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ՀԱՊԱՎՈՒՄՆԵՐ   
 

ԱԶԳ՝ Ավստրիական  զարգացման  գործակալություն   

ԵՀԳԳ՝ Եվրոպական  հարևանության  և գործընկերության  գործիք 

ԵՄ՝ Եվրոպական  միություն   

ԱՕԿԿ՝ Անտառային  օրենսդրության  կիրառման  և կառավարման  ծրագիր 

ԱՊ՝ Անտառկառավարման  պլան  

ՀՆԱ՝ Համախառն  ներքին արդյունք    

ԲՊՄՄ՝ Բնության  պահպանության  միջազգային  միության   

ԲՆ՝ Բնապահպանության  նախարարություն  

ԳՆ՝ Գյուղատնտեսության  նախարարություն   

ՀԿ՝ հասարակական  կազմակերպություն   

ՀՀ՝ Հայաստանի  Հանրապետություն   

ՊՈԱԿ՝ պետական  ոչ առևտրային  կազմակերպություն    

ՀԲ՝ Համաշխարհային  բանկ  

WWF՝ վայրի բնության  համաշխարհային  հիմնադրամ   

 

Հաշվետվությունը պատրաստել  են՝ 

 

Լիլիթ Մարտիրոսյան ը /խմբի ղեկավար/ 

Պիտեր Հերբստը /միջազգային  փորձագետ / 

Արման Փորսուղյանը /տնտեսագետ / 

Վահե Մարտիրոսյան ը /անտառագետ /
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ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ  
 

1. Եվրոպական  հարևանության  և գործընկերության գործիքի (ԵՀԳԳ) Անտառային  

օրենսդրության  կիրառման  և կառավարման  բարելավման  (ԱՕԿԿ) 2-րդ ծրագիրը  

ֆինանսավորվում  է մեկ դոնոր ունեցող ինքնուրույն  հիբրիդ նպատակային  

հիմնադրամի  կողմից՝ Եվրամիության  (ԵՄ) կողմից տրամադրված  9 միլիոն Եվրո 

(11.21 միլիոն ԱՄՆ դոլար) դրամաշնորհի  հաշվին: Հիմնվելով  առաջին փուլի 

հաջողությունների  վրա՝ քառամյա  ծրագիրն  ուղղված է խորացնելու  ոլորտի 

քաղաքականության , իրավական  և վարչական  բնագավառներում  իրականացվող  

բարեփոխումները : 

2. 2016թ. սկզբին FLEG ծրագրի շրջանակներում  Համաշխարհային  բանկը հանդես 

եկավ մի նախաձեռնությամբ , որի նպատակն  էր տեխնիկական  աջակցություն  

ցուցաբերել  ՀՀ կառավարությանը  և այսպիսով  նաև «Հայանտառ» պետական  ոչ 

առևտրային  կազմակերպությանը  («Հայանտառ  ՊՈԱԿ»), ինչպես նաև Հայաստանի  

Հանրապետությ ունում (ՀՀ) անտառային  բարեփոխումների  կապակցությամբ այլ 

շահագրգիռ  անձանց: Ծրագիրն  ուղղված էր երկու հիմնական  նպատակների  

իրականացմանը . 1) մշակել իրավական  դաշտի բարեփոխմանն  ուղղված 

առաջարկությունների  փաթեթ, որտեղ կպարզաբանվի  անտառային  ոլորտի 

քաղաքականությունը , ինչպես նաև ամրապնդել  ապօրինի  անտառհատումների  և 

դրանից բխող առևտրի դեմ պայքարի  ներուժը՝ հաշվի առնելով անտառների , 

ժամանակակից  անտառային  ոլորտի օրենսդրության  ողջ սոցիալական , 

բնապահպանական  և տնտեսական  արժեքը, 2) վերանայել  Հայաստանում  

անտառային  ոլորտը համակարգող  հաստատությունների  կառուցվածքը՝  ելնելով 

դրանց գործառույթներից :  

3. 2016 թ-ի օգոստոսին  ՀՀ հանրային  հատվածում  իրականացված  բարեփոխումների  

արդյունքում  նշանակվեց ՀՀ նոր վարչապետ  և ձևավորվեց  նախարարների  

խորհուրդ : Ձևավորված  նոր կառավարության  խորհրդի  ուշադրության  կենտրոնում  

հայտնվեցին  հանրային  հատվածի  բարեփոխումները, մասնավորապես՝  պետական  

և համայնքային  միջոցների  օգտագործման  արդյունավետության  բարձրացմանն  

ուղղված ինստիտուցիոնալ  փոփոխությունները  և դրանց զուգահեռ  բոլոր 

պետական  հաստատություններում  աշխատակիցների  թվի զգալի կրճատումը  (այդ 

թվում ՀՀ անտառային տնտեսության  կառավարման մեջ ներգրավված անձանց) : 

Խորհրդատուի  թիմը հաշվի է առել ընդունված պետական քաղաքականության 

գործոնն այս հաշվետվությունը  պատրաստելիս՝  անտառային  ռեսուրսների  

կառավարման  բնագավառում  կառուցվածքային  փոփոխությունների  հետ կապված  

առաջարկների  շրջանակներում :  
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4. 2016 թ-ի հոկտեմբեր-նոյեմբեր  ամիսներին  ԱԶԳ կողմից ֆինանսավորվող  ԱՕԿԿ 2-

րդ ծրագրի շրջանակներում  այլ խորհրդատվական  ընկերության  կողմից առանձին  

հանձնարարության  շրջանակներում  անցկացվել են սույն նախագծի հանրային 

լսումներ  և շահառուների  հետ խորհրդակցություններ : Նշված հանդիպումների  

ընթացքում  Խորհրդատուի  թիմը գրանցել է մասնակիցների  բոլոր 

դիտողություններն  ու առաջարկությունները , որոնք քննարկվել  են հանդիպումների  

ընթացքում  և ներառվել  սույն վերջնական  հաշվետվության  մեջ:  

 

2. ՆՊԱՏԱԿԸ 
 

5. Սույն առաջադրանքի  ընդհանուր  նպատակն  է իրականացնել  անտառային  ոլորտի 

օրենսդրական , ինստիտուցիոնալ  և վարչական  կառուցվածքի  վերլուծություն՝  

առկա թերությունները  և անտառային  ոլորտին առնչվող իրավական  տարբեր 

ակտերի միջև հնարավոր  անհամապատասխանությունները  բացահայտելու  

համար: 

 

6. Մասնավորապես , տվյալ առաջադրանքի  շրջանակներում  պետք է իրականացվեն  

հետևյալ աշխատանքները .  

• Վերլուծել  անտառային  ոլորտը կարգավորող  օրենսդրությունը  և հարակից  

հիմնական  իրավական  ակտերը՝  առկա թերությունները , հակասությունները  և 

անհամապատասխանությունները  բացահայտելու  նպատակով ; 

• Ստացված  արդյունքների  հիման վրա վերհանել  փոփոխման  ենթակա 

հիմնական  դրույթները ; 

• Պատրաստել  առաջարկությունների  փաթեթ, որը հետագայում  ՀՀ 

գյուղատնտեսության  նախարարության  համար, որը պատասխանատու  կլինի 

տվյալ փոփոխություններն  Ազգային ժողովի հաստատմանը  ներկայացնելու 

հարցում, պետք է ծառայի որպես համապատասխան  օրենսդրական  ակտերում 

փոփոխություններ  կատարելու  հիմք; 

• Ուսումնասիրել  պատասխանատու  անտառային  մարմնի («Հայանտառ» ՊՈԱԿ) 

առկա ինստիտուցիոնալ  կառուցվածքը , բացահայտել  ուժեղ և թույլ կողմերը, 

ինչպես նաև գործառնությունների  հնարավոր  համընկնումներ ը՝ ոլորտը 

կաչգավորող այլ պետական  լիազոր մարմինների  գործառույթների  հետ; 

• Պատրաստել  «Հայանտառ» ՊՈԱԿ-ի ինստիտուցիոնալ  կառուցվածքի  

բարելավման  վերաբերյալ  առաջարկությունների  փաթեթ: 
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7. Սույն հաշվետվության մեջ ներկայացված են անտառային  ռեսուրսների  

կառավարման  կանոնակարգերի և Հայաստանի  առկա փորձի վերաբերյալ  

իրավական  և ինստիտուցիոնալ  դիտարկումները , ինչպես նաև օրենքների  ու 

կանոնակարգերի  փոփոխության  նախագծերի  ձևաչափով  հատուկ 

առաջարկությունների  փաթեթը: Այն ներառում է նաև անտառային  ռեսուրսների  

կառավարման  բնագավառում  առաջարկվող  կառուցվածքային  փոփոխություններ ը՝ 

ելնելով լավագույն  փորձի սկզբունքներից : Ծրագրի իրականացման  թիմը 

մասնակցել  է նաև Հայաստանի  մարզերում  շահառուների  հետ գործող օրենքների  և 

կանոնակարգերի  փոփոխությունների  նախագծերի  վերաբերյալ  կազմակերպված  

հանրային  լսումներին ու քննարկումներին , ինչպես նաև ներկայացրել  է թիմի 

փորձագետների  կողմից Հայաստանում  անտառային  ռեսուրսների  կառավարման  

բնագավառում  առաջարկվող  ֆունկցիոնալ  կառուցվածքը : Ավելին, թիմը հիմնական  

շահառուների  հետ քննարկել  է անտառային  ռեսուրսների  կառավարման  և 

միջազգային  լավագույն փորձին համապատասխան  օրենքի վերահսկողության  

ինստիտուցիոնալ  կառուցվածքը :  

 

3. ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ  
 

8. Ծրագրի իրականացման ընթացքում Խորհրդատուի գլխամասային գրասենյակում, 

համապատասխան հաստատություններում և գրասենյակներում (այդ թվում 

շահառուների գրասենյակներու մ) կազմակերպվել են կանոնավոր հանդիպումներ և 

քննարկումներ: Ավելին, ողջ Ծրագրի ընթացքում տեղական փորձագետների հետ 

մեկտեղ ներգավվել է միջազգային անտառային օրենսդրության և կառավարման 

փորձագետ՝ շահառուներին ներկայացվող ուսումնասիրություններն ու 

առաջարկները միջա զգային լավագույն փորձին համապատասխան 

կազմակերպելու նպատակով:    

9. Ծրագրի ընթացքում  Խորհդատուի  թիմն իրականացրել  է անտառային  ոլորտին 

առնչվող ՀՀ առաջնային  և երկրորդային  իրավական  ակտերի (ներառյալ , բայց ոչ 

միայն Անտառային  օրենսգրքի , Հողային օրենսգրքի , «Բնապահպանակ ան 

վերահսկողության  մասին» ՀՀ օրենքի, ՀՀ Վարչական  իրավախախտումների  

վերաբերյալ  օրենսգրքի  և ՀՀ Քաղաքացիական  օրենսգրքի  համապատասխան  

դրույթների) գույքագրում : Հաշվի է առնվել նաև ազգային օրենսդրության 

համապատասխանեցման ուղղությամբ ՀՀ կողմից վերջերս ստանձնած 

միջազգային և տարածաշրջանային պարտավորությունները, այդ թվում 

Եվրասիական տնտեսական միության հետ կնքված պայմանագրի պահանջները, 

որին Հայաստանն անդամակցում է սկսած 2015 թ -ից: Իրավական ակտերի ցանկը 
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նախապես՝ մինչև ուսումնասիրություններն իրականացնելը, համաձայնեցվել է 

հիմնական շահառուների հետ:  

10. Վերոնշյալ  իրավական  ակտերի ուսումնասիրությանը  զուգահեռ՝ Խորհրդատուի  

թիմը սահմանազատել  է համապատասխան  պետական  մարմինների  իրավական  

կարգավորման  ֆունկցիոնալ , վարչական  և գործառնական  ոլորտները : 

Խորհրդատուի  թիմն ուսումնասիրել  է ընտրված  երկրների անտառակառավարման  

ինստիտուցիոնալ  կարգավորումները  և եկել է այն եզրակացության ը, որ 

առաջարկվող  կառուցվածքը  պետք է ներառի պայմանների  համեմատությունից  

քաղված բոլոր դասերը, սակայն մշակված  լինի հատուկ Հայաստանի  համար: Դա 

կարելի է անել տեղական  ավանդույթները  և պետական  կառավարման  

կանոնակարգերը  հաշվի առնելու միջոցով՝  այլ երկրների  ավանդույթների  և 

առանձնահատկությունների  վրա հիմնված  լուծումները  փոխառելու  և  

կրկնօրինակելու  փոխարեն:  

Խորհրդատուի  թիմն իրականացրել  է խմբային քննարկումներ  հիմնական  ազգային  

և միջազգային , պետական և ոչ պետական  շահառուների  հետ (Հավելված 4) , 

ինչպես նաև խորհրդատվություն  է տրամադրել  նրանց մի մասին՝ վերջիններիս  

պահանջով , մասնավորապես  միջազգային  անտառային  օրենսդրության  և 

կառավարման  գծով փորձագետի  այցի շրջանակներում : Որոշ հարցերի  

վերաբերյալ  խորհդատվության տրամադրման  գործընթացը  «Հայանտառ» ՊՈԱԿ-ի 

պահանջով  շարունակվել  է նույնիսկ նշված շրջանակներից  դուրս: 

11. Վերջնական  հաշվետվությունն  արտացոլում  է Ծրագրի ընդհանուր  արդյունքները : 

Այն վերաբերում  է գործող անտառային  օրենսդրության  ուսումնասիրությանն  ու 

վերլուծությանը, առկա անհամապատասխանությունների , հակասությունների  ու 

թերությունների  բացահայտմանն  ու կարգավորմանը , ինչպես նաև 

անտառկառավարման  ոլորտում  իրավական  և կառուցվածքային  

փոփոխությունների  վերաբերյալ  առաջարկների  մշակմանը : Վերլուծության  

արդյունքների  հիման վրա մշակվել է առաջարկություների  փաթեթ, որը հիմք 

կհանդիսանա  ՀՀ գործող անտառային  օրենսդրության  հետագա  

փոփոխությունների  համար:  
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4. ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԴԱՇՏԻ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆ  
 

12. Ծրագրի տեխնիկական  առաջադրանքով  սահմանվում  են ուսումնասիրության  և 

վերլուծության  երկու հիմնական  բաղադրիչներ. 1) գործող անտառային  

օրենսդրության  ու հարակից  օրենսդրությունների  ուսումնասիրություն  և 2) 

անտառային  ոլորտի պատասխանատու  մարմնի գործող ինստիտուցիոնալ 

մեխանիզմների  ուսումնասիրություն : Դիտարկված  երկու բաղադրիչների  գծով 

ներկայացվել  է օրենքի փոփոխությունների  և առաջարկությունների  փաթեթ:  

 

13. Թիմի ազգային  և միջազգային  իրավական  փորձագետներն  իրականացրել  են 

անտառային  օրենսդրության  և հարակից  օրենսդրությունների  ուսումնասիրություն  

և վերլուծություն : Իրավական  ակտերի շրջանակը  քննարկվել  է նաև շահառուների՝  

Գյուղատնտեսության  նախարարության  և Հայանտառ  ՊՈԱԿ-ի հետ 

(Ուսումնասիրված իրավական ակ տերի ցանկը ներկայացված է Աղյուսակ  1-ում): 

Իրավական ուսումնասիրության  վերաբերյալ  մանրամասն  հաշվետվությունն  

արդեն ներկայացվել  է Պատվիրատուին  գործողությունների  իրականացման  

ընթացքի  վերաբերյալ  հաշվետվության շրջանակներում : Դիտարկված  հիմնական  

ասպեկտների  մի մասը, մասնավորապես՝  ՀՀ անտառային  օրենսգիրքը  և ՀՀ 

անտառի  ազգային  ծրագիրը , ինչպես նաև ՀՀ անտառային  օրենսգրքի առաջարկվող  

փոփոխությունների  նախագծի  վերլուծությունը  ամփոփ կերպով ներկայացված  են 

ստորև.  

