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ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶ 

KOTAYK MARZ 
 

 

Մարզկենտրոնը` 
ք. Հրազդան 

Marz centre 
Hrazdan town 

 

Տարածաշրջանները` 
Հրազդան 

Կոտայք  

Նաիրի 

 
Territoires 
Hrazdan 

Kotayk 

Nairi 

 
Քաղաքները` 
Հրազդան  

Աբովյան  

Չարենցավան  

Եղվարդ  

Բյուրեղավան 

Նոր Հաճն 
Ծաղկաձոր 

 
Towns 
Hrazdan 

Abovyan 

Charentsavan 

Yeghvard 

Byureghavan 

Nor-Hachn 

Tsaghkadzor 

 

 

Տարածքը  

Territory 

2 092  քառ.կմ/ 

sq. km 

Հայաստանի Հանրապետության տարածքում մարզի տարածքի  

տեսակարար կշիռը, % 

Territory share of the marz in the territory of the Republic of Armenia, % 

7.0 

Համայնքներ, 2022 թ. տարեսկզբի դրությամբ 

Communities, as of the beginning of 2022 
11 

Քաղաքներ 

Towns 
7 

Գյուղեր  

Villages 
61 

Բնակչության թվաքանակը  2022թ. տարեսկզբի դրությամբ  

Population number as of the beginning of the year, 2022 

251.1 հազ.մարդ/ 

ths. person 

           այդ թվում`   
           including: 

 

    քաղաքային 

    urban 

137.0 հազ.մարդ/ 

ths. person 

    գյուղական 

    rural 

114.1  հազ.մարդ/ 

ths. person 

Հայաստանի Հանրապետության բնակչության ընդհանուր թվաքանակում մարզի 

բնակչության թվաքանակի տեսակարար կշիռը 2021թ.,% 

Share of marz population in the total population of the Republic of Armenia 2021, % 

8.5 

Քաղաքային բնակչության թվաքանակի տեսակարար կշիռը 2021թ.,% 

Share of urban population size 2021, % 
54.6 

Գյուղատնտեսական նշանակության հողեր  

Agricultural land  

155 070.7 հա/ 

ha 

     այդ թվում` վարելահողեր 

      including: arable land 

37 264.4 հա/ 

ha 
 

           

ՇԻՐԱԿ 

SHIRAK   

ԼՈՌԻ  

LORI  

ՏԱՎՈՒՇ 

TAVUSH  

ԱՐԱԳԱԾՈՏՆ 

ARAGATSOTN  
ԿՈՏԱՅՔ 

KOTAYK  

ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔ 

GEGHARKUNIK  

ԱՐՄԱՎԻՐ 

ARMAVIR  
ø. ԵՐԵՎԱՆ 

YEREVAN CITY  

ԱՐԱՐԱՏ 

ARARAT  
ՎԱՅՈՑ ՁՈՐ 

VAYOTS  DZOR  

ՍՅՈՒՆԻՔ 

SYUNIK  
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        Կոտայքի մարզը գտնվում է ՀՀ տարածքի կենտրո-

նում և միակ մարզն է, որը միջպետական սահման 

չունի ՀՀ հարևան որևէ պետության հետ: Այն հարավ-

արևմուտքից սահմանակից է մայրաքաղաքին, 

արևմուտքից` Արագածոտնի, հյուսիսից՝ Լոռու, 

հյուսիս-արևելքից` Տավուշի, արևելքից՝  

Գեղարքունիքի և հարավից` Արարատի մարզերին: 

      Կոտայքի մարզի տարածքով են հոսում Հրազդան, 

Մարմարիկ և Ազատ գետերը: Հրազդան գետը (նախկին 

անվանումը` Զանգու) Արաքս գետի ձախ վտակներից է 

(երկարությունը` 141 կմ): Գետի համակարգում կա 340 

վտակ, որոնցից 25-ն ունեն 10 կմ-ից ավելի 

երկարություն: Գետի խոշոր վտակներից են 

Մարմարիկը, Ծաղկաձորը, Արայի գետը, Գետառը: 

