
 

Այս հրատարակությունը  պատրաստվել է Եվրամիության  աջակցությամբ։  Հրատարակությունում զետեղված 

բովանդակության, մեկնաբանությունների  և եզրակացությունների համար պատասխանատվություն  է կրում միայն FLEG II 

(ENPI East) ծրագրի թիմը (www.enpi -fleg.org) և դրանք որևէ ձևով չեն արտահայտում Եվրամիության  տեսակետները։  Պարտադիր 

չէ, որ արտահայտված կարծիքներն  արտացոլեն իրականացնող  կազմակերպությունունների  տեսակետները։ 
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Ազգային փորձագետ․Արմեն Գևորգյան 

Երևան, մայիս 2014թ․ 

  



 

 

Բ ո վ ա ն դ ա կ ո ւ թ յ ո ւ ն  

Ամփոփ ներկայացում 

Գլուխ 1. Ընդհանուր տեղեկություններ 

1.1 ENPI-FLEG 2 ծրագիր  

1.2 ԷՏԿՆ-ն ծրագրի շրջանակներում 

1.3 Առաջադրանքի շրջանակները 

1․4 ԷԿՏՆ նախնական տեղեկություններ և ներածություն 

Գլուխ 2. Ազգային Ռազմավարական համատեքստ 

2.1 ԷԾ – րի արտացոլումը ռազմավարական փաստաթղթերում 

2.2 Կենսաբազմազանության ազգային ռազմավարություն և գործողությունների ծրագիր                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

2.3 ԿԲԿ Պահպանվող տարածքների վերաբերյալ աշխատանքների ծրագիր (ՊՏԱԾ)  

2.4 «Հայաստանի ԲՀՊՏ-ների զարգացման պետական ռազմավարություն և գործողությունների 

ազգային ծրագիր» 

2.5 Անապատացման դեմ պայքարի գործողությունների ազգային ծրագիր  

2.6 Բնապահպանության ոլորտի նորարական ֆինանսատնտեսական մեխանիզմների ստեղծման 

հայեցակարգ  

Գլուխ 3. ՀՀ անտառային ոլորտի բնութագիրը 

3.1 Հայաստանի կենսաբազմազանությունը և անտառները 

3.2 Անտառային քաղաքականություն 

3.3 Անտառային օրենսդգիրք 

 3.4 ՀՀ ԲՀՊՏ-ների մասին օրենքի նախագիծ (2014թ.) 

3.5 Անտառկառավարում 

3.6 Անտառային ոլորտի հիմնախնդիրները 

3.7 Վտանգներ և ռիսկեր 

Գլուխ 4. Անտառտնտեսվարում և բնօգտագործում 

4.1 Համախառն ներքին արտադրանքը և շրջակա միջավայրի պահպանությունը 

4.2 Բնապահպանական և բնօգտագործման վճարներ 

4.3 Անտառտնտեսական աշխատանքներ 

Գլուխ 5. Անտառի էկոհամակարգային ծառայությունները 



 

 

5.1 Շրջակա միջավայրի և անտառի փոխազդեցությունը 

5.2 Էկոհամակարգերի կողմից տրամադրվող ծառայություններ 

5.3 Անտառի Էկոհամակարգային ծառայությունների համեմատական գնահատում 

Գլուխ 6. Անտառային ոլորտում ԷԿՏՆ ամբողջական գնահատման և ԷԾ-ների նկատառումների 

ներդրման ճանապարհային քարտեզ և գործողություններ  

6.1 Քաղաքականություն և օրենսդրություն 

6.2 Կառուցվածքային հիմնախնդիրներ և կառավարում 

6.3 Անտառկառավարման պլանավորում 

6.4 Անտառտնտեսվարման սոցիալտնտեսական ասպեկտներ 

6․5 Ներկայիս անտառկառավարման պրակտիկայից /BAU/ անցումը դեպի էկոհամակարգերի 

կայուն կառավարման /SEM/  

6․6 Անտառային էկոհամակարգերի տնտեսական գնահատման և ԷԾ-ների դիմաց վճարների 

փորձնական ծրագրերի իրականացում 

Եզրակացություններ 

Օգտագործված գրականություն 

ՀԱՎԵԼՎԱԾ 1. ԷԾ –ների գնահատման ընթացիկ ծրագրերը Հայաստանում 

ՀԱՎԵԼՎԱԾ 2․ ՀՀ տարածքի ԲՀՊՏ-ները 

ՀԱՎԵԼՎԱԾ 3․ Անտառային տարածքների գոտիավորման ուղեցույց 

Քարտեզներ 1, 2 - Անտառներ և լանդշաֆտային գոտիներ 

Աղյուսակ 1. ՀՀ անտառկառավարման ոլորտի հիմնական կառույցները 

Աղյուսակ 2. ՀՀ պետբյուջեի կատարման տարեկան հաշվետվություն 

Աղյուսակ 3. Բնապահպանական և բնօգտագործման վճարներն ըստ տեսակի, 2007-2012թթ. 

Աղյուսակ 4. Բնապահպանական և բնօգտագործման վճարներն ըստ տեսակի, 2007-2012թթ. 

Աղյուսակ 5. Կենսապաշարների օգտագործման համար վճարները, ըստ տեսակների, 2012թ., հազ. 

դր. 

Աղյուսակ 6. Մթերված փայտանյութի ծավալներն ըստ հատման տեսակների, 2012թ. 

Աղյուսակ 7. Ոչ բնափայտային հումքի և պաշարների օգտագործումը, 2012թ.  

Աղյուսակ 8. Էկոհամակարգային ծառայությունների համեմատական բնութագիրը BAU և SEM 

տարբերակների դեպքում 

 

 



 

 

  

Հապավումներ 

ԲԿ (NC)  Բնական կապիտալ 

ԲՀՊՏ (SPNA)  Բնության հատուկ պահպանվող տարածք 

ԷԿԿ (SEM)  Էկոհամակարգերի կայուն կառավարում 

ԷԿՏՆ (TEEB)                    Էկոհամակարգերի և կենսաբազմազանության տնտեսական 

նշանակություն 

ԷԾ (ES)                Էկոհամակարգային ծառայություն 

ԿԲԿ (CBD)  Կենսաբանական բազմազանության մասին կոնվենցիա 

ԿԿ (COP)  Կողմերի Կոնֆերանս 

ՇՄԱԳ (EIA)  Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատում 

ԳԷՀ (GEF)  Գլոբալ էկոլոգիական հիմնադրամ 

ԲՊՄՄ (IUCN)  Բնության պահպանության միջազգային միություն 

ԿԱՌԳԾ (NBSAP)         Կենսաբազմազանության ազգային ռազմավարություն և գործողությունների 

ծրագիր 

ՀԲ (WB)    Համաշխարհային բանկ 

ՀԶՆ (MDG)   Հազարամյակի զարգացման նպատակներ 

ԲՀՀ (WWF)   Բնության համաշխարհային հիմնադրամ 

ՊՏ (PA)   Պահպանվող տարածք 

ՄԱԿ (UN)  Միավորված ազգերի կազմակերպություն 

ԱԿՊ (FMP)         Անտառկավառարման պլան 

ԱԵԿԿԱ  (EECCA)       Արեւելյան Եվրոպայի, Կովկասի և Կենտրոնական Ասիա 

ՈՓԱԱ (NWFP)  Ոչ փայտային անտառային արտադրանք 

ԲԲՎ    Բնօգտագործման և բնապահպանական վճարներ 

 

  



 

 

Օգտագործված հիմնական հասկացություններ  

Էկոհամակարգ՝ կենդանի օրգանիզմների և դրանց բնակության միջավայրի, ինչպես նաև նրանց 

փոխազդեցությունը պայմանավորող բնական երևույթների ինքնակարգավորվող ամբողջություն, 

որի մասն են կազմում նաև էկոհամակարգային ծառայությունները: 

Էկոհամակարգային ծառայություններ՝ էկոհամակարգերից ստացվող օգուտներ /ապրանքներ, 

պաշարներ, միջավայր/, որոնք օգտագործվում են /կամ կարող են օգտագործվել/ մարդկանց կողմից 

և ապահովում են նպաստավոր կենսապայմաններ։  

Էկոհամակարգային ծառայությունների տեսակներ՝ տրամադրող/մատակարարող, կարգավորող, 

մշակութային, աջակցող ծառայություններ, կենսապայմանների ապահովում և այլն։  

Էկոհամակարգերի կայուն կառավարում (SEM)՝ էկոհամակարգերի բաղադրիչների և 

էկոհամակարգային ծառայությունների երկարաժամկետ օգտագործմանը, պահպանությանը, 

կենսունակության ապահովմանը և վերականգնմանը նպատակաուղղված կառավարում։ 

Էկոհամակարգային ծառայությունների վճարներ (ԷԾՎ)՝ էկոհամակարգային ծառայություն 

մատուցողի և օգտագործողի/շահառուի միջև կնքված պայմանագրով նախատեսված վճարային 

գործարք: 

Բնական կապիտալ՝ կենսաբազմազանության կենսապահովման համակարգերի, վերականգնվող և 

չվերականգնվող պաշարների, բիոգեոքիմիական ցիկլերի և էներգետիկ հոսքերի ամբողջություն 

որոշակի աշխարհագրական տարածքի վրա: 

Սոցիալական կապիտալ՝ մարդկության սոցիալական փոխհարաբերությունների արդյունքում 

ձևավորված համընդհանուր նյութական և հոգևոր արժեքների համակարգ, ներառյալ 

տեխնիկատնտեսական և մարդկային կապիտալը: 

 

  

  



 

 

Ամփոփ ներկայացում 

Էկոհամակարգերի և կենսաբազմազանության տնտեսական նշանակության (ԷԿՏՆ/TEEB) 

նախնական ուսումնասիրության նպատակն է ներկայացնել անտառային ոլորտում ԷԿՏՆ 

ամբողջական գնահատման և էկոհամակարգային ծառայությունների (ԷԾ) տնտեսական 

մեխանիզմների ներդրման ճանապարհային քարտեզը, ներառյալ առաջնահերթություներն ու 

անհրաժեշտ քայլերը։ 

Առաջադրանքի շրջանակներում իրականացվել է անտառկառավարման ներկա պրակտիկայի 

(ԱՆՊ/BAU) և էկոհամակարգերի կայուն կառավարման (ԷԿԿ/SEM) սցենարների համեմատական 

վերլուծություն, ինչպես նաև ԷԾ–ների գնահատման հնարավորությունների նախնական 

ուսումնասիրություն: Ներկայացվել են համապատասխան առաջարկություններ անտառային 

ոլորտի կառավարման պրակտիկայում ԷԿԿ և ԷԾ – ների տնտեսական համակարգի ձևավորման 

վերաբերյալ:  

Հաշվետվության մեջ ներկայացվում են անտառային ոլորտի հիմնական բնութագրերը, 

տնտեսական հիմնական ցուցանիշները և ԷԾ–ներին անմիջականորեն առնչվող ոլորտային 

քաղաքականությունները: Վերլուծված է ՀՀ անտառային ոլորտում կենսաբազմազանության և 

էկոհամակարգային ծառայությունների տնտեսական արժեվորման ներկա վիճակը, 

փորձառությունը և հնարավորությունները:  

Վերլուծությունների հիման վրա մշակվել է ճանապարհային քարտեզ` օրենսդրության, 

քաղաքականության և կառավարման համակարգի վերանայման, ինչպես նաև ԷԾ – ների հետագա 

տնտեսական գնահատման վերաբերյալ համապատասխան առաջարկություններով: 

Հաշվետվության մեջ անտառային ոլորտում ԷԿՏՆ գնահատման ներկա վիճակի վերլուծության 

նպատակով օգտագործվել են միջազգային մեթոդական ուղեցույցները՝ մասնավորապես The 

Guidance Manual for “The Economics of Ecosystems and Biodiversity” (TEEB) Country Studies 

փաստաթուղթը: 

 

 

  



 

Գլուխ 1. Ընդհանուր տեղեկություններ 

1.1 ENPI-FLEG 2 ծրագիր 

Եվրամիության (ԵՄ) կողմից ֆինանսավորվող «Եվրոպական հարևանության և գործընկերության 

գործիք (ԵՀԳԳ) Արևելյան երկրներում. անտառային օրենսդրության կիրառման և կառավարման 

բարելավման ծրագիր 2 (ENPI – FLEG 2)»-ը (Ծրագիր) նպատակ ունի աջակցել մասնակից 

երկրներին բարելավել անտառների կառավարումը՝ իրենց անտառային քաղաքականության, 

օրենսդրության և ինստիտուցիոնալ կառուցվածքների արդյունավետության բարձրացման, ինչպես 

նաև պիլոտային մակարդակով անտառների կայուն կառավարման մոդելների իրականացման 

միջոցով:  

Ծրագիրը կիրականացվի 4 տարի ժամանակահատվածում և կավարտվի 2016թ-ի դեկտեմբերի 31-

ին: Ծրագրին աջակցում է Եվրոպական հանձնաժողովը՝ ներդրում կատարելով Համաշխարհային 

բանկի (ՀԲ/WB) կողմից կառավարվող նպատակային ֆոնդին: Ավստրիական զարգացման 

համագործակցությունը (ADC) տրամադրում է լրացուցիչ ֆինանսավորում՝ Հայաստանում և 

Վրաստանում ծրագրի գործողություններին աջակցելու նպատակով:  Ծրագրի իրականացումը 

ղեկավարվում է ՀԲ-ի  կողմից՝ համագործակցելով Բնության պահպանության միջազգային 

միության (ԲՊՄՄ/IUCN) և Բնության համաշխարհային հիմնադրամի (ԲՀՀ/WWF) հետ: 

Ծրագիրը Հայաստանում առնչվում է բազմաթիվ հարցերին: Մասնավորապես, այն ուղղված է 

օրենսդրական և ինստիտուցիոնալ վերանայման և բարեփոխումների աջակցման 

աշխատանքներին, մարդկային ռեսուրսների կարողությունների ստեղծմանը՝ ուղղված FLEG 

հարցերին, անտառների վերաբերյալ հասարակական իրազեկմանը և մոնիթորինգին, անտառների 

կայուն կառավարման բարելավմանը՝  աշխատելով անտառային միավորների, օրինակ՝ 

անտառային պահպանվող տարածքների հետ և  անտառային ռեսուրսների կայուն օգտագործմանը 

ուղղված միջոցառումները՝ հարակից համայնքների ներգրավմամբ, ինչպես նաև FLEG 

պլանավորման և մոնիթորինգի բարելավման միջոցով՝ ազգային, տարածաշրջանային (տեղական) 

և միջազգային մակարդակներում:  Ծրագրի զարգացման երեք նպատակներն (ԾԶՆ) են.  

1, Աջակցել մասնակից երկրներին 2005թ-ի Սանկտ Պետերբուրգի FLEG նախարարական 

հռչակագրի իրականացման գործում և ապահովել նախատեսված ժամկետներում 

գործողությունների ծրագրի, ինչպես նաև հետագա գործողությունների իրականացումը 

(տարածաշրջանային մակարդակով):  

2, Դիտարկել կամ վերանայել (կամ ստեղծել դիտարկման կամ վերանայման գործողությունների 

ծրագիր՝ ըստ ժամկետայնության) անտառային ոլորտի քաղաքականությունը, օրենսդրական և 

վարչական կառույցները, աջակցել անտառների կայուն և արդյունավետ կառավարմանը (ներառյալ 

ԵՄ առնչվող կանոնակարգերի ազդեցությունը) մասնակից երկրներում (ազգային մակարդակով) և 

բարելավել դրան առնչվող գիտելիքները: 

3, Փորձարկել և ներկայացնել անտառների կայուն կառավարման լավագույն փորձը և անտառների 

կառավարման բարելավման հնարավորությունը` փորձնական հիմունքներով, դաշտային 

պայմաններում, բոլոր մասնակից երկրներում (ենթա-ազգային մակարդակով):  

 



 

1.2        ԷՏԿՆ-ն ծրագրի շրջանակներում 

ԷՏԿՆ-ն ENPI – FLEG 2 ծրագրի կարևոր բաղադրիչներից է:  Այս միջազգային նախաձեռնությունը 

խթանում է կայուն տնտեսությունը, որտեղ որոշումների կայացման ընթացքում ամբողջովին 

արտացոլվում են կենսաբազմազանության և էկոհամակարգային ծառայությունների արժեքները: 

Գերմանիայի դաշնության բնապահպանության ֆեդերալ նախարարությունը և Եվրոպական 

Հանձնաժողովը 2007թ-ին նախաձեռնել են ԷՏԿՆ-ին ուղղված աշխատանքներ:    

Ծրագրի շրջանակներում, Հայաստանում նախաձեռնվել է անտառային ոլորտի ԷԿՏՆ շրջանակային 

ուսումնասիրություն: Այն կարող է հիմք հանդիսանալ երկրի անտառային ոլորտում հետագա 

լայնածավալ ԷՏԿՆ ուսումնասիրության համար՝ հստակորեն ցուցադրելով անտառների կայուն 

կառավարման առավելությունները:    

Հետագայում ծրագրի շրջանակներում Հայաստանի նախնական վերլուծության արդյունքները 

կամփոփվեն և կհամախմբվեն ուսումնասիրության տարածաշրջանային փաստաթղթերում և 

կկազմակերպվի տարածաշրջանային աշխատանքային հանդիպում:   

 

1.3 Առաջադրանքի շրջանակը 

Անտառային ոլորտի ԷՏԿՆ նախնական ուսումնասիրության նպատակն է ուրվագծել թեմատիկ և 

քաղաքականության այն հարցերը, որոնց պատասխանը կտա Հայաստանի անտառային ոլորտի 

ամբողջական ԷՏԿՆ-ը: Այն պետք է նաև տրամադրի ԷՏԿՆ ապագա ամբողջական 

ուսումնասիրության ուղեցույց:  Նախնական ուսումնասիրության առանձնահատուկ նպատակներն 

են.  

 Քաղաքականության համատեքստի հասկացություն, որի շրջանակներում Հայաստանում 

գործում է անտառային ոլորտը:  

 Քաղաքականության այլընտրանքային սցենարների ցուցադրում՝ ներառյալ դրանց 

պոտենցիալ ազդեցությունները բնական էկոհամակարգերի վրա:   

 Հիմնական հարցերի բացահայտում, որոնց վրա կկենտրոնանա ամբողջական ԷՏԿՆ 

ուսումնասիրությունը:   

 Արդյունքների ցանկը, որը կտրամադրվի ամբողջական ԷՏԿՆ ուսումնասիրության կողմից:   

Այս նախնական ուսումնասիրությունը կնպաստի FLEG 2 ԾԶՆ 2-ի իրականացմանը:  

Ի թիվս այլոց, նախնական ուսումնասիրությունը պետք է ներառի.  