 

4.1 ՀՀ անտառային օրենսգիրք 

 
14. ՀՀ գործող անտառային  օրենսգիրքն  ընդունվել  է 2005 թ-ի հոկտեմբերի  24-ին և մինչ 

օրս փոփոխությունների  չի ենթարկվել : Այդուհանդերձ , վերջերս ՀՀ գործող 

անտառային  օրենսգրքում  որոշ փոփոխություններ  առաջարկելու  փորձեր են 

արվել: Փորձերից  մեկը, որը վերաբերում էր անտառային  օրենսդրության  

վերանայմանը , նախաձեռնել  էր GIZ (Գերմանիայի  միջազգային  

համագործակցության ) ընկերությունը, որն իր կողմից վերանայված տարբերակը  

ներկայացրել  էր ՀՀ գյուղատնտեսության  նախարարությանը՝  ՀՀ կառավարության  

կողմից հետագա  հաստատման  նպատակով: Այնուամենայնիվ , առկա 

թերություների  (հոդվածների  կառուցվածքը  չէր համապատասխանում  ՀՀ 

իրավական  ավանդույթներին , կանոնները  հակասում  էին ՀՀ անտառային  

օրենսգրքին , «Իրավական  ակտերի մասին» ՀՀ օրենքին և այլ ենթաօրենսդրական  
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ակտերին) պատճառով  նախագիծը  ՀՀ կառավարության կողմից վերադարձվել  էր 

ՀՀ գյուղատնտեսության  նախարարությանը : 

 

15. Փոփոխությունների  մեկ այլ առաջարկով  հանդես էր եկել ՀՀ կառավարության  

աշխատակազմին  առընթեր  «Օրենսդրության  կարգավորման  ազգային  կենտրոն» 

ԾԻԳ-ը: Օրենքի փոփոխության  առաջարկվող  նախագիծը  հաստատվել  էր 

կառավարության  կողմից (2016 թ-ի ապրիլի 11-ին) և ներկայացվել  Ազգային ժողով՝ 

հաստատման : Այս նախագիծը , սակայն, դժգոհությունների  մեծ ալիք էր 

բարձրացրել  ազգային  բնապահպանական  ՀԿ-ների ներկայացուցիչների  շրջանում : 

Այդ նախագծով  առաջարկվում  էր երեք հիմնական  փոփոխություն. 1) 

շրջանառությունից  հանել «անտառային  տոմս» հասկացությունը , որը լայնորեն  

կիրառվում  է բազմաթիվ  երկրներում , 2) թույլ տալ կառուցապատում  իրականացնել  

անտառածածկ  տարածքներում  և 3) անտառային հողատարածքի  նկատմամբ  

հետագայում  սեփականության  իրավունքի  ձեռքբերման  պայմանով  

վարձակալության  հանձնել ոչ անտառածածկ անտառային  հողերի տարածքները : 

Բնապահպանների  շրջանում  առավելագույն  դժգոհություն  էր առաջացրել  ՀՀ 

անտառային  օրենսգրքում  կառուցապատման  իրավունքի  ներդնումը : Այն 

փաստացի  վերացնում  է այդ տարածքի  անտառվերականգնման  

հնարավորությունը : Նախագծի քննարկումը  հետաձգվել  էր մեկ տարով՝ 

բնապահպանական  տեսանկյունից  անտառների  վրա նշված նախագծի  հնարավոր  

ազդեցության  մանրամասն  ուսումնասիրության  նպատակով :   

 

16. Ավելի վաղ իրականացված  ուսումնասիրությունների  ընթացքում  ՀՀ անտառային  

օրենսգիրքը  դրական գնահատականի  է արժանացել  տարբեր միջազգային  և 

ազգային  փորձագետների  կողմից, ովքեր նշել են, որ այն համապատասխանում  է 

անտառային  ոլորտը կարգավորող  հիմնական  միջազգային  օրենքներին  (Աղյուսակ  

2): Այն տարբերակում  է անտառներն  ըստ օգտագործման  նշանակության , 

սահմանում  է մասնավոր , համայնքային  և պետական  անտառների  կարգավորումը , 

ինչպես նաև անտառների  ու անտառային  հողերի պահպանության  և 

օգտագործման  հատուկ ընթացակարգեր ը: 

 

17. Այսպես օրինակ՝ Նիլս Յունգեն և Էմիլի Ֆրիպպը1  նշում են, որ օրենսգիրքը  

արդիական  է և էական թերություններ  չունի: Ստեֆան  Մաննը (Դոկտոր Ստեֆան 

Մանն, «Հարավային  Կովկասի  կենսաբազմազանության  կայուն կառավարման  

																																																													
1 Junge, N.; Fripp, E. (2011): “Understanding the Forestry Sector of Armenia”; ENPI-FLEG 
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տարածաշրջանային  ծրագիր» (GTZ-SMB), 2010), ով GIZ կազմակերպության  

հրավիրված  փորձագետն  է, նշում է, որ օրենսգիրքը  բավականին  լավն է, սական 

առաջարկում  է հստակեցնել  և ավելի մանրամասն  կարգավորել  որոշ սկզբունքներ :  
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4.2 GIZ ընկերության կողմից առաջարկվող օրենքի փոփոխությունների նախագիծ 

 
18. GIZ ընկերության՝ օրենքի փոփոխված  նախագիծը ներառում  է նաև նոր 

առաջարկներ , մասնավորապես՝  անտառների  նշանակության  նոր տեսակներ  և 

անտառային  հողերի գոտիավորում : Ավելին, ներկայացված  նախագծում  

առաջարկվում  էր հստակեցնել  անտառների  մոնիտորինգի գործառույթներ ի 

սահմանումը  և ներկայացնել  մասնավոր  անտառների  կարգավորման  

ընթացակարգի  մանրամասն  նկարագրություն : ՀՀ ԳՆ կողմից քննարկվելուց  հետո  

առաջարկվող  փոփոխություննե րի փաթեթը, այդ թվում՝ մեծ թվով նորմատիվ  

իրավական  ակտեր, ներկայացվեցին  ՀՀ կառավարության  պաշտոնական  

հաստատմանը : Արդյունքում  օրենքում  առաջարկվող  փոփոխությունների  

նախագիծը  մեկ անգամ մերժվել է ՀՀ կառավարության  կողմից և ուղարկվել  

լրամշակման : 

 

Աղյուսակ  1. Անտառային օրենսդրության  վերանայման  շրջանակներում  ծրագրի 

իրականացման  ընթացքում  վերլուծված  իրավական  ակտերի ցանկը 

  

ԻՐԱՎԱԿԱՆ  ԱԿՏԵՐԻ ՑԱՆԿԸ 

1. ՀՀ անտառային  օրենսգիրք   

2. ՀՀ անտառային  օրենսգրքի  փոփոխությունների  երկու նախագծեր . «ՀՀ անտառային  

օրենսգրքում  փոփոխություններ  և լրացումներ կատարելու  մասին օրենքի նախագիծ» 

(Օրենսդրության  կարգավորման  ազգային  կենտրոն , 2016 թ.) և «ՀՀ անտառային  

օրենսգրքում  փոփոխություններ  և լրացումներ  կատարելու  մասին օրենքի նախագիծ» 

(GIZ, 2010) 

3. ՀՀ անտառի  ազգային  ծրագիր 

4. Անտառային  ոլորտի հետ կապված  ՀՀ կողմից վավերացված  միջազգային  

պայմանագրեր  

5. ՀՀ քաղաքացիական  օրենսգիրք  

6. ՀՀ վարչական  իրավախախտումների  վերաբերյալ  օրենսգիրք   

7. ՀՀ հողային օրենսգիրք  

8. «Բնության  հատուկ պահպանվող  տարածքների  մասին» ՀՀ օրենք 

9. «Բնապահպանական  իրավախախտումների  հետևանքով  կենդանական  և բուսական  

աշխարհին պատճառված  վնասի հատուցման  սակագների  մասին» ՀՀ օրենք 

10. «Բնապահպանական  և բնօգտագործման  վճարների  մասին» ՀՀ օրենքը   

11. «Շրջակա միջավայրի  վրա ազդեցության  գնահատումների  և փորձաքննության  

մասին» ՀՀ օրենքը 



	
	

11	
Վերջնական  հաշվետվություն   

12. «Բնապահպանական  վերահսկողության  մասին» ՀՀ օրենքը   

13. Հայաստանի  Հանրապետության  անտառների  վերականգնման  և զարգացման  

հիմնադրամ  ստեղծելու  մասին ՀՀ Կառավարության  2004 թվականի  հունիսի 10-ի N 

891-Ն որոշում 

14. ՀՀ գյուղատնտեսության  նախարարություն . ՀՀ կառավարության  2002 թվականի  

սեպտեմբերի  5-ի N 1516-Ն որոշում 

15. «Հայանտառ» ՊՈԱԿ. ՀՀ կառավարության  2002 թվականի  հուլիսի 25-ի N 1054-Ն, 

ՀՀ կառավարության  16 հունվարի  2003 թվականի  N 388-Ն որոշում 

16. «Անտառային  պետական  մոնիտորինգի  կենտրոն» ՊՈԱԿ. ՀՀ կառավարության  2005 

թվականի  հուլիսի 28-ի N 1152-Ն որոշում, ՀՀ գյուղատնտեսության  նախարարի  

2005թ-ի դեկտեմբերի 20-ի թիվ 261-Ա հրաման 

17. ՀՀ բնապահպանության  նախարարություն . ՀՀ կառավարության  2002 թվականի  

օգոստոսի  8-ի N 1237-Ն որոշում 

18. ՀՀ ԲՆ աշխատակազմի  բնապահպանական  պետական  տեսչություն . ՀՀ 

կառավարության  25 հուլիսի 2002 թվականի  N 1149-Ն որոշում 

19. ՀՀ ԲՆ աշխատակազմի  կենսառեսուրսների  կառավարման  գործակալություն . ՀՀ 

կառավարության  2002 թվականի  օգոստոսի  8-ի N 1236-Ն որոշում 

 

19. ՀՀ-ն վավերացրել  է անտառային  օրենսդրությանն  առնչվող մի շարք միջազգային  

պայմանագրեր : Ստորև ներկայացրած  միջազգային  պայմանագրերում  ամրագրված  

սկզբունքները  համահունչ են ՀՀ անտառային  օրենսգրքում  ամրագրված  

սկզբունքներին : Դրանք ընդգծում  են բնական ռեսուրսների  կայուն կառավարման  և 

օգտագործման , բնապահպանական  սկզբունքների , ինչպես նաև համապատասխան  

աշխատանքներում հասարակության  և հատկապես  շահառու  համայնքի  

ներկայացուցիչներ ի ակտիվ ներգրավվածության  կարևորությունը :  

 

20. ՀՀ կողմից ընդունված  միջազգային  պայմանագրերի  սկզբունքների  

ուսումնասիրությունը  (Աղյուսակ  2) ցույց է տալիս, որ ՀՀ անտառային  օրենսգիրքն  

արտացոլում  է հիմնական  անտառային  ռեսուրսների  կարգավորման  միջազգային  

սկզբունքները  (ՀՀ անտառային օրենսգրքի  հաստատումից  ի վեր միջազգային  և 

ազգային  անտառային  օրենսդրությունների  միջև իրավական  նորմերի 

հակասության  վերաբերյալ  որևէ պահանջ  չի ներկայացվել  ՀՀ սահմանադրական  

դատարան : Տե՛ս http://concourt.am/english/): 
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Աղյուսակ  2. Անտառային  օրենսդրության վերանայման  շրջանակներում  Ծրագրի 

իրականացման  ընթացքում  վերլուծված  միջազգային  պայմանագրերի  ցանկը 

  

NN Անվանում , ընդունման  վայր և տարեթիվ  Վավերացվել  է  Ուժի մեջ է 

1. ՄԱԿ-ի «Կենսաբանական  

բազմազանության  մասին» կոնվենցիա  

(Ռիո դե Ժանեյրո,1992թ.)  

31 մարտի, 1993 թ. 

 

14 ապրիլի, 1993 թ. 

Կարտագենյան  արձանագրություն  

(Մոնրեալ , 2001թ.) 

16 մարտի, 2004 թ. 29 հուլիսի, 2004 թ.  

2. ՄԱԿ-ի«Կլիմայի փոփոխության  մասին» 

շրջանակային  կոնվենցիա  (Նյու 

Յորք,1992թ.) 

29 մարտի, 1993 թ. 

 

21 մարտի, 1994 թ. 

Կիոտոյի արձանագրություն  (Կիոտո, 

1997թ.) 

26 դեկտեմբերի , 2002 

թ. 

16 փետրվարի, 2005 

թ. 

3. ՄԱԿ-ի ԵՏՀ «Մեծ հեռավորությունների  

վրա օդի անդրսահմանային  

աղտոտվածության  մասին» կոնվենցիա    

(Ժնև, 1979թ.) 

14 մայիսի, 1996 թ. 

 

21 փետրվարի , 1997 

թ. 

«Եվրոպայում  մեծ հեռավորությունների  

վրա օդի աղտոտիչների  տարածման  

դիտարկման և գնահատման  համատեղ  

ծրագրի (EMEP) երկարաժամկետ  

ֆինանսավորման  մասին» 

արձանագրություն  

Վավերացման  փուլում 

է  

 

 4. ՄԱԿ-ի «Անապատացման  դեմ 

պայքարի» կոնվենցիա  (Փարիզ, 1994թ.) 

23 հունիսի, 1997 թ. 

 

30 սեպտեմբերի , 

1997 թ. 

5. ՄԱԿ-ի ԵՏՀ «Շրջակա միջավայրի  

հարցերի  առնչությամբ  

տեղեկատվության  հասանելիության , 

որոշումներ ընդունելու  գործընթացին  

հասարակայնության  մասնակցության  և 

արդարադատության  մատչելիության  

մասին» կոնվենցիա  (Օրհուս1998թ.) 

14 մայիսի, 2001 թ. 

 

 

01 օգոստոսի , 2001 թ. 

6. «Եվրոպայի  վայրի բնության  և բնական 

միջավայրի  պահպանության  մասին» 

կոնվենցիա  (Բեռն 1979թ.) 

26 փետրվարի , 2008 թ. 01 օգոստոսի , 2008 թ. 
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4.3 ՀՀ անտառի ազգային ծրագիր 

 
21.  ՀՀ անտառի  ազգային  ծրագիրը , որը մեկ այլ կարևոր իրավական  ակտ է 

համարվում , հաստատվել  է 2005 թվականի  հուլիսի 21-ին ՀՀ կառավարության  

կողմից՝ սահմանելով  աշխատանքների  և միջոցառումների  իրականացման  քայլերն 

ու ժամկետները : Երկարաժամկետ  ծրագրերն  ավարտվում  են մինչև 2015 թ-ը, 

սակայն որոշ աշխատանքներ , օրինակ՝ հասարակության  իրազեկումը  կամ 

մասնագիտական  կրթությունը , կրում են շարունակական  բնույթ և չեն կարող 

սահմանափակվել  միայն որոշակի  ժամկետներով : Անտառի  ազգային  ծրագրով  

նախատեսված  են նաև այլ միջոցառումներ , որոնք այդպես էլ չեն իրականացվել  

(օրինակ՝ անտառօգտագործման  լիցենզավորման  կանոնակարգի  մշակում, ինչը 

նախատեսված  չէ ոչ ՀՀ Անտառային օրենսգրքով , ոչ էլ «Լիցենզավորման  մասին» ՀՀ 

օրենքով և այդ պատճառով  պետք է հանվի ծրագրից (Թիմի առաջարկի  

համաձայն)): Խորհրդատուի  թիմը որոշակի  փոփոխություններ  է առաջարկել , 

որոնք հիմնականում  վերաբերում  են ժամկետների  երկարաձգմանը  կամ 

ծրագրված , բայց չիրականացված աշխատանքների  հետաձգմանը  և 

անտառօգտագործման  լիցենզավորման  կանոնակարգի  մշակման  պահանջի  

վերացմանը :  

 

4.4 «Հատուկ պահպանվող տարածքների մասին» ՀՀ օրենք 

 
22. Համաձայն  «Հատուկ պահպանվող  տարածքների  մասին» ՀՀ օրենքում  (2006 թ.) 

