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ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ 

1. Սույն ռազմավարությունն ամրագրում է գյուղատնտեսության և գյուղի զար- 

գացմանն ուղղված պետական քաղաքականության հիմնական ուղղությունները 

2015-2025 թվականներին: 

2. Հանրապետության տնտեսության ազատականացումը, հողի և գյուղատնտեսա- 

կան արտադրության մյուս միջոցների, արտադրական և սպասարկող ենթակա- 

ռուցվածքների, գյուղմթերքներ իրացնող և վերամշակող կազմակերպությունների 

մասնավորեցումը, տնտեսավարման տարբեր  ձևերի գոյությունը կարող են հուսալի 

նախադրյալներ լինել գյուղատնտեսությունում առկա ներուժի արդյունավետ 

օգտագործման համար: Սակայն, հաշվի առնելով  ագրարային ոլորտի 

առանձնահատկությունները,  գյուղատնտեսությունում տեղծված իրավիճակը, ծա-

ռացած խնդիրների մասշտաբներն ու հրատապությունը, երկրի պարենային 

անվտանգության և գյուղական տարածքների զարգացման առաջնահերթությունը, 

կարևորվում է գյուղատնտեսության պետական ակտիվ աջակցությունն ու 

պետական կարգավորման մոտեցումների կիրառումը։ Այն առավելապես ուղղված է 

ագրարային ոլորտում իրավական հիմքի ձևավորմանը, գյուղատնտեսությունում 

տնտեսավարողների համար գործունեության բարենպաստ պայմանների 

ապահովմանը, ռեսուրսային ներուժի արդյունավետ օգտագործմանը, 

գյուղատնտեսության ենթակառուցվածքների զարգացմանը, գյուղատնտեսու-

թյունում օգտագործվող հիմնական ռեսուրսների մատչելիության բարձրացմանը, 

ոլորտում օգտագործվող կարևորագույն ռեսուրսների ներմուծման և ներքին 

շուկայում իրացման հարկային արտոնությունների սահմանմանը, օգտագործվող 

ռեսուրսների համար սուբսիդավորմանը և սակագնային կարգավորմանը, 

արտահանման ուղղվածություն ունեցող արտադրության խթանմանը, արդիական 

տեխնոլոգիաների ներդրմանը, մասնագիտական խորհրդատվության և սննդա-

մթերքի անվտանգության համակարգերի զարգացմանը: 

3. Փաստաթղթում նախանշվում են ագրարային քաղաքականության հիմնական 

ուղղությունները և դրանց իրականացումն ապահովող միջոցառումները։  

Միաժամանակ ռազմավարությամբ սահմանվում են գյուղատնտեսության ոլորտի 
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գերակայությունները և շուկայական գործոններով պայմանավորված նախընտրելի 

մասնագիտացումն ու ռացիոնալ տեղաբաշխումը, որոնք պետական կառավարման 

և տեղական ինքնակառավարման մարմինների, դոնոր համայնքի, ներդրողների  և 

տնտեսվարող սուբյեկտների համար կարող են լինել առավել նպատակամետ 

գործունեության ուղենիշներ: 

4. Սույն ռազմավարությունը համահունչ է Հայաստանի Հանրապետության 

կառավարության 2014 թվականի մարտի 27-ի N 442-Ն որոշմամաբ հաստատված 

Հայաստանի Հանրապետության 2014-2025 թվականների հեռանկարային 

զարգացման ռազմավարական, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 

2014 թվականի մարտի 19-ի N 511-Ա որոշմամբ հաստատված Հայաստանի Հանրա-

պետության կառավարության ծրագրերին և ապահովում է հանրապետությունում 

ագրարային բարեփոխումների խորացման քաղաքականության շարունակակա-

նությունը, միտված է գյուղական աղքատության հաղթահարմանը և գյուղական 

աշխատունակ բնակչության միգրացիայի նվազեցմանը: 

5. Ռազմավարությունում հաշվի են առնվել նաև Հայաստանի Հանրապետության 

գենդերային քաղաքականության հայեցակարգի պահանջները՝ զարգացման 

ազգային երկարաժամկետ, միջնաժամկետ և նպատակային ծրագրերի մեջ 

գենդերային բաղադրիչի ինտեգրման  տեսանկյունից: Ըստ այդմ, ռազմավարու-

թյունը մշակվել է գյուղատնտեսության ոլորտում կանանց նկատմամբ խտրակա-

նությունը բացառելու և կանանց ու տղամարդկանց համար հավասար 

հնարավորություններ ապահովելու նպատակադրմամբ, ինչը նաև կայուն 

զարգացման կարևոր նախադրյալներից մեկն է հանդիսանում: 