(i) Անտառային ոլորտի ներկա իրավիճակի, առկա խնդիրների և հեռանկարների, ինչպես նաև 

համապատասխան քաղաքականության ենթատեքստի հակիրճ գնահատում:   

(ii) Կառավարման գնահատում՝ քաղաքականության ձևավորման և հաստատման վրա ազդող 

հիմնական շահառուներ:  

(iii) Ոլորտի ազդեցությունների և կենսաբազմազանության և էկոհամակարգային 

ծառայությունների նկատմամբ կախվածության վերլուծություն:  



 

(iv)        Այլընտրանքային քաղաքականությունների նկարագրություն (այսինքն, ինչպես միշտ 

կատարվող գործողություններին որպես հակակշիռ էկոհամակարգերի կայուն կառավարումը), 

ներառյալ դրանց ազդեցությունը կենսաբազմազանության և էկոհամակարգային ծառայությունների 

վրա:  

(v) Այն հարցերի բացահայտում, որոնց կպատասխանի անտառային ոլորտի ամբողջական 

ԷՏԿՆ ուսումնասիրությանը՝ ներառյալ նման ուսումնասիրության համար անհրաժեշտ ուղեցույցը: 

Անտառային տնտեսության և այլ հարակից ոլորտների (զբոսաշրջություն, գյուղատնտեսություն) 

փոխկախվածությունը պետք է նույնպես ընդգծվի:   

 

1.4 ԷԿՏՆ նախնական տեղեկություններ և ներածություն  

ԷԾ-ները այն օգուտներն են, որ մարդիկ ստանում են բնական կապիտալի փոխակերպման 

արդյունքում։ Դրանք ներառում են ապահովող ծառայություններ՝ սնունդ, ջուր, բնափայտ և այլն, 

կարգավորող ծառայություններ՝ ազդում են կլիմայի, ջրահոսքերի, հիվանդությունների, 

թափոնների և ջրի որակի վրա, մշակութային ծառայություններ՝ ապահովում են ռեկրեացիոն, 

գեղագիտական և հոգևոր օգուտներ, ինչպես նաև աջակցող ծառայություններ՝ հողի ձևավորում, 

ֆոտոսինթեզ և սննդային նյութերի հոսքեր։ 

ԷԿՏՆ նախաձեռնությունը մեկնարկել է ի պատասխան G8+5 բնապահպանական նախարարների 

(Պոտսդամ, Գերմանիա, 2007թ․) առաջարկին մշակելու գլոբալ ուսումնասիրություն 

կենսաբանական բազմազանության տնտեսական օգուտների և կենսաբազմազանության կորստի 

տնտեսական ասպեկտների վերաբերյալ։ ԷԿՏՆ-ն հնարավորություն է ստեղծում ինտեգրել 

կենսաբազմազանության և ԷԾ-ների տնտեսական հարցերը որոշումների կայացման գործում։ ԷԿՏՆ 

ուսումնասիրությունը գնահատում է ԷԾ-ների գլոբալ նվազումը և համեմատում է այն արդյունավետ 

պահպանության և կայուն օգտագործման ծախսերի հետ։ Դրա նպատակն է բարձրացնել 

իրազեկությունը կենսաբազմազանության և ԷԾ-ների արժեքի վերաբերյալ, ինչպես նաև աջակցել 

տնտեսապես արդյունավետ քաղաքականությունների մշակմանը և ավելի տեղեկացված 

որոշումների կայացմանը։ 

ԷԿՏՆ-ն գնահատում, ներկայացում և ուղղորդում է առաջնահերթ գործողությունները իր հինգ 

վերջնարդյունքների միջոցով․ գիտական և տնտեսական հիմքեր, քաղաքականության ծախսերը և 

գործողություններ չիրականացնելու ծախսերը, քաղաքականություններ մշակողների 

հնարավորությունները ազգային և միջազգային մակարդակներում, աջակցություն տեղական 

կառավարման մարմիններին որոշումների կայացման հարցում, ռիսկերը բիզնեսի համար, 

հնարավորությունները և  չափման համակարգերը, ինչպես նաև քաղաքացիների և սպառողների 

սեփականության հարցերը։  

ԷԿՏՆ-ն իրականացվել է երեք փուլով։ Առաջին փուլի նախնական արդյունքները ներկայացվել են 

Կենսաբազմազանության մասին կոնվենցիայի 9-րդ Կողմերի Կոնֆերանսի բարձրաստիճան 

հանդիպման ժամանակ Բոննում, Գերմանիա, 2008թ-ի մայիսին՝ միջանկյալ հաշվետվության 

տեսքով։ Ներկայումս իրականացվող ԷԿՏՆ 2-րդ փուլում կիրառվում է տնտեսական մոտեցում, որը 

դիտարկում է կոնկրետ տեղանքներ և օգտագործում է տեղեկություններ էկոհամակարգերում 

ընթացող գործընթացների և տրամադրվող ծառայությունների մասին։ Այն քննարկում է 



 

էկոհամակարգերի և դրանց հետ կապված ծառայությունների հնարավոր արձագանքը կոնկրետ 

քաղաքականության գործողություններին։ 

ԷԿՏՆ-ի հիմնական ուղղվածությունն այնպիսի տնտեսական չափորոշիչների մշակումն է, որոնք 

տնտեսական գործունեության գնահատման համար ավելի արդյունավետ են, քան ՀՆԱ-ն։ ԷԿՏՆ-ն 

խորհուրդ է տալիս, որ ազգային հաշվապահական համակարգերը կարողանան գնահատել 

մարդկանց էկոհամակարգերի և կենսաբազմազանության կողմից տրամադրվող զգալի օգուտները։ 

Նման համակարգերը կարող են աջակցել քաղաքականություններ մշակողներին սահմանելու ճիշտ 

միջոցներ և մշակելու համապատասխան ֆինանսական մեխանիզմներ բնապահպանության 

համար։ 

 

  



 

Գլուխ 2. Ազգային ռազմավարական համատեքստ 

2.1 ԷԿՏՆ-ի և ԷԾ – ների արտացոլումը ռազմավարական 
փաստաթղթերում 

Կենսաբազմազանության և ԷԾ-ների տնտեսական գնահատման պրակտիկան համեմատաբար նոր 

ուղղություն է Հայաստանում, որի իրականացման խնդիրներին վերջին շրջանում բավական մեծ 

ուշադրություն է հատկացվում: Վերջին շրջանում տարբեր միջազգային կազմակերպություններ 

իրականացնում են տարբեր ծրագրեր ԷԿՏՆ-ի և ԷԾ-ների վերաբերյալ (հավելված 1): 

Սակայն Էկոհամակարգերի և կենսաբազմազանության տնտեսական նշանակության գնահատման 

վերաբերյալ Հայաստանում դեռևս չկան օրենսդրական փաստաթղթեր, բացակայում են 

ուղեցույցները և մեթոդոլոգիական հիմքերը, դրանց գործնական կիրարկման, ինչպես նաև 

ֆինանսական գործիքների ներդրման և շուկաների ձևավորման մեխանիզմները: 

Այս խնդիրը բնորոշ է բնօգտագործմանն առնչվող բոլոր ոլորտներին, սակայն այն առավել 

արդիական է հատկապես անտառային ոլորտի համար, հաշվի առնելով ԷԾ–ների պահպանման, 

տրամադրման և օգտագործման հարցերի խիստ կարևորությունը կայուն անտառկառավարման 

համատեքստում: 

Հայաստանում բնական կապիտալի խելամիտ օգտագործման, ինչպես նաև բնապահպանական 

ներդրումների և հավելյալ ֆինանսական հոսքերի ձևավորման նպատակով ՀՀ ռազմավարական 

որոշ փաստաթղթեր անդրադարձել են ԷԾ–ների կարևորությանը, որոնց համառոտ նկարագիրը 

ներկայացվում է ստորև:  

 

2.2  Կենսաբազմազանության ռազմավարություն և 
գործողությունների ազգային ծրագիր 

Հայաստանի Կենսաբազմազանության ռազմավարություն և գործողությունների ազգային ծրագիրը 

(ԿՌԳԱԾ) մշակվել է 1999թ-ին։ ԿՌԳԱԾ-ի վերանայումը կմեկնարկի 2014թ-ին․ պետք է սահմանվեն 

կենսաբազմազանության ազգային նպատակները, սկզբունքները և հիմնական 

առաջնահերթությունները, որոնք կհամապատասխանեն Աիչիում սահմանված 5 ռազմավարական 

նպատակներին։ 2010թ-ին Նագոյայում (Ճապոնիա) Կենսաբազմազանության մասին կոնվենցիայի 

10-րդ Կողմերի Կոնֆերանսի ժամանակ ընդունված Կենսաբազմազանության մասին կոնվենցիայի 

ռազմավարական պլանի համաձայն յուրաքանչյուր երկիր պետք է մինչև 2012թ-ը մշակի 

կենսաբազմազանության ազգային նպատակներ և չափորոշիչներ 2020թ-ի համար, ինչպես նաև 

մինչև 2014թ-ը վերանայի առկա ԿՌԳԱԾ-ն՝ Աիչիի նպատակների համաձայն։ 

ԿՌԳԱԾ-ի ներկայիս փաստաթուղթը անբավարար է Կենսաբազմազանության մասին Կոնվենցիայի 

10-րդ Կողմերի Կոնֆերանսի որոշումներն իրականացնելու համար։ Վերանայված ԿՏԳԱԾ-ն 

մասնավորապես պետք է համապատասխանի Կենսաբազմազանության մասին կոնվենցիայի 

ռազմավարական պլանին և Աիչիի կենսաբազմազանության նպատակներին․ 



 

Ռազմավարական նպատակ Ա․ Արձագանքել կենսաբազմազանության կորստի հիմնական 

պատճառներին՝ կարևորելով կենսաբազմազանության հարցերը կառավարության և հանրության 

համար։ 

Ռազմավարական նպատակ Բ․ Նվազեցնել կենսաբազմազանության վրա ազդող ուղղակի 

ճնշումները և նպաստել կայուն օգտագործմանը։ 

Ռազմավարական նպատակ Գ․ Բարելավել կենսաբազմազանության վիճակը ապահովելով 

էկոհամակարգերի, տեսակների և գենետիկական բազմազանությունը։ 

Ռազմավարական նպատակ Դ․ Ապահովել կենսաբազմազանության և էկոհամակարգային 

ծառայությունների օգուտներ բոլորին։ 

Ռազմավարական նպատակ Ե․ Նպաստել իրականացմանը մասնակցային պլանավորման, 

գիտելիքների կառավարման և հզորությունների ստեղծման միջոցով։ 

  

2.3 ԿԲԿ Պահպանվող տարածքների վերաբերյալ աշխատանքների 
ծրագիր (ՊՏԱԾ)  

Կենսաբազմազանության մասին կոնվենցիայի Պահպանվող տարածքների վերաբերյալ 

աշխատանքների ծրագրով նախատեսվում է իրականացնել պահպանվող տարածքների 

համակարգի բացերի վերլուծություններ ազգային և տարածաշրջանային մակարդակներում 

հիմնվելով պահպանվող տարածքների ներկայացուցչական համակարգերի պահանջների վրա, 

որոնք համապատասխան պահպանում են ցամաքային, ծովային և ներքին ջրերի 

կենսաբազմազանությունը և էկոհամակարգերը: Բացերի վերլուծությունները պետք է հաշվի առնեն 

Կենսաբանական բազմազանության մասին կոնվենցիայի և դրա Կոնֆերանսներում ընդունված 

Որոշումների չափանիշները, որոնցից են կենսաբազմազանության չվերականգնվող թիրախային 

բաղադրիչները, նվազագույն արդյունավետ չափի և կենսունակության պահանջները, տեսակների 

միգրացիայի պահանջները, ամբողջականությունը,  էկոլոգիական գործընթացները և 

էկոհամակարգային ծառայությունները: 

Ծրագրի խնդիրներում նախատեսվում է կանխարգելել և նվազեցնել պահպանվող տարածքների 

հիմնական վտանգների բացասական ազդեցությունները, ամփոփել և վերանայել 

քաղաքականությունները, ներառյալ սոցիալական և տնտեսական գնահատման և խթանների 

օգտագործումը, ապահովելով նպաստավոր հնարավորություններ ստեղծող պայմաններ` 

պահպանվող տարածքների և պահպանվող տարածքների համակարգերի ավելի արդյունավետ 

ստեղծման և կառավարման համար: 

Կարևոր խնդիրներից է իրականացնել ֆինանսական միջոցների օգտագործման 

արդյունավետության և պահպանվող տարածքների ազգային համակարգին առնչվող ֆինանսական 

կարիքների ուսումնասիրությունը՝ հաշվի առնելով բոլոր հնարավոր ֆինանսավորման գործիքները 

և մոբիլիզացնելով բոլոր ֆինանսական ռեսուրսները, որոնցից են հանրային ֆինանսավորումը և 

«պարտք բնության աղտոտման համար» մեխանիզմը, բացասական խթանների վերացումը և 

սուբսիդիաները, մասնավոր ֆինանսավորումը, հարկերը և վճարները էկոլոգիական 

ծառայությունների համար: 



 

Աշխատանքների ծրագիրը նախատեսում է նաև խթանել տնտեսական հնարավորությունները և 

շուկաները, որոնք առնչվում են պահպանվող տարածքների կողմից տրամադրվող ապրանքներին և 

ծառայություններին և/կամ կախված են պահպանվող տարածքների կողմից մատուցվող 

էկոհամակարգային ծառայություններից, համաձայն պահպանվող տարածքների նպատակներին, և 

նպաստել օգուտների հավասար բաշխմանը: 

2012թ-ին ՀՀ բնապահպանության նախարարության կողմից մշակվել է ՊՏԱԾ-ի իրականացման 

գործողությունների պլան (15 հունիս 2012թ․), որում առաջնահերթ են համարվել պահպանվող 

տարածքների կառավարման պլանների մշակումը, բնության հուշարձանների հետ կապված 

աշխատանքները, կենսաբազմազանության մոնիթորինգի և կադաստրի համակարգի և 

պահպանվող տարածքների ազգային էկոլոգիական ցանցի ստեղծման աշխատանքները։ 

 

2.4 Հայաստանի ԲՀՊՏ-ների զարգացման պետական 
ռազմավարություն և գործողությունների ազգային ծրագիր 

Ներկայումս ընթացքի մեջ է <<Հայաստանի ԲՀՊՏ-ների զարգացման պետական ռազմավարություն 

և գործողությունների ազգային ծրագրի>> վերանայման գործընթացը: Փաստաթղթի մշակումը 

պայմանավորված է Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 26.12.2002 թ. <<Հայաստանի 

ԲՀՊՏ-ների զարգացման պետական ռազմավարություն և գործողությունների ազգային ծրագրի>> 

գործունեության ժամկետի ավարտմամբ (2010 թ.) և <<Կենսաբանական բազմազանության մասին>> 

կոնվենցիայի Կողմերի 10-րդ Կոնֆերանսում ընդունված <<Կենսաբազմազանության 

պահպանության և կայուն օգտագործման Ռազմավարական պլանին>> (Որոշում X/2) և <<2010-2020 

թվականների Այիչիի նպատակային խնդիրներին>> համապատասխանեցնելու 

անհրաժեշտությամբ: 

Փաստաթղթի նախագծում վերլուծված է Հայաստանի բնության հատուկ պահպանվող 

տարածքների առկա վիճակը, մշակվել է զարգացման ռազմավարությունը, ներկայացված են 

առաջնահերթություններն ու խնդիրները և, դրանց համապատասխան, գործողությունների 

ազգային ծրագիրը 2014-2020 թվականների համար: Սահմանվել են ԲՀՊՏ – րի համակարգի 

զարգացման հիմնական ռազմավարական ուղղությունները` մասնավորապես առանձնակի 

ուշադրություն է դարձվել այն հանգամանքի վրա, որ ԲՀՊՏ-ները հանդիսանում են  <<կայունության 

և էկոհամակարգային ծառայությունների պահպանման ու վերականգնման գոտիներ>>, որոնց 

գործունեությունը միտված է ոչ միայն բնության ժառանգության պահպանմանը, այլ նաև տեղական 

բնակչության բարեկեցության բարելավմանը: Ընդգծվում է, որ ԷԾ–ները տնտեսական արժեք են 

ներկայացնում և պետք է ինտեգրվեն երկրի տնտեսության ընդհանուր համակարգում:  

 

2.5 Հայաստանում անապատացման դեմ պայքարի 
գործողությունների ազգային ծրագիր  

Սկսած 2002թ-ից Հայաստանում իրականացվել են մի շարք ծրագրեր և կատարվել են նոր 

ուսումնասիրություններ հողերի կառավարման և անապատեցման երևույթների վերաբերյալ՝ 



 

Հայաստանում անապատացման դեմ պայքարի գործողությունների ազգային ծրագրի (2002թ․) 

համաձայն: Անապատացման դեմ պայքարի Հայաստանի գործողությունների ազգային ծրագիրը 

ներկայումս վերանայման փուլում է:  

Էկոհամակարգերը և դրանցից ստացվող օգուտները և ծառայությունները արտահայտված են ՄԱԿ-

ի Անապատացման դեմ պայքարի Կոնվենցիայի տասնամյա ռազմավարական պլանում։ 

Մասնավորապես ռազմավարական պլանի․  

Ռազմավարական նպատակ 2․ Բարելավել ազդեցություն կրած էկոհամակարգերի վիճակը։ 

Ակնկալվող արդյունք 2․1․ Ազդեցություն կրած տարածքներում կայուն կերպով բարելավվել է 

հողերի արտադրողականությունը և էկոհամակարգերից ստացվող այլ օգուտները և 

ծառայությունները՝ նպաստելով կենսամիջոցների բարելավմանը։ 

Ռազմավարական նպատակ 3․ ՄԱԿ-ի Անապատացման դեպ կոնվենցիայի արդյունավետ 

իրականացման միջոցով ստեղծել գլոբալ օգուտներ։ Ակնկալվող արդյունք 3․1․ Հողերի կայուն 

կառավարում և պայքար անապատացման/հողերի դեգրադացիայի դեմ՝ կենսաբազմազանության 

պահպանության և կայուն օգտագործման, ինչպես նաև կլիմայի փոփոխության մեղմացման 

նպատակով։ 

Հայաստանի գործողությունների ազգային ծրագրի վերանայումը պետք է հաշվի առնի նշված 

ռազմավարական նպատակները։ 

   

2.6 Բնապահպանության ոլորտի նորարական 
ֆինանսատնտեսական մեխանիզմների ստեղծման հայեցակարգ /ՀՀ 
կառավարության 2013 թ. ապրիլի 25-ի նիստի N 16 արձանագրային 
որոշում/ 

Հայեցակարգը մշակվել է  Հայաuտանում Կենսաբազմազանության և էկոհամակարգերի 

թերագնահատման խնդիրների լուծման, շրջակա միջավայրի վրա բացաuական 

ներգործությունները նվազեցնելու և բնական ռեuուրuների արդյունավետ (կայուն) oգտագործումը 

ապահովելու, ինչպեu նաև բնապահպանական ներդրումների և ֆինանuական ռեuուրuների 

համալրման նպատակներով:  Հայեցակարգը կարևորում է ԷԾ –րի վերաբերյալ իրազեկվածության, 

շուկայական հարաբերությունների ձևավորման, տնտեսական գնահատումների, որոշումների 

ընդունման, ինչպես նաև ազգային տնտեսության մեջ ինտեգրման խնդիրները: 

Հայեցակարգում տրված առաջարկները ուղղված են ԷԾ–րի հետ կապված 

իրավահարաբերությունների կարգավորմանը, բնական կապիտալի տնտեսական գնահատման, ԷԾ 

տնտեսական կամ արժեքային գնահատման մեթոդաբանության մշակմանը: Կարևոր տեղ է 

հատկացված նորարարական և <<կանաչ>> տնտեսության սկզբունքների ներդրմանը և հարկային 

օրենսդրության <<կանաչ>> բարեփոխումներին: 

Մասնավորապես առաջարկվում է էկոհամակարգային ծաոայությունների դիմաց վճարների 

համակարգի ներդրում, որը գործնականում չի փոխարինելու բնապահպանական և 

բնօգտագործման վճարների համակարգին, այլ կիրառվելու է դրան զուգահեռաբար: 



 

Հայեցակարգի շրջանակներում ներկայացված էկոհամակարգային ծառայության վճարը /ԷԾՎ/ 

սահմանվում է որպես պայմանագրային գործարք էկոհամակարգային ծառայությունը և/կամ նման 

ծառայություն ապահովող հողօգտագործման/հողի կառավարման պրակտիկան գնողի և վաճառողի 

միջև։ Գնորդների տիպերը (օրինակ` պետություն, հանրային/մասնավոր կազմակերպություններ, 