նշված սահմանումների ՝ այն կարգավորում  է Հայաստանի  Հանրապետության  

բնության  հատուկ պահպանվող  տարածքների` բնապահպանական , տնտեսական , 

սոցիալական , գիտական , կրթական , պատմամշակութային , գեղագիտական , 

առողջապահական , ռեկրեացիոն  արժեք ներկայացնող  էկոհամակարգերի , 

բնության  համալիրների  ու առանձին  օբյեկտների  բնականոն զարգացման , 

վերականգնման , պահպանության , վերարտադրության  և օգտագործման  

պետական  քաղաքականության  իրավական  հիմունքները : Օրենքը ՀՀ 

Սահմանադրության , ՀՀ անտառային  օրենսգրքի  և այլ իրավական  ակտերի  հետ 

միասին կազմում է Բնության  հատուկ պահպանվող  տարածքների  մասին 

օրենսդրությունը : Այսպիսով , օրենքը կարգավորում  է մասնավորապես  բնության  

հատուկ պահպանվող  տարածքների  իրավական  ռեժիմը՝ ի լրումն ՀՀ անտառային  

օրենսգրքով  կարգավորվող  նորմերի: Այնուամենայնիվ , օրենքն ինքնին 

պարունակում  է ոչ հստակ սահմանումներ  և  անորոշ հիմքեր՝ տարածքները  որպես 

«հատուկ պահպանվող» դասակարգելու  համար: Այս խնդիրները  լուծելու համար  
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ԲՆ-ն վերանայել  է «Հատուկ պահպանվող  տարածքների  մասին» ՀՀ օրենքը, իսկ 

առաջարկվող  նախագիծը  հաստատվել  է ՀՀ կառավարության  կողմից և ուղարկվել  

օրենսդիր  մարմնին  ընդունման  համար:  

4.5 Բարձր պահպանական նշանակություն ունեցող անտառների ինտեգրումը 

 
23. «Բարձր պահպանական  նշանակություն  ունեցող անտառներ» հասկացությունը  

մշակվել է 1993 թ-ին Անտառների  հոգաբարձուների  խորհրդի  (FSC) կողմից՝ 

անտառների  պատասխանատու  կառավարումը  խրախուսելու նպատակով : Այս 

հասկացությունը  ներդրվել  է Հայաստանում  և դարձել ՀՀ իրավական  համակարգի  

մասը՝ 2015 թ-ի դեկտեմբերի  10-ին ընդունված  ՀՀ Կենսաբազմազանության  

ռազմավարական  ծրագրի և 2016-2020 թթ. Գործողությունների  ազգային  ծրագրի 

շրջանակներում : Հիմք ընդունելով  նշվածը՝ որոշ փորձագետներ  այժմ առաջարկում  

են ներառել այս հասկացությունը  Անտառային  օրենսգրքում : 

 

24. Համաձայն  «Իրավական  ակտերի մասին» ՀՀ օրենքի՝ Անտառային  օրենսգիրքը  

համարվում  է բարձր իրավաբանական  ուժ ունեցող իրավական  ակտ և այսպիսով  

այն սահմանում  է անտառային  տնտեսության  կարգավորման  հիմնական 

հասկացություններն  ու սկզբունքները : Հետևաբար , այն սկզբունքները , որոնք 

վերաբերում  են անտառների  ռացիոնալ  և կայուն կառավարման  սկզբուքներին  և 

առավել  նեղ ու մասնագիտական  լուծումների  արդյունավետությանը , ենթակա են 

կարգավորման  ենթաօրենսդրական  ակտերով : Օրինակ՝  առավել արդյունավետ  

կլիներ բարձր պահպանական  նշանակության  անտառների  կարգավորման  և 

կառավարման  առանձնահատկությունները  սահմանել  անտառակառավարման  

պլաններում , մասնավորապես  լրացում կատարելով  ՀՀ գյուղատնտեսության  

նախարարի  կողմից 2005 թ. օգոստոսի  10-ին հաստատված  «Անտառային  

տնտեսության  կառավարման  պլանների  մասին» N 130-N Հրահանգում :  

 

4.6 «Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման և փորձաքննության 

մասին » ՀՀ օրենք  
 

25. «Շրջակա միջավայրի  վրա ազդեցության  գնահատման  և փորձաքննության  մասին » 

ՀՀ օրենքը (2014թ.) կարգավորում  է Հայաստանի Հանրապետությունում  շրջակա 

միջավայրի  վրա ազդեցության  գնահատման , այդ թվում՝ շրջակա միջավայրի  վրա 

ազդեցության  պետական  փորձաքննության  գծով հասարակության հետ կապերը: 

Օրենքը սահմանում  է անտառը  որպես փորձաքննության  դիտարկվող  օբյեկտ 

(Հոդված 7.7): Համաձայն  օրենքի 14-րդ հոդվածի` անտառային  տնտեսության  
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նախագծերը  նույնպես  ենթակա են գնահատման  և փորձաքննության ՝ 

բնապահպանական  ռազմավարության  տեսանկյունից : Այս առումով, ՀՀ 

անտառային  օրենսգրքի  հետ հակասություն  առկա չէ: Սակայն օրենքի նույն 14-րդ 

հոդվածի համաձայն՝  անտառապատ ման և անտառվերականգման  

աշխատանքները  նույնպես  ենթակա են բնապահպանական  ռազմավարության  

տեսանկյունից  գնահատման  և փորձաքննության , ինչն այնքան էլ 

նպատակահարմար  չէ: Հոդվածը  14.8-ը վերաբերում  է այն գործողությունների  գծով 

ազդեցության  գնահատման  անհրաժեշտությանը , որոնք արդեն իսկ նշված են 

Հոդված 14.1-ում՝ այսպիսով  հանգեցնելով  կրկնության : Ինչ վերաբերում  է սույն 

օրենքի և ՀՀ անտառային  օրենսգրքի  միչև հակասություններին , ապա այդպիսիք  

առկա չեն: 

 

4.7 Ամփոփում 

 
26. Խորհրդատուի  թիմն իրականացրել  է առկա և առաջարկվող  իրավական  ակտերի 

իրավաբանական  ստուգում  և կազմել է առաջարկությունների  փաթեթ, որը որպես 

հիմք կծառայի  օրենքների  և կանոնակարգերի  հետագա  փոփոխությունների  

նախագծերի  մշակման  համար (Հավելված 5 ): Փոփոխությունների  նախագծերը  

քննարկվել  են հանրության  և շահառուների  հետ հանդիպումների  ժամանակ  և 

հանձնվել են ծրագրի շահառու պետական մարմնին ՝ հետագա պաշտոնական 

հաստատման գործընթացը կազմակերպելու համար :  
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5. ԻՆՍՏԻՏՈՒՑԻՈՆԱԼ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ԲԱՂԱԴՐԻՉԻ 

ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ  
 

27. Ծրագրի ընթացքում Խորհրդատուն ուսումնասիրել է ՀՀ գործող 

անտառկառավարմ ան համակարգի ինստիտուցիոնալ կառուցվածքը, 

պատասխանատու  անտառային  մարմնի ( «Հայանտառ» ՊՈԱԿ) գործառույթները , 

բացահայտել  դրանց ներկայիս թույլ և ուժեղ կողմերը, ինչպես նաև քննարկել 

անտառների  կառավարման  պետական  տարբեր մարմինների  գործառույթների 

միջև հնարավոր  համընկնումները : Մասնավորապես, Խորհրդատուն 

համեմատական կարգով ուսումնասիրել է .  

 

• Անտառային ռեսուրսների կառավարման պետական հաստատությունների 

գործառույթները՝ հիմնվելով «Հայանտառ» ՊՈԱԿ-ի գործող հաստատված 

կանոնադրության վրա  

• Անտառկառավարման և անտառի պաշտպանության հետ առնչվող այլ 

պետական հաստատությունների ( ՀՀ ԲՆ, ՀՀ ԳՆ, Հայաստանի անտառների 

վերականգնման և զարգացման հիմնադրամ և այլն ) կառուցվածքն ու 

գործառույթները ՝ ելնելով վերջիններիս կանոնադրություններից  

• Հատուկ բաժինները և առանձին հաստատությունները, որոնք գործում են 

իրենց իրավասությունների շրջանակներ ում՝ առաջնորդվելով ֆունկցիոնալ 

պարտականությունները նկարագրող պաշտոնական փաստաթղթերով 

(Աղյուսակ 1 -ում թվարկված ՀՀ կառավարության որոշումներ, 

Կառավարության կողմից հաստատված կանոնադրություններ և այլն)  

• ԱՕԿԿ-ի 2-րդ ծրագրի՝ պետական ծախսերի և  ինստիտուցիոնալ  

կարգավորումների  ուսումնասիրության  վերաբերյալ  վերջնական  

հաշվետվությունը  (դեկտեմբեր , 2015 թ.) 

• Սահմանված գործառույթների փաստացի իրականացման վերաբերյալ 

տեղեկատվությունը, որը ներկայացվել է շահառուներին անմիջապես 

հանդիպումների ժամանակ  

 

28. Ուսումնասիրության ընթացքում հաշվի է առնվել նաև միջազգային փորձագետի 

կողմից ներկայացված լավագույն միջազգային փորձը, որի հիման վրա մշակվել է 

գործող ինստիտուցիոնալ կառուցվածքի, այդ թվում գործառույթների բաշխման 

գործընթացի հնարավոր բարելավման վերաբերյալ առաջարկո ւթյունների փաթեթ:  

29. Իրականացված ուսումնասիրությունը ցույց  է տվել, որ ՀՀ պետական կառավարման 

համակարգում  առկա է ՀՀ ԲՆ (հիմնական գործառույթը՝ բնական ռեսուրսների, այդ 
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թվում անտառների պաշտպանություն ) և ՀՀ ԳՆ (հիմնական գործառույթը՝ 

գյուղմթերքի աճեցման արդյունավետ  կառավարում, սննդի անվտանգություն և 

այլն, այդ թվում՝ անտառօգտագործում  և անտառի պաշտպանություն ) 

գործառույթների համընկնում: Ի հավելումն այս ամենի՝ պարզվել է, որ անտառների 

համար պատասխանատու հիմնական հաստատության՝ «Հայանտառ» ՊՈԱԿ -ի 

տարբեր բաժինների գործառույթ ները (կապված առկա անտառային ռեսուրսների 

արդյունավետ և կայուն կառավարման հետ ) հակասում են միմյանց:   «Հայանտառ» 

ՊՈԱԿ-ի վերջին ֆինանսական հաշվետվությունների ուսումնասիրությունը ցույց 

տվեց, որ գործող ինստիտուցիոնալ կառույցի 2 ֆինանսական կայունությանն 

առնչվող խն դիրները գնալով աճում են:  Այսպիսով, «անտառային ռեսուրսների 

արդյունավետ և կայուն կառավարում ապահովելու» և տարբեր պետական 

կառույցների գործառույթների հակասությունից կամ համընկնումից խուսափելու 

համար Խորհրդատուն մշակել է անտառային ռեսուրսների կառավարման նոր 

կառուցվածք և քննարկել այն ներգրավված բոլոր շահառուների հետ: Առաջարկվող 

կառուցվածքը հիմնված է նշված կազմակերպությունների գործառույթների 

վերակազմակերպման վրա և նախատեսում է նաև բարձրացնել պետական 

կառավարման դեր ը (կանոնակարգման և քաղաքականության սահմանման 

գործառույթներ) ու ուժեղացնել օրենքի կիրառման բաղադրիչներին վերաբերող 

գործառույթները (վերահսկողությունը):  

 

Անտառային տնտեսության  պետական ծախսերի և ինստիտուցիոնալ կառուցվածքի 

ուսումնասիրության հիմնական արդյունքները, որոնք ներկայացված են վերջնական 

հաշվետվությունում  

 

ü Ներկայումս Հայաստանի անտառային հատվածը բնապահպանական և 

տնտեսական տեսան կյունից կայուն կերպով չի կառավարվում հետևյալ 

պատճառներով.  

• տվյալ հատվածին հատկացվող ոչ բավարար ֆինանսական ռեսուրսներ  

• ինստիտուցիոնալ կարողությունների, լավագույն փորձի և հմտությունների 

ընդհանուր բացակայություն  

• սահմանափակ քանակությամբ բնափայտի մեծ պահանջարկ  

ü Անտառային հատվածի առկա ծախսերի կառուցվածքը մտահոգիչ է, քանի որ 

երկարաժամկետ և առաջնահերթ ներդրումների համար գումար չի հատկացվում, 

ինչը հանգեցնում է ճանապարհների ենթակառուցվածքի, սարքավո րումների և 

																																																													
2 Մանրամասն վերլուծությունը ներկայացված է անտառային հատվածի պետական ծախսերի և ինստիտուցիոնալ 
ուսումնասիրության վերաբերյալ ԱՕԿԿ 	II	հաշվետվությունում ,	դեկտեմբեր	2015թ. 
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տեխնոլոգիաների վիճակի վատթարացմանը : 

ü ՀՀ հաստատությունների ներկայիս կարողությունները բոլոր մակարդակներում 

անբավարար են անտառային հատվածի արդյունավետ կառավարում 

իրականացնելու համար : 

ü Հաստատությունների ինստիտուցիոնալ կառուցվածքը բարդացնում է պատշաճ 

անտառակառավարում իրականացնելու գործընթացը : 

ü «Հայանտառ» ՊՈԱԿ -ը պատասխանատու է երկու հակասական գործառույթների 

իրականացման համար (անտառկառավարում և տվյալ հատվածի 

եկամտաբերության ապահովման համար անտառների օգտագործում), ինչը 

խոչընդոտում է նշված երկու գործառույթնե րի լիարժեք կատարմանը:  

ü «Հայանտառ» ՊՈԱԿ -ի առկա ինստիտուցիոնալ կարողությունները չեն կարող 

ապահովել անտառային հատվածի կայուն կառավարում, քանի որ  

• Առկա մարդկային ռեսուրսները և կարողությունների  մակարդակը 

սահմանափակում են կազմակերպության՝ տվյալ հատվածում 

փոփոխությունների իրականացման համար պահանջվող 

հնարավորությունները:  

• Ներքին գործընթացներն ու ընթացակարգերը  

(օրինակ՝ բյուջեի պլանավորում և մոնիթորինգ, ֆինանսական և 

կառավարման տեղեկատվական համակարգ, մարդկային ռեսուրսների 

զարգացում և վերապատրաստում) թույլ չեն տալիս անտառների 

արդյունավետ կառավարում իրականացնել:  

• Հայաստանում անտառային ռեսուրսների քանակը սահմանափակ է, իսկ 

դրանց մեծ մասն օգտագործվում է ոչ պաշտոնական կարգով՝ շրջանցելով 

առկա պաշտոնական հաստատությունները և այսպիսով նվազեցնելով 

անտառօգտագործումից ստացվող եկամուտն երը: 

 

30. Ստորև ներկայացված են ՀՀ անտառային ռեսուրսների կառավարման գործող 

համակարգը, բացահայտված խնդիրները և անտառային ռեսուրսների 

կառավարման առաջարկվող նոր համակարգը: Հայաստանի  անտառային  ռեսուրսների 

կառավարման ոլորտում  ներկայումս  գործում են հետևյալ 

կազմակերպությունները 3.  