 

I. ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ՆԵՐԿԱ ՎԻՃԱԿԻ ԵՎ ՄԻՏՈՒՄՆԵՐԻ ՀԱՄԱՌՈՏ 

ԲՆՈՒԹԱԳԻՐԸ 

1.1. ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ՈԼՈՐՏԻ ԲԱՐԵՓՈԽՈՒՄՆԵՐԻ ԸՆԴ-

ՀԱՆՈՒՐ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐԸ 

6. Գյուղատնտեսությունը հանդիսանում է Հայաստանի Հանրապետության տնտե-

սության կարևորագույն ոլորտներից մեկը: Հաշվի առնելով երկրի կենսագործու-
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նեության և տնտեսության կայունացման գործում գյուղատնտեսության կարևորու-

թյունը, անկախության հռչակումից անմիջապես հետո ընտրվեց հողի և գյուղա-

տնտեսական արտադրության մյուս միջոցների, սպասարկող ենթակառուց-

վածքների, գյուղմթերք իրացնող ու վերամշակող կազմակերպությունների մասնա-

վորեցման քաղաքականություն։ Արդյունքում, ներկայումս ագրոպարենային ոլոր-

տում ձևավորվել է շուկայական հարաբերություններով կարգավորվող ազատ 

տնտեսական համակարգ, որը ներառում է շուրջ 340 հազար գյուղացիական 

(ընտանեկան) տնտեսություն,  գյուղատնտեսությամբ զբաղվող առևտրային կազմա-

կերպություններ, գյուղատնտեսության սպասարկման, գյուղմթերքի իրացման ու 

վերամշակման բազմաթիվ մասնավոր ընկերություններ։ Գյուղական բնակավայրե-

րում տնտեսական բազմազանեցման ոչ լիարժեք քաղաքականության հետևանքով 

գյուղատնտեսությունում զբաղվածների թիվը չի պակասում ցանկալի տեմպերով: 

7. Տնտեսավարման նոր պայմաններում, երբ արմատապես փոխվել է հողօգտա-

գործման համակարգը, և մշակովի հողատարածությունները մասնատվել են ավելի 

քան 1.2 մլն հողակտորների, առանձնահատուկ կարևորություն է ստանում գյուղա-

տնտեսության արտադրական և սպասարկող ենթակառուցվածքների արդիա-

կանացումը, գյուղատնտեսական կոոպերացիայի զարգացումը:  

8. Զարգացած երկրների փորձը վկայում է, որ տնտեսության մյուս ճյուղերի 

զարգացումը և գյուղատնտեսության ոլորտում ինտենսիվ տեխնոլոգիաների 

կիրառումը որպես կանոն հանգեցնում են տնտեսավարող սուբյեկտների 

թվաքանակի կրճատմանը, մեկ տնտեսության հաշվով հողատարածության 

մեծացման և ի հաշիվ աշխատանքի արտադրողականության բարձրացման՝ 

զբաղվածների թվաքանակի նվազեցման։ Հանրապետության գյուղատնտեսության 

ոլորտում այս օրինաչափությունները դեռևս ցայտուն դրսևորումներ չունեն։ Ուստի 

ագրարային ոլորտում կարևորվում է տնտեսավարման բազմաձևության և 

կամավորության սկզբունքով կոոպերացիայի զարգացման անհրաժեշտությունը:  

9. Ներկա փուլում փոքր հողակտորների վրա արդյունավետ տնտեսավարմանը 

պետք է նպաստեն ճյուղը սպասարկող ծառայությունների և շուկայական ենթա-

կառուցվածքների ընդլայնումն ու դրանց մրցունակության բարձրացումը։ Դա, 
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կոոպերացիայի զարգացման հետ միասին, առկա դժվարությունների հաղթա-

հարման ամենաարդյունավետ ուղին է, որը միաժամանակ նոր հնարավորություններ  

է ընձեռում ոլորտում կանանց մասնակցությունը ընդլայնելու համար:   