ընկերություններ և այլն) պայմանավորում են ԷԾՎ տիպերը և ֆինանսական կարգավորումների 

տիպերը։ Առանաձնացվում են ԷԾՎ սխեմաների հանրային, մասնավոր (ինքնակազմակերպվող) և 

առևտրային սխեմաները։  

Հայեցակարգի հիման վրա մշակվել է և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 

արձանագրային որոշմամբ (14 նոյեմբերի 2013 թվականի N 47) հաստատվել է Բնապահպանական 

ոլորտի նորարարական ֆինանսատնտեսական մեխանիզմների ստեղծման հայեցակարգից բխող 

խնդիրների իրականացման միջոցառումների ծրագիրը։ Այն ներառում է 8 գործողություն, որոնք 

նախատեսվում է իրականացնել մինչև 2018թ-ը։ 

 

  



 

Գլուխ 3. ՀՀ անտառային ոլորտի բնութագիրը 

3.1 Հայաստանի կենսաբազմազանությունը և անտառները 

Հայասատանը գտնվում է Կովկասի էկոտարածաշրջանում։ Այն բարձր լեռնային երկիր է, 

ամենացածր կետը 375 մ է ծ․մ․բ, իսկ ամենաբարձրը՝ 4095 մ։ Նշված բարձրությունները և ռելիեֆի 

առանձնահատկությունները կարևոր ազդեցություն ունեն Հայաստանի կլիմայի վրա, որը 

բնորոշվում է չորությամբ։ Տեղումները տատանվում են 250-1000 մմ տարեկան։ Երկրում կարելի է 

առանձնացնել 5 լանդշաֆտային տիպեր՝ կիսանապատ, տափաստան, անտառ, ենթալպյան և 

ալպյան մարգագետիններ։ 

Չնայած իր փոքր տարածքին (29,74 հազ. կմ2) հանրապետությունում հայտնաբերված են մոտ 3600 

տեսակի բարձրակարգ ծաղկավոր բույսեր և 1200 տեսակ մակրոսկոպիկ սնկեր: Դրանց կազմում 

հայտնաբերվել են 144 էնդեմ տեսակներ` կազմելովՀայաստանի բուսական աշխարհի տեսակային 

ընդհանուր բազմազանության մոտ 3,8%-ն է,  իսկ ֆաունայինը՝ մոտ 500 (որոնցից 479 

անողնաշարավոր)՝ կազմելով ընդհանուր ֆաունայի մոտ 3 % իսկ ցամաքային ֆաունայինը` 329, 

որոնցից 316-ը՝ անողնաշարավոր են: Բույսերի մոտ 2000 տեսակ օժտված է սննդային, կերային, 

դեղատու, ներկատու, եթերայուղատու, մեղրատու, խեժատու հատկանիշներով, մի շարք 

կենդանիներ՝ մորթատու, մսատու և այլ հատկանիշներով: 

ՀՀ բույսերի Կարմիր գրքում (հաստատվել է  ՀՀ կառավարության 26.01.2010թ. թիվ 72-Ն որոշմամբ) 

ընդգրկված են 452 տեսակի բույսերի և 40 տեսակի սնկերի նկարագրություն: Նշված տեսակներից 

61-ը ընդգրկված են նախկին ԽՍՀՄ կարմիր գրքում: 35 արժեքավոր բուսատեսակներ իսպառ 

անհետացել են Հայաստանի տարածքից, իսկ այժմ անհետացման եզրին են գտնվում մի շարք 

բուսատեսակներ, որոնք մեծ հետաքրքրություն են ներկայացնում: 

ՀՀ կենդանիների Կարմիր գրքում ընդգրկված են 153 տեսակի ողնաշարավոր կենդանիներ: 

Կաթնասուններից առավել վտանգվածներից են կովկասյան ընձառյուծը (Panthera pardus saxicolor), 

հայկական մուֆլոնը (Ovis orientalis gmelinii),  բեզոարյան այծը (Capra aegagrus), գորշ արջը (Ursus 

arctos), խայտաքիսը (Vormela peregusna), ջրասամույրը (Lutra lutra), մանուլը (Otocolobus manul), 

զոլավոր բորենին (Hyaena hyaena) և այլն: 

Համաձայն պաշտոնական տեղեկատվության ՀՀ անտառային հողերը /չհաշված բնության հատուկ 

պահպանվող տարածքների կազմում ընդգրկված անտառները/ կազմել են 334.3 հազ. հա, որից 277.3 

հազարը ծածկված է անտառներով: Անտառները հիմնականում զբաղեցնում են բարձր թեքության, 

խիստ կտրտված լեռնալանջերը՝  ծովի մակերևույթից մոտ 550-2400 մ բարձրությունների վրա:   

Անտառային համակեցությունների թիվը անցնում է 200-ից, անտառային տարածքներում 

հանդիպում են 274 տեսակի ծառեր և թփեր, որոնցից բնական անտառկազմող հիմնական 

տեսակներն են արևելյան հաճարենին (Fagus orientalis), վրացական կաղնին (Q. iberica), արևելյան 

կաղնին (Q. macranthera), կովկասյան բոխին (Carpinus caucasica) և սոճին (Pinus Sosnovski, Pinus 

kochiana):  

Մյուս ծառատեսակները՝ կեչի, թեղի, թխկի, հացենի, տանձենի, խնձորենի, կենի, արջախլենի, սոսի, 

ընկուզենի և այլն հանդես են գալիս հիմնականում անտառակազմող տեսակների հետ և 

զբաղեցնում են անտառածածկ տարածքի 8,4% ը:  



 

Հանրապետության անտառների միջին բոնիտետը 3,6 է, միջին լրիվությունը՝  0,55, բնափայտի 

միջին պաշարը կազմում է ~125 խմ/հա, տարեկան միջին աճը՝ ~1.3 խմ/հա։ Հանրապետության 

յուրաքանչյուր բնակչին բաժին է ընկնում ծավալային արտահայտությամբ մոտ 12 խմ.  Բնափայտի 

կենսազանգված։ 

Անտառներ և լանդշաֆտային գոտիներ 

 

 

 

Սկզբնաղբյուր. Անտառային պետական մոնիտորինգի կենտրոն 

 

3.2 Անտառային քաղաքականություն  և օրենսդրություն 

Վերջին տասնամյակում մշակվել են ՀՀ անտառային ոլորտի հիմնարար փաստաթղթերը` Անտառի 

ազգային քաղաքականության և  ռազմավարության փաստաթուղթը /2004 թ./, Անտառի ազգային 



 

ծրագիրը /2005թ./, Ապօրինի անտառհատումների հետ կապված խնդիրների լուծմանն աջակցող 

միջոցառումների գործողությունների ծրագիրը /2005 թ./, Անտառային պետական մոնիտորինգի 

իրականացման ծրագիրը /2006 թ./, ենթաօրենսդրական ակտերի որոշ մասը և այլ փաստաթղթեր:  

ՀՀ անտառի ազգային  քաղաքականությունն ամրագրում է, որ անտառները հանդիսանում են 

ազգային հարստություն և պետք է ծառայեն  նաև   ապագա սերունդներին` ապահովելով 

անտառների և անտառային տարածքների կայուն կառավարումը:  

Անտառի ազգային ծրագրի հիմնական նպատակն է` անտառային էկոհամակարգերի 

պահպանությունը, դեգրադացված անտառային էկոհամակարգերի վերականգնումը, անտառային 

պաշարների շարունակական և արդյունավետ օգտագործումը և անտառների կայուն կառավարման 

քաղաքականության իրականացումը: Ծրագրի կարևոր խնդիրներից են ապօրինի 

անտառհատումների նվազեցման ու կանխարգելման, դրանց տնտեսական և սոցիալական 

նախադրյալների վերացման ու շրջակա միջավայրի բարելավման, կառուցվածքային, 

գիտակրթական և կարողությունների հզորացմանն ուղղված միջոցառումները:  

 

3.3 Անտառային օրենսգիրք 

ՀՀ անտառի ազգային քաղաքականության ռազմավարական նպատակներին հասնելու նպատակով 

մշակվել է Անտառային օրենսգիրքը /2005թ./, որը կանոնակարգում է  ոլորտի 

իրավահարաբերությունները: Համաձայն օրենսգրքի ՀՀ – ում առկա անտառները համարվում են 

պետության սեփականություն /հնարավոր են սեփականության համայնքային և մասնավոր ձևեր, 

հոդված 4/ և կառավարվում են պետական կառույցների կողմից:    

Անտառային օրենսգրքով ՀՀ անտառներն ըստ իրենց հիմնական նպատակային նշանակության 

դասակարգվում են պաշտպանական, հատուկ և արտադրական նշանակության: Անտառներում 

կարող են իրականացվել անտառoգտագործման հետևյալ ձևերը՝ բնափայտի մթերում, 

երկրորդական անտառանյութի մթերում, կողմնակի անտառoգտագործում, կենդանական աշխարհի 

վերարտադրության կազմակերպում, գիտահետազոտական աշխատանքների իրականացում, 

մշակութային, առողջարարական, uպորտի, հանգuտի և զբոuաշրջության նպատակներով 

անտառoգտագործում:  

Համաձայն Օրենսգրքի՝ բնության հատուկ պահպանվող տարածքների (ԲՀՊՏ) համակարգում 

ընդգրկված անտառներում անտառoգտագործումը կարգավորվում է ՀՀ ԲՀՊՏ-ների մաuին 

oրենuդրությամբ: 

   

3.4. ՀՀ ԲՀՊՏ–րի մասին օրենքի նախագիծ (2014թ.) 

Օրենքի նպատակն է ապահովել Հայաստանի Հանրապետությունում բնության հատուկ 

պահպանվող տարածքների էկոհամակարգերի և դրանց բաղադրիչների բնականոն զարգացման 

վրա մարդածին բացասական ազդեցության կանխարգելումը կամ մեղմացումը, արդյունավետ 

կառավարումը:  



 

Նախկին օրենքի (2006թ.) համեմատությամբ նոր օրենքի նախագծում առավել հստակ են 

կարգավորված ԲՀՊՏ–ների պահպանության ռեժիմները և օգտագործման թույլատրելի տեսակները՝ 

ներառյալ էկոզբոսաշրջությունը, դրանց կառավարման իրավասությունները, ինչպես նաև 

պահպանման գոտիների, էկոլոգիական միջանցքների, բնության հուշարձանների, կենսոլորտային 

պահպանավայրերի և պահպանվող լանդշաֆտների վերաբերյալ դրույթները: 

Օրենքի նախագիծը հատկապես բնության հուշարձանների և պահպանվող լանդշաֆտների մասով 

նախատեսում է մասնակցային կառավարման առավել ընդլայնված հնարավորություններ 

տեղական ինքնակառավարման մարմինների համար:  

Համաձայն օրենքի նախագծի (հոդված 7, կետ 5) անտառային հողերում ԲՀՊՏ-ները (բացառությամբ 

արգելոցների և ազգային պարկերի) կարող են կառավարվել անտառային ոլորտի կառավարումն 

իրականացնող լիազոր մարմնի կողմից: 

 

3.5 Անտառկառավարում 

ՀՀ պետական անտառները հիմնականում կառավարվում են ՀՀ գյուղատնտեսության և  

բնապահպանության նախարարությունների կողմից /աղյուսակ 1/` ներառյալ անտառային ԲՀՊՏ-

ների  համակարգը, որն հիմնականում ընդգրկում է անտառային լանդշաֆտները և 

հանրապետության ֆլորայի և ֆաունայի տեսակային կազմի 60-70%-ը:  

ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարությունը հանդիսանում է անտառների պահպանության, 

պաշտպանության, վերարտադրման և օգտագործման բնագավառում ՀՀ կառավարության 

լիազորած պետական կառավարման մարմին: Նրա ենթակայության տակ գտնվող «Հայանտառ» 

ՊՈԱԿ - ի և նրա  տարածքային  19 անտառտնտեսություն – մասնաճյուղերի միջոցով 

կառավարվում է  անտառային տարածքների շուրջ  75% -ը, ներառյալ 27 արգելավայրերից  13-ը 

(հավելված 2):  

ՀՀ Բնապահպանության նախարարությունը բնապահպանական պետական տեսչության միջոցով 

իրականացնում է անտառների պետական վերահսկողությունը: Անտառային տարածքների շուրջ  

25%-ը` ԲՀՊՏ-ների կազմում /«Դիլիջան», «Սևան» ազգային պարկեր, «Խոսրովի անտառ» պետական 

արգելոց, «Զանգեզուր Կենսոլորտային համալիր՝ ներառյալ «Արևիկ» ազգային պարկը և «Շիկահող» 

պետական արգելոցը, ինչպես նաև թվով 7 անտառային պետական արգեյավայրերը/, կառավարվում 

է ՀՀ բնապահպանության նախարարության աշխատակազմի Կենսառեսուրսների կառավարման 

գործակալության և նրա ենթակայությամբ գործող համապատասխան ՊՈԱԿ-ների միջոցով:   

Աղյուսակ 1. ՀՀ անտառկառավարման ոլորտին առնչվող հիմնական կառույցները 

 

Կառույցի անվանումը 

 

Գործառույթները 

 

ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության 

«Հայանտառ» ՊՈԱԿ, 19 

անտառտնտեսություն– մասնաճյուղեր 

Անտառների պահպանության, 

վերարտադրության և օգտագործման 

պետական  քաղաքականության իրականացում, 



 

ՀՀ պետական անտառային հողերի 

պահպանությունը, պաշտպանությունը, 

վերարտադրությունն ու արդյունավետ 

օգտագործման ապահովում: 

ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության 

«Անտառային պետական մոնիտորինգի 

կենտրոն» ՊՈԱԿ  

Ապօրինի անտառհատումների և անտառային 

պետական մոնիտորինգի իրականացում: 

 

ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության 

անտառային տնտեսության բաժին    

Անտառների պահպանության, 

վերարտադրության և օգտագործման 

պետական  քաղաքականության մշակում: 

ՀՀ բնապահպանության նախարարության 

Շրջակա միջավայրի պահպանության 

վարչություն  

 

Ապահովում է բնագավառի պետական 

քաղաքականության և ռազմավարության 

մշակումը, մարտավարության ծրագրային 

սկզբունքների և մոտեցումների սահմանումը, 

ԲՀՊՏ-ների ընտրության, սահմանների որոշման 

և պահպանության ռեժիմի սահմանման 

սկզբունքների մշակումը: 

ՀՀ բնապահպանության նախարարության 

Բնապահպանական պետական  

տեսչություն 

Բնապահպանական օրենսդրությամբ 

սահմանված կանոնների ու պահանջների 

կատարման նկատմամբ վերահսկողության 

իրականացում: 

ՀՀ բնապահպանության նախարարության 

Կենսառեսուրսների կառավարման 

գործակալություն 

 

Համակարգում է ԲՀՊՏ-ների պահպանության և 

կայուն oգտագործման աշխատանքները, 

ինչպեu նաև աջակցում է պետական 

քաղաքականության ձևավորմանն ու 

կառավարմանը:  

Անտառկառավարման քաղաքականության 

իրականացման համար ծառայությունների 

մատուցում, մասնավորապես անտառների 

պետական հաշվառման, գույքագրման, 

անտառկառավարման պլանավորման 

աշխատանքների կատարման ապահովում: 

Անտառային պաշարների պահպանության, պաշտպանության, վերարտադրման և օգտագործման 

միջոցառումների հաuտատումը ՀՀ ԳՆ իրավաuությունն է: «Հայանտառ» ՊՈԱԿ–ի ներկայացմամբ 

պլանավորվում և հաստատվում է տարեկան հատումների իրականացման ծավալները: 

Անտառառավարման պլանները մշակվում են համաձայն ՀՀ Անտառային օրենսգրքի և 

կառավարության կողմից հաստատված «Անտառային տնտեսության կառավարման պլանների 

/անտառշինական նախագծեր/ մշակման» հրահանգի: Կառավարման պլանները սահմանում են  10 



 

տարվա կտրվածքով պահպանության, պաշտպանության և  օգտագործման համալիր 

միջոցառումների տեղի, ծավալների և ժամկետների պլանավորումն ու իրականացումը:  

 

3.4 Անտառային ոլորտի հիմնախնդիրները 

ՀՀ անտառային ոլորտում առկա են բազմաթիվ խնդիրներ պայմանավորված անտառամերձ 

համայնքներում չքավորության և փայտանյութի պահանջարկի բարձր մակարդակի, ապօրինի 

անտառհատումների շարունակման, չհամակարգված անտառօգտագործման, ինստիտուցիոնալ 

բարեփոխումների դանդաղ ընթացքի, Հայանտառ ՊՈԱԿ – ի կարգավիճակի և կառուցվածքի 

անկատարության, ֆինանսական և մարդկային ռեսուրսների սակավության և այլ պատճառներով, 

ինչը հանգեցնում  է ոչ արդյունավետ կառավարմանը, անտառների որակական և քանակական 

հատկանիշների նվազեցմանը:  

Քաղաքականություն 

Անտառային ոլորտի պետական քաղաքականությունը հասցեգրված չէ բազմանպատակ 

անտառօգտագործմանը և կառավարման էկոհամակարգային մոտեցումներին: Էկոհամակարգերի 

կողմից տրամադրվող ծառայությունները չեն դիտարկվում որպես տնտեսավարման 

այլընտրանքային ուղղություններ, չկան դրանց գնահատման կամ տրամադրման, ֆինանսական 

հոսքերի ստեղծման վերաբերյալ ընդունված և իրականացված ծրագրեր: Անտառային ոլորտի 

քաղաքականության և օրենսդրական փաստաթղթերում ԷԾ-րի վերաբերյալ դրույթները կամ 

կանոնակարգող փաստաթղթերը բացակայում են: 

Ոլորտի զարգացումները չեն բավարարում միջազգային կոնվենցիաների պահանջներին և 

ուղենիշներին, մասնավորապես կայուն անտառկառավարման (ԿԱԿ) չափանիշների կիրարկման, 

բնական ապրելավայրերի պահպանության և տարածական պլանավորման գործիքների կիրառման 

նպատակով Ազգային օրենսդրության, հողօգտագործման և  գոտիավորման սխեմաների 

վերանայման, որոշումների կայացման գործընթացում տեղական բնակչության ընդգրկման և այլ 

հարցերում (Աիչի նպատակներ, ԿԲԿ ռազմավարական պլան 2011-2020) :  

Օրենսդրություն 

ՀՀ Անտառային օրենսգրքով անտառներն ըստ իրենց հիմնական նպատակային նշանակության 

դասակարգվում են պաշտպանական, հատուկ և արտադրական նշանակության, սակայն 

արտադրական անտառների դասակարգման դրույթը ՀՀ լեռնային և հիմնականում 

պաշտպանական նշանակության անտառներում չի նպաստում կայուն անտառկառավարմանը:  

Անտառկառավարման ոլորտում մշակված կանոնակարգերի ցանկում չկան հստակ 

բնապահպանական ուղղվածության` մասնավորապես կլիմայի փոփոխությանը և 

հարմարվողականության բարձրացմանը, բարձրարժեք բնապահպանական նշանակության 

անտառներին և անտառային պահպանվող տարածքներին նպատակամղված կանոնակարգեր:  

Անտառների կառավարումը կանոնակարգող երկու հիմնական օրենքներում՝ ՀՀ Անտառային 

օրենսգրքով և ԲՀՊՏ – րի մասին օրենքի նախագծում, չեն սահմանվում կառավարման 

էկոհամակարգային մոտեցումները, ինչպես նաև անտառների և անտառային ԲՀՊՏ – րի կողմից 



 

տրամադրվող ԷԾ – րի գնահատման և դրանց առնչվող վճարային համակարգի կիրարկման 

դրույթները:  

Կառավարում 

ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության «Հայանտառ» ՊՈԱԿ–ի, Անտառային պետական 

մոնիտորինգի կենտրոնի, ՀՀ բնապահպանության նախարարության Կենսառեսուրսների 

կառավարման գործակալության և Բնապահպանական պետական տեսչության գործառույթները 

հսկողության, անտառային կենսաբազմազանության և ապօրինի հատումների մոնիտորինգի 

իրականացման խնդիրներում դեռևս հստակեցման կարիք ունեն:  

«Հայանտառ»–ի ներկա կարգավիճակի վերանայումը  հանդիսանում է ոլորտի կառավարման 

համակարգի բարեփոխման հիմնաքարը, քանի որ ՊՈԱԿ – ի կարգավիճակը սահմանափակում է 

«Հայանտառ»–ի՝ որպես հանրապետության հիմնական անտառկառավարողի 

հնարավորություններն ու իրավասությունները որոշումների կայացման և դրանց իրականացման 

գործընթացում /առաջարկվում է ՊՈԱԿ – ի վերակազմավորումը որպես անտառային պետական 

ծառայության կամ անտառային պետական կոմիտեի/:   

ՊՈԱԿ - ի կառուցվածքը չի համապատասխանում նրա առջև դրված խնդիրներին, բացակայում են 

անհրաժեշտ կառուցվածքային միավորներ /օրինակ՝ ԲՀՊՏ-ների կառավարման, 

անտառկառավարման պլանների մշակման, էկոզբոսաշրջության, բազմանպատակ 

անտառօգտագործման բաժիններ և այլն/, ցածր են տեխնիկական և մարդկային կարողությունները 

/որակյալ մասնագետների, տեխնիկական միջոցների և սարքավորումների անբավարարություն/:  

Թույլ է համագործակցությունը անտառկառավարման և որոշումների կայացման գործընթացում 

համայնքների և տեղական բնակչության ներգրավման հարցերում, անհրաժեշտ են իրազեկության 

բարձրացման առավել ակտիվ միջոցառումներ:  

Որոշ անտառտնտեսությունների կառավարման պլանների բացակայության հետևանքով 

անտառտնտեսություններում անտառօգտագործումը իրականացվում է առանց հիմնավորումների: 

Կառավարման պլաններում չեն սահմանված և ոլորտում ներկայումս չեն կիրառվում ԲՀՊՏ - ների 

կառավարման և պահպանության /անտառային արգելավայրեր, թվով 13/ ռեժիմները:  

Դեռևս անբավարար են անտառների վերարտադրության,  անտառվերականգնման համալիր 

գործողությունների՝ սերմնաբուծություն, հողի նախապատրաստման, անտառտնկման, ոռոգման, 

ագրոտեխնիկական սպասարկման, խնամքի և այլ միջոցառումների իրականացման ծավալները: 

Վնասատուների և հիվանդությունների դեմ պայքարը առանց պարբերական 

անտառպաթոլոգիական ուսումնասիրությունների չունի կանխարգելիչ և կանոնակարգված բնույթ: 

Անտառային հրդեհների կանխարգելման նպատակով չեն բավարարում տեխնիկական միջոցներն 

ու սարքավորումները և հանրային իրազեկման միջոցառումները: 

Պլանավորում 

Անտառտնտեսությունների աշխատանքների պլանավորումը սահմանվում է դրանց կառավարման 

պլաններում, սակայն ոչ բոլոր անտառտնտեսությունների համար կան մշակված 

անտառկառավարման պլաններ (ԿՊ): 



 

ԿՊ–ները հիմնականում ուղղված չեն բազմանպատակ անտառօգտագործմանը, ոչ բնափայտային 

անտառօգտագործումը տեղական բնակչության կողմից ընթանում է տարերայնորեն, դրանց 

վերաբերյալ ամբողջական հստակ գնահատականներն ու պլանավորված միջոցառումները թույլ են 

արտահայտված (բացառությամբ անտառային կողմնարդյունքի օգտագործումը): 

Մինչև այժմ մշակված ԿՊ-ներում առանձնացված չեն Բարձրարժեք Կենսաբազմազանությամբ 

/Բարձր բնապահպանական նշանակության անտառներ/ անտառտարածքները, չեն մշակված 

հատուկ միջոցառումներ էկոզբոսաշրջության և տարածքների գործառնական գոտիավորման 

վերաբերյալ: Չկան պլանավորված ծրագրեր կենդանատեսակների միգրացիայի ապահովման, 

կենսապաշարների հաշվառման ու օգտագործման ենթակա չափաքանակների որոշման և 

որսատնտեսությունների կազմակերպման, ինչպես նաև անտառային կողմնարդյունքի կայուն 

օգտագործման վերաբերյալ: 

ԿՊ-ներում սահմանված չեն էկոհամակարգերի ամբողջականության և էկոլոգիական 

գործընթացների ապահովման ինտեգրված միջոցառումները և էկոհամակարգային 

ծառայությունները, չեն ներկայացվում բնական պաշարների /ոչ բնափայտային/ և 

կենսաբազմազանության օգտագործման հստակ չափաքանակները: Անբավարար մակարդակի վրա 

են անտառների հաշվառման, անտառային կադաստրի, կենսաբազմազանության մոնիտորինգի և 

անտառագիտական հատուկ ուսումնասիրությունները: Չկան բավարար տվյալներ անտառների 

հաշվառման, ընթացիկ փոփոխությունների, հիվանդությունների և վնասատուների, դիտանցի 

իրականացման չափորոշիչների, կլիմայի փոփոխության հնարավոր ազդեցությունների և այլ 

դիտարկումների վերաբերյալ:   

Պլանավորման ընթացքում հաշվի չեն առնվում տարածագործառնական 

առանձնահատկությունները, միջոցառումները հիմնականում պլանավորվում են ըստ անտառների 

նշանակության: Սակայն միևնույն նշանակության տարբեր անտառտարածքներում պետք է 

առանձնացվեն ակտիվ տնտեսական միջամտության, ռեկրեացիայի, տուրիզմի զարգացման, խիստ 

պահպանության վերականգնման և այլ գործառնական գոտիները՝ կախված տվյալ 

ժամանակահատվածում տվյալ տարածքի վիճակից: 

 

3.5 Վտանգներ և ռիսկեր 

Սոցիալտնտեսական բնույթի տարբեր պատճառների և փայտանյութի բարձր պահանջարկի 

հետևանքով անտառհատումները դեռևս գերազանցում են բնափայտի օրինական հատումների 

ծավալները: Դրան նպաստում են փայտանյութի մատչելիությունը, էներգետիկ ռեսուրսների 

դժվարամատչելիությունը, բնակչության սոցիալապես անապահով խավերի կարիքներն ու ցածր 

վճարունակությունը: Փայտանյութը շարունակում է մնալ անտառամերձ տարածքների 

բնակչության վառելիքի հիմնական աղբյուրը, անտառային խոտաբույսերի և հատապտուղների 

հավաքը, խոտհունձը և արածեցումը չունեն հստակ կանոնակարգում: 

Ապօրինի անտառհատումների կանխարգելման խնդրում որոշ դրական ազդեցություն է ունեցել 

անտառամերձ համայնքների բնակիչներին տարեկան 8խմ թափուկ վառելափայտի անվճար 

տրամադրման ՀՀ կառավարության որոշումը /2011թ., Հոկտ 27, 1535-Ն/, սակայն անհրաժեշտ է 

վերանայել տրանսպորտային միջոցների տրամադրման, հատկացված հատատեղերի 



 

հեռավորության, տեղափոխման և գործընթացի կազմակերպման հետ կապված այլ տեխնիկական 

հարցերը: 

Անտառների գերշահագործման, անկանոն հատումների իրականացման, արածեցման, խոտհունձի, 

հողազավթումների և այլ պատճառներով կրճատվում են արժեքավոր անտառային տարածքները, 

անտառներում տեղի են ունենում տեսակային կազմի և կառուցվածքային փոփոխություններ, 

ծառուտները կորցնում են իրենց բնական վերականգնման ունակությունը և իջնում է դրանց 

արտադրողականությունը:  

Տարբեր բնական և մարդածին գործոնների ազդեցության արդյունքում անբավարար է 

անտառկազմող արժեքավոր տեսակների՝ կաղնու, հաճարենու և կովկասյան սոճու բնական 

վերականգնումը, խիստ կրճատվել են, հատապտղային կենու, արջատխլենու և այլ հազվագյուտ 

ծառատեսակների գերակշռությամբ ծառուտները, որոնք ներկայումս հանդիպում են կղզյակների և 

հատուկենտ ծառերի ձևով:                                          

Անտառների առանձին զանգվածների ոչնչացման հետևանքով խախտվում է շրջակա միջավայրի 

էկոլոգիական հավասարակշռությունը: Հատված տեղամասերում և դրանց հարող տարածքներում 

դիտվում են հողատարման, ձորակառաջացման, սողանքների ակտիվացման, աղբյուրների 

չորացման և այլ երևույթներ: Ավելացել է էրոզիոն-սելավային պրոցեսների ինտենսիվությունը, 

որոնք մեծ վնաս են հասցնում համայնքներին և գյուղատնտեսական նշանակության 

հողատարածքներին: Անտառային էկոհամակարգերի գերշահագործման և  արածեցման 

արդյունքում բարձրարժեք ծառատեսակներին հաճախ փոխարինման են գալիս 

տափաստանամարգագետնային բուսական տիպերը:  

Անտառածածկ տարածքների կրճատումը հանգեցնում է բուսական և կենդանական 

պոպուլյացիաների արեալների մասնատմանը և գենետիկական բազմազանության կորստին, 

մթնոլորտում ածխաթթու գազի ավելացմանը, պակասում է անտառի ֆունկցիան որպես 

մթնոլորտից ածխածնի երկօքսիդի կլանիչ և կուտակիչ: Անտառային էկոհամակարգերի 

անկայունությունը ազդում է գյուղատնտեսական մշակաբույսերի բերքատվության, խոտհարքերի ու 

արոտավայրերի բուսական կազմի բազմազանության վրա: 

 

  



 

Գլուխ 4. Անտառտնտեսվարում և բնօգտագործում 

4.1 Համախառն ներքին արտադրանք և շրջակա 
միջավայրի պահպանությունը 
Հայաստանում վերջին տարիների ընթացքում (1998թ–ից 2013թ. ընկած ժամանակահատվածում) 

բնապահպանական և բնօգտագործման վճարների ծավալները աճել են ավելի քան 50 անգամ:  2013 

թ-ի տվյալներով բնապահպանական և բնօգտագործման վճարները կազմել են 35.065 մլրդ դրամ, 

իսկ բնապահպանական ոլորտի ծախսերը մոտ 10 անգամ ավելի քիչ՝ ընդամենը 3.9 մլրդ դրամ: 

Տարբեր ոլորտներում բնապահպանական ծրագրերի/նախագծերի իրականացման համար 

ձևավորվել են մի շարք բնապահպանական ֆոնդեր, մասնավորապես․ 

 2004թ. ՀՀ կառավարության 10.06.2004թ. N 891-Ն որոշմամբ ստեղծված Անտառների 

վերականգնման և զարգացման հիմնադրամը (շրջանառվող գումար՝ 3553,4 մլն դրամ), որի 

հիմնական նպատակն է աջակցել ՀՀ անտառների վերականգնման գործընթացին և 

բարենպաստ պայմաններ ստեղծել ՀՀ անտառների զարգացման համար: 

 2005թ.-ից մինչև 2011թ. կոնցեսիայի մասին օրենքի 65 – րդ հոդվածով գործում էր Շրջակա 

միջավայրի պահպանության դրամագլուխը, որի նպատակն էր համապատասխան 

երաշխիքային գումարների կուտակումը` ընդերքի շահագործման հետևանքով խախտված 

տարածքների ռեկուլտիվացիայի, կանաչապատման, ծառատնկման և կառուցապատման 

աշխատանքների իրականացման համար:  

 2005թ.-ից գործում է “Բնապահպանական նպատակային ֆոնդ” արտաբյուջետային հաշիվը: 

2005-2012թթ. արդյունքներով Հայաստանի Հանրապետության իրավաբանական ու 

ֆիզիկական անձանց կողմից կամավոր մուծումների, նվիրատվությունների և 

հանգանակությունների հաշվին իրականացվել են մի շարք կարևոր բնապահպանական 

ծրագրեր և միջոցառումներ: 

 ՀՀ կառավարության 2011թ. ապրիլի 28-ի N 517 -Ն որոշմամբ ստեղծվել է Սևանա լճի 

վերականգնման, պահպանման և զարգացման հիմնադրամը, որի նպատակն է աջակցել 

Սևանա լճի քաղցրահամ ջրերի ռազմավարական շտեմարանի վերականգնմանը, 

վերարտադրությանը, պահպանմանը, բնականոն զարգացմանը և օգտագործմանը, ջրի մաքրության 

ապահովման համար անհրաժեշտ միջոցների ձեռքբերմանը: 

 

Աղյուսակ 2. ՀՀ պետբյուջեի կատարման տարեկան հաշվետվություն 

բյուջեÇ óáõó³ÝÇßÝ»ñ 2008 2009 201 2011 

 

2012 2013 

ՀՀ պետական բյուջեով Շրջակա 

միջավայրի պաշտպանությանը 

նպատակաուղղվող հատկացումներ 

(մլրդ.դրամ) 

3.0 2.6 2.3 4.4 

 

3.8 3.9 



 

Բնապահպանական և բնօգտա—

գործման վճարների գծով պետական 

բյուջե փաստացի մուտքագրված 

մուտքեր (մլրդ.դրամ) 

6.12 9.97 9.10 12.17 26.13 35.065 

Վճարների հասցեական օգտա-

գործման ցուցանիշը (տոկոս) 

49.0 39.1 53.8 54.5 

 

Ý/³ Ý/³ 

* ՀՀ Ազգային վիճակագրական ծառայություն 

Այնուամենայնիվ, Համախառն ներքին արտադրանքի (ՀՆԱ) նկատմամբ Շրջակա միջավայրի 

պահպանության միջոցառումների վրա կատարվող ծախսերի ցուցանիշով Հայաստանը զբաղեցնում 

է Արեւելյան Եվրոպայի, Կովկասի և Կենտրոնական Ասիայի (ԱԵԿԿԱ) երկրների մասով 

ամենավերջին տեղերից մեկը. 2013 թ-ին եկամուտները կազմել են բյուջեի 3.3%, իսկ ծախսերը` 

բյուջեի 0.4 տոկոսը։ 

 

4.2 Բնապահպանական և բնօգտագործման վճարներ 
Համաձայն ՀՀ Բնապահպանական և բնօգտագործման վճարների մասին օրենքի 

Բնապահպանական վճարը բնապահպանական միջոցառումների իրականացման, պետական 

սեփականություն համարվող բնական պաշարների օգտագործման և (կամ) իրացման համար 

անհրաժեշտ պարտադիր վճարն է պետական կամ համայնքային բյուջե: Բնօգտագործման վճարը 

պետական սեփականություն համարվող բնական պաշարների արդյունավետ, համալիր 

օգտագործման, ինչպես նաև բնական պաշարների օգտագործումը փոխհատուցելու նպատակով 

այդ պաշարների օգտագործման և (կամ) իրացման համար  պետական բյուջե վճարվող վճարն է։ 

Բնապահպանական վճարի տեսակներն են․ 

ա) վնասակար նյութերը շրջակա միջավայր (օդային և ջրային ավազան) արտանետելու համար, 

բ) արտադրության և սպառման թափոնները շրջակա միջավայրում սահմանված կարգով 

տեղադրելու համար, 

գ) շրջակա միջավայրին վնաս պատճառող ապրանքների համար: 

Բնօգտագործման վճարի տեսակներն են․ 

ա) ջրօգտագործման համար, 

բ) պինդ օգտակար հանածոների, բացառությամբ մետաղական օգտակար հանածոների, մարված 

պաշարների, ստորերկրյա քաղցրահամ ու հանքային ջրերի և աղի արդյունահանված պաշարների 

համար, 

գ) կենսապաշարների օգտագործման համար, 

դ) ռոյալթի` արդյունահանված մետաղական օգտակար հանածոների և դրանց վերամշակման 

արդյունքում ստացված արտադրանքի իրացման համար: 



 

Համաձայն ՀՀ ազգային վիճակագրական ծառայության 2012թ. կենսապաշարների օգտագործման 

դիմաց վճարը կազմել է  բնօգտագործման ընդհանուր վճարների ընդամենը 0.7%, գտագործված ջրի 

դիմաց վճարը 1.2%-ը, օգտակար հանածոների արդյունահանման դիմաց վճարը` 98.1%-ը, ինչը 

հիմնականում կապված է 2011 թ-ին ընդունված ընդերքի մասին օրենսգրքով և ռոյալթիների 

ներդրմամբ: Սակայն միևնույն ժամանակ կոնցեսիոն օրենքի ուժից դուրս գալու պատճառով նվազել 

է այլ հարկերի բաժինը:  

Աղյուսակ 3. Բնապահպանական և բնօգտագործման վճարներն ըստ տեսակի, 2007-2012թթ., 
հազ.դրամ 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Բնապահպանական վճարներ 572 726.6 569 582.2 591 105.6 735 145.5 803 481.9 546 467.3 

այդ թվում`              

ջրային ավազան թափված 

վնասակար նյութերի համար 

340 564.5 303 710.8 279 323.6 283 830.5 366 106.4 223 554.0 

Արտանետման անշարժ 

աղբյուրներից մթնոլորտ 

արտանետված վնասակար 

նյութերի համար 

176 363.4 169 014.1 203 069.5 356 452.7 293 669.0 163 388.0 

թափոնակուտակիչներում 

տեղադրված թափոնների 

համար 

30 484.8 46 639.1 43 628.9 53 304.4 64 855.4 66 350.4 

շրջակա միջավայրին վնաս 

պատճառող ապրանքների 

համար  

25 313.9 50 218.2 65 083.6 41 557.9 78 851.1 93 174.9 

Բնօգտագործման վճարներ 3 533 230.0 3 309 455.3 2 788 349.9 4 073 450.3 4 792 661.9 16 767 

117.1 

ջրօգտագործման համար  170 873.2 193 299.9 154 032.6 159 007.4 166 883.2 198 118.6 

պինդ օգտակար հանածոների 

մարված պաշարների, 

ստորերկրյա քաղցրահամ ու 

հանքային ջրերի և աղի 

արդյունահանված պաշարների 

համար 

3 299 659.8 3 051 837.0 2 558 761.5 3 831 084.6 4 538 053.8 16 444 

535.1 

կենսապաշարների 

օգտագործման համար 

62 697.0 64 318.4 75 555.8 83 358.3 87 724.9 124 463.4 

Ընդամենը ՀՀ  

 

4 105 956.6 3 879 037.5 3 379 455.5 4 808 595.8 5 596 143.8 17 313 

584.4 

   * ՀՀ Ազգային վիճակագրական ծառայություն 

Աղյուսակ 4. Բնապահպանական և բնօգտագործման վճարներ ըստ տարիների, մլն. Դրամ 



 

թվական բացարձակ արժեք Նախորդ տարվա նկատմամբ (%) 

2012 17313.6 309.4 

2011 5596.1 116.4 

2010 4808.6 142.3 

2009 3379.5 87.1 

2008 3879.0 94.5 

2007 4105.9 99.7 

2006 4117.2 120.1 

2005 3428.3 198.3 

2004 1728.6 152.6 

2003 1132.6 99.4 

2002 1139.1 133.4 

2001 853.7 88.9 

2000 960.5 81.6 

  * ՀՀ Ազգային վիճակագրական ծառայություն 

 

Աղյուսակ 5. Կենսապաշարների օգտագործման համար վճարները, ըստ տեսակների, 2012թ., հազ. 
դր. 

 Ընդա- 

մենը 

 

 

 

այդ թվում` ըստ կենսապաշարների տեսակի 

  

վառելա-

փայտ  

շինա-

փայտ  

 

գորտ 

 

 

Այլ 

կենդա- 

նիներ  

Ձկներ 

 

 

խեցգե-

տին  

արոտա-

վայր  

 

Ընդամենը 

ՀՀ  

124 

463.4 
23 521.2 9 239.5 420.0 8 176.0 106.2 82 888.4 112.1 

* ՀՀ Ազգային վիճակագրական ծառայություն 



 

Ինչպես երևում է օրենքի սահմանումներից և բնօգտագործման վճարների դինամիկայից, 

բնօգտագործման և բնապահպանական վճարները չեն ներառում որևէ էկոհամակարգային 

ծառայության արժեք:   

 

4.3 Անտառտնտեսական աշխատանքներ 

2012թ. ՀՀ – ում իրականացված անտառտնտեսական աշխատանքների ծավալը կազմել է 1 187.5 մլն. 

դրամ, որի 98.7%-ը` տնտեսական եղանակով: 

Համալիր հատումների ենթակա հատատեղերի մակերեսը կազմել է 986.7 հա, չմաքրված 

հատատեղերի մակերեսը` 97.8 հա: 

Աղյուսակ 6. Մթերված փայտանյութի ծավալներն ըստ հատման տեսակների, 2012թ. 

Հատումներ Հատումների 

ենթարկված 

տարածքը, հա 

 

 

Ծախսված  

գումարը,  

հազ. դրամ 

 

 

Մթերված փայտանյութի  

ծավալը, խիտ խոր. մ 

որից` օգտա-

գործման 

համար         

նախատեսվա

ծ 

 

  

Այլ անտառ-

մթերողների 

կողմից 

մթերված 

փայտանյութի 

ծավալը, խիտ. 

խոր. մ 

ընդամենը  

 

որից` 

շինափայ

տ 

 

Նոսրացման 

 
79.2 32.6 948.9 433.6 948.9 - 

Անցումային 

 
573.8 236.4 12 825.0 1 499.0 12 825.0 - 

Սանիտարակ

ան 
718.4 276.0 17 671.9 1 426.2 16 498.1 - 

Այլ1                  46.1 - 8 096.6 228.1 7 222.7 6 633.0 

Ընդամենը         

 
1 417.5 545.0 39 542.4 3 586.9 37 494.7 6 633.0 

* ՀՀ Ազգային վիճակագրական ծառայություն 

Աղյուսակի տվյալները ցույց են տալիս, որ անտառտնտեսական աշխատանքների հիմնական 

ծավալները գոյանում են հատումներից /անցումային և սանիտարական/: Նոսրացման հատումները 

կազմում են փոքր ծավալներ, մինչդեռ նախկինում անտառահատված տարածքները աչքի են 

ընկնում բնական անտառվերականգնման ծավալներով և կարիք ունեն նոսրացման հատումների: 

Այս աշխատանքների ընդլայնումը հնարավորություն կտա բարելավել անտառի վիճակը և 

ավելացնելով տարեկան հատումների օրինական ծավալները՝ տրամադրել համեմատաբար էժան 

լրացուցիչ վառելափայտ: 

                                                           
 



 

Աղյուսակ 7. Ոչ բնափայտային հումքի և պաշարների օգտագործումը, 2012թ. 

Օգտագործման տեսակը Ընդամենը, հա 

 

Ֆինանսական մուտքերը, հազ. 

դրամ 

Խոտհունձ            68.5 643.5 

Անասունների արածեցում      55.5 251.8 

Վայրի պտուղների հավաքում և 

մթերում 
20.0 234.7 

Ընդամենը         144.0 1 130.0 

* ՀՀ Ազգային վիճակագրական ծառայություն 

Աղյուսակների տվյալները ցույց են տալիս, որ անտառային ոլորտի եկամուտները չեն ներառում 

ԷԾ–րի տրամադրման կամ պահպանման դիմաց ձևավորված միջոցներ, ՈՓԱԱ–ի և տարածքների 

բազմանպատակ օգտագործումից /էկոտուրիզմ, ռեկրեացիա, կանաչ հիմնադրամներ և այլն/ 

ստացված միջոցները չնչին են: 

 

  



 

Գլուխ 5. Անտառի էկոհամակարգային 

ծառայությունները 

5.1 Շրջակա միջավայրի և անտառի 
փոխազդեցությունը 
Անտառը ձևավորվում է կենսոլորտի բաղադրիչների բարդ փոխազդեցության արդյունքում, և ինքն 

էլ իր հերթին փոխազդում է դրանց վրա: Այն հանդիսանում է համընդհանուր բնական 

հարստության /նաև ազգային բնական կապիտալի/ բաղկացուցիչ մաս և անմիջական 

փոխազդեցության մեջ է գտնվում նաև սոցիալտնտեսական համակարգերի հետ:  

Բնական համալիրների տարբեր բաղադրիչների հետ բարդ փոխազդեցության արդյունքում 

անտառն իրականացնում է հողապաշտպան, ջրապաշտպան, կլիմայակարգավորիչ, ինչպես նաև 

կենսաբազմազանության կենսապահովման, բնական աղետների կանխարգելման և բազմաթիվ այլ 

ֆունկցիաներ: 

Անտառային էկոհամակարգերի փոխազդեցությունը կենսոլորտի հիմնական բաղադրիչների հետ 

դրսևորվում է. 

- Օդային ավազան/կլիմա. անտառի կլիմայակարգավորիչ ֆունկցիա, մթնոլորտից ածխաթթու գազի 

կլանում և ածխածնի կուտակում, ֆոտոսինթեզ, խոնավության և ջերմային բալանսի կարգավորում, 

անտառի հետադարձ խոցելիության աստիճանի նվազեցում: 

- Հողային և ջրային ռեսուրսներ․հողագոյացում, հողային էրոզիայի, սողանքների, անապատացման 

երևույթների կանխարգելում, ջրհավաքների մակերևութային և ստորգետնյա հոսքի կարգավորում, 

ջրի քանակական և որակական հատկանիշների ապահովում և կորստի կանխարգելում: 

- Կենսաբազմազանություն․Էկոլոգիական պրոցեսների հավասարակշռության և գենետիկական 

ռեսուրսների մատչելիության ապահովում, տեսակների ապրելավայրերի/բնակմիջավայրի և 

փոխազդեցության ապահովում, կենսաբազմազանության խոցելիության կանխում, սննդի և կերի 

տրամադրում:  

- Ընդերք․հիդրոերկրաբանական պայմանների, ռելիեֆի, հողային ծածկի ձևավորում և այլն: 

 

5.2 Էկոհամակարգերի կողմից տրամադրվող ծառայություններ  

Էկոհամակարգերի կողմից տրամադրվող ծառայությունները հիմնականում ունեն ապահովող 

(սնունդ, մաքուր ջուր, թարմ օդ, վառելիք, հումք),  կարգավորիչ (կլիմա, բնական աղետների և 

համաճարակների կանխում, ապաստարաններ, կենսամիջավայր, էրոզիայի կանխում), 

մշակութային (գեղագիտական, կրոնական, գիտաճանաչողական, սոցիալական և հոգևոր 

արժեքներ, ավանդույթների ձևավորում, ռեկրեացիոն ռեսուրսներ) և աջակցող (հողագոյացում, 

ֆոտոսինթեզ, ազոտի, ածխածնի, թթվածնի, ջրի շրջանառություն) բնույթ:  



 

Անտառի կենսապահովման ֆունկցիան մեծապես դրսևորվում է նաև սոցիալական համակարգի 

համար, նպաստելով սոցիալական և տնտեսական կապիտալի ձևավորմանը․ 

 Բնակչության առողջություն․մաքուր շրջակա միջավայր, առողջ հոգեբանական մթնոլորտ, 

հանգստի և վերականգնման հնարավորություներ, 

 Մշակութային և հոգևոր  արժեքներ․գիտաճանաչողական, կրթական, էմոցիոնալ, 

պատմական և հոգևոր միջավայր, ավանդույթներ և այլն: 

Բնակչության կենսապահովման և կենսամակարդակի բարձրացման տեսանկյունից 

Հայաստանում հատկապես կարևոր են հետևյալ անտառային ԷԾ-րը. 

 Վառելափայտի տրամադրում․Էներգակիրների բարձր գների պատճառով ներկայումս 

անտառամերձ համայնքների համար այն հանդիսանում է էներգիայի հիմնական աղբյուր: 

Միջին հաշվով յուրաքանչյուր ընտանիք օգտագործում է տարեկան շուրջ 10խմ 

վառելափայտ: Ներկայումս համաձայն ՀՀ Կառավարության որոշման տարեկան 8խմ 

անվճար թափուկ փայտանյութ է տրամադրվում ընտանիքներին, որոնք սեփական 

ծախսերով պետք է ապահովեն դրա հավաքն ու տեղափոխումը: 

 Անտառային կողմնարդյունքի /ՈՓԱԱ/ տրամադրում - բուսական և կենդանական սնունդ, 

դեղամիջոցներ, անտառային պտուղ-հատապտուղներ, սնկեր, ուտելի խոտաբույսեր: 

Ներկայումս բնակիչների մեծ մասը պտուղ-հատապտուղները հիմնականում օգտագործում 

է անձնական կարիքների համար: Կողմնարդյունքի մի մասը վաճառվում է տեղական 

շուկաներում, իսկ հաճախ դրանք չեն իրացվում և փչանում են: Խնդրի լուծման  

ուղղություններից է անտառային պտուղ-հատապտուղների ընդունման կետերի ստեղծումը 

և շուկայի ձևավորումը: 

 Ջրի տրամադրում․անտառը անմիջականորեն ներազդում է ջրային բալանսի, խմելու ջրի 

պաշարների քանակական և որակական ցուցանիշների վրա: Անտառածածկ ջրհավաք 

ավազանները սնում են ոչ միայն աղբյուրները, այլև կարգավորում են մակերևութային հոսքը 

/գետեր, գետակներ/, տրամադրում նաև ոռոգման և էներգետիկայի նպատակներով 

օգտագործվող ջուր: Սակայն անտառային էկոհամակարգի պահպանությունը որպես ջրային 

պաշարների կուտակիչ և բախշիչ, որևէ կերպ չի անդրադառնում վճարների և տուրքերի 

տնտեսական համակարգում: 

 Տուրիզմ․անտառային էկոհամակարգերը որպես բնությանն ուղղված տուրիզմ ունեն 

զարգացման լայն հեռանկարներ: Անտառային տարածքներում կան նաև բազմաթիվ 

մշակութային հուշարձաններ, համայնքներում դեռևս պահպանվում է ավանդական 

կենցաղը և արհեստները, որոնք կարող են նպաստել նաև մշակութային, ագրո և 

էթնոտուրիզմի /կամ համակցված/ զարգացմանը՝ նպաստելով աղքատության 

հաղթահարմանը, ենթակառուցվածքների և ծառայությունների զարգացմանը: Այն կարող է 

դառնալ ծառայություններ մատուցող տեղական բնակչության համար եկամտի հիմնական 

աղբյուր և նպաստել նաև պետական բյուջեի մուտքերի ավելացմանը: 

 Տնտեսական գործունեություն․ գյուղատնտեսություն, ենթակառույցներ, 

անասնապահություն, մեղվաբուծություն և այլն։ 

 Հանքարդյունահանում․այս ոլորտի ներառումը անտառային ԷԾ-րի դիմաց վճարային 

համակարգում խիստ ռիսկային է՝ հասցված իրական վնասների փոխհատուցման և 

էկոհամակարգերի անդառնալի խաթարման իրատեսական գնահատման տեսանկյունից: 



 

 

5.3 Անտառի էկոհամակարգային ծառայությունների 
համեմատական գնահատում 

Ներկայումս անտառային ԷԾ-ների համալիր նշանակությունը՝ հատկապես նրանց կողմից 

կենսապայմանների ապահովումը Հայաստանում դեռևս չունի տնտեսական կոնկրետ դրսևորում, 

ինչը հանգեցնում է էկոհամակարգերի թերգնահատմանը, խախտմանը և կենսաբազմազանության 

աղքատացմանը:  

Մինչդեռ անտառային էկոհամակարգերը հանդիսանում են ազգային բնական և սոցիալական 

կապիտալի կարևոր բաղադրիչը և դրանց կողմից տրամադրվող էկոլոգիական ծառայությունները 

պետք է համալրեն ազգային տնտեսությունը և նպաստեն շրջակա միջավայրի և 

կենսաբազմազանության հետագա պահպանությանը և վերականգնմանը: 

Ստորև ներկայացվում է հիմնական Էկոհամակարգային ծառայությունների համեմատական 

բնութագիրը ներկայումս կիրառվող անտառկառավարման (business as usual/ BAU) և 

էկոհամակարգերի կայուն կառավարման (sustainable ecosystem management/SEM) տարբերակների 

դեպքում։ 

Աղյուսակ 8. Էկոհամակարգային ծառայությունների համեմատական բնութագիրը BAU և SEM 
տարբերակների դեպքում 

Էկոհամակարգային 

ծառայությունների տեսակը 

 

Բացեր և վտանգներ՝ 

Ներկայումս կիրառվող 

անտառկառավարման 

պրակտիկա (BAU) 

Հնարավորություններ՝  ¿ÏáÑ³Ù³Ï³ñ·»ñÇ 

կայուն կառավարում (SEM) 

 

I. Ապահովող՝ էկոհամակարգերից ստացվող  նյութական օգուտներ  

Սննդի տրամադրում /պտուղ, 

հատապտուղներ, կերային 

բույսեր, ձուկ, որսամիս և այլն/ 

Չկանոնակարգված 

օգտագործում, ապօրինի 

որսագողություն և հավաք, 

անտառհատումներ, 

ապրելավայրերի կրճատում, 

կենսաբազմազանության 

կորուստ 

Կենսաբազմազանության 

ապրելավայրերի և աճելավայրերի 

բարելավում, ԷԾ-ների որակի և քանակի  

աճ, տեղական բնակչության 

կենսամակարդակի աճ 

Ջուր /խմելու, ոռոգման; 

աղբյուրներ, գետակներ, 

հանքային ջրեր/  

Ապօրինի հատումներ,  

էրոզիա, սելավներ, 

աղբյուրների չորացում, 

խմելու և ոռոգման ջրի 

պակաս, ջրային 

կենսաբազմազանության 

կորուստ 

 

Անտառապատման և 

անտառվերականգնման, անտառների 

պահպանության միջոցով ջրային 

հոսքերի կարգավորում, ջրերի 

որակական և քանակական 

ցուցանիշների բարելավում, տեղական 

բնակչության համար խմելու և ոռոգման 

ջրի ապահովում 

Անմշակ նյութեր՝ հումք Անտառածածկի կրճատում,  Կայուն անտառկառավարում,  անտառի 



 

/վառելափայտ, շինափայտ, 

անասնակեր, այլ նյութեր/ 

գերարածեցում, 

կարճաժամկետ օգուտների 

վրա հիմնված տնտեսվարում 

հատկանիշների պահպանություն 

ռեսուրսների երկարաժամկետ 

խնայողական օգտագործում 

Գենետիկական պաշարներ Ապօրինի հավաք, 

չկանոնակարգված և 

ապօրինի հատումներ, 

ռեսուրսների սպառում 

Անտառածածկ տարածքների, 

գենետիկական պաշարների 

պահպանություն, կրճատման 

վտանգների կանխարգելում և վերացում  

II. Կարգավորող՝էկոհամակարգային գործընթացների կարգավորումից ստացվող  օգուտներ  

  

Օդի որակի կարգավորում 

/փոշու, արտանետումների  

կլանում/  

Անտառածածկի, անտառների 

կազմի և կառուցվածքի 

փոփոխությունների  

հետևանքով օդի որակի և 

կլիմայի կարգավորման, 

³ÍË³ÍÝÇ կլանման 

կարողության կրճատում 

ԲՀՊՏ ռեժիմների կիրառման, 

անտառածածկի ավելացման, 

հատումների կրճատման, անտառների 

պահպանության միջոցով օդի որակի 

բարելավում, կլիմայի կարգավորման 

կարողության և ծավալների աճ 

Կլիմայի կարգավորում 

/ջերմային բալանսի և 

խոնավության  կարգավորում, 

ածխածնի երկօքսիդի (CO2) 

կլանում / 

Մակերևութային և 

ստորերկրյա ջրերի 

կարգավորում  /հոսքի 

ինտենսիվություն և սեզոնային 

բաշխում, բնական դրենաժի 

ապահովում, երաշտների 

կանխում/ 

Ապօրինի հատումներ,  

աղբյուրների չորացում, 

ոռոգման ջրի պակաս, 

երաշտների 

հաճախականություն 

Ջրային հոսքերի կարգավորում, ջրերի 

որակական և քանակական 

ցուցանիշների բարելավում, ոռոգման, 

տեխնիկական և էներգետիկ 

նպատակներով ջրերի ապահովում, 

տեղական բնակչության կենսական 

կարիքների ապահովում 

Բնական աղետներ 

/երաշտներ, սողանքներ, 

սելավներ, փոշու ամպեր, 

հրդեհներ և այլն/ 

Անտառածածկի, անտառների 

կազմի և կառուցվածքի 

փոփոխությունների  

հետևանքով երաշտների, 

սելավների, սողանքների 

հաճախականության աճ 

Անտառածածկի ավելացման, 

անտառների պահպանության և 

վերականգնման միջոցով բնական 

աղետների հետևանքների մեղմացում և 

կանխարգելում 

Էրոզիա /հողի վերին շերտի 

տեղատարում, ձորակների 

առաջացում/ 

Արոտների և խոտհարքերի  

գերշահագործման, 

չկանոնակարգված և ապօրինի 

հատումների արդյունքում 

հողի էրոզիա 

Անտառապատման/վերականգնման 

/պահպանության միջոցով բնական 

էրոզիայի կանխարգելում, հողում CO2 –

ի պարունակության պահպանում և դրա 

աճի ապահովում 

Ապրելավայրերի 

/աճելավայրերի ապահովում 

/պոպուլյացիաների 

կենսացիկլի ապահովում, 

միգրացիա և այլն/ 

Կենսաբազմազանության 

տեսակների և քանակների 

կրճատում, անտառածածկի 

կրճատում, անտառների 

կազմի և կառուցվածքի 

փոփոխություն և հատվածայ-

նության ավելացում 

Ապրելավայրերի վերականգնում, 

կենդանիների միգրացիոն ուղիների 

պահպանություն, հատուկ  

պահպանության ռեժիմների կիրառում 



 