      Մարմարիկ գետը Հրազդանի աջ վտակն է: Այն 

սկիզբ է առնում Փամբակի լեռնաշղթայի հարավային 

լանջերից՝ 2 520 մ բարձրությունից: Երկարությունը 37 

կմ է: Ջրերն օգտագործվում են ոռոգման և 

արդյունաբերական ձեռնարկություններին ջրամատա-

կարարման նպատակներով: Մարմարիկի հովտում է 

գտնվում «Հանքավան» ջրի հանքավայրը: 

        Ազատ գետը նույնպես Արաքսի ձախ վտակներից է 

(երկարությունը` 55 կմ): Սկիզբ է առնում Գեղամա 

լեռնաշղթայից (հիմնականում սնվում է ստորերկրյա 

ջրերով): Գետի ջրերն օգտագործվում են հիմնականում 

ոռոգման նպատակով:     

       Մարզը հարուստ է նաև պատմամշակութային 

հուշարձաններով, որոնց մեջ հիշարժան է Գառնու 

հեթանոսական տաճարը՝ կառուցված մ.թ. 1-ին դարում 

և համարվում է մինչ օրս պահպանված 

նախաքրիստոնեական հայկական արվեստի եզակի 

նմուշ:  

    Նշանավոր են նաև Գ.Մագիստրոս Պահլավունու 

կողմից կառուցված Բջնի բերդը, միջնադարյան 

Կեչառիսի վանքային համալիրը և Գեղարդավանքը, 

որտեղ գտնվում է հայտնի «գեղարդը», որով հռոմեացի 

զինվորը խոցել է «Քրիստոսի կողը»: 

           Մարզը հարուստ է հանքային ջրերով, դրա 

վկայությունն են «Բջնի», «Հանքավան»   և «Արզնի» 

հանքային ջրերը: 

       Մարզի տարածքում են գտնվում Գեղամա լեռների 

փեշերը, Ծաղկունյաց լեռնաշղթան, Հատիս և Արայի 

լեռները: Հատիս լեռը (նախկին անվանումը` 

Շամիրամի) կոնաձև հրաբխային զանգված է 

(բարձրությունը` 2 528 մ): Լեռը ծածկված է մարգագետ-

նատափաստանային բուսականությամբ: 

     Արայի լեռը (բարձրությունը` 2 577 մ)` հանգած 

հրաբխային զանգված է, գտնվում է Արագած լեռից 

արևելք` Քասախ և Հրազդան գետերի միջև: 

Kotayk marz is located in the center of the territory of the 

Republic of Armenia and is the only marz that does not have 

an interstate border with any of the neighboring states of the 

Republic of Armenia. It borders the capital from the 

southwest, Aragatsotn from the west, Lori  from the north, 

RA Tavush  from the northeast, Gegharkunik from the east, 

and Ararat from the south. 

Hrasdan, Marmarik and Azat rivers run on Kotayk marz of 

the Republic of Armenia territory. Hrazdan River is one of 

left tributaries (the length is 141 km) of Araks River. There 

are 340 tributaries in the river system, 25 of which have 

length more than 10 km. The river tributaries are Marmarik, 

Tsaghkadzor, Aray River and Getar. 

 

Marmarik River is the right tributary of Hrazdan. It 

originates from the southern slopes of the Pambak mountain 

from the height of 2520 m. The length is 37 km. The waters 

are used for irrigation and water supply to industrial 

enterprises. The "Hankavan" water deposit is located in the 

Marmarik Valley. 

 

Asat  river is also one of left tributaries of Araks (the length 

is 55 km). It originates from the Geghama mountain range 

(mainly lives on underground waters). The river waters are 

mainly used with the irrigation purpose. 

 

The region is also rich in historical and cultural monuments, 

among which the Pagan Temple of Garni is memorable built 

in the 1st century AD and is considered a unique example of 

pre-Christian Armenian art preserved to this day. 

     

      

Also there are  notable the Bjni fortress built by G. Magistros 

Pahlavuni, the medieval Kecharis monastery complex and 

Geghardavank, where the famous "geghard" is located, with 

which the Roman soldier pierced "Christ's side". 

        

Marz is also rich with mineral waters – in particular, “Bjni” 

and “Arzni”. 

 

Geghama mountain laps, Tsaghkunyats mountain range, 

Hatis and Aray Mountains are situated in the marz territory. 

Hatis Mountain (Shamiram mountain) is a con-shaped 

volcanic mass (the height is 2 528 m). Mountain is covered 

by meadow-steppe vegetation. 

 

 Aray Mountain is an extinct volcanic mass (the height is  

2 577m) and situated in the east from Aragats Mountain 

between Kasakh and Hrazdan rivers. 
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      Մարզի հարթավայրերն են` Եղվարդի հարթավայրը 

(գտնվում է ծովի մակերևույթից 1 200 – 1 300 մ 

բարձրության վրա) և Հրազդանի սարահարթը (ծովի 

մակերևույթից` 1 700 – 1 800 մ բարձրության վրա): 

      Մարզի տարածքի կենտրոնական մասով անցնում 

են երկրի համար առանցքային նշանակություն 

ունեցող Երևան–Հրազդան-Սևան ավտոմայրուղին և 

Երևան-Հրազդան-Իջևան երկաթգիծը: 

     2021թ.-ին մարզի տնտեսության հիմնական 

ոլորտների տեսակարար կշիռները ՀՀ տնտեսության 

համապատասխան ոլորտների ընդհանուր ծավալում 

կազմել են. 

➢ արդյունաբերություն                         11.6 %, 

➢ գյուղատնտեսություն                          8.4 %, 

➢ շինարարություն                                  9.8 %, 

➢ մանրածախ առևտուր                         5.1 %, 

➢ ծառայություններ                                 2.9 %:    

      

       Կոտայքի մարզը համեմատաբար զարգացած ու 

բազմաճյուղ տնտեսություն ունեցող մարզերից է: 

       Մարզի տնտեսության ընդհանուր ծավալում 

գերակշռողն արդյունաբերությունն է: Մարզը մեծ դեր 

ունի էներգետիկայի ոլորտում: Այստեղ են գտնվում 

էլեկտրաէներգիայի արտադրության 2 խոշոր 

կազմակերպություն: 

       Մարզի արդյունաբերության մյուս հիմնական 

ուղղությունը մշակող արդյունաբերությունն է, որի մեջ 

առավել զարգացած են հետևյալ ոլորտները. 

      ա) սննդամթերքի և խմիչքների արտադրություն 

(մսի և մսամթերքի մշակում և պահածոյացում, մրգերի 

և բանջարեղենի մշակում և պահածոյացում, կաթնա-

մթերքի, ալյուրի, խմիչքների արտադրություն, ծխախո-

տային արտադրատեսակների արտադրություն), 

      բ) ոչ մետաղական հանքային այլ արտադրատե-

սակների արտադրություն (ապակու և ապակե ար-

տադրատեսակների արտադրություն, ցեմենտի 

արտադրություն), 

     գ) հիմնական մետաղների արտադրություն,  (թուջի, 

պողպատի և ֆեռոհամահալվածքների արտադրու-

թյուն), 

     դ) ոսկերչական արտադրատեսակների, ոչ թանկար-

ժեք զարդերի արտադրություն.        

      Մարզի գյուղատնտեսությունը մասնագիտացած է 

թռչնաբուծության մեջ: Մարզի տարածքում են գործում 

հանրապետության 3 խոշոր թռչնաֆաբրիկաներ: 

       Բեռնաուղևորափոխադրումները մարզում 

իրականացվում են ավտոմոբիլային, երկաթուղային 

տրանսպորտով և էլեկտրատրանսպորտով 

(ճոպանուղի): 

The marz plains are Eghvard plain (the height above sea 

level is 1 200 – 1 300 m) and Hrazdan plateau (the height 

above sea level is 1 700 – 1 800 m). 

