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ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ
2015 թ. սեպ տեմ բե րի 25-ին Միա-

վոր ված ազ գե րի կազ մա կեր պութ յան 
193 ան դամ պե տութ յուն ներ ըն դու-
նե ցին « Կա յուն զար գաց ման օ րա-
կարգ 2030»-ը, ո րի հիմ քում դրվե ցին 
կա յուն զար գաց ման 17 նպա տակ ներ 
(ԿԶՆ-ներ)՝ 169 թի րախ նե րով և 232 
ցու ցա նիշ նե րով՝ ուղ ղոր դե լու կա ռա-
վա րութ յուն նե րի, մի ջազ գա յին գոր-
ծա կա լութ յուն նե րի, հա սա րա կա կան 
կազ մա կեր պութ յուն նե րի և այլ կա-
ռույց նե րի գոր ծո ղութ յուն նե րը՝ մին չև 
2030 թվա կա նը կա յուն զար գաց ման 
հաս նե լու նպա տա կով։

«Օ րա կարգ 2030»-ն  ամ րագ րում է 
մի հա վակ նոտ ծրա գիր՝ ուղ ղոր դե լու 
կա յուն զար գաց ման հաս նե լու գլո-
բալ մո տե ցու մը՝ բո լոր երկր նե րի և 
շա հագր գիռ կող մե րի հա մախմբված 
ջան քե րի մի ջո ցով, չան տե սե լով ոչ 

Կա յուն զար գաց ման 
Օ րա կարգ 2030-ը 
ներա ռում է
• 17 նպա տակ, 
• 169 թի րախ և 
• 232 ցու ցա նիշ

ո քի։ 17 ԿԶՆ-նե րը հա մընդ հա նուր 
են, ին տեգ րաց ված և ան քակ տե-
լի՝ ընդգր կե լով կա յուն զար գաց ման 
բո լոր ե րեք կող մե րը՝ սո ցիա լա կան 
զար գա ցում, շա րու նա կա կան ու նե-
րա ռա կան տնտե սա կան աճ և շրջա-
կա մի ջա վայ րի պաշտ պա նութ յուն։

«Օ րա կարգ 2030»-ի նպա տակն 
է լու ծում ներ գտնել այն հա մա լիր 
մար տահ րա վեր նե րին, ո րոնց այսօր 
բախ վում է երկ րա գուն դը՝ աղ քա-
տութ յա նը, սո վի ու թերս նուց ման 
վե րաց մա նը և ար ձա գան քում կլի մա-
յի փո փո խութ յա նը։ Այս հա մա տեքս-
տում, կեն սա կա յուն պա րե նա յին հա-
մա կար գեր և գյու ղատն տե սութ յուն 
ու նե նալն էա կան նշա նա կութ յուն 
ունի ԿԶՆ-նե րի ի րա կա նաց ման տե-
սա կե տից, ո րով հե տև դրանք լու ծում 
են սո վի և աղ քա տութ յան խոր քա-
յին պատ ճառ նե րը, ին չը հնա րա վո-
րութ յուն կտա ստեղ ծել նե րա ռա կան 

հա սա րա կութ յուն, որ տեղ ոչ ոք, մաս-
նա վո րա պես՝ գյու ղա կան հա մայնք նե-
րում բնակ վող խո ցե լի ու կա րի քա վոր 
կա նայք ու տղա մար դիկ, չեն ան տես-
վում, ինչ պես նաև կխթա նի բնա կան 
ռե սուրս նե րի կա յուն կա ռա վա րու մը։

ԿԶՆ-նե րը սահ մա նում են Եվ րո-
պա յում և Կենտ րո նա կան Ա սիա յում 
պա րե նա յին և գյու ղատն տե սա կան 
հա մա կար գե րին առնչ վող՝ տնտե սա-
կան, սո ցիա լա կան ու բնա պահ պա-
նա կան մար տահ րա վեր նե րի հաղ թա-
հար ման պատ շաճ շրջա նակ։
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ՀԱՅԱՍՏԱՆ կայուն զարգացման նպատակներ

3

ՊԱ ՐԵ ՆԸ և ԳՅՈՒ ՂԱՏՆ ՏԵ ՍՈՒԹ-
ՅՈՒ ՆԸ ՀԱ ՅԱՍ ՏԱ ՆՈՒՄ

Գ յու ղատն տե սութ յու նը Հա յաս-
տա նի տնտե սութ յան ա մե նա կա րևոր 
ճյու ղե րից մեկն է։ Այն տնտե սա կան 
ակ տի վութ յան հիմ նա կան աղբ յուրն 
է գյու ղա կան բնա կա վայ րե րում և 
նշա նա կա լի ներդ րում ու նի երկ րի 
հա մա խառն ներ քին արդ յուն քում։ 

նե րի ընդ հա նուր մա կե րե սը կազ մում 
է 2,044,200 հեկ տար։ Այն կազ մում 
են երկ րի ընդ հա նուր տա րած քի 68.8 
տո կո սը, և մեկ շնչին բա ժին է ընկ նում 
0.15 հեկ տար վա րե լա հող։ 2016 թվա-
կա նի դրութ յամբ՝ գյու ղատն տե սա-
կան նշա նա կութ յան հո ղա տա րածք-
նե րի 21.3 տո կո սը պատ կա նում էր 
ըն տա նե կան գյու ղա ցիա կան տնտե-
սութ յուն նե րին։ Միև նույն ժա մա նակ՝ 
չմշակ վող գյու ղատն տե սա կան նշա-

ընդ հա նուր գյու ղատն տե սա կան ար-
տադ րան քի ա վե լի քան 96.8 տո կո-
սը (2016թ.)։ Փոքր տնտե սութ յուն նե-
րը գե րակ շիռ մե ծա մաս նութ յուն են՝ 
ներ կա յաց նե լով բո լոր գյու ղա ցիա-
կան տնտե սութ յուն նե րի մոտ 95 տո-
կո սը, և տի րա պե տում են մի ջի նը 1.4 
հա չա փի հո ղա տա րածք նե րի, ո րոնք 
որ պես կա նոն մաս նատ ված են ե րե-
քից չորս հո ղակ տո րի։ Գ յու ղատն տե-
սա կան հո ղա տա րածք նե րի ա մե նա-
փոքր չա փե րը գտնվում են Ա րա րա տի 
մար զում (Ա րա րատ յան դաշ տա վայր)՝ 
0.72 հա, և Տա վու շի մար զում՝ 0.86 
հա։ Փոքր հո ղա տե րերն ար տադ րում 
են հա մա խառն գյու ղատն տե սա կան 
արդ յուն քի մեծ մա սը՝ մոտ 97 տո կո սը։ 

Հա յաս տա նի տա րած քը բնու-
թագր վում է բարձր սեյս միկ ակ տի-
վութ յամբ և ին տեն սիվ ար տա ծին 
գոր ծըն թաց նե րով, ո րոնք նպաս տում 
են սո ղանք նե րի և հո ղե րի է րո զիա յի 
ա ռա ջաց մա նը։ Հա յաս տա նում առ կա 
մեկ այլ խո շոր հիմ նախն դիր է հո ղե րի 
ա ղա կա լու մը։

Ակն կալ վում է, որ հո ղի ո րա-
կին, ջրի առ կա յութ յանն ու բնա կան 
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Գյուղատնտեսության աճի տեմպերը ՀՆԱ-ում 
և զբաղվածությունը գյուղատնտեսության մեջ (%)

Զբաղվածությունը գյուղատնտեսության մեջ

Աղբյուր՝ ՀՀ վիճակագրական կոմիտե (ARMSTAT)

ՀՆԱ-ի աճի տեմպը Գյուղատնտեսության 
մասնաբաժինը ՀՆԱ-ում

Այլ հողեր՝ 
390.8

Արոտավայրեր՝ 
1051.1

Վարելահողեր՝ 444.8

Բազմամյա
մշակաբույսեր՝ 36.4

Խոտհարքեր՝ 121.1

ՀՀ ՀՈՂԱՅԻՆ ՀԱՇՎԵԿՇԻՌԸ, 2019 թ. (հազ. հա)
ՀՀ տարածքը՝ 2974.3 հազ. հա

Գյուղատնտեսական նշանակության հողեր՝ 2044.2 հազ. հա

Աղբյուր՝ ՀՀ վիճակագրական կոմիտե (ARMSTAT)

Գ յու ղատն տե սութ յան մաս նա բա ժի նը 
ՀՆԱ-ում (2018 թվա կա նի դրութ յամբ) 
կազ մել է 13.7 տո կոս, և այն զբաղ-
վա ծութ յուն է ա պա հո վում երկ րի աշ-
խա տող բնակ չութ յան 24.8 տո կո սի 
հա մար, ո րոնց մոտ 52.1 տո կո սը կա-
նայք են։ Վեր ջին ներս չա փից դուրս 

ընդգրկ ված են սե զո նա յին և ան կա-
յուն զբաղ վա ծութ յան մեջ, իսկ գյու-
ղատն տե սութ յան մեջ ներգ րավ ված 
կա նանց 82.1 տո կոսն աշ խա տում է ոչ 
ֆոր մալ ձևով։

Հա յաս տա նում գյու ղատնտե սա-
կան նշա նա կութ յան հո ղա տա րածք-

նա կութ յան հո ղե րի ծա վա լը մտա հո-
գիչ է: 

Գ յու ղատն տե սա կան նշա նա կութ-
յան հո ղե րը սե փա կա նաշ նորհ ված 
են, և ներ կա յում մոտ 346,000 մաս-
նա վոր ըն տա նե կան գյու ղա ցիա-
կան տնտե սութ յուն նե րին սե փա-
կա նութ յան ի րա վուն քով պատ կա-
նում են ընդ հա նուր հաշ վով 513,000 
հա գյու ղատն տե սա կան հո ղեր. այս 
տնտե սութ յուն ներն ար տադ րում են 
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ՈՉ 
ԱՂՔԱՏՈՒ��Ը

ՈՉ 
ՍՈՎԻՆ

ԱՌՈՂՋՈՒ�ՈՒՆ ԵՎ 
ԲԱՐԵԿԵՑՈՒ�ՈՒՆ

ՈՐԱԿՅԱԼ 
ԿՐԹՈՒ�ՈՒՆ

ԳԵՆԴԵՐԱՅԻՆ 
ՀԱՎԱՍԱՐՈՒ�ՈՒՆ

�ՔՈՒՐ ՋՈՒՐ ԵՎ 
Ս�ԻՏԱՐԱԿ� 
ՊԱՅ�ՆՆԵՐ

�ՏՉԵԼԻ ԵՎ �ՔՈՒՐ 
ԷՆԵՐԳԻԱ

ԱՐԺ�ԱՊԱՏԻՎ 
ԱՇԽԱՏ�Ք ԵՎ 
ՏՆՏԵՍԱԿ� ԱՃ

ԱՐ�ՈՒՆԱԲԵՐՈՒ�ՈՒՆ, 
ՆՈՐԱՐԱՐՈՒ�ՈՒՆ ԵՎ 
ԵՆԹԱԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐ

ԿՐՃԱՏՎԱԾ 
�ՀԱՎԱՍԱՐՈՒ�ՈՒՆ

ԿԱՅՈՒՆ ՔԱՂԱՔՆԵՐ 
ԵՎ ՀԱ�ՅՆՔՆԵՐ

ՊԱՏԱՍԽ�ԱՏՈՒ 
ՍՊԱՌՈՒՄ ԵՎ 
ԱՐՏԱԴՐՈՒ�ՈՒՆ

ԳՈՐԾՈՂՈՒ�ՈՒՆ՝ 
Ի ՆՊԱՍՏ ԿԼԻ�ՅԻ

ԿՅ�ՔԸ ՋՐԻ ՏԱԿ

ԿՅ�ՔԸ 
ՑԱ�ՔՈՒՄ

ԽԱՂԱՂՈՒ�ՈՒՆ, 
ԱՐԴԱՐՈՒ�ՈՒՆ 
ԱՄՈՒՐ 
ՀԱՍՏԱՏՈՒ�ՈՒՆՆԵՐ

ՀԱ�ԳՈՐԾԱԿՑՈՒ�ՈՒՆ՝ 
ՆՊԱՏԱԿՆԵՐԻ ՀԱ�Ր

Աղքատների մոտ 
80%-ը ապրում է 

գյուղական 
վայրերում

Աշխարհում 
արտադրվող սնունդը 

բավարար է 
յուրաքանչյուրին,  

սակայն դեռ 800 միլիոն 
մարդ սոված է 

Լավ առողջությունը 
սկսվում է 

սնուցումից

Սննդարար սնունդը 
շատ կարևոր է 

կրթության համար

Կանայք արտադրում են 
աշխարհի պարենի ½-ը, 

սակայն հողային 
ռեսուրսնեը շատ ավելի քիչ 

են հասանելի նրանց

Կայուն 
գյուղատնտեսությունը 

ներուժ ունի 
հասցեագրելու ջրի 

սակավության խնդիրը

Ժամանակակից 
պարենային 

համակարգերը 
մեծապես կախված են 

կենսավառելիքից
Ցածր եկամուտ 

ունեցող երկրներում 
գյուղատնտեսության 
աճը կարող է կիսով 

չափ նվազեցնել 
աղքատությունը

Զարգացող 
երկրներում 

գյուղատնտեսությանը 
բաժին է ընկնում 

ՀՆԱ-ի ¼-ը

Հողային 
բարեփոխումները 

կարող են 
արդարորեն 

հասանելի դարձնել 
գյուղատնտեսական 

նշանակության 
հողերը

Գյուղական 
համայնքներում 

ներդրումները կարող 
են դանդաղեցնել 
անկառավարելի 
ուրբանիզացիան 

Մեր կողմից 
արտադրված պարենի 

1/3-ը կորչում կամ 
վատնվում է  

Գյուղատնտեսությունը 
կլիմայի 

փոփոխությանն 
արձագանքելու 

բանալին է 

Ձկնեղենը 
ապահովում 

3 միլիարդ մարդու 
կենդանական 

սպիտակուցների 
օրական չափաբաժնի 

20%-ը 

Անտառները ներառում 
են աշխարհի 
ցամաքային 

կենսաբազմազանության 
80%-ը

Աղքատության 
վերացումը կարող է 
մեծապես նպաստել 
խաղաղությանն ու 

կայունությանը

Համագործակցությունը 
օգնում է լսելի դարձնել 

սովածների ձայնը 

ՊԱՐԵՆ ԵՎ 
�ՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒ�ՈՒՆ

ՊԱ ՐԵ ՆԸ ԵՎ  
ԳՅՈՒ ՂԱՏՆ ՏԵ ՍՈՒԹ ՅՈՒ ՆԸ 
Օ ՐԱ ԿԱՐԳ 2030–ՈՒՄ 

Կա յուն զար գաց ման 
17 նպա տակ նե րը.

Ն պա տակ  Ա մե նու րեք վե րաց նել աղ
քա տութ յու նը՝ իր բո լոր ձևե րով 
ու դրսևո րում նե րով 

Ն պա տակ  Վե րաց նել սո վը, հաս նել 
պա րե նա յին ա պա հո վութ յան ու 
բա րե լավ ված սնուց ման, խթա
նել գյու ղատն տե սութ յան կա յուն 
զար գա ցու մը 

Ն պա տակ  Ա պա հո վել ա ռողջ կյանք 
և խթա նել բա րե կե ցութ յուն բո լո
րի հա մար՝ ան կախ տա րի քից 

Ն պա տակ  Ա պա հո վել նե րա ռա կան 
ու ո րակ յալ կրթութ յուն բո լո րի 
հա մար և խթա նել ողջ կյան քի 
ըն թաց քում ուս ման հնա րա վո
րութ յուն ներ 

Ն պա տակ  Հաս նել գեն դե րա յին հա
վա սա րութ յան և զո րաց նել բո լոր 
կա նանց ու աղ ջիկ նե րին

Ն պա տակ  Ա պա հո վել բո լո րի հա մար 
ջրի ու սա նի տա րա կան պայ ման
նե րի հա սա նե լիութ յուն 

Ն պա տակ  Ա պա հո վել մատ չե լի, հու
սա լի, կա յուն և ժա մա նա կա կից 
է ներ գիա յի հա սա նե լիութ յուն

Ն պա տակ  Խ թա նել հա մա պար փակ և 
կա յուն տնտե սա կան աճ, զբաղ
վա ծութ յուն և ար ժա նա պա տիվ 
աշ խա տանք բո լո րի հա մար 

Ն պա տակ  Ս տեղ ծել դի մա կա յուն 
են թա կա ռուց վածք ներ, ա ջակ
ցել կա յուն արդ յու նա բե րութ յան 
զար գաց մա նը և խթա նել նո րա
րա րութ յու նը 

4



ՀԱՅԱՍՏԱՆ կայուն զարգացման նպատակներ

5

ՈՉ 
ԱՂՔԱՏՈՒ��Ը

ՈՉ 
ՍՈՎԻՆ

ԱՌՈՂՋՈՒ�ՈՒՆ ԵՎ 
ԲԱՐԵԿԵՑՈՒ�ՈՒՆ

ՈՐԱԿՅԱԼ 
ԿՐԹՈՒ�ՈՒՆ

ԳԵՆԴԵՐԱՅԻՆ 
ՀԱՎԱՍԱՐՈՒ�ՈՒՆ

�ՔՈՒՐ ՋՈՒՐ ԵՎ 
Ս�ԻՏԱՐԱԿ� 
ՊԱՅ�ՆՆԵՐ

�ՏՉԵԼԻ ԵՎ �ՔՈՒՐ 
ԷՆԵՐԳԻԱ

ԱՐԺ�ԱՊԱՏԻՎ 
ԱՇԽԱՏ�Ք ԵՎ 
ՏՆՏԵՍԱԿ� ԱՃ

ԱՐ�ՈՒՆԱԲԵՐՈՒ�ՈՒՆ, 
ՆՈՐԱՐԱՐՈՒ�ՈՒՆ ԵՎ 
ԵՆԹԱԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐ

ԿՐՃԱՏՎԱԾ 
�ՀԱՎԱՍԱՐՈՒ�ՈՒՆ

ԿԱՅՈՒՆ ՔԱՂԱՔՆԵՐ 
ԵՎ ՀԱ�ՅՆՔՆԵՐ

ՊԱՏԱՍԽ�ԱՏՈՒ 
ՍՊԱՌՈՒՄ ԵՎ 
ԱՐՏԱԴՐՈՒ�ՈՒՆ

ԳՈՐԾՈՂՈՒ�ՈՒՆ՝ 
Ի ՆՊԱՍՏ ԿԼԻ�ՅԻ

ԿՅ�ՔԸ ՋՐԻ ՏԱԿ

ԿՅ�ՔԸ 
ՑԱ�ՔՈՒՄ

ԽԱՂԱՂՈՒ�ՈՒՆ, 
ԱՐԴԱՐՈՒ�ՈՒՆ 
ԱՄՈՒՐ 
ՀԱՍՏԱՏՈՒ�ՈՒՆՆԵՐ

ՀԱ�ԳՈՐԾԱԿՑՈՒ�ՈՒՆ՝ 
ՆՊԱՏԱԿՆԵՐԻ ՀԱ�Ր

Աղքատների մոտ 
80%-ը ապրում է 

գյուղական 
վայրերում

Աշխարհում 
արտադրվող սնունդը 

բավարար է 
յուրաքանչյուրին,  

սակայն դեռ 800 միլիոն 
մարդ սոված է 

Լավ առողջությունը 
սկսվում է 

սնուցումից

Սննդարար սնունդը 
շատ կարևոր է 

կրթության համար

Կանայք արտադրում են 
աշխարհի պարենի ½-ը, 

սակայն հողային 
ռեսուրսնեը շատ ավելի քիչ 

են հասանելի նրանց

Կայուն 
գյուղատնտեսությունը 

ներուժ ունի 
հասցեագրելու ջրի 

սակավության խնդիրը

Ժամանակակից 
պարենային 

համակարգերը 
մեծապես կախված են 

կենսավառելիքից
Ցածր եկամուտ 

ունեցող երկրներում 
գյուղատնտեսության 
աճը կարող է կիսով 

չափ նվազեցնել 
աղքատությունը

Զարգացող 
երկրներում 

գյուղատնտեսությանը 
բաժին է ընկնում 

ՀՆԱ-ի ¼-ը

Հողային 
բարեփոխումները 

կարող են 
արդարորեն 

հասանելի դարձնել 
գյուղատնտեսական 

նշանակության 
հողերը

Գյուղական 
համայնքներում 

ներդրումները կարող 
են դանդաղեցնել 
անկառավարելի 
ուրբանիզացիան 

Մեր կողմից 
արտադրված պարենի 

1/3-ը կորչում կամ 
վատնվում է  

Գյուղատնտեսությունը 
կլիմայի 

փոփոխությանն 
արձագանքելու 

բանալին է 

Ձկնեղենը 
ապահովում 

3 միլիարդ մարդու 
կենդանական 

սպիտակուցների 
օրական չափաբաժնի 

20%-ը 

Անտառները ներառում 
են աշխարհի 
ցամաքային 

կենսաբազմազանության 
80%-ը

Աղքատության 
վերացումը կարող է 
մեծապես նպաստել 
խաղաղությանն ու 

կայունությանը

Համագործակցությունը 
օգնում է լսելի դարձնել 

սովածների ձայնը 

ՊԱՐԵՆ ԵՎ 
�ՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒ�ՈՒՆ

Ն պա տակ  Կր ճա տել ան հա վա սա
րութ յու նը երկր նե րի ներ սում և 
դրանց մի ջև

Ն պա տակ  Քա ղաք նե րը դարձ նել նե
րա ռա կան, դի մա կա յուն, անվ
տանգ և կա յուն 

Ն պա տակ  Ա պա հո վել սպառ ման և 
ար տադ րութ յան կա յուն մո դել
ներ

Ն պա տակ  Ձեռ նար կել ան հա պաղ 
գոր ծո ղութ յուն ներ՝ պայ քա րե լու 
կլի մա յի փո փո խութ յան և դրա 
ազ դե ցութ յուն նե րի դեմ 

Ն պա տակ  Ա պա հո վել օվ կիա նոս նե
րի, ծո վե րի ու ջրա յին պա շար
նե րի պահ պա նութ յու նը և կա յուն 
օգ տա գոր ծու մը 

Ն պա տակ  SԱն տառ նե րի կա յուն կա
ռա վա րում, ա նա պա տաց ման 
դեմ պայ քար, հո ղե րի դեգ րա
դաց ման դա դա րե ցում և շրջա
դար ձում, կեն սա բազ մա զա նութ
յան կորս տի կա սե ցում 

Ն պա տակ  PԽ թա նել ար դար, խա ղաղ 
և նե րա ռա կան հա սա րա կութ
յուն նե րի կա ռու ցու մը

Ն պա տակ  Ակ տի վաց նել գլո բալ գոր
ծըն կե րութ յու նը՝ հա նուն կա յուն 
զար գաց ման
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ա ղետ նե րի ա ռա ջաց մանն առնչ վող 
հիմ նախն դիր նե րը շա րու նա կե լու են 
վատ թա րա նալ՝ կլի մա յի փո փո խութ-
յան բա ցա սա կան ազ դե ցութ յան հե-
տևան քով։

