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Կոտայք

	Հա	յաս	տա	նի	 	Հան	րա	պե	տութ	յան	 տասը	 մար	զե	րից	 ի	նը	 սահ	մա	նա-

մերձ	 են,	 և	 	միայն	 մե	կը՝	 	Կո	տայ	քը,	ապ	րում	 է	 երկ	րի	 սրտում՝	 բո-

լոր	ծե	գե	րից	քույր-եղ	բայր	նե	րի	մեջ	քով	պարսպ	ված:	Իր	Հ	րազ	դան	

կենտ	րո	նով,	վեց	քա	ղաք	նե	րով	ու	վեց	տասն	յակ	գյու	ղա	կան	հա	մայնք	նե-

րով	ապ	րում	է	այբ	բե	նա	կան	կար	գով		Հա	յաս	տա	նի	վե	ցե	րորդ	մար	զը՝	վեց	

տա	ռով	ան	վա	նա	կոչ	ված		Կո	տայ	քը,	հա	յոց	հնա	գույն	բնակ	վայ	րե	րից	մե	կը:	

Այս	տեղ,	Աժ	դա	հա	կի,		Թեժ	ու	Ա	րա	լեռ	նե	րի	ե	ռանկ	յու	նում,		Գու	թա	նա	սա	րի,	

	Հա	տի	սի,	 	Ծաղ	կու	նյաց	 ու	 	Գե	ղա	մա	 լեռ		նե	րի	փե	շե	րին,	 Հ	րազ	դա	նի,	 Ա	զա-

տի	ու		Մար	մա	րի	կի	կիր	ճե	րում	ու	գե	ղա	տե	սիլ	հո	վիտ	նե	րում,	հո	ղի	ա	մեն	մի	

թիզ	հայ	ժո	ղովր	դի	պատ	մութ	յան	հա	զա	րամ	յակ	նե	րի	վկան	է:

	Կո	տայ	քի	քա	ղաք	ներն	ու	գյու	ղե	րը	վեց	հա	զար	տար	վա	պատ	մութ	յուն	

ու	նեն	և	 ծննդ	յան	 սե	պա	գիր	 վկա	յա	կան	ներ:	 	Ժայ	ռերն	այս	տեղ	 հի	շում	 են	

նա	խա	պատ	մա	կան	 որ	սորդ	նե	րի	պիրկ	 մա	տնե	րի	 հպու	մը,	 իսկ	 սրբա	տաշ	

քա	րե	րը՝	Ար	ևին	ա	ղո	թող	սկա	յոր	դի	նե	րի	հո	գու	ջեր	մութ	յունն	ու	մե	հե	նա-

կան	հու	րը:
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	Փա	ռա	վոր	 է	 	Հա	յաս	տա	նի	 սիր	տը.	 այս	տեղ	 տա	ճար	նե	րը	 կա	րող	 են	

պատ	մել,	թե	ինչ	պես	նոր	հա	վա	տի	դար	ձած	հա	յը	մեհ	յա	նի	կող	քին	կանգ-

նեց	րեց	ե	կե	ղե	ցի,	բայց	չդա	վեց	հին	աստ	ված	նե	րին:	 	Ժայ	ռից	հա	վատ	քա-

մեց	 հա	յը	 	Կո	տայ	քում,	 և	 	հա	վա	տի	տա	ճար	 դար	ձավ	 ժայռն	 ու	 վի	մա	փոր	

ար	ցունք	ներ	դար	ձան		Լու	սա	վոր	չի	ա	ղոթքն	ու	օրհ	նութ	յու	նը:	Ար	շա	կուն	յաց	

ար	քա	յա	կան	 ոս	տանն	 ու	 իշ	խա	նա	կան	 վեց՝	 	 	Պահ	լա	վու	նի,	 	Մա	մի	կոն	յան,	

	Զա	քար	յան,	Օր	բել	յան	Պ	ռոշ	յան	ու		Վա	չուտ	յան	տոհ	մե	րի	տի	րա	կա	լութ	յան	

մար	գա	րի	տը	հայ	ժո	ղովր	դին	վեց	հոգ	ևոր	ա	ռաջ	նորդ	պարգ	ևեց:

Հ	զոր	 է	 	Հա	յաս	տա	նի	 սիր	տը,	 նրա	ա	մեն	 մի	 կծկում	 սնել	 ու	 սնում	 է	

	Հա	յաս	տա	նի	 տնտե	սութ	յու	նը:	 Ս	ևան-Հ	րազ	դան	 կաս	կա	դի	 վեց՝	 Լ	ճա	յին,	

Ա	թար	բեկ	յա	նի,	Գ	յու	մու	շի,	Արզ	նու,		Քա	նա	քե	ռի	և	Եր	ևա	նի	հիդ	րոէ	լեկտ	րա-

կա	յան	նե	րը	 տաս	նամ	յակ	ներ	 շա	րու	նակ	 Հա	յոց	 երկ	րորդ	 հան	րա	պե	տութ-

յան	տնտե	սութ	յան	է	ներ	գե	տիկ	ա	ռանց	քը	ե	ղան:	Այ	սօր	էլ	Գ	յու	մուշ-ՀԷԿ-ը	

	Հա	յաս	տա	նի	ա	մե	նահ	զոր	հիդ	րոէ	ներ	գե	տիկ	կա	յանն	է	ու	 շա	րու	նա	կում	 է	

երկ	րի	է	ներ	գա	տար	ա	նոթ	նե	րով	օր	նի	բուն	սնել	տնտե	սութ	յու	նը,	ջեր	մաց	նել	

ու	լու	սա	վո	րել	հա	յի	տու	նը:		Հա	յոց	զար	կե	րա	կի՝	Հ	րազ	դա	նի	ջրե	րը	ո	ռո	գում	
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են	հա	յի	ար	տե	րը.	Հ	րազ	դա	նի	ո	ռոգ	ման	վեց՝	Ար	տա	շա	տի,	Ս	տո	րին-Հ	րազ-

դա	նի,	 	Նոր	քի,	 	Կո	տայ	քի,	 Արզ	նի–	Շա	մի	րա	մի,	 Ա	լա	փար	սի	 հա	մա	կար	գե-

րը	 հա	գեց	նում	 են	 	Կո	տայ	քի	 ու	 Ա	րա	րատ	յան	 դաշ	տա	վայ	րի	 հա	զա	րա	վոր	

հեկ	տար	հո	ղա	տա	րածք	նե	րի	ծա	րա	վը:	Կծկ	վում	 է	 	Հա	յոց	սիրտն	ու	ա	մեն	

կծկում		Մաք	րա	վա	նի,	Արզ	նու,	Ա	լա	փար	սի,	Ար	զա	կա	նի,		Կաթ	նաղբ	յու	րի	և	

	Գառ	նու	աղբ	յուր	նե	րի	ջու	րը՝	ա	մե	նա	հա	մեղ	ջու	րը	ողջ	տա	րա	ծաշր	ջա	նում,	

մղում	է	հա	յի	տուն:

Ա	ռողջ	է		Հա	յաս	տա	նի	սիր	տը:		Ծաղ	կա	ձո	րի,		Հան	քա	վա	նի,	Արզ	նու,	Աղ-

վե	րա	նի,	Ա	ղավ	նա	ձո	րի	ու	Ար	զա	կա	նի	ան	տառ	նե	րի	գրկում,	գե	տե	րի	ու	աղ-

բյուր	նե	րի	ա	փին	հան	գիստ	են	առ	նում	հոգ	նա	տանջ	հա	յի	միտ	քը,	մար	մինն	

ու	հո	գին,	ավ	յու	նով	են	լցվում	ե	րի	տա	սարդ	նե	րը		Թե	ղե	նի	սի	սլաց	քում,	ու	

ան	հոգ	խայ	տում	են	մա	նուկ	նե	րը		Ծաղ	կուն	յաց	լեռ	նե	րի	կա	նա	չում:

	Բա	բա	խում	է		Հա	յաս	տա	նի	սիր	տը՝	ի	նը	եղ	բայր	նե	րի	ու	քույ	րե	րի	մարմ-

նով	պարսպ	ված:	Եվ		Հա	յոց	հուժ	կու	սրտի	ա	մեն	հար	ված	նոր	ուժ	է	տա	լիս	

երկ	րի	տնտե	սութ	յանն	ու	վստա	հութ	յուն՝	երկ	րի	տի	րո	ջը՝	մար	դուն:
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	Մար	դը

 Կո տայ քի բնակ չութ յան թվա քա նակը 2004 թվա կա նից հետ ևո ղա կա-

նո րեն ա ճել է: 2012 թվա կա նի տա րեսկզ բին  Կո տայ քում բնակ վում էր 

հան րա պե տութ յան մար զե րի բնակ չութ յան ա	վե	լի	 քան	 տաս	նե	րեք	

տո	կո	սը: 2012 թվա կա նի տա րեսկզ բին  Կո տայ քը  Հա յաս տա նում բնակ չութ յան 

թվով երկ րորդ մարզն է:

2002 թվա կա նից հե տո տա րեց-տա րի ա ճել է  Կո տայ քի մար զում ծնված նե-

րի թվա քա նա կը: Ծն ված նե րի թվով  Կո տայ քը  Հա յաս տա նում երկ րորդ մարզն է: 

2009 թվա կա նին  Կո տայ քի մար զում ծնվել է ա	վե	լի	շատ	ե	րե	խա, քան վեր ջին 

տաս նամ յա կի որևէ տարում:

 Կո տայ քի մար զում բնակ չութ յան մա հա ցութ յունն ա վե լի քան յոթ տո կո սով 

ցածր	 է	 հան րա պե տութ յունում մա հա ցութ յան մի ջին ցու ցա նի շից:  Կո տայ քի 

մար զում 1,000 բնակ չի հաշ վով մա հե րի թիվն ա	մե	նա	ցածրն	է հան րա պե տութ-

յու նում՝  Գե ղար քու նի քից հե տո:

 Կո տայ քի մար զում բնակ չութ յան բնա կան ա ճը ա վե լա ցել է 2002 թվա կա նից 

Բ	նակ	չութ	յան	թվա	քա	նա	կը		Կո	տայ	քի	մար	զում	(հա	զար	մարդ)
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2011 թվա կա նի ըն թաց քում  Կո տայ քի մար զում ծնվել է 40 
տո կո սով ա վե լի շատ ե րե խա, քան 2002 թվա կա նին:
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սկսած. ե թե 2002 թվա կա նին  Կո տայ քում բնակ չութ յան թիվն ա վե լա ցել է շուրջ 

900 հո գով, ա պա 2011 թվա կա նին՝ ա վե լի քան 1600 հո գով: 2011 թվա կա նին 

 Հա յաս տա նի մար զե րում բնակ չութ յան բնա	կան	ա	ճի	շուրջ	մեկ	հին	գե	րոր	դը	

բա	ժին	 է	 ընկ	նում	 	Կո	տայ	քին. հան րա պե տութ յան մար զե րում բնա կան ա ճի 

թվա քա նա կով  Կո տայ քը երկ րորդն է՝ Ար մա վի րից հե տո:  Հա զար բնակ չի հաշ-

Ծն	ված	նե	րի	թվա	քա	նա	կը		Կո	տայ	քի	մար	զում	(մարդ)

Ծն	ված	նե	րի	թվա	քա	նա	կը	ՀՀ	մար	զե	րում,	2011թ.	(մարդ)
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ՀՀ ՄԱՐԶԵՐ, ՄԻՋԻՆԸ ԿՈՏԱՅՔ

2002-2011 թվա կան նե րին  Կո տայ քի մար զում բնակ չութ-
յան բնա կան աճն ա վե լա ցել է շուրջ 80 տո կո սով: 
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վով  Կո տայ քի մար զում բնա կան ա ճը մեկ հին գե րոր դով ա վե լի է, քան մի ջի նը 

հան րա պե տութ յու նում և գ րե թե նույն քան, որ քան մայ րա քա ղաք Եր ևա նում:

2011 թվա կա նին  Կո տայ քում կազմվել է եր	կու	ան	գամ	ա	վե	լի	շատ	ըն	տա-

նիք, քան 2000 թվա կա նին և  մեկ եր րոր դով ա վե լի, քան 2005 թվա կա նին: 

 Հա յաս տա նի մար զե րում	յու	րա	քանչ	յուր	վե	ցե	րորդ	ա	մուս	նութ	յուն	գրանց	վել	

է		Կո	տայ	քում: Ե րի տա սարդ նե րը  Կո տայ քի մար զում ակ ներ ևա բար ա վե լի մեծ 

վստա հութ յամբ և  հա վա տով են նա յում ա պա գա յին, քան նա խորդ տա րի նե րին:

Ա մուս նա լու ծութ յուն նե րի հա րա բե րութ յունն ա մուս նութ յուն նե րի թվին 2011 

թվա կա նին  Կո տայ քում ե	րեք	քա	ռոր	դով	պա	կաս	էր, քան Եր ևա նում և  շուրջ 

40 տո կո սով պա կաս, քան մի ջի նը հան րա պե տութ յու նում:

 Տա րեց-տա րի նվա	զել	է	 Կո տայ քի մար զից մեկ նող միգ րանտ նե րի թի վը. ե թե 

1998 թվա կա նին  Հա յաս տա նի մար զե րից մեկ նած միգ րանտ նե րի ա վե լի քան 

	Բ	նա	կան	ա	ճը		Կո	տայ	քի	մար	զում	(մարդ)
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2011 թվա կա նին  Կո տայ քի մար զում ա վե լի շատ ըն տա նիք է 
կազմվել, քան 1998 թվա կա նից ի վեր  Հա յաս տա նի որ ևէ մար զում: 

2011 թվա կա նին հան րա պե տութ յան մար զե րում ա մե նա-
մեծ թվով ա մուս նութ յուն ներ գրանց վել են  Կո տայ քում: 
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մեկ հին գե րոր դը մեկ նել էր  Կո տայ քի մար զից, ա պա 2007-2010 թվա կան նե րին 

 Կո տայ քից մեկ նող նե րը կազ մել են հան րա պե տութ յան մար զե րից մեկ նած միգ-

րանտ նե րի շուրջ 11 տո կո սը: 2010 թվա կա նին  Կո տայ քի մար զից մեկ նել է եր	կու	

ան	գամ	պա	կաս մարդ, քան 2003 թվա կա նին:

Ա	մուս	նութ	յուն	նե	րի	թի	վը		Կո	տայ	քի	մար	զում

Կո	տայ	քի	մար	զից	մեկ	նող	նե	րի	թվա	քա	նա	կը	(մարդ)
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Տն	տե	սութ	յան	սյու	նե	րը

 Կո տայ քը  Հա յաս տա նի դի վեր սի ֆի կաց ված ա	ռա	վել	հզոր	արդ	յու	նա	բե-

րա	կան	հզո	րութ	յուն	ներ	ու	նե	ցող	մարզն	է.	արդ յու նա բե րա կան ար-

տադ րան քի հա մա խառն ծա վա լով 2011 թվա կա նին  Կո տայ քի մար զը 

հան րա պե տութ յու նում զի ջում է միայն Ս յու նի քին:

 Կո տայ քի մար զում տա րեց-տա րի ա	ռա	ջան	ցիկ	տեմ	պով	մե	ծա	ցել	է արդ յու-

նա բե րա կան ար տադ րան քի ծա վա լը, ընդ ո րում, ե թե 1995-2002 թվա կան նե րին՝ 

ութ տա րում, մար զում արդ յու նա բե րա կան ար տադ րան քի ծա վալն ըն թա ցիկ 

գնե րով ա ճել է ըն դա մե նը 9 տո կո սով՝ զի ջե լով նշված ժա մա նա կահատ վա ծում 

սղա ճի գու մա րա յին ցու ցա նի շին, ա պա 2003 թվա կա նից սկսած  Կո տայ քի մար-

զում արդ յու նա բե րա կան ար տադ րան քի ծա վա լի ա ճի տեմ պե րը կտրուկ բարձ-

րա ցել են՝ նա խաճգ նա ժա մա յին 2007 թվա կա նին և 2008 թվա կա նի ա ռա ջին 

կի սամ յա կում հաս	նե	լով	տա	րե	կան	16-18	տո	կո	սի: 2008-2009 թվա կան նե րին 

ճգնա ժա մի հետ ևան քով  Կո տայ քի մար զում արդ յու նա բե րա կան ար տադ րան քի 

ծա վա լը կտրուկ ըն կել է, սա կայն ար դեն 2011 թվա կա նին  Կո տայ քում ար ձա-

Արդ	յու	նա	բե	րա	կան	ար	տադ	րան	քի	ծա	վա	լը	Կո	տայ-
քի	մար	զում	(ըն	թա	ցիկ	գնե	րով,	մլրդ.	դրամ)
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2011 թվականին Կոտայքի մար զի արդ յու նա բե րա կան ար-
տադ րան քի ծա վալն ա վե լա ցել է մեկ հին գե րոր դով: 
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նագր վել է ան	նա	խա	դեպ	աճ՝ 23 տո կո ս: 2003-2011 թվա կան նե րին՝ ի նը տա-

րում,  Կո տայ քի մար զում արդ յու նա բե րա կան ար տադ րան քի ծա վալի աճը՝ ըն-

թա ցիկ գներով, գե	րա	զան	ցել	է	80	տո	կո	սը:

Է լեկտ րաէ ներ գիա յի, գա զի, ջրի ար տադ րութ յան և  բաշխ ման ծա վա լով 

 Կո տայ քը	գե	րազան	ցում	է	հան	րա	պե	տութ	յան	բո	լոր	մար	զե	րին, ընդ ո րում, 

2011 թվա կա նին  Հա յաս տա նի մար զե րում Է լեկտ րաէ ներ գիա յի, գա զի, ջրի ար-

տադ րութ յան և  բաշխ ման ծա վա լի գրե թե 30 տո կո սը բա ժին է ընկ նում  Կո տայ քի 

մար զին: 2010 թվա կա նին  Կո տայ քի մար զում ջրա մա տա կա րար ման, կո յու ղու, 

թա փոն նե րի կա ռա վար ման և  վե րամ շակ ման ծա վալ նե րը նա խաճգ նա ժա մա յին 

2007 թվա կա նի հա մե մատ ըն թա ցիկ գնե րով	կրկնա	պատկ	վել	են:

Մ շա կող ար դյու նա բե րութ յու նը  Կո տայ քի մար զում հա ջո ղութ յամբ հաղ թա-

հա րել է ճգնա ժա մի մար տահ րա վեր նե րը. 2011 թվա կա նին  Կո տայ քի մար զում 

մշա կող արդ յու նա բե րութ յան ար տադ րան քի ծա վա լն ըն թա ցիկ գնե րով գե	րա-

Արդ	յու	նա	բե	րա	կան	ար	տադ	րան	քի	ծա	վա-
լը	ՀՀ	մար	զե	րում,	2011թ.	(մլրդ.	դրամ)
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ՀՀ ՄԱՐԶԵՐ, ՄԻՋԻՆԸ ԿՈՏԱՅՔ

 Կո տայ քում է հան րա պե տութ յան մար զե րի ա մե նահ զոր մշա-
կող արդ յու նա բե րութ յու նը. 2011 թվա կա նին հան րա պե տութ-
յան մար զե րում մշա կող արդ յու նա բե րութ յան ար տադ րան-
քի ծա վա լի մեկ քա ռորդն ար տադր վել է  Կո տայ քում: 



12

զան	ցել	է	նա խաճգ նա ժա մա յին 2007 թվա կա նի ար տադ րան քը շուրջ	վաթ	սուն	

տո	կո	սով: 2011 թվա կա նին  Կո տայ քի մար զում արդ յու նա բե րա կան ար տադ-

րան քի ծա վա լը 25 տո կո սով ա վե լին էր, քան հան րա պե տութ յան վեց մար զե-

րում միա սին:

2011 թվա կա նին մշա կող արդ յու նա բե րութ յան ար տադ-
րան քի ծա վալն ըն թա ցիկ գնե րով ա վե լին էր,  քան 2001 
թվա կա նին  Հա յաս տա նի բո լոր մար զե րում միա սին: 

Մ	շա	կող	ար	տադ	րան	քի	ծա	վա	լը	կո	տայ	քի	մար-
զում	(ընթացիկ	գներով,	մլրդ.	դրամ)

Մ	շա	կող	ար	տադ	րան	քի	ծա	վա	լը	ՀՀ	մար	զե	րում,	2011թ.	(մլրդ.	դրամ)
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Մե քե նա նե րի և  սար քա վո րումների ա ռան ձին տե սակ ներ արտադրվում են 

բա	ցա	ռա	պես  Կո տայ քի մար զում:

2010 թվա կա նին դեղագործական,  ինչպես նաև կաշ վի ու կաշ վե ար տադ-

րա տե սակ ներն ար	տադր	վել	 են բացառապես	  Կո տայ քում. 2010 թվա կա նին 

 Հա յաս տա նում դե ղա գոր ծա կան ար տադ րանք նե րի ար տադ րութ յան ծա վա լի 

շուրջ մեկ հին գե րոր դը և կաշվի ու կաշ վե ար տադ րա տե սակ նե րի տաս նե րեք 

տո կո սից ա վե լին ար տադր վել է  Կո տայ քի մար զում:

2010 թվա կա նին հան րա պե տութ յան մար զե րում պատ րաս տի մե տա ղե ար-

տադ րա տե սակ նե րի (բա ցի մե քե նա նե րից և  սար քա վո րան քից), ինչ պես նաև ոչ 

մե տա ղա կան հան քա յին ա ռան ձին ար տադ րա տե սակ նե րի ար տադ րութ յան ծա-

վա լի կե սից ա վե լին ար տադր վել է  Կո տայ քում:  

2010 թվա կա նին հան րա պե տութ յան մար զե րում ար տադր ված սնն դամ թեր-

քի մեկ	 հին	գե	րոր	դը և խ միչք նե րի մեկ	 եր	րոր	դից	 ա	վե	լին	 ար տադր վել է 

 Կո տայ քում: 2010 թվա կա նին  Կո տայ քի մար զում սննդամ թեր քի և խ միչք նե րի 

ար տադ րութ յան ծա վալն ըն թա ցիկ գնե րով 2004 թվա կա նի ար տադ րութ յան 

ծա վա լի կրկնա	պա	տիկն	է:

2010 թվա կա նին հան րա պե տութ յան մար զե րում հիմ նա յին մե տաղ նե րի և  

է լեկտ րա կան սար քա վո րում նե րի ար տադ րութ յուն ծա վա լի մեկ	 վե	ցե	րոր	դը	

նույն պես բա ժին է ընկ նում  Կո տայ քին:

Հան րա պե տութ յան մար զե րում ոս կեր չա կան 
ար տադ րա տե սակ նե րի ծա վա լի ա վե լի քան 40 տո-
կոսն ար տադր վել է  Կո տայ քում:

«Ուզեցի բան մը ստեղծեմ, որ Կոտայքի մարզի աս շրջանը զարգացում մը արձանագրե: Եվ իմ 
օրինակիս թող հետևին բոլոր այդ շինարար հաստատությունները, որ կան: Թող գան, ստեղծեն, 
շենացնեն, հայկական երգն ու պարը մտնի այս շրջանին մեջ»:

Սեդրակ	Աճեմյան,	Ամերիկահայ	գործարար
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Ծ նուն դով մեղ րա ձոր ցի Ա րա Սմ բատ յա նը Հ րազ դա նի ջեր մա յին է լեկտ-
րա կա յա նի հին գե րորդ է ներ գաբ լո կում կաթ սա յա տուր բի նա յին ար տադ-
րա մա սի հեր թա փո խի պետ է աշ խա տում: 2003 թվա կա նին ա վար տել է 
 Հա յաս տա նի պե տա կան ճար տա րա գի տա կան հա մալ սա րա նի մե քե նա շի-
նութ յան և  սար քա շի նութ յան բա ժի նը̀ ձեռք բե րե լով մե քե նա շի նութ յան 
տեխ նո լո գի մաս նա գի տութ յուն: Ա վար տե լուց ան մի ջա պես հե տո աշ խա-
տան քի է ան ցել Հ րազ դան ՋԷԿ-ում:  Նա այն ընտր յալ նե րի թվում էր, ո րոն-
ցից կազմ ված խում բը 2009 թվա կա նին ին նամս յա վե րա պատ րաս տում 
ան ցավ  Սանկտ  Պե տեր բուր գում, այ նու հետև մե կամս յա դա սըն թաց ներ՝ 
 Մինս կում: 

« Վե րա դար ձից հե տո հարկ ե ղավ տե ղում ևս  հանձ նել քննութ յուն, 
դրա նից հե տո նոր ինձ նշա նա կե ցին հեր թա փո խի պետ, —պատ մում է 

ծնուն դով մեղ րա ձոր ցի 30-ամ յա ե րի տա սար դը: Սի րում եմ իմ աշ խա տան քը և,  ճիշտն ա սած, չեմ էլ պատ կե րաց նում, 
թե որ ևէ այլ տեղ կկա րո ղա նա յի աշ խա տել: Ա մուս նա ցած եմ, ու նեմ ե րե քամ յա դուստր: Աշ խա տանքս բարձր է վար-
ձատր վում, կա րո ղա նում եմ ըն տա նի քիս կա րիք նե րը հո գալ:  Տա րին մեկ ան գամ կա րո ղա նում ենք ըն տան քիով որ ևէ 
տեղ գնալ հանգս տա նալ ար ձա կուրդ նե րին, իսկ ան ցած տա րի մեկ ամ սով  Սի բիր գնա ցի: Ու զում էի շրջա գա յել, ու-
զում էի այդ վայ րե րում լի նել, դրա հա մար էլ հենց  Սի բիրն ընտ րե ցի: Իմ աշ խա տանքն ինձ հնա րա վո րութ յուն տա լիս 
է հանգս տա նա լու, իսկ դա կար ծում եմ կար ևոր հան գա մանք է: Ար դեն երկ րորդ տա րին է, որ Հ րազ դան ՋԷԿ-ում եմ 
ու հույս ու նեմ, որ եմ դեռ եր կար ժա մա նակ նրանց աշ խա տա կի ցը կլի նեմ»:

Հրազդանի	ջերմային	էլեկտրակայանի	հինգերորդ	
բլոկը	սկսել	է	աշխատել	լրիվ	հզորությամբ
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2007-2011 թվա կան նե րի ըն թաց քում  Կոտայ քում կա	ռուց	վել,	գոր	ծարկ	վել,	

վե	րա	զին	վել	և		ար	դիա	կա	նաց	վել	են	մի շարք ձեռ նար կութ յուն ներ, ինչն էա-

կա նո րեն աշ խու ժաց րել է մար զի տնտե սա կան կյան քը:

2012 թվա կա նին գոր	ծարկ	վեց Հ րազ դան ջեր մա յին է լեկտ րա կա յա նի հին գե-

րորդ է ներ գաբ լո կը: 2008-2011 թվա կան նե րին  Կո տայ քի մար զում կա ռուց վել է 

հինգ փոքր հիդ րոէ լեկտ րա կա յան:

2010 թվա կա նին «	Սա	րա	նիստ» ըն կե րութ յունն ա վար տեց ար տադ րա կան 

հզո րութ յուն նե րի ընդ լայն ման ծրա գի րը: Հ նա րա վո րութ յուն ստեղծ վեց թո ղար-

կե լու  Հա յաս տա նում և  տա րա ծաշր ջա նում ան	նա	խա	դեպ կա ռուց ված քի տա-

րա ներ:  Գոր ծա րանն ամ բող ջութ յամբ, նե րառ յալ՝ հում քի պատ րաստ ման ար-

տադ րա մա սը, նոր վա ռա րա նը, ա պա կե տա րա նե րի ար տադր ման հոս քա գի ծը, 

փա թե թա վոր ման հոս քա գի ծը, նա խագ ծել և  մոն տա ժել են ար տերկ րի լա վա-

գույն կազ մա կեր պութ յուն նե րն ու  մաս նա գետ նե րը:  Կա ռուց վել է շուրջ 65 տոն-

նա տա րո ղութ յամբ վա ռա րան՝ օգ տա գոր ծե լով բարձ րո րակ հրա կա յուն աղ յուս 

և  այլ նյու թեր, տե ղադր վել է տա րե կան շուրջ 15	մի	լիոն	միա	վոր	ար	տադ	րա-

կան	 հզո	րութ	յուն ու նե ցող ա պա կե տա րա նե րի ար տադ րութ յան հոս քա գիծ, 

փա թե թա վոր ման հոս քա գիծ, հում քի պատ րաստ ման ար տադ րա մա սի հա մար 

անհ րա ժեշտ սար քա վո րում ներ:  Նոր գոր ծա րա նը սար քա վոր վել է նո րա գույն 

Հայաստանի	Հանրապետության	նախագահ	Սերժ	Սարգսյանը	և	Կոտայքի	մարզպետ	
Կովալենկո	Շահգալդյանը	Սարանիստի	ապակե	տարաների	գործարանում	
ծանոթանում	են	տեղադրված	նորագույն	արտադրական	հզորություններին	
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Բյուրեղավանի	«Գլաս	Ուարլդ»	շշալցման	արտադրամասը	

լա բո րա տո րիա յով, ին չը բարձ րո րակ և մր ցու նակ ար տադ րան քի կար ևոր ե րաշ-

խիք է:  Շա հա գործ ման է հանձն վել նաև պո	լիէ	թի	լե	նա	յին	թա	ղան	թի	ար	տադ-

րութ	յու	նը, ո րը կբա վա րա րի փա թե թա վոր ման նյու թե րի տե ղա կան պա հան-

ջար կը՝ փո խա րի նե լով ներ մու ծու մը:

«Գ	լաս	 Ո	ւորլդ	 	Քամփ	նի»	 ըն կե րութ յու նը Բ	յու	րե	ղա	վա	նում հիմ նել է ջրի 

շշալց ման ար տադ րութ յուն:  Գոր ծա րա նը նա խագծ վել է ի տա լա կան SACME 

ըն կե րութ յան կող մից և  հա մալր վել նույն ըն կե րութ յան սար քա վո րում նե րով: 

Ըն կե րութ յու նը ստեղ ծում է նաև ա պա կե տա րա նե րի խցան նե րի, մե տա ղա կան 

«TWIST-OFF» կա փա րիչ նե րի, բարձ րո րակ պի տակ նե րի և  փա թե թա վոր ման 

նյու թե րի ար տադ րութ յուն, ո րը հա գե ց վե լու է ի տա լա կան նո րա գույն սար քա վո-

րում նե րով:

 Կո տայ քի մար զի Ար	տա	վազ հա մայն քի վար չա կան սահ մա նում ընդգրկ-

ված պե տա կան ան տառ նե րից և  ան տա ռա յին հո ղե րից շուրջ 150 հեկ տար 

 Հա յաս տա նի  Հան րա պե տութ յան կա ռա վա րութ յու նը պահ պա նութ յան նպա տա-

կով, ան հա տույց (ան ժամ կետ) օգ տա գործ ման ի րա վուն քով տրա մադ րել է «ԷՅ	

ընդ	ԷՄ	ՌԵՅՐ» ըն կե րութ յա նը, ո րը Ար տա վազ հա մայն քում շուրջ 100 հեկ տար 

գյու ղատն տե սա կան նշա նա կութ յան հող է ձեռք բե րել և  կա ռու ցում է քաղց	րա-

համ	և		հան	քա	յին	ջրե	րի	շշալց	ման	գոր	ծա	րան։

«Է	կո	տո	մա	տո» ըն կե րութ յու նը  Կո տայ քի մար զի 	Գողթ գյու ղում հիմ նել է 
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վար դե րի ջեր մո ցա յին տնտե սութ յուն՝ կի րա ռե լով հո լան դա կան «	Դալ	սեմ» ըն-

կե րութ յան ժա մա նա կա կից տեխ նո լո գիա նե րը:

2009 թվա կա նին  Նոր		Գե	ղի հա մայն քում գոր ծարկ վել է «	Լո	րի» ա դա ման դա-

գոր ծա կան ըն կե րութ յու նը:

2009-2011 թվա կան նե րին  Կո տայ քի մար զում կա ռուց վել և  գոր ծարկ վել է 

«	Մուլ	տի	Ակ	վա	մա	րին» գոր ծա րա նը:

 Մե քե նան, թաղ վե լով ձյան մեջ, նեղ լիկ ճա նա պար հով շա րու նա կում է ա ռաջ ըն թա նալ:  Գող թում բա ցատ րել էին, 
որ դա միակ տար բե րակն է վար դաս տան հաս նե լու հա մար: Երկ րորդ ո լո րապ տույ տից հե տո, հան դի պա կած թմբի 
հետ ևից, հա մա տա րած սպի տակ ֆո նին միան գա մից գծագր վում է ջեր մո ցի ար ծա թա վուն տա ղա վա րը:  Բա վա կան 
ըն դար ձակ մի շի նութ յուն, որ ձգվում է եր կու հեկ տա րի վրա: Դր սի ցուր տը միան գա մից նա հան ջում է ներ սի տա-
քութ յան ու վար դե րի բույ րի ներ քո: 

 Տասը ա նուն հո լան դա կան վարդ են ա ճեց նում «Է կո տո մա տո» ՓԲ ըն կե րութ յա նը պատ կա նող այս ջեր մո-
ցում: « Կար միր» և «Ս պի տակ»  Նաո մի նե րին հա ջոր դում են ի տա լա կան  Դո լո մի թի մար զի գե ղեց կու հի նե րը, 
որոննց հետևում են «Քաղցր շրթունքները», հերթը հանձնելով դեռ չբացված սևահերներին, ապա՝ գլխապտույտ 
առաջացնող բույրով օժտված սպիտակահերներին, որոնց շարքերը լրացնում են դեղին, վարդագույն, կարմիր ու 
նարնջի երանգների թերթերով վարդերը:

Ըն կե րութ յան տնօ րեն Ար սեն  Սան դո յանն ա սում է, որ ի րենց գե ղեց կու-
հի հո լան դու հի նե րին հենց հո լան դա կան տեխ նո լո գիա յով էլ ա ճեց նում են: 
« Հա յաս տա նում վարդ ա ճեց նում են, սա կայն մեր կի րա ռած տեխ նո լո գիան 
նո րա մու ծութ յուն է, այն մեր երկ րում երբ ևէ չի կի րառ վել: Ս տա նում ենք 
բարձր ո րա կի վար դեր, որ հիմ նա կա նում ար տա հա նում ենք̀  Ռու սաս տա նի 
 Դաշ նութ յուն, Վ րաս տան,  Հո լան դիա, Շ վե դիա և  այլն»,— ա սում է տնօ րե նը:

Ըն կե րութ յու նում 40 մարդ է աշ խա տում, 39-ը̀   Գողթ գյու ղից, մե կը՝ 
 Գառ նիից:  Գողթ գյու ղի բնակ չու հի, ք սա նու թամ յա  Նաի րա  Մով սիս յանն ար-

դեն ե րեք ա միս է աշ խա տում է այս տեղ ու ան չափ գոհ է «ծաղ կա յին» իր մի ջա վայ-
րից: Եր կու ան չա փա հաս ե րե խա ու նի  Նաի րան:  Միայ նակ մայր է:  Նաի րան ա սում 
է, որ վար դաս տա նում ծաղ կա բույ ծի իր աշ խա տան քով կա րո ղա նում է ո րո շա կի 
կեն ցա ղա յին խնդիր ներ լու ծել, ըն տան քի կա րիք նե րը հո գալ: « Բա ցի դրա նից, ան-
չափ հա ճե լի է այս տեղ աշ խա տե լը,— ա սում է  Նաի րան,- երբ մուտ քից ոտքդ ներս 
ես դնում, լրիվ կտրվում ես ի րա կա նութ յու նից, մո ռա նում ես ան գամ ժա մա նա կը: 
 Ծա ղիկ նե րը նաև հանգս տութ յուն են պարգ ևում ու, այս քան գե ղեց կու հի նե րի կող-
քին, ինքդ էլ ա կա մա յից ձգտում ես միշտ «ֆոր մի» մեջ լի նել»:
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Կո տայ քի մար զում տա րեց-տա րի ա վե լա ցել են պտղի և  հա տապտ ղի 

տնկարկ նե րի տա րա ծութ յուն նե րը. 2010 թվա կա նին 2000 թվա կա նի 

հա մե մատ  Կո տայ քի մար զում պտղի և  հա տապտ ղի տնկարկ նե րի տա-

րա ծութ յուն ներն ա	վե	լա	ցել	են	մեկ	եր	րոր	դով:

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

Ա	նաս	նա	բու	ծութ	յան	ծա	վալ	նե	րը	ՀՀ	մար	զե	րում,	2011թ.	(մլրդ.	դրամ)
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ՀՀ ՄԱՐԶԵՐ, ՄԻՋԻՆԸ ԿՈՏԱՅՔ

 Կո տայ քի մար զում ա նաս նա բու ծութ յան հա մա խառն ար-
տադ րան քը 2010 թվա կա նին 2002 թվա կա նի հա-
մե մատ ա վե լա ցել է շուրջ մե կու կես ան գամ:
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2010 թվա կա նին հան րա պե տութ յու նում ա նաս նա բու ծութ յան հա մա խառն 

ար տադ րան քի շուրջ տասն մեկ տո կո սը բա ժին է ընկ նում  Կո տայ քի մար զին:

2011 թվա կա նին 2000 թվա կա նի հա մե մատ  Կո տայ քի մար զում խո շոր եղ ջե-

րա վոր ա նա սուն նե րի գլխա քա նակն ա	վե	լա	ցել	է	մեկ	հին	գե	րոր	դով:

 Խո զե րի գլխա քա նա կը  Կո տայ քի մար զում ա ճել է ընդ հուպ մինչև 2008 թվա-

կա նի հա մա ճա րակն ու դրա հետ ևան քով գլխա քա նա կի ան կու մը: Այ դու հան-

դերձ, խո զե րի գլխա քա նա կը  Կո տայ քի մար զում աս տի ճա նա կա նո րեն վե րա-

կանգն վում է և  ար դեն 2011 թվա կա նին այն  Կո տայ քի մար զում գե	րա	զան	ցում	

էր	նա խաճգ նա ժա մա յին 2005 թվա կա նի ցուցանիշը շուրջ մեկ եր րոր դով: 

  Կո տայ քի մար զում ա նաս նա բու ծութ յունն ակ ներ ևա բար հաղ թա հա րում է 

ճգնա ժա մի և  հա մա ճա րա կի հետ ևանք նե րը. ար դեն 2011 թվա կա նին ի րաց վել 

է ա նա սու նի և թռչ նի ա	վե	լի	շատ	միս, քան նա խաճգ նա ժա մա յին՝ 2006 թվա-

կա նին:

2011 թվա կա նին հան րա պե տութ յու նում խո զե րի ա մե նա-
մեծ գլխա քա նա կը, Ար մա վի րից հե տո,  Կո տայ քի մար զում էր:

Խո	զե	րի	գլխա	քա	նա	կը		Կո	տայ	քի	մար	զում	(հա	զար	գլուխ)
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	2007-2011	թվա	կան	նե	րին	Հա	յաս	տա	նում	ո	ռոգ	ման	հա	մա	կար	գե	րի	
կա	ռուց	մա	նը	և		վե	րա	կանգն	մանը	2	ուղղ	ված	կա	պի	տալ	ներդ	րում	նե-
րի	15	տո	կո	սից	ա	վե	լին	հատ	կաց	վել	է		Կո	տայ	քի	մար	զին:	
	
Ո	ռոգ	ման	հա	մա	կար	գե	րի	կա	ռուց	մանն	ու	վե	րա	կանգն	մանն	են	ուղղ-
վել		Կո	տայ	քի	մար	զում	կա	տար	ված	կա	պի	տալ	ներդ	րում	նե	րի	շուրջ	
մեկ	հին	գե	րոր	դը.		Կո	տայ	քի	շուրջ	30	հա	մայնք	նե	րում	հիմ	նա	նո	րոգ-
վել,	վե	րա	կա	ռուց	վել	ու	վե	րա	կանգն	վել	են	ո	ռոգ	ման	հա	մա	կար	գեր,	
կա	ռուց	վել	են	ո	ռոգ	ման	ջրագ	ծեր	ու	ներ	քին	ցան	ցեր,	եր	րորդ	կար	գի	
ջրանցք	ներ	և		կո	լեկ	տոր	ներ:

2010 թվա կա նին 	Գառ	նիում գոր ծարկ վել է «	Յոթ	նաղբ	յուր-	Գառ	նի» ինք նա-

հոս ջրա տա րը։

Եղ	վար	դի շուրջ ութ կի լո մետր եր կա րութ յամբ եր րորդ կար գի ջրանց քի վե-

րա կանգն ման արդ յուն քում հա մայն քի ո ռո գե լի հո ղա տա րածք նե րի ընդ հա նուր 

մա կե րե սը կրկնա	պատկ	վել	է:

2011 թվա կա նին ա վարտ վել են 	Մար	մա	րի	կի ջրամ բա րի շի նա րա րա կան աշ-

խա տանք նե րը, ին չը թույլ է տա լիս ջրամ բա րում կու տա կել շուրջ 24	մի	լիոն	խո-

րա	նարդ	մետր լրա ցու ցիչ ինք նա հոս ջրա քա նակ, ո րով հնա րա վոր է լրա ցու ցիչ 

ո ռո գել ա վե լի քան հա զար հեկ տար:

Ս	տո	րին	Հ	րազ	դան	ջրանց քի 5.3 կի լո մետր եր կա րութ յամբ հատ վա ծի վե րա-

նո րո գու մը կա վարտ վի 2013 թվա կա նի հու նի սին:

2007-2011 թվա կան նե րին  Կո տայ քի մար զում ներդր վել և  կի րառ վում են 

գյու ղատն տե սութ յան մի շարք նոր տեխ նո լո գիա ներ և  մե թոդ ներ: 2010 թվա-

կա նին  Կո տայ քի մար զի 	Կա	մա	րիս,		Ձո	րաղբ	յուր,	 	Բու	ժա	կան,	Ա	ղավ	նա	ձոր,	

	Լեռ	նա	նիստ,		Նոր	Ար	տա	մետ	հա մայնք նե րում ստեղծ վել են փոր ձա ցու ցադ րա-

կան ար տադ րա մա սեր: Դ րանց արդ յունք նե րին հետ ևե լով՝ մի շարք հա մայնք նե-

րում հո ղօգ տա գոր ծող նե րի կող մից մշակ վում են ոչ ա վան դա կան, ինչ պես նաև 

մո ռաց ված մշա կա բույ սեր. 	Քաղ	սի,		Լեռ	նա	նիստ,		Բու	ժա	կան	հա մայնք նե րում 

ար դեն կան սի սե ռի ցան քեր, լայն տա րա ծում է գտել կա նաչ ո լո ռի կա նա դա-

կան կան գուն սոր տը, մար զում մշակ վում է կարմ րագ լուխ կա ղամբ, բրո կո լի: 

 Բազ մա թիվ այ գե տե րեր կի րա ռում են պտղա տու ծա ռե րի պալ մե տա յին ձևա-

վոր ման ե ղա նա կը: 	Նոր		Գե	ղի,		Ձո	րաղբ	յուր,		Կա	մա	րիս,		Գողթ	հա մայնք նե րում 
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հիմն վել են տար բեր պտղա տու ծա ռե րի ին տեն սիվ ցրտա դի մաց կուն սոր տե րի 

տնկա րան ներ: Ա	ղավ	նա	ձոր,	Ջ	րա	ռատ,	 	Կա	մա	րիս,	 	Բու	ժա	կան	 հա մայնք նե-

րում ա ճեց վում են կար տո ֆի լի տնկան յու թի և  կա ղամ բի սա ծիլ ներ: 	Գողթ	հա-

մայն քի կա ղամ բի, կար տո ֆի լի, լո բու ցան քե րում կի րառ վել են տե ղա կան ար-

տադ րութ յան կեն սա պա րար տան յու թեր:

2010-2011 թվա կան նե րին  Հա յաս տա նի  Հան րա պե տութ յան կա ռա վա րութ յու-

նը  Կո տայ քի մար զի հա մայնք նե րի գյու ղա ցիա կան տնտե սութ յուն նե րին ան հա-

տույց տրա մադ րել է ա վե լի քան մեկ տոն նա ցին կի ֆոս ֆիդ՝ ա վե լի քան 9,000	

հեկ	տա	րի վրա մկնան ման կրծող նե րի դեմ պայ քա րե լու նպա տա կով:

2010-2011 թվա կան նե րին  Կո տայ քի մար զի տաս	նե	րեք	 հա	մայնք	նե	րում 

տնկվել է շուրջ 15,000	ծառ	և	 	թուփ,  Թե	ղե	նիք,	 	Գե	տա	մեջ	և 	Քա	սախ հա-

մայնք նե րում տնկվել են 16,000	հա	ցե	նի,	թխկի,	կա	ղնի և կեն	սա	ծառ:

 Միայն 2011 թվա կա նին, գար նա նա ցա նին ա ջակ ցե լու նպա տա կով, 

 Հա յաս տա նի  Հան րա պե տութ յան կա ռա վա րութ յու նը  Կո տայ քի մար զի գյու ղա-

ցիա կան տնտե սութ յուն նե րին հատ կաց րել է ա վե լի քան 100	տոն	նա	գար	նա-

նա	ցան	գա	րու	սեր	մա	ցու, ո րից 66 տոն նան՝ է լի տար։ 

 Կո տայ քի մար զում զար գա նում է մեղ վա բու ծութ յու նը. միայն 2010-2011 թվա-

կան նե րին մեղ վաըն տա նիք նե րի թի վը  Կո տայ քում ա	վե	լա	ցել	է	10	տո	կո	սով:
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Կո տայ քի մար զում 2009-2010 թվա կան նե րին ան	նա	խա	դեպ	 կեր	պով	

մե	ծա	ցել	 են	 շի նա րա րութ յան ծա վալ նե րը: 2010 թվա կա նին շի նա-

րա րութ յան ծա վա լով  Կո տայ քի մար զը զի ջում է միայն մայ րա քա ղաք 

Երևա նին և Ս յու նի քի մար զին:

2011 թվա կա նին  Կո տայ քի մար զում շի նա րա րութ յան ծա-
վալն ըն թա ցիկ գնե րով 2007 թվա կա նի շի նա րա րութ յան ծա-
վա լի քա ռա պա տիկն է և 2002 թվակա նի ին նա պա տի կը: 

Շի	նա	րա	րութ	յան	ծա	վալ	նե	րը		Կո	տայ	քի	մար-
զում	(ըն	թա	ցիկ	գնե	րով,	մլրդ.	դրամ)

	Շի	նա	րա	րութ	յան	ծա	վալ	նե	րը	ՀՀ	մար	զե	րում,	
2011թ.	(ըն	թա	ցիկ	գնե	րով,	մլրդ.	դրամ)
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2010 թվա կա նին  Կո տայ քի մար զում շին մոն տա ժա յին աշ խա տանք նե րի ծա-

վալն ըն թա ցիկ գնե րով 2007 թվա կա նի ծա վա լի քա	ռա	պա	տիկն	է և 2002 թվա-

կա նին ի րա կա նաց ված շին մոն տա ժա յին աշ խա տանք նե րի ծա վա լի ա	վե	լի	քան	

ին	նա	պա	տի	կը: 

2010 թվա կա նին  Կո տայ քի մար զում շա հա գործ ման հանձն ված բնա կե լի շեն-

քե րի մա կե րե սի 90	տո	կո	սը	գոր ծարկ վել է բնակ չութ յան ֆի նան սա վոր մամբ, 

և  միայն 10 տո կո սը՝ մար դա սի րա կան օգ նութ յան մի ջոց նե րի հաշ վին՝ փախս-

տա կան նե րի հա մար բնա կա րան նե րի կա ռուց ման ծրագ րե րի շրջա նակ նե րում: 

2010 թվա կա նին բնակ չութ յան մի ջոց նե րով  Կո տայ քի մար զում շահագործման 

2010 թվա կա նին հան րա պե տութ յան մար զե րում ա մե-
նա մեծ ծա վա լով շին մոն տա ժա յին աշ խա տանք-
ներն ի րա կա նաց վել են  Կո տայ քի մար զում: 

2010 թվա կա նին  Կո տայ քում ի րա կա նաց վել են ըն թա ցիկ գնե-
րով ա վե լի մեծ ծա վա լի շին մոն տա ժա յին աշ խա տանք ներ, քան 
2000 թվա կա նին հան րա պե տութ յան բո լոր մար զե րում միա սին:

	Շին	մոն	տա	ժա	յին	աշ	խա	տանք	նե	րի	ծա	վա	լը		Կո	տայ-
քի	մար	զում	(ըն	թա	ցիկ	գնե	րով,	մլրդ.	դրամ)
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է հանձնվել բնա կե լի շեն քե րի ա	վե	լի	մեծ	մա	կե	րես, քան հան րա պե տութ յան 

որ ևէ այլ մար զում:

Հան րա պե տութ յան մար զե րում 2011 թվա կա նին ման րա ծախ առևտ րի 

ա	մե	նա	մեծ	թվով	օբ	յեկտ	ներ գոր ծել են  Կո տայ քում: 2011 թվա կա նին 

 Կո տայ քի մար զում գոր ծում էր մեկ քա ռոր դով ա վե լի շատ ման րա ծախ 

առևտ րի օբ յեկտ, քան 2006 թվա կա նին:

2011 թվա կա նին  Կո տայ քի մար զում ման րա ծախ առևտ րի շրջա նա ռութ յու-

նը մե	կու	կես	ան	գամ	գե րա զան ցել է 2006 թվա կա նի շրջա նա ռութ յա նը: 2011 

թվա կա նին  Կո տայ քի մար զում ման րա ծախ առևտ րի շրջա նա ռութ յու նը 1998 

2010 թվա կա նին  Կո տայ քի մար զում շա հա գործ ման է 
հանձն վել ե ռա պա տիկ ա վե լի մեծ մա կե րե սով բնա կե-
լի շենք, քան նա խաճգ նա ժա մա յին 2006 թվա կա նին:

2011 թվա կա նին հան րա պե տութ յան մար զե րում ման-
րա ծախ առևտ րի օբ յեկտ նե րի շուրջ մեկ հին-
գե րոր դը գոր ծել է  Կո տայ քի մար զում: 

Ման	րա	ծախ	առևտ	րի	շրջա	նա	ռութ	յու	նը		Կո	տայ-
քի	մար	զում	(ըն	թա	ցիկ	գնե	րով,	մլրդ.	դրամ)
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թվա կա նի կրկնա	պա	տիկն	է: 2011 թվա կա նին հան րա պե տութ յան մար զե րում 

ման րա ծախ առևտ րի ա մե նա մեծ շրջա նա ռութ յու նը  Շի րա կից հե տո  Կո տայ քի 

մար զում էր:

 Տա րեց-տա րի  Կո տայ քի մար զում ա	վե	լա	ցել	 է խա նութ նե րի թի վը. 2011 

թվա կա նին  Կո տայ քում գոր ծել է ե րեք ան գամ ա վե լի շատ խա նութ քան 2002 

թվա կա նին և կրկ նա պա տիկ ա վե լի, քան 2006 թվա կա նին: 2011 թվա կա նին 

 Կո տայ քում, Ա րա րա տից հե տո, գոր ծել են ա	մե	նա	մեծ	թվով	խա	նութ	նե	րը:

 Կո տայ քում աս տի ճա նա կա նո րեն մե	ծա	ցել	է նաև խա նութ նե րի շրջա նա ռութ-

յու նը: 2011 թվա կա նին 2004 թվա կա նի հա մե մատ  Կո տայ քի մար զում խա նութ-

նե րի շրջա նա ռութ յունն ա վե լա ցել է ա վե լի քան ե րե քու կես ան գամ:

Կո	տայ	քի	մաս	նա	բա	ժի	նը	ՀՀ	մար	զե	րում	գտնվող	ման	րա-
ծախ	առևտ	րի	օբ	յեկտ	նե	րի	ընդ	հա	նուր	քա	նա	կում

ԱՅԼ ՄԱՐԶԵՐ
80.9%

ԿՈՏԱՅՔ
19.1%

2011 թվա կա նին  Կո տայ քի մար զում խա նութ նե րի շրջա նա ռութ-
յան ընդ հա նուր ծա վա լը 2007-2008 թվա կան նե րի խա նութ նե-
րի ընդ հա նուր մի ջին շրջա նա ռութ յան կրկնա պա տիկն է: 

Հայաստանի մարզերի բնակ չութ յան մեկ շնչի հաշ վով առևտ-
րի շրջա նա ռութ յու նը ա մե նա մեծն է  Կո տայ քում: 
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2011 թվա կա նին  Կո տայ քի մար զում ան	նա	խա	դեպ ծավալներ են գրանցվել 

ծա ռա յութ յուն նե րի ոլորտում՝ շուրջ	 26.3	 մի	լիարդ	 դրամ, ա վե լի, քան 

 Հա յաս տա նի  Հան րա պե տութ յան որ ևէ մար զում երբ ևէ: 2011 թվա կա նին հան-

	Խանութ	նե	րի	քա	նա	կը	(միա	վոր)	և	դ	րան	ցում	ի	րա	կա	նաց-
ված	շրջա	նա	ռութ	յու	նը	(մլն.	դրամ)		Կո	տայ	քի	մար	զում	

Մեկ	շնչին	ընկ	նող	առևտ	րի	շրջա	նա	ռութ	յու	նը	2011թ.	(հազ.	դրամ)
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2010 թվա կա նին  Կո տայ քի մար զում բնակ չութ յան մեկ շնչի հաշ վով 
առևտ րի շրջա նա ռութ յունն ա վե լի էր, քան հար ևան Վ րաս տա նում:
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րա պե տութ յան մար զե րում ծա ռա յութ յուն նե րի ծա վա լի ա վե լի քան մեկ հին գե-

րորդն ի րա կա նաց վել է  Կո տայ քում: 

 Մի ջին հաշ վով բնակ չութ յան մեկ շնչին ընկ նող ծա ռա յութ յուն նե րի ծա վա լը 

 Կո տայ քի մար զում 2011 թվա կա նին 2010 թվա կա նի հա մե մատ ա վե լա ցել է ան-

նա	խադ	եպ	տեմ	պով՝	գրե	թե	մեկ	քա	ռոր	դով	մեկ	տա	րում: 2009 թվա կա նի 

հա մե մատ բնակ չութ յան մեկ շնչին ընկ նող ծա ռա յութ յուն նե րի ծա վա լը  Կո տայ քի 

մար զում ա	վե	լա	ցել	է	գրե	թե	մե	կու	կես	ան	գամ: 

2010 թվա կա նին հան րա պե տութ յան մար զե րում մա տուց ված մշա կույ թի, 

զվար ճութ յուն նե րի և  հանգս տի ծա ռա յութ յուն նե րի ծա վա լում յու րա քանչ յուր 

2011 թվա կա նին  Կո տայ քի մար զում ծա ռա յութ յուն նե-
րի ծա վա լը 2008 թվա կա նի կրկնա պա տիկն է, 2007 թվա-
կա նի՝ ե ռա պա տիկն ու 2003 թվա կա նի քա ռա պա տի կը:

Ծա	ռա	յութ	յուն	նե	րի	ծա	վա	լը		Կո	տայ	քի	մար-
զում	(ըն	թա	ցիկ	գնե	րով,	մլրդ.	դրամ)
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2011 թվա կա նին հան րա պե տութ յան մար զե րում 
բնակ չութ յան մեկ շնչին ընկ նող ծա ռա յութ յուն-
նե րի ծա վա լը ա մե նա մեծն էր  Կո տայ քում:
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ե	րեք	դրա	մից	եր	կու	սը բա ժին է ընկ նում  Կո տայ քին: 2009-2011 թվա կան նե-

րին մշա կույ թի, զվար ճութ յուն նե րի և  հանգս տի ծա ռա յութ յուն նե րի ծա վալ նե րը 

 Կո տայ քի մար զում գե րա զան ցել է հան րա պե տութ յան բո լոր մար զե րի ծա վալ-

նե րը միա սին:

 Տե ղե կատ վութ յան և  կա պի ծա ռա յութ յուն նե րի ծա վա լով  Կո տայ քը հան րա-

պե տութ յան լա	վա	գույն	մար	զե	րի	եռ	յա	կում	է:  Միայն 2010 թվա կա նին 2009 

թվա կա նի հա մե մա տութ յամբ  Կո տայ քի մար զում տե ղե կատ վութ յան և  կա պի 

ծա ռա յութ յուն նե րի ծա վալն ա	վե	լա	ցել	է	շուրջ	90	տո	կո	սով:

 Կո տայ քում են տե ղա կայ ված ա ռող ջա րան նե րի հիմ նա կան մա սը̀  	Ծաղ	կա	ձոր, 

	Հան	քա	վան, Արզ	նի: 2008 թվակա նին  Ծաղ կա ձոր քա ղա քում ճո պա նու ղի նե րի, 

դա հու կու ղի նե րի, հյու րա նոց նե րի և  հանգստ յան գո տի նե րի կա ռուց ման շնոր հիվ 

տա րե կան 30	տո	կո	սով	ա վե լա նում է զբո սաշր ջիկ նե րի թի վը:

2010 թվա կա նին 	Գառ	նի հա մայն քում գոր ծարկ վել է զբո սաշր ջութ յան տե ղե-

կատ վա կան նոր կենտ րոն:

Մ	շա	կույ	թի,	զվար	ճութ	յուն	նե	րի	և		հանգս	տի	ո	լոր	տում	ՀՀ	մար	զե-
րում	ի	րա	կա	նաց	ված	ծախ	սե	րում		Կո	տայ	քի	մաս	նա	բա	ժի	նը,	2010թ.

ԱՅԼ 
ՄԱՐԶԵՐ

33%

ԿՈՏԱՅՔ
67%

Հան րա պե տութ յուն այ ցե լող զբո սաշր ջիկ նե-
րի շուրջ ե րեք քա ռորդն այ ցե լում է  Կո տայք:
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 Մա ղաք յան նե րի սպոր տա յին ըն տա նի քը  Վա նա ձո րից ա մեն տա րի գա լիս է 
 Ծաղ կա ձոր հանգս տա նա լու: Ըն տա նի քի 45-ամ յա ղե կա վար Ար սեն  Մա ղաք յանն 
ըմբ շա մար տիկ է: 1983-84 թվա կան նե րին  Հա յաս տա նի ըմբ շա մար տի ա ռաջ-
նութ յուն ներն ա վար տել է հաղ թա նա կով:  Տա րի նե րի հետ սպոր տա յին ուղղ վա-
ծութ յու նը փոխ վել է` սի րա հար վել է լեռ նա դա հու կա յին սպոր տաձ ևին: Ար սե նի 
ա սե լով՝ մե ղա վորն իր ե րե խա ներն են ու եղ բայ րը, ով մար զում է վա նա ձոր ցի 
լեռ նա դա հու կորդ նե րին, իսկ աղ ջի կը  Հա յաս տա նի չեմ պիոնն է նույն մար զաձ ևից: 

Ար սեն  Մա ղաք յանն ա սում է, որ հա րա զատ նե րի և  ըն կեր նե րի շրջա նում ծաղ կա ձոր յան այ ցե րը ա վան դույ թի պես 
մի բան են դար ձել:  Յոթ-ութ տա րի է, ա մեն տա րի գա լիս են սե զո նի բա ցում ու փա կում են ա նում: Ե րե խա ներն այս 
ըն թաց քում հանգս տա նում են  Ծաղ կա ձո րում, իսկ ինքն ա մեն օր գնում-գա լիս է ու բա ցար ձակ չի ձանձ րա նում կամ 
դժվա րա նում:

«Տղաս ու եր կու աղ ջի ներս ևս զ բաղ վում են այս սպոր տաձ ևով, դա հուկ են քշում, դե ես էլ ո րո շե ցի նրան ցից հետ 
չմնալ,— ծի ծա ղում է Ար սեն  Մա ղաք յա նը,— հինգ-վեց օր է այս տեղ ենք, գա լիս ենք հա րա զատ նե րով, ըն կեր նե րով: 
 Տար վա մեջ, ե թե սուտ չա սեմ, յոթ-ութ ան գամ  Ծաղ կա ձոր ենք գա լիս:  Պար զա պես սի րա հար ված ենք  Ծաղ կա ձո րին: 
 Մե նակ մենք չենք, ռուս ներն էլ են շատ գա լիս  Ծաղ կա ձոր, դա հուկ են քշում, ճո պա նու ղի են նստում:  Կա րե լի է ա սել 
ողջ տար վա հա մար ադ րե նա լին ենք ստա նում, դրա կան է ներ գիա, որ մեր հետ տա նում ենք: Ու էս ա մեն ին չի հա-
մար էլ շատ թանկ չենք վճա րում:  Մատ չե լի է ա մեն ին չը: Աշ խա տողն աշ խա տում է, ստեղ ծում՝ վա յե լում»:

Ծաղկաձորի	ճոպանուղին	դարձել	է	ձմեռային	
տուրիզմի	սիրահարների	սիրելի	վայրը
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2010 թվա կա նից 	Ծաղ	կա	ձո	րում գոր ծում է մի ջազ գա յին բարձր չա փա նիշ նե-

րին հա մա պա տաս խա նող և «Հայըթ» հյու րա նո ցի ո ճով կա ռուց ված «	Ռո	սիա» 

հյու րա նո ցա յին հա մա լի րը, ո րը հյու րե րին սպա սար կում է, թե՛ հյու րա նո ցի, թե՛ 

մար զի տա րած քում: Հ յու րա նո ցում գոր ծում են բարձ րա կարգ բա նակ ցութ յուն-

նե րի սրահ, լո ղա վա զան, մար զաս րահ, լաունջ բար, կի նոս րահ, ման կա կան 

սրահ՝ ուր ե րե խա նե րին հետ ևում է հմուտ դա յա կը, կա հա վոր ված խա ղա սեն յակ, 

ե րե խա նե րի զվար ճանք նե րի ար դիա կան սար քա վոր մամբ հա գեց ված սրահ, շո-

գե բաղ նիք:

2011 թվա կա նին « Հան քա վան» հանգստ յան գո տում բաց վեց «Ա	նի		Ռե	զորթ»	

ժա մա նա կա կից հյու րա նո ցա յին հա մա լի րը, որն ու նի 40	սեն	յակ,	12	քո	թեջ՝ նա-

խա տես ված ա վե լի քան 140	հանգս	տա	ցո	ղի	հա մար։  Հանգստ յան տան տա-

րած քում գոր ծում են նաև ֆուտ բո լի, վո լեյ բո լի, թե նի սի խա ղա դաշ տեր, լո ղա վա-

զան, մար զաս րահ, խա ղաս րահ, սա հա դաշտ և  դա հու կա յին վազքու ղի:

2011 թվա կա նին Հ	րազ	դան քա ղա քի միկ րոշր ջա նում բաց վեց ՎՏԲ-	Հա	յաս-

տան	 բան	կի մաս նաճ յու ղը, ո րը հա գե ցած է ժա մա նա կա կից հա մա կարգ չա-

յին տեխ նի կա յով, հա տուկ սար քա վո րում նե րով, գրա սեն յա կա յին կա հույ քով և 

 բո լոր անհ րա ժեշտ հաղորդակցման մի ջոց նե րով:  Նոր մաս նաճ յուղը տա րե կան 

սպա սար կում է շուրջ 35,000	հա	ճա	խոր	դի՝ տրա մադ րե լով բան կա յին ծա ռա-

յութ յուն նե րի ամ բող ջա կան փա թեթ̀ ա վանդ նե րի բա ցում, դրա մա կան փո խան-

ցում ներ, սպա ռո ղա կան, հի փո թե քա յին վար կեր, ավ տո վար կեր, բիզ նես վար կեր:

«Ռոսիա»	հյուրանոցային	համալիրը	կառուցված	է	միջազգային	
բարձրագույն	չափանիշներին	համապատասխան
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2012 թվա կա նին  Ծաղ կա ձո րում մեկ նար կել է ար դեն ա վան դա կան դար ձած 

«	Կա	մուրջ» ին նե րորդ մի ջազ գա յին տնտե սա կան հա մա ժո ղո վը, ո րը մաս նա-

գետ նե րը անվանում են նաև «	Հայ	կա	կան		Դա	վոս»՝ 300-ից ա վե լի արդ յու նա բե-

րող նե րի, գոր ծա րար նե րի, կա ռա վա րութ յան ներ կա յա ցու ցիչ նե րի, գիտ նա կան-

նե րի և  հա սա րա կա կան գոր ծիչ նե րի մաս նակ ցութ յամբ:

 Հա մաշ խար հա յին ֆի նան սատն տե սա կան ճգնա ժա մի հետ ևան քով 

 Կո տայ քի մար զում նվա զել է ար տա հան ման ծա վա լը: Այ դու հան դերձ, 

2011 թվա կա նից սկսած, ա ճի մի տու մը վե րա կանգն վել է. 2011 թվա կա-

նին 2010 թվա կա նի հա մե մատ ար տա հան ման ծա վա լը կրկնա պատկ վել է, ինչն 

ան նա խա դեպ է: 2010 թվա կա նին  Կո տայ քի մար զից ար տա հան ման ծա վա լը 

գե րա զան ցել է հար ևան  Թուր քիա յի մի շարք նա հանգ նե րից ար տա հա նու մը, 

այդ թվում՝  Բաթ ման, Էրզ րում, Է լա զիգ, Ա մա սիա և  տաս այլ նա հանգ նե րից 

յուրաքանչյուրում:

«Անի	Ռեզորթ»	հյուրանոցային	համալիրը

2010 թվա կա նին  Կո տայ քի մար զում ար տա հան ման ծա վա լը գե րա-
զան ցել է հար ևան  Թուր քիա յի սահ մա նա մերձ ի նը՝  Կարս,  Թուն ջե լի, 
Եր զին ջան (Երզն կա),  Բայ բուրթ ( Բա բերդ), Ար դա հան,  Բիթ լիս, 
 Բինգ յոլ,  Մուշ և  Վան նա հանգ նե րի արտահաման ծավալները միա սին: 
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Են	թա	կա	ռուց	վածք	ները

 Կո տայ քի մար զում 2011 թվա կա նին գա զի բաշ խիչ գոր ծող ցան ցի միա-

գիծ եր կա րութ յու նը մեկ	եր	րոր	դով	ա	վե	լի	էր, քան 2005 թվա կա նին: 

2011 թվա կա նին  Կո տայ քի մար զի քա ղա քա յին հա մայնք նե րում գա զի 

բաշ խիչ գոր ծող ցան ցի միա գիծ եր կա րութ յու նը 2002 թվա կա նի հա մե մատ 

շուրջ	ե	րեք	քա	ռոր	դով	ա	վե	լի	էր:

2010 թվա կա նին գա զա ֆի կաց ված բնա կա րան նե րի և բ նա կե լի տնե րի թվով 

 Կո տայ քի մար զը եր	րորդն	է հան րա պե տութ յու նում՝ մայ րա քա ղաք Եր ևա նից և 

 Լո ռուց հե տո:

2002 թվա կա նին  Կո տայ քում բնա կա րան նե րի և բ նա կե լի տնե րի 80 տո կո-

	Գա	զի	բաշ	խիչ	գոր	ծող	ցան	ցի	միա	գիծ	եր	կա-
րութ	յու	նը		Կո	տայ	քի	մար	զում	(կմ)
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2010 թվա կա նին  Կո տայ քի մար զում գա զա ֆի կաց ված էր քա-
ռա պա տիկ ա վե լի շատ բնա կա րան և բ նա կե լի տուն, քան 
2002 թվա կա նին և կրկ նա կի ա վե լի, քան 2004 թվա կա նին:

Եր ևա նից հե տո գա զա ֆի կաց ման ա մե նա բարձր ցու-
ցա նի շը  Հա յաս տա նում Կոտայքի մարզում է:
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սը գա զա ֆի կաց ված չէր, մինչ դեռ 2010 թվա կա նին արդեն գա զա ֆի կաց վել էր 

բնա կա րան նե րի և բ նա կե լի տնե րի ա	վե	լի	քան	80	տո	կո	սը: 

2002 թվա կա նին  Կո տայ քի գյու ղա կան հա մայնք նե րում գա զա ֆի կաց ված չէր 

բնա կա րան նե րի և բ նա կե լի տնե րի ա վե լի քան 60 տո կո սը, մինչ դեռ 2010 թվա-

կա նին արդեն գա զա ֆի կաց վել է	մար զի գյու ղա կան հա մայնք նե րի բնա կա րան-

նե րի և բ նա կե լի տնե րի շուրջ	90	տո	կո	սը՝ ա	վե	լին,	քան	հան	րա	պե	տութ	յան	

որ	ևէ	մար	զում:

2010 թվա կա նին սպա ռող նե րին մա տա կա րար ված գա զի ծա վա լով  Կո տայ քի 

Գա	զա	ֆի	կաց	ված	բնա	կա	րան	նե	րի	և	բ	նա	կե	լի	տնե-
րի	քա	նա	կը		Կո	տայ	քի	մար	զում	(միա	վոր)
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2010 թվա կա նին  Կո տայ քի մար զի գյու ղա կան հա մայնք նե-
րում գա զա ֆի կաց ված էր եր կու ան գամ ա վե լի շատ բնա-
կա րան և բ նա կե լի տուն, քան 2003 թվա կա նին:

2010 թվա կա նին  Կո տայ քի մար զի քա ղա քա յին հա մայնք-
նե րում գա զա ֆի կաց ված էր յոթ ան գամ ա վե լի բնա կա-
րան և բ նա կե լի տուն, քան 2002 թվա կա նին և  եր կու-
սու կես ան գամ ա վե լի, քան 2004 թվա կա նին:
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մար զը  Հա յաս տա նում զի ջում է միայն մայ րա քա ղաք Եր ևա նին: 2010 թվա կա-

նին հան րա պե տութ յան մար զե րի քա ղա քա յին հա մայնք նե րում սպա ռող նե րին 

մա տա կա րար ված գա զի մեկ	եր	րոր	դը սպառ վել է  Կո տայ քի մար զում:

 Կո տայ քի մար զում ջրա մա տա կա րար ման հա մա կար գե րի բա րե լավ ման, 

հաշ վառ ման և  կա ռա վար ման ար դիա կան հա մա կար գե րի ներդր ման 

արդ յուն քում զգա լիո րեն նվա զել են կո րուստ նե րը: 2010 թվա կա նին Կո-

տայ քի մար զում սպա ռող նե րին բաց է թողնվել եր	կու	ան	գամ պա կաս ջուր, քան 

2003 թվա կա նին:

2010 թվա կա նին  Կո տայ քի մար զում կո յու ղու հա մա կար գի միա գիծ եր կա-

րութ յու նը գրե թե նույն	քան	էր, որ քան մայ րա քա ղաք Եր ևա նում:

2010 թվա կա նին  Կո տայ քի մար զում սպա ռող նե րին մա-
տա կա րար վել է գրե թե նույն քան ծա վա լի գազ, որ-
քան հան րա պե տութ յան վեց մար զե րում միա սին: 

Կո	տայ	քի	մաս	նա	բա	ժի	նը	ՀՀ	մար	զե	րում	բո	լոր	սպա	ռող	նե-
րին	բաց	թողն	ված	գա	զի	ընդ	հա	նուր	ծա	վա	լում,	2010թ.

ԱՅԼ 
ՄԱՐԶԵՐ

71%

ԿՈՏԱՅՔ
29%

 Հան րա պե տութ յան մար զե րում կո յու ղու հա մա կար գի միա-
գիծ ա մե նա մեծ եր կա րութ յու նը  Կո տայ քի մար զում է: 
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2010 թվա կա նին  Կո տայ քի մար զում կո յու ղու հա մա կար գի միա գիծ եր կա-

րութ յու նը 2007 թվա կա նի հա մե մատ ա	վե	լա	ցել	 է	ե	րեք	քա	ռոր	դով՝ ա վե լին, 

քան հան րա պե տութ յան որ ևէ մար զում կամ մայ րա քա ղաք Եր ևա նում:

 Հան րա պե տութ յան մար զե րում քա ղաք նե րի փո ղոց նե րի և  ան ցում նե-

րի ա	մե	նա	մեծ	 եր	կա	րութ	յու	նը  Կո տայ քում է՝ շուրջ 500 կի լո մետր: 

 Կո տայ քում է նաև հան րա պե տութ յան մար զե րում քա ղաք նե րի փո ղոց նե-

րի, ան ցում նե րի և հ րա պա րակ նե րի ընդ հա նուր մա կե րե սի շուրջ մեկ քա ռոր դը՝ 

ա	մե	նա	մե	ծը	մար	զե	րում:

	Կո	տայ	քի	մաս	նա	բա	ժի	նը	ՀՀ	մար	զե	րի	կո	յու	ղու	հա	մա	կար-
գի	միա	գիծ	ընդ	հա	նուր	եր	կա	րութ	յան	մեջ,	2010թ.

Քա	ղաք	նե	րի	փո	ղոց	նե	րի,	ան	ցում	նե	րի	ընդ	հա	նուր	եր-
կա	րութ	յունն՝	ըստ	ՀՀ	մար	զե	րի,	2010թ.	(կմ)

ԱՅԼ 
ՄԱՐԶԵՐ

76%

ԿՈՏԱՅՔ
24%
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 Կո տայ քի մար զում տա րեց-տա րի ա վե լա ցել է քա ղաք նե րի փո ղոց նե րի, ան-

ցում նե րի և հ րա պա րակ նե րի ըն հա նուր մա կե րե սը. 2010 թվա կա նին  Կո տայ քի 

մար զում քա ղաք նե րի փո ղոց նե րի, ան ցում նե րի և հ րա պա րակ նե րի ըն հա նուր 

մա կե րե սը մեկ	քա	ռոր	դով	ա	վե	լի	էր, քան 2001 թվա կա նին:

 Կո տայ քի մար զում 2007-2010 թվա կան նե րին՝ չորս տա րում, ավ տո մո-

բի լա յին տրանս պոր տով փո խադր վել են ա	վե	լի	մեծ	ընդ	հա	նուր	ծա-

վա	լով	 բեռ	ներ, քան 2000-2006 թվա կան նե րին՝ յոթ տա րում: 2010 

թվա կա նին  Կո տայ քի մար զում ավ տո մո բի լա յին տրանս պոր տով փո խադր վել են 

եր կու ան գամ ա վե լի շատ բեռ ներ, քան 2004 թվա կա նին:

Կո տայ քի մար զում տա րեց-տա րի  ա վե լա ցել է նաև բեռ նաշր ջա նա ռութ յու նը. 

2010 թվա կա նին  Կո տայ քի մար զում բեռ նաշր ջա նա ռութ յու նը 3.7	ան	գամ	ա	վե-

լի	էր, քան 2004 թվա կա նին:

 Կո տայ քի մար զում աս տի ճա նա կա նո րեն ա վե լա ցել է նաև ուղ ևո րաշր ջա նա-

ռութ յու նը: 2010 թվա կա նին հան րա պե տութ յան մար զե րում ա մե նա մեծ ուղևո-

2010 թվա կա նին հան րա պե տութ յան մար զե րի քա ղաք-
նե րի բա րե կարգ ված փո ղոց նե րի, ան ցում նե րի և հ րա պա-
րակ նե րի ա մե նա մեծ եր կա րութ յունն ու ա մե նա մեծ մա կե-
րե սը՝ գրե թե մեկ հին գե րոր դը,  Կո տայ քի մար զում է:

Ավ	տո	մո	բի	լա	յին	բեռ	նա	փո	խադ	րում	նե	րի	ծա	վա	լը	(հազ.	տոն	նա)

4,896

4,943
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2007-2010
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րաշր ջա նա ռութ յու նը  Կո տայ քի մար զում էր, ընդ ո րում,  Կո տայ քի մար զին է բա-

ժին ընկ նում հան րա պե տութ յան մար զե րում ուղ ևո րաշր ջա նա ռութ յան շուրջ մեկ 

հին գե րոր դը: 

2007-2011	թվա	կան	նե	րին		Կո	տայ	քի	մար	զում	կա	տար	ված	կա	պի	տալ	
ներդ	րում	նե	րի	ա	վե	լի		քան	մեկ	վե	ցե	րոր	դը	ուղղ	վել	է	ջրա	մա	տա	կա-
րար	ման	և	ջ	րա	հե	ռաց	ման	հա	մա	կար	գե	րի	բա	րե	լավ	մա	նը.	նշված	ժա-
մա	նա	կա	հատ	վա	ծում		Կո	տայ	քի	մար	զի	հինգ	քա	ղա	քա	յին	և		ե	րե	սուն-
վեց	գյու	ղա	կան	հա	մայնք	նե	րում	հիմ	նա	նո	րոգ	վել	և		վե	րա	կա	ռուց	վել	
են	ջրա	մա	տա	կա	րար	ման	ար	տա	քին	և		ներ	քին	ցան	ցեր,	ընդ	ո	րում,	
ներդ	րում	նե	րի	ա	վե	լի	քան	80	տո	կո	սը	կա	տար	վել	է	2010-2011	թվա-
կան	նե	րին:

2008-2011 թվա կան նե րին բա րե լավ վել են Հ	րազ	դան,	 Ա	բով	յան և 

	Չա	րեն	ցա	վան քա ղաք նե րի ջրա մա տա կա րար ման հա մա կար գե րը:  Միայն 2011 

թվա կա նին  Կո տայ քի մար զում կա ռուց վել է	ա	վե	լի	քան	200	կի	լո	մետր	խմե	լու	

ջրա	գիծ, 7	կի	լո	մետր	կո	յու	ղա	տար, 150	խո	րա	նարդ	մետր	տա	րո	ղութ	յամբ	

2010 թվա կա նին Կո տայ քի մար զում ուղ ևո րաշր ջա-
նա ռութ յու նը 2004 թվա կա նի կրկնա պա տիկն է, իսկ 
2002 թվա կա նի՝ ա վե լի քան քա ռա պա տի կը:

Կոտայքի	մարզում	2007-2011թթ.	իրականացված	կապիտալ	
ծախսերի	ընդհանուր	ծավալում	ջրամատակարարամանն	
ու	ջրահեռացմանն	ուղղված	ծախսերի	բաժինը

Այլ ոլորտներ
89%

Ջրամատակարարում
և ջրահեռացում

11%
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կար	գա	վո	րող	ջրա	վա	զան,	պոմ	պա	կա	յան, Հ	րազ	դան քա ղա քում ամ բող ջութ-

յամբ վե րա կա ռուց վել է 	Մաք	րա	վա	նի կենտ րո նա կան պոմ պա կայ նը, ա վարտ վել 

է 	Գե	ղա	շեն հա մայն քի մայր ջրա տա րի կա ռու ցու մը, 	Կա	պու	տան հա մայն քում 

կա ռուց վել է ջրա մա տա կա րար ման նոր հա մա կարգ։  Հա	ցա	վան,	Ող	ջա	բերդ և 

	Գե	ղա	դիր հա մայնք նե րում ջրա մա տա կա րար ման հա մա կար գե րի բա րե լավ ման 

արդ յուն քում ա պա հով վել է ան խա փան ջրա մա տա կա րա րում:

2010-2011 թվա կան նե րի ըն թա ցում կա տար ված ներդ րում նե րի շնոր հիվ 

 Կո տայ քի մար զում ջրա մա տա կա րար ման մի ջին տևո ղութ յու նը 6 ժա մից հա սել 

է 11-ի։ 2011 թվա կա նին Հ րազ դան քա ղա քի խմե լու ջրի ներ քին ցան ցի վե րա կա-

ռուց ման արդ յուն քում հրազ դան ցի ներն այժմ օգտ վում են 17-18 ժամ յա ջրա մա-

տա կա րա րու մից՝ նախ կին 11 ժա մի փո խա րեն:

2007-2011 թվա կան նե րին  Կո տայ քի մար զի չորս քա	ղա	քա	յին և 15 գյու	ղա-

կան հա մայնք նե րում ի րա կա նաց վել են գա զա ֆի կաց ման էա կան աշ խա տանք-

ներ:  Միայն 2011 թվա կա նին գա զա ֆի կաց վել է 	Զո	վա	շեն հա մայն քը, կա ռուց վել 

է ե րե քու կես կի լո մետր եր կա րութ յամբ գա զա տար, ո րից օգտ վում է ա վե լի քան 

500	ըն	տա	նիք։ 2012 թվա կա նի տա րեսկզ բին  Կո տայ քի մար զի 67 հա մայնք նե-

րից գա զա ֆի կաց վել է 62-ը:

2007-2011	թվա	կան	նե	րին		Կո	տայ	քի	մար	զում	ի	րա	կա	նաց	վել	են	ճա-
նա	պար	հա	շի	նա	կան	մե	ծա	ծա	վալ	աշ	խա	տանք	ներ.	նշված	ժա	մա	նա-
կա	հատ	վա	ծում	հան	րա	պե	տութ	յու	նում	ճա	նա	պար	հա	շի	նա	րա	րութ-
յան	կա	պի	տալ	ծրագ	րե	րի	ծա	վա	լի	տասը	տո	կոսն	ուղղ	վել	է		Կո	տայ	քի	
մար	զի	ճա	նա	պարհ	նե	րի	բա	րե	լավ	մա	նը:	2007-2011	թվա	կան	նե	րին	
	Կո	տայ	քի	մար	զում	կա	տար	ված	կա	պի	տալ	ներդ	րում	նե	րի	մեկ	վե	ցե-
րոր	դը	հատ	կաց	վել	է	ավ	տո	մո	բի	լա	յին	ճա	նա	պարհ	նե	րի	կա	ռուց	մանն	
ու	հիմ	նա	նո	րոգ	մա	նը.	ճա	նա	պարհ	նե	րի	և		փո	ղոց	նե	րի	հիմ	նա	նո	րոգ-
ման	աշ	խա	տանք	ներ	են	կա	տար	վել		Կո	տայ	քի	ա	վե	լի	քան	20	հա-
մայնք	նե	րում:

 Միայն 2011 թվա կա նին շա հա գործ ման են հանձն վել Փ	յու	նիկ-	Հան	քա-

վան՝ 13 կի լո մետր, 	Զո	րա	վան-Ա	րագ	յուղ՝ 6 կի լո մետր, Եր	ևան-Եղ	վարդ՝	 8 

կի լո մետր, 	Բու	ժա	կան-	Սա	րա	լանջ՝ 9 կմ,  Զո	վու	նի–Մր	գա	շեն՝ 8.5 կի լո մետր. 

 Բա	լա	հո	վիտ-	Մա	յա	կովս	կի-Ա	րա	մուս-	Կաթ	նաղբ	յուր-	Զառ-Ս	ևա	բերդ՝ 16.5 
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կի լո մետր ճա նա պար հա հատ ված նե րը՝ 61 կի լո մետր ընդ հա նուր եր կա րութ-

յամբ: Ճա նա պար հա շի նա կան աշ խա տանք ներ են ի րա կա նաց վել  Ծաղ կա ձո րի 

մար զա հա մա լիր տա նող ավ տո ճա նա պար հի  Քաղ	սի-Հ	րազ	դան հատ վա ծում, 

կար գա վոր վել են Եր	ևան-	Գառ	նի-	Գե	ղարդ	ճա նա պար հի նստված քա յին հատ-

ված նե րը, նո րոգ վել է Ար	զա	կան-Աղ	վե	րան ճա նա պարհ կա մուր ջը, Ող	ջա	բերդ 

հա մայն քում հիմ նա նո րոգ վել է  Չա	րեն	ցի	կա	մա	րը։

 Կո տայ քում ներ մար զա յին եր թու ղի նե րով ավ տո բու սա յին կապ է ա պա հով-

վում հա մայնք նե րի 95	տո	կո	սի	հետ, ներ մար զա յին եր թու ղի նե րով օ րական կա-

տար վում է շուրջ 350 երթ:

2010 թվա կա նից  Կո տայ քի մար զի Եղ	վարդ քա ղա քում գոր ծարկ վել է «Ար-

մեն	թել» ըն կե րութ յան Hi-Line ծա ռա յութ յու նը:

2011 թվա կա նին  Կո տայ քի մար զի Ա	բով	յան,	 	Նոր	 	Հա	ճըն,	 	Չա	րեն	ցա	վան	

և Հ	րազ	դան քա ղաք նե րում հա սա նե լի է դար ձել հա մա պե տա կան ծած կույ-

թի 10	Գբ/վ  թո ղու նա կութ յամբ IP/MPLS ցան ցը, ո րի ցան ցա յին հան գույց ները 

հա գեց վել են ա մե րիկ յան Juniper Networks-ի ար տադ րութ յան գեր ժա մա նա կա-

կից սար քա վո րում նե րով: Դա հնա րա վո րութ յուն է ըն ձե ռում շար ժա կան կա պի 

օ պե րա տոր նե րին, ին տեր նետ ծա ռա յութ յուն մա տու ցող նե րին և  կոր պո րա տիվ 

հա ճա խորդ նե րին տրամադրել IP տա րանց ման, ին տեր նետ հա սա նե լիութ յան, 

տվյալ նե րի հա ղորդ ման, վիր տո ւալ մաս նա վոր ցան ցե րի (VPN) և  այլ ո րակ յալ 

ծա ռա յութ յուն ներ:

2010-2011 թվա կան նե րին ընդ լայն վել է  Կո տայ քի մար զի  Նոր Ար տա մե տի գյու-

ղա կան հա մայն քի տա րած քում գտնվող Արզ նիի օ դա նա վա կա յա նի թռիչ քու ղին:

Չարենցի	կամարը
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	Տու	նը

 Կո տայ քի մար զում տա րեց-տա րի ընդ լայն վել է բնա կա րա նա յին ֆոն դը: 

 Հան րա պե տութ յան մար զե րի քա ղա քա յին հա մայնք նե րում բնա կա րա-

նա յին ֆոն դի ընդ հա նուր մա կե րե սով  Կո տայ քը երկ	րորդն	 է՝ զի ջե լով 

միայն  Լո ռու մար զին: 2011 թվա կա նին  Կո տայ քի մար զի գյու ղա կան հա մայնք-

նե րում բնա կա րա նա յին ֆոն դի ընդ հա նուր մա կե րե սը 2008 թվա կա նի հա մե-

մատ ա	վե	լա	ցել	է	10	տո	կո	սով:

Քա	ղա	քա	յին	բնա	կա	րա	նա	յին	ֆոն	դը	ՀՀ	մար	զե	րում,	2011թ.	(հազ.	քառ․	մ)

Մեկ	բնակ	չի	ա	պա	հով	վա	ծութ	յունն	ընդ	հա	նուր	մա-
կե	րե	սով		Կո	տայ	քի	մար	զում	(քառ.	մ)
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 2011 թվա կա նին  Կո տայ քի մար զի քա ղա քա յին հա մայնք նե րում մեկ բնակ չի 

ա պա հով վա ծութ յունն ընդ հա նուր մա կե րե սով 2007 թվա կա նի հա մե մատ ա	վե-

լա	ցել	է	12	տո	կո	սով:

 Բազ մաբ նա կա րան շեն քե րի բնա կա րան նե րի մա կե րե սը մայ րա քա ղաք Եր ևա-

նից և  Լո ռու մար զից հե տո ա	մե	նա	մե	ծը		Կո տայ քում է:

 Հա յաս տա նի գյու ղա կան հա մայնք նե րում բազ մաբ նա կա րան շեն քե րի բնա-

կա րան նե րի թվով  Կո տայ քը զի ջում է միայն Ար մա վի րի մար զին:  Հա յաս տա նի 

գյու ղա կան հա մայնք նե րում բազ մաբ նա կա րան շեն քե րի բնա կա րան նե րի ընդ-

հա նուր մա կե րե սի մեկ	քա	ռոր	դից	ա	վե	լին		Կո տայ քի մար զում է:

  Կո տայ քի մար զում տա րեց-տա րի նկա տե լիո րեն ակ	տի	վա	ցել	է ան շարժ գույ-

քի շու կան. 2010 թվա կա նին  Կո տայ քի մար զում բազ մաբ նա կա րան շեն քե րի 

2011 թվա կա նին հան րա պե տութ յան մար զե րում բազ մաբ-
նա կա րան շեն քե րի բնա կա րան նե րի ա մե նա մեծ քա նա-
կը՝ մեկ հին գե րոր դից ա վե լին,  Կո տայ քի մար զում էր:

Կո	տայ	քի	մաս	նա	բա	ժի	նը	ՀՀ	մար	զե	րում	քա	ղա	քա-
յին	բնա	կե	լի	տնե	րի	և		բազ	մաբ	նա	կա	րան	շեն	քե	րի	բնա-
կա	րան	նե	րի	ընդ	հա	նուր	ծավալում,	2011թ.

ԱՅԼ 
ՄԱՐԶԵՐ

79.1%

ԿՈՏԱՅՔ
20.9%
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բնա կա րան նե րի ա ռու վա ճառ քի եր	կու	ան	գամ	ա	վե	լի	գոր ծարք է կա տար վել, 

քան 2000 թվա կա նին:

2010 թվա կա նին  Կո տայ քի մար զում բնա կե լի տնե րի (ա ռանձ նատ նե րի) ա ռու-

վա ճառ քի գոր ծարք նե րի թի վը 2001 թվա կա նին կա տար ված գոր ծարք նե րի 

ե	ռա	պա	տիկն	է:

2010 թվա կա նին  Հա յաս տա նում հո ղե րի, այդ թվում՝ գյու ղատն տե սա կան, 

ա ռու վա ճառ քի գոր ծարք նե րի ա	մե	նա	մեծն	թի վը  Կո տայ քի մար զում է: 2010 

թվա կա նին  Կո տայ քի մար զում հո ղե րի ա ռու վա ճառ քի գրե թե նույն	քան	գոր-

ծարք է կա տար վել, որ քան հան րա պե տութ յան հինգ	այլ	մար	զե	րում՝ միա սին:

 Կո տայ քի մար զում բնա կա րան նե րի ա ռու վա ճառ քի ակ տի վութ յունն ըն կավ 

2008 թվա կա նի ճգնա ժա մի հետ ևան քով, սա կայն ար դեն 2010 թվա կա նին մի-

տու մը փոխ վեց՝ շու կան կրկին ակ տի վա ցավ, գոր ծարք նե րի թի վը ա վե լա ցավ: 

2010 թվա կա նին  Կո տայ քի մար զում բազ մաբ նա կա րան շեն քե րի բնա կա րան նե-

րի ա ռու վա ճառ քի գոր ծարք նե րի թիվն ա	վե	լի	էր, քան հան րա պե տութ յան որ-

ևէ	մար	զում, ավ ելի, քան հան րա պե տութ յան հինգ մար զե րում միա սին: 2010 

թվա կա նին հան րա պե տութ յան մար զե րում ան շարժ գույ քի ա ռու վա ճառ քի գոր-

ծարք նե րի մեկ	հին	գե	րոր	դը	կա տար վել է  Կո տայ քում:

2010 թվականին հան րա պե տութ յու նում հո ղե րի ա ռու վա ճառ քի 
գոր ծարք նե րի մեկ հին գե րոր դից ա վե լին կա տար վել է  Կո տայ քում:

Ան	շարժ	գույ	քի	ա	ռու	վա	ճառ	քի	ծա	վալ	նե	րը		Կո	տայ	քի	մար	զում	(միա	վոր)
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Միայն 2010-2011 թվա կան նե րին  Կո տայ քի մար զում վե րա նո րոգ վել է ա վե-

լի քան	 50	 բազ	մաբ	նա	կա	րան	 շենք՝ Հ	րազ	դան,	 Ա	բով	յան,  Չա	րեն	ցա	վան,	

	Ծաղ	կա	ձոր հա մայնք նե րում:

2007-2011 թվա կան նե րին մաքր վել են մի շարք հե ղե ղա տար նե րի ու գե տե րի 

հու ներն ու ամ րաց վել ա փե րը, այդ թվում՝ 	Մար	մա	րիկ	գե	տի ա փա պաշտ պան 

հե նա պա տե րը 	Մեղ	րա	ձոր և Հ	րազ	դան հա մայնք նե րում, հե ղե ղա տար ները 

 Կա պու տան հա մայն քում:

2012-2014 թվա կան նե րին Հ րազ դան քա ղա քի տա րած քում կկա ռուց վի նոր 

ժա մա նա կա կից աղ	բա	վայր, ո րի հա մար  Հա յաս տա նի  Հան րա պե տութ յու նը կա-

պա հովի շուրջ 7	մի	լիոն	եվ	րո ծա վա լով ներդ րում։

Աշ	խա	տանքը

 Կո տայ քի մար զում 2010 թվա կա նին աշ խա տող նե րի մի ջին աշ խա տա-

վար ձը կազ մել է շուրջ 95	հա	զար	դրամ, աշ խա տող նե րի մի ջին աշ խա-

տա վար ձի ցու ցա նի շով  Կո տայ քը հան րա պե տութ յան լա վա գույն ե րեք 

մար զե րի թվում է: 

 Կո տայ քի մար զում արդ յու նա բե րութ յան, գյու ղատն տե սութ յան, շի նա րա-

րութ յան և  ծա ռա յութ յուն նե րի ո լորտ նե րում տար բեր ճյու ղե րի զար գաց մա-

2010 թվա կա նին  Կո տայ քի մար զում կա տար վել է ան-
շարժ գույ քի ա ռու վա ճառ քի եր կու ան գամ ա վե լի 
գոր ծարք, քան 2002 թվա կա նին:

2010 թվա կա նին  Կո տայ քի մար զում աշ խա տող նե րի մի-
ջին աշ խա տա վար ձը 2001 թվա կա նի հա մե մատ գրե թե քա ռա-
պատկ վել է, 2004 թվա կա նի հա մե մատ՝ կրկնա պատկ վել, իսկ 
2006 թվա կա նի հա մե մատ՝ ա վե լա ցել է մե կու կես ան գամ:
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նը զու գըն թաց տա րեց-տա րի նվա	զել	 է	 գոր	ծազր	կութ	յու	նը, ա	վե	լա	ցել	 են	

աշ	խա	տա	տե	ղեր, բարձ րա ցել է աշ խա տան քի ար տադ րո ղա կա նութ յու նը: 

 Հա մաշ խար հա յին ֆի նան սատն տե սա կան ճգնա ժա մի հետ ևան քով 2008-2009 

թվա կան նե րին գոր ծազր կութ յան մա կար դա կը  Կո տայ քում բարձ րա ցել էր, 

սա կայն ար դեն 2010 թվա կա նից սկսած, ճգնա ժա մի հետ ևանք նե րի հաղ թա-

հար մանն ու տնտե սութ յան վե րա կանգն մա նը զու գըն թաց գոր ծազր կութ յու նը 

 Կո տայ քի մար զում ընկր կում է:

2010 թվա կա նին  Կո տայ քի մար զում ծա ռա յութ յուն նե րի ո լոր տում աշ խա տում 

էր զբաղ ված նե րի ա վե լի քան մեկ եր րոր դը. հան րա պե տութ յան մար զե րում ծա-

Աշ	խա	տող	նե	րի	մի	ջին	ամ	սա	կան	ան	վա	նա	կան	աշ-
խա	տա	վար	ձը		Կո	տայ	քի	մար	զում	(դրամ)

Զ	բաղ	վա	ծոթ	յու	նը		Կո	տայ	քի	մար	զում՝	ըստ	ո	լորտ	նե	րի,	2011թ.
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ռա յութ յուն նե րի ո լոր տում զբաղ ված նե րի տե սա կա րար կշի ռն ա	մե	նա	բարձ	րը 

 Կո տայ քի մար զում է:

Ե թե  Հա յաս տա նում շի նա րա րութ յան ո լոր տում զբաղ ված նե րի տե սա կա րար 

կշի ռը շուրջ հինգ տո կոս է, ա պա  Կո տայ քում՝ տասը	տո	կոս՝ ա	մե	նա	բարձ	րը 

հան րա պե տութ յու նում:

2010 թվակ նին  Կո տայ քի մար զում գյու ղատն տե սութ յան ո լոր տում աշ խա-

տում են բո լոր զբաղ ված նե րի շուրջ 37 տո կո սը՝ գյու ղատն տե սութ յան մեջ զբաղ-

վա ծութ յան ա մե նա ցածր տե սա կա րար կշի ռը հան րա պե տութ յան մար զե րում:

 Փո խա րե նը արդ յու նա բե րութ յան մեջ զբաղ ված նե րի ա մե նա մեծ տե սա կա րար 

կշի ռը  Հա յաս տա նի  Հան րա պե տութ յու նում  Կո տայ քի մար զում է. 2010 թվա կա-

նին արդ յու նա բե րութ յան ո լոր տում էր աշ խա տում  Կո տայ քի մար զի բո լոր զբաղ-

ված նե րի շուրջ մեկ հին գե րոր դը, այն դեպ քում, երբ հան րա պե տութ յու նում բո լոր 

զբաղ ված նե րի միայն տասը տո կոսն է զբաղ ված արդ յու նա բե րութ յու նում, իսկ 

Եր ևա նում՝ մեկ վե ցե րոր դը միայն:

 Կո տայ քի մար զում տնտե սութ յան տար բեր ո լորտ նե-
րում զբաղ վա ծութ յան հա մա մաս նութ յունն ա մե նա-
հա վա սա րակշռ վածն է հան րա պե տութ յու նում:

«Գանգրահեր	տղան»	արձանը	
Չարենցավան	քաղաքի	մուտքի	մոտ
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Կր	թութ	յու	նը

 Կո տայ քի մար զի գյու ղա կան հա մայնք նե րում տա րեց-տա րի ա	վե	լա	ցել	

է նա խադպ րո ցա կան հաս տա տութ յուն նե րի թի վը. 2010 թվա կա նին 

 Կո տայ քում գոր ծում էր մեկ	եր	րոր	դով	ա	վե	լի նա խադպ րո ցա կան հաս-

տա տութ յուն, քան 2005 թվա կա նին:

 Կո տայ քի մար զում աս տի ճա նա բար ա վե լա ցել է տե ղե րի քա նա կը նա խադպ-

րո ցա կան հաս տա տութ յուն նե րում. 2010 թվա կա նին  Կո տայ քի մար զի նա-

խադպ րո ցա կան հաս տա տութ յուն նե րում տե ղե րի քա նա կը գրե թե մե	կու	կես	

ան	գամ	ա	վե	լի	էր, քան 2007 թվա կա նին: 

2010 թվա կա նին  Կո տայ քի մար զի հա մայնք նե րում նա խադպ րո ցա կան հաս-

2010 թվա կա նին հան րա պե տութ յան մար զե րի նա խադպ րո ցա-
կան հաս տա տութ յուն նե րում տե ղե րի 15 տո կո սը  Կո տայ քում էր:

Տե	ղե	րի	քա	նա	կը		Կո	տայ	քի	նա	խադպ	րո	ցա-
կան	հաս	տա	տութ	յուն	նե	րում	(միա	վոր)
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 Հան րա պե տութ յան մար զե րում նա խադպ րո ցա-
կան հաս տա տութ յուն ներ հաճախող երեխաների ա մե-
նա մեծ թվաքանակը  Կո տայ քի մարզում է: 
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տա տութ յուն է հա ճա խել շուրջ 5,200	ե	րե	խա. հան րա պե տութ յան մար զե րում 

նա խադպ րո ցա կան հաս տա տութ յուն հա ճա խող յու	րա	քանչ	յուր	 վե	ցե	րորդ	

ե րե խա կո տայք ցի է:  Կո տայ քի մար զում նա խադպ րո ցա կան հաս տա տութ յուն 

հա ճա խող ե րե խա նե րի թի վը տա րեց տա րի զգա լիո րեն ա վե լա ցել է. 2010 թվա-

կա նին  Կո տայ քում նա խադպ րո ցա կան հաս տա տութ յուն հա ճա խող ե րե խա նե րի 

թի վը 2007 թվա կա նի հա մե մատ ա վե լա ցել է մեկ	եր	րոր	դով, իսկ 2000 թվա կա-

նի հա մե մատ՝ 80	տո	կո	սով:  Կո տայ քի մար զի գյու ղա կան հա մայնք նե րում նա-

խադպ րո ցա կան հաս տա տութ յուն ներ հա ճա խող ե րե խա նե րի թի վը 2010 թվա-

կա նին 2006 թվա կա նի հա մե մատ ա	վե	լա	ցել	է	80	տո	կո	սով, իսկ քա ղա քա յին 

հա մայնք նե րում՝ նրանց թի վը նույն ժա մա նա կա հատ վա ծում կրկնա	պատկ	վել	

է:

	Կո	տայ	քի	նա	խադպ	րո	ցա	կան	հաս	տա	տութ	յուն	ներ	հա-
ճա	խող	ե	րե	խա	նե	րի	թվաքա	նա	կը,	2010թ.	(մարդ)
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2010 թվա կա նին  Կո տայ քի մար զի հա մայնք նե րում նա խադպ րո ցա կան հաս-

տա տութ յուն նե րում աշ խա տել է 560 ման կա վարժ. հան րա պե տութ յան մար-

զե րում նա խադպ րո ցա կան հաս տա տութ յուն նե րում յու րա քանչ յուր վե ցե րորդ 

ման կա վարժ աշ խա տում է  Կո տայ քում: 2010 թվա կա նին  Կո տայ քի մար զում 

նա խադպ րո ցա կան հաս տա տութ յուն նե րում աշ խա տում էր մե	կու	կես	ան	գամ	

ա	վե	լի	շատ	ման	կա	վարժ, քան 2007 թվա կա նին և  եր կու եր րոր դով ա վե լի, քան 

2003 թվա կա նին:

 Հան րա պե տութ յան մար զե րում մեկ նա խադպ րո ցա կան հաս տա տութ յուն հա-

ճա խող ե րե խա նե րի ա մե նա մե ծ թիվը  Կո տայ քում է: 2010 թվա կա նին  Կո տայ քի 

մար զի մեկ նա խադպ րո ցա կան հաս տա տութ յուն հա ճա խում էր նույն քան ե րե-

խա, որ քան Եր ևան քա ղա քում 2000 թվա կա նին:  Կո տայ քի մար զում նա խադպ-

րո ցա կան հաս տա տութ յուն նե րում 100 տե ղին բաժին ընկ նող ե րե խա նե րի թվա-

քա նակն ա	մե	նա	բարձրն	է	հան րա պե տութ յու նում. 100 տե ղին՝ ա վե լի քան 111 

ե րե խա, ին չը մատ նան շում է մար զի հա մայնք նե րում նա խադպ րո ցա կան հաս-

տա տութ յուն նե րի ցան ցի ընդ լայն ման անհ րա ժեշ տութ յունը:  Միա ժա մա նակ, 

 Կո տայ քի մար զի նա խադպ րո ցա կան հաս տա տութ յուն նե րում մեկ ման կա վար-

 Հան րա պե տութ յան մար զե րի նա խադպ րո ցա կան հաս տա տութ-
յուն նե րի ման կա վաժ նե րի ամենամեծ թվաքանակը  Կո տայ քում է: 

	Կո	տայ	քի	մաս	նա	բա	ժի	նը	ՀՀ	մար	զե	րի	նա	խադպ	րո	ցա	կան	հաս-
տա	տութ	յուն	նե	րի	ման	կա	վարժ	նե	րի	թվում,	2010թ.

ԱՅԼ 
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ժին բաժին ընկ նող ե րե խա նե րի թվա քա նա կը գրե թե մեկ հին գե րոր դով պա կաս 

է, քան մի ջի նում հան րա պե տութ յու նում և գ րե թե մե կու կես ան գամ պա կաս, քան 

մայ րա քա ղաք Եր ևա նում: Այս փաս տը վկա յում է  Կո տայ քի նա խադպ րո ցա կան 

հաս տա տութ յուն ներ հա ճա խող ե րե խա նե րի խնամ քի պատ շաճ մա կար դա կի 

մա սին:

 Կո տայ քի մար զում ա	վե	լա	ցել	 է ե րաժշ տա կան, ար վես տի և  գե ղար վես տի 

դպրոց նե րի թի վը. ե թե 2001/2002 ու սում նա կան տա րում  Կո տայ քի մար զում 

գոր ծում էր ե րաժշ տա կան, ար վես տի և  գե ղար վես տի 13 դպրոց, ա պա տասը 

տա րի անց՝ 2010/2011 ու սում նա կան տա րում՝ 24-ը: 2010/2011 ու սում նա կան 

տա րում հան րա պե տութ յան մար զե րում ա մե նա մեծ թվով ե րաժշ տա կան, ար-

վես տի և  գե ղար վես տի դպրոց ներ գոր ծել են  Կո տայ քում՝  Շի րա կից հե տո:

Հան րա պե տութ յան մար զե րում ե րաժշ տա կան, ար վես տի և  գե ղար վես տի 

դպրոց նե րում յու րա քանչ յուր վե ցե րորդ սո վո րող կո տայք ցի է: 2010/2011 թվա-

կան նե րին  Կո տայ քի մար զի ե րաժշ տա կան, ար վես տի և  գե ղար վես տի դպրոց նե-

Ա	շա	կերտ	նե	րի	թվա	քա	նա	կը		Կո	տայ	քի	մար	զի	ե	րաժշ	տա-
կան,	ար	վես	տի	և		գե	ղար	վես	տի	դպրոց	նե	րում,	(մարդ)
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2010/2011 ու սում նա կան տա րում  Կո տայ քի մար զի ե րաժշ-
տա կան, ար վես տի և  գե ղար վես տի դպրոց նե րում սո վո րող նե-
րի թիվն ամենամեծն է հան րա պե տութ յան մար զե րում:
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րում կար ա	վե	լի	շատ	սո	վո	րող, քան հան րա պե տութ յան մի շարք մար զե րում 

միա սին: 2010/2011 թվա կան նե րին  Կո տայ քի մար զի ե րաժշ տա կան, ար վես տի և 

 գե ղար վես տի դպրոց նե րում սո վո րում էր ա վե լի շատ ե րե խա, քան  Հա յաս տա նի 

 Հան րա պե տութ յան մար զե րի դպրոց նե րում երբ ևէ:  Կո տայ քի մար զում ե րաժշ-

տա կան, ար վես տի և  գե ղար վես տի դպրոց նե րում սո վորող նե րի բա ցար ձակ 

մե ծա մաս նութ յու նը՝ գրե թե 90 տո կո սը, ընդգրկ ված է ու սուց ման վճա րո վի հա-

մա կար գում, ին չը վկա յում է թե՛ մար զում կեն սա մա կար դա կի աս տի ճա նա կան 

բարձ րաց ման, թե՛ կրթութ յան հան դեպ կո տայք ցի նե րի առ նաձ նա հա տուկ վե-

րա բեր մուն քի մա սին:

 Կո տայ քի մար զում ա	վե	լա	ցել	 է  նախ նա կան մաս նա գի տա կան (ար հես տա-

գոր ծա կան) ու սում նա կան հաս տա տութ յուն նե րի և դ րան ցում ու սա նող նե րի 

թվաքա նա կը: 2010 թվա կա նին  Կո տայ քը  Հա յաս տա նում ար հես տա գոր ծա կան 

ու սում նա կան հաս տա տութ յուն նե րի ու սա նող նե րի թվաքա նա կով եր	րորդն	էր՝ 

զի ջե լով միայն մայ րա քա ղաք Եր ևա նին և  Շի րա կի մար զին:

Բարձ	րա	գույն	ու	սում	նա	կան	հաս	տա	տութ	յուն	նե	րում	սո-
վո	րող	նե	րի	թվաքա	նա	կը		Կո	տայ	քի	մար	զում	(մարդ)	
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2010 թվա կա նին ար հես տա գոր ծա կան ու սում նա կան հաս-
տա տութ յուն նե րի ու սա նող նե րի քա նա կը  Կո տայ քի մար զում 
2008 թվա կա նի հա մե մատ ա վե լա ցել է մեկ հին գե րոր դով:
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 Կո տայ քը հան րա պե տութ յան մար զե րի թվում միայն  Շի րա կին է զի ջում նաև 

ար հես տա գոր ծա կան ու սում նա կան հաս տա տութ յուն նե րի ման կա վարժ նե րի 

թվով:

 Կո տայ քի մար զում  տա րեց-տա րի ա	վե	լա	ցել	 է բարձ րա գույն ու սում նա կան 

հաս տա տութ յուն նե րում սո վո րող ու սա նող նե րի թի վը. 2010/2011 ու սում նա կան 

տա րում  Կո տայ քի բարձ րա գույն ու սում նա կան հաս տա տութ յուն նե րում սո վո-

րում էր գրե թե ե րեք ան գամ ա վե լի ու սա նող, քան 2003/2004 ու սում նա կան 

տա րում:

2007-2011	թվա	կան	նե	րին		Կո	տայ	քի	մար	զում	ի	րա	կա	նաց	ված	կա	պի-
տալ	ծրագ	րե	րի	մեկ	քա	ռորդն	ուղղ	վել	է	կրթա	կան	հաս	տա	տութ	յուն-
նե	րի	կա	ռուց	մա	նը,	հիմ	նա	նո	րոգ	մանն	ու	ար	դիա	կա	նաց	մա	նը.	նշված	
ժա	մա	նա	կա	հատ	վա	ծում		Հա	յաս	տա	նի		Հան	րա	պե	տութ	յան	կա	ռա	վա-
րութ	յան	ջան	քե	րով		Կո	տայ	քի	մար	զի	վեց	քա	ղա	քա	յին	և	36	գյու	ղա-
կան	հա	մայնք	նե	րում	նա	խագծ	վել	ու	կա	ռուց	վել,	հիմ	նա	նո	րոգ	վել	ու	
ջե	ռուց	ման	հա	մա	կար	գե	րով	վե	րա	զին	վել,	կա	հա	վոր	վել	ու	ար	դիա-
կա	նաց	վել	է	105	կրթա	կան	հաս	տա	տութ	յուն:

2007-2011 թվա կան նե րին  Հա յաս տա նի մար զե րում նա խադպ րո ցա կան հաս-

տա տութ յուն նե րի հիմ նա նո րոգ մանն ու ար դիա կա նաց մանն ուղղ ված կա պի տալ 

ներդ րում նե րի մեկ վե ցե րորդն ուղղ վել է  Կո տայ քի մարզ. 	Գառ	նի, 	Գե	ղա	դիր, 

Կոտայքի	մարզում	2007-2011թթ.	իրականացված	կապիտալ	ծախսերի	
ընդհանուր	ծավալում	կրթական	ոլորտին	ուղղված	ծախսերի	բաժինը

Այլ ոլորտներ
78%

Կրթական 
օբյեկտներ

22%
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Արզ	նի,	Ա	կունք,		Նոր	Երզն	կա,	Եղ	վարդ,		Սո	լակ,		Զո	վու	նի,		Քա	նա	քե	ռա	վան,	

	Նոր	 	Գե	ղի,	 Ա	լա	փարս,	 	Չա	րեն	ցա	վան,	 Բ	յու	րե	ղա	վան հա մայնք նե րում հիմ-

նա նո րոգ վել են նա խադպ րո ցա կան հաս տա տութ յուն ներ: 	Լեռ	նա	նիստ հա մայն-

քում նա խագծ վել և  կա ռուց վե լու է նոր ման կա պար տեզ:

2010 թվա կա նին 	Ձո	րաղբ	յուր հա մայն քում բաց վել է 80 ե րե խա յի հա մար նա-

խա տես ված նո րա կա ռույց, ամ բող ջութ յամբ կա հա վոր ված ման կա պար տե զը, 

իսկ Բ	յու	րե	ղա	վան քա ղա քում ա վագ դպրո ցի մեկ մաս նա շեն ք հատ կաց վել է 

հա մայն քին՝ նա խադպ րո ցա կան կրթութ յուն կազ մա կեր պե լու նպա տա կով:

 Կո տայ քի մար զի  Հա	տիս,	 Ջ	րա	բեր,	 Ա	կունք,	 	Թե	ղե	նիք,	 	Բու	ժա	կան,	

Ա	ռինջ,	 	Զո	րա	վան,	 	Նուռ	նուս,	 	Կա	մա	րիս,	 	Զո	վու	նի,	 Ար	գել,	 	Լեռ	նա	նիստ,	

	Քա	րա	շամբ,		Վե	րին	Պտղ	նի,	Ա	լա	փարս,		Ֆան	տան,		Մա	յա	կովս	կի,		Մար	մա	րիկ,	

	Ձո	րաղբ	յուր,	 	Գառ	նի,	Մր	գա	շեն,	Ջր	վեժ,	Արզ	նի,	Պտղ	նի,	 	Մեղ	րա	ձոր,	 	Նոր	

	Գե	ղի,	 	Գողթ,	 Ար	զա	կան,	 	Քա	սախ հա մայնք նե րում հիմ նա նո րոգ վել են հան-

րակր թա կան դպրոց ներ:

	Քա	սախ հա մայն քում կա ռուց վել է նոր՝ թիվ 2 դպրո ցը, Հ	րազ	դան քա ղա քում՝ 

թիվ 5 հան րակր թա կան դպրո ցի նոր մաս նա շեն քը: 	Բա	լա	հո	վիտ հա մայն քում 

նա խագծ վել և  կա ռուց վել է դպրո ցի ջե ռուց ման տե ղա յին հա մա կարգ: Բ	յու	րե-

ղա	վան քա ղա քում հիմ նա նո րոգ վել են թիվ 1 միջ նա կարգ դպրո ցը և  որբ, ծնո-

ղա զուրկ, խնամ քից զրկված ե րե խա նե րի հա տուկ դպրո ցը:

Գողթի	վերանորոգված	դպրոցի	սպորտդահլիճն	
ու	համակարգչային	դասարանը
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Նոր		Հաճն քա ղա քա յին հա մայն քում հիմ նա նո րոգ վել է եր կու, Եղ	վարդ քա ղա-

քում՝ ե րեք, 	Չա	րեն	ցա	վա	նում՝ հինգ, Հ	րազ	դա	նում՝ հինգ, Ա	բով	յան քա ղա քում՝ 

յոթ դպրոց:  Հիմ նա նո րոգ վել են Հ	րազ	դա	նի	ար	հես	տա	գոր	ծա	կան	ու	սում	նա-

րա	նը, Հ	րազ	դա	նի	պե	տա	կան	քո	լե	ջը, Ա	բով	յա	նի	թիվ	1	ար	հես	տա	գոր	ծա-

կան	ու	սում	նա	րա	նը, Ա	բով	յա	նի	կրթա	հա	մա	լի	րը, Ա	բով	յա	նի	ճար	տա	րա	գի-

տա	կան	 քո	լե	ջը, Ա	բով	յա	նի	 է	ներ	գե	տի	կա	կան	 քո	լե	ջը, Ա	բով	յա	նի	 մտա	վոր	

թեր	զար	գա	ցած	ե	րե	խա	նե	րի	դպրո	ցը: Հ	րազ	դան,	Ա	բով	յան	քաղաքներում և 

 Քա	նա	քե	ռա	վան,	 	Բա	լա	հո	վիտ,	 	Զո	րա	վան,	 	Մար	մա	րիկ	 հա մայնք նե րում վե-

րա կա ռուց վել են դպրոց նե րի ջե ռուց ման հա մա կար գերը, 	Չա	րենց	վան, 	Նոր	

	Հաճն և Ա	բով	յան հա մայնք նե րում կա հա վոր վել են դպրոց ներ:

2012 թվա կա նի տա րեսկզ բին  Կո տայ քի մար զում տե ղա յին ջե ռուց մամբ ա պա-

հով ված էր ա վե լի քան 75	դպրոց. 2012 թվա կա նի տա րեսկզ բին  Կո տայ քի մար-

զի քա ղա քա յին հա մայնք նե րի բո լոր դպրոց ներն ա պա հով վել են ջե ռուց ման տե-

ղա յին հա մա կար գով:

	Քա	նա	քե	ռա	վան հա մայն քում հիմ նա նո րոգ վել, գա զա ֆի կաց վել ու ջե ռուց-

ման տե ղա յին հա մա կար գով վե րա զին վել, կա հա վոր վել ու ար դիա կա նաց վել է 

«	Փոքր	Մ	հեր» կրթա համ լի րը, որն, ի րա վամբ,  Կո տայ քի մար զի հպար տութ յունն 

է, կա ռուց վել է ռազ մա մար զա կան ու սում նա կան կենտ րոն: Կր թա հա մա լիրում, ի 

լրումն ու սուց ման հան րակր թա կան ծրագ րե րի, ի րա կա նաց վում են նաև նա խա-

զո րա կո չա յին, ա ռա ջին օգ նութ յան, ար տա կարգ ի րա վի ճակ նե րում գո յատև ման, 

ար տա կարգ դրութ յուն նե րում գոր ծե լա կեր պի, ռազ մար վես տի պատ մութ յան, 

Հրազդանի	թիվ	12	հիմնական	դպրոցը



Աբովյանի	շախմատի	դպրոցում

Ա բով յան քա ղա քի շախ մա տի դպրո ցի սա նե րից շա տե րի հա մար խոս տում նա լից ա պա-
գա են գու շա կում նրանց մար զիչ նե րը: Դպ րո ցից դեռ  Հա յաս տա նի ա ռա ջ նութ յան չեմ պիոն-
ներ չու նեն: Ա բով յա նի շախ մա տի դպրո ցում ա ռայժմ պար ծե նում են մար զի մասշ տա բով 
անց կաց վող մրցում նե րում տար բեր տա րի քա յին խմբե րում տա րած հաղ թա նակ նե րի քա-
նա կով: 15-ամ յա Է դո ւարդ Մկրտչ յա նը Ա բով յա նի շախ մա տի դպրոց հա ճա խել է տասը տա-
րե կա նից:  Շախ մա տի կա խար դա կան աշ խարհ մուտք է գոր ծել բա վա կան փոքր տա րի քից: 
Ըն դա մե նը չորս տա րե կան էր, երբ հայ րը ո րո շեց նստեց նել տախ տա կի ա ռաջ ու ծա նո թաց-
նել ի մաս տուն խա ղի գաղտ նիք նե րին: 

« 2007 թվա կա նին, երբ Ա բով յա նում շախմատի դպրո ցը բաց վեց, ո րո շե ցի ան պայ ման գալ 
ու հի մա վստահ եմ, որ ճիշտ ու ղով եմ գնում:  Շախ մատ շատ եմ սի րում, դպրոցն էլ շատ 

գի տե լիք ներ է տա լիս: Ես ա մե նա շա տը Լ ևոն Ա րոն յա նին և  Գա րի  Կաս պա րո վին եմ սի րում, ի րենք են իմ կուռ քե րը: 
Ե րա զում եմ մի ջազ գա յին մրցա շա րե րի հաղ թող լի նել, որ իմ քա ղա քում էլ պար ծե նան ինձ նով, ինչ պես Լ ևոն Ա րոն-
յա նով են պարծենում ծննդա վայ րում: Ա վագ դպրոցն ա վար տե լուց հե տո Եր ևա նի տնտե սա գի տա կան հա մալ սա րան 
եմ տա լու գոր ծերս: Կ շա րու նա կեմ նաև շախ մա տի իմ պա րապ մունք նե րը»:
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է թի կա յի, ճա նա պար հա յին երթ ևե կութ յան կա նոն նե րի, ինք նա պաշտ պա նութ-

յան ծրագ րեր:  Գի տե լիք նե րի ամ րապնդ ման նպա տա կով կրթա հա մա լի րը կազ-

մա կերպ ում է ռազ մա մար զա կան խա ղեր, ար շավ ներ, մրցում ներ, դաշ տա յին 

պա րապ մունք ներ, հա մերգ ներ: Կր թա հա մա լի րում գոր ծում են դաշ նա մու րի, 

նկար չութ յան, բնա պահ պա նա կան խմբակ ներ, երգ չա խումբ:  Սա նե րի բժշկա-

կան սպա սար կումն ա պա հո վում է  Հա յաս տա նի  Հան րա պե տութ յան կա ռա վա-

րութ յու նը՝ հան րա յին մի ջոց նե րով: Դպրո ցը սա նե րին ա պա հո վում է նաև ա ռողջ 

սնունդ և  հա գուստ: 2005-2009 թվա կան նե րի ըն թաց քում կրթա հա մա լի րի շուրջ 

110 շրջա նա վարտ նե րի կեսն	ըն	դուն	վել	է	բարձ	րա	գույն	ու	սում	նա	կան	հաս-

տա	տութ	յուն	ներ: Կր թա հա մա լի րին է միաց վել  Նու բա րա շե նի թիվ 18 հա տուկ 

դպրո ցը: 2011 թվա կա նին կրթա հա մա լի րում սո վո րում էր 265 ե րե խա. սա նե րի 

«Փոքր	Մհեր»	կրթահամալիրի	սաները

«Ինձ այստեղ ամեն ինչն էլ դուր է գալիս, բայց հատկապես՝ մեր առօրյան... Ոնց ասեմ, ոնց որ սա 
մեր երկրորդ տունը դարձած լինի»:

Հայկազուն	Գանջարյան,	Փոքր	Մհեր	կրթահամալիրի	սան
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մեկ հին գե րոր դը որբ և ծ նո ղա զուրկ ե րե խա ներ են: 2012 թվա կա նին դպրո ցը 

դռնե րը կբա ցի ա ռա ջին դա սա րան ցի նե րի առջև, կըն դուն վեն նաև աղ ջիկ ներ:

 Կո տայ քի մար զի բո լոր հան րակր թա կան ու սում նա կան հաս տա տութ յուն-

ներն ա պա հով ված են հա մա կար գիչ նե րով և  ին տեր նետ կա պով, ու նեն տար բեր 

ա ռար կա նե րի է լեկտ րո նա յին ձեռ նարկ ներ, ո րոնց հի ման վրա դպրոց նե րի մեծ 

մա սում ստեղծ վել են նաև է լեկտ րո նա յին գրա դա րան ներ։ 

 Կո տայ քի մար զում ու սում նա կան զեն քի պահ պան ման սեն յակ ու նեն 90-

ից	 ա	վե	լի	 դպրոցներ, շուրջ 85 դպրոց հա մալր վել է ու սում նա կան զեն քով։ 

 Կո տայ քի մար զում բո լոր միջ նա կարգ ու հիմ նա կան դպրոց նե րին տրա մադր վել 

է շախ մա տի դա սա վանդ ման հա մար անհ րա ժեշտ գույք՝ սե ղան ներ, ա թոռ ներ, 

շախ մա տի խա ղա քա րեր և  դաշ տեր։  Միայն 2011 թվա կա նին մար զի շուրջ քսան 

դպրոց նե րի տրա մադր վել է « Քի միա», « Ֆի զի կա», « Կեն սա բա նութ յուն» ա ռար-

կա նե րի լա բո րա տոր սար քա վո րումներ։

 

Կո տայ քի մար զում վե	րա	պատ	րաստ	վել	են	ա վագ դպրոց նե րում դա սա վան-

դող 150 ու սու ցիչներ և  շուրջ 950 ման կա վարժներ:  Միայն 2011 թվա կա նին վե-

րա պատ րաստ վել են մար զի հան րակր թա կան դպրոց նե րում աշ խա տող ու սու-

ցիչ նե րի շուրջ մեկ հին գե րոր դը։

2009-2010 ու սում նա կան տա րում դպրոցն ա վար տած շուրջ 3,350 շրջա-

նա վարտ նե րից 1,250-ն		 ըն	դուն	վել	 է	 բարձ րա գույն ու սում նա կան հաս տա-

տութ յուն ներ:  Միայն 2011 թվա կա նին բարձ րա գույն ու սում նա կան հաս տա-

տութ յուն ներ ըն դուն ված  Կո տայ քի մար զի հան րակր թա կան ու սում նա կան 

հաս տա տութ յուն նե րի շրջա նա վարտ նե րի թիվն ա	վե	լա	ցել	է 15 տո կո սով:

2010 թվա կա նին  Ծաղ կա ձո րի գրող նե րի միութ յան տա նը կազ մա կերպ վել է 

	նա	նո	ֆո	տո	նի	կա	յի և	ն՝ա	նո	վոլ	տա	յի	կա	յի 2-րդ		մի	ջազ	գա	յին	դպրո	ցը՝ տաս-

ներ կու երկր նե րի շուրջ 80 ա ռա ջա տար մաս նա գետ նե րի և  աս պի րանտ ների  

 մաս նակ ցութ յամբ:

2012 թվա կա նին  Ծաղ կա ձոր քա ղա քում բաց վել է ձմե ռա յին դպրոց՝ 

 Հա յաս տա նից և Վ րաս տա նից շուրջ 100 ու սա նող նե րի, աս պի րանտ նե րի, ե րի-

տա սարդ գիտ նա կան նե րի մաս նակ ցութ յամբ։
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Ա	ռող	ջա	պա	հութ	յու	նը

 Կո տայ քի մար զում, 2003 թվա կա նից սկսած, ա	վե	լա	ցել	է	ամ բու լա տոր-

պո լիկ լի նի կա կան հիմ նարկ նե րի քա նա կը՝ 2010 թվա կա նին կազ մե լով 

44:

 Տա րեց-տա րի  Կո տայ քի մար զում ա	վե	լա	ցել	է ամ բու լա տոր-պո լիկ լի նի կա կան 

հիմ նարկ նե ր հա ճա խում նե րի քա նակը. 2010 թվա կա նին  Կո տայ քի մար զի ամ-

բու լա տոր-պո լիկ լի նի կա կան հիմ նարկ նե րում հա ճա խում նե րի քա նա կը 2006 

թվա կա նի հա մե մատ ա	վե	լա	ցել	է	մեկ	հին	գե	րոր	դով: 2001 թվա կա նի հա մե-

մատ, 2010 թվա կա նին կո տայ քի մար զի ամ բու լա տոր-պո լիկ լի նի կա կան հիմ-

նարկ նե րում հա ճա խում նե րի քա նա կը կրկնա	կի ա վե լա ցել է:

2007-2011 թվա կան նե րին  Կո տայ քի մար զի հինգ	քա	ղա	քա	յին և 	տասը	գյու-

ղա	կան հա մայնք նե րում հիմ նա նո րոգ վել և  կա ռուց վել են ա ռող ջա պա հա կան 

հաս տա տութ յուն ներ, մի շարք բուժ հաս տա տութ յուն նե րում կա ռուց վել են ջե-

ռուց ման տե ղա յին հա մա կարգեր:

 Մաս նա վո րա պես, 2007 թվա կա նին Պ	ռոշ	յան հա մայն քում բաց վել է վե րա նո-

րոգ ված և  տեխ նի կա պես հա գեց ված ա ռող ջութ յան ա ռաջ նա յին պահ պան ման 

կենտ րո նը: 2009 թվա կա նին ամ բող ջութ յամբ հիմ նա նո րոգ վել և  ար դիա կա-

նաց վել է Հ րազ դան քա ղա քի բժշկա կան կենտ րո նը: 2010 -2011 թվա կան նե րին 

վե րա նո րոգ վել են Բ	յու	րե	ղա	վա	նի քա ղա քա յին պո լիկ լի նի կան, Ա	բով	յա	նի և 

	Նաի	րիի բժշկա կան կենտ րոն նե րը, Ա	բով	յա	նի ծննդա տան ման կա բար ձա-

կան բա ժի նը՝ նա խածննդ յան և հետծննդ յան պա լատ նե րը, ծննդա բե րա կան և 

 վի րա հա տա կան բլո կները՝ վի րա հա տա կան սրա հը, հետ վի րա հա տա կան բուժ-

Հրազդանի	բժշկական	կենտրոնը	զինվել	է	
ամենաժամանակակից	սարքավորումներով
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ման պա լատ նե րը, 	Չա	րեն	ցա	վա	նի բժշկա կան կենտ րո նի ման կա բար ձա գի նե-

կո լո գիա կան բա ժի նը, ին տեն սիվ թե րա պիա յի հատ վա ծը: 2010 թվա կա նին շա-

հա գործ ման է հանձն վել 	Բու	ժա	կա	նի և  հիմ նա նո րոգ վել է Արզ	նիի բժշկա կան 

ամ բու լա տո րիա յի շեն քը:

2011 թվա կա նին  Կո տայ քի մար զի հինգ բժշկա կան հաս տա տութ յուն նե րի՝ 

Ա	բով	յա	նի,	Հ	րազ	դա	նի,		Չա	րեն	ցա	վա	նի,		Նաի	րիի և  Նոր		Հա	ճը	նի բժշկա կան 

կենտ րոն նե րին տրա մադր վել է 6	շտապ	օգ	նութ	յան	մե	քե	նա:

 

Կո տայ քի մար զի մի շարք քա ղա քա յին, գյու ղա կան հա մայնք նե րում կա հա-

վոր վել են բժշկա կան կենտ րոն ներն ու ա ռող ջութ յան ա ռաջ նա յին պահ պան ման 

հաս տա տութ յուն նե րը, տրա մադր վել են սառ նա րան ներ և բժշ կա կան այլ պա-

րա գա ներ, 	Բու	ժա	կա	նի բժշկա կան ամ բու լա տո րիա յին տրա մարդ վել է բիո քի-

միա կան վեր լու ծիչ սար քա վո րում,  Քա սա խի ա ռող ջութ յան ա ռաջ նա յին պահ-

պան ման կենտ րո նին՝ շար	ժա	կան	սո	նոգ	րաֆ:

 Տա րեց-տա րի ա վե լի մեծ ու շադ րութ յուն է հատ կաց վել կո տայք ցի նե րի տե-

սո ղա կան խնդիր նե րի ախ տո րոշ մանն ու բուժ մա նը: Այս պես, 2007 թվա կա նին 

	Չա	րեն	ցա	վան քա ղա քում շուրջ 160	 մե	ծա	հա	սակ և 350	 ե	րե	խա ակ նա յին 

զննում ներ են ան ցել, իսկ 90 հի վանդ ներ ուղ ղորդ վել են «Աչ	քի	շար	ժա	կան	հի-

վան	դա	նոց»̀  աչ քի ման րակր կիտ հե տազնն ման: Ա վե լի քան 70 կա րի քա վո րի 

տրա մադր վել է ակ նոց, իսկ շուրջ ե րեք տասն յա կը՝ վի րա հատ վել է: 2011 թվա-

կա նին  Կո տայ քի մար զում ի րա կա նաց վել է աչ քի ա վե լի քան 260 վի րա հա տութ-

յուն, ո րից ա վե լի քան 230-ը՝ ար հես տա կան ոսպն յա կի տե ղադ րու մով, հե տա-

զոտ վել է շուրջ չորս հա զար կո տայք ցի, տրա մադր վել է ա վե լի քան 1300 ակ նոց։

Ա նա հիտ Ոս կան յա նը  Սո լակ գյու ղից է:  Գան գատ ներ ու նի սրտի աշ խա տան քից ու, ինչ պես ինքն 
է խոս տո վա նում, հա ճա խա կի է «թա կում» հի վան դա նո ցի դու ռը:  Տի կին Ա նա հի տը լավ է հի շում 
Հ րազ դա նի բժշկա կան կենտ րո նի նախ կին շեն քը, ո րը հա մե մա տութ յան եզր չու նի ներ կա յի հետ: 
«Ախր ինչն հա մե մա տեմ, ե թե հա մե մա տե լու բան չկա,— ա սում է Ա նա հիտ Ոս կան յա նը,— հի մա հի-

վան դա սեն յակ նե րում ան գամ հե ռուս տա ցույց կա դրված, որ մարդ չձանձ րա նա, որ հի վանդն ա վե լի չնեղ վի ի րա 
հի վան դութ յու նից, ու զում եմ ա սել, զբաղ մունք ու նենք:  Սե ղան-ա թոռ կա, որ նախ կի նում չկար: Ա ռաջ հի վան դը պի-
տի ստիպ ված տե ղա շո րի մեջ նստած հացն ու տեր, հի մա կա րող ենք հան գիստ նստել-ճա շել:  Տո ւա լե տի հա մար մի-
ջանցք դուրս չենք գա լիս, ջե ռու ցումն էլ է լավ:  Մեկ-մեկ գիշեր ներն էն քան ենք շո գում, որ ու զում ես թե պա տու հա նը 
բաց ա նես:  Մաք րութ յունն ի րա տե ղին, սար քա վո րում ներն ի րա տե ղին: Էն ինչ ու նեինք մի 20 տա րի ա ռաջ ու հի մի 
ու նենք, դժվար հա մե մա տե լու բա ներ են:  Լավ կլի ներ, որ ա մեն մի գյուղ ու քա ղաք ը սենց հի վան դա նոց ու նե նար»:
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Մ	շա	կույթն	ու	սպոր	տը

 Կո տայ քի մար զում 2009 թվա կա նից գոր ծում է պե տա կան մաս նա գի-

տաց ված թատ րոն:

 Թան գա րա նա յին ցու ցադ րութ յուն նե րի քա նա կով  Կո տայ քը հան րա-

պե տութ յան մար զե րի լա	վա	գույն	եռ	յա	կում	է:  Հատ կան շա կան է, որ ֆի նան սա-

տնտե սա կան ճգնա ժա մի բա ցա սա կան անդ րա դար ձը զգա լի էր նաև մշա կույ թի 

ո լոր տում. 2008 թվա կա նին կտրուկ նվա զեց  Կո տայ քի թան գա րան նե րում այ ցե-

լու նե րի թի վը, ո րը մինչ այդ աս տի ճա նա կա նո րեն ա վե լա նում էր: Այ դու հան դերձ, 

հե տա գա տա րի նե րին այ ցե լու նե րի թի վը կրկին ա ճեց՝ հաս նե լով նա խաճգ նա-

ժա մա յին տա րի նե րի  մա կար դա կին: 2010 թվա կա նին  Կո տայ քի մար զում թան-

գա րան նե րի այ ցե լու նե րի թի վը 2008 թվա կա նի հա մե մատ ա	վելի	էր	շուրջ	80	

տո	կո	սով:

2010 թվա կա նին  Կո տայ քի մար զում գոր ծող մար զա կան կազ մա կեր պութ յուն-

նե րի թի վը 2007 թվա կա նի հա մե մատ ա	վե	լա	ցել	է	մե	կու	կես	ան	գամ:  Կո տայ քի 

մար զա կան կազ մա կեր պութ յուն նե րում 2010 թվա կա նին գոր ծող խմբե րի թի վը 

2010 թվա կա նին ցու ցադ րութ յուն նե րի քա նա-
կը  Կո տայ քի մար զում գոր ծող թան գա րան նե րում 
2008 թվա կա նի հա մե մատ քա ռա պատկ վել է: 

		Ցու	ցադ	րում	նե	րի	քա	նա	կը		Կո	տայ	քի	մար	զի	թան	գա	րան	նե	րում	(միա	վոր)
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2004 թվա կա նի հա մե մատ ա	վե	լա	ցել	է	40	տո	կո	սով: 2010 թվա կա նին հան րա-

պե տութ յան գյու ղա կան հա մայնք նե րում գոր ծող մար զա կան կազ մա կեր պութ-

յուն նե րի ա մե նա մեծ թվաքանակի խմբե րը  Կո տայ քում էին: 2010 թվա կա նին 

հան րա պե տութ յան գյու ղա կան հա մայնք նե րում գոր ծող մար զա կան կազ մա կեր-

պութ յուն նե րի խմբե րի մեկ	քա	ռոր	դը	 Կո տայ քում էր:

2010 թվա կա նին  Կո տայ քի գյու ղա կան հա մայնք նե րում կար եր	կու	ան	գամ	

ա	վե	լի	մար զիկ, քան 2008 թվա կա նին և 	տասն	մե	կա	պա	տիկ ա վե լի, քան 2004 

թվա կա նին: 2010 թվա կա նին հան րա պե տութ յան գյու ղա կան հա մայնք նե րի 

մար զիկ նե րի շուրջ մեկ	հին	գե	րոր	դը  Կո տայ քի մար զում էր:

2010 թվա կա նին  Կո տայ քի մար զի գյու ղա կան հա մայնք-
նե րում գոր ծող խմբե րի քա նա կը 2008 թվա կա նին գոր-
ծող խմբե րի քա նա կի կրկնա պա տիկն է, իսկ 2004 թվա-
կա նին գոր ծող խմբե րի քա նա կի՝ վե ցա պա տի կը:

	Կո	տայ	քի	մար	զի	գյու	ղա	կան	վայ	րե	րում	գոր	ծող	մար	զա-
կան	կազ	մա	կեր	պութ	յուն	նե	րի	քա	նա	կը	(միա	վոր)
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2010 թվա կա նին  Կո տայ քի մար զում էին հան րա պե տութ յան 
գյու ղա կան հա մայնք նե րում ա մե նա մեծ թվով մար զիկ նե րը: 
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2007-2011 թվա կան նե րին  Կո տայ քի մար զի վեց	քա	ղա	քա	յին և 17	գյու	ղա-

կան հա մայնք նե րում կա ռուց վել և  հիմ նա նո րոգ վել են մշա կու թա յին հաս տա-

տութ յուն ներ: 

 Հիմ նա նո րոգ վել են  Կո տայ քի մար զա յին գրա դա րա նը Հ	րազ	դա	նում,  Հայ և 

 Ռուս ժո ղո վուրդ նե րի բա րե կա մութ յան թան գա րանն Ա	բով	յան քա ղա քում, Օր-

բե լի եղ բայր նե րի թան գա րա նը 	Ծաղ	կա	ձո	րում, ար վես տի դպրոցն ու մար զամ-

շա կու թա յին կենտ րո նը Եղ	վար	դում, մշա կույ թի տնե րը 	Չա	րեն	ցա	վան,  Նոր	

Երզն	կա,	Պ	ռոշ	յան,	Ար	գե	լի,	Մր	գա	շեն,		Նոր		Հաճն,		Քա	րա	շամբ,		Քա	սախ հա-

	Մար	զիկ	նե	րի	թվա	քա	նա	կը	կո	տայ	քի	մար	զի	գյու-
ղա	կան	հա	մայնք	նե	րում	(միա	վոր)

	Կո	տայ	քի	մար	զի	մաս	նա	բա	ժի	նը	ՀՀ	մար	զե	րի	գյու	ղա	կան	հա-
մայնք	նե	րում	գոր	ծող	մար	զիկ	նե	րի	թվա	քա	նա	կում,	2010թ.
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մայնք նե րում, հա մայն քա յին կենտ րոն ներ՝ Ա	ռինջ և 	Նոր	

	Գե	ղի հա մայնք նե րում:  Կա ռուց վել է  Զովք գյու ղի սպոր-

տի և մ շա կույ թի տու նը: 

2007-2011 թվա կան նե րին նո րոգ վել են Ա	լա	փար	սի 

 Սուրբ	 	Հով	հան	նես	ե	կե	ղե	ցին, 	Թե	ղեն	յաց	վան	քը, Բջ-

նո ամ րո ցը: 2007 թվա կա նին վե րաօծ վել է Ա կունք գյու ղի 

 Սուրբ		Կա	րա	պետ	ե	կե	ղե	ցին: 2010 թվա կա նին օծ վե լ են 

Ա բով յան քա ղա քի հիմ նա նո րոգ ված 	Սուրբ	Ս	տե	փա	նոս	

ե	կե	ղե	ցու սուրբ սե ղա նը, մկրտութ յան ա վա զա նը, սրբա-

պատ կեր նե րը,  Կո տայք գյու ղում՝ վե րա նո րոգ ված 	Սուրբ	

	Հով	հան	նես ե	կե	ղե	ցին: 2008 թվա կա նին, վե րա նո րո գու-

մից հե տո, մեծ հան դի սութ յամբ վե րա բաց վել է Եղ վարդ 

քա ղա քի 	Սուրբ	Աստ	վա	ծա	ծին	ե	կե	ղե	ցին: 2011 թվա կա-

նին 	Նոր		Գե	ղի	հա մայն քում կա ռուց վել է նոր	ե	կե	ղե	ցի:

2007-2011 թվականների ըն թաց քում պե տա կան 

ֆի նան սա վոր մամբ հա մա կարգ չա յին տեխ նի կա և 

 սար քա վո րում ներ է տրա մադր վել  Կո տայ քի մար զա յին 

գրա դա րա նին, 	Գառ	զո	ւի	 ան	վան	 ար	վես	տի	 դպրո	ցին, 

հա մայն քա յին գրա դա րա նին և  ե րաժշ տա կան դպրո ցին՝ 

	Չա	րեն	ցա	վան քա ղա քում:

 Մար զի ներ կա յա ցու ցիչ նե րը հա ջո ղութ յամբ մաս նակ-

ցել են Գ յում րիում կա յա ցած «Ե	րա	ժիշտ	 կա	տա	րող-

նե	րի	 մի	ջազ	գա	յին	 երկ	րորդ	 մրցույթ-փա	ռա	տո	նին»̀  

ար ժա նա նա լով հինգ	 ա	ռա	ջին	 կար	գի	 դիպ	լո	մի և  մի 

շարք խրա խու սա կան մրցա նակ նե րի, իսկ  Լե հաս տա նի 

 Հան րա պե տութ յան  Տո րուն քա ղա քում կա յա ցած կեր-

պար վես տի մի ջազ գա յին ման կա կան ա վան դա կան 

մրցույ թին՝ 4	պատ	վոգ	րի:

2011 թվա կա նին ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի Գլ խա վոր տնօ րե նի 

ո րոշ մամբ և  մի ջազ գա յին մրցա նա կա բաշ խութ յան հանձ-

Չարենցավանի	վերանորոգված	մշակույթի	տունը
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նա ժո ղո վի եզ րա կա ցութ յան հի ման վրա  Հա յաս տա նի «	Գառ	նի» պատ մամ շա-

կու թա յին ար գե լոց-թան գա րա նը ստա ցավ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ՀՈՒՆԱՍՏԱՆ-2011 

	Մե	լի	նա	 	Մեր	կու	րի հե ղի նա կա վոր մրցա նա կը:  Մի ջազ գա յին մրցա նա կը 

շնորհ վում է եր կու տա րին մեկ այն ան հա տին կամ կազ մա կեր պութ յուն նե րին, 

ո րոնք նշա նա վոր ա վանդ ու նեն մշա կու թա յին լանդ շաֆ տի պահ պան ման և 

 կա ռա վար ման բնա գա վա ռում:

2008 թվա կա նին  Սուրբ	 	Գե	ղարդ	 վան	քի երգ չա խում բը Ստ րաս բուր գում 

մաս նակ ցել է միջ նա դար յան ե րաժշ տութ յան ա մե նամ յա փա ռա տո նին:

2007-2011 թվա կան նե րին հան րա պե տութ յան մար զե րում մար զա կան հաս-

տա տութ յուն նե րի զար գաց մանն ուղղ ված կա պի տալ մի ջոց նե րի ա վե լի քան մեկ 

եր րորդն ուղղ վել է  Կո տայ քի մարզ. հիմ նա նո րոգ վել են 	Գառ	նի,	 Ար	գել,	 Մր-

գա	շեն,	 	Քա	նա	քե	ռա	վան հա մայնք նե րի մար զադպ րոց նե րը, Հ	րազ	դա	նի շախ-

մա տի և  մա կա նա խա ղի օ լիմ պիա կան ման կա պա տա նե կան մար զադպ րո ցները: 

 Նոր մար զադպ րոց ներ են կա ռուց վել 	Չա	րեն	ցա	վան և Եղ	վարդ քա ղաք նե րում: 

 Կա ռուց վել և  կա հա վոր վել են Ա	բով	յան քա ղա քի մար զա հա մա լիրն ու շախ մա-

տի դպրո ցը:

 

Չա	րեն	ցա	վան քա ղա քը 2010 թվա կա նին ճա նաչ վել է հան րա պե տութ յան 

«	Լա	վա	գույն	քա	ղա	քա	յին	մար	զա	կան	հա	մայնք»:

Գեղարդի	վանական	
համալիրը,		XIII	դար

«Հայ	նվիրյալների»	նորաբաց	
հուշարձանը	Չարենցավանում
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Սո	ցիա	լա	կան	վի	ճա	կը

 Կո տայ քի մար զում, 2002 թվա կա նից սկսած, աս տի ճա նա կա նո րեն նվա-

զել է կեն սա թո շա կա ռու նե րի տե սա կա րար կշի ռը բնակ չութ յան կազ-

մում. ե թե 2003 թվա կա նին հա զար բնակ չի հաշ վով  Կո տայ քում կար 

148-ից ա վե լի կեն սա թո շա կա ռու, այ սինքն գրե թե յու րա քանչ յուր վե ցե րորդ 

կո տայք ցի կեն սա թո շա կա ռու էր, ա պա 2010 թվա կա նին կեն սա թո շա կա ռու էր 

ար դեն յու րա քանչ յուր յո թե րորդ կո տայք ցին՝ հա զար բնակ չի հաշ վով շուրջ 139 

հո գի: 2010 թվա կա նին  Կո տայ քի մար զում կեն սա թո շա կա ռու նե րի թի վը հա զար 

բնակ չի հաշ վով 15 տո կո սով ա վե լի պա կաս էր, քան մի ջի նը հան րա պե տութ յու-

նում:

 Կո տայ քի մար զում տնտե սութ յան զար գաց մանն ու բա րե կե ցութ յան ա ճին հա-

մա հունչ տա րեցտա րի նվա	զել	 է	 նպաս տա ռու ըն տա նիք նե րի թի վը՝ ընդ հուպ 

մինչև ճգնա ժա մա յին 2008 թվա կա նը, սա կայն, ար դեն 2009 թվա կա նից սկսած, 

մար զում ճգնա ժա մի հետ ևանք նե րի ու աղ քա տութ յան հաղ թա հար մա նը զու-

գըն թաց նպաս տա ռու ըն տա նիք նե րի թի վը  Կո տայ քում նվա զել է. 2010 թվա-

կա նին  Կո տայ քում տասը	տո	կո	սով	պա	կաս նպաս տա ռու ըն տա նիք կար, քան 

նա խաճգ նա ժա մա յին 2007 թվա կա նին:

2006-2011 թվա կան նե րին, ԽՍՀՄ բան կե րում ու նե ցած ա վանդ նե րի դի մաց 

փոխ հա տու ցում է տրվել ա	վե	լի	քան	2,330 կո տայք ցու, այդ թվում՝ Երկ րորդ 

հա մաշ խար հա յին պա տե րազ մի 250 վե տե րա նների:

2006-2011 թվա կան նե րին բնա կա րա նի գնման վկա յա գիր է տրա մադր վել 

ա	վե	լի	քան	425	ըն	տա	նի	քի, բնա կա րան են ձեռք բե րել շուրջ 320 ըն տա նիքներ: 

2010-2011 թվա կան նե րին զոհ ված կամ հաշ ման դամ դար ձած զին ծա ռա յող նե-

րի կա րի քա վոր տաս ըն տա նի քի տրա մադր վել է ա վե լի քան 85	մի	լիոն	դրամ՝	

բնա կա րա նի կամ բնա կա րա նա յին պայ ման նե րի բա րե լավ ման նպա տա կով: 

1999-2011 թվա կան նե րին բնա կա րա նա յին ա պա հով ման նպա տա կով ա ջակ-

ցութ յուն են ստա ցել  Կո տայ քի մար զի զոհ ված և  հաշ ման դամ դար ձած զին ծա-

ռա յող նե րի ա վե լի քան 200	ա	նա	պա	հով	ըն	տա	նիքներ:

2010 և 2011 թվա կան նե րին  Զոհ ված ա զա տա մար տիկ նե րի և  կա րի քա վոր կո-
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տայք ցի ըն տա նիք նե րի 150-ական ե րե խա ներ ա մա ռա յին հան գիստն անց կաց-

րել են «	Հե	քիաթ	նե	րի	կիրճ» ման կա պա տա նե կան ճամ բա րում:

2010-2011թթ. Բ յու րե ղա վա նի ե րե խա նե րի խնամ քի և  պաշտ պա նութ յան գի շե-

րօ թիկ հաս տա տութ յուն է տե ղա վոր վել կյան քի դժվա րին ի րա վի ճա կում գտնվող 

սո ցիա լա պես ա նա պա հով ըն տա նիք նե րի ա	վե	լի	քան	40	ե	րե	խա: Ա վե լի քան 

40 ե րե խա դուրս է գրվել հաս տա տութ յուն նե րից: Կ յան քի դժվա րին ի րա վի ճա-

կում հայտն ված ե րե խա նե րի հաշ վառ ման «	Մա	նուկ»	տե ղե կատ վա կան հա մա-

կար գում 2010 թվա կա նին մուտ քագր վել էր ա վե լի քան 40, իսկ 2011 թվա կա նին 

ար դեն՝ ա վե լի քան 160	ե	րե	խա	յի	տվյալ։

2010-2011 թվա կան նե րին  Կո տայ քի մար զում աշ խա տան քի է տե ղա վոր վել 

շուրջ 2,000	գոր	ծա	զուրկ, այդ թվում՝ կե սից ա վե լին կա նայք:

2010-2011 թվա կան նե րին  Կո տայ քի մար զի 30 հա մայնք նե րում իրականացվող 

46 ծրագ րե րի շրջա նակ նե րում վար ձատր վող հա սա րա կա կան աշ խա տանք նե-

րում ներգ րավ վել և  ժա մա նա կա վոր աշ խա տա տե ղե րով ա պա հով վել է շուրջ	

500	մարդ:

2009 թվա կա նին  Քա սախ հա մայն քում կա ռուց վել և  գոր ծարկ վել է սո	ցիա-

լա	կան	տունը:

2007 թվա կա նից ի վեր  Կո տայ քի մար զի հա մայնք նե րի բյու ջե նե րի սե փա կան 

ե կա մուտ նե րի հա վա քագր ման պլա նը, հո ղի և  գույ քի վար ձա կա լա կան վճար-

նե րի և  տե ղա կան տուր քե րի գանձ ման ա ռա ջադ րան քը կա տար վել է ա	վե	լի	

քան 100 տո կո սով:  Կո տայ քի մար զի հա մայնք նե րը և  են թա կա հիմ նարկ նե րը 

աշ խա տա վար ձի և  սո ցիա լա կան վճար նե րի գծով պարտ քեր չու նեն: Նշված 

ցուցանիշներով Կոտայքն առանձնանում է ՀՀ մյուս մարզերից:
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Ա	վան	դութ	յունն	 ա	սում	 է,	 որ	 հա	յոց	 ա	մե	նա	վեհ	 հե	րո	սը՝	 Ա	րա	

	Գե	ղե	ցիկ	ար	քան,	 ում	ա	նու	նով	 կոչ	վում	 է	 	Հա	յոց	 հե	թա	նո	սա	կան	

տո	մա	րի	վե	ցե	րորդ	ա	մի	սը,	այս	տեղ՝		Կո	տայ	քի	հո	ղում	իր	կյան	քով	

հաս	տա	տեց	հայ	 մնա	լու	խոր	հուր	դը:	Իր	սեր	մին	ու	 սի	րուն	հա	վա	տա	րիմ	

ար	քան,	Ա	րա	լե	ռան	ստո	րո	տում	ան	հու	սա	լի	մար	տի	ե	լավ	օ	տա	րու	հու	ա	մե-

հի	հրո	սակ	նե	րի	դեմ:	Ե	լավ,	որ	մեր	ժի	իր	զո	րութ	յամբ	օ	տա	րի	զո	րութ	յու	նը	

բազ	մա	պատ	կե	լու	փոր	ձութ	յու	նը:	Ե	լավ,	որ	իր	ընտ	րութ	յամբ	մե	կընդ	միշտ	

փո	խի	սե	րունդ	նե	րի	ճա	կա	տա	գի	րը:	Ե	լավ,	որ	ընկ	նի,	սա	կայն	ապ	րեց	նի	իր	

տե	սա	կը:	Ե	լավ	ան	հույս,	սա	կայն	իր	ընտ	րութ	յան	ու	իր	սերն	դի	հա	րատ-

ևութ	յան	հան	դեպ	մե	ծա	գույն	հա	վա	տով:

Ա	րա	ու		Շա	մի	րամ	լեռ	նե	րի	ստո	րո	տում	թեժ	մար	տում	ըն	կավ	պա	տա-

նի	ար	քան:	Ըն	կավ,	որ	ել	նի՝	կրկին	ու	կրկին	հի	շեց	նե	լով	սե	րունդ	նե	րին	իր	

ընտ	րութ	յան	խոր	հուր	դը:	Եվ	սե	րունդ	ներն	ան	սա	ցին	ար	քա	յի	ընտ	րութ	յան	

ձայ	նին,	 պաշ	տե	ցին	 ի	րենց	 ա	ռաջ	նոր	դին՝	 որ	պես	 մեռ	նող	 ու	 հա	րութ	յուն	

առ	նող	աստ	վա	ծութ	յուն:	Որ	պես	պա	հա	պան	հու	ռութք	նրա	ա	նու	նը	տվե-

ցին	լեռ	նե	րին,	ջրե	րին,	շե	նե	րին	ու	ի	րենց	զա	վակ	նե	րին:	Իր	լե	ռը	հա	յը	կո	չեց	

Ա	րա	գած	ու	Ա	րա,	իր	շե	նը՝	Ա	րա	մուս	ու	Արզ	նի,	ու	իր	զա	վա	կին՝	Ա	րա:		Կո	չեց,	

որ	 ե	թե	 չա	րա	բաս	տիկ	մի	օր	 մո	ռա	նա	ար	քա	յի	 զո	հո	ղութ	յան	խոր	հուր	դը,	

ո	րո	շի	լքել	իր	տունն	ու	մեր	ժի	այն,	ինչը	սի	րել	է՝	հա	նուն	օ	տար	հո	րի	զոն-

նե	րի,	հի	շեց	նեն	լեռ	ներն	ու	ջրե	րը	ու	զա	վա	կին	ձայն	տվող	մոր	կան	չը	հի-

շեց	նի:

	Կո	տայ	քում	լեռ	ներն	ու	շե	ներն	ա	մեն	քայ	լա	փո	խի	հի	շեց	նում	են	պա-

տա	նի	ար	քա	յին:		Հի	շեց	նում	են	նաև	մար	դիկ	ու	նրանց	գոր	ծե	րը:		Հա	յոց	գե-

ղե	ցիկ	Ա	րան	ընկ	նում	է	եր	կիրն	ա	մեն	լքո	ղի	ու	ել	նում՝	ա	մեն	վե	րա	դար	ձո	ղի	

հետ:	Ընկ	նում	է	իր	կա	րո	ղութ	յունն	օ	տա	րին	ծա	ռա	յեց	նող	ա	մեն	հա	յի	հետ	

ու	վե	րածն	վում	իր	հո	ղում՝	իր	ձեռ	քով	հա	յի	տնկած	ա	մեն	շի	վով:	Եվ	օ	տա	րի	

ոչ	մի	ա	րա	լեզ	չի	կա	րող	կեն	դա	նաց	նել	նրան,	այլ	միայն	ժա	ռանգ	նե	րի	հա-

վա	տն	առ	հա	վերժ	պա	տա	նի	ար	քա	յի	ընտ	րութ	յան	ճշմար	տա	ցիութ	յունը:	



Երևան - 2012

Սույն գրքույկը ներկայացնում է 2007-2011 թվականներին ՀՀ Կոտայքի 
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 Կոտայքի մարզի տնտեսության և 
բնակիչների: Գրքույկի գլխավոր հերոսը կոտայքցին 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:


