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ԾԱՆՈԹԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ 
 

Համաձայն  « Հայաստանի Հանրապետության վարչատարածքային բաժանման մասին» 

Հայաստանի Հանրապետության 1995 թվականի նոյեմբերի 7-ի ՀՕ-18 օրենքի հավելված 2-ի 

Օրենքում կատարվել են փոփոխություններ, որն ընդունվել է 17.06.2016թ.-ին, ըստ որի`  

 

  Տավուշի  մարզում  որոշ  բնակավայրեր  խմբավորվել են  մեկ  համայնքի  մեջ` 

 

 Դիլիջանի համայնք* 

* Դիլիջանի համայնքում ներառվել են հետևյալ բնակավայրերը` 

ք. Դիլիջան, գ. Հաղարծին, գ. Թեղուտ, գ. Գոշ, գ. Աղավնավանք , գ. Հովք, գ. Խաչարձան, գ. 

Ճերմակավան, գ. Գեղատափ 

 Այրումի համայնք* 

* Այրումի համայնքում ներառվել են հետևյալ բնակավայրերը` 

ք. Այրում, գ. Արճիս, գ. Բագրատաշեն, գ. Դեբեդավան, գ. Դեղձավան, գ. Լճկաձոր, գ. Հաղթանակ, 

գ. Պտղավան 

Նոյեմբերյանի համայնք* 

 * Նոյեմբերյանի համայնքում ներառվել են հետևյալ բնակավայրերը` 

ք. Նոյեմբերյան, գ. Բաղանիս, գ. Բարեկամավան, գ. Բերդավան, գ. Դովեղ, գ. Կոթի, գ. Ոսկեպար, 

գ. Ոսկեվան, գ. Ջուջեւան  

 

 Կողբի համայնք* 

* Կողբի համայնքում ներառվել են հետևյալ բնակավայրերը` 

գ. Կողբ, գ. Զորական 

 