Երկ րի տա րած քի 76.5 տո կո սը 
գտնվում է ծո վի մա կար դա կից 1,000 
մետ րից մին չև 2,500 մետր բարձ րութ-
յան վրա, իսկ մի ջին բարձ րութ յու նը 
կազ մում է՝ 1,800 մ։ Հա յաս տա նի հո-
ղա տա րածք նե րի գե րակ շիռ մա սը 
գտնվում է լեռ նա յին և բարձր լեռ նա-
յին գո տի նե րում. սա կան խո րո շում է 
գյու ղատն տե սա կան ար տադ րութ յան 
և պա րե նա յին ապ րանք նե րի առ-
կա յութ յան ա ռանձ նա հատ կութ յուն-
նե րը։ Ա րա րատ յան դաշ տա վայ րում 
և հար թա վայ րա յին ու մեր ձա րևա-
դար ձա յին գո տի նե րում առ կա են 
բու սա բու ծութ յան հա մար ա մե նան-
պաս տա վոր պայ ման նե րը, մինչ դեռ 
լեռ նա յին շրջան ներն ա ռա վե լա պես 
հար մար են ա նաս նա բու ծութ յան հա-
մար։ Հա յաս տա նի գյու ղատն տե սութ-
յան ճյու ղա յին կա ռուց ված քում բու-
սա բու ծութ յու նը գե րակշ ռում է և  այն 
կազ մում է ընդ հա նուր գյու ղատն տե-
սա կան ար տադ րան քի 55.4 տո կո սը 
(2016թ.)։ Հա յաս տա նի բնա կան և կլի-
մա յա կան պայ ման նե րի պատ ճա ռով 
գյու ղատնտե սութ յու նը չա փա զանց 
խո ցե լի է տա րա տե սակ բնա կան 
ա ղետ նե րի և սթրե սա յին գոր ծոն նե-
րի նկատ մամբ։ Երկ րի գրե թե բո լոր 
մար զե րը խո ցե լի են հիդ րոօ դե րևու-
թա բա նա կան վտանգ նե րի նկատ-
մամբ, (մա սամբ՝ կապ ված կլի մա յի 

փո փո խութ յան), այդ թվում՝ սառ նա-
մա նիք նե րի, ե րաշտ նե րի, կարկ տա-
հա րութ յան ու սե զո նա յին հե ղե ղում-
նե րի հետ։ Վե րոնշ յալ ե րևույթ նե րը 
հսկա յա կան վնաս են պատ ճա ռում 
գյու ղատն տե սա կան ար տադ րութ-
յա նը։ Հիդ րոօ դե րևու թա բա նա կան 
վտան գա վոր եր ևույթ նե րի հե տևան-
քով գյու ղատնտե սա կան ար տադ-
րան քի տա րե կան մի ջին կորս տի չա-
փը 2016 թվա կա նին, ըստ գնա հա տա-
կան նե րի, կազ մել է 72 մի լիոն ԱՄՆ 
դո լար։

Հա մա ձայն ՊԳԿ 2019 թ. 
« Պա րե նա յին անվ տան գութ յան և 
սնուց ման վի ճակն աշ խար հում» զե-
կույ ցի, Հա յաս տանն ար ձա նագ րել է 
թեր սն վա ծութ յան տա րած վա ծութ-
յան (ԹՏ) զգա լի կրճա տում. այս ցու-
ցա նի շի մի ջո ցով չափ վել է սո վի ու 
պա րե նա յին ա նա պա հո վութ յան մա-
կար դա կը 2004-ից մին չև 2017 թվա-
կա նը։ Վի ճա կագ րա կան տվյալ նե րը 
ցույց են տա լիս, որ Հա յաս տա նում 
թերսն վա ծութ յան տա րած վա ծութ յու-
նը 2004-2006 թվա կան նե րի 7.8 տո կո-
սից նվա զել է՝ 2015-2017 թվա կան նե-
րին հաս նե լով 4.3 տո կո սի։ Ազ գա յին 
վի ճա կագ րա կան տվյալ նե րը ցույց 
են տվել, որ 2015 թվա կա նին տնա-
յին տնտե սութ յուն նե րի 16 տո կո սը 
դա սա կարգ վել է որ պես պա րե նա-
յին ա նա պա հո վութ յուն մեջ գտնվող։ 
Պա րե նա յին ա նա պա հո վութ յու նը զու-
գակց վում է ե րե խա նե րի շրջա նում 
թերս նուց ման և սնու ցո ղա կան միկ-
րո տար րե րի պա կա սութ յան կրկնա կի 

բե ռով. 2015 թվա կա նին մին չև 5 տա-
րե կան ե րե խա նե րի 9 տո կո սի մոտ 
ար ձա նագր վել է թե րա ճութ յուն, իսկ 
14 տո կո սի մոտ՝ գեր քա շութ յուն։

Պա րե նա յին անվ տան գութ յունն 
ան քակ տե լիո րեն կապ ված է աղ քա-
տութ յան հետ։ Աղ քա տութ յու նը լուրջ 
մտա հո գութ յուն է, քա նի որ բնակ չութ-
յան գրե թե մեկ եր րոր դը (29.8 տո կո-
սը) աղ քատ է (2016 թ.)։ Բազ մա թիվ 
գյու ղա կան հա մայնք նե րում դե ռևս 
չհաղ թա հար ված հիմ նախն դիր նե րի 
թվում են՝ նա խադպ րո ցա կան հաս-
տա տութ յուն նե րի բա ցա կա յութ յու նը, 
տնե րի և կրտսեր դպրոց նե րի մի ջև 
մեծ հե ռա վո րութ յուն նե րը, կեղ տա-
ջրե րի հե ռաց ման հա մա կար գե րի 
սահ մա նա փակ հա սա նե լիութ յու-
նը, ճա նա պարհ նե րի ան բա վա րար 
ո րակն ու միջ հա մայն քա յին հան րա յին 
տրանս պոր տի բա ցա կա յութ յու նը։

ՀԱ ՅԱՍ ՏԱ ՆՈՒՄ ԿԶՆ-ՆԵ ՐԻՆ 
ԱՌՆՉ ՎՈՂ ՊԳԿ 
Ա ՋԱԿ ՑՈՒԹ ՅՈՒ ՆԸ

Որ պես Միա վոր ված ազ գե րի կազ-
մա կեր պութ յան մաս նա գի տաց ված 
գոր ծա կա լութ յուն, ՊԳԿ-ն ծա վա լուն 
փորձ ու նի պա րե նի և գյու ղատնտե-
սութ յան հա մա տեքս տում կա յուն 
զար գաց մանն ա ջակ ցե լու գոր ծում՝ 
ա պա հո վե լով նոր մեր, ստան դարտ-
ներ և տվյալ ներ՝ ի նպաստ ԿԶՆ-նե րի 
ի րա կա նաց ման, մշտա դի տարկ ման ու 
դրանց վե րա բեր յալ հաշ վետ վութ յուն-
նե րի ներ կա յաց ման։ 

ՊԳԿ-ն ՄԱԿ-ի այն գոր ծա-
կա լութ յունն է, ո րը պա տաս-
խա նա տու է 21 ցու ցա նիշ նե րի 
գծով՝ հե տև յալ ԿԶՆ-նե րի 
ներքո.
ԿԶՆ 2 (սո վի վե րա ցում), 
ԿԶՆ 5 (գեն դե րա յին հա վա սա-
րութ յուն), 
ԿԶՆ 6 (մա քուր ջուր և սա նի-
տա րա կան պայ ման ներ), 
ԿԶՆ 12 (պա տաս խա նա տու 
սպա ռում և ար տադ րութ յուն), 
ԿԶՆ 14 (կյան քը ջրի տակ) և 
ԿԶՆ 15 (կյան քը ցա մա քում)։
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Որ պես պա տաս խա նա տու գոր-
ծա կա լութ յուն, ՊԳԿ-ն զ բաղ վում է 
ազ գա յին աղբ յուր նե րից տվյալ նե-
րի հա վա քագր ման, վերս տուգ ման 
ու վա վե րաց ման, ներ դաշ նա կեց ման 
աշ խա տանք նե րով, հաշ վար կում է 
տա րա ծաշր ջա նա յին և գլո բալ ագ-
րե գաց ված ցու ցա նիշ ներ և դրանք 
հա սա նե լի է դարձ նում մի ջազ գա յին 
հաշ վետ վութ յուն նե րի կազմ ման հա-
մար։ ՊԳԿ-ն նաև պա տաս խա նա տու 
է 21 ցու ցա նիշ նե րի մե թո դա բա նա կան 
մշակ ման աշ խա տանք նե րի ա ռաջ-
նորդ ման, ինչ պես նաև երկր նե րին 
հա մա կարգ ված տեխ նի կա կան օ ժան-
դա կութ յան տրա մադր ման հա մար՝ 
նպա տակ ու նե նա լով զար գաց նել 
վեր ջին նե րիս՝ եր կա րա ժամ կետ հատ-
վա ծում սե փա կան տվյալ նե րը գե նե-
րաց նե լու կա րո ղութ յուն նե րը։

ՊԳԿ-ն  երկր նե րին ա ջակ ցում է 
ԿԶՆ բազ մա կի թի րախ նե րի հաս-
նե լու գոր ծում, քա նի որ պա րե նը և 
գյու ղատն տե սութ յունն վե րա բե րում 
են բո լոր ԿԶՆ-նե րին։ Ա ջակ ցութ-
յան նպա տա կով ՊԳԿ-ն կի րա ռում 
է «Երկ րի ա ռաջ նա հեր թութ յուն նե րի 
ծրագ րա յին շրջա նակ» (ԵԱԾՇ) գոր-
ծի քը, ո րի մի ջո ցով սահ ման վում են 
տվյալ երկ րի մա կար դա կով ռազ մա-
վա րա կան գե րա կա յութ յուն նե րը։

ՀՀ կա ռա վա րութ յունն ու ՊԳԿ-ն, 
մաս նակ ցա յին բազ մա շա հա կիր մո-
տեց ման կի րառ մամբ, հա մա ձայ նել 
են կեն սա գոր ծել ԵԱԾՇ-ն, որն ուղղ-
ված է ե րեք գե րա կա ո լորտ նե րի։ 

ԳԵ ՐԱ ԿԱ ՅՈՒԹ ՅՈՒՆ 1. Բ ՆԱ ԿԱՆ ՊԱ ՇԱՐ
ՆԵ ՐԻ ԿԱ ՅՈՒՆ ՕԳ ՏԱ ԳՈՐ ԾՈՒՄ, Ա ՂԵՏ ՆԵ ՐԻ 
ՌԻՍ ԿԻ ՆՎԱ ԶԵ ՑՈՒՄ և ԿԱ ՌԱ ՎԱ ՐՈՒՄ

ԳԵ ՐԱ ԿԱ ՅՈՒԹ ՅՈՒՆ 2. ԿԵՆ ԴԱ ՆԻ ՆԵ ՐԻ 
Ա ՌՈՂ ՋՈՒԹ ՅՈՒՆ, ԲՈՒՅ ՍԵ ՐԻ ՊԱՇՏ ՊԱ
ՆՈՒԹ ՅՈՒՆ և ՍՆՆԴԱՄ ԹԵՐ ՔԻ ԱՆՎ ՏԱՆ
ԳՈՒԹ ՅՈՒՆ

ԳԵ ՐԱ ԿԱ ՅՈՒԹ ՅՈՒՆ 3. ՊԱ ՐԵ ՆԱ ՅԻՆ և 
ՍՆՈՒՑ ՄԱՆ ԱՆՎ ՏԱՆ ԳՈՒԹ ՅՈՒՆ ՈՒ ԱՂ ՔԱ
ՏՈՒԹ ՅԱՆ ԿՐՃԱ ՏՈՒՄ

Ե րեք գե րա կա ո լորտ նե րում 
ծրագ րե րը բարձ րաց նե լու են ֆեր մեր-
նե րի, ան տա ռա պահ նե րի և ձկնա-
բույծ նե րի մրցու նա կութ յան մա կար-
դա կը և բա րե լա վե լու են գյու ղա կան 
հա մայնք նե րում կեն սա պայ ման նե րը՝ 
ուղ ղա կիո րեն ա ջակ ցե լով, մաս նա-
վո րա պես, ԿԶՆ 2-ի (սո վի զրո յա կան 
մա կար դակ), ԿԶՆ 13-ի (կլի մա յին վե-
րա բե րող գոր ծո ղութ յուն ներ) և ԿԶՆ 

15-ի (կյան քը ցա մա քում) կեն սա գործ-
մա նը։ Այս ո լորտ նե րը վե րա բե րում 
են նաև տեխ նի կա կան, սո ցիա լա կան 
ու տնտե սա կան խնդիր նե րին՝ ճա-
նա չե լով կյան քի տար բեր փու լե րում 
կա նանց ու տղա մարդ կանց և ա մե-
նա կա րի քա վոր ան ձանց կա րիք նե րը՝ 
«Օ րա կարգ 2030»-ում ամ րագր ված՝ 
«ոչ ոք չպի տի ան տես վի» սկզբուն քին 
հա մա հունչ։

Ա ռանձ նաց ված ե րեք ո լորտ ներն 
անդ րա դառ նում են կա ռա վա րութ-
յան սահ մա նած գե րա կա ո լորտ նե-
րին, ինչ պես դրանք ար տա ցոլ ված 
են ա ռանց քա յին ազ գա յին փաս տա-
թղթե րում՝ շեշ տադ րե լով գյու ղատն-
տե սութ յան, ձկնա բու ծա րան նե րի և 
ան տառտն տե սութ յան զար գա ցու մը 
և փոքր հո ղա տե րե րի ու ըն տա նե կան 
գյու ղա ցիա կան տնտե սութ յուն նե րի 
կա րո ղութ յուն նե րի ընդ լայ նու մը։

Բա ցի ԿԶՆ-նե րի ի րա գործ ման 
նպա տա կով տրա մադր վող տեխ նի-
կա կան ա ջակ ցութ յու նից, ՊԳԿ-ն Հա-
յաս տա նի Հան րա պե տութ յանը նաև 
օ ժան դա կել է ԿԶՆ տե ղայ նաց ման 
գոր ծըն թա ցում ԿԶՆ ազ գա յին թի-
րախ նե րի և ցու ցա նիշ նե րի ո րո շարկ-
ման և մշտա դի տարկ ման գոր ծում։ 
ՊԳԿ-ն տ րա մադ րել է խորհր դատ-
վութ յուն ո լոր տա յին քա ղա քա կա-
նութ յուն նե րի շրջա նակ նե րը ԿԶՆ-նե-
րին հա մա պա տաս խա նեց ման վե րա-
բեր յալ, բարձ րաց րել է «Օ րա կարգ 
2030»-ի կեն սա գործ ման տե սա կե-
տից պա րե նի և գյու ղատն տե սութ-
յան ա ռանց քա յին դե րի վե րա բեր յալ 
ի րա զեկ վա ծութ յան մա կար դա կը, 

Գ յու ղատն տե սութ յու
նը Հա յաս տա նի կա յուն 
զար գա ցու մը պայ մա
նա վո րող ա ռանց քա յին 
ճյու ղե րից մեկն է։ Հա յաս
տա նի Հան րա պե տութ յան 
Է կո նո մի կա յի նա խա րա
րութ յունն ա ռաջ նոր դում 
է պա րե նի և գյու ղատն
տե սութ յան հետ կապ ված 
ԿԶՆնե րի ի րա գոր ծումն 
ու մշտա դի տար կու մը՝ Վի
ճա կագ րա կան կո մի տեի 
և վե րա բե րե լի այլ հաս
տա տութ յուն նե րի հետ 
հա մա տեղ։ 

©FAO/Անի Գրիգորյան

ա ռա ջար կութ յուն ներ է ներ կա յաց-
րել էա կան այն պի սի գոր ծո ղութ յուն-
նե րի առն չութ յամբ, ո րոնք պետք է 
ձեռ նարկ վեն վե րա բե րե լի ԿԶՆ-նե րի 
ի րա գործ ման ու մշտա դի տարկ ման 
նպա տա կով, ինչ պես նաև տրա մադ-
րել է մե թո դա բա նա կան ա ջակ ցութ-
յուն ՊԳԿ-ի պա տաս խա նատ վութ յան 
ներ քո գտնվող ԿԶՆ 21 ցու ցա նիշ նե րի 
վե րա բեր յալ։
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ՊԳԿ-Ի ՊԱ ՏԱՍ ԽԱ ՆԱՏ ՎՈՒԹ ՅԱՆ ՆԵՐ ՔՈ  
ԳՏՆՎՈՂ ԿԶՆ ՑՈՒ ՑԱ ՆԻՇ ՆԵ ՐԻ ՑԱՆԿ  

           ՑՈՒ ՑԱ ՆԻՇ  ՊԱ ՏԱՍ ԽԱ ՆԱ ՏՈՒ ԳՈՐ ԾԱ ԿԱ ԼՈՒԹ
ՅՈՒՆ/ ԳՈՐ ԾԸՆ ԿԵՐ ՆԵՐ

 ԿԱՐԳ1 

2.1.1 ԹԵՐՍ ՆՈՒՑ ՄԱՆ ՏԱ ՐԱԾ ՎԱ ԾՈՒԹ ՅՈՒՆ ՊԳԿ I

2.1.2 ՉԱ ՓԱ ՎՈՐ ԿԱՄ ՍՈՒՐ ՊԱ ՐԵ ՆԱ ՅԻՆ Ա ՆԱ ՊԱ ՀՈ ՎՈՒԹ ՅԱՆ ՏԱ ՐԱԾ ՎԱ ԾՈՒԹ ՅՈՒ ՆԸ ԲՆԱԿ ՉՈՒԹ ՅԱՆ ՇՐՋԱ ՆՈՒՄ՝ ՀԻՄՆ ՎԵ
ԼՈՎ ՊԱ ՐԵ ՆԱ ՅԻՆ Ա ՆԱ ՊԱ ՀՈ ՎՈՒԹ ՅԱՆ ԳՆԱ ՀԱՏ ՄԱՆ ՍԱՆԴ ՂԱ ԿԻ (ՊԱԳՍ) ՎՐԱ

ՊԳԿ II

2.3.1 ՄԵԿ ԱՇ ԽԱ ՏԱՆ ՔԻ ՄԻԱ ՎՈ ՐԻՆ ԸՆԿ ՆՈՂ ԱՐ ՏԱԴ ՐՈՒԹ ՅԱՆ ԾԱ ՎԱ ԼԸ ԸՍՏ ԳՅՈՒ ՂԱՏՆ ՏԵ ՍԱ ԿԱՆ /Ա ՆԱՍ ՆԱ ՊԱ ՀԱ ԿԱՆ/ ԱՆ
ՏԱՌՏՆ ՏԵ ՍՈՒԹ ՅԱՆ ՁԵՌ ՆԱՐ ԿՈՒԹ ՅՈՒՆ ՆԵ ՐԻ ՉԱ ՓԻ ԴԱ ՍԵ ՐԻ

ՊԳԿ II

2.3.2 ՓՈՔ ՐԱ ԾԱ ՎԱԼ ՄԹԵՐՔ ԱՐ ՏԱԴ ՐՈՂ ՆԵ ՐԻ ՄԻ ՋԻՆ Ե ԿԱ ՄՈՒ ՏԸ ԸՍՏ ՍԵ ՌԻ և ՏԵ ՂԱԲ ՆԻԿ ԼԻ ՆԵ ԼՈՒ ԿԱՐ ԳԱ ՎԻ ՃԱ ԿԻ ՊԳԿ, 
ՀԱ ՄԱՇ ԽԱՐ ՀԱ ՅԻՆ ԲԱՆԿ

II

2.4.1 ԱՐԴ ՅՈՒ ՆԱ ՎԵՏ ՈՒ ԿԱ ՅՈՒՆ ԳՅՈՒ ՂԱՏՆ ՏԵ ՍԱ ԿԱՆ ԳՈՐ ԾԵ ԼԱ ՁևԵՐ ԿԻ ՐԱ ՌՈՂ ԳՅՈՒ ՂԱՏՆ ՏԵ ՍԱ ԿԱՆ ՏԱ ՐԱԾՔ ՆԵ ՐԻ ՀԱ ՄԱ
ՄԱՍ ՆՈՒԹ ՅՈՒ ՆԸ

ՊԳԿ
ՄԱՇՄԾ

II

2.5.1 ԲՈՒ ՍԱ ԿԱՆ ՈՒ ԿԵՆ ԴԱ ՆԱ ԿԱՆ ԳԵ ՆԵ ՏԻ ԿԱ ԿԱՆ ՊԱ ՇԱՐ ՆԵ ՐԻ ՔԱ ՆԱ ԿԸ ՄԹԵՐ ՎԱԾ ՊԱ ՐԵ ՆԱ ՅԻՆ ՈՒ ԳՅՈՒ ՂԱՏՆ ՏԵ ՍԱ ԿԱՆ 
ՄԻՋ ՆԱ ԺԱՄ ԿԵՏ ՈՒ ԵՐ ԿԱ ՐԱ ԺԱՄ ԿԵՏ ՊԱ ՀՈՒՍ ՏԱ ՅԻՆ ՏԱ ՐԱԾՔ ՆԵ ՐՈՒՄ

ՊԳԿ
ՄԱՇՄԾ

I

2.5.2 ՏԵ ՂԱ ԿԱՆ ՄՇԱ ԿԱ ԲՈՒՅ ՍԵ ՐԻ ՀԱ ՄԱ ՄԱՍ ՆՈՒԹ ՅՈՒ ՆԸ, ՈՐ ԴԱ ՍԱ ԿԱՐԳ ՎԱԾ Է ՈՐ ՊԵՍ ՎՏԱՆ ԳԻ ԵՆ ԹԱ ԿԱ, ՎՏԱՆ ԳԻ ՈՉ 
ԵՆ ԹԱ ԿԱ ԿԱՄ ԱՆ ՀԵ ՏԱՑ ՄԱՆ ԱՆ ՀԱՅՏ ԱՍ ՏԻ ՃԱ ՆԻ ՎՏԱՆ ԳԻ ԵՆ ԹԱ ԿԱ

ՊԳԿ
ՄԱՇՄԾ

I

2.Ա.1 ՊԵ ՏԱ ԿԱՆ ԾԱԽ ՍՈՒՄ ՆԵ ՐԻ ԳՅՈՒ ՂԱՏՆ ՏԵ ՍԱ ԿԱՆ ԿՈՂՄ ՆՈ ՐՈՇ ՄԱՆ ՀԱ ՄԱ ԹԻ ՎԸ ՊԳԿ, ԱՄՀ I
2.Գ.1 ՊԱ ՐԵ ՆԻ ԳՆԻ ԱՆ ԿԱ ՆՈ ՆՈՒԹ ՅՈՒՆ ՆԵ ՐԻ ՑՈՒ ՑԱ ՆԻ ՇԸ ՊԳԿ II
5.Ա.1 (Ա) Գ ՅՈՒ ՂԱՏՆ ՏԵ ՍԱ ԿԱՆ ՆՇԱ ՆԱ ԿՈՒԹ ՅԱՆ ՀՈ ՂԵ ՐԻ ՆԿԱՏ ՄԱՄԲ ՍԵ ՓԱ ԿԱ ՆՈՒԹ ՅԱՆ ԿԱՄ Ա ՊԱ ՀՈՎ Ի ՐԱ ՎՈՒՆՔ ՆԵՐ ՈՒ
ՆԵ ՑՈՂ ՄԱՐԴ ԿԱՆՑ ՀԱ ՄԱ ՄԱՍ ՆՈՒԹ ՅՈՒ ՆԸ (ԳՅՈՒ ՂԱՏՆ ՏԵ ՍՈՒԹ ՅԱՆ ՄԵՋ ԶԲԱՂ ՎԱԾ ԸՆԴ ՀԱ ՆՈՒՐ ԲՆԱԿ ՉՈՒԹ ՅԱՆ ՄԵՋ)՝ ԸՍՏ 
ՍԵ ՌԻ, (Բ) ԿԱ ՆԱՆՑ ՀԱ ՄԱ ՄԱՍ ՆՈՒԹ ՅՈՒ ՆԸ ԳՅՈՒ ՂԱՏՆ ՏԵ ՍԱ ԿԱՆ ՆՇԱ ՆԱ ԿՈՒԹ ՅԱՆ ՀՈ ՂԵ ՐԻ ՍԵ ՓԱ ԿԱ ՆԱ ՏԵ ՐԵ ՐԻ ԿԱՄ Ի ՐԱ
ՎԱ ԿԻՐ ՆԵ ՐԻ ՄԵՋ՝ ԸՍՏ ՀՈ ՂԻ ՏԻ ՐԱ ՊԵՏ ՄԱՆ ՊԱՅ ՄԱՆ ՆԵ ՐԻ

ՊԳԿ
ՄԱԿ ԿԱ ՆԱՅՔ, ՄԱԿԻ ՎԻ ՃԱ
ԿԱԳՐՈՒԹ ՅԱՆ ԲԱ ԺԻՆ (ՄԱՎԲ), 
ՄԱԿԻ ՇՐՋԱ ԿԱ ՄԻ ՋԱ ՎԱՅ ՐԻ 
ԾՐԱԳԻՐ (ՄԱՇՄԾ), ՄԱԿԻ ՄԱՐԴ
ԿԱ ՅԻՆ ԲՆԱ ԿԱ ՎԱՅ ՐԵ ՐԻ ԾՐԱԳԻՐ, 
ՀԱ ՄԱՇ ԽԱՐ ՀԱ ՅԻՆ ԲԱՆԿ

II

5.Ա.2 ԵՐԿՐ ՆԵ ՐԻ ՀԱ ՄԱ ՄԱՍ ՆՈՒԹ ՅՈՒ ՆԸ, ՈՐ ՏԵՂ Ի ՐԱ ՎԱ ԿԱՆ ԴԱՇ ՏԸ (ԱՅԴ ԹՎՈՒՄ՝ ՍՈ ՎՈ ՐՈՒ ԹԱ ՅԻՆ Ի ՐԱ ՎՈՒՆ ՔԸ) Ե ՐԱՇ
ԽԱ ՎՈ ՐՈՒՄ Է ԿԱ ՆԱՆՑ ՀԱ ՎԱ ՍԱՐ Ի ՐԱ ՎՈՒՆՔ ՆԵ ՐԸ ՀՈ ՂԻ ՍԵ ՓԱ ԿԱ ՆՈՒԹ ՅԱՆ և (ԿԱՄ) ՎԵ ՐԱՀՍ ԿՈ ՂՈՒԹ ՅԱՆ ՆԿԱՏ ՄԱՄԲ

ՊԳԿ, ՀԱ ՄԱՇ ԽԱՐ ՀԱ ՅԻՆ ԲԱՆԿ,
ՄԱԿ ԿԱ ՆԱՅՔ

II

6.4.1 Ջ ՐՕԳ ՏԱ ԳՈՐԾ ՄԱՆ ԱՐԴ ՅՈՒ ՆԱ ՎԵ ՏՈՒԹ ՅԱՆ ՄԵՋ ԺԱ ՄԱ ՆԱ ԿԻ ԸՆ ԹԱՑ ՔՈՒՄ ԿԱ ՏԱՐ ՎԱԾ ՓՈ ՓՈ ԽՈՒԹ ՅՈՒ ՆԸ ՊԳԿ, ՄԱՇՄԾ, Բ ՆՈՒԹ ՅԱՆ 
ՊԱՀՊԱՆՈՒԹ ՅԱՆ ՄԻ ՋԱԶ ԳԱ ՅԻՆ 
ՄԻՈՒԹ ՅՈՒՆ (ԲՊՄՄ), ՄԱՎԲ,, ՏՆ
ՏԵ ՍԱ ԿԱՆ ՀԱ ՄԱ ԳՈՐ ԾԱԿ ՑՈՒԹ ՅԱՆ 
և ԶԱՐ ԳԱՑ ՄԱՆ ԿԱԶ ՄԱ ԿԵՐ ՊՈՒԹ
ՅՈՒՆ (ՏՀԶԿ), ԵՎ ՐՈՍ ՏԱՏ 

II

6.4.2 Ջ ՐԻ ՊԱ ԿԱ ՍԻ ՊԱՏ ՃԱ ՌԱԾ ԼԱՐ ՎԱ ԾՈՒԹ ՅԱՆ (ՍԹՐԵ ՍԻ) ՄԱ ԿԱՐ ԴԱ ԿԸ. ՄԱ ՔՈՒՐ ՋՐԻ ԵՏ ՔԱՇ ՎԵ ԼԸ ԳՈ ՅՈՒԹ ՅՈՒՆ ՈՒ
ՆԵ ՑՈՂ ՄԱ ՔՈՒՐ ՋՐԻ ՊԱ ՇԱՐ ՆԵ ՐԻ ՀԱ ՐԱ ԲԵ ՐԱԿ ՑՈՒԹ ՅԱՄԲ

ՊԳԿ, ՄԱՇՄԾ, Բ ՆՈՒԹ ՅԱՆ ՊԱՀ ՊԱ
ՆՈՒԹ ՅԱՆ ՄԻ ՋԱԶ ԳԱ ՅԻՆ ՄԻՈՒԹ
ՅՈՒՆ (ԲՊՄՄ), ՄԱՎԲ,
ՏՆ ՏԵ ՍԱ ԿԱՆ ՀԱ ՄԱ ԳՈՐ ԾԱԿ ՑՈՒԹ
ՅԱՆ և ԶԱՐ ԳԱՑ ՄԱՆ ԿԱԶ ՄԱ ԿԵՐ
ՊՈՒԹ ՅՈՒՆ (ՏՀԶԿ), ԵՎ ՐՈՍ ՏԱՏ

I

12.3.1 ՊԱ ՐԵ ՆԻ ԳԼՈ ԲԱԼ ԿՈՐՍ ՏԻ ՀԱ ՄԱ ԹԻՎ ՊԳԿ II
14.4.1 ԿԵՆ ՍԱ ԲԱ ՆՈ ՐԵՆ ԿԱ ՅՈՒՆ ՄԱ ԿԱՐ ԴԱԿ ՆԵ ՐԻ ՍԱՀ ՄԱՆ ՆԵ ՐՈՒՄ ԳՏՆՎՈՂ ՁԿՆԱ ՅԻՆ ՊԱ ՇԱՐ ՆԵ ՐԻ ՀԱ ՄԱ ՄԱՍ ՆՈՒԹ ՅՈՒ ՆԸ ՊԳԿ I
14.6.1 Ա ՆՕ ՐԻ ՆԱ ԿԱՆ, ՉԳՐԱՆՑ ՎԱԾ և ՉԿԱՐ ԳԱ ՎՈՐ ՎԱԾ ՁԿՆՈՐ ՍՈՒԹ ՅԱՆ ԴԵՄ ՊԱՅ ՔԱ ՐՈՒՄ ԵՐԿՐ ՆԵ ՐԻ ՄԻ ՋԱԶ ԳԱ ՅԻՆ Ի ՐԱ
ՎԱ ԿԱՆ ԳՈՐ ԾԻՔ ՆԵ ՐԻ ՕԳ ՏԱ ԳՈՐԾ ՄԱՆ Ա ՌԱ ՋԸՆ ԹԱ ՑԻ ԱՍ ՏԻ ՃԱ ՆԸ

ՊԳԿ II

14.7.1 ԿԱ ՅՈՒՆ ՁԿՆԱ ԲՈՒ ԾԱ ԿԱՆ ՏՆՏԵ ՍՈՒԹ ՅՈՒՆ ՆԵ ՐԸ, ՈՐ ՊԵՍ ՓՈՔՐ ԿՂԶԻՊԵ ՏՈՒԹ ՅՈՒՆ ՆԵ ՐԻ, ԹՈՒՅԼ ԶԱՐ ԳԱ ՑԱԾ 
ԵՐԿՐ ՆԵ ՐԻ ՈՒ ԲՈ ԼՈՐ ԵՐԿՐ ՆԵ ՐԻ ՀՆԱԻ ՏՈ ԿՈՍ

ՊԳԿ
ՄԱՇՄԾԲ ՆՈՒԹ ՅԱՆ ՊԱՀ ՊԱ ՆՈՒԹ
ՅԱՆ ՄՈ ՆԻ ԹՈ ՐԻՆ ԳԻ ՀԱ ՄԱՇ ԽԱՐ
ՀԱ ՅԻՆ ԿԵՆՏ ՐՈՆ (ԲՊՄՀԿ/WCMC)

II

14.Բ.1 ԵՐԿՐ ՆԵ ՐԻ Ա ՌԱ ՋԸՆ ԹԱ ՑԸ Ի ՐԱ ՎԱ ԿԱՆ / ԿԱՐ ԳԱ ՎՈ ՐՈՂ / ՔԱ ՂԱ ՔԱ ԿԱ ՆՈՒԹ ՅԱՆ / ԻՆՍ ՏԻ ՏՈՒ ՑԻՈ ՆԱԼ ԴԱՇ ՏԻ Ի ՐԱ ԿԱ
ՆԱՑ ՄԱՆ ԳՈՐ ԾՈՒՄ, Ո ՐԸ ՃԱ ՆԱ ՉՈՒՄ և ՊԱՇՏ ՊԱ ՆՈՒՄ Է ՓՈՔՐ ՁԿՆՈՐ ՍԱ ԿԱՆ ՏՆՏԵ ՍՈՒԹ ՅՈՒՆ ՆԵ ՐԻ ՄՈՒՏ ՔԻ Ի ՐԱ ՎՈՒՆ ՔԸ 

ՊԳԿ  II

15.1.1 ԱՆ ՏԱ ՌԱ ԾԱԾԿ ՏԱ ՐԱԾՔ ՆԵ ՐԸ՝ ԱՐ ՏԱ ՀԱՅՏ ՎԱԾ ՈՐ ՊԵՍ ԸՆԴ ՀԱ ՆՈՒՐ ՀՈ ՂԱ ՅԻՆ ՏԱ ՐԱԾՔ ՆԵ ՐԻ ՏՈ ԿՈՍ ՊԳԿ, ՄԱՇՄԾ I
15.2.1 ԱՆ ՏԱՌ ՆԵ ՐԻ ԿԱ ՅՈՒՆ ԿԱ ՌԱ ՎԱՐ ՄԱՆ ՆԿԱՏ ՄԱՄԲ Ա ՌԱ ՋԸՆ ԹԱՑ ՊԳԿ, ՄԱՇՄԾ I
15.4.2 ԼԵՌ ՆԵ ՐԻ ԿԱ ՆԱՉ ԾԱԾ ԿՈՒՅ ԹԻ ՀԱ ՄԱ ԹԻՎ ՊԳԿ, ՄԱՇՄԾ I