 

Yerevan-Hrazdan-Sevan motor-road and Yerevan-Hrazdan-

Ijevan railway that are of great importance for the country 

pass through the central part of the marz territory. 

 

 In 2021 the share of economy main branches of the RA  

Kotayk marz in total volume of correspondent branches of 

the republic comprised 

 

➢ industry                               11.6 %, 

➢ agriculture                             8.4 %, 

➢ construction                          9.8 %, 

➢ retail trade                              5.1%, 

➢ services                                  2.9 %. 

 

Kotayk marz comparatively developed and has multi-branch 

economy. 

The main branch of economy is industry. Marz has an 

exclusive role, particularly, in the energy field. Here are 2 

large organizations of electricity production. 

 

 

Other main trend of marz industry is manufacturing 

industry, in which the following branches are more 

developed: 

   a) production of food and beverages (processing and 

canning of meat and meat products, processing and canning 

of fruits and vegetables, production of dairy products, flour, 

beverages, production of tobacco products),  

    

b) production of other types of non-metallic mineral 

products (production of glass and glass products, production 

of cement), 

 

 c) production of basic metals (production of cast iron, steel 

and ferroalloys), 

 

 d) production of jewelry products, production of 

inexpensive jewelry. 

The main branch of marz agriculture  is poultry farming. 

There are three large battery farms in the territory of the 

marz. 

Freight and passenger transportations in the marz are 

implemented by road transport, railway and electric 

transports (cableway). 
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      Աբովյան քաղաքը (2022թ. տարեսկզբին` 45.0 հազ. 

բնակիչ) գտնվում է Երևանից 18 կմ հեռավորության 

վրա: Հանրապետության ամենաարագ աճող քաղաքնե-

րից է, արդյունաբերական խոշոր կենտրոններից մեկը:  

      Քաղաքի արդյունաբերության հիմնական 

ուղղությունը մշակող արդյունաբերությունն է, որի մեջ 

գերակշիռ տեղ է զբաղեցնում գարեջրի 

արտադրությունը: 

 

      Բյուրեղավան քաղաքի (2022թ. տարեսկզբին` 9.2 

հազ. բնակիչ, գտնվում է Երևանից 24 կմ հեռավորու-

թյան վրա) արդյունաբերության հիմնական ուղղությու-

նը մշակող արդյունաբերությունն է, որի մեջ գերակշիռ 

տեղ է զբաղեցնում ոչ մետաղական հանքային այլ 

արտադրատեսակների արտադրությունը (ապակու և  

ապակե արտադրատեսակների  արտադրություն): 

 

      Եղվարդ քաղաքը (2022թ. տարեսկզբին`12.1 հազ. 

բնակիչ) գտնվում է Արայի լեռան հարավային 

ստորոտում, հեռավորությունը Երևանից 18 կմ է: 

      Քաղաքի արդյունաբերության հիմնական ուղղու-

թյունը մշակող արդյունաբերությունն է, որի մեջ հատ-

կապես առանձնանում է սննդամթերքի և խմիչքների 

արտադրությունը (թորած ալկոհոլային խմիչքների 

(կոնյակի), կաթնամթերքի), կաշվե արտադրատեսակ-

ների և կոշկեղենի արտադրությունը: 

      Քաղաքի տնտեսական կյանքում էական դեր ունի 

նաև գյուղատնտեսությունը, որի մեջ հիմնական  

ուղղությունը հացահատիկի մշակությունն է: 

 

      Նոր Հաճն քաղաքի (2022թ. տարեսկզբին` 9.2 հազ. 

բնակիչ, հեռավորությունը Երևանից 30 կմ է) 

արդյունաբերության հիմնական ուղղությունը մշակող 

արդյունաբերությունն է, որի մեջ գերակշիռ տեղ ունի 

կահույքի և ոսկերչական (մասնավորապես՝ 

ադամանդի) արտադրանքների արտադրությունը: 

 

      Հրազդան քաղաքի (2022թ. տարեսկզբին` 39.9 հազ. 

բնակիչ) հեռավորությունը Երևանից 50 կմ է: Գտնվում 

է Հրազդան գետի վերին հոսանքի ձախ ափին: Հայտնի 

է որպես արդյունաբերական կենտրոն: Այստեղ է 

գտնվում Հրազդանի ՋԷԿ-ը, որը հզորագույնն է 

Հայաստանի Հանրապետությանում:  

       Արդյունաբերության մյուս ուղղությունը մշակող 

արդյունաբերությունն է, որի մեջ գերակշիռ տեղ ունի 

ոչ մետաղական հանքային և այլ արտադրանքի 

արտադրությունը (մասնավորապես` ցեմենտի 

արտադրություն): 

 

Abovyan town (45.0 ths. inhabitants as of the beginning of 

the 2022) is situated in 18 km distance from Yerevan. It is 

one of fast growing towns and big industrial centres of the 

republic.  

The main trend of town industry is manufacturing, in which 

beer production takes prevailing place.      

 

 

 

The main direction of the industry of the city of 

Byureghavan (at the beginning of 2022: 9.2 thousand 

inhabitants, located in 24 km from Yerevan) is the 

processing industry, in which the production of other non-

metallic mineral products occupies a predominant place 

(production of glass and glass products). 

  

 

Eghvard town (12.1 ths. Inhabitants as of the beginning of 

the 2022) is situated at the south foot of Aray mountain, 

distance from Yerevan is 18 km. 

The main trend of town industry is manufacturing, in which 

the production of food and beverages (distilled alcoholic of 

drinks (cognac), milk products, flour production) and 

production of leather articles and shoes are particularly 

separated. 

 

Agriculture  plays a key role in the economic life of the 

town as well, in which grain farming is the main trend. 

 

 

The main direction of the industry of the city of Nor Hachn 

(at the beginning of 2022: 9.2 thousand inhabitants, the 

distance from Yerevan is 30 km) is the processing industry, 

in which the production of furniture and jewelry (in 

particular, diamond) products occupies a predominant place. 

 

       

 The distance of Hrazdan town (39.9 ths. inhabitants as of 

the beginning of the 2022) from Yerevan is 50 km. It is 

situated on the left bank of upper flow of Hrazdan river. It is 

famous as an industrial centre. The Hrazdan heating and 

electric station is located here that is the most powerful in 

the republic.  

The other trend of town industry is manufacturing, in which 

the production of non metal mineral and other produce (in 

particular, cement production) takes prevailing place. 
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       Չարենցավան քաղաքը (2022թ. տարեսկզբին`20.4 

հազ. բնակիչ) գտնվում է Երևանից 36 կմ հեռավո-

րության վրա, Հրազդան գետի ձախ ափին: 1953թ.   

ՀԷԿ-ի շինարարության ավարտից հետո քաղաքում 

կառուցվեցին մի շարք խոշոր արդյունաբերական 

կազմակերպություններ և Չարենցավանը դարձավ 

կարևոր արդյունաբերական կենտրոն:  

       Քաղաքի արդյունաբերության հիմնական ուղղու-

թյունը մշակող արդյունաբերությունն է, որի մեջ գերա-

կշիռ տեղ ունի մետաղագործական արդյունաբերու-

թյունը և պատրաստի մետաղե արտադրատեսակների 

արտադրությունը (թուջի, պողպատի և 

ֆեռոհամահալվածքների արտադրություն): 

 

      Ծաղկաձոր քաղաքի (2022թ. տարեսկզբին`1.2 հազ. 

բնակիչ, գտնվում է Երևանից 55 կմ հեռավորության 

վրա) կլիման մեղմ է և առողջարար:  

       Ծաղկաձոր քաղաքը զբոսաշրջային, 

առողջարանային և լեռնադահուկային սպորտի 

կենտրոն է: 

Charentsavan town (20.4 inhabitants as of the beginning of 

the 2022) is situated in 36 km distance from Yerevan on the 

left bank of Hrazdan River. In 1953 after the accomplishing 

of hydro-electric station construction several large industrial 

enterprises have been established and Charentsavan became 

one of the most important industrial centres. 

  

The main direction of the city's industry is the processing 

industry, in which the metallurgical industry and the 

production of finished metal products (production of cast 

iron, steel and ferroalloys) occupy a predominant place. 

 

 

 

The climate of Tsaghkadzor town (1.2 ths. Inhabitants as of 

the beginning of the 2022), is situated in 55 km distance 

from Yerevan) is soft and healthy. It is sanatorium town 

The city of Tsaghkadzor is a center of tourism, resort and 

mountain skiing. 

 

ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶԻ ՄՇՏԱԿԱՆ ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ ՍԵՌԱՏԱՐԻՔԱՅԻՆ ԲՈՒՐԳԸ, 

2022թ. հունվարի 1-ի դրությամբ 

AGE AND SEX  PYRAMID OF KOTAYK MARZ DE JURE POPULATION, 

2022 as of January 1 
% 

Տղամարդ – 119 535                  տարիք                            Կին – 131 541 

Male                                       Age                                      Famale 
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ՔԱՂԱՔՆԵՐ 

TOWNS/CITIES 

 

Անվանումը 

 

Town name 
 

Մշտական բնակչության թվաքանակը  

2022թ. հունվարի 1-ի դրությամբ, մարդ1 

Number of permanent population 

 as of January 1, 2022, person1 

Հրազդան Hrazdan 39 957 

Աբովյան Abovyan 45 025 

Չարենցավան Charentsavan 20 368 

Եղվարդ Eghvard 12 106 

Բյուրեղավան Byureghavan 9 142 

Նոր Հաճն Nor Hachn 9 197 

Ծաղկաձոր Tsaghkadzor 1 165 

 

 

ԳՅՈՒՂԵՐՆ ԸՍՏ ՀԱՄԱՅՆՔՆԵՐԻ 

VILLAGES ACCORDING TO COMMUNITIES 

 
 

Անվանումը Name 

Մշտական բնակչության թվաքանակը  

2022թ. հունվարի 1-ի դրությամբ, մարդ2 

Number of permanent population  

as of January 1, 2022, person2  

Հրազդանի համայնք 

Hrazdan community 

1 Լեռնանիստ Lernanist 2 927 

2 Ջրառատ Jrarat 491 

3 Սոլակ Solak 2 439 

4 Քաղսի Qaghsi 2 541 

Աբովյանի համայնք 

Abovyan community 

1 Առինջ Arinj 6 638 

2 Արամուս Aramus 3 906 

 
1ՀՀ  քաղաքների բնակչության թվաքանակը ներկայացված է ՀՀ 2011թ. մարդահամարի հիմքով վարվող բնակչության  

 ընթացիկ հաշվառմամբ: 

 The  pօpulation  of  RA  cities/towns  are  presented  according  to  the  current  population  statistics  based on the  RA  2011  

 Population  Census. 
2 ՀՀ մարզերի գյուղերի այս տվյալների սկզբնաղբյուրը` համայնքների կողմից տարեկան կտրվածքով ներկայացվող 

«Գյուղական բնակչության սեռատարիքային կազմը» վիճակագրական հաշվետվություններն են: Այդ սկզբնաղբյուր-

ներով ՀՀ 953 գյուղական վայրերի մշտական բնակչության թվաքանակների հանրագումարը`ամբողջությամբ և ըստ 

մարզերի, ունի որոշակի շեղում բնակչության ընթացիկ հաշվառման համանուն տվյալներից, որոնք խարսխված են 

Արդարադատության նախարարության Քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցման և Ոստիկանության 

(ճշգրտված՝ տ/տ կենսապայմանների ամբողջացված հետազոտության արդյունքներով) վարչական ռեգիստրների 

տվյալների վրա: Ընդ որում, վերջինս վերագնահատված է ՏՏԿԱՀ արդյունքներով ստացված միգրացիայի տվյալներով 

(շեղումը` 01.01.2022թ.-ի դրությամբ ՀՀ մասշտաբով` կազմել է 10.45 %): Շեղումը հիմնականում պայմանավորված է 

գյուղերի միջև տվյալ տեղեկատվության գրանցման, փոխանակման, համադրման և անվանական տվյալների 

մակարդակով ստուգաճշտման համակարգի բացակայությամբ: 

The sources of these data on RA villages are statistical annual reporting forms «Age and Sex composition of rural population» 

provided by the communities. According to this source the total permanent population of RA 953. villages, as a whole and by 

marzes (regions), have some deviation from the same data of current statistics of population, which are based on the 

administrative registers of the Civil Status Acts of the Ministry of Justice and the Police (Adjusted by the Results of Integrated 

Living Conditions Survey), while the latter is statistically adjusted by the migration results of ILCS (as of  01.01.2022 the 

deviation comprised 10.45 % for the Republic). The deviation is mainly due to the lack of a system for registration, exchange, 

comparison and verification of the given information between the villages at the level of nominal data. 
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Անվանումը Name 

Մշտական բնակչության թվաքանակը  

2022թ. հունվարի 1-ի դրությամբ, մարդ2 

Number of permanent population  

as of January 1, 2022, person2  

3 Բալահովիտ Balahovit 3 652 

4 Գեղաշեն Geghashen 4 384 

5 Գետարգել Getargel 823 

6 Կաթնաղբյուր  Katnaghbyur 651 

7 Կամարիս Kamaris 2 313 

8 Մայակովսկի Mayakovski 2 215 

9 Պտղնի Ptghni 1 756 

10 Վերին Պտղնի Verin Ptghni 820 

Բյուրեղավանի համայնք 

Byureghavan community 

1 Ջրաբեր Jraber 464 

2 Նուռնուս  Nurnus 697 

Նաիրիի համայնք 

Nairi community 

1 Արագյուղ Aragyugh 1 114 

2 Բուժական Bujakan 1 615 

3 Զովունի Zovuni 6 503 

4 Զորավան Zoravan 1 673 

5 Սարալանջ Saralanj 321 

6 Պռոշյան Proshyan 5 588 

7 Քասախ Qasakh 6 158 

Ծաղկաձորի համայնք 

 Tsaghkadzor community 

1 Աղավնաձոր Aghavnadzor 1 214 

2 Արտավազ Artavaz 517 

3 Գոռգոչ (Կորչլու) Gorgoch (Korchlu) 17 

4 Հանքավան Hanqavan 61 

5 Մարմարիկ Marmarik 727 

6 Մեղրաձոր Meghradzor 2 587 

7 Փյունիկ Pyunik 338 

Նոր Հաճնի համայնք 

  Nor Hachn community 

1 Արգել Argel  3 101 

2 Գետամեջ Getamej 821 

3 Թեղենիք Teghenik 518 

4 Մրգաշեն Mrgashen 2 221 

5 Նոր Արտամետ Nor Artamet 1 013 

6 Նոր Գեղի Nor Geghi 6 630 

7 Քանաքեռավան Qanaqeravan 3 862 

8 Քարաշամբ Qarashamb 713 

Չարենցավանի համայնք 

Charentsavan community 

1 Ալափարս Alapars 1 980 

2 Արզական Arzakan 2 692 

3 Բջնի Bjni 2 786 

4 Կարենիս Karenis 738 

5 Ֆանտան Fantan 890 

Ակունքի համայնք 

Akunk community 

1 Ակունք Akunk 2 249 

2 Զառ Zar  1 420 

3 Զովաշեն Zovashen  168 
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Անվանումը Name 