																																																													
3 «Հայանտառ» ՊՈԱԿ-ից բացի՝ Հայաստանում անտառակառավարման  գործընթացին մասնակցող այլ պետական 
հաստատությունների գործառույթները ներկայացված են սույն հաշվետվությանը կից Հավելված 1 -ում:  
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31. Նշված աղյուսակից երևում է, որ ներկայումս անտառային քաղաքականության 

մշակումը հանձնարարված է ՀՀ ԳՆ Անտառային տնտեսության բաժնին: Այս 

բաժնում առկա է ամբողջական դրույքով աշխատող քաղծառայողի միայն 3 

հաստիք, ինչն ակնհ այտորեն բավարար չէ Անտառային օրենսգրքով նախատեսված 

անտառային ռեսուրսների կառավարման բոլոր քաղաքականությունների մշակման 

և ներդրման համար: Այսպիսով, բաժինը  կայուն անտառակառավարման 

քաղաքականության մշակման և իրականացման համար բավարար ռեսուրսներ 

չունի: Բաժինը պ ատասխանատու է անտառների  պահպանության , 

պաշտպանության , վերարտադրության  և օգտագործման  բնագավառում  պետական  

քաղաքականություն  մշակման համար: Միևնույն ժամանակ ՀՀ ԲՆ շրջակա 
միջավայրի պահպանության քաղաքականության վարչությունը  նույնպես 

պատասխանատու է անտառների պաշտպանության , վերարտադրության  և 

օգտագործման  բնագավառում պետական քաղաքականության իրականացման 

համար, ինչն ակնհայտորեն որոշակի առումով համընկնում է ՀՀ ԳՆ Անտառային 

տնտեսության բաժնի գործառույթների հետ:   

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱՆՏԱՌԱՅԻՆ ՖՈՆԴԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ 

ՀՀ գյուղատնտեսության  
նախարարություն  

ՀՀ բնապահպանության  
նախարարություն  

ՀՀ անտառների  
վերականգնման  և 

զարգացման  հիմնադրամ  

ü Անտառային 
տնտեսության բաժին  

ü «Հայանտառ» ՊՈԱԿ  
ü «Անտառային 

պետական 
մոնիտորինգի 
կենտրոն» ՊՈԱԿ 

ü Շրջակա միջավայրի 
պահպանության 
քաղաքականության 
վարչություն  
(Բնապահպանության 
նախարարություն)  

ü Բնապահպանական 
պետական տեսչություն  

ü Կենսառեսուրսների 
կառավարման 
գործակալություն  

ü Շրջակա միջավայրի 
վրա ներգործության 
մոնիտորինգի կենտրոն  

ü «Զիկատար» 
բնապահպանական 
կենտրոն ՊՈԱԿ  
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32. Համաձայն  ՀՀ Կառավարության  16.01.2003թ որոշմամբ  հաստատված  

կազմակերպության  կանոնադրության ՝ «Հայանտառ» ՊՈԱԿ-ի գործունեության  

«առարկան  և նպատակը  Հայաստանի  Հանրապետության  պետական  անտառային  

ֆոնդի պահպանության , պաշտպանության , վերարտադրության , օգտագործման , 

հաշվառման , գույքագրման , անտառային  կադաստրի  վարման, դիտանցի , 

անտառների արտադրողականության  և պետական  անտառային  ֆոնդի հողերի 

բերրիության  բարձրացման , ինչպես նաև անտառային  պաշարների  կայուն 

օգտագործման  ապահովումն  է»: «Հայանտառ» ՊՈԱԿ-ը նաև իրավունք  ունի ՀՀ 

պետական  անտառային  ֆոնդի հետ կապված  իրականացնել  ձեռնարկատիրական  

գործունեություն, որը սահմանափակված  է հետևյալ գործողություններով . 

• բնափայտի մթերում, վերամշակում և իրացում,  

• տնկանյութի (տնկիներ, սերմնաբուսակներ) աճեցում և իրացում,  

• երկրորդական անտառանյութի (կոճղերի) մթերում, վերամշակում և իրացում,  

• կողմնակի անտառoգտագործում (խոտհուն ձ, անասունների արածեցում, 

փեթակների և մեղվանոցների տեղադրում, վայրի պտղի, ընկույզի, սնկի, 

հատապտղի, դեղաբույսերի ու տեխնիկական հումքի հավաքում) և դրա 

արդյունքում մթերված կենսապաշարների վերամշակում և իրացում,  

• գյուղատնտեսական հողատեսքերում գյուղատնտեսական մ թերքի 

արտադություն, վերամշակում և իրացում,  

• հանգստի և զբոսաշրջության հետ կապված սպասարկման ծառայությունների 

մատուցում,  

• խորհրդատվություն և տեղեկատվության տրամադրում:  

33. «Հայանտառ» ՊՈԱԿ -ը պետք է իրականացնի վերոնշյալ գործառույթները՝ ելնելով 

անտառային հողերի և ա նտառների կայուն կառավարման սկզբունքներից և 

առաջնորդվելով անտառակառավարման հաստատված պլաններով:  

Անտառկառավարման պլանն անտառաշինության  արդյունքում  մշակված  և 

անտառային  տնտեսության  վարման նպատակով  հաստատված  տեխնիկական  

փաստաթուղթ  է, որը համապատասխանում  է «Անտառաշինության  նախագծման  և 

անտառկառավարման  պլանների  մշակման  ուղեցույց»-ին և տալիս է անցած 

ժամանակաշրջանի  համար անտառային  տնտեսության  վարման և 

անտառօգտագործման  ամբողջական  գնահատական , ինչպես նաև անտառային  

տնտեսության  վարման առաջիկա  10 տարիներին  իրականացվելիք  

միջոցառումների  նկարագիր։  Անտառային  տնտեսության  կառավարման  պլանների  

նպատակը  անտառային  պաշարների  կայուն ու անընդմեջ  պահպանումը  և 

օգտագործումն  է` անտառի  ազգային  քաղաքականության  և անտառի  ազգային  

ծրագրերի  դրույթներին  համապատասխան : 
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34. «Հայանտառ» ՊՈԱԿ -ի գործունեությու նը վերահսկվում է ՀՀ ԳՆ կողմից, որը 

հանդես է գալիս որպես իրավասու պետական մարմին (ՀՀ անտառային օրենսգիրք, 

Հոդված 7):  Օրական կառավարումն իրականացվում է կազմակերպության՝ 

Երևանում գտնվող  կենտրոնական գրասենյակի կողմից: «Հայանտառ» ՊՈԱԿ -ի 

վերահսկողության տակ գտն վող անտառային հողերի կառավարումն (344,2000 հա, 

որից 277,1000 հա անտառածածկ  հողեր են) իրականացվում է ընկերության 

կենտրոնական  գրասենյակի և 19 անտառային տնտեսությունների 

(մասնաճյուղերի) կողմից: Վերջիններս ունեն իրենց ենթաճյուղերը: Նշված 

հաստատություներից յուր աքանչյուրն ունի կառավարման իր կառուցվածքը  և 

ղեկավարությունը: Այնուամենայնիվ, բոլոր պարզ վարչական որոշումները 

ենթակա են հաստատման կենտրոնական գրասենյակի  կողմից: Քանի որ 

մասնաճյուղերն ու ենթաճյուղերը չունեն առանձին իրավական մարմնի 

կարգավիճակ, ողջ թղթաբանությ ունը կատարվում է կենտրոնական գրասենյակի  

կողմից: Վարչական կառավարման ներքին գործընթացներին հետևելու 

էլեկտրոնային  համակարգի բացակայությունը հավելյալ աշխատանքային 

ծանրաբեռնվածություն է ստեղծում այս կառույցի համար: Կառավարման ներկայիս 

բարդ համակարգը օրական գոր ծառնությունների և որոշումների կայացման գծով 

երկարատև և անտեղի հաստատումների գործընթաց է պահանջում: Արդյունքում 

վարչական ծախսերն աճում են (վարչական բաժնի աշխատողների աշխատավարձ 

և այլն), մինչդեռ նշված գումարները կարող են ավելի արդյունավետ կերպո վ 

օգտագործվել,  օրինակ՝ ուղղվել անտառավերականգնման ծրագրերի 

իրականացմանը :  

 

35. Կազմակերպության  կանոնադրությամբ  սահմանված  նպատակների  

իրականացման  համար «Հայանտառ» ՊՈԱԿ-ի կենտրոնական  գրասենյակում  

գործում են հետևյալ ինը հիմնական  ֆունկցիոնալ  բաժինները4. 

• Անտառվերականգնման և անտառ ապատման բաժին,  

• Անտառների պահպանության և պաշտպանության բաժին,  

• Անտառների հաշվառման և կադաստրի վարման բաժին,  

• Անտառների և անտառային հողերի օգտագործման բաժին,  

• Հատուկ պահպանվող տարածքների կառավարման բաժին,  

• Երևանի անտառային հողերի կառավարման բաժին,  

• Մարկետինգի և կ ոմերցիայի բաժին,  

• Հսկողության բաժին,  

																																																													
4 «Հայանտառ» ՊՈԱԿ-ի ամբողջական կառուցվածքը և առանձին բաժինների գործառույթները 
ներկայացված են Հավելված 2 -ում:  
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• Ֆինանսատնտեսագիտական և վերլուծության բաժին:  

 

36. «Հայանտառ» ՊՈԱԿ-ի ներկայիս գործառույթները անտառային տնտեսության այլ 

հաստատությունների, ինչպես նաև  «Հայանտառ» ՊՈԱԿ-ի առանձին բաժինների 

գործառույթների հետ համեմատելիս՝ հարկ է ն շել, որ  

• ՀՀ ԲՆ Բնապահպանական պետական տեսչությունը պատասխանատու է 

ընդհանուր օգտագործման տարածքներում ծառերի, թփերի,  զբոսայգիների և 

այլ կանաչ գոտիների պահպանման գծով սահմանված պահանջների 

կատարման նկատմամբ վերահսկողություն իրականացնելու համար: 

Միևնույն ժամանա կ «Հայանտառ» ՊՈԱԿ -ը պատասխանատու է Հայաստանի 

ազգային անտառներն ապօրինի անտառահատումներից, իսկ 

արոտավայրերը ապօրինի օգտագործումից պաշտպանելու համար: 

Այսպիսով , այս գործառույթը որոշակի առումով համընկնում է 

Բնապահպանական տեսչության համանման գործառույթի հետ:   

• «Հայանտառ» ՊՈԱԿ -ն իրականացնում է անտառավերականգնման և 

անտառապատման գործառույթներ, մինչդեռ նշված գործառույթները 

զուգահեռաբար իրականացվում են նաև ՀՀ անտառների վերականգնման և 

զարգացման հիմնադրամի կողմից: Նշենք, որ վերջին տասներկու տարվա 

ընթացքում «ՀՀ անտառներ ի վերականգնման և զարգացման հիմնադրամ» -ի 

ֆինանսական մուտքերի հիմնական մասը` մոտ 85 տոկոս 5, ձևավորվում է 

պետականֆինանսավորման միջոցներից: Այսպիսով, երկու կառույցների 

ֆինանսավորման հիմնական աղբյուր է հանդիսանում պետական 

սուբսիդավորման, ինչը կարող է ազդել հատկ ացվող ֆինանսական միջոցների 

ծախսման արդյունավետության վրա:  

• «Հայատնառ» ՊՈԱԿ -ի կողմից իրականացվում է ինչպես անտառների 

օգտագործման  (Անտառների և անտառային հողերի օգտագործման բաժինը 

պատասխանատու է տարեկան անտառահատումների վերահսկողության 

համար), այնպես էլ անտառն երի կառավարման  (Անտառավերականգնման ու 

անտառապատման բաժինը և Անտառների պահպանության ու 

պաշտպանության բաժինն իրականացնում են անտառակառավարման 

գործառույթներ)  միջոցառումներ: Միևնույն կազմակերպության կողմից այս 

երկու իրարամերժ ֆունկցիաների իրականացումը կարող է որոշակիորեն 

սահմանափակել երկուսի գործառույթների իրականացումը:  

37. Անտառային տնտեսության պետական ծախսերի և ինստիտուցիոնալ կառուցվածքի  

ուսումնասիրության և նշված հատվածի ֆինանսական վերլուծության  
																																																													
52004-2015թթ. Հիմնադրամի ընդհանուր մուտքերը կազմել են մոտ 938.6 մլն ՀՀ դրամ, որից միայն 132.9 մլն ՀՀ դրամը 
ստացվել է բարեգործների կողմից  
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արդյունքները ցույց են տալիս, որ ներկայումս անտառային տնտեսության 

ֆինանսավորումը չի համապատասխանում նույնիսկ առկա վիճակը պահպանելու 

նպատակով պահանջվող ֆինանսավորման պահանջներին : Արդյունքում վիճակը 

կարող է նույնիսկ վատթարանալ:  «Հայանտառ» ՊՈԱԿ-ի հիմնական  

ֆինանսավորման  աղբյուրը  ներկայումս  հանդիսանում  է պետական  

ֆինանսավորումը 6, քանի որ անտառանյութի վաճառքից  ստացված եկամուտը բավարար 

չէ կազմակերպության բո լոր ծախսերը հոգալու համար: Ավելին, անտառանյութի վաճառքից 

ստացվող եկամուտը շարունակաբար կրճատվում է, իսկ արտաքին ֆինանսավորման 

պահանջարկն ընդհակառակը, աճում է: Սակայն այդ ֆինանասվորման ներկայիս  

մակարդակը  բավարար  չէ կայուն անտառկառավարման  համար անհրաժեշտ  

գործողություններն (անհրաժեշտ  կապիտալ  և այլ երկարաժամկետ  ներդրումներ)  

իրականացնելու  համար: Այսօրվա  դրությամբ  այն բավարարում  է միայն 

գործառնական ծախսերը մասամբ հոգալու համար:  

38. Հաշվի առ նելով վերջին տարիներին անտառահատումների հարաբերական 

կայունությունը  (տարեկան 30-36,000 խորանարդ մետր )՝ « Հայատնառ» ՊՈԱԿ-ը չի 

կարող եկամուտների զգալի աճ ապահովել նշված տեսակի գործառնություններից: 

«Հայատնառ» ՊՈԱԿ-ի կողմից իրականացվող անտառահատումներից բացի՝ 

անտառի մոտակա բնակիչներին իրավունք ունեն անվճար ցախ հավաքել և թփեր 

կտրել: Վերջին տարիներին շված փայտանյութի ծավալը հասել է մոտ 40 հազար 

խորանարդ մետրի:  Այսպիսով սեփական միջոցներով իր ֆինանսական վիճակը 

բարելավելու «Հայատնառ» ՊՈԱԿ-ի կարողությունը զգալիորեն սա հմանափակվել 

է:  

39. Համաձայն «Հայատնառ» ՊՈԱԿ-ի կանոնադրության ՝ «կազմակերպության  

ֆինանսական  միջոցները  գոյանում  են ՀՀ պետական  բյուջեից, պետական  

պատվերի  կատարման  համար հատկացված  միջոցներից  և կազմակերպության  

կողմից միջոցառումների  իրականացման  ու տարբեր ծառայությունների 

մատուցման  դիմաց վճարումներից , հովանավորչական , նվիրատվական , ՀՀ 

անտառային  ֆոնդի տեղամասերի  վարձակալության  արդյունքում  ստացված  

վարձավճարներից »: Սակայն այսօրվա  դրությամբ  կազմակերպության  կողմից 

ստացվող  հասույթների  աղբյուրը  հիմնականում  բնափայտի  մթերումն  ու վաճառքն 

են: Այսպիսով  կազմակերպությունը  ներկայումս  լիարժեք չի օգտագործում  

ձեռնարկատիրական  գործունեությամբ  զբաղվելու  իր կանոնադրական  

լիազորությունը : 

40. Հաշվի առնելով ՀՀ անտառային տնտեսության կառավարման ոլորտի ընթացիկ 

իրավիճակի վերլուծության արդյունքները և կայու ն զարգացման 

																																																													
6«Հայատնառ» ՊՈԱԿ-ի	ընթացիկ ֆինանսական վիճակի մանրամասն վերլուծությունը ներկայացված է Հավելված 3 -ում: 
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անհրաժեշտությունը ՝ անտառային ոլորտի կառավարման առաջարկվող 

կառուցվածքը թույլ է տալիս առավելագույնս արդյունավետ իրականացնել տվյալ  

ոլորտի կառավարումը : Այն հիմնված է  անտառակառավարման ոլորտի տարբեր 

հաստատությունների գործառույթների և պարտականությունն երի հստակ 

տարանջատման վրա, ինչը թույլ կտա բարելավել առկա ռեսուրսների պատշաճ 

կառավարումը և ապահովել անտառային ֆոնդերի պաշտպանությունը: Ստորև 

ներկայացված է ՀՀ անտառների կառավարման համակարգի առաջարկվող 

կառուցվածքը.   
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ՀՀ	ՊԵՏԱԿԱՆ 	ԱՆՏԱՌԱՅԻՆ 	ԿՈՄԻՏԵ 	
• Քաղաքականության 	մշակում և իրականացման 

վերահսկողություն 	
• Անտառկառավարման 	պլանների 	հաստատում 	
• Առանձնացված 	բյուջետային 	ծախսեր 	

ԱՆՏԱՌԱՅԻՆ 	ՊԵՏԱԿԱՆ 	
ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ 		

• Անտառային  օրենսդրության  կիրառման  
նկատմամբ  հսկողություն  և 
պահպանություն 	

ՄԱՍՆԱՎՈՐ  ԱՆՏԱՌՆԵՐ 	

• Անտառային  տնտեսության  
կազմակերպում  

• Անտառային  ռեսուրսների  
շահագործում  

ՕԺԱՆԴԱԿ  ԿԱՌՈՒՅՑՆԵՐ  
Անտառային  մոնիտորինգի կենտրոն  
• Դիտարկում  
• Վերլուծություն  

Անտառների  հետազոտման  և վերլուծության  
կենտրոն  
• Մասնագետների  վերապատրաստում  
• Անտառկառավարման  պլանների  մշակում 

ՊԵՏԱԿԱՆ  ԱՆՏԱՌՆԵՐ 	
• Անտառային  տնտեսության  

կազմակերպում  
• Անտառային  ռեսուրսների  

շահագործում  

ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ  ԱՆՏԱՌՆԵՐ  
• Անտառային  տնտեսության  

կազմակերպում  
• Անտառային  ռեսուրսների  

շահագործում  
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41. Ըստ առաջարկիվող նոր կառուցվա ծքի՝ պետք է լինի պետական կառավարման մեկ 

մարմին (Պետական անտառային կոմիտե, որը պետք է ներառի անտառների 

պետական կառավարման գծով ՀՀ ԲՆ և ՀՀ ԳՆ մասնակի գործառույթները), որը 

պետք է իրականացնի ՀՀ անտառային օրենսգրքով (Հոդված 7) սահմանված կայուն 

կառավարման գործառ ույթը և հետևյալ հիմնական պարտականությունները.  

 

• անտառների պաշտպանության, պահպանության, վերարտադրության  և 

օգտագործման բնագավառում մշակել և ներդնել պետական 

քաղաքականություն ՝ անկախ անտառների պատկանելիությունից   

• ՀՀ ողջ տարածքում ապ ահովել անտառային օրենսդրության կիրառման 

մեխանիզմներ  

• Հաստատել անտառակառավարման պլանները  

• Ներկայացնել ՀՀ  կառավարությունը միջազգային մակարդակով , անտառների 

կայուն կառավարման բնագավառում միջազգային համագործակցությ ուն 

իրականացնել, ինչպես նաև իրականացնել ՀՀ անտառա յին օրենսգրքով 

սահմանված այլ գործառույթներ  

 

42. Առաջարկվող  ինստիտուցիոնալ  կառուցվածքով  նախատեսված  վերահսկողական  

մարմնի լիազորությունները  պետք է ներառեն  օրենսդրության  կիրառման  

ապահովումը,  բոլոր տեսակի անտառների  (պետական , մասնավոր  և 

համայնքային ) վերահսկումը, քաղաքականության  մշակումը, ինչպես նաև 

օրենսգրքով  նախատեսված  այլ գործառույթներ : Նախընտրելի  է, որ նշված 

մարմինը  ունենա անկախ կարգավիճակ  և անմիջականորեն  ենթարկվի  ՀՀ 

վարչապետին  կամ կառավարությանը: Այս ամենը թույլ կտա ընդգծել անտառային 

տնտեսության կառավարման կարևո րությունը և ժամանակին ու արդյունավետ 

կերպով իրականացնել կառավարման գործառնությունները:  

 

43. Հարկ է նշել նաև, որ հանրային  քննարկումների  ժամանակ  ակտիվորեն  քննարկվել  

է Պետական  անտառային  կոմիտեի՝ որպես անտառային  ռեսուրսների  

կառավարման  գծով լիազորված  պետական  վերահսկող մարմնի ստեծման  հարցը: 

Հասարակության  կարծիքով  առաջարկվող  հաստատության  գործառույթները  

ներառում  են նաև անտառները՝  որպես հատուկ պահպանվող  տարածք, որոնք 

Բնապահպանության  նախարարության  ենթակայությունից  պիտի հանվեն և 

տեղափոխվեն  Պետական  անտառային  կոմիտեի  ենթակայության  տակ: Ակնհայտ  է, 

որ անհրաժեշտ  է ընդլայնել  պետական  կարգավորող  մարմնի իրավասությունների  
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շրջանակը՝  առավել անկախ որոշումների  կայացման  և հաշվետվողականության  

հնարավորություն  տալով: 

44. Նշված առաջարկի  տրամաբանությունը  գործառույթների  կրկնությունից  

խուսափելու  նպատակով  բոլոր տեսակի անտառների  հետ կապված  կարգավորող  

գործառույթների  կենտրոնացումն  է մեկ պետական  կառույցում : Այն թույլ կտա 

արագացնել  և առավել արդյունավետ  դարձնել որոշումների  կայացման  

գործընթացը՝  ի տարբերություն  առկա կառուցվածքի , որտեղ մի պարզ որոշում 

հաստատման մի քանի փուլ է անցնում՝  ներառյալ  Գյուղատնտեսության  

նախարարության  երկու հաստատման  քայլերը (Անտառային  տնտեսության  բաժնի 

(որն ունի ընդամենը  3 քաղծառայող ) ղեկավարի  և գյուղատնտեսության  

նախարարի  հաստատումները ): Առկա կառուցվածքում  անտառային  ռեսուրսների  

կառավարմանը վերաբերող  բոլոր հարցերը  կարծես դիտարկվում  են որպես 

երկրորդական , իսկ անտառային  տնտեսության  կարևորությունը՝  

թերագնահատված :  

 

45. Բնապահպանության  նախարարության  կազմում ընդհանուր  բնապահպանական  

գերատեսչությանն  առընթեր  արդեն իսկ ստեղծվել  է պետական  հաստատությու ն, 

որը պատասխանատու  է Անտառային  օրենսգրքի  կիրառման  

համապատասխանության  վերահսկողության  համար: Նշված հաստատությունն  

այս պահին գործում է և ունի անտառային  օրենսդրության  կիրառման  ոլորտում  

մասնագիտացած  ստուգողների  առանձին  վարչություն : Այնուամենայնիվ , հաշվի 

առնելով Անտառային  օրենսգրքի  դրույթները , անհրաժեշտ  է վերանայել  նշված 

գործառույթները և ներդնել Անտառային պետական ծառայության ինստիտուտը : 

Ավելին, կառավարությունը  2017 թ-ի գործողությունների  ծրագրում  ներառել է 

գերատեսչությունների  առանձին  պետական  հաստատություն  ստեղծելու հարցը և 

հետևաբար  անտառային  ոլորտի ստուգումները  կընդգրկվեն  վերջինիս  

գործառույթների  ցանկում: 

 

46. Աջակցող  հաստատությունների՝  (ինչպես օրինակ՝ Մոնիտորինգի  կենտրոնի , 

Անտառային  տնտեսության  վերլուծության  և հետազոտության  կենտրոնի , Սերմերի  

արտադրության  կենտրոնի) դերը պետք է ներառի պետական  մակարդակով  

անտառային  ռեսուրսների  մոնիտորինգն  ու վերլուծությունը : Գյուղատնտեսության  

նախարարությանն  առընթեր  Անտառային  պետական  մոնիտորինգի  կենտրոնն  

արդեն իսկ իրականացնում  է անտառների  մոնիտորիգնի  գործառույթներ :  

Անտառային  պետական  մոնիտորինգի կենտրոնի  կողմից տրամադրվող  

տեղեկատվությունն  ու վերլուծության  արդյունքներն  օգտագործվում  են պետական  
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կառավարման  և վերահսկողության  մարմիների  կողմից, ինչպես նաև 

հրապարակվում են հանրային օգտագործման համար:  

 

47. Վերոնշյալ  կառուցվածքային  բարեփոխումը  թույլ կտա` 

• իրարից հստակ տարանջատել անտառների վերահսկողության, 

կառավարման և տնտեսվարման գործառույթները,  

• օպտիմալացնել կառավարման և տնտեսվարող մարմինների կառուցվածքը,  

• բարձրացնել պետ. բյուջեից ստացվող միջոցների ծախսման 

արդյունավետությունը,  

• մեծացնել տնտեսավարողների ինքնար ույնությունը և տնտեսական 

արդյունավետ աշխատանքի շահագրգռվածությունը,  

• բարձրացնել անտառների ապօրինի օգտագործման դեմ պայքարի 

արդյունավետությունը,  

• օպտիմալացնել կառավարող և տնտեսվարող կազմակերպությունների 

վարչակառավարչական ապարատները:  
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6. ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՈՒ ԱՌԱՋԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ  
 

Անտառային  ռեսուրսների  արդյունավետ  կառավարման  կարևորությունը  չի կարող 

գերագնահատվել : Այն սերտորեն  կապված  է աղքատության  նվազեցման , ներկա և ապագա 

սերունդների  հանրային  առողջության  հետ: Իրավական  և ինստիտուցիոնալ  

ուսումնասիրությունների  ու հետագա  հանրային  քննարկումների  արդյունքում  

Խորհրդատուի  թիմը կատարել  է հետևյալ հիմնական  եզրահանգումներն  ու 

առաջարկությունները .  

 

1. ՀՀ անտառային  օրենսգիրքն  ընդհանուր  առմամբ համապատասխանում  է 

արդյունավետ  անտառակառավարման  համար պահանջվող  իրավական  դաշտի 

պարտադիր  պահանջներին: Այնուամենայնիվ , անհրաժեշտ  է որոշակի  

փոփոխություններ  կատարել  ենթաօրենսդրական ակտերում  և կանոնակարգերում : 

Իրավական ակտերում  փոփոխություների առաջարկվող նախագծերը մշակվել և 

քննարկվել են հանրային հանդիպումների ժամանակ:  

 

Առաջարկություն . հետևել, որ առաջարկվ ող նախագծերը (Հավելված 5) 

պաշտոնապես հաստատվեն (օրինակ՝ ա նհրաժեշտ  է տարանջատել 

«Բնապահպանական վերահսկողություն» հասկացությունը «Անտառային 

օրենսդրության կիրառման նկատմամբ վերահսկողություն» հասկացությունից, ՀՀ 

անտառային օրենսգրքում և «Բնապահպանական վերահսկող ության մասին» ՀՀ 

օրենքում կատարելով համապատասխան փոփոխություններ, ձ եռնարկել 

պետական անտառային քաղաքականության մշակում՝ հաշվի առնելով 

միջազգային և տարածաշրջանային օրենսդրական նոր միտումներն ու 

զարգացումները, որոնք այս պահին գտնվում են մշակման փուլում (կլիմա յական 

փոփոխությունների ն վերաբերող խնդիրները, ԵՏՄ և այլն):  

 

2. Անհրաժեշտ  է իրականացնել  լուրջ ինստիտուցիոնալ  փոփոխություններ : ՀՀ 

կառավարությունն  ընդունել է բարեփոխումների  իրականացման  

քաղաքականություն՝  պետական  ռեսուրսների  արդյունավետ  կառավարումն  

ապահովելու  նպատակով: Այս մոտեցումը  պետք է կիրառել նաև անտառային  

ռեսուրսների  և անտառային  տնտեսության  կառավարմամ ոլորտում լիազոր  

հաստատությունների  նկատմամբ : Ավելին, անհրաժեշտ  է ստեղծել պետության 

կողմից ղեկավարվող հաստատություն  կամ կառույց, որն արդյունավետ  կերպով 

կղեկավարի  անտառային  տնտեսության  կառավարման  ոլորտում  իրականացվող  
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բարեփոխումները՝  հատուկ ուշադրություն  դարձնելով  օրենքով սահմանված  

դրույթների  պատշաճ  իրականացմանը :  

 
 
Առաջարկություն .  
Շահերի բախումից խուսափելու համար հնարավորինս արագ հստակ կերպով 

սահմանել և իրականացնել անտառային կառավարման գծով գործառույթների ու 

իրավասությունների տարանջատում: Ստեղծել անտառային ոլորտի պետական 

կառավարման ինքնուրույն մարմին, մասնավորապես՝ ստեղծել Պետական 

անտառային կոմիտե, իսկ այնուհետև՝ Անտառային ոլորտի պետական 

կառավարման լիազոր մարմնի ենթա կայության տակ  ստեղծել սույն 

հաշվետվության մեջ առաջարկվող կառուցվածքի հիման վրա անտառային 

օրենսդրության կիրառման նկատմամբ հսկողություն և պահպանություն 

իրականացնող անտառային պետական ծառայությունը:  
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ՀԱՎԵԼՎԱԾՆԵՐ 
 

Հացելված 1. Անտառային ռեսուրսների կառավարման գ ործընթացին մասնակցող 

հաստատությունների ընթացիկ գործառույթները  

 

Համաձայն ՀՀ ԳՆ կանոնադրության՝ ԳՆ -ն պատասխանատու է անտառների 

պահպանության, պաշտպանության, վերարտադրության և օգտագործման բնագավառում 

պետական քաղաքականության մշակման և իրականացման համար : Նշված գ ործառույթն 

իրականացվում է ԳՆ Անտառային տնտեսության բաժնի կողմից, որն ունի 3 աշխատակից:  

 

ՀՀ գյուղատնտեսության  նախարարության  «Անտառային  պետական  մոնիտորինգի  

կենտրոն» ՊՈԱԿ-ը ստեղծվել  է ՀՀ կառավարության  2005թ. հուլիսի 28-ի թիվ 1152-Ն 

որոշմամբ , որի առարկան  և նպատակն է սահմանվել . 

 

ü ապօրինի  հատումների , բնափայտի  տեղափոխման , իրացման  և այլ բացասական  

գործողությունների  կանխարգելման  նպատակով  ուսումնասիրությունների  

իրականացումը , 

ü անտառների  պետական  մոնիտորինգի  իրականացումը : 

 

ՀՀ գյուղատնտեսության  նախարարի  2005թ-ի դեկտեմբերի  20-ի թիվ 261-Ա հրամանով  

հաստատվել  է նաև «Անտառային  պետական  մոնիտորինգի  կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի 

կանոնադրությունը , ըստ որի իր առջև դրված խնդիրներն  իրականացնելու  նպատակով  

մոնիտորինգի  կենտրոնը . 

 

ü մասնակցում  է անտառների  և անտառային  հողերի վիճակի և դրա բացասական  

ներգործության ու հետևանքների  մոնիտորինգի  կազմակերպման , պետական  

քաղաքականության  մշակման  և ռազմավարության , դրանց կենսագործման  

պետական  ծրագրերի  մշակման  և իրականացման  աշխատանքներին , 

ü իրականացնում  է անտառների  և անտառային  հողերի վրա տարբեր տեսակի 

ներգործությունների  ու դրանց հետևանքների , ինչպես նաև ապօրինի  հատումների , 

բնափայտի  տեղափոխման , իրացման  և այլ բացասական  գործողությունների  

կանխարգելման  նպատակով  դիտարկումներ , գնահատումներ  և կանխատեսումներ , 

ü ապահովում  է տվյալների  հավաքագրման , պահպանման , մշակման , վերլուծության  և 

տարածման աշխատանքները , ստացված  տեղեկատվության  հավաստիության  

մակարդակը , ապօրինի  հատումների , բնափայտի  տեղափոխման , իրացման  և այլ 

բացասական  գործողությունների  կանխման , ինչպես նաև այդ երևույթների  դեմ 
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պայքարի  արդյունավետության  բարձրացման  նպատակով  աշխատանքների  

թափանցիկությունը, 

ü մշակում, կազմում և տարածում  է անտառների  վրա ներգործությունների  վերաբերյալ  

կարճաժամկետ  և երկարաժամկետ  կանխատեսումներ  տեղեկագրերի , բուկլետների  և 

տեղեկատվական  այլ միջոցների  տեսքով, 

ü մասնակցում  է անտառների  և անտառային  հողերի վրա ներգործության  մոնիտորինգի 

միջազգային  ու տարածաշրջանային  համատեղ  ծրագրերի  իրականացման , 

տեղեկատվության  փոխանակման  գլոբալ և տարածաշրջանային  միասնական  

համակարգերի  ձևավորման  ու զարգացման  աշխատանքներին : 

 

ՀՀ բնապահպանության  նախարարության  Շրջակա միջավայրի  պահպանության  

քաղաքականության  վարչությունն  իր կանոնադրության համաձայն անտառների  

կառավարման  ոլորտում  իրականացնում  է հատուկ պահպանվող  տարածքների  

բնապահպանության , վերարտադրության , կենսաբազմազանության  և օգտագործման  

պետական  քաղաքականության  մշակում: 

 

ՀՀ բնապահպանության  նախարարության  Բնապահպանակ ան պետական  տեսչության  

կառուցվածքում  գործում է Անտառների  և կենսաբազմազանության   վերահսկողության  

բաժին, որը գործում է իր կանոնադրության հիման վրա և որի հիմնական  գործառույթներն  

են. 

 

ü Կենդանական  և բուսական  աշխարհի  օբյեկտների  պահպանության , 

պաշտպանության , օգտագործման և վերարտադրության  համար սահմանված  

պահանջների  կատարման  նկատմամբ  վերահսկողություն , 

ü Վայրի կենդանական  և բուսական  աշխարհի  օբյեկտների  արտահանման  և ներմուծ 

սահմանված  պահանջների  պահպանման  նկատմամբ  վերահսկողություն  

ü Կարմիր գրքում գրանցված  կենդանիների  և բույսերի ինչպես նաև բուսական  

համակեցությունների  պահպանության  համար սահմանված  պահանջների  

պահպանման  նկատմամբ  վերահսյողություն  

ü Կենդանական  աշխարհի  օբյեկտների  վերաբնակեցման  կլիմայավարժեցման  և 

սելեկցիոն  նպատակով  դրանց օգտագործման  համար սահմանված  պահանջների  

պահպանման  նկատմամբ վերահսկողություն  

ü Բուսական  աշխարհի  օբյեկտների  կլիմայավարժեցման  և սելեկցիոն  նպատակներով  

դրանց օգտագործման  համար սահմանված  պահանջների  պահպանման  նկատմամբ  

վերահսյողություն  
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ü Ժամանակակից  կենսաբանական  տեխնոլոգիաների  միջոցով ստացված  կենդանի  

վերափոխված  օրգանիզմների օգտագործման  պահանջների  պահպանման  նկատմամբ  

վերահսկողություն  

ü Բուսական  աշխարհի  օբյեկտների  աճելավայրերի  ինչպես նաև կենդանական  

աշխարհի  օբյեկտների  բնակության  միջավայրի  բնադրավայրերի  միգրացիոն  

ուղիների  պահպանության  համար սահմանված  պահանջների  պահպանման  

նկատմամբ վերահսկողություն  

ü Բուսական  և կենդանական  աշխարհի  օբյեկտների` գյուղատնտեսական  

արդյունագործական  և սոցիալական  նպատակներով  օգտագործման  պահանջների  

պահպանման  նկատմամբ  վերահսկողություն  

ü Վայրի կենդանիների  որսի և ձկնորսության  կանոնների  պահպանման  նկատմամբ  

բնության  հատուկ պահպանվող  տարածքների  համար սահմանված  ռեժիմների  

պահպանության  պահանջների  կատարման  նկատմամբ  վերահսկողություն  

ü ընդհանուր  օգտագործման  տարածքներում  ծառերի, թփերի,զբոսայգիների  և այլ 
կանաչ գոտիների  պահպանման  համար սահմանված  պահանջների  կատարման  
նկատմամբ  վերահսկողություն  

ü անտառներում  ծառերի թփերի մատղաշի  և մշակաբույսերի  պահպանման , ծառերի ու 

թփերի հատման  կանոնների  պահպանման  նկատմամբ  վերահսկողություն  

ü անտառների` արտադրական  և կենցաղային  կեղտաջրերով  արտանետումներով  

քիմիական  նյութերով  և թափոններով  աղտոտումը  կանխարգելող  

սահմանափակումների  պահպանման  նկատմամբ  վերահսկողություն  

ü անտառներում  խոտհնձի , անասունների  արածեցման , խոտհարքների  և 

արոտահանդակների  օգտագործման  կանոնների  պահպանման  նկատմամբ  

վերահսկողություն  

ü անտառաշինական  փաստաթղթերի  համապատասխան  անտառավերականգնման  և 

այլ աշխատանքների  կատարման  նկատմամբ  վերահսկողություն : 

 

ՀՀ բնապահպանության  նախարարության  Կենսառեսուրսների  կառավարման  

գործակալության  կանոնադրությամբ սահմանված  հիմնական  գործառույթներն  են. 

 

ü Կենսաբազմազանության  ու կենսառեսուրսների  պահպանության  վերարտադրության  

և կայուն օգտագործման  ոլորտին վերաբերող  նորմատիվամեթոդական  ակտերի 

մշակում 

ü Բուսական  և կենդանական  աշխարհի  օբյեկտների  ուսումնասիրությունների  

կազմակերպումն  ու դրանց իրականացումը  

ü Կենդանական  ու բուսական  աշխարհի  օբյեկտների  կայուն օգտագործման  

վերականգնման  և վերարտադրության  միջոցառումների  իրականացումը  
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ü Հանրապետության  վայրի բուսական  և կենդանական  պաշարների  պետական  

հաշվառումը , գույքագրումը  և մոնիտորինգի  իրականացումը , տեղեկատվական  

բանկի ու կադաստրների  վարումը 

ü Մասնակցում  է էկոհամակարգերի  վիճակի գնահատմանը  գիտական  

հիմնավորումների  և կանխատեսումների  ձևավորմանն  ու ծրագրերի  իրականացմանը  

ü Ըստ տարածագործառնական  հատկանիշների ` էկոհամակարգերի  և դրանց 

կենսապաշարների  օգտագործման  ու վերարտադրության  համար 

առաջարկությունների  ձևավորումը  

ü Էկոհամակարգերի  և դրանց կենսապաշարների  օգտագործման  ու վերարտադրութ յան 

ոլորտում  գիտափորձնական  միջոցառումների  իրականացումը   

ü Կենդանական  ու բուսական  աշխարհի  օբյեկտների  օգտագործման  լիցենզիաների  

թույլտվությունների  ձևակերպումը  և պայմանագրերի  կնքումը: 

 

ՀՀ բնապահպանության  նախարարության  ենթակայության  տակ գործում են նաև հետևյալ 

կազմակերպությունները . 

 

ü ‹‹Շրջակա միջավայրի  վրա ներգործության  մոնիտորինգի  կենտրոն ›› ՊՈԱԿ-ը, որի 

գործառույթների մեջ է մտնում նաև անտառների  և բնության  հատուկ պահպանվող  

տարածքների  վրա ֆիզիկական , քիմիական  և կենսաբանական  ներգործությունների , 

աղտոտիչ  նյութերի  տարածման  ու դրանց հետևանքների  դիտարկումների , 

գնահատումներ  և կանխատեսումների  իրականացումը , 

ü «Զիկատար» բնապահպանական  կենտրոն  ՊՈԱԿ-ը, որի գործառույթներն  են. 

 

Ø «Զիկատար» պետական  արգելավայրի  տարածքի  բնական էկոհամակարգերի , 

լանդշաֆտային  և կենսաբանական  բազմազանության , բնության 

ժառանգության  գիտական  ուսումնասիրության , պահպանության , 

պաշտպանության , հաշվառման , գույքագրման , մոնիթորինգի , բնության  

տարեգրության  վարման, ինչպես նաև պետական  արգելավայրի  բնական 

պաշարների  կայուն օգտագործման  ապահովումը , 

Ø անտառաշինական  աշխատանքների  իրականացումը, 

Ø անտառ-էկոլոգիական  գիտափորձարարական  ուսումնասիրությունների  և 

անտառի  գենետիկական  պաշարների  պահպանության  ու վերարտադրության  

գիտաներդրական  փորձարկումների  կազմակերպումն  ու իրականացումը , 

Ø անտառային  պաշարների  մասին տեղեկատվական  բանկի ստեղծումը  և 

օգտագործման  արդյունավետ  ձևերի մշակումը , 

Ø կենսաբազմազանության  պահպանման  նպատակով  արժեքավոր  և 

հազվագյուտ  տեսակների  հավաքածուների  կազմումը , 
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Ø անտառագիտասփյուռ  աշխատանքները , անտառատնտեսության  բնագավառի  

համար կադրերի  վերապատրաստումը  և ուսումնաարտադրական  

պրակտիկայի  կազմակերպումը . 

 

ü երեք ազգային  պարկեր` Սևան, Դիլիջան և Արփիլիճ , և մեկ պետական  արգելոց` 

Խոսրովի : 

 

ՀՀ անտառների  վերականգնման  և զարգացման  հիմնադրամը  ստեղծվել  է ՀՀ 

կառավարության  2004 թվականի  հունիսի 10-ի N 891-Ն որոշմամբ` հանրապետության  

անտառների  վերականգնման  գործընթացին  աջակցելու և անտառների  զարգացման  

համար բարենպաստ  պայմանների  ստեղծման  նպատակով։  Հիմնադրամն  իրականացնում  

է իր կանոնադրությամբ սահմանված  հետևյալ գործունեությունը . 

 

ü անտառատնկումներ  և անտառավերականգնում  

ü անտառային  բուսականության  գենոֆոնդի պահպանություն  

ü անտառային  տարածքներում  բույսերի պաշտպանություն  

ü անտառամելիորացիոն  աշխատանքների  իրականացում  

ü անտառային  բուսականության  տնկարկների  հիմնում 

ü անտառների  պաշտպանության , պահպանության  և վերարտադրության  նպատակով  

գիտահետազոտական  աշխատանքների  իրականացում : 

 

Հիմնադրամի  կառավարման  մարմիններն են հոգաբարձուների  խորհուրդը  և հիմնադրամի  

կառավարիչը` գործադիր  տնօրենը։  Հոգաբարձուների  խորհուրդը  նախագահում  է ՀՀ 

վարչապետը։  
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Հավելված 2. «Հայանտառ» ՊՈԱԿ -ի կառուցվածքն ու գործառույթները . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Տնօրենի տեղակալ, 
գլխավոր անտառապետ 

	
Տնօրենի 

տեղակալ 

Տնօրենի 
տեղակալ 

Տնօրենի տեղակալ 

Աշխատակազմի 
ղեկավար 

Հայանտառ ՊՈԱԿ 

Տնօրեն 

1. Անտառվերականգնման և անտառապատման բաժի ն 
2. Անտառների  պահպանության և պաշտպանության  բաժին 
3. Անտառների և անտառային  հողերի օգտագործման  բաժին 
4. Անտառների  հաշվառման և կադաստրի  վարման բաժին 
5. Հատուկ պահպանվող  տարածքների  կառավարման  բաժին 
6. Երևանի անտառային  հողերի կառավարման բաժին 
7. Մարքեթինգի և կոմերցիայի  բաժին 
8. Հսկողության  բաժին 
9. Ֆինանսատնտեսագիտական և վերլուծության  բաժին 
10. Ընդհանուր և տնտեսական  բաժին 
11. Հաշվապահական  հաշվառման  բաժին 
12. Կադրերի բաժին 
13. Իրավաբանության և մեթոդաբանության  բաժին 

	

Կ
Ե

Ն
ՏՐ

Ո
Ն

Ա
Կ

Ա
Ն

 Գ
Ր

Ա
Ս

Ե
Ն

Յ
Ա

Կ
Ի

 
Բ

Ա
Ժ

Ի
Ն

Ն
Ե

Ր
 

ԱՆՏԱՌՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ (19 մասնաճյուղեր) 

	
ü Լոռու մարզ (7)  
ü Տավուշի մարզ (4)  
ü Սյունիքի մարզ (3)  

ü Գեղարքունիքի  մարզ (1) 

ü Արագածոտնի  մարզ (1) 

1. Կոտայքի  մարզ (1) 

2. Շիրակի մարզ (1) 

3. Վայոց ձորի (1) 

4. Տավուշի մարզ (4) 

5. Սյունիքի  մարզ (3)  

6. մարզ (1) 
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Նշված գործառնական բաժիննե րի հիմնական գործառույթները ներկայացված են ստորև.  

 

ü Անտառվերականգնման  և անտառապատման  բաժինը իրականացնում  է հետևյալ 

աշխատանքների , ծրագրերի  և միջոցառումների  մշակումը , ծրագրավորումը , 

իրականացման  կոորդինացումը , ղեկավարումը  և կատարման  նկատմամբ  

հսկողության  իրականացումը. 

• անտառների  վերականգնում  և անտառապատում  

• ցածրարժեք  ծառաթփատեսակներով զբաղեցված տարածքների 

վերակառուցում  

• ցածր լրիվության տնկարկների վերականգնում  

• տնտեսապես ու տեխնիկապես արժեքավոր ու արագաճ ծառատեսակներից 

անտառային տնկադաշտերի հիմնադրում  

• տնկարանային տնտ եսության վարում և զարգացում  

• սերմնաբուծություն  

• անտառսերմնային բազաների ստեղծում  

• սելեկցիոն–սերմնային  տնտեսության  ընդլայնում  

• անտառային տնտեսության զարգացման համար անհրաժեշտ սերմերի, 

տնկանյութի և այլ նյութերի ներմուծում  

• անտառային սերմերի մթերում, ստուգում ո ւ որակավորում  

• անտառային տնտեսության զարգացման համար անհրաժեշտ սերմերի, 

տնկանյութի և այլ նյութերի արտահանում  

• անտառային ծառաթփատեսակների սելեկցիա  

• անտառմելիորատիվ  աշխատանքներ և միջոցառումներ  

• բնական և բնաշիվային  վերաճին օժանդակող աշխատանքներ  

• մասնակցություն առ կա անտառների պահպանության և պաշտպանության 

աշխատանքներին  

• բնապահպանական, գյուղատնտեսական և այլ շահագրգիռ 

կազմակերպությունների ու «Հայանտառ» ՊՈԱԿ «անտառտնտեսություն» 

մասնաճյուղերի հետ համատեղ կարճաժամկետ և երկարաժամկետ 

նախագծեր  

• արտադրաֆինանսական (տեխարտֆինպլա ն) առաջադրանքներ  

• կատարված անտառվերականգնման և անտառապատման, բնական և 

բնաշիվային   վերաճին օժանդակող միջոցառումների, տնկարանների 

հիմնադրման աշխատանքների ծավալների ճշգրտությունը և որակը 

պարզելու նպատակով վերոնշյալ աշխատանքների ծավալների տեխնիկական 
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ընդունման կ ատարումից հետո, յուրաքանչյուր տարվա աշնանը 

գույքագրման կազմակերպումը, մասնաճյուղերի կողմից ներկայացված 

տվյալների ստուգումը, ամփոփումը, վերլուծումը և քննարկումը  

• անտառվերականգնման ու անտառապատման աշխատանքների 

հաշվետվությունների ընդունում, ճշտության ստուգում,  ամփոփում, 

վերլուծում և քննարկում:  

ü Անտառների  պահպանության  և պաշտպանության  բաժինն իրականացնում  է հետևյալ 

աշխատանքները . 

§ անտառների  պահպանության  բնագավառում . 