Վնասատուների,  

հիվանդությունների և 

համաճարակների 

կանխարգելում 

Չկանոնակարգված և 

ապօրինի հատումների 

հետևանքով վնասատուների և 

հիվանդությունների 

տարածում, սերմերի 

որակազրկում 

Վնասատուների և հիվանդությունների 

դեմ պայքարի միջոցառումների 

պլանավորում, արդյունավետության 

բարձրացում, ծառուտների 

առողջացում, անտառի բնական 

վերականգնման հատկանիշների 

բարելավում 

III. Մշակութային ծառայություններ՝ոչ նյութական օգուտներ հոգևոր հարստացման, գիտահետազոտական 

գործունեության իրականացման, ռեկրեացիայի, գեղագիտական փորձի և այլնի միջոցով 

Գեղագիտական արժեքներ Հատումների, էրոզիայի, 

սելավների, 

հիվանդությունների 

տարածման հետևանքով 

անտառային լանդշաֆտների 

և բնապատկերների 

խաթարում  

Անտառվերականգնում, անտառածածկ 

տարածքների ավելացում, մասնակցային 

կառավարման սկզբունքների և 

ներգրավման ապահովում 

Հոգևոր և կրոնական 

արժեքներ 

Մշակութային լանդշաֆտների 

դեգրադացիա, անտառային 

լանդշաֆտների խաթարում 
Իրազեկության բարձրացում, կրթական 

ծրագրերի իրականացում, մշակութային 

լանդշաֆտների վերականգնում 

Գիտաճանաչողական և 

կրթական արժեքներ 

Ռեկրեացիա և էկոտուրիզմ Չկանոնակարգված տուրիզմ, 

անտառածածկի կրճատում, 

լանդշաֆտների խաթարում և 

աղտոտում 

Տուրիզմի կառավարման ծրագրերի 

իրականացում, տարածքների ռեկրեա-

ցիոն գոտիավորում, համայնքների 

ներգրավում, տեղական կարողու-

թյունների հզորացում, ծառայություն-

ների տրամադրում 

IV. Աջակցող/նպաստող ծառայություններ՝ծառայություններ, որոնք անհրաժեշտ են էկոհամակարգային այլ 

ծառայությունների գործարկման համար  

Հողագոյացում  Անտառների դեգրադացիա, 

անտառածածկ տարածքների 

կրճատում, էրոզիա, 

հողագոյացման երևույթների 

խախտում 

Դեգրադացված անտառների 

վերականգնում, անտառածածկ 

տարածքների ավելացում, հողերի 

խախտման երևույթների կանխարգելում, 

անտառների աճման և վերականգնման 

պայմանների բարելավում 

Սննդարար նյութերի 

շրջանառություն  

Անտառածածկի, անտառների 

կազմի և կառուցվածքի 

փոփոխությունների  

հետևանքով սննդարար 

նյութերի շրջանառության 

խախտում, հողերի 

բերրիության նվազում 

Ապօրինի անտառհատումների և 

արածեցումների կանխարգելում, 

անկանոն զբոսաշրջության և ՈՓԱԱ – յի 

օգտագործման կանխարգելում, 

խոտհարքերի ու արոտավայրերի 

բուսական կազմի բազմազանության 

ապահովում 



 

 Ջրի շրջանառություն Անկանոն հատումներ, 

ծառուտների կողմից 

խոնավության կլանման  և 

պահպանման ռեժիմի 

խախտումներ, աղբյուրների 

չորացում, էրոզիա, 

հեղեղումներ 

Անտառածածկ տարածքների 

ավելացում, ապօրինի 

անտառհատումների կանխարգելում, 

ծառուտների բնական վերականգնման 

հատկանիշների պահպանում, ջրի 

շրջանառության հավասարակշռում 

Ֆոտոսինթեզ Անտառածածկի կրճատում, 

ածխածնի երկօքսիդի (CO2) 

կլանման նվազում, լույսի և 

էներգիայի շրջանառության 

խախտում, թթվածնի 

արտազատման նվազում 

Անտառվերականգնում, անտառածածկ 

տարածքների ավելացում, ածխածնի 

երկօքսիդի (CO2) կլանման ավելացում, 

օրգանական նյութերի կուտակման 

ծավալների աճ,  էներգիայի և նյութերի 

շրջանառության կարգավորում 

 

  



 

Գլուխ 6. Անտառային ոլորտում ԷԿՏՆ ամբողջական 

գնահատման ճանապարհային քարտեզ և 

գործողություններ 

6.1 Քաղաքականություն և օրենսդրություն 

Հաշվի առնելով Հայաստանում անտառային ոլորտի օրենսդրության և քաղաքականության ներկա 

վիճակի վերլուծությունները և առկա տեղեկատվությունը, ոլորտում ԷԿՏՆ ռազմավարության և 

հայեցակարգի սահմանման, ինչպես նաև ԷԾ-ների վճարների իրականացման ֆինանսական 

մեխանիզմների և շուկայի ձևավորման նպատակով անհրաժեշտ են հետևյալ քայլերը. 

 Ամրագրել միջազգային կոնվենցիաներից և համաձայնագրերից բխող 

պարտավորությունների և առաջարկությունների կիրարկումը ազգային ռազմավարական 

փաստաթղթերում և դրանց իրականացման ծրագրերում /Կենսաբազմազանության մասին 

կոնվենցիա, Աիչի նպատակներ, 2011-2020 ռազմավարական պլան/։  

 Վերանայել ՀՀ Անտառի ազգային քաղաքականության և ռազմավարության փաստաթուղթը 

/2004 թ./, ինչպես նաև Անտառի ազգային ծրագիրը /2005թ./՝ համապատասխանեցնելով այն 

ԷԿԿ –ի  ռազմավարությանը  և միջազգային փորձի ներկա մոտեցումներին և  ապահովելով 

հիմքեր անտառօգտագործման բնագավառում կայուն կառավարման, մոնիտորինգի  և 

օրենքի կիրարկման համար։ 

 Ռազմավարական ծրագրերի մշակման և որոշումների կայացման գործընթացներում 

հատուկ ուշադրություն դարձնել անտառային տարածքների գոտիավորմանը, բնության 

հատուկ պահպանվող տարածքների և էկոմիջանցքների ընդլայնմանը, կանաչ 

տնտեսության և ենթակառուցվածքների զարգացմանը, ԷԾ –ների տնտեսական 

գնահատմանը, շուկաների ձևավորմանը և աղքատության հաղթահարմանը։ 

 ՀՀ օրենսդրության մեջ կատարել անհրաժեշտ փոփոխություններ, մասնավորապես 

լրամշակել ՀՀ Անտառային օրենսգիրքը /2005 թ./ և մշակել օրենք ԷԾ –ների դիմաց վճարների 

վերաբերյալ: Օրենքը պետք է կանոնակարգի  ԷԾ – ների տեսակները, կատարվող  

վճարները, մեխանիզմները, չափաքանակները,  իրավունքներն ու պարտականությունները։ 

Ներկայումս քննարկվում է ՀՀ-ում շրջակա միջավայրի մասին շրջանակային օրենքի 

մշակման հարցը: ԷԾ-ների վերաբերյալ դրույթները կարող են սահմանվել նշված օրենքում՝ 

առանձին բաժնում։ Դրա հիման վրա կարող են հաստատվել ենթաօրենսդրական 

փաստաթղթեր (oրինակ՝ ԷԾ-ների տնտեսական գնահատման մեթոդաբանության և այլի 

վերաբերյալ)։ 

 ԷԾ-ների մասին օրենքի կամ շրջանակային օրենքում ամրագրված ԷԾ-ների վերաբերյալ 

դրույթների հիման վրա կատարել համապատասխան փոփոխություններ առնչվող այլ 

օրենքներում։ Մշակել համապատասխան կանոնակարգեր ԷԾ–ների տեսակների, 

կատարվող  վճարների, մեխանիզմների, չափաքանակների, ժամկետների, հաշվարկման և 

այլ անհրաժեշտ դրույթների վերաբերյալ: 

 Վերլուծել բնօգտագործման և բնավճարների համակարգը, վերանայել բնության հասցված 

վնասի դիմաց վճարների սակագները։ Օրինակ, սակագները (կոմպենսացիան) պետք է շատ 



 

ավելի բարձր լինեն, եթե տնտեսական գործունեությունն անվերադարձ խախտում է 

էկոհամակարգը (օրինակ՝ բաց հանքի շահագործում անտառով ծածկված տարածքում) կամ 

իրականացվում է էկոհամակարգին (անտառային տարածքին) կից, երբ աղմուկի և այլ 

ազդակների արդյունքում խաթարվում է կենսաբազմազանության բնականոն կյանքը, 

աղտոտվում են ջրերը և այլն։ Բնապահպանական վճարների համակարգում պետք է հստակ 

արտահայտված լինի էկոհամակարգերի խախտման (hետևաբար մատուցվող ԷԾ-ների 

պակասեցման) դիմաց վճարը, որը կարող է լինել շատ բարձր՝ որոշ դեպքերում կասկածի 

տակ դնելով տնտեսական գործունեության նպատակահարմարությունը։ 

 Բնապահպանության ոլորտի նորարական ֆինանսատնտեսական մեխանիզմների 
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արձանագրային որոշում/ հիման վրա մշակվել և ընդունվել է գործողությունների ծրագիր՝ 

կոնկրետ գործողություններով և ժամանակացույցով։ Կարևոր է հետամուտ լինել այդ 

գործողությունների ծրագրի առաջնահերթ գործողությունների իրականացմանը։ 

 

6.2 Կառուցվածքային հիմնախնդիրներ և կառավարում 

Անտառային էկոհամակարգերի կառավարման կայունությունը պետք է հենվի անտառի կողմից 

տրամադրվող բարիքների և ծառայությունների արդյունավետ օգտագործման, բուսական և 

կենդանական բազմազանության, հողերի, ջրերի, լանդշաֆտների, ռելիեֆի, մթնոլորտի և 

միջավայրապաշտպան այլ հատկանիշների ամբողջական գնահատման վրա:   

Անտառային ոլորտի կառավարման արդյունավետության բարձրացման նպատակով անհրաժեշտ 

քայլերն են. 

1. «Հայանտառ» ՊՈԱԿ – ի կարգավիճակի վերանայում. 

- Պետական անտառային ծառայության /կամ անտառային պետական կոմիտեի/ ստեղծում։ 

- Ներկայիս անտառտնտեսություն մասնաճյուղերի կարգավիճակի վերանայում․ դրանց համար 

իրավաբանական անձի կարգավիճակի սահմանում՝ անտառկառավարման պլանների 

իրականացման համար նպաստավոր հնարավորությունների ստեղծման նպատակով։ 

2. «Հայանտառ» ՊՈԱԿ – ի կառուցվածքի և կառավարման ռեժիմների վերանայում․ 

- «Հայանտառ» ՊՈԱԿ–ի կազմում ձևավորել բնության հատուկ պահպանվող տարածքների 

կառավարման բաժին:  

- «Հայանտառ» ՊՈԱԿ–ի կազմում ձևավորել անտառկառավարման պլանավորման 

ստորաբաժանում՝ կառավարման պլանների մշակման, տարածքների գոտիավորման և 

տեղեկատվության թարմացման նպատակով: 

- «Հայանտառ» ՊՈԱԿ–ում պետք է գործի նաև էկոհամակարգային ծառայությունների տնտեսական 

գնահատման, անտառի կողմնարդյունքի, երկրորդային անտառօգտագործման և սոցիալ-

տնտեսական ծրագրերի համակարգման բաժին, որի հիմնական խնդիրները պետք է լինեն բնական 

պաշարների ինտեգրված կառավարման ապահովումը և միջազգային փորձի կիրառումը:  



 

- «Հայանտառ» ՊՈԱԿ-ում մարդկային և տեխնիկական հզորությունների ստեղծում՝ ուղղված 

կայուն անտառկառավարմանը։  

3. Տարածքների գոտիավորում, կենսաբազմազանության մոնիտորինգի իրականացում, 

կառավարման տարբեր ռեժիմների սահմանում և բազմանպատակ անտառօգտագործում. 

-  Անհրաժեշտ է իրականացնել Հայաստանի անտառների ազգային գույքագրում, որի արդյունքում 

կարող են ստացվել թարմացված տվյալներ ոչ միայն անտառների տեխնիկական բնութագրերի և 

բնափայտային պաշարների մասին, այլև տեղեկություններ անտառների կողմից տրամադրվող 

էկոհամակարգային ծառայությունների վերաբերյալ։ Նման գույքագրումները պետք է կատարվեն 10 

տարին մեկ անգամ։ Վերջին անգամ Հայաստանում գույքագրումներն իրականացվել են մի շարք 

անտառտնտեսությունների համար, որոնց հիման վրա մշակվել և ընդունվել են 

անտառկառավարման պլաններ․ դրանցից շատերի ժամկետները մոտենում են ավարտին։ Իմաստ 

ունի իրականացնել Հայաստանի բոլոր անտառների միանվագ գույքագրում՝ լիարժեք տվյալներ 

ունենալու համար․ դա այնուհետև հիմք կհանդիսանա կադաստրի վարման համար։ Գույքագրումը 

պետք է ներառի նաև կենսաբազմազանությունը, որի հիմք կհանդիսանա հետագայում 

կենսաբազմազանության մոնիթորինգի համար։  

- Գույքագրումից ստացված տվյալների հիման վրա պետք է կատարել անտառային տարածքների 

գոտիավորում, որի արդյունքում կառանձնացվեն տարբեր օգտագործման ենթակա տարածքներ, 

ինչպես նաև պահպանության ենթակա արժեքավոր տարածքներ։ Գոտիավորումը կարող է հիմք 

հանդիսանալ հետագա տնտեսական գործունեության իրականացման համար, ինչպես նաև 

քննարկելու համար այն դեպքերը, երբ տարածքից ստացվող էկոհամակարգային ծառայությունների 

երկարաժամկետ օգուտները գերակշռում են տարածքի տնտեսական օգտագործման օգուտներին։ 

ԲՀՊՏ-ների գոտիավորման որոշ սկզբունքներ ներկայացվում են Հավելված 3-ում։ 

- Անտառտնտեսություն/մասնաճյուղերի տարածքներում պետք է կիրառել բազմանպատակ 

անտառօգտագործում` նպաստելով անտառային կենսաբազմազանության պահպանությանը, 

էկոտուրիզմի զարգացմանը, ռեկրեացիոն կամ գիտակրթական նպատակներով օգտագործմանը:  

- Գիտական հիմնավորումների և գոտիավորման շնորհիվ «Հայանտառ» ՊՈԱԿ–ի կառավարման 

ներքո գտնվող բնության հուշարձանները, առանձին արժեքավոր և կուսական 

անտառտեղամասերը, այդ թվում բարձր բնապահպանական նշանակության անտառները պետք է 

կառավարել համապատասխան ռեժիմներով` դարձնելով դրանք բնության հատուկ պահպանվող 

տարածքներ կամ էկոլոգիական միջանցքներ և ընդլայնելով երկրի ԲՀՊՏ–ների համակարգը:  

- Կենսաբազմազանության կառավարումը պետք է հիմնվի բույսերի և կենդանիների առանձին 

տեսակների վերաբերյալ ճշգրիտ գիտական տվյալների և հավաստի մոնիտորինգի վրա, որի 

համար անհրաժեշտ է Կենսաբազմազանության վիճակի մոնիտորինգի համակարգի ներդրում:  

- Պետք է ձևավորել համայնքների, հասարարակական կազմակերպությունների և մասնավոր 

սեկտորի ներգրավման մեխանիզմներ, որոնք կծառայեն սոցիալական տարբեր խմբերի և 

համայնքային շահերին՝ ապահովելով միաժամանակ մասնակցային կառավարում և ռեսուրսների 

ռացիոնալ օգտագործում և վերականգնում:    

 



 

6.3 Անտառկառավարման պլանավորում 

Անտառկառավարման բնագավառում պետք է որդեգրվեն էկոհամակարգային մոտեցումները՝ 

որպես կառավարման օբյեկտ դիտարկելով ոչ թե ծառուտը կամ բնափայտի արտադրությունը, այլ 

անտառային ամբողջական էկոհամակարգը` բիոտիկ և աբիոտիկ բոլոր բաղադրիչներով հանդերձ: 

Այդ նպատակով պետք է վերանայել անտառկառավարման պլանների մշակման գործընթացը և 

գործող հրահանգը: Ներկայումս մշակվող անտառկառավարման պլաններում պետք է ընդգրկվեն 

պահպանության, գիտական ուսումնասիրությունների, կենսաբազմազանության մոնիտորինգի, 

էկոտուրիզմի, որսահանդակների կազմակերպման, համայնքամերձ բնակչության կողմից ոչ 

բնափայտային և անտառային կողմնարդյունքի օգտագործման ծրագրեր: 

Կենսաբազմազանության արդյունավետ պահպանությունն ապահովելու նպատակով անհրաժեշտ է 

անտառկառավարման պլանների միջոցառումների համապատասխանեցումը և ինտեգրումը 

տարածքային կառավարման այլ պլանների և ծրագրերի հետ /համայնքային զարգացման, 

հանքարդյունահանման, զբոսաշրջության, ջրհավաք ավազանների կառավարման, աղետների 

կառավարման, էներգետիկայի և այլն/: 

Անտառկառավարման պլաններում առավել մեծ տեղ պետք է հատկացվեն անտառների 

արտադրողականության, վերականգնման, անտառի կազմի բարելավման խնդիրներին, ինչպես 

նաև անտառների էկոհամակարգային գործընթացների կարգավորումն ապահովող 

հատկությունների և անտառային գենետիկական ֆոնդի պահպանման միջոցառումներին: 

Կառավարման պլաններում պետք է ներկայացվեն հստակ բիզնես պլաններ (կամ պլանների 

իրականացման տնտեսական հիմնավորումներ), որոնք պետք է նախանշեն 

անտառտնտեսությունների տնտեսական քաղաքականությունը, հնարավորությունները, 

ֆինանսական աղբյուրներն ու գործիքները՝ ներառյալ ԷԾ–ների դիմաց կատարվող վճարներն ու 

այլընտրանքային այլ եկամտի աղբյուրները: 

 

6.4 Անտառտնտեսվարման սոցիալտնտեսական ասպեկտներ 

Անտառտնտեսվարման սոցիալտնտեսական միջոցառումները հստակորեն պետք է բխեն 

բնապահպանական գերակայություններից, քանի որ ռեսուրսների հետագա դեգրադացիան 

կհանգեցնի անտառների ոչ միայն միջավայրապաշտպան, այլև տնտեսական և սոցիալական 

նշանակության կորստին: 

Անտառային ԷԾ-րը տնտեսական արժեք են ներկայացնում և պետք է ինտեգրվեն երկրի 

տնտեսության ընդհանուր համակարգում: ԷԾ–րի տրամադրման կամ պահպանման համար 

նախատեսված փոխհատուցման վճարները խրախուսում են լանդշաֆտների և 

կենսաբազմազանության պահպանությանն ուղղված ֆինանսական հավելյալ հոսքերի ստեղծումը:  

Տեսականորեն ԷԾ-ների պահպանման նպատակով ֆինանսական հիմնական աղբյուրներ են 

հանդիսանում ոլորտի պետական ծախսերը, աղտոտող կազմակերպությունները /ջրային 

ռեսուրսներ, հանքարդյունաբերություն և այլ/ կազմակերպությունների միջոցները, դոնոր 



 

կազմակերպությունները, բնօգտագործման վճարները, հողերի սեփականատերերը, 

հովանավորները և այլն:   

ԷԾ-ների տնտեսական երկարաժամկետ ռազմավարությունը պետք է նպատակամղվի 

էկոլոգիապես ռացիոնալ, սոցիալապես արդարացի և տնտեսապես շահավետ խնդիրների 

լուծմանը: ԷԾ-ների դիմաց կատարվող վճարները հետագայում կարող են ձևավորել 

վերարտադրվող էկոլոգիական հիմնադրամներ՝ նպաստելով բնության պահպանության համար 

միջոցների տրամադրմանը, փոխհատուցման ֆոնդերի և կանաչ էկոնոմիկայի հիմքերի 

ստեղծմանը: 

ԷԾ-ների դիմաց վճարների մեխանիզմի ձևավորման ժամանակ պետք է հստակ նշվի կոնկրետ ԷԾ–

ների առկայությունը, գնահատման նպատակները, դրանց տեսակը, սպառողների կողմից դրանց 

տրամադրողներին ուղղվող միջոցների ծավալները, իրավական և ինստիտուցիոնալ հիմքերը` 

հաշվի առնելով տեղական առանձնահատկություններն ու սոցիալտնտեսական իրավիճակը:  

Հայաստանում ձևավորված ներկա սոցիալտնտեսական իրավիճակի վերլուծությունները ցույց են 

տալիս, որ մոտ ապագայում անտառային ոլոլորտում ԷԾ – ների վճարային համակարգի ներդրման 

պրակտիկան կարող է ընթանալ որոշակի դժվարություններով և կրել միայն մասնակի բնույթ։ 

Համենայն դեպս ԷԾ-ների վճարային համակարգը դժվար կամ անհնար կլինի կիրառել անտառային 

ԷԾ-ներից օգտվող համայնքների նկատմամբ։ Այնուամենայնիս, կարելի է քննարկել այդ 

համակարգի կիրառումը տնտեսվարող սուբյեկտների նկատմամբ (մասնավորապես, ՀԷԿ-եր, 

հանքեր և այլն), իսկ հավաքված միջոցները կարող են ուղղվել ԷԾ-ների պահպանմանը կամ 

վերականգնմանը: 

Էկոհամակարգային ծառայությունների համար վճարները նպատակահարմար է ներդնել 

բնօգտագործման և բնապահպանական վճարների (ԲԲՎ) համակարգի վերանայումից հետո միայն, 

այլապես անկատար ԲԲՎ համակարգը կարող է խաթարել էկոհամակարգային ծառայությունների 

վճարների համակարգը: Այս նպատակով անհրաժեշտ է վերլուծել ԲԲՎ համակարգը և քննարկել 

ինչպես կարելի է ներդնել ԷԾ-ների դիմաց վճարների համակարգը․ վերջինս կներառի վճարումներ 

էկոհամակարգերի չօգտագործման համար, ի տարբերություն ԲԲՎ համակարգի, որով վճարվում է 

պաշարի օգտագործման կամ էկոհամակարգերին հասցված վնասի դիմաց։ 

Ընդհանուր առմամբ, անհրաժեշտ է ավելացնել բյուջետային հատկացումները 

բնապահպանությանը (2013թ-ին կազմել է բյուջեի 0,4 %), որոնք ուղղված են էկոհամակարգերի 

վերականգնմանը կամ պահպանությանը, հետևաբար նպաստում են այդ թվում անտառներից 

ստացվող էկոհամակարգային ծառայությունների պահպանմանը։  

 

6.5 Ներկայիս անտառկառավարման պրակտիկայից /BAU/ անցումը 
դեպի էկոհամակարգերի կայուն կառավարում /SEM/  

Անտառային ոլորտում ներկայիս անտառկառավարման պրակտիկայից /BAU/ անցումը դեպի 

էկոհամակարգերի կայուն կառավարում /SEM/ պահանջում է. 