Մշտական բնակչության թվաքանակը  

2022թ. հունվարի 1-ի դրությամբ, մարդ2 

Number of permanent population  

as of January 1, 2022, person2  

4 Կապուտան Kaputan 1 357 

5 Կոտայք Kotayk 1 808 

6 Հատիս Hatis  313 

7 Նոր գյուղ Nor gyugh 1 586 

8 Սևաբերդ Sevaberd 234 

Արզնու համայնք 

Arzni community 

1 Արզնի Arzni 2 764 

Գառնու համայնք 

Garni community 
1 Գառնի Garni 8 015 
2 Գեղադիր Geghadir 714 
3 Գեղարդ Geghard 257 
4 Գողթ Goght 2 079 
5 Հացավան Hatsavan 580 
6 Ողջաբերդ Voghjaberd 947 

Ջրվեժի համայնք 

Jrvej community 
1 Ջրվեժ Jrvej 6 206 
2 Զովք Zovk  846 
3 Ձորաղբյուր  Dzoraghbyur 2 446 
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ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶԻ ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ 10 000 ԲՆԱԿԻՉ ՈՒՆԵՑՈՂ ՀԱՄԱՅՆՔԻ 

ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՄԻ ՇԱՐՔ ԲՆՈՒԹԱԳՐԻՉՆԵՐ, 2021թ. 

SOME SOCIAL INDICATORS OF DISTRICT COMMUNITY WITH 10 000 

POPULATION IN KOTAYK MARZ, 2021 

 
 Ընդա-

մենը 

Total 

նրանցից` 
including: 

 

կանայք1 

women1 

տղա-

մարդիկ1 

men1 

Բնակչությունը, մարդ 10 000 5 238 4 762 Population, person  

Ծնվածներ, մարդ 130 62 68 Births, person 

Մահացածներ, մարդ 119 58 61 Deaths, person 

Ամուսնություններ 56 X X Marriages 

Ամուսնալուծություններ 14 X X Divorces 

Մեկ բնակչի ապահովվածությունն ընդհանուր 

բնակմակերեսով, քառ.մ 
45.5 X X 

Total area of housing stock provided 

per inhabitant, square metre 

Կրթության ոլորտ, հաճախումը 

կրթօջախներ, մարդ` 
   

Education sphere, attendance to 

educational institutions, person 

նախադպրոցական 255 123 132  pre-school 

հանրակրթական 1 588 772 816  general schools  

երաժշտական, արվեստի, գեղարվեստի 

դպրոցներ, մանկապատանեկան 

ստեղծագործական կենտրոններ 

190 121 69 
 musical, art schools, creative centers 

 for children 

նախնական մասնագիտական 

(արհեստագործական) 
24 5 19 preliminary vocational 

միջին մասնագիտական 63 27 36  middle vocational 

բարձրագույն մասնագիտական 9 4 5  higher vocational 

Առողջապահության ոլորտ`    Public health sphere 

հաճախել են պոլիկլինիկա տարվա ընթացքում 

(հաճախումների քանակը) 
34 588 … … 

annual attendance to polyclinic 

during the year  (number of 

attendances) 

Մարզիկներ, մարդ 139 18 121 Athletes, person 

Սոցիալական ապահովության ոլորտ    Social insurance sphere 

ընդամենը կենսաթոշակառուներ, 

տարեվերջի դրությամբ, մարդ 
1 536 891 645 

total pensioners/ as of the end of the 

year/ person 

աղքատության ընտանեկան նպաստ և 

միանվագ դրամական օգնություն ստացող 

ընտանիքներ 

315 X X 
families that get poverty family 

benefit and one-time benefit 

Հաճախումների քանակը տարվա ընթացքում    Annual attendance during the year   

գրադարան 15 996 … … library 

թատրոն - … … theatre 

համերգ - … … concert 

թանգարան 614 … … museum 

Իրավական ոլորտ    Law sphere 

հանցագործության դեպքերի քանակը, տարվա 

ընթացքում 
97 X X total crimes, during the year 

    այդ թվում` ոչ մեծ ծանրության 50 X X       of which - not grave crime 

                         միջին ծանրության 31 X X                         medium crime 

                         ծանր 15 X X                         grave crime 

                         առանձնապես ծանր 1 X X                         special grave crime 

 

 
1Ցուցանիշները հաշվարկային են: 
 The indicators are accountable. 