Ø ապահովում  է ՀՀ պետական  անտառային  ֆոնդի պահպանությունը  ինքնակամ  

զավթումներից , ապօրինի  հատումներից , անօրինական արածեցումներից , 

աղտոտումից  և օրենսդրությամբ  արգելված  անտառային  

կենսաբազմազանությանը  վնաս պատճառող  այլ գործողություններից  և 

անտառային  օրենսդրության  խախտումներից  

Ø իրականացնում  է անտառային  հրդեհների  հայտնաբերման , մարման ու 

կանխման  միջոցառումներ , հակահրդեհային անվտանգության  կանոնները  

խախտող  անձանց ենթարկում  է պատասխանատվության  օրենսդրությամբ  

սահմանված  կարգով 

Ø ապահովում  է անտառային  հակահրդեհային  կանխարգելիչ  համալիր  

միջոցառումների  իրականացումը , համակարգում  հրդեհների  դեպքում 

մարզերի  տեղական  ինքնակառավարման  մարմինների  հետ համատեղ  

տեխնիկայի , տրանսպորտի  և տեղի ազգաբնակչության  ներգրավումը  

հրդեհների  մարման աշխատանքներում  

Ø հսկողություն  է իրականացնում  պետական  անտառային  ֆոնդի հողերի 

պահպանության , նպատակային  ու արդյունավետ  օգտագործման  նկատմամբ  

Ø անտառների  պահպանության  և պաշտպանության  վիճակի նկատմամբ  

վերահսկողություն  իրականացնելու  նպատակով  կազմակերպում  է պարտադիր  

անցկացվող  պահաբաժինների  գարնանային  և աշնանային  վերահսկիչ , ինչպես 

նաև արտահերթ  ստուգումներ , որոնց արդյունքները  ամփոփվում  և քննարկվում  

են սահմանված  կարգով 

Ø հսկողություն է իրակացնում  և կանխարգելիչ  միջոցառումներ  է ձեռնարկում  

անտառային  տարածքներում  անասունների  ապօրինի  արածեցումների  ու 

անօրինական  խոտհնձի  նկատմամբ  

Ø իրականացնում  է անտառխախտողներից  բռնագրավված  անտառանյութի  

հաշվառման  կազմակերպումը  և նրա շարժի նկատմամբ  վերահսկողությունը 

Ø ապահովում  է համակարգի  պետական  անտառային  պահախմբի  և եգերական  

ծառայության  աշխատողների  աշխատանքների  կազմակերպումը , 
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աշխատանքների  համակարգումը  և վերահսկումը , միջոցառումներ  է 

իրականացնում  նրանց որոկավորման  բարձրացման  ուղղությամբ : 

§ անտառների  պաշտպանությա ն/հսկողության բնագավառում . 

Ø վնասակար  օրգանիզմների  վնասակարության  կանխմանն  ուղղված 

միջոցառումների  կազմակերպումը  և իրականացման  ապահովումը  

անտառային  զանգվածներում , անտառմշակույթներում  և տնկարաններում , 

իրակացնում  է անտառների  ֆիտոսանիտարական  վիճակի բարելավմանը  

ուղղված միջոցառումներ  

Ø իրականացնում  է անտառպաշտպանական  միջոցառումներ  անտառի  

վնասատուների  ու հիվանդությունների  տարածվածության , պարբերաբար  

անցկացվող  անտառպաթոլոգիական  հետազոտությունների  արդյունքներով  

ծրագրավորում  է և կազմակերպում  վնասատուների  օջախների  դեմ վերգետնյա 

և ավիացիոն  պայքարի  աշխատանքներ 

§ կենդանական  աշխարհի  պահպանության  բնագավառում  

Ø պետական  անտառային  ֆոնդի և հարակից  տարածքներում  ՀՀ օրենսդրության  

կատարման  ապահովումը  կենդանական  աշխարհի  վայրի տեսակների  

պահպանության , պաշտպանության , վերարտադրության  ապահովման  և 

օգտագործման  բնագավառում  

Ø միջոցառումներ  է իրականացնում  կենդանական  աշխարհի  գոյության , 

բնակության  միջավայրի , միգրացիայի  ուղիների , պոպուլյացիաների  և 

համակեցությունների  ամբողջականության  պահպանության  նպատակով  

Ø կենդանական  աշխարհի  հազվագյուտ , անհետացման  սպառնալիքի  տակ 

գտնվող, արժեքավոր  տեսակների  վերարտադրությանը  նպաստող  համալիր  

կենսատեխնիկական  միջոցառումների  իրականացման  աշխատանքների  

կազմակերպման  և համակարգման  ապահովումը  

Ø վայրի կենդանիների  և թռչունների  թվաքանակի  հաշվառման , վերլուծության  և 

վիճակի գնահատման  աշխատանքների  կազմակերպում , այդ աշխատանքների  

անցկացմանը  ներգրավելով  մասնաճյուղ  անտառտնտեսությունների  

պետանտառահախմբի  աշխատողներին , որսագետներին , որստեսուչներին  և 

հասարակական  որստեսչությանը  

Ø կազմակերպում  է արդյունավետ  պայքար որսի կանոնների  և ժամկետների  

խախտողների  ու անօրինական ձկնորսության  դեմ, խախտողների  նկատմամբ  

կազմվում  է համապատասխան  արձանագրություններ  սահմանված  կարգով 

տալիս է ընթացք, պետական  որսորդական  ֆոնդին և ձկան պաշարներին  

պատճառված  վնասը վերականգնելու  նպատակով  

Ø աշխատանքներ  է իրականացնում  վայրի գիշատիչ  կենդանիների  գլխաքանակի  

կտրուկ աճի դեպքերում  կարգավորելու  այն, հասցնելով  թույլատրելի  խտության  
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սահմաններին , ինչպես նաև պայքար կազմակերպում  որսհանդակներում  

հանդիպող  թափառող  շների ոհմակների  դեմ 

Ø ապահովում  է պետական  անտառային  պահախմբի  աշխատողներին , 

որսագետներին  և որստեսուչներին հատկացվող  մարտական , ծառայական , 

ինչպես նաև որսագողներից  առգրավված  զենքի, զինամթերքի , որսի և 

ձկնագողության  այլ միջոցների  հաշվառումը  և պահպանումը  օրենսդրությամբ  

սահմանված  կարգով 

Ø հսկողություն  է իրականացնում  եգերական  ծառայության  աշխատողների  և 

հասարակական  որստեսչության  գործունեության  նկատմամբ  ու համակարգում  

է նրանց աշխատանքները : 

 

ü Անտառների  հաշվառման  և կադաստրի  վարման բաժինը իրականացնում  է հետևյալ 

աշխատանքները . 

§ անտառային  ֆոնդի հերթական  պետական  հաշվառման  աշխատանքների  

կազմակերպում  ու հսկողության  իրականացումը , 

§ անտառային  ֆոնդի հաշվառման  վերաբերյալ  հաշվետվությունների  ընդունում  և 

ամփոփումը  

 

ü Անտառների  և անտառային  հողերի օգտագործման  բաժինն իրականացնում  է 

անտառապատման , խնամքի, սանիտարական  և այլ տեսակի հատումների  

պլանավորում  և իրականացման  նկատմամբ  վերահսկում , ինչպես նաև 

անտառշինական  նախագծերի  հիման վրա տարեկան  հատատեղերի  հաշվարկում   

§ անտառաշինական  աշխատանքների  իրականացման  համար անհրաժեշտ  նյութերի  

նախապատրաստում  

§ անտառային  տնտեսության  կազմակերպում  

§ անտառներում  անտառվերականգնման , խնամքի, սանիտարական  և այլ 

հատումների  պլանավորումը, նշանակումն  ու կատարման  հսկողության  

իրականացում  

§ անտառշինական  խորհրդակցությունների  կազմակերպումը , նախագծերի  

պատվիրում  ու կատարման  աշխատանքների  և այլ փաստաթղթերի  ընդունում , 

անտառտնտեսությունների  և կենտրոնական  ապարատի  բաժինների  կողմից այդ 

նախագծերով  ղեկավարվելու նկատմամբ  հսկողության  իրականացում  

§ անտառշինական  նախագծերի  նկատմամբ  հսկողության  կազմակերպումը  

§ անտառշինական  նախագծերի  տվյալների  համաձայն  տարեկան  հատատեղային  

ֆոնդի հաշվարկում  և հաստատման  ներկայացում  

§ խնամքի, անտառվերականգնման  ու սանիտարական  հատումների , 

անտառտնտեսական  նշանակության  ճանապարհների  կառուցման  ու 
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վերանորոգման  առաջադրանքների  բաշխումը  ըստ անտառտնտեսությունների  և 

հաշվետվությունների  ընդունում  ու ամփոփում  

§ հատատեղերի  տեղազննման  աշխատանքների  կազմակերպում  և այդ գործի 

նկատմամբ  հսկողության  իրականացում  

§ անտառշինական  նախագծերի  պահանջներին  համապատասխան  

անտառտնտեսություններում  հատատեղերի  ընտրության , հատկացման  և 

օգտագործման , թափուկ փայտանյութի  հաշվառման  աշխատանքների  

իրականացման , անտառի  հատման , բացթողնման , խնամքի հատումների  և 

անտառի  օգտագործման  մյուս կանոնների  պահանջների  կատարման  նկատմամբ  

հսկողության  իրականացում  

§ հատատեղերի  հատկացման  ժամանակ  փայտանյութի  ընդհանուր  ծավալների  և 

հատկապես  շինափայտի  ելքի ծավալների  հաշվառման  նկատմամբ  հսկողությունը , 

§ անտառների  արդյունավետ  օգտագործման , խնամքի և սանիտարական  վիճակի 

բարելավման  կազմակերպումը , անտառի  հատման  և բացթողնման  կանոնների  

խախտումները  ժամանակին  հայտնաբերման  և դրանց վերացման  միջոցառումների  

մշակումը , շինափայտի  առավել ելքի ապահովում , ինչպես նաև շինափայտը  

վառելափայտի  վերածելու  դեպքերի  կանխման  միջոցառումների  իրականացումն  ու 

փայտանյութի ճիշտ մշակում 

§ հատատեղերից  բաց թողնված  անտառանյութի  օրինականության  նկատմամբ  

հսկողություն  

§ հատատեղերում  մատղաշի  առավել պահպանման  նկատմամբ  հսկողության  

իրականացում  

§ անտառների  վիճակի և վերարտադրության  վրա ազդող օբյեկտների  

տեղաբաշխման  նախագծերի  համաձայնեցում  

§ անտառային  ֆոնդի տարածքում  անտառային  տնտեսության  վարման և 

անտառօգտագործման  հետ չկապված  աշխատանքների  կատարման  թույլտվության 

տրամադրում  

§ անտառային  ֆոնդի հողային տարածքների  պահպանման  և նպատակային  

օգտագործման  նկատմամբ  հսկողության  իրականացում , ժամանակավոր  

օգտագործման համար հող հատկացում , հողատարածքների  ընդունման  և 

հանձնման  ձևակերպում  

§ անտառային  ֆոնդի օգտագործման  իրավունքի  դադարեցման  ու 

սահմանափակման  իրականացումը , անտառշինական  նախագծերը  համաձայն  

խնամքի հատման  ծավալների  հաշվառման  և բաշխման  հաստատման  

ներկայացում  

§ կողմնակի անտառօգտագործման  կարգի հսկողություն  



	
	

43	
Վերջնական  հաշվետվություն   

§ «անտառտնտեսություն » մասնաճյուղերին  անտառհատման  տոմսերով , 

օրդերներով , անտառանյութի  բացթողնման , կողմնարդյունքի  օգտագործման  և այլ 

փաստաթղթերով  ու սահմանված  հաշվետվությունների  ձևերով, օրենսդրական  և 

այլ նորմատիվային  ակտերով ապահովում  

§ անտառտնտեսական  ճանապարհների  կառուցման  և վերանորոգման , նրանց 

ծավալների  և ֆինանսական  միջոցների  նպատակային  օգտագործման  նկատմամբ  

հսկողության  իրականացում  

 

ü Հատուկ պահպանվող  տարածքների  կառավարման  բաժինը կատարում  է «Հայանտառ» 

ՊՈԱԿ-ի ենթակայության  տակ գտնվող հատուկ պահպանվող  տարածքների  

էկոհամակարգերի  բազմազանության  պահպանություն  և վերարտադրություն : 

ü Երևանի անտառային  հողերի կառավարման  բաժինն իրականացնում  է Երևան 

քաղաքի վարչական  տարածքում  գտնվող անտառային  ֆոնդի հողերի կառավարում : 

ü Մարքեթինգի և կոմերցիայի  բաժինն իրականացնում  է հետևյալ հիմնական  

լիազորությունները . 

§ անտառների  և անտառային  հողերի այլ անձանց և կազմակերպությունների  կողմից 

օգտագործում , 

§ փայտանյութի  վաճառք և արտահանում , 

§ փայտանյութի  շարժի և մնացորդների  փաստաթղթային  հաշվառում , 

§ կողմնարդյունքի  իրացում, 

§ վառելանյութի  բաշխում  և ծախսի հաշվարկ : 

 

ü Հսկողության  բաժինը իրականացնում  է հետևյալ գործառույթները . 

§ Հսկողություն  «Հայանտառ» ՊՈԱԿ-ի կենտրոնական  գրասենյակի  

ստորաբաժանումների  և «անտառտնտեսություն » մասնաճյուղերի  գործունեության  

նկատմամբ , այդ թվում՝  

v անտառների  պահպանության և պաշտպանության  աշխատանքներ  

v անտառվերականգնման  աշխատանքներ  

v անտառպատման  աշխատանքներ  

v անտառօգտագործում   

v արտադրական  և օժանդակ  ճյուղերի գործունեություն  

v անտառհատման  կանոնների  պահպանում   

v անտառանյութի  մթերում և իրացում  

v արմատի  վրա անտառանյութի  բաց թողում  

v անտառային սերմերի մթերում, մշակում և պահպանում   

v տնկանյութի  աճեցում 

v այլ անտառտնտեսական  աշխատանքներ  
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v մարկետինգի  և կոմերցիայի , ֆինանսատնտեսագիտական  գործունեություն  և 

հաշվապահական  հաշվառում  

v մասնաճյուղերից  ստացված  հաշվետվությունների  տվյալների  հավաստիության  

ստուգում  

v ստորաբաժանումների  կողմից ներկայացվող  հաշվետվությունների  

հավաստիության  ստուգում  

§ ավտոմայրուղիներում  և անտառամերձ  ճանապարհներին  անտառանյութի  

անօրինական  տեղափոխման  կանխում  

§ անտառանյութի  շարժի հաշվառում  

§ կատարվող  անտառշինարարական  աշխատանքների  որակի վերահսկում  

§ տնօրենի հրամանների  կատարման  ընթացք: 

 

ü Ֆինանսատնտեսագիտական  և վերլուծության  բաժինն իրականացնում  է հետևյալ 

հիմնական  աշխատանքները . 

§ անտառտնտեսական  աշխատանքների  զարգացման  ընթացիկ , տարեկան  և 

հեռանկարային  ծրագրերի  մշակում 

§ անտառտնտեսական  աշխատանքների  նախագծերի  նախահաշիվների կազմում 

§ անտառտնտեսական  աշխատանքների  ֆինանսավորման  կազմակերպում  

§ անտառտնտեսական  աշխատանքների  և այլ արտադրությունների  նորմատիվների , 

վարձաչափերի , աշխատողների  աշխատանքի  վարձատրության  պայմանների , 

նրանց պաշտոնական  (տարիֆային ) դրույքաչափերի  սանդղակների  մշակման և 

կիրառման  աշխատանքների  կազմակերպում  ու ղեկավարում  

§ համակարգի  տնտեսական  զարգացման  ծրագրերի  ձևավորում  և ֆինանսավորման  

հարցերի  լուծում  

§ անտառտնտեսությունների , արտադրական  և օժանդակ  տնտեսությունների  

աշխատանքային  ծրագրերի  կազմում  

§ օբյեկտային  պլանների  մշակում 

§ դրամական  արտահայտությամբ  անտառտնտեսական  աշխատանքների  

կատարման  ծավալների  վերահսկում  

§ ֆինանսական  պլանների  և հաշվեկշիռների  նախագծերի  կազմում ու դրանց 

կատարման  վերահսկում  

§ տնտեսավարման  նոր մեթոդների  մշակման  և ներդրման  գործընթացների  

կազմակերպում  

§ կենտրոնացված  ֆոնդերի համալրում , ծախսման  նախահաշիվների  կազմում և 

օգտագործման  վերահսկում  

§ հաշվապահական  հաշվառման  բաժնի հետ համատեղ  համակարգի  

ֆինասատնտեսական  գործունեության  վերլուծություն  և գնահատում  
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§ անտառտնտեսական  աշխատանքների  արդյունավետության  բարձրացման  

նպատակով  աշխատանքի  արտադրողականության  աճի տեմպերի  արագացմանը , 

ինքնարժեքի  իջեցմանը , շահութաբերության  բարձրացմանը , աննպատակ  

ծախսերի  և կորուստների  վերացմանն  ուղղված միջոցառումների  մշակման  ու 

ներդրման  աշխատանքների  կազմակերպում  

§ ծրագրերի  կատարման , աշխատանքի , ինքնարժեքի , շահույթի  և 

ֆինանսատնտեսական  գործունեության  այլ ցուցանիշների  գծով պետական  

վիճակագրական  և ընթացիկ  հաշվետվությունների  ժամանակին  ու որակով 

կազմումը . 