 

- Մեթոդաբանության և իրազեկման կարիքների գնահատում, պետական մարմինների 

տեղեկացվածության ավելացում և կարողությունների հզորացում (ինստիտուցիոնալ, մարդկային, 

տեխնիկական),    

- Անտառային ոլորտի շահառուների, մասնավոր սեկտորի և որոշում կայացնողների միջև 

երկխոսության և համագործակցության ակտիվացում, 

- BAU և SEM տարբերակների ծախսերի և օգուտների ուսումնասիրում, ազգային ԲԿ 

համակարգում անտառի տնտեսական նշանակության հստակ հաշվարկում, 

- Անտառների գույքագրում՝ բնափայտային և ոչ բնափայտային պաշաների, 

կենսաբազմազանության և էկոհամակարգային ծառայությունների վերաբերյալ թարմ տվյալներ 

ունենալու համար, 

- Անտառային էկոհամակարգերի տնտեսական օգուտների ճշգրիտ հաշվարկում և 

ռեսուրսների վերաբերյալ /բնափայտ, կողմնարդյունք, ջրային ռեսուրսներ, խոտհարքեր, 

արոտավայրեր, կենսապաշարներ/ ֆինանսական հավաստի տվյալների հավաքագրում,  

- Ուսումնասիրությունների իրականացման նպատակով անհրաժեշտ միջոցների 

հատկացում,  

-            Oրենսդրական դաշտի կանոնակարգում /ներառյալ մեթոդական փաստաթղթեր, 

ուղեցույցներ/,  

- Որոշ կոնկրետ դեպքերում անտառային էկոհամակարգերի և կենսաբազմազանության 

տնտեսական գնահատում, որը կարող է հիմնավորել կոնկրետ անտառային էկոհամակարգի 

տնտեսական նպատակով չօգտագործելը կամ այլընտրանքային օգտագործումը՝ երկար ժամկետում 

ավելի մեծ օգուտներ ստանալու համար։ Նման գնահատումներ կարող են իրականացվել նաև 

անտառային ԲՀՊՏ—ներում։ 

Վերոհիշյալ գործողությունները կարող են նպաստել պարզելու ԷԾ–ների վճարային համակարգի 

ներդրման կարիքներն ու անհրաժեշտությունն ազգային մակարդակով:  

 

6.6 Անտառային էկոհամակարգերի տնտեսական գնահատման և 
ԷԾ-ների դիմաց վճարների փորձնական ծրագրերի իրականացում 

Նախքան ազգային մակարդակով լայնամասշտաբ գործողությունների իրականացումը անհրաժեշտ 

է իրականացնել  կոնկրետ ԷԾ–ների տնտեսական գնահատման փորձնական ծրագրեր 

/անտառային կողմնարդյունք, էկոզբոսաշրջություն, ջրամատակարարում և այլն/՝ ամփոփել այդ 

ուղղությամբ երկրում կուտակված փորձառությունը և փորձարկել անտառային էկոհամակարգերի 

ծառայությունների դիմաց վճարային համակարգի ներդրումը փորձնական տարածքի համար:   

Փորձնական ծրագրերի իրականացման ընթացքում կարևոր է պարզել հետևյալ հիմնական 

հարցերը. 

1. էկոհամակարգերից ստացվող և ակնկալվող օգուտների տեսակները, գնահատման 

նպատակները։ 



 

2. ԷԾ–ների այն տեսակները, որոնք կարող են ներառվել անտառօգտագործման և շուկայական 

տնտեսության մեջ։  

3. ԷԾ–ների գնահատման տնտեսական մեթոդները /օրինակ՝ օգտագործման և չօգտագործման 

արժեքների գնահատման, ստվերային գների, ծախսային մեթոդներ և այլն/։ Այստեղ հիմնական 

խնդիրը համապատասխան տվյալների պակասն է։ 

4. ԷԾ-ների տրամադրողներին/պահպանողներին, շահողներին և «կորցնողներին», 

շահառուների այն խմբերը, որոնք ստանում են օգուտների զգալի հոսքեր, և որոնցից տարբեր 

մեխանիզմներով հնարավոր է ստանալ ֆինանսական միջոցներ։  

5. ԷԾ- ների տնտեսական գնահատում/արժեքի որոշում․էկոհամակարգից ստացվող 

օգուտների ընդհանուր արժեքի որոշում, էկոհամակարգերի վիճակի փոփոխության հանգեցնող 

գործողություններից/ներազդեցությունից ստացվող մաքուր օգուտների որոշում, ծախսերի և 

օգուտների բաշխման վերլուծություն։  

6. Էկոհամակարգերի պահպանության համար ֆինանսավորման պոտենցիալ աղբյուրները։  

7. Վճարների իրականացման ֆինանսական մեխանիզմները և տնտեսական գործիքները, 

ինչպես նաև անհրաժեշտ իրավական հիմքերը՝ համաձայնագրեր, պայմանագրեր և այլն: 

8. ԷԾ-ների գնահատման փորձնական ծրագրեր կարելի է իրականացնել նաև անտառային 

արգելավայրերում, որոնց մեծ մասը ներկայումս օգտագործվում է որպես անտառտնտեսության մի 

մաս՝ առանց համապատասխան պահպանության ռեժիմների կիրառման և առանց հատուկ 

ուշադրություն դարձնելու այնտեղ առկա կենսաբազմազանության և էկոհամակարգային 

արժեքների վրա։ Նույնը վերաբերվում է բարձր բնապահպանական արժեք ունեցող անտառային 

տարածքներին․ դրանց ԷԾ-ների գնահատումը կարող է հիմնավորել որոշակի պահպանության 

ռեժիմների կիրառումը։ 

 

6.7 Անտառային ոլորտում ԷԿՏՆ ամբողջական գնահատում 

Ընդհանուր առմամբ, Հայաստանի անտառների էկոհամակարգերի և կենսաբազմազանության 

տնտեսական ամբողջական գնահատումը (full-scale TEEB) կարող է բավական ծախսատար լինել և 

պետք է հիմնավորվի։ Ավելին, ստացված տվյալները որոշ ժամանակ անց կարող են թարմացման 

կարիք ունենալ՝ ընթացող գործողությունների արդյունքում անտառային տարածքներում տեղի 

ունեցող փոփոխությունների հետևանքով (անտառածածկ տարածքի չափ, պաշարների քանակներ, 

կենսաբազմազանության ցուցանիշներ, սոցիալ-տնտեսական պայմաններ և այլն)։ 

Այդուհանդերձ, ավելի նպատակահարմար է իրականացնել պիլոտային գնահատումներ տարբեր 

կարգի անտառային տարածքների համար (տնտեսական գործունեության ենթակա տարածք, 

պահպանվող տարածք, բարձր բնապահպանական արժեք ունեցող անտառ և այլն), 

մասնավորապես տնտեսական գործունեություն ծավալելուց առաջ։ Արդյունքում կարող են ի հայտ 

գալ հիմնավորումներ նման գործունեությունը չծավալելու օգտին՝ ակնկալվող երկարաժամկետ 

օգուտներ ստանալու հեռանկարի շնորհիվ։  



 

Այնուամենայնիվ, Հայաստանի անտառների ԷԿՏՆ ամբողջական գնահատումը կարող է 

պատասխանել հետևյալ հարցերին և տալ հետևյալ արդյունքները․ 

 Հայաստանի անտառային էկոհամակարգերից ստացվող ԷԾ-ների տնտեսական արժեքի 

գնահտումը։  

 Էկոհամակարգերի պահպանման/չօգտագործման դեպքում ակնկալվող երկարաժամկետ 

օգուտները, ներառյալ համայնքների սոցիալ-տնտեսական օգուտները։ 

 Նպաստել անտառկառավարման ինստիտուցիոնալ բարեփոխումների արագացմանը և 

հիմնավորմանը, ինչպես նաև էկոհամակարգերի կայուն կառավարման պրակտիկային։ 

 Նպաստել անտառային տարածքներում տնտեսական գործունեության ուղղությունների 

սահմանմանը և դրանց արդյունավետության բարձրացմանը։ 

 Նպաստել անտառային կենսաբազմազանության պահպանությանը, անտառների 

բազմանպատակ օգտագործմանը և անտառի արժեքավոր հատկանիշների 

վերականգնմանը։ 

 Նպաստել այլընտրանքային եկամտի աղբյուրների ստեղծմանը, աղքատության 

հաղթահարմանը, 

 Նպաստել հարակից ոլորտների /զբոսաշրջություն, գյուղատնտեսություն, էներգետիկա, 

ջրերի կառավարում, հանքարդյունաբերություն և այլն/ կայուն կառավարմանը և 

զարգացմանը:  

 

 Եզրակացություններ 

Չնայած այն հանգամանքին, որ ՀՀ ռազմավարական որոշ փաստաթղթեր անդրադարձել են ԷԾ–

ների կարևորության խնդրին, այնուամենայնիվ ազգային մակարդակով գործնականում 

բացակայում են  դրանց տնտեսական  արժեքի համապարփակ ընկալումն ու ներդրման 

տնտեսական մեխանիզմները:  

Բացառություն չէ նաև անտառային ոլորտը, որտեղ չեն կիրառվում էկոհամակարգերի կայուն 

կառավարման համալիր մոտեցումները և ԷԾ-ների գնահատման արդյունքները, ԷԾ-ների 

տնտեսական ներուժը չի հանդիսանում երկրի տնտեսական քաղաքականության բաղադրիչ, 

անտառային կենսաբազմազանության և բնական ապրելավայրերի պահպանությունը չեն 

դիտարկվում որպես գերակա խնդիրներ: 

Անտառային ոլորտի վերլուծությունները /BAU և SEM սցենարների համեմատություն, աղյուսակ 4/ 

ցույց են տալիս, որ ոլորտի կառավարումը չի համապատասխանում բազմանպատակ 

անտառօգտագործման սկզբունքներին: Կառավարման ներկա գործընթացների շարունակումը չի 

նպաստում անտառների կողմից էկոհամակարգային ծառայությունների տրամադրմանը, 

բնափայտի արտադրությունը շարունակում է մնալ ոլորտի եկամտի հիմնական աղբյուր և 

տնտեսվարման միջոց՝ խոչընդոտելով կայուն անտառօգտագործմանը: 

Մինչդեռ ԷԿԿ սկզբունքների կիրառումը և  ԷԾ–ների շարունակական տրամադրումը կարող է 

նպաստել ոչ միայն կենսաբազմազանության և ապրելավայրերի պահպանությանը, այլև 

այլընտրանքային եկամտի աղբյուրների ստեղծմանը, աղքատության հաղթահարմանը և 

անտառների բազմանպատակ օգագործմանը, ինչպես նաև հարակից ոլորտների կայուն 



 

կառավարմանը /զբոսաշրջություն, գյուղատնտեսություն, էներգետիկա, ջրերի կառավարում, 

հանքարդյունաբերություն և այլն/:  

Անտառային կենսաբազմազանության և էկոհամակարգերի տնտեսական գնահատման 

մեխանիզմների ստեղծումը և համապատասխան գործիքների կիրառումը հանդիսանում է ոլորտի 

կայուն զարգացման և անտառային էկոհամակարգերի պահպանման երաշխիքը: Այն կնպաստի 

սոցիալտնտեսական զարգացմանը, հարակից ոլորտների քաղաքականության վերանայմանը, 

առավել կարևոր ԷԾ–ների որոշմանը և բնական կապիտալի ողջամիտ օգտագործմանը: 

Ներկա հաշվետվության մեջ ներկայացված առաջարկությունների իրականացումը կարող է 

հետագայում հիմք հանդիսանալ անտառային էկոհամակարգերի կողմից մատուցվող 

ծառայությունների գնահատման, դրանց տնտեսական արժեքի բացահայտման և 

համապատասխան ֆինանսական մեխանիզմների ստեղծման համար: Այդ գործընթացը 

պահանջում է անտառային ոլորտի քաղաքականության, օրենսդրության և կառավարման 

համակարգի վերանայում, ֆինանսական ներդրումներ /այդ թվում միջազգային/, միջճյուղային 

խնդիրների կարգավորման և ներդաշնակեցման երկարաժամկետ ռազմավարության որդեգրում:   

Անտառային ոլորտում ԷԿՏՆ անբողջական գնահատման գործընթացին պետք է նախորդի 

անտառային էկոհամակարգերի և դրանց կողմից տրամադրվող ծառայությունների գնահատման 

փորձնական ծրագրերի իրականացումը, որոնց հիման վրա կատարվելիք վերլուծությունները 

կհիմնավորեն ԷԿՏՆ անբողջական գնահատման անհրաժեշտությունը, իրատեսականությունն ու 

հնարավորությունները: 

 

  

  



 

Օգտագործված գրականություն 

1. The Guidance Manual for “The Economics of Ecosystems and Biodiversity” (TEEB) Country Studies 

2. Guidelines for Management Planning of Protected Areas, IUCN, 2003 

3. «Հայաստանի բնության հատուկ պահպանվող տարածքների զարգացման պետական 

ռազմավարություն և գործողությունների ազգային ծրագիրր, ՀՀ կառավարության 26.12.02թ., թիվ 54 

արձանագրային որոշում 

4. ՀՀ բնապահպանության նախարարության կողմից հաստատված «Բնության հատուկ 

պահպանվող տարածքների կառավարման պլանների կազմման մեթոդական ցուցումներ», 2008թ. 

5. Olson, D.M. & Dinerstein, E. 2002. The Global 200: Priority Ecoregions for Global Conservation. Ann. 

Missouri Bot. Gard. 89:199 – 224. 

6. Mittermeier, R.A., Myers, N. & Mittermeier, C.G. 2000. Hotspots: Earth’s Biologically Richest and Most 

Endangered Terrestrial Ecoregions. Conservation International.  

7. «Էկոհամակարգային ծառայությունների գնահատումը հազարամյակի շեմին», Տես նաև՝ ՄԱԿ-ի 

ԵՏՀ, «Առաջարկներ» (http://www.unpei.org/sites/default/files/PDF/ecosystems-

economicanalysis/MEA-A-Toolkit.pdf ) 

8. TEEB in Local and Regional Policy and Management, 2012, 

9. Guidelines for Management Planning of Protected Areas, Lee Thomas, Julie Middleton, Adrian Phillips, 

IUCN, 

10. ՀՀ ԱՎԾ. ՀՀ Ազգային վիճակագրական ծառայություն, շրջակա միջավայրը և բնական 

պաշարները Հայաստանի Հանրապետությունում (http://www.armstat.am/am/) 

11. Recommendatory Guidelines on Development of Management Plans for the RA Specially Protected 

Nature Areas, Transboundary Joint Secretariat (TJS) for the Southern Caucasus, 2009. 

12. «Հայաստանի վերին Հրազդան պիլոտային գետավազանում էկոհամակարգային 

ծառայությունների դիմաց վճարումների սխեմայի ներդրում» հաշվեվտություն, 2011թ․  

13. Կենսաբանական բազմազանության մասին կոնվենցիայի հինգերորդ ազգային զեկույց, 

Հայաստանի Հանրապետություն, նախագիծ 2014թ. 

 

 

  

 

  



 

ՀԱՎԵԼՎԱԾ 1․ ԷԾ–ների գնահատման ընթացիկ ծրագրերը 

Հայաստանում 

Կենսաբազմազանության և ԷԾ–ների տնտեսական գնահատման փորձառության և ազգային 

տնտեսության մեջ դրանց ինտեգրման ուղղությամբ բացը լրացնելու նպատակով վերջին շրջանում 

տարբեր միջազգային կազմակերպությունների կողմից իրականացվում են փորձնական ծրագրեր, 

որոնք հիմնականում դեռևս ընթացքի մեջ են և հետևաբար դրանց իրականացման ընթացքում ձեռք 

բերված արդյունքները առայժմ լայնորեն լուսաբանված չեն:  

1. ՄԱԿ-ի Բնապահպանական Ծրագրի (ՄԱԲԾ) և ՄԱԿ-ի զարգացման ծրագրի միացյալ 

գլոբալ «Աղքատություն և շրջակա միջավայր նախաձեռնության» հովանու ներքո իրականացվել 

էտեխնիկական աջակցության Ծրագիր, որի առաջնային նպատակն է էկոհամակարգային 

ծառայությունների տնտեսական գնահատման գաղափարախոսության և մեթոդոլոգիայի 

ցուցադրական ներդրումը՝ շեշտը դնելով տնտեսական զարգացման և մարդկանց բարեկեցության 

գործում բնական կապիտալի կայուն կառավարման անհրաժեշտության դերի ընկալման վրա: 

Իրականացվել է պիլոտային գնահատման բաղադրիչ, որը կենտրոնացել է Լոռու մարզի 

հանքարդյունաբերության ոլորտի գործունեության /Քարաբերդի ոսկու հանքավայրի օրինակով/ 

ազդեցության գանահտմանը՝ էկոհամակարգերի ծառայությունների վրա: Զուգահեռաբար 

աջակցություն է ցուցաբերվել ՀՀ բնապահպանության նախարարությանը՝ Շրջակա միջավայրի 

պահպանության նոր շրջանակային օրենքում Էկոհամակարգային ծառայությունների 

մոտեցումների և համապատասխան դրույթների ներդրման հարցում:  

2. ԿՏԲԿ/RECC–ի կողմից նման ուսումնասիրություններ են իրականացվում «Աջակցություն 

հարավային Կովկասի լեռնային շրջաններում կենսաբազմազանության պահպանության 

քաղաքականության և պրակտիկայի զարգացման» ծրագրի  շրջանակներում: Դրանք վերաբերում 

են բուսականության, անտառների և կենդանական աշխարհի տնտեսական գնահատմանը:  

3. USAID-ի «Հայաստանի վերին Հրազդան պիլոտային գետավազանում էկոհամակարգային 

ծառայությունների դիմաց վճարումների սխեմայի ներդրում» հաշվեվտություն (2011թ)։  

Հայաստանում էկոհամակարգային ծառայությունների դիմաց վճարումների համակարգի 

ներդրման և կիրառման համար մշակվել են գետավազանների ընտրության չափանիշները՝ հաշվի 

առնելով UNECE –ի ուղեցույցերը։ Դրա հիման վրա քննարկվել և ընտրվել է պիլոտային 

գետավազան՝ վերին Հրազդանի գետավազանը մինչև Քախսի ընկած տարածքը, ներառյալ 

Մարմարիկ և Ծաղկաձոր աջակողմյան վտակները։ Առաջարկվել է էկոհամակարգային 

ծառայությունների դիմաց վճարումների սխեման և հետագա քայլերը՝ դրա ներդրման ուղղությամբ։ 

 

  



 

Հավելված 2. ՀՀ տարածքի ԲՀՊՏ-ները 

ՀՀ Բնապահպանության նախարարության ՊՈԱԿ-ների կազմում ներառված բնության հատուկ 

պահպանվող տարածքները 

 

ՀՀ Գյուղատնտեսության նախարարության «Հայանտառ» ՊՈԱԿ-ի կազմում ներառված անտառային 

արգելավայրերը 

 

N Անվանումը 

 

Ստեղծման 

տարեթիվը 
Պահպանության օբյեկտը 

1 Արջատխլենու 

 

13.09.1958 ռելիկտային արջատխլենու և կենու պուրակների 

պահպանություն 

2 Գյուլագարակի 

 

13.09.1958 ռելիկտային սոճու անտառների պահպանություն 

 

3 Հերհերի 

նոսրանտառային 

13.09.1958 գիհու ռելիկտային նոսրանտառների պահպանություն 

 

4 Ջերմուկի 13.09.1958 Խոշորառէջ կաղնու լեռնային անտառների և դրանց 

ՊՈԱԿ-ը Պահպանվող տարածքները 
«Խոսրովի անտառ» պետարգելոց» «Խոսրովի անտառ» պետարգելոց  

«Խոր Վիրապ» արգելավայր 

«Գոռավանի ավազուտներ» արգելավայր  

«Զանգեզուր կենսոլորտային համալիր»  «Շիկահող» պետարգելոց 

«Սոսու պուրակ» արգելավայր 

«Զանգեզուր» արգելավայր 

«Սև լիճ» արգելավայր 

«Բողաքար» արգելավայր 

«Խուստուփ» արգելավայր 

«Արևիկ » ազգային պարկ 

«Դիլիջան» ազգային պարկ»  

 

«Դիլիջան» ազգային պարկ 

«Ախնաբադի կենու պուրակ» արգելավայր  
«Սևան» ազգային պարկ» «Սևան» ազգային պարկ 

«Գիհու նոսրանտառային» արգելավայր   

«Արգելոցապարկային համալիր»  

 

«Էրեբունի» պետարգելոց 

«Որդան կարմիր» արգելավայր 

«Ջերմուկի ջրաբանական» արգելավայր 

«Հանքավանի ջրաբանական» արգելավայր  
«Արփի լիճ» ազգային պարկ» 

«Արփի լիճ» ազգային պարկ 

«Զիկատար» բնապահպանական  կենտրոն 
«Զիկատար» արգելավայր 



 

անտառային բնորոշ կենդանական աշխարհի պահպանություն 

5 Բանքսի սոճու 29.01.1959 Բանքսի սոճու եզակի տնկարանային պուրակի 

պահպանություն 

6 Կովկասյան 

մրտավարդենու 

29.01.1959 ռելիկտային Մրտավարդ կովկասյան տեսակի 

պահպանություն 

7 Արզական-

Մեղրաձորի 

09.04.1971 անտառային հազվագյուտ կենդանիների (գորշ արջ, 

կովկասյան մարեհավ) պահպանություն 

8 Գանձաքարի 09.04.1971 լեռնային անտառների, հազվագյուտ և արժեքավոր 

կենդանիների (այծյամ, գորշ արջ,Կովկասյան 

մարեհավ) պահպանություն 

9 Գետիկի 

 

09.04.1971 լեռնային անտառների, հազվագյուտ և արժեքավոր 

կենդանիների (այծյամ, գորշ արջ, Կովկասյան 

մարեհավ) պահպանություն 

10 Իջևանի 09.04.1971 անտառային լանդշաֆտների ու դրանց բնորոշ 

կենդանական աշխարհի պահպանություն 

11 Մարգահովիտի 

 

09.04.1971 խոնավասեր անտառների և դրանց բնորոշ 

կենդանական աշխարհի պահպանություն 

12 Եղեգնաձորի 

 

16.11.1971 անտառային լանդշաֆտների ու դրանց բնորոշ 

կենդանական աշխարհի պահպանություն 

13 Գորիսի 

 

06.11.1972 անտառային լանդշաֆտների ու դրանց բնորոշ 

կենդանական աշխարհի պահպանություն 

 

ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն 

Արագածի ալպյան արգելավայր, ստեղծվել է 29.01.1959 թ-ին, պահպանության օբյեկտ՝ 

սառցադաշտային Քարի լճի և հարակից ալպյան մարգագետինների պահպանություն 

 

  



 

ՀԱՎԵԼՎԱԾ 3․ Անտառային տարածքների գոտիավորման ուղեցույց 

Սկզբնաղբյուր․Recommendatory Guidelines on Development of Management Plans for the RA Specially 
Protected Nature Areas, Transboundary Joint Secretariat (TJS) for the Southern Caucasus, 2009 

Գոտիավորումը տարածքների ֆունկցիոնալ նշանակության սահմանումն է և որպես 

պլանավորման միջոց չի սահամանափակվում տարածքներում ձևավորված փաստացի իրավիճակի 

պարզ ամրագրմամբ, այլև նախանշում է տարածքների զարգացման ուղղությունները: Պահպանվող 

տարածքների գոտիավորումը կիրառվում է տարածքի  կառավարումը կանոնակարգելու և 

պարզեցնելու, գործունեության հիմնական և թույլատրելի տեսակները տեղայնացնելու նպատակով:  

Համաձայն Բնության պահպանության միջազգային միության (ԲՊՄՄ/IUCN) ուղեցույցների` 

գոտիավորումը լայնորեն օգտագործվող ճկուն գործիք է` տարածքների վարչագործառնական 

/ֆունկցիոնալ/ դասակարգման միջոցով պահպանության և օգտագործման տարբեր նպատակների 

իրականացումը ապահովելու համար: Գոտիավորման համընդհանուր սխեմաներ գոյություն 

չունեն, դրանք պայմանավորված են տարածքների առանձնահատկություններով և գոտիավորումը 

իրականացվում է տարբեր երկրներում ընդունված օրենսդրական պահանջներին 

համապատասխան:  

Տարածքի  գործառնական գոտիները որոշվում են բնական, սոցիալական, մշակութային և 

վարչական առանձնահատկությունների, ինչպես նաև տվյալ անտառային տարածքի  հիմնական 

նպատակային նշանակության հիման վրա: Գոտիավորման տարածական տեղաբաշխման մոդելը 

պետք է ապահովի կառավարողների, այցելուների և տեղական բնակիչների համար գոտիների 

դյուրին և հստակ տարբերակումը, դրանց կառավարման ռեժիմներից բխող իրավունքների և 

սահմանափակումների վերաբերյալ տեղեկացվածությունը:  

Գոտիավորման իրականացման համար կիրառվում են տարածքների միջդիսցիպլինար 

ուսունասիրությունների, քարտեզագրման և այլ տվյալների համադրման ընդհանուր մեթոդները 

/հողատեսքերի, բուսակենդանական աշխարհի, անտառշինական, ենթակառուցվածքների, 

վարչական, տեղագրական, պատմահնագիտական հուշարձանների և այլ նյութերի ու թեմատիկ 

քարտեզների համադրում/:  

Վերլուծության են ենթարկվում տարածքների էկոլոգիական և տնտեսական հիմնական 

բնութագրերն ու պոտենցիալը, ազդեցություններն ու հողօգտագործման 

առանձնահատկությունները, որոնց հիման վրա տարածքները խմբավորվում են միևնույն գոտու 

սահմաններում: Գոտիավորման հիմնական խնդիրները առաջադրվում են ելնելով կառավարման 

նպատակներից և սահմանվում են հաշվի առնելով հետևյալ գործոնները.  

 էկոհամակարգերի և  այլ բացառիկ արժեքների պահպանությունը,  

 պատմամշակութային արժեքների պահպանությունը,  

 վնասված տարածքների և պաշարների վերականգնումը,   

 կառավարման համակարգի քաղաքականությունը և որոշումները, 

 էկոլոգիական գործոններով պայմանվորված սահմանափակումները,  

 ոչ ցանկալի օգտագործումների և գործողությունների բացառումը կամ նվազեցումը, 

 ցանկալի օգտագործման տեսակների և տարածքների զարգացման խթանումը, 

 մասնակցային քննարկումների արդյունքները, 



 

 բնական պաշարների և հողօգտագործման վիճակը,    

 գործունեության տեսակների կանոնակարգումը և այն:   

Տարածքների գոտիավորման ընթացքում անհրաժեշտ է խուսափել ֆրագմենտար  

տարաբաժանումից` ապահովելով ապրելավայրերի և էկոլոգիական միջանցքների 

ամբողջականություն: Ըստ պահպանության և օգտագործման ռեժիմի, գործառնական 

նշանակության և էկոլոգիական, գիտական, ռեկրեացիոն, տնտեսական, պատմամշակութային ու 

գեղագիտական արժեքների` տարածքներում կարող են սահմանվել խիստ պահպանության՝ 

արգելոցային, ռեկրեացիոն, տնտեսական, վերականգնման կամ բուֆերային գոտիներ:   

Արգելոցային գոտու հիմնական նպատակը արժեքավոր, ներկայացուցչական և խոցելի 

էկոհամակարգերի /կենսաբազմազանության/ պահպանությունն է: Այս գոտում գործունեության 

հիմնական տեսակներն են`  տարածքի բնական վիճակի ապահովման համար մարդու 

միջամտության կանխարգելումը, գիտական ուսումնասիրությունները, էկոկրթությունը, 

մոնիթորինգը: Գոտու սահմանման նպատակով կարող են կիրառվել Համաշխարհային 

բնապահպանական միության (ԲՊՄՄ/IUCN) ուղեցույցների Կենսաբանական Բազմազանության 

Կարևոր Տարածքների առանձնացման նպատակով կիրառվող խոցելիության չափորոշիչները,  

վտանգված տեսակների համար սահմանված կրիտիկական շեմերը, ինչպես նաև վտանգված 

տեսակների ՀՀ և IUCN Կարմիր Գրքերը: Համաձայն միջազգային մոտեցումների խիստ 

պահպանվող գոտին չի կարող սահմանակցել տնտեսական գոտուն, դրանց միջև պետք է գտնվի 

պահպանման /բուֆերային/ գոտի:  

Ռեկրեացիոն գոտիները ձևավորվում են հիմնականում բնակավայրերին հարող բնապատմական 

հուշարձաններին և հանգստավայրերին մոտ, գեղատեսիլ տարածքներում` տուրիզմի զարգացման, 

հանգստի կազմակերպման, տարածքների կայուն օգտագործման և եկամուտների ապահովման 

նպատակներով: Տարածքներում բնական միջավայրը պետք է պահպանվի անխաթար, 

հնարավորինս նվազեցվեն մարդածին ազդեցություները: Ենթակառուցվածքները պետք է 

համապատասխանեն լանդշաֆտային պլանավորման սկզբունքներին: Այցելությունները պետք է 

կազմակերպվեն միայն թույլատրված տարածքներում` նվազագույն ազդեցության սկզբունքով և 

պետք է ենթարկվեն մշտական մոնիթորինգի: Ռեկրեացիոն գոտին իր հերթին ևս պետք է 

իրականացնի արգելոցային գոտու վրա ճնշումների նվազեցման բուֆերային ֆունկցիա: 

Տարածքների համար մշակվող էկոտուրիզմի կամ այցելությունների կազմակերպման ծրագրերը 

պետք է ներառեն հիմնականում այս գոտին և նրա հարակից տարածքները:   

  

Տնտեսական կամ աջակցության  գոտին /ավանդական օգտագործման, տարածքներ/ հիմնականում 

հարում է հարակից համայնքային կամ մասնավոր հողերին: Այս գոտու հիմնական նպատակը ցածր 

ազդեցություն, բնական պաշարների երկարաժամկետ կայուն օգտագործում և վերահսկողություն 

ապահովելն է: Գոտին իրականում անցումային է և պետք է իրականացնի  միջանկյալ ֆունկցիա մի 

կողմից պահպանության, մյուս կողմից ինտենսիվ օգտագործման միջև: Օգտագործման տեսակները 

սահմանվում են բնական պաշարներից անմիջականորեն կախված տեղական բնակչության 

կարիքները բավարարելու նպատակով: Հողերի, ջրային և անտառային ռեսուրսների, ինչպես նաև 

արոտավայրերի և գյուղատնտեսական այլ նպատակներով օգտագործման տեսակները պետք է 

նպաստեն էկոհամակարգերի պահպանությանը:  



 

Էկոհամակարգերի վրա բացասական մարդածին ներգործությունները  նվազեցնելու նպատակով 

սահմանում է նաև պահպանման (բուֆերային)  գոտի, որը տարածքը շրջափակող առանձնացված 

տարածք է, որտեղ թույլատրվում է միայն էկոհամակարգերին չվնասող  տնտեսական 

գործունեություն: Պահպանման գոտում արգելվում է տնտեսական գործունեություն, որը կարող է 

սպառնալ  այդ տարածքների էկոհամակարգերի կայունությանը և դրանց բնականոն զարգացմանը, 

բուսական եւ կենդանական աշխարհի ներկայացուցիչների,  գիտական կամ պատմամշակութային 

արժեք ունեցող օբյեկտների պահպանությանը: Պահպանման գոտիները ունեն առանձնակի 

կարևորություն, հնարավորության դեպքում պետք է ներառվեն կառավարող սուբյեկտների 

վարչական սահմաններում և տեղաբաշխվեն խիստ պահպանության կարիք ունեցող արգելոցային 

գոտիների հարևանությամբ` հնարավոր ազդեցությունները կանխելու նպատակով: 

Առանձին դեգրադացված տարածքների վերականգնման նպատակով որոշ տարածքներ կարող են 

ժամանակավոր ընդգրկվել վերականգնման գոտու տարածքում: Այստեղ իրականացվող 

միջոցառումները հիմնականում ուղղվում են բացասական ազդեցությունների ամբողջական 

դադարեցմանը և վերականգնման աշխատանքներին: Ժամանակավորապես դադարեցվում են 

անտառօգտագործման այն ձևերը, որոնք կարող են խոչընդոտել իրականացվող աշխատանքների 

արդյունավետությանը: Հիմնականում այս գոտում թույլատրվում են գիտական 

ուսումնասիրություններ, կենսաբազմազանության մոնիտորինգ, էկոկրթական նպատակներով և 

այլ նվազագույն ազդեցությամբ անտառօգտագործման տեսականեր: 

Գոտիավորման ընթացքում լայնորեն կիրառվում են լանդշաֆտային պլանավորման 

մոտեցումները՝ հատկապես տարածքների կառուցապատման, տարաբնակեցման և 

հողօգտագործման տեսակների կանոնակարգման համար: Լանդշաֆտային պլանավորումը 

ներդաշնակեցնում է տարածքների սոցիալտնտեսական զարգացման և շրջակա միջավայրի 

պահպանության խնդիրները, տարածքների հողօգտագործման և զարգացման միտումները, 

էկոլոգիական պահանջներն ու ցանկալի օգտագործման ուղղությունները: 

 

  



 

About FLEG II (ENPI East) Program  
 
The Forest Law Enforcement and Governance (FLEG) II European Neighbourhood and Partnership Instrument (ENPI) 
East Countries Program supports participating countries’ forest governance. At the regional level, the Program 
aims to implement the 2005 St. Petersburg FLEG Ministerial Declaration and support countries to commit to a time-
bound action plan; at the national level the Program will review or revise forest sector policies and legal and 
administrative structures; and improve knowledge of and support for  sustainable forest management and good 
forest governance in the participating countries, and at the sub-national (local) level the Program will test and 
demonstrate best practices for sustainable forest management and the feasibility of improved forest go vernance 
practices at the field-level on a pilot basis. Participating countries include Armenia, Azerbaijan, Belarus, Georgia, 
Moldova, Russia, and Ukraine. The Program is funded by the European Union.  
http://www.enpi-fleg.org 
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EUROPEAN COMMISSION  
The European Union is the world’s largest donor of official development assistance. EuropeAid 
Development and Cooperation, a Directorate General of the European Commission, is 
responsible for designing European development policy and delivering aid throughout the 
world. EuropeAid delivers aid through a set of financial instruments with a focus on ensuring 
the quality of EU aid and its effectiveness. An active and proactive player in the development 
field, EuropeAid promotes good governance, human and economic development and tackle 
universal issues, such as fighting hunger and preserving natural resources.  
http://ec.europa.eu/index_en.htm 

   
 

 

 
WORLD BANK 
The World Bank Group is one of the world’s largest sources of knowledge and funding for its 
188 member-countries. The organizations that make up the World Bank Group are owned by 
the governments of member nations, which have the ultimate decision-making power within the 
organizations on all matters, including policy, financial or membership issues. The World Bank 
Group comprises five closely associated institutions: the International Bank for Reconstruction 
and Development (IBRD) and the International Development Association (IDA), which together 
form the World Bank; the International Finance Corporation (IFC); the Multilateral Investment 
Guarantee Agency (MIGA); and the International Centre for Settlement of Investment Disputes 
(ICSID). Each institution plays a distinct role in the World Bank Group’s mission to end extreme 
poverty by decreasing the percentage of people living on less than $1.25 a day to no more than 
3 percent, and promote shared prosperity by fostering the income growth of the bottom 40 
percent for every country. For additional information please visit:  
http://www.worldbank.org, http://www.ifc.org, http://www.miga.org 

   
 

 

 
IUCN 
IUCN, International Union for Conservation of Nature, helps the world find pragmatic solutions 
to our most pressing environment and development challenges. IUCN’s work focuses on 
valuing and conserving nature, ensuring effective and equitable governance of its use, and 
deploying nature-based solutions to global challenges in climate, food and development. IUCN 
supports scientific research, manages field projects all over the wor ld, and brings governments, 
NGOs, the UN and companies together to develop policy, laws and best practice. IUCN is the 
world’s oldest and largest global environmental organisation, with more than 1,200 government 
and NGO members and almost 11,000 volunteer experts in some 160 countries. IUCN’s work is 
supported by over 1,000 staff in 45 offices and hundreds of partners in public, NGO and private 
sectors around the world. 
www.iucn.org 

   
 

 

 
WWF 
WWF is one of the world’s largest and most respected independent conservation organizations, 
with almost 5 million supporters and a global network active in over 100 countries. WWF’s 
mission is to stop the degradation of the planet’s natural environment and to build a future in 
which humans live in harmony with nature, by conserving the world’s biological diversity, 
ensuring that the use of renewable natural resources is sustainable, and promoting the 
reduction of pollution and wasteful consumption. 
www.panda.org 

 