1. Կարգ I. նրանք, ո րոնց դեպ քում գո յութ յուն ու նի հաս տատ ված մե թո դա բա նութ յուն, իսկ տվյալ նե րը լայ նո րեն հա սա նե լի են։ 
    Կարգ II. նրանք, ո րոնց դեպ քում գո յութ յուն ու նի հաս տատ ված մե թո դա բա նութ յուն, սա կայն ո րոնց դեպ քում տվյալ նե րը հեշ տութ յամբ հա սա
նե լի չեն։ Կար գե րի դա սա կար գու մը թար մաց վել է 2019 թվա կա նի ապ րի լին։
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ԱՌԱՆՑՔԱՅԻՆ ՈՒՂԵՐՁՆԵՐ
ՊԱՐԵՆԸ ԵՎ 
ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆԸ 
ԿԱՅՈՒՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ 
ՕՐԱԿԱՐԳ 2030-ԻՆ ՀԱՍՆԵԼՈՒ 
ՀԱՐՑՈՒՄ ՈՒՆԵՆ ԱՌԱՆՑՔԱՅԻՆ 
ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆ  
 
 

Կեն սա կա յուն պա րե նա յին հա մա կար գեր և գյու ղատն տե սութ յուն ու նե նալն էա
կան նշա նա կութ յուն ու նի ԿԶՆնե րի ի րա կա նաց ման տե սա կե տից, ո րով հե տև 
դրանք լու ծում են թերս նուց ման և աղ քա տութ յան խոր քա յին պատ ճառ նե րը, ին
չը հնա րա վո րութ յուն կտա ստեղ ծել նե րա ռա կան հա սա րա կութ յուն, որ տեղ ոչ 
ոք, մաս նա վո րա պես՝ գյու ղա կան հա մայնք նե րում բնակ վող խո ցե լի ու կա րի քա
վոր բնակ չութ յան, չեն ան տես վում, ինչ պես նաև կխթա նի բնա կան ռե սուրս նե րի 
կա յուն կա ռա վա րու մը։ ԿԶՆնե րը սահ մա նում են Եվ րո պա յում և Կենտ րո նա
կան Ա սիա յում, նե րառ յալ՝ Հա յաս տա նում, պա րե նա յին և գյու ղատն տե սա կան 
հա մա կար գե րին առնչ վող՝ տնտե սա կան, սո ցիա լա կան ու բնա պահ պա նա կան 
մար տահ րա վեր նե րի հաղ թա հար ման պատ շաճ շրջա նակ։

ԿԶՆ-ՆԵՐԸ ՀԱՄԸՆԴՀԱՆՈՒՐ 
ՆՊԱՏԱԿՆԵՐ ԵՆ. ՊԱՀԱՆՋՎՈՒՄ 
ԵՆ ՀԱՄԱՏԵՂ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՆՈՐ 
ԵՂԱՆԱԿՆԵՐ 
 
 
 
 
 
 

Կա յուն զար գաց ման Օ րա կարգ 2030ը սահ մա նում է հա մընդ հա նուր նպա տակ
ներ և թի րախ ներ, ո րոնք ընդգր կում են ողջ աշ խար հը՝ ինչ պես զար գա ցած, այն
պես էլ զար գա ցող երկր նե րը։ Դ րանք պա հան ջում են գոր ծո ղութ յուն ներ յու րա
քանչ յու րի կող մից և ակն կա լում են հա մա տեղ աշ խա տան քի նոր ե ղա նակ ներ։ 
Ն պաս տող ա ռանց քա յին գոր ծոն ներն են՝ գոր ծըն կե րութ յու նը, հա մե րաշ խութ յու նը 
և հա մախմբ ման պատ րաս տա կա մութ յու նը՝ ան կախ աշ խար հագ րա կան տե ղադ
րութ յու նից, ո լոր տից, մաս նա գի տութ յու նից և գի տա կար գից։ ԿԶՆնե րը մի ջո լոր
տա յին և ին տեգ րաց ված խնդիր են, ո րը հնա րա վոր է լու ծել միայն բազ մա թիվ դե
րա կա տար նե րի (կա ռա վա րութ յուն ներ, Միա վոր ված ազ գե րի կազ մա կեր պութ յան 
գոր ծա կա լութ յուն ներ, կոո պե րա տիվ եր, քա ղա քա ցիա կան հա սա րա կութ յան կազ
մա կեր պութ յուն ներ, մաս նա վոր հատ ված և այլ ա ռանց քա յին դե րա կա տար ներ) 
մի ջև ու ո լորտ նե րի մի լայն շրջա նակ ընդգր կող շատ սերտ հա մա գոր ծակ ցութ յան 
ու հա մաշ խար հա յին մասշ տա բով գոր ծըն կե րութ յուն նե րի մի ջո ցով։

ՊԳԿ-Ն ԱՋԱԿՑՈՒՄ Է 
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻՆ՝ ՀԱՍՆԵԼՈՒ 
ՕՐԱԿԱՐԳ 2030-ԻՆ 

Որ պես Միա վոր ված ազ գե րի կազ մա կեր պութ յան մաս նա գի տաց ված գոր ծա
կա լութ յուն, ՊԳԿն ծա վա լուն փորձ ու նի պա րե նի և գյու ղատն տե սութ յան հա
մա տեքս տում կա յուն զար գաց մանն ա ջակ ցե լու գոր ծում՝ ա պա հո վե լով նոր մեր, 
ստան դարտ ներ և տվյալ ներ՝ ի նպաստ ԿԶՆնե րի ի րա կա նաց ման, մշտա դի
տարկ ման ու դրանց վե րա բեր յալ հաշ վետ վութ յուն նե րի ներ կա յաց ման։ ՊԳԿն 
լայ նո րեն ճա նաչ ված է իր խորհր դատ վա կան կա րո ղութ յուն նե րի, հա մաշ խար
հա յին մասշ տա բով ընդգրկ ման, մշտա դի տար կում ի րա կա նաց նե լու փոր ձա գի
տութ յան և Օ րա կարգ 2030ի ի րա գործ մանն ա ջակ ցե լուն միտ ված գոր ծըն կե
րութ յուն նե րի ձևա վոր ման ու քա ղա քա կա նութ յուն նե րի մշակ ման փոր ձի հա մար՝ 
որ պես չե զոք հա մա կար գող։

ԿԶՆ-ՆԵՐԻ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏ 
ՄՇՏԱԴԻՏԱՐԿՈՒՄՆ 
ԱՌԱՆՑՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ 
ՊԱՀԱՆՋ Է՝ ԱՌԱՋԸՆԹԱՑԻ 
ՀԱՍՆԵԼՈՒ ՏԵՍԱԿԵՏԻՑ 
 
 
 
 
 
 
 
 

ՊԳԿն  եր կար տա րի նե րի փորձ ու զգա լի հա մե մա տա կան ա ռա վե լութ յուն ներ 
ու նի՝ կապ ված քա ղա քա կա նութ յուն նե րի ա պա ցու ցա հեն մշակ ման նպա տա կով 
տվյալ նե րի ու վի ճա կագ րութ յան գե նե րաց ման հետ։ ՊԳԿն ՄԱԿի այն գոր
ծա կա լութ յունն է, ո րը պա տաս խա նա տու է կարգ ված 232 ԿԶՆ ցու ցա նիշ նե րից 
21ի գծով, ո րոնք հատ կո րոշ վել են ՄԱԿի Վի ճա կագ րա կան հանձ նա ժո ղո վի 
կող մից և վե րա բե րում են ԿԶՆ 2ին (սո վի վե րա ցում), ԿԶՆ 5ին (գեն դե րա
յին հա վա սա րութ յուն), ԿԶՆ 6ին (մա քուր ջուր և սա նի տա րա կան պայ ման ներ), 
ԿԶՆ 12ին (պա տաս խա նա տու սպա ռում և ար տադ րութ յուն), ԿԶՆ 14ին (կյան
քը ջրի տակ) և ԿԶՆ 15ին (կյան քը ցա մա քում)։ ՊԳԿն  ևս 9 ցու ցա նիշ նե րի գծով 
հան դի սա նում է գոր ծըն կեր գոր ծա կա լութ յուն։ ԿԶՆ ցու ցա նիշ նե րի վե րա բեր յալ 
վի ճա կագ րութ յուն վա րե լու կա րո ղութ յուն նե րի ամ րապնդ ման հար ցում ՊԳԿի 
ա ջակ ցութ յու նը կա րող է օգ նել երկր նե րին, այդ թվում՝ Հա յաս տա նին, որ պես զի 
վեր ջին ներս հա ջո ղութ յամբ հաղ թա հա րեն մշտա դի տարկ ման նոր մար տահ
րա վեր նե րը։ ՊԳԿ վի ճա կագ րութ յու նը կա րող են օգ տա գոր ծել ինչ պես կա ռա
վա րութ յուն նե րը՝ քա ղա քա կա նութ յուն նե րի ձևա կերպ ման ու վե րահս կո ղութ յան 
նպա տա կով, այն պես էլ ֆեր մեր նե րը՝ հե ռա հար պլա նա վոր ման ու տնտե սա կան 
ո րո շում ե րի կա յաց ման նպա տա կով։
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ՊԳԿ-Ի Ա ՋԱԿ ՑՈՒԹ ՅՈՒ ՆԸ՝ 
ՈՒՂՂ ՎԱԾ ԿԶՆ-ՆԵ ՐԻ ԿԵՆ ՍԱ-
ԳՈՐԾ ՄԱ ՆԸ ՀԱ ՅԱՍ ՏԱ ՆՈՒՄ

Թու նա քի մի կատ նե րի ո րա կի 
վե րահսկ ման կա րո ղութ յուն-
նե րի ամ րապն դում

Գ յու ղատն տե սա կան ներդ րանք-
ներն ա պա հով սննդամ թեր քի ու 
ա նաս նա կե րի ար տադ րութ յան հար-
ցում ու նեն ա ռանց քա յին նշա նա կութ-
յուն։ Կենտ րո նա կան պլա նա վոր մամբ 
տնտե սութ յան փլու զու մից և շու կա-
նե րի ա զա տա կա նա ցու մից հե տո 
բազ մա թիվ երկր նե րից Հա յաս տան 
են ներ մուծ վել ու օգ տա գործ վել նոր 
թու նա քի մի կատ ներ, հա ճախ՝ ա ռանց 
ո րա կի ու իս կութ յան նկատ մամբ 
պատ շաճ վե րահս կո ղութ յան։ Չ նա-
յած այն հան գա ման քին, որ թու նա-
քի մի կատ նե րի կի րա ռու մը բույ սե րի 
վնա սա տու նե րի, հի վան դութ յուն նե րի 
ու մո լա խո տե րի դեմ պայ քա րում կա-
րևոր է՝ ո րակ յալ գյու ղատն տե սա կան 
ար տադ րան քի ա պա հով ման նպա-
տա կով, դրանք նաև կա րող են բա ցա-
սա կան հե տևանք ներ ու նե նալ մարդ-
կանց ու կեն դա նի նե րի ա ռող ջութ յան, 
ինչ պես նաև շրջա կա մի ջա վայ րի 
վրա։ Հե տևա բար, էա կան նշա նա-
կութ յուն ու նի ներ մուծ ված թու նա քի-
մի կատ նե րի ո րա կի վե րահս կո ղութ-
յան և ար տադր ված սննդամ թեր քում 
թու նա քի մի կատ նե րի մնա ցոր դա յին 
քա նակ նե րի արդ յու նա վետ հսկո ղութ-
յան և մշ տա դի տարկ ման հա մա կար գի 
ա պա հո վու մը։ Այ սու հան դերձ, Հա-
յաս տա նում բա ցա կա յում էին անհ րա-
ժեշտ տեխ նի կա կան կա րո ղութ յուն նե-
րը և սար քա վո րում նե րը։

Հու նաս տա նի կա ռա վա րութ յան 
կող մից ֆի նան սա վոր ված, 2 մլն ԱՄՆ 
դո լար բյու ջեով « Հա յաս տա նում թու-
նա քի մի կատ նե րի ո րա կի վե րահս-
կո ղութ յան և դրանց մնա ցոր դա յին 
քա նակ նե րի նկատ մամբ մո նի տո-
րին գի ա ջակ ցութ յան» ծրագ րի մի ջո-
ցով ՊԳԿ-ն Հա յաս տա նին ա ջակ ցել 
է հսկիչ թու նա բա նա կան լա բո րա տո-
րիա յի հիմ նադր ման գոր ծում։ Լա-
բո րա տո րիան, ո րը 2015 թվա կա նին 
բաց վեց Ե րևա նում, ամ բող ջութ յամբ 
հա գեց ված է սար քա վո րում նե րով՝ 

ի րա կա նաց նե լու թու նա քի մի կատ նե րի 
ո րա կի փոր ձաքն նութ յուն՝ մի ջազ գա-
յին չա փա նիշ նե րին հա մա պա տաս-
խան։  Քա նի որ Հա յաս տան թու նա-
քի մի կատ նե րի ներկր ման ծա վալ ներն 
ու տե սա կա նին տա րեց տա րի ա վե-
լա նում են, այս նոր լա բո րա տո րիան 
երկ րում ստեղ ծում է հնա րա վո րութ-
յուն՝ բա րե լա վե լու գյու ղատն տե սա-
կան ապ րանք նե րի ո րակն ու նվա-
զեց նել թու նա քի մի կատ նե րի բա ցա-
սա կան ազ դե ցութ յու նը մարդ կանց, 
կեն դա նի նե րի և շրջա կա մի ջա վայ րի 
վրա: Լա բո րա տո րիա յի աշ խա տա-
կազ մը վե րա պատ րաստ վել է, որ պես-
զի կա րո ղա նա ի րա կա նաց նել թու նա-
քի մի կատ նե րի ո րա կի վեր լու ծութ յուն՝ 
կա ռա վա րութ յանն ա ջակ ցե լով հա-
յաս տան յան շու կա յում հնա ցած, ցած-
րո րակ, կեղծ ված կամ չթույ լատր ված 
թու նա քի մի կատ նե րի տա րած վա ծութ-
յու նը նվա զեց նե լու հար ցում։ Այս լա-
բո րա տո րիան իր տե սա կի մեջ ե զա-
կի է, և միակն է ամ բողջ Կով կաս յան 
տա րա ծաշր ջա նում։

Ծ րա գիրն իր նշա նա կա լի նպաստն 
է բե րում հան րա յին ա ռող ջութ յան 
պաշտ պա նութ յանն ու թու նա քի մի
կատ նե րի կի րառ ման հետ կապ
ված ռիս կե րի նվա զեց մա նը. ԿԶՆ 
թի րախ 3.9 (կրճա տել վտան գա վոր 
քի միա կան նյու թե րի հե տևան
քով մա հե րի և հի վան դութ յուն նե րի 
թիվը), ԿԶՆ թի րախ 6.3 (բա րե լա վել 
ջրի ո րա կը՝ նվա զա գույ նի հասց
նե լով վտան գա վոր քի մի կատ նե րի 
և նյու թե րի ար տա հոս քե րը), ԿԶՆ 
թի րախ 12.4 (հաս նել քի միա կան 
նյու թե րի բնա պահ պա նո րեն անվ
տանգ կա ռա վար մա նը և զգա
լիո րեն կրճա տել դրանց ար տա
զա տու մը մթնո լոր տի, ջրի և հո ղի 
մեջ)։ Ծ րա գի րը նաև զգա լիո րեն 
նպաս տում է գյու ղատն տե սա
կան հատ վա ծի կա յուն զար գաց
մա նը՝ պա կաս վտան գա վոր գյու
ղատն տե սա կան ար տադ րա կան 
ռեսուրս նե րի մի ջո ցով, ին չը հան
գեց նում է գյու ղատն տե սա կան 
աշ խա տաե ղա նակ նե րի կա տա
րե լա գործ ման, ա ռա վել անվ տանգ 
սննդամ թեր քի և ա վե լի մա քուր 
շրջա կա մի ջա վայ րի. ԿԶՆ թի րախ 
2.1 (վերջ դնել սո վին և ա պա հո վել 
անվ տանգ, սննդա րար և բա վա
րար սննդի մատ չե լիութ յու նը)։ 

Ա ջակ ցութ յուն Հա յաս տա նի 
Հան րա պե տութ յան Է կո նո-
մի կա յի նա խա րա րութ յանն 
ու Վի ճա կագ րա կան 
կո միտեին՝ ԿԶՆ-նե րի 
ի րակա նաց ման և 
մշտադիտարկ ման հար ցում 
 

Գ յու ղատն տե սութ յու նը Հա յաս-
տա նի կա յուն զար գա ցու մը պայ մա-
նա վո րող ա ռանց քա յին ճյու ղե րից 
մեկն է, ինչ պես նաև կա ռա վա րութ-
յան ա ռաջ նա հեր թութ յուն նե րից մե-
կը։  Է կո նո մի կա յի նա խա րա րութ յունն 
այն կա ռույցն է, ո րը պա տաս խա նա-
տու է պա րե նի և գյու ղատն տե սութ-
յան հետ կապ ված ԿԶՆ-նե րի կեն սա-
գործ ման, թի րախ նե րի ո րո շարկ ման, 
քա ղա քա կա նութ յան պլա նա վոր ման 
փաս տաթղ թե րի հա մա պա տաս խա-
նեց ման հա մար, ինչ պես նաև, Վի ճա-
կագ րա կան կո մի տեի հետ հա մա տեղ, 
ԿԶՆ թի րախ նե րին հաս նե լու ա ռա-
ջըն թա ցի մշտա դի տարկ ման հա մար։

ՊԳԿ ծրագ րե րից մե կը, ո րը մեկ-
նար կել էր 2017 թվա կա նին՝ ԿԶՆ-նե-
րի ի րա գործ ման ու մշտա դի տարկ ման 
գոր ծում ա ջակ ցում է ՀՀ է կո նո մի կա յի 
նա խա րա րութ յա նը, ձգտում էր ընդ-
լայ նել պե տա կան իշ խա նութ յան ի րա-
զեկ վա ծութ յունն ու հանձ նա ռութ յու նը՝ 
ա պա հո վե լու պա րե նա յին անվ տան-
գութ յուն, սնու ցում և սո ցիա լա կան 
պաշտ պա նութ յուն։ Այդ ծրագ րի նպա-
տակ նե րի թվում էին նաև Է կո նո մի-
կա յի նա խա րա րութ յան և պե տա կան 
իշ խա նութ յան այլ վե րա բե րե լի մար-
մին նե րի՝ ԿԶՆ-նե րի ի րա գործ ման ու 
մշտա դի տարկ ման տեխ նի կա կան կա-
րո ղութ յուն նե րի զար գա ցու մը։

Ի րա կա նաց վել է ե լա կե տա յին ու-
սում նա սի րութ յուն՝ գնա հա տե լու, թե 
Է կո նո մի կա յի նա խա րա րութ յունն ինչ 
դիր քո րո շում ու նի ԿԶՆ-նե րի ազ-
գայ նաց ման ու կեն սա գործ ման վե-
րա բեր յալ՝ հա տուկ ու շադ րութ յուն 
դարձ նե լով նա խա րա րութ յան կող մից 
գե րա կա հռչակ ված թի րախ նե րին ու 
ՊԳԿ-ի պա տաս խա նատ վութ յան ներ-
քո գտնվող ցու ցա նիշ նե րին։

Ծ րագ րի մի ջո ցով՝ Պա րե նա յին 
ա նա պա հո վութ յան փոր ձա ռության 
սանդ ղա կի (ՊԱՓՍ) հի ման վրա մշակ-
ված մո դու լը, ո րի նպա տակն էր ԿԶՆ 
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ցու ցա նիշ 2.1.2-ի վե րա բեր յալ տվյալ-
նե րի հա վա քագ րու մը, նե րառ վել է 
Տ նա յին տնտե սութ յուն նե րի կեն սա-
պայ ման նե րի ամ բող ջաց ված հե տա-
զո տութ յան (ՏՏԿԱՀ) մեջ, և անց են 
կաց վել կա րո ղութ յուն նե րի զար գաց-
ման գոր ծո ղութ յուն ներ ՊԳԿ-ի պա-
տաս խա նատ վութ յան ներ քո գտնվող 
ԿԶՆ 21 ցու ցա նիշ նե րի առն չութ յամբ։

Տեխ նի կա կան օ ժան դա կութ-
յուն՝ խա ղո ղի ֆի լոք սե րա յի 
նկատ մամբ դի մաց կուն 
տնկան յու թի ար տադ րութ-
յան նպա տա կով

Հա յաս տա նը հա մար վում է խա-
ղո ղի մշա կութ յան հնա մե նի օ ջախ-
նե րից մե կը: Հա յաս տա նում գի նե-
գոր ծութ յան պատ մութ յու նը սկիզբ է 
ա ռել ա վե լի քան 6000 տա րի ա ռաջ։ 
Ծո վի մա կար դա կից երկ րի տա րած քի 
բարձ րութ յուն նե րի լայն մի ջա կայ քը, 
ինչ պես նաև հո ղա յին ու կլի մա յա կան 
պայ ման նե րի բազ մա զա նութ յու նը 
ստեղ ծել են նպաս տա վոր մի ջա վայր 
խա ղո ղա գոր ծութ յան հա մար։ Այ սօր 
ա վե լի քան 60 հա յաս տան յան ըն կե-
րութ յուն ներ ար տադ րում են ա վե լի 
քան 400 տե սա կի գի նի։ Հա յաս տա-
նում գտնվող խա ղո ղի բո լոր այ գի-
նե րի 95 տո կո սը պատ կա նում է փոքր 
գյու ղա ցիա կան տնտե սութ յուն նե րին։

Ներ կա յում այս ո լոր տը գտնվում է իր 
զար գաց ման ա ռա նաց քա յին փու լում։ 

Մինչև վեր ջերս Հա յաս տա նը (բա-
ցա ռութ յամբ Տա վու շի մար զի) հա-
մար վում էր ֆի լոք սե րա զերծ  գո տի, 
քա նի որ երկ րի կլի մա յա կան պայ-
ման նե րը նպաս տա վոր չէին այս մի-
ջա տի կեն սա բա նա կան զար գաց ման 
հա մար: Այ դու հան դերձ, ներ կա յում 
Հա յաս տա նի խա ղո ղա գոր ծութ յան 
ճյու ղը կար ծես թե դար ձել է խո ցե լի, 
մի գու ցե՝ շրջա կա մի ջա վայ րի (կլի մա-
յա կան) պայ ման նե րի փո փո խութ յան 
պատ ճա ռով, ո րոնք եր կի րը խո ցե լի 
են դարձ րել այս վնա սա տո ւի տա րած-
ման հա մար: 

