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ամառ թե ձմեռ, տաք ու 
հարմարավետ 

պայմաններում:   
 
Դե իսկ երեխաների 
ուրախությանը չափ ու 
սահման չկա...այսքան շատ 
ու նոր խաղալիքներ, 
գունազարդ նկարներով 
գրքեր, համով ուտելիք:    

Գնդևազի մանկապարտեզը 
վերջին ութ տարիներին չի 
աշխատել, շենքի անմխիթար 
պայմանների պատճառով. 
կիսաքանդ շենք, ջարդած 

պատուհաններ և ոչ մի հույս, 
որ այն երբևէ կգործի:  Իսկ 
ծնողներն ամեն առիթով 
հորդորում էին մի միջոց ձեռք 
առնել, որպեսզի իրենց 

երեխաներն էլ 
կարողանան 
տարրական կրթություն 
ստանալ:   
 
Եվ ահա, 2011թ. 
նոյեմբերին ԳԵՈԹԻՄԸ 
իր միջոցներով 
մանկապարտեզը 
ամբողջովին 
վերանորոգեց. շենքը 
ունի ջեռուցում, նոր 
կահույք, սպասք և ամեն 
անհրաժեշտ բան՝ 
երեխաների հանգիստը 
կազմակերպելու համար:   
 
Այժմ Գնդևազի 20 
երեխա հաճախում է 
մանկապարտեզ, որտեղ  
աշխատում են 7 հոգի: 
 
Ծնողների համար 
իսկական ուրախություն. 
չէ որ հիմա օրվա մեծ 
մասը երեխաներր 
կանցկացնեն իրար հետ, 

    ԳնդևազըԳնդևազըԳնդևազըԳնդևազը     ստացավստացավստացավստացավ    նորնորնորնոր    մանկապարտեզմանկապարտեզմանկապարտեզմանկապարտեզ 

Աշխատատեղեր ԱմուլսարումԱշխատատեղեր ԱմուլսարումԱշխատատեղեր ԱմուլսարումԱշխատատեղեր Ամուլսարում  

Գնդևազ, Սարավան և 
Գորայք համայնքներից 
արդեն 125 մարդ (որոնցից՝ 
11-ը կին) աշխատում են 
Ամուլսարի ծրագրում, 
որպես հորատումների և 
լաբորատորիայի 
բանվորներ, բնապահպան, 
խոհարար և այլն:   

Գյուղապետերը 
ուրախությամբ 
հավաստիացնում են, որ 
գյուղերում 
երիտասարդների 
արտահոսքը կանգնել է. 
Հայաստանի համար 

չափազանց ցավոտ ու 
լուրջ խնդիր:  
Ավելին՝ այս 
համայնքներում մարդիկ 
հետաքրքրված են նոր 
աշխատատեղերով, իսկ 
այլ գյուղերից սկսել են 
հարցնել տան գները այս 
գյուղերում : 
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Հանքարդյունաբերությունը Հանքարդյունաբերությունը Հանքարդյունաբերությունը Հանքարդյունաբերությունը 
Հայաստանի Հայաստանի Հայաստանի Հայաստանի 
արտահանումների արտահանումների արտահանումների արտահանումների 60 
տոկոսն է կազմում:  տոկոսն է կազմում:  տոկոսն է կազմում:  տոկոսն է կազմում:  
««««ԱմուլսարըԱմուլսարըԱմուլսարըԱմուլսարը» » » » կլինի կլինի կլինի կլինի 
Հայաստանի երեք Հայաստանի երեք Հայաստանի երեք Հայաստանի երեք 
խոշորագույն խոշորագույն խոշորագույն խոշորագույն 
հարկատուների շարքում: հարկատուների շարքում: հարկատուների շարքում: հարկատուների շարքում:     

««««ԱմուլսարիԱմուլսարիԱմուլսարիԱմուլսարի» » » » նախագծի նախագծի նախագծի նախագծի 
պատասխանատու ձևով պատասխանատու ձևով պատասխանատու ձևով պատասխանատու ձևով 
իրականացումը թույլ կտա իրականացումը թույլ կտա իրականացումը թույլ կտա իրականացումը թույլ կտա 
նոր ստանդարտներ նոր ստանդարտներ նոր ստանդարտներ նոր ստանդարտներ 
սահմանել Հայաստանի սահմանել Հայաստանի սահմանել Հայաստանի սահմանել Հայաստանի 
հանքարդյունաբերության հանքարդյունաբերության հանքարդյունաբերության հանքարդյունաբերության 
ոլորտում, դրամական ոլորտում, դրամական ոլորտում, դրամական ոլորտում, դրամական 
հոսքեր ապահովել հոսքեր ապահովել հոսքեր ապահովել հոսքեր ապահովել 
հանրապետության և հանրապետության և հանրապետության և հանրապետության և 
ազդակիր համայնքների ազդակիր համայնքների ազդակիր համայնքների ազդակիր համայնքների 
համար:համար:համար:համար: 

 

            Այս համարում.Այս համարում.Այս համարում.Այս համարում.  

            Գնդեվազն ունի նոր Գնդեվազն ունի նոր Գնդեվազն ունի նոր Գնդեվազն ունի նոր 
մանկապարտեզ մանկապարտեզ մանկապարտեզ մանկապարտեզ  

1111 

            ԱշխատատեղերԱշխատատեղերԱշխատատեղերԱշխատատեղեր 2 

            ՀամայնքներիՀամայնքներիՀամայնքներիՀամայնքների    
աջակցման աջակցման աջակցման աջակցման 2012 2012 2012 2012 թ. թ. թ. թ. 

ԳեոթիմիԳեոթիմիԳեոթիմիԳեոթիմի պլաններըպլաններըպլաններըպլանները 
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Հունվար    2012201220122012թ.թ.թ.թ. 

Երբ ԳԵՈԹԻՄ-ը վերջերս 
“Աշխատանքային 
հմտությունների 
գնահատման” հարցում 
անցկացրեց երեք 
գյուղերում, շատերը 
զարմացած էին. նրանք 
պարզազես չէին հիշում, 
որ երբևէ որևէ մեկը 
հետաքրքրվի իրենց 
աշխատանքային 

կարողություններով, կամ 
աշխատանքի մասին  
ինֆորմացիա հավաքի:   
 
Այժմ ԳԵՈԹԻՄ-ը ամփոփում 
է աշխատանքային 
հմտությունների վերաբերյալ  
հարցումի պատասխանները, 
որի նպատակն է գնահատել 
աշխատանքային 
հմտություննեըը, առկա 

մարդկային 
ռեսուրսները՝ 
հետագայում նրանց 
վերապատրաստելու և 
աշխատանքի 
վերցնելու համար:   
 
Հարցմանը մասնակցել 
են 3 գյուղերի ամբողջ 
բնակչությունը:  

                     ԱշխատատեղերԱշխատատեղերԱշխատատեղերԱշխատատեղեր  

ՀամայնքներիՀամայնքներիՀամայնքներիՀամայնքների    աջակցման աջակցման աջակցման աջակցման 2012 2012 2012 2012 թ. պլաններըթ. պլաններըթ. պլաններըթ. պլանները 

• Երեխաների և 
պատանիների 
սպորտային ծրագրերի 
խթանում 

• Տեղական կառավարման 
մարմինների 
կարողությունների 
զարգացում: 

 
Մենք պլանավորում ենք այս 
ծրագրերը իրականացնել 
տեղական և 
արտասահմանյան 
կազմակերպությունների 
հետ համագործակցությամբ: 

 ԳԵՈԹԻՄ-ը 
պատրաստ է աջակցել 
Ջերմուկի տուրիզմի 
զարգացմանը մի շարք 
ծրագրերի և 
միջոցառումների 
միջոցով: 

ԳԵՈԹԻՄ-ը պարտավորվում 
է աջակցել համայքների 
կայուն զարգացմանը. սա է 
մեր կարգախոսը և 
սոցիալական ծրագրերի  
նպատակը:  2012թ. 
պլանները ներառում են. 
 
• Ենթակառույցների 

վերանորոգում 
• Գյուղատնտեսական 

եկամտաբեր ծրագրեր 
• Առողջապահական 

ծրագիր կարիքավորների 
համար 

Աշխատողների Աշխատողների Աշխատողների Աշխատողների 

քանակը.քանակը.քանակը.քանակը.    

ՍարավանՍարավանՍարավանՍարավան 14 

ԳնդեվազԳնդեվազԳնդեվազԳնդեվազ 67 

ԳորայքԳորայքԳորայքԳորայք 44 

                                            Էջ. Էջ. Էջ. Էջ. 2                     

ԳՆԴԵՎԱԶԳՆԴԵՎԱԶԳՆԴԵՎԱԶԳՆԴԵՎԱԶ 
Մանկապարտեզի 
վերանորոգում 
ՍԱՐԱՎԱՆՍԱՐԱՎԱՆՍԱՐԱՎԱՆՍԱՐԱՎԱՆ    
Գազատարի կառուցում 
ՋԵՐՄՈՒԿՋԵՐՄՈՒԿՋԵՐՄՈՒԿՋԵՐՄՈՒԿ    
Շտապ օգնության նոր 
մեքենայի տրամադրում 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

* Որոտան, Դարբ և Արփա 
գետերի և երեք գյուղերի 
խմելու ջրերի նմուշները 
ուղարկվել են Պրահա՝ 
քիմիական անալիզի: 
* Ջրերի նմուշները ուղարկվել 
են նաև ՀՀ Բնապահ- 
պանության նախարարության 
լաբորատորիա:  
* Սարավան, Գնդևազ, Կեչուտ, 
Գորայք, Սարալանջ 
բնակավայրերում տեղադրվել 
են օդի սրվակներ ու աղմուկի 
չափման սարքեր:  
* Տվյալների համաձայն, 
հանքավայրը չի ազդի 
շրջակայքի և համայնքների 
օդի որակի վրա: 

ԳՈՐԱՅՔ ԳՈՐԱՅՔ ԳՈՐԱՅՔ ԳՈՐԱՅՔ     
• Հանդիսությունների 

դահլիճի վերանորոգում 
• «Մանկապատ» 

համակարգչային ծրագրի 
իրականացում 

• Գյուղի ճանապարհների 
վերանորոգում  

• Նոր սոնոգրաֆ բուժկետին  
• Ուսման վարձի վճարում 

Գորայքի և Սարավանի 7 
ուսանողների համար: 

  
 

 

Ընկերությունը Ընկերությունը Ընկերությունը Ընկերությունը  ստեղծելուստեղծելուստեղծելուստեղծելու էէէէ նոր և կայուն աշխատատեղերնոր և կայուն աշխատատեղերնոր և կայուն աշխատատեղերնոր և կայուն աշխատատեղեր 
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ամփոփ ամփոփ ամփոփ ամփոփ  