10. Վերջին տարիներին Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը 

իրականացրել է որոշակի ծրագրեր ուղղված սերմնարտադրությանն ու սերմա-

պահովմանը, գյուղատնտեսական մշակաբույսերի վնասատուների դեմ կենտրո-

նացված պայքարին, տոհմային անասնաբուծության զարգացմանը, գյուղա-

տնտեսական կենդանիների հակահամաճարակային միջոցառումներին, գյուղական 

ենթակառուցվածքների զարգացմանը, ոռոգման համակարգերի կատարե-

լագործմանը, հողերի մելիորատիվ վիճակի բարելավմանը, բնական կերա-

հանդակների օգտագործման արդյունավետության բարձրացմանը, գյուղատնտե-

սությունում օգտագործվող հիմնական ռեսուրսների մատչելիությանը և այլն։ Դրանց 

արդյունքում դրական միտումներ կան՝ հացահատիկային տնտեսության 

զարգացման, կարտոֆիլի, բանջարեղենի արտադրության, ինչպես նաև այգե-

գործության բնագավառում:  

11. Գյուղատնտեսական հումք արտադրող և վերամշակող ընկերությունների՝ փոքր 

ու միջին ձեռնարկատիրության սուբյեկտների միջև աստիճանաբար ձևավորվում են 

պայմանագրային հարաբերություններ, որոնք նախապայմաններ են ստեղծում 

բանջարեղենի, պտղի, խաղողի և կաթի արտադրության ծավալների ավելացման 

համար։  

12. Կարևորագույն ձեռքբերում է տնտեսավարող սուբյեկտների և պետության 

համագործակցության տարբեր ձևերի զարգացումը: Ներկայումս ագրարային 

ոլորտում իրականացվում են պետական մի շարք ծրագրեր, որի շրջանակներում 

ագրարային ոլորտի տարբեր գործառույթ ունեցող սուբյեկտների հետ ձևավորվում 

են գործընկերային հարաբերություններ։ Այսպիսի մոտեցման հետագա զարգացումը 

հանդիսանում է ագրարային բարեփոխումների խորացման հիմնական նախա-

դրյալներից մեկը, որը միտված է ագրարային ոլորտում պետություն մասնավոր 

հատված համագործակցության զարգացմանը և ոլորտում տնտեսավարողների 

գործունեության համար բարենպաստ պայմանների ստեղծմանը:  
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13. Հայաստանի գյուղատնտեսության կարևոր ձեռքբերումներից մեկը օտարերկրյա 

պետությունների (ԱՄՆ, Ճապոնիա, Չինաստան, Իսրայել, Արգենտինա, ԵՄ 

երկրներ՝ Ֆրանսիա, Իտալիա, Գերմանիա, Հունաստան, Ավստրիա), Լիբանան, 

Իրանի Իսլամական Հանրապետություն և այլն) և միջազգային կազմակեր-

պությունների հետ համագործակցության զարգացումն ու ընդլայնումն է։ ՄԱԿ-ի 

պարենի և գյուղատնտեսության կազմակերպությանը (ՊԳԿ), Գյուղատնտեսության 

զարգացման միջազգային հիմնադրամին (ԳԶՄՀ) և այլ միջազգային 

կազմակերպություններին անդամակցությունը կարևոր միջոց է համաշխարհային 

զարգացումների շրջանակներում գտնվելու, ինչպես նաև համընդհանուր 

պահանջներին համահունչ ոլորտի իրավական ու տնտեսական կարգավորման 

համար, որը արտաքին ներդրումների ներգրավման և արտաքին առևտրի 

զարգացման կարևոր նախադրյալ է։ Համագործակցությունը առկա է նաև գյուղի 

կանանց նկատմամբ խտրականության բացառման, նրանց տնտեսական 

հնարավորությունների ընդլայնման սկզբունքների շուրջ, որոնք ամրագրված են 

Հայաստանի Հանրապետության կողմից վավերացված <<Կանանց նկատմամբ 

խտրականության բոլոր ձևերի վերացման  մասին>> ՄԱԿ-ի կոնվենցիայում և 

Պեկինի գործողությունների ծրագրում:   

14. Հայաստանի Հանրապետության Եվրասիական տնտեսական միությանն 

անդամակցությունը հեռանկարներ է բացում գյուղատնտեսական ծագման արտա-

դրատեսակների արտաքին ապրանքաշրջանառության ընդլայնման համար, որը 

կարևոր նախադրյալ է տեղական արտադրության ծավալների աճի, ագրո-

տեխնիկայի կատարելագործման, նոր տեխնոլոգիաների ներդրման, արտաքին 

ներդրումների ավելացման ու գյուղատնտեսությունում տնտեսավարողների 

եկամուտների ավելացման համար: 

