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Ն Ե Ր Ա Ծ Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն 
 
             Ծրագրի առաջնայնությունները սահմանել ենք՝ 
 

առաջնորդվելով    Քաջարան համայնքի զարգացման 2018-2022 թթ  ծրագրի դրույթներով, 
հիմք ընդունելով  Հայաստանի էներգաարդյունավետ համայնքների դաշինքի շրջանակներում 

Քաջարան համայնքի ստանձնած պարտավորությունները, 
        համոզված լինելով,  որ համայնքի կայուն զարգացումը էապես կախված է  էկոլոգիական        

խնդիրների լուծումից, 
      գիտակցելով         էկոլոգիական կրթության և տեղեկատվության կարևորությունը    էկոլո-

գիական մտածողության ձևավորման և համայնքի առջև ծառացած 
խնդիրների լուծմանը հասարակության ակտիվ մասնակցությունը 
ապահովելու գործում, 

      կարևորելով    բնապահպանական ծրագրերի շարունակականությունը, ամբողջականությունն 
ու փոխկապակցվածությունը :  

        
        
 
        
 
ԾՐԱԳՐԻ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ՀԻՄՔԵՐԸ 
 

1.  «Ընկերությունների կողմից վճարվող բնապահպանական վճարների նպատակային օգտա-
գործման մասին» ՀՀ օրենք : 

2. ՀՀ կառավարության «Տեղական ինքնակառավարման մարմինների կողմից առաջարկվող 
բնապահպանական ծրագրով նախատեսված միջոցառումների իրականացման առաջնա-
հերթությունները և դրանց ֆինանսավորման համամասնությունները  ՀՀ Բնապա-
հպանության նախարարության  ու ՀՀ Առողջապահության նախարարության հետ համաձայ-
նեցնելու կարգը հաստատելու մասին»  29.09.2002թ թիվ 1544-Ն որոշում: 

3.  ՀՀ Կառավարության «Բնապահպանական ծրագրերի մշակման (նախագծման) կարգը 
հաստատելու մասին» 27.02.2014թ. թիվ 197-Ն որոշում: 

4. «Տեղական ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենք : 
5. Քաջարան համայնքի զարգացման 2018-2022 թթ հնգամյա ծրագիր: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ԾՐԱԳՐԻ ՌԱԶՄԱՎԱՐԱԿԱՆ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐՆ ԵՆ՝ 
 
 ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԵՐՈՒՄ ԱՊԱՀՈՎԵԼ ԿՅԱՆՔԻ ՀԱՄԱՐ ԱՌՈՂՋ ԵՎ 

ԱՆՎՏԱՆԳ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ՄԻՋԱՎԱՅՐ  
 ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԵՐԸ ԴԱՐՁՆԵԼ ԷՆԵՐԳԱԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏ 
 ԲԱՐԵԼԱՎԵԼ ՀԱՄԱՅՆՔՈՒՄ ՄԱՏՈՒՑՎՈՂ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 

ՈՐԱԿԸ    
 ՆՊԱՍՏԵԼ ՀԱՄԱՅՆՔՈՒՄ ԷԿՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆԸ 

 
 

ԾՐԱԳՐԻ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ, ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ, ՆԱԽԱՏԵՍՎՈՂ 
ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՆ  ՈՒ ԱԿՆԿԱԼՎՈՂ  ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ 

 
ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐ 1.  ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԵՐԻ ՀԻԳԻԵՆԻԿ ՎԻՃԱԿԻ ԲԱՐԵԼԱՎՈՒՄ 
 

Խնդիր 1  Նվազեցնել բնակավայրերի փողոցների փոշով աղտոտվածությունը 
 

Քաջարան համայնքում է գտնվում հանրապետության խոշորագույն պղնձամոլիբդենային 
հանքավայրը: Այն շահագործվում է Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատի կողմից: 

Լեռնահանքային արդյունաբերությունը առաջատար դիրք է գրավում շրջակա միջավայրի վրա 
ունեցած բացասական  ազդեցության ինտեսիվությամբ, խախտումների աստիճանով, որակական փո-
փոխությունների չափով ու խորությամբ: Մթնոլորտային օդի վրա ազդեցությունը դրսևորվում է 
հատկապես վնասակար նյութեր պարունակող հանքային փոշով  ինտենսիվ աղտոտմամբ: 

Մթնոլորտային օդի աղտոտվածությունը բերում է շրջակա միջավայրի մյուս բաղադրիչների 
աղտոտման, իսկ աղտոտվածության բացասական ազդեցության հիմնական թիրախը,վերջին 
հաշվով, համայնքի բնակչությունն է: Այս առումով մթնոլորտային օդի մաքրության պահպանու-
թյունը առանձնակի կարևորություն է ստանում:  

Մթնոլորտային օդը փոշով աղտոտող հիմնական օբյեկտները  ԶՊՄԿ արտադրամասերն  են` 
բաց հանք, հանքաքարի ջարդման և տեղափոխման, խտանյութի չորացման արտադրամասեր, 
դատարկ ապարների թափուկավայրեր և այլն: Փոշու առաջացման աղբյուր են հանդիսանում նաև 
շինարարական (առավելապես արդյունաբերական) աշխատանքներն ու Հայաստան - Իրան 
միջպետական մայրուղին, որը համայնքի մի շարք բնակավայրերի  միջով է անցնում: 

Փոշու ծանրաբեռնվածությունը քաղաքի վրա վերջին տարիներին մեծացել է նաև ԶՊՄԿ 
արտադրական հզորությունների ընդլայնման, բնակավայրերի կառուցապատված հատվածների և 
ԶՊՄԿ արտադրամասերի միջև սանիտարական գոտու բացակայության, քաղաքին բաց հանքի 
աշխատանքային ճակատների մոտիկության պատճառներով: Փուշու ծանրաբեռնվածության 
անընդհատ աճը տեսանելի է անգամ անզեն աչքով:  

Փոշին նաև քաղաքում լայնորեն տարածված շնչառական ուղիների և ալերգիկ հիվանդություն-
ների հիմնական պատճառներից մեկն է: 

Փոշու դեմ պայքարը կարևորվում է նաև այն հանգամանքով, որ փոշին ծանր մետաղների 
տարրեր է պարունակում. առկա են նաև վտանգավորության 1-ին և 2-րդ դասի տարրեր: 

 
 

Գործողություն  Բազմաֆունկցիոնալ ջրցան մեքենայի ձեռք բերում 
 

Հիմնավորում   
     Քաղաքում փոշեճնշման աշխատանքներ կատարելու համար քաղաքա-

պետարանը «Շրջակա միջավայրի և բնակչության առողջության պահպա-



նության» ծրագրի շրջանակներում 2008թ. ձեռք է բերել ջրցան մեքենա: 
Մեքենայի շահագործումը զգալիորեն բարձրացրել է փոշու դեմ պայքարի 
արդյունավետությունը: 

   Շահագործման 12 տարիների ընթացքում մեքենան ֆիզիկապես մաշվել է և չի 
կարող ապահովել առկա աշխատանքների ամբողջ ծավալի իրականացումը: 

   Էական գործոն է նաև համայնքի խոշորոցումը, որի արդյունքում ավելացել են 
փոշով աղտոտման գոտում գտնվող բնակավայրերի թիվը, արդյունքում՝ 
ավելացել է փոշեճնշման աշխատանքների ծավալը: 

 
Արդյունք  
 
 Համայնքի կոմունալ ծառայությունների կարողությունների մեծացում 
 Բնակավայրերում լվացվող փողոցների ընդլայնում 
 Կբարելավվի բնակավայրերի սանիտարահիգիենիկ վիճակը 
 Կբարձրանա փոշեճնշման աշխատանքների արդյունավետությունը 
 Մեքենան կօգտագործվի նաև կանաչ տնկարկների ոռոգման համար՝ այն 

տարածքներում, որտեղ ոռոգման համակարգեր չկան: 
 

Համապատասխանությունը Ընկերությունների կողմից վճարվող բնապահպանական 
վճարների նպատակային օգտագործման մասին ՀՀ օրենքի 3-րդ հոդվածի պահանջներին. 

Հանապատասխանում է Օրենքի 3-րդ հոդվածի ա) կետի  «շրջակա միջավայրի տեղա-
կան և տարածաշրջանային աղտոտվածության դեմ պայքարը, որը ներա-
ռում է մթնոլորտային օդի մաքրության պահպանության, ջրային ռեսուրս-
ների (մակերևութային և ստորերկրյա) պահպանության, աղմուկի և 
վիբրացիայի դեմ պայքարի և ճառագայթահարման դեմ պաշտպանության 
հետ կապված աշխատանքները և գործողությունները (…) » պարբերությա-
նը: 

 
 
Խնդիր 2  Թափոնների կառավարման բարելավում 

 
    Համայնքի սանիտարահիգիենիկ իրավիճակի վրա բացասական ազդեցություն է թողնում 

բնակավայրերի փողոցներում,  պուրակներում, խաղահրապարակներում և որոշ հանգստի գոտի-
ներում աղբամաների բացակայությունը կամ սակավությունը: Այս հանգամանքը լրացուցիչ դժվա-
րություններ է ստեղծում նաև քաղաքի սանիտարական մաքրումը պատշաճ մակարդակով կազ-
մակերպելու համար: 

                   
Գործողություն. Համայնքի բնակավայրերի պուրակների, հանգստյան գոտիների, 

փողոցների համար աղբամանների ձեռք բերում: 
 

Հիմնավորում  Նախորդ երեք տարիների ընթացքում  համայնքապետարանի 
կողմից ձեռք է բերվել և տեղադրվել մոտ 120 հատ աղբաման: Այս քանակը 
ակնհայտորեն բավարար չէ ոչ միայն համայնքի բոլոր բնակավայրերի, այլև 
Քաջարան քաղաքի կարիքները բավարարելու համար:  

   Նախկինում տեղադրված աղբամանների մեծ մասը պլաստմասսե աղբա-
մաններ էին, որոնք կարճ ժամանակում փչացել են և այժմ շահագործման 
ենթակա չեն: 

   Աղբամանների ակնհայտ սակավությունը էականորեն նվազեցնում է 
սանմաքրման աշխատանքների արդյունավետությունը՝ առաջ բերելով բնա-
կիչների արդարացի դժգոհություն: 

    



 
Արդյունք  
 
 Կբարձրանա սանմաքրման աշխատանքների արդյունավետությունը 
 Գյուղական բնակավայրերի կենտրոնական, բանուկ փողոցներն ու 

հրապարակները պատշաճ կահավորում կստանան  
 Քաջարան քաղաքի փողոցներից երկուսը կհամալրվեն աղբամաննե-

րով: 
 
 

Համապատասխանությունը «Ընկերությունների կողմից վճարվող բնապահպանա-
կան վճարների նպատակային օգտագործման մասին» ՀՀ օրենքի 3-րդ հոդվածի պահանջ-
ներին. 

  
Համապատասխանում է Օրենքի 3-րդ հոդվածի ա) կետի   «-թափոնների օգտահան-

մանը, դրանց անվտանգ հեռացմանը, թափոնների հեռացման 
մասնագիտական պոլիգոնների ստեղծմանը…» պարբերությա-
նը: 

 
 
ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐ 2.  ՀԱՄԱՅՆՔՈՒՄ ԿԱՅՈՒՆ ԷՆԵՐԳԵՏԻԿԱՅԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԱՊԱՀՈՎՈՒՄ 
 
Խնդիր 1  Համայնքային ենթակառուցվածքների էներգաարդյունավետ արդիականացում  
 

 2016թ. ՄԱԶԾ կողմից իրականացվող և ՀՀ բնապահպանության նախարարության կողմից 
համակարգվող «Քաղաքային կանաչ լուսավորություն» ՄԱԶԾ-ԳԷՀ/00074869 ծրագրի շրջանակ-
ներում իրականացվել է Քաջարանի քաղաքային լուսավորության (Լեռնագործներ փողոց) 
համակարգի էներգաարդյունավետ արդիականացման ցուցադրական նախագիծ՝  ՄԱԶԾ և 
Քաջարանի քաղաքապետարանի կողմից ստորագրված հուշագրի հիման վրա:   

2017թ. Քաջարանի շրջակա միջավայրի պահպանության և ՄԱԶԾ կողմից իրականացվող և 
ՀՀ բնապահպանության նախարարության կողմից համակարգվող «Քաղաքային կանաչ լուսավո-
րություն» Ծրագրերի շրջանակներում իրականացվել է ևս երեք փողոցների  լուսավորության 
համակարգի էներգաարդյունավետ արդիականացման  նախագիծ: 

2018-2019թթ համայնքապետարանը շարունակել է բնակավայրերի փողոցային լուսավորու-
թյան համակարգերի էներգաարդյունավետության բարձրացման աշխատանքները, որի արդյուն-
քում Քաջարան քաղաքի փողոցների լուսատուները ամբողջությամբ են փոխվել, իսկ գյուղական 
բնակավայրերինը՝ մեծ մասամբ:  

Իրականացված նախագծերն առանձնացան իրենց արդյունավետությամբ՝ տարեկան ավելի 
քան 4մլն. դրամ բյուջետային միջոցների խնայողություն, փողոցների լուսավորվածության բարձր 
որակ, համակարգի սպասարկման ծախսերի կտրուկ նվազում: 

Համայնքի զարգացման հնգամյա ծրագրով նախատեսված է 2021թ. ավարտել Քաջարան 
քաղաքի և համայքում ընդգրկված գյուղական բնակավայրերի փողոցային լուսավորության ամ-
բողջ համակարգի էներգաարդյունավետ արդիականացման աշխատանքները: 

 
Գործողություն  Լուսադիոդային լուսատուների ձեռք բերում համայնքի 

բնակավայրերի փողոցների լուսավորման համակարգերի 
համար 

 
Հիմնավորում   
     



Համայնքի գյուղական բնակավայրերի արտաքին լուսավորության համա-
կարգերը ամբողջությամբ չեն արդիականացվել: 2018-20թթ մասամբ 
փոխարինվել են Քաջարանց, Լեռնաձոր, Ձագիկավան, Գեղի, 
Բաբիկավան, Գետիշեն և Նոր Աստղաբերդ բնակավայրերի լուսատուները: 
Անհրաժեշտ է ամբողջացնել այս բնակավայրերի լուսավորության 
համակարգերի արդիականացումը, ինչպես նաև իրականացնել մյուս 
բնակավայրերի՝ Կաթնառատ, Փուխրուտ, Անդոկավան գյուղերի 
համակարգերի արդիականացումը: 
 

Արդյունք  
 
 բյուջետային միջոցների խնայողություն 
 փողոցների լուսավորվածության բարձր որակ  
 ջերմոցային գազերի արտենետման նվազում 

 
Համապատասխանությունը «Ընկերությունների կողմից վճարվող բնապահպանա-

կան վճարների նպատակային օգտագործման մասին» ՀՀ օրենքի 3-րդ հոդվածի պահանջ-
ներին. 

Հանապատասխանում է Օրենքի 3-րդ հոդվածի ա) կետի  «շրջակա միջավայրի տեղա-
կան և տարածաշրջանային աղտոտվածության դեմ պայքարը, որը ներա-
ռում է մթնոլորտային օդի մաքրության պահպանության, ջրային ռեսուրս-
ների (մակերևութային և ստորերկրյա) պահպանության, աղմուկի և 
վիբրացիայի դեմ պայքարի և ճառագայթահարման դեմ պաշտպանության 
հետ կապված աշխատանքները և գործողությունները (…) » պարբերությա-
նը: 

 
 
Հիմնախնդիր 3.   ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ՁԵՎԱՎՈՐՈՒՄ 
       Խնդիր 1.  Էկոլոգիական կրթության զարգացում և տեղեկատվություն 
 

Համայնքում էկոլոգիական կրթության զարգացումը համայնքապետարանի կողմից իրակա-
նացվող էկոլոգիական քաղաքականության հիմնական  բաղադրիչն է: 

«Քաջարանի բնության և բնակչության առողջության պահպանություն» ծրագրի շրջանակնե-
րում էկոլոգիական գիտելիքների տարածման և էկոկրթության զարգացման նպատակներով հա-
մայնքի հանրակրթական դպրոցների ուսումնական պլաններում ընդգրկվել է «Քաջարան. Բնու-
թյունը և էկոլոգիան» դպրոցական առարկան: Կազմվել է համապատասխան ուսումնական 
ձեռնարկ, ուսումնական  դիտակտիկ նյութեր: Առարկայի դասավանդումը, դասընթացն ավելի 
գործնական, հաճելի ու գրավիչ դարձնելու համար  Ծրագրի շրջանակներում դպրոցներում մաս-
նագիտացված էկոլոգիական դասարան-լաբորատորիաներ են ստեղծվել, համալրվել համապա-
տասխան ուսումնական նյութերով ու սարքավորումներով: Դասարան-լաբորատորիաների ուսում-
նական արդիական տեխնիկական միջոցներով հագեցված լինելը համակողմանի ու արդյու-
նավետ է դարձնում աշակերտների էկոլոգիական կրթության ու դաստիարակության կազմակեր-
պումը: 
 
                   Գործողություն 1. Քաջարանի դպրոցներում քաղաքապետարանի կողմից ստեղծ-

ված էկոլոգիայի լաբորատորիաների գործունեության ապահովում 
 

- լաբորատոր նյութերի, պարագաների համալրում, 
- ուսումնական  դիտակտիկ նյութերի ձեռք բերում, 
- կրթական ծառայությունների ձեռք բերում: 

 



Հիմնավորում. «Քաջարան.բնությունը և էկոլոգիան» ուսումնական առարկայի դասավանդ-
ման ու դպրոցների էկոլոգիայի լաբորատորիաների ընթացիկ գործունեության 
ապահովումն իրականացնում է համայնքապետարանը: Այս բնագավառում 
քաղաքապետարանի հանձն առած գործունեությունը լիովին համապատաս-
խանում է «Ազգաբնակչության էկոլոգիական կրթության և դաստիարակութ-
յան մասին», «Կրթության մասին», «Ընկերությունների կողմից վճարվող բնա-
պահպանական վճարների նպատակային օգտագործման մասին» ՀՀ 
օրենքների, ՄԱԿ-ի «ԵՏՀ Կրթություն հանուն կայուն զարգացման»  ռազմա-
վարության  սկզբունքներին ու դրույթներին:  

 
Համապատասխանությունը «Ընկերությունների կողմից վճարվող բնապահպանական 

վճարների նպատակային օգտագործման մասին» ՀՀ օրենքի 3-րդ հոդվածի պահանջներին. 
 

   Հանապատասխանում է Օրենքի 3-րդ հոդվածի ա) կետի « շրջակա միջավայրի պահ-
պանության վերաբերյալ տեղեկատվության տարածման կամ իրազեկման, 
էկոլոգիական կրթության գծով աշխատանքները և գործողությունները, 
բնապահպանությանը վերաբերող վերապատրաստման դասընթացների 
կազմակերպումը և ինստիտուցիոնալ ամրապնդումը»  և  Օրենքի 3-րդ 
հոդվածի ա) կետի   «համայնքահեն բնապահպանական հասարակական 
կազմակերպություններին սույն կետում նշված միջոցառումների կա-
տարման համար աջակցության ցուցաբերումը» պարբերություններին: 

 
Հիմնախնդիր 4  ԿՐԹԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՍՈՎՈՐՈՂՆԵՐԻ ԲԺՇԿԱԿԱՆ      
                          ՕԳՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ՈՐԱԿԻ ԲԱՐԵԼԱՎՈՒՄ 
       Խնդիր 1.  Համայնքային կրթական հաստատությունների բուժկետերի տեխնիկական 

պայմանների բարելավում 
 

Նախագծի նպատակը համայնքային մանկապարտեզի բուժկետի տեխնիկական պայման-
ները ՀՀ Կառավարության 05.12.2002թ. № 1936-Ն «Պոլիկլինիկաների (խառը, մեծահասակների 
և մանկական), առանձին մասնագիտացված կաբինետների, ընտանեկան բժշկի գրասենյակների, 
գյուղական բժշկական ամբուլատորիաների, գյուղական առողջության կենտրոնների, բուժակ-
մանկաբարձական կետերի, կանանց կոնսուլտացիաների գործունեության համար անհրաժեշտ 
տեխնիկական և մասնագիտական որակավորման պահանջներն ու պայմանները հաստատելու 
մասին» որոշմամբ սահմանված պահանջներին համապատասխանեցնելն է:  

Համայնքի Լեռնաձոր գյուղի մանկապարտեզի բուժկետում առկա միջոցները բավարար չեն 
քանակապես, հնացած են և չեն համապատասխանում արդիական բժշկական, բարոյական, 
տեխնիկական, էսթետիկական պահանջներին: 

Քաջարանի արվեստի դպրոցը հիմնանորոգվել է 2019թ.: Բուժկետը համալրված չէ 
անհրաժեշտ բժշկական պարագաներով, գույքով և սարքավորումներով: 

 
Գործողություն    Համայնքի Լեռնաձոր գյուղի մանկապարտեզի և Քաջարանի արվես-

տի դպրոցի բուժկետերի համար անհրաժեշտ գույքի և սարքերի 
ձեռք բերում 

 
Համապատասխանությունը «Ընկերությունների կողմից վճարվող բնապահպանական վճար-
ների նպատակային օգտագործման մասին» ՀՀ օրենքի 3-րդ հոդվածի պահանջներին. 
  

Համապատասխանում է Օրենքի 3-րդ հոդվածի բ) կետի   « - առողջապահության 
բնագավառում լիազորված պետական մարմնի հետ համաձայնեցված 
այլ համապատասխան միջոցառումներ…» պարբերությանը: 

 

















 

 
                                                                                                                                                     ՀԱՎԵԼՎԱԾ                                                                                                                               

                                    Քաջարան համայնքի շրջակա միջավայրի և                               
           բնակչության առողջության պահպանման 2021թ  ծրագրի 

Հաստատված է Քաջարան համայնքի ավագանու  
10.07.2020թ. № 43-Ա որոշմամբ 

                                                                              
                                                                                                                                                                         
 
 
                                   
 
 
 
  
 
 

Քաջարան համայնքի  շրջակա միջավայրի և բնակչության առողջության պահպանման 2021թ. 
 ծրագրով նախատեսված միջոցառումների իրականացման առաջնայնությունները և 

 դրանց ֆինանսավորման  համամասնությունները 
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