§ կենտրոնական  ապարատի , մասնաճյուղերի  և համակարգի  այլ 

կազմակերպությունների  աշխատողների  աշխատանքի  վարձատրությանն  առնչվող 

հարցեր 

§ կենտրոնական  ապարատի  ծախսերի  ֆինանսավորման  կազմակերպում : 

 

Հավելված 3. «Հայատնառ» ՊՈԱԿ-ի ֆինանսական  ցուցանիշները 

 

Համաձայն  «Հայատնառ» ՊՈԱԿ ֆինանսական  վիճակի մասին պաշտոնական 

հաշվետվությունների ՝ ստորև գծապատկերում  ներկայացված  են կազմակերպության  

հիմնական  ֆինանսական  ցուցանիշները . 

 

Աղյուսակ 3.  «Հայատնառ» ՊՈԱԿ-ի մուտքերը  

 
 



	
	

46	
Վերջնական  հաշվետվություն   

«Հայանտառ» ՊՈԱԿ-ի կողմից ստացվող  հասույթը  հիմնականում  ներառում  է թույլատրելի  

ձեռնարկատիրական  գործունեությունից  ստացվող  միջոցները , որոնց գերակշիռ  մասը 

գոյանում  է բնափայտի  վերամշակումից  և իրացումից : Նշենք, որ մուտքերի  այս հոդվածը  

վերջին երեք տարիների  ընթացքում  ցուցադրում  է նվազման  միտում` պայմանավորված  

իրացման  ծավալների  նվազմամբ : Համաձայն « Հայանտառ» ՊՈԱԿ-ի կողմից 

տրամադրված տեղեկատվության՝ ստորև աղյուսակում  ներկայացված են 2004-2014թթ. 

հատումներից  և թափուկից  իրացված  փայտանյութի  ծավալները . 
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Աղյուսակ 4. «Հայանտառ» ՊՈԱԿ-ի եկամուտները         խտացված  խմ 

 Շինափայտ  Վառելափայտ  Տախտակ  Ֆրիզա Ջախ Ընդամենը  

2004թ. 5834 79233,7 1967 278 7996 95308,7 

2005թ. 3681,5 60641,4 2423 172,8 2207 69125,7 

2006թ. 3388 64760 1852 146  70146 

2007թ. 4956,7 41100,4 631,6 136,2  46824,9 

2008թ. 3418 51879,2 145,2 18,2  55460,6 

2009թ. 2195,7 54786,2 319,3 7,5  58308,7 

2010թ. 1651 50503 1860 9,9  54023,9 

2011թ. 1620 40805 342 11  42778 

2012թ. 2600 37371 237   40208 

2013թ. 2799 30373 80   33252 

2014թ. 1726,5 28037 341 0,5  30105 

Աղբյուր՝ «Հայանտառ» ՊՈԱԿ-ի ֆինանսական հաշվետվություններ  
 

«Հայանտառ» ՊՈԱԿ-ի կողմից ստացվող  գործառնական  այլ եկամուտները  հիմնականում  

կազմվում  են ՀՀ պետական  բյուջեի մասին օրենքի համաձայն  ՀՀ գյուղատնտեսության  

նախարարությունից  ստացվող  պետական  նպատակային  դրամաշնորհներից ` 

անտառպահպանական  ծառայությունների  մատուցման  և անտառային  պետական  

մոնիտորինգի  իրականացման  համար: 

 

Ստորև գծապատկերում  ներկայացված  է «Հայատնառ» ՊՈԱԿ-ի վերջին տարիների 

հիմնական  ծախսերի  կառուցվածքը . 

 

Աղյուսակ  5. «Հայանտառ» ՊՈԱԿ-ի ծախսերը  
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Աղբյուր՝ «Հայանտառ» ՊՈԱԿ-ի ֆինանսական հաշվետվություններ  
 

Վաճառքի  ինքնարժեքը  ներառում  է թույլատրելի  ձեռնարկատիրական  գործունեության  

իրականացման  հետ կապված  ծախսերը , իսկ գործառնական  այլ ծախսերը` 

անտառպահպանական  ծառայությունների  մատուցման  և անտառային  պետական  

մոնիտորինգի  իրականացման  համար կատարվող  ծախսերը : Նշենք, որ  թույլատրելի  

ձեռնարկատիրական  գործունեությունից  ստացվող  հասույթը  ծածկում է «Հայատնառ» 

ՊՈԱԿ-ի տարեկան ծախսերի  միջինում  մեկ երրորդ մասը, ինչը հանդիսանում  է 

բավականին  ցածր ցուցանիշ : 

 

Վերջապես , ստորև նշված գծապատկերում  ներկայացված  են «Հայատնառ» ՊՈԱԿ-ի 

տարեկան  ֆինանսական  արդյունքները . 

 

Աղյուսակ  6. «Հայանտառ» ՊՈԱԿ-ի ֆինանսական արդյունքները  
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Աղբյուր՝ «Հայանտառ» ՊՈԱԿ-ի ֆինանսական հաշվետվություններ  

 
 

Ստորև աղյուսակում  ներկայացված  են «Հայատնառ» ՊՈԱԿ-ի առանձին  մասնաճյուղ  

անտառտնտեսությունների  իրացումից  հասույթների  վերաբերյալ  տվյալներ  վերջին երեք 

տարվա համար. 

 

 

 

 

 

 

Աղյուսակն 7.  «Հայատնառ» ՊՈԱԿ-ի մասնաճյուղերի  հասույթն իրացումից վերջին 3 

տարվա ընթացքում          ('000 ՀՀ դրամ) 
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2013 2014 2015
Լալվար 72,137.7 71,228.6 66,257.2
Նոյեմբերյանի 52,755.1 48,878.3 41,056.6
Սևքարի 47,094.0 48,417.0 32,680.1
Կապանի 30,500.0 33,744.0 31,359.6
Սյունիքի 26,547.1 29,811.3 26,855.6
Արծվաբերդի 26,347.9 25,470.4 25,133.2
Դսեղի 20,784.4 24,655.1 24,874.9
Եղեգնուտի 18,538.7 14,660.7 14,633.5
Ջիլիզա 17,392.5 18,527.7 17,118.9
Իջևանի 14,504.9 29,801.4 10,527.7
Ճամբարակի 13,956.1 23,792.8 17,738.5
Տաշիրի 6,091.8 4,948.9 4,845.8
Գուգարքի 5,777.3 2,982.5 925.0
Ստեփանավանի 5,115.0 5,758.0 7,675.0
Արագածոտնի 1,314.9 0.0 50.0
Վայոց ձորի 986.9 1,662.3 963.3
Հ րազդանի 175.4 770.0 18.0
Սիսիանի 124.8 0.0 0.0
Գյումրիի 0.0 0.0 0.0  

Աղբյուր՝ «Հայանտառ» ՊՈԱԿ-ի ֆինանսական հաշվետվություններ  
 

Ինչպես երևում է ներկայացված  տվյալներից  «Հայանտառ» ՊՈԱԿ-ի սեփական  

հասույթների  մոտ 90 տոկոսը ապահովող  տասնմեկ  անտառտնտեսություններից  հինգում, 

որոնք ապահովում  են ընդհանուր  հասույթների  մոտ 60 տոկոսը, նշված 

ժամանակահատվածում  արձանագրվել  է հասույթների  մինչև 30 տոկոս անկում: 

Հասույթների  աճ է արձանագրվել  միայն երկու անտառտնտեսություններում ` Դսեղի և 

Ճամբարակի , որոնք ապահովում են ընդհանուր  հասույթների  մոտ 10 տոկոսը: Այլ 

անտառտնտեսությունների  իրացումից  հասույթների  հիմնականում  մնացել են անփոփոխ : 

 

Նշենք նաև, որ համաձայն  «Հայանտառ» ՊՈԱԿ-ի տվյալների  վերջին տարիներին  

տարեկան  հատումների  ծավալը համեմատաբար  կայուն է կազմելով  30-36 հազար 

խորանարդ  մետր: Բացի նշված ծավալներից  անտառների  հարևանությամբ  գտնվող 

համայնքների  բնակիչներին  թույլատրվում  է անվճար հավաքել  անտառի  թափուկը , ինչի 

ծավալը վերջին տարիներին  կազմում է մոտ 40 հազար խորանարդ  մետր: 

 

Ստորև աղյուսակում  ներկայացված  են նշված անտառտնտեսություների  կողմից 

կատարված  ծախսերը , նեռարյալ  վարչական , անտառվերականգնմանև  
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անտառկառավարման  ծախսերը : Նշենք, որ այդ ծախսերը  չեն ներառում  ընկերության  

զարգացման  համար անհրաժեշտ  որևէ ներդրումային  ծախս: 

 
Աղյուսակ 8. «Հայանտառ» ՊՈԱԿ-ի մասնաճյուղերի ծախսերը    ('000 ՀՀ դրամ) 

2013 2014 2015
Արագածոտնի 48,464 52,677 57,790
Արծվաբերդի 84,058 97,638 117,572
Գյումրիի 35,922 42,160 45,359
Սյունիքի 51,735 56,323 61,687
Եղեգնուտի 30,737 37,916 46,419
Գուգարքի 76,372 67,497 84,121
Դսեղի 35,918 39,077 44,758
Վայոց ձորի 43,130 51,637 68,601
Իջևանի 53,345 61,416 71,871
Լալվար 55,127 62,906 72,016
Ջիլիզա 42,998 50,531 56,086
Կապանի 60,999 70,200 78,211
Հրազդանի 107,353 79,743 88,598
Ճամբարակի 44,290 61,116 62,844
Նոյեմբերյանի 80,851 97,365 106,194
Սիսիանի 22,659 26,681 31,529
Ստեփանավանի 42,051 49,538 54,359
Սևքարի 64,713 71,268 72,888
Տաշիրի 28,329 30,134 36,569  

Աղբյուր՝ «Հայանտառ» ՊՈԱԿ-ի ֆինանսական հաշվետվություններ  
 

Ինչպես երևում է ներկայացված  տվյալներից  բոլոր անտառտնտեսություններում  

արձանագրվել  է ծախսերի  աճ միջինում  մոտ 30 տոկոսով , ինչը տեղի է ունեցել 

հիմնականում  վարչական  ծախսերի  հաշվին: Ներկայումս  « Հայանտառ» ՊՈԱԿ-ը 

պետական հաստատ ությունների օպտիմալաց ման գործընթացի շրջանակներում կրճատել 

է իր աշխատակիցների թիվը 1000 -ից հասցնելով 887 -ի, իսկ հաշվարկվող միջին 

համախառն աշխատավարձը կազմում է 112,000 ՀՀ դրամ (ինչն Ազգային վիճակագրական 

ծառայության տվ յալներով  մոտ 23% -ով ցածր է ՀՀ-ում վճարվող միջին աշխատավարձից) : 

«Հայանտառ» ՊՈԱԿ-ը վարձում է նաև սեզոնային աշխատողների և կապալառուների, 

որոնց աշխատավարձը նույնպես վճարվում է նշված բյուջեից:   

 

Այսպիսով , սեփական  հասույթների  անկման և կատարվող  ծախսերի  աճի պայմաններում , 

«Հայանտառ» ՊՈԱԿ-ում արձանագրվում  է լրացուցիչ  ֆինանսավորման  

անհրաժեշտություն , որը վերջին տարիների  ընթացքում  աճել է տարեկան  մոտ 20 
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տոկոսով : Ինչպես նշվել է վերևում, այդ ծախսերը  չեն ներառում  կապիտալ  ներդրումներ , 

ինչի բացակայության  պայմաններում  հնարավոր չէ ակնկալել  «Հայանտառ» ՊՈԱԿ-ի 

ֆինանսական  վիճակի բարելավում , ինչպես նաև ներկա իրավիճակի  հետագա  

պահպանում : 

 

Հավելված 4. Ծրագրին մասնակցություն ցուցաբերած հիմնական ազգային և միջազգային, 

պետական և ոչ պետական շահառուների ներկայացուցիչների ցանկը  

 

Սիրարփի Հայկազյան՝ ԱՕԿԿ 2-րդ ծրագրի համակարգող , Համաշխարհային  բանկ 

Մարտուն  Մաթևոսյան՝  ՀՀ ԳՆ, «Հայանտառ» ՊՈԱԿ-ի տնօրեն 

Ռուբեն Պետրոսյան՝ ՀՀ ԳՆ, «Հայանտառ» ՊՈԱԿ-ի տնօրենի տեղական, գլխավոր 

անտառապետ  

Կարինե Գրիգորյան՝ ՀՀ ԳՆ, «Հայանտառ» ՊՈԱԿ-ի Իրավաբանական բաժնի ղեկավար  

Արթուր Պետրոսյան՝ ՀՀ ԳՆ, Անտառային  տնտեսության  բաժնի ղեկավար  

Արամ Գյուլխասյան՝  ՀՀ ԳՆ, Անտառային  պետական  մոնիտորինգի  կենտրոնի տնօրեն  

Սիրանուշ Գալստյան՝ WWF Հայաստան , ծրագրի համակարգող  

Արթուր Ալավերդյան՝  WWF Հայաստան , անտառային  բնագավառի  մասնագետ  

Սևակ Նազարպուր՝ ՀՀ ԲՆ աշխատակազմի  բնապահպանական  պետական  տեսչության 

վարչարարության և փորձաքննության  բաժնի ղեկավար  

Հրայր Եսայան՝ ՀՀ Ֆինանսների նախարարություն, Բյուջե տային ծախսերի ֆինանսական 

ծրագրավորման  վարչության  ղեկավարի տեղակալ  

Արմեն Մարտիրոսյան՝ ՄԱԿ -ի զարգացման ծրագ իր 

Արամ Տեր-Զաքարյան՝ ՄԱԿ -ի զարգացման ծրագիր  

Այսեր Ղազարյան՝ GIZ ավագ փորձագետ  

Նազելի Վարդանյան՝  «Հայաստանի  անտառներ» ՀԿ տնօրեն 

Լևոն Գալստյան՝  Համահայկական  բնապահպանական  ճակատի  համակարգող   
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Հավելված 5  

 

ԱՌԱՋԱՐԿՎՈՂ ՕՐԻՆԱԳԾԵՐԻ ՑԱՆԿԸ  

 

1. «Շրջակա միջավայրի  վրա ազդեցության  գնահատումների  և փորձաքննության  

մասին» ՀՀ օրենքի նախագծի 14.6 (5) հոդվածում ջնջել «… անտառապատման  և 

անտառվերականգման աշխատանքներ» բառակապակցությունը, իսկ 14.8 հոդվածում՝ 

«անտառային տարածքներ» բառակապակցությունը:  

2. «ՀՀ անտառի ազգային ծրագրում փոփոխու թյուններ կատարելու  մասին» ՀՀ 

կառավարության հրամանի նախագիծ. ընդգծել արդյունավետ 

անտառակառավարման կարևորությունը և անտառային օրենսդրության կիրառման 

հարցում պետական աջակցությունը, ինչպես նաև առաջարկել հետագա 10 տարիների 

ընթացքում ձեռնարկվելիք քայլերը  

3.  «Անտառային տնտեսության  կառավարման  պլանների  մասին» N 130-N Հրահանգում  

փոփոխություններ  կատարելու  մասին որոշման  նախագիծ . անտառակառավարման  

պլաններում  ավելացնել  «բարձր պահպանական  նշանակություն  ունեցող անտառներ» 

հասկացությունը : 

4. «ՀՀ ԲՆ աշխատակազմի  բնապահպանական  պետական  տեսչության վերաբերյալ  ՀՀ 

կառավարության  N 1149-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին»  

Կառավարության որոշման նախագիծ. ավելացնել ՀՀ անտառային օրենսգրքի 26 -րդ 

Հոդվածով նախատեսված գործառույթները:   

 

 