2017 թվա կա նից ՊԳԿ-ն Հա յաս տա-
նի Հան րա պե տութ յան կա ռա վա րութ-
յա նը տրա մադ րել է տեխ նի կա կան 
ա ջակ ցութ յուն՝ ուղղ ված երկ րում գյու-
ղատն տե սութ յան կա յուն զար գաց ման 

նպա տա կով նոր մո տե ցում նե րի և 
գոր ծիք նե րի ներդր մա նը՝ ստեղ ծե լով 
խա ղո ղա գոր ծութ յան ճյու ղի արդ յու-
նա վետ կա ռա վար ման հա մար անհ-
րա ժեշտ հիմ քեր, ո րոնք հա վա նա բար 
կհան գեց նեն ար տադրութ յան ու ար-
տա հան ման ծա վալ նե րի ա ճի։ ՊԳԿ 
ծրա գիրն անդ րա դար ձել է խա ղո ղի 
ֆի լոք սե րա յի ա ռա ջաց րած խնդիր նե-
րին և ի րա կա նաց րել է նա խա պատ-
րաս տա կան աշ խա տանք ներ՝ ուղղ-
ված Հա յաս տա նում խա ղո ղի կա յուն 
ար տադ րութ յա նը։ Դ րանք են՝  ա վե լի 
քան 300 սոր տե րով խա ղո ղի կո լեկ-
ցիոն այ գու, ժա մա նա կա կից տեխ-
նո լո գիա նե րով հա գե ցած, խա ղո ղի 
եր կու սոր տե րի ցու ցադ րա կան այ-
գու, ֆի լոք սե րա դի մաց կում խա ղո ղի 
տնկան յու թի ար տադ րութ յան հա մար 
մայ րու տա յին այ գու հիմ նում, ժա մա-
նա կա կից սար քա վո րում նե րով հա գե-
ցած պատ վաստ կա տա րե լու հա մար 
նա խա տես ված պատ վաս տի ար հես-
տա նո ցի ստեղ ծում, վե րա պատ րաստ-
ված անձ նա կազմ՝ պատ վաստ կա-
տա րե լու և տն կան յութ ար տադ րե լու 
հա մար, երկ րում ֆի լոք սե րիա յի մո նի-
թո րին գի ազ գա յին ծրագ րի մշա կում և  
ա ռա ջար կութ յուն նե րի ներ կա յա ցում՝ 
ֆի լոք սե րա դի մաց կուն տնկան յու թի 
ար տադ րութ յան հա վաս տագր ման 
հա մա կար գի ներդր ման հա մար:

Ծ րա գի րը հայ ֆեր մեր նե րին և  ո լոր-
տի մաս նա գետ նե րին ու սու ցա նել են 
խա ղո ղի տնկան յու թի ար տադ րութ յան 
նո րա գույն մե թոդ նե րի, ինչ պես նաև՝ 
խա ղո ղի այ գի նե րի ժա մա նա կա կից 
կա ռա վար ման, նե րառ յալ վնա սա-
տու նե րի դեմ ին տեգր ված պայ քա րի, 
կա թի լա յին ո ռոգ ման հա մա կար գե րի, 
հա կա կարկ տա յին ցան ցե րի, է տի և  այլ 
հմտութ յուն նե րի վե րա բեր յալ:

Պա րե նա յին անվ տան գութ-
յա նը և սնուց մանն ուղղ ված 
կա րո ղութ յուն նե րի հզո րա ցում 

Չ նա յած այն հան գա ման քին, որ 
վեր ջին տա րի նե րին ար ձա նագր վել 
է զգա լի տնտե սա կան աճ և տնա յին 
տնտե սութ յուն նե րի բա րե կե ցութ յան 
բա րե լա վում, Հա յաս տա նը շա րու նա-
կում է մնալ չա փա զանց խո ցե լի՝ գլո-
բալ տնտե սա կան ցնցում նե րի, պա րե-
նի ու այլ ապ րանք նե րի մի ջազ գա յին 
գնե րի տա տա նում նե րի և ե ղա նա կա-
յին ցնցում նե րի նկատ մամբ, ո րոնք 
բա ցա սա բար են ազ դում երկր նե րի 
տնտե սութ յուն նե րի և ընդ հան րա պես 
պա րե նա յին անվ տան գութ յան ի րա-
վի ճա կի վրա։

2017 թվա կա նից ի վեր Հա յաս-
տա նում ի րա կա նաց վում է ՊԳԿ 
« Պա րե նա յին անվ տան գութ յա նը և 
սնուց մանն ուղղ ված կա րո ղութ յուն-
նե րի հզո րա ցում» տա րա ծաշր ջա նա-
յին ծրա գի րը, ո րը ֆի նան սա վոր վում 
է Ռու սաս տա նի Դաշ նութ յան կող մից։ 
Ծ րագ րի նպա տակն է ու ժե ղաց նել սո-
ցիա լա կան պաշտ պա նութ յան, սնուց-
ման ու գյու ղատն տե սա կան մի ջամ-
տութ յուն նե րի մի ջև փո խա դարձ կա-
պե րը պա րե նա յին հա մա կար գե րում՝ 
վեր ջի վեր ջո նպաս տե լու աղ քա տութ-
յան ու պա րե նա յին ա նա պա հո վութ-
յան կա յուն վե րաց մա նը։

Ծ րագ րի շրջա նա կում Հա յաս տա-
նում ստեղծ վեց «Ն պաստ+» մո դել, 
որն ուղղ ված էր սնուց ման նկատ մամբ 
զգա յուն սո ցիա լա կան պաշտ պա-
նութ յան մի ջո ցով պա րե նա յին հա մա-
կար գե րի ամ րապնդ մա նը՝ ըն տա նե-
կան նպաստ նե րը հա մալ րե լով գյու-
ղատն տե սա կան ա նա սուն նե րի կամ 
թռչուն նե րի և ազն վա մո րու տնկի նե րի 
տրա մադր մամբ, ի հա վե լումն վե րա-
պատ րաստ ման, որ պես զի կա րի քա-
վոր տնա յին տնտե սութ յուն նե րը կա-
րո ղա նան կա տա րել արդ յու նա վետ 
ներդ րում ներ և, վերջ նա կան հաշ վով, 
բա րե լա վեն ի րենց պա րե նա յին ա պա-
հո վութ յու նը և սնու ցու մը։ Ընդ հա նուր 
հաշ վով՝ ծրա գիրն ընդգր կեց Շի րա-
կի մար զի Մար մա շեն հա մայն քի ու 
Լո ռու մար զի Գ յու լա գա րակ հա մայն-
քի «Ն պաստ+» բա ղադ րի չի շա հա ռու 
133 տնա յին տնտե սութ յուն, ո րոնք 

Ընդ հա նուր առ մամբ՝ այս 
ծրա գի րը նպաս տել է ԿԶՆ 
թի րախ 2.3-ին (կրկնա պատ-
կել փոքր պա րե նար տադ-
րող նե րի գյու ղատն տե սա-
կան ար տադ րո ղա կա նութ յու նը 
և ե կա մուտ նե րը) և ԿԶՆ թի րախ 
2.4-ին (ա պա հո վել պա րե նար տադ-
րութ յան կա յուն հա մա կար գեր և 
ներդ նել դի մա կա յուն գյու ղատն տե-
սա կան գոր ծե լա ձևեր, ո րոնք մե -
ծաց նում են ար տադ րո ղա կա նութ-
յու նը և ար տադ րութ յու նը, օգ նում են 
պահ պա նել է կո հա մա կար գե րը)։
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ԿՈՆ ՏԱԿ ՏԱ ՅԻՆ ՏՎՅԱԼ ՆԵՐ
ՄԱԿ-ի Պա րե նի և գ յու ղատն տե սութ յան կազ մա կեր պութ յուն
Հա յաս տան յան ներ կա յա ցուց չութ յուն
Կա ռա վա րա կան շենք 3, 3-րդ հարկ, 362 սեն յակ
Եր ևան 0010, Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յո ւն

տե ղա կան գյու ղատն տե սութ յա նը, 
ամ րապն դել ու բազ մա զա նեց նել տե-
ղա կան պա րե նա յին հա մա կար գե րը 
և օգ նել մարդ կանց աղ քա տութ յու-
նից հա նե լուն՝ դպրոց նե րում պատ-
րաստ վող ու տե լիք նե րի հա մար տե-
ղա ցի փոքր գյու ղատն տե սա կան 
ձեռ նար կութ յուն նե րից ու ֆեր մեր նե-
րից սննդամ թեր քի ձեռք բեր ման մի-
ջո ցով։ Ի լրումն, այն պի սի կոնկ րետ 
մի ջամ տութ յուն նե րի մի ջո ցով, ինչ պի-
սիք են ա ռողջ դպրո ցա կան սնուն-
դը և պա րե նի ու սնուց ման թե մա յով 
կրթութ յու նը, ա շա կերտ նե րը կա րող 
են բա րե լա վել ի րենց սննդա կար գե-
րը, զար գաց նել սնվե լու ա վե լի ա ռողջ 
սո վո րութ յուն ներ և դրանք տա րա ծել 
ի րենց ըն տա նիք նե րի ու հա մայնք նե-
րի շրջա նում։

Ընդ հա նուր առ մամբ՝ ծրա գի րը 
նպաս տել է ԿԶՆ թի րախ 1.1-ին (ա մե
նու րեք և բո լոր մարդ կանց հա մար 
իս պառ վե րաց նել ծայ րա հեղ աղ
քա տութ յու նը), ԿԶՆ թի րախ 1.2-ին 
(առն վազն կի սով չափ կրճա տել աղ
քա տութ յան մեջ ապ րող բո լոր տա
րիք նե րի տղա մարդ կանց, կա նանց 
և ե րե խա նե րի հա մա մաս նութ յու նը), 
ԿԶՆ թի րախ 2.1-ին (վերջ դնել սո վին 
և ա պա հո վել անվ տանգ, սննդա րար 
և բա վա րար սննդի մատ չե լիութ յու
նը), ԿԶՆ թի րախ 2.2-ին (վերջ դնել 
թերսն վա ծութ յան բո լոր ձևե րին) և 
ԿԶՆ թի րախ 2.3ին (կրկնա պատ կել 
փոքր պա րե նար տադ րող նե րի գյու
ղատն տե սա կան ար տադ րո ղա կա
նութ յու նը և ե կա մուտ նե րը)։
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մաս նակ ցե ցին սնուց ման, հի գիե նա-
յի, պա րե նա յին անվ տան գութ յան ու 
ա պա հո վութ յան թե մա նե րով վե րա-
պատ րաստ ման դա սըն թաց նե րի։

Ա վե լին՝ ծրա գիրն օ ժան դա կութ-
յուն է ցու ցա բե րել Ա րա րա տի մար զի 
հինգ դպրոց նե րում ե րեք ջեր մոց-
նե րի և խնձո րե նու եր կու այ գի նե րի 
ստեղծ մա նը՝ ա ջակ ցե լու դպրո ցա կան 
սննդի ա պա հով մա նը, ե կա մուտ նե րի 
ստեղծ մանն ու գյու ղատն տե սա կան 
թե մա նե րով վե րա պատ րաստ մա նը։ 
Աղ քա տութ յան, սո վի և թերս նուց-
ման վե րա ցու մը, միև նույն ժա մա նակ 
գյու ղատն տե սութ յունն ու պա րե նա յին 
հա մա կար գե րը դարձ նե լով հա րա կա-
յուն, պա հան ջում է ին տեգ րաց ված 
մո տե ցում։ Դպ րո ցա կան սննդի ծրա-
գի րը կա րող է, ի րա կա նում, նպաս տել 