 

1.2. ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ 

ՎԻՃԱԿԸ 

1.2.1. Հողային ռեսուրսներ 
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15. Ինչպես գյուղատնտեսության զարգացման համատեքստում, այնպես էլ 

ընդհանուր առմամբ, փաստ է, որ Հայաստանի Հանրապետությունը հարուստ չէ 

հողային ռեսուրսներով: Երկրի հողի հիմնապաշարը կազմում է 2.974 մլն հեկտար, 

զառիվայր և կտրուկ լանջերը զբաղեցնում են հողի մակերևույթի 47 տոկոսը:  

16. Գյուղատնտեսությունում տնտեսական վերափոխումների սկզբին հաջորդող 

ժամանակահատվածում շարունակաբար արձանագրվում է հողային ռեսուրսների 

օգտագործման մակարդակի փոփոխություններ: 2008-2013 թվականներին 3.4 

տոկոսով կրճատվել է գյուղատնտեսական նշանակության հողերի ընդհանուր 

մակերեսը (2008 թվականի 2 121.2 հազար հա-ից 2 051.0 հազար հա՝ 2013 

թվականին), ինչը գլխավորապես տեղի է ունեցել վարելահողերի, խոտհարքերի, 

արոտների և այլ հողերի մակերեսների կրճատման արդյունքում: Նշված 

ժամանակահատվածում 1.7 հազար հա-ով ավելացել է միայն բազմամյան 

տնկարկների տարածքը (31. 6 հազար հա-ից 33.3 հազ. հա): 

Աղյուսակ 1.  Հայաստանի Հանրապետության գյուղատնտեսական նշանակու-

թյան հողերի կազմը 2008-2013 թվականներին 

(հազ. հա) 

 2008թ. 2009թ. 2010թ. 2011թ. 2012թ. 2013թ. 

Գյուղատնտեսական նշանա-
կության հողեր, այդ թվում 

2121.2 2120.3 2100.9 2077.0 2052.4 2051.0 

Վարելահող 450.4 449.4 448.5 449.5 448.4 448.2 

Բազմամյա տնկարկ* 31.6 32.6 32.9 33.0 33.4 33.3 

Խոտհարք 127.3 127.3 127.1 128.3 121.6 121.8 

Արոտ 1117.1 1116.6 1104.3 1067.2 1056.3 1055.3 

Այլ հողեր 394.8 394.4 388.1 399.3 392.7 392.4 
* չի ընդգրկում բնակավայրերի հողերում գտնվող բազմամյա տնկարկները, որը 2013թ. կազմել է 

24,4 հազ. հա: 

17. Հայաստանի գյուղատնտեսական նշանակության հողային ռեսուրսները 

հատկապես խոցելի են նաև անապատացման ենթակա լինելու առումով, ինչը 

որոշակիորեն աշխարհագրական, բնակլիմայական և ոչ արդյունավետ ու նպա-

տակային տնտեսվարման պայմանների հետևանք է: 

18. Գյուղատնտեսական հողային ռեսոուրսների օգտագորրծման վիճակի բնորոշման 

կարևորագույն ցուցանիշներից է վարելահողերի նպատակային օգտագործման 
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մակարդակը, որը վերջին տարիներին ունեցել է տատանողական բնույթ` 2008-2010 

թվականերին նվազել է, իսկ դրան հաջորդող ժամանակահատվածում ունեցել է աճի 

միտում:  

Աղյուսակ 2. Հայաստանի Հանրապետության վարելահողերի նպատակային 

օգտագործման մակարդակի փոփոխությունը 2008-2014 թվա-

կաններին 

 2008թ. 2009թ. 2010թ. 2011թ. 2012թ. 2013թ. 2014թ. 

