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1. Հակիրճ նկարագրություն 

     Նախատեսվում է զրուցարան կառուցել Գեղի բնակավայրի հարակից տարածքի  գեղատեսիլ 
անկյուններից մեկում ։ Զրուցարանը որպես հանգստի  օբյեկտ կծառայի   ինչպես Գեղի, այնպես 
էլ հարակից բնակավայրերի բնակիչների  և համայնքի հյուրերի, զբոսաշրջիկների համար, 
ովքեր հետաքրքրված են պատմամշակութային հուշարձաններով  և եկեղեցիներով, 
բարձրարժեք բնականա լանդշաֆտներով։ 

2. Հիմնախնդրի ձևակերպում և հիմնավորում 

     Գեղի բնակավայրը գտնվում է Գեղի գետի աջ ափին, այն 1600 մ բարձր է ծովի 
մակարդակից, մարզկենտրոնից գտնվում է 24 կմ դեպի հյուսիս-արևմուտք, իսկ  համայնքի 
կենտրոն  Քաջարանից՝ 24 կմ հեռավորության վրա։  
     Գեղիում է գտնվում  9-10 դդ․ պատկանող քրիստոնեական եկեղեցի, ինչպես նաև Սյունիք 
աշխարհի Գեղի բերդը, որի  ավերակները դեռևս  պահպանվում են։ 
   Այն վայրը, որտեղ պետք է կառուցվի զրուցարանը, շատ մոտ է նաև Կարդ բնակավայրին, որը 
գտնվում է Գեղի գետի  վտակ Կարդ գետակի ափին։ Կարդում պահպանվել են 12-րդ դարի 
ամրոցի ավերակներ և 17-րդ դարի  երկու եկեղեցի, որոնք ևս գրավիչ վայրեր են զբոսաշրջիկ-
ների համար։ 
   Գեղին շատ հարուստ է  բուսական և կենդանական աշխարհով, այստեղ շատ են բնական 
աղբյուրները և հուշարձանները, որոնք  էլ  ավելի գրավիչ են  դարձնում Գեղին զբոսաշրջիկների  
համար։  

 
3. Ծրագրի նպատակը և խնդիրները 

Զրուցարանի առկայությունն այս տարածքում լրացուցիչ հարմարավետություն կստեղծի  
համայնք այցելող զբոսաշրջիկների համար։ 

Ծրագրի խնդիրներն են՝ 
• համայնքում բացահայտել տեղական զբոսաշրջության զարգացման հնարավորու-

թյունները, 
• առաջարկել նորարարական  լուծումներ առկա համայնքային խնդիրներին, 
• խթան հանդիսանալ բացահայտելու Գեղի բնակավայրի տեսարժան  վայրերը, 
• համայնքում իրականացնել մասնակցային կառավարում։ 

 
4. Գործողությունների նկարագիր 

Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ է՝ 
• ստեղծել նախաձեռնող խումբ, 
• ստանալ դրամաշնորհ, 
• ընտրել ծրագրի իրականացման տարածքը, 
• սահմանված ժամկետում իրականացնել ծրագիրը, 
• կազմակերպել հանդիպումներ շահագրգիռ անձանց և կազմակերպությունների հետ, 
• տարածել տեղեկատվություն ծրագրի իրականացման վերաբերյալ, 
• ապահովել ծրագրի շարունակականությունը։ 



 
 

5. Շահառուները և նրանց ներգրավման ռազմավարությունը 

Ծրագրի ուղղակի շահառուները համայնքի բնակիչները,  իսկ անուղղակի շահառուները 
համայնք այցելող զբոսաշրջիկները և հյուրերն են։ 

Ծրագրի իրականացմանը զուգահեռ կիրականացնենք նաև նշված ոլորտների 
շահառուների հետ  հանդիպումներ, որոնց ժամանակ կներկայացնենք մեր ծրագիրն, ինչպես 
նաև նրանց մասնակցությունը ծրագրի շարունակականությանը։ 

 

6. Շահագրգիռ կազմակերպություններ։ Համագործակցություն  
 
Ծրագրի իրականացման վերաբերյալ տեղեկատվություն տարածելուց հետո մեր 

նախաձեռնող խմբով  նախատեսում ենք հանդիպումներ ունենալ համայնքի 
բնակիչների հետ և տրամադրել տեղեկատվություն, որը կնպաստի զրուցարանի  
շրջակայքը  ըստ պատշաճի մաքուր պահելուն,  նվազագույնի  հասցնելով  շրջակա  
միջավայրի  վրա  հնարավոր բացասական  ազդեցությունը։ 

Այցելուներին հնարավորինս  (պաստառների,բուկլետների միջոցով) տեղեկացնել 
տարածքում  գտնվող պատմամշակութային արժեքների մասին։ 
  Տարածքը չվերահսկվելու դեպքում  հնարավոր ռիսկ ենք համարում մարդածին 
բացասական  ազդեցությունը շրջակա  միջավայրի վրա։ 

 

7. Ծրագրային արդյունքները և շարունակականություն 

Ծրագրի  իրագործելիս ակնկալում ենք՝ 
• համայնքի բնակիչների և երիտասարդների ակտիվ մասնակցություն, ովքեր կնպաստեն 

նաև նմանատիպ ծրագրերի հետագա իրագործումից, 
• բնակավայրում  զբոսաշրջիկների թվի ավելացում, ինչը կնպաստեն համայնքում 

զբոսաշրջային նոր կենտրոնների ստեղծմանը, 
• ենթակառուցվածքների զարգացում․ զբոսաշրջիկների հոսքը կնպաստի համայնքի 

ենթակառուցվածքների բարելավմանը 
Ծրագրի հաջողված  ավարտից հետո շարունակականությունը և հետագա 

պահպանությունը կիրականացնի Քաջարանի  համայնքապետարանը։ 
 

8. Ծրագրի տեսանելիություն 

   Ծրագրի իրականացման ընթացքը կներկայացվի  Քաջարան  խոշորացված համայնքի 
պաշտոնական կայքում, իսկ վերջնական արդյունքը՝ Սյունիքի մարզպետարանի  պաշտոնական 
կայքում, ՔԱՋԱՐԱՆԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆ Facebook-յան էջում, աշխատանքային  խմբի 



անդամների անձնական  էջերում, ինչպես նաև տեղեկատվություն կփակցվի համայնքի և 
բնակավայրերի  տեղեկատվական ցուցանակներին։ 

 
9. Աշխատակազմ 

• Համբարձումյան Զարինե՝ աշխատանքային  խմբի  ղեկավար (համակարգում  է 
աշխատանքները և կատարում  է  աշխատանքի  բաժանում  խմբի  անդամների  միջև, CV-
ին կցվում է ) 

•  Թամար Գրիգորյան՝   խմբի անդամ (ուսումնասիրում և ներկայացնում է տեղանքի  
պատմամշակութային արժեքները,CV-ին կցվում է ) 

• Վարսենիկ Մկրտչյան ՝ խմբի անդամ (ուսումնասիրում  է  տեղենքը, ներկայացնում 
լավագույն տարբերակները  զրուցարանի  կառուցման համար, CV-ին կցվում է ) 

• Գայանե Խաչատրյան՝ խմբի անդամ (ուսումնասիրում և  ներկայացնում  է առաջարկվող  
տարածքում  զրուցարանի ճարտարապետական տեսքը՝  հաշվի առնելով տեղանքի 
կլիմայական  առանձնահատկությունները , CV-ին կցվում է ) 

• Լուսինե Գևորգյան ՝ խմբի անդամ (ուսումնասիրում և  ներկայացնում է ֆինանսական 
ծախսերը, CV-ին  կցվում է ) 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Հավելված 2 

ԾՐԱԳՐԻ ԲՅՈՒՋԵ 

 

 

1.      Հողային աշխատանքներ՝ քանդում, պլանավորում, հետլիցք – 185,0 հազ դրամ 

2.     Բետոնապատման աշխատանքներ՝ պատեր, հատակի բետոնե շերտ – 565,0 հազ դրամ 

3.     Մետաղական կոնցտրուկցիաների կառուցում – 350,0 հազ դրամ 

4.     Տանիքի կառուցում – 245,0 հազ դրամ 

5.     Հարդարման աշխատանքներ – 185,0 հազ դրամ 

6.     Այլ ծախսեր – 50,0 հազ. Դրամ 

 

ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝  1 580,0 հազ դրամ     



 

Հավելված 3 

Ծրագրի անվանում    Քաջարան  համայնքի Գեղի վարչական շրջանում զրուցարանի կառուցում  

ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՊԼԱՆ 
Գործողության #՝ ըստ 
Ծրագրի առաջարկի 

Գործողության 
նկարագրություն 

Պատասխանատու անձ Ամիս 1 Ամիս 2 Ամիս 3 Ամիս 4 Նշումներ 

Ստեղծել նախաձեռնող 
խումբ, 

Համախմբել  համայնքի  
ակտիվ  
երիտասարդներին   այս  
գաղափարի շուրջ՝ 
ստեղծելով նախաձեռնող 
խումբ  

Զարինե Համբարձումյան  
Վարսենիկ Մկրտչյան  

✔     

Ստանալ դրամաշնորհ, Դիմել 
համապատասխան  
կազմակերպությունների,  
ներկայացնել  ծրագի 
հայտ անհրաժեշտ   
չափի  գումար  
ստանալու համար 

Համբարձումյան Զարինե  
Թամար Գրիգորյան 
Վարսենիկ Մկրտչյան 
Գայանե Խաչատրյան 
 Լուսինե Գևորգյան 

 ✔    

Տարածքի 
պատմամշակութային 
արժեքները  

Տալ  յուրաքանչյուրի  
հակիրճ 
նկարագրությունը  

Թամար Գրիգորյան 
 

✔     

Ընտրել ծրագրի 
իրականացման 
տարածքը, 

Ուսումնասիրել 
տեղանքը, ընտրելով 
լավագույն  տարածքը 

Վարսենիկ Մկրտչյան 

 

✔     

Ընտրել զրուցարանի 
տեսքը 

Կատարել 
ուսումնասիրություններ  
և ներկայացնել  
տարածքին հարիր 
զրուցարան  

Գայանե Խաչատրյան 
 

✔     



Կազմել ծրագրի բյուջեն  Ներկայացնել ծրագրի 
ընթացքում  
կատարվելիք  ծախսերը  

Լուսինե Գևորգյան ✔     

Սահմանված 
ժամկետում 
իրականացնել ծրագիրը, 

Աշխատանքները 
կազմակերպել ըստ 
ժամանակացույցի  

Զարինե Համբարձումյան 
Թամար Գրիգորյան 
Վարսենիկ Մկրտչյան 
Գայանե Խաչատրյան 
 Լուսինե Գևորգյան 

✔ ✔ ✔ ✔  

Կազմակերպել 
հանդիպումներ 
շահագրգիռ անձանց և 
կազմակերպությունների 
հետ, 

Իրականացնել  
համապատասխան 
միջոցառումները  
որպեսզի  մարդկանց  
հասանելի դարձնենք 
ծրագրի գաղափարը  

Զարինե Համբարձումյան 
 

✔ ✔    

Տարածել 
տեղեկատվություն 
ծրագրի իրականացման 
վերաբերյալ, 

Սոց․ ցանցերի  և  
լրատվական այլ  
պորտալների  միջոցով  
հասանելի  դարձնել 
ծրագրիի  
իրականացման 
վերաբերյալ  

Զարինե Համբարձումյան 
 

✔ ✔ ✔ ✔  

Կառուցել զրուցարանը  Կազմակերպել մրցույթ, 
ընտրել  մասնակից 
զրուցարանը  կառուցելու 
համար  

Քաջարանի համայնքապետարան   ✔ ✔  

Ապահովել ծրագրի 
շարունակականությունը 

 Քաջարանի համայնքապետարան     ✔  

 

 

 

 



Հավելված 4 

 

Անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկ 

(համայնքային աշխատանքային խմբերի համար) 

 

Հ/Հ Փաստաթղթերի ցանկ  
1 Ծրագրի հայտ (Հավելված 1) ☒ 
2 Ծրագրի բյուջե (Հավելված 2) ☒ 
3 Աշխատանքային պլան (Հավելված 3) ☒ 
4 Անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկ (Հավելված 4) ☒ 
5 Ծրագրում ընդգրկված աշխատակիցների հակիրճ 

կենսագրություն (CV) 
☒ 

6  ☐ 
7  ☐ 
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