Վարելահողեր, հազ. հա 450.4 449.4 448.5 449.5 448.4 448.2 448.2 

Ցանքատարածություն-
ներ, հազ. հա 

304.5 300.0 283.6 286.7 304.2 318.1 332.7 

Վարելահողերի նպա-
տակային օգտագործ-
ման մակարդակը, % 

67.6 66.8 63.2 63.8 67.8 71.0 74.2 

19. Ներկայացված տվյալներից երևում է, որ վարելահողերի նպատակային օգտա-

գործման ուղղությամբ առկա են որոշակի դրական տեղաշարժեր, վարելահողերի 

օգտագործման մակարդակը 2014 թվականին կազմել է 74.2 % 2010 թվականի 

63,2%-ի դիմաց: Սակայն որոշակի դրական տեղաշարժերի հետ մեկտեղ խնդիրը 

դեռևս առկա է և իր հետևողական լուծումն է պահանջում:  

1.2.2. Աշխատուժ և զբաղվածություն  

20. Տնտեսական գործունեության ցանկացած բնագավառում արդյունավետ տնտե-

սավարման անհրաժեշտ նախադրյալ է ռեսուրսներով՝ աշխատուժով և կապիտալով 

(մեքենաներ և սարքավորումներ) ապահովվածությունը:  

21. Հայաստանի Հանրապետության մշտական բնակչության թվաքանակը 2014 

հունվարի 1-ի դրությամբ կազմել է 3 017.4 հազ. մարդ, որից 1 103.1 հազարը կամ 

36.6 տոկոսը կազմել է գյուղական բնակչությունը` 554.3 հազար կին և 548.7 

տղամարդ համամասնությամբ:  Ըստ աշխատանքի վիճակագրության տվյալների, 

2012 թվականին գյուղում է բնակվում հանրապետության 1 418.3 հազար տնտե-

սապես ակտիվ բնակչության 40.6 տոկոսը (575.9 հազար մարդ): Ուշարժան է այն 

իրողությունը, որ գյուղական բնակավայրերի տնտեսապես ակտիվ բնակչության 

62.7 տոկոսը (361.0 հազար մարդ) կազմում է 25-54 տարիքային խմբի 

բնակչությունը:  
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22. 2012 թվականին հանրապետության 1172.8 հազ. զբաղված բնակչության 46.5 

տոկոսը (545.4 հազ. մարդ), բնակվել է գյուղում: Համաձայն Հայաստանի 

Հանրապետության ազգային վիճակագրական ծառայության տվյալների գյուղա-

տնտեսությունը Հայաստանում շարունակում է մնալ   զբաղվածություն ապահովող 

գերակա ոլորտ:  2012 թվականին  հանրապետության զբաղված բնակչության 37 % 

կամ 437.2 հազ. մարդ , որոնց թվում   57.1 % կին և  42.9 %  տղամարդ,  զբաղված է 

եղել գյուղատնտեսությամբ:  

23. 2011-2013 թվականների կտրվածքով գյուղատնտեսական ոլորտում զբաղված-

ների թվաքանակի կրճատում արձանագրվել է Հայաստանի Հանրապետության 

Արագածոտնի, Գեղարքունիքի, Կոտայքի, Շիրակի, Սյունիքի և Վայոց ձոր 

մարզերում: Նույն մարզերում, բացառությամբ Հայաստանի Հանրապետության 

Արագածոտնի մարզի, միաժամանակ արձանագրվել է ոչ գյուղատնտեսական 

ոլորտում զբաղվածների թվաքանակի աճ:   

24. Գյուղատնտեսության ոլորտում բավականին զգալի է նաև զբաղվածների 

սեռային համամասնությունների փոփոխությունը՝ 2011 թվականին կանայք կազմել 

էին ոլորտում զբաղվածների 56.2 տոկոսը, իսկ արդեն 2013 թվականին՝ 58.7 

տոկոսը, ինչը  դարձնում է կանանց գյուղատնտեսության զարգացման առավել  

կարևոր մասնակից: Ընդ որում, տղամարդկանց զբաղվածության կառուցվածքում 

գյուղատնտեսությանը բաժին է ընկնում 28.7 %-ը, իսկ կանանց զբաղվածության 

կառուցվածքում՝  44.6 %-ը:  Հատկանշական է, որ կանանց տեսակարար կշռի աճը 

հիմնականում պայմանավորված է գյուղատնտեսության ոլորտում տղամարդ 

զբաղվածների թվաքանակի առաջանցիկ կրճատումով, ինչը նշանակում է, որ 

կանայք փոխարինում են գյուղատնտեսական աշխատաշուկայում տարբեր 

պատճառներով:   

25. Ըստ Հայաստանի Հանրապետության ազգային վիճակագրական ծառայության 

տվյալների միջին ամսական զուտ եկամուտը գյուղատնտեսության ոլորտում 74.0 

հազ. դրամ է, ինչը ցածր է միջին հանրապետական ցուցանիշից,  որը կազմել է 91.7 

հազ. դրամ: Զգալի է նաև կանանց ու տղամարդկանց եկամուտների տարբերու-

թյունը գյուղատնտեսությունում, որը 44 %-ի է հասնում: Կին գլխավորով  տնային 
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տնտեսությունների մեկ շնչի հաշվով ամսական եկամուտը  25.9 հազ. դրամ է 

կազմում, ինչը մոտ 1.7 անգամ ցածր է  տղամարդ գլխավորով տնային 

տնտեսությունների մեկ շնչի հաշվով ամսական 44.8 հազ. դրամ եկամտից:     

26. Ըստ աշխատանքի վիճակագրության տվյալների 2012 թվականին գյուղա-

տնտեսությունում զբաղվածների 51.1 %-ը զբաղված է եղել լրիվ աշխատանքային օր, 

43,8  %-ը՝ ոչ լրիվ աշխատանքային օր, իսկ 5.1  %-ը՝ ավելի քան լրիվ 

աշխատանքային օր: Ոչ լրիվ աշխատանքային օր զբաղված անձանց 62,1 %-ը 

կանայք են, իսկ ավելի քան լրիվ աշխատանքային օր զբաղված անձանց  70,9  %-ը  

տղամարդիկ են: Դրա հետ մեկտեղ, ըստ ժամանակի գնահատման Հայաստանի 

Հանրապետության ազգային վիճակագրական ծառայության տվյալների  

Հայաստանի գյուղական վայրերում տնային տնտեսությունում չվարձատրվող 

աշխատանքը հինգ անգամ  ավելի շատ ժամանակ է պահանջում կնոջից, քան 

տղամարդուց: 

1.2.3. Գյուղատնտեսական տեխնիկայի առկայություն և սարքինություն  

27. Գյուղատնտեսության արդյունավետ զարգացումը աշխատուժից բացի ենթա-

դրում է նաև ժամանակակից տեխնիկայով և սարքավորումներով ապահով-

վածություն, ինչը պահանջում է զգալի ներդրումներ: Չնայած գյուղտեխնիկայի 

բավարար քանակության առկայությանը, այնուհանդերձ դրանց հիմնական 

խմբաքանակն աչքի է ընկնում ընդգծված մաշվածությամբ և սարքինության հազիվ 

70-80 տոկոս մակարդակով:  

28. Մյուս կողմից, մասնատված փոքր հողատեսքերի առկայությունը` տարասեռ 

գյուղատնտեսական մշակաբույսերի մշակության պարագայում էապես նվազեցնում է 

գյուղտեխնիկայի օգտագործման տնտեսական արդյունավետությունը՝ ժամանակի, 

վառելիքի, արտադրողականության առումով և այլն: 

1.3.  ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՃՅՈՒՂԵՐՈՒՄ ԵՎ ԱԳՐԱՐԱՅԻՆ 

ՈԼՈՐՏԻ ԱՅԼ ԲՆԱԳԱՎԱՌՆԵՐՈՒՄ ՍՏԵՂԾՎԱԾ  ՎԻՃԱԿՆ ՈՒ ՄԻՏՈՒՄ-

ՆԵՐԸ 

29. Հայաստանի Հանրապետության գյուղատնտեսությունը հանդիսանում է երկրի 

տնտեսության առանցքային ոլորտներից մեկը. երկրի համախառն ներքին 
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արդյունքի ձևավորման գործում 2013 թվականի տվյալներով գյուղատնտեսությանը 

բաժին է ընկնում 19,3%-ը:  

30. 2013 թվականի տվյալներով Հայաստանի Հանրապետության գյուղա-

տնտեսության համախառն արտադրանքի ծավալն ընթացիկ գներով կազմել էր 919.1 

մլրդ դրամ, որը նախորդ տարվա նույն ցուցանիշը գերազանցել է 7.1 %-ով, այդ 

թվում՝ բուսաբուծությունում աճը կազմել է 6.6, իսկ անասնապահությունում՝ 7.8 %:  

31. Ետխորհրդային ժամանակաշրջանում Հայաստանի գյուղատնտեսության բնորոշ 

առանձնահատկությունը գյուղատնտեսական արտադրանքի կառուցվածքում  

բնակչության տնտեսությունների ստեղծած արդյունքի գերակշռող տեսակարար 

կշռի պահպանումն է: 2008-2012 թվականներին գյուղատնտեսության բնագավառում 

տնտեսական գործունեություն է իրականացրել մոտ 100 առևտրային կազմա-

կերպություն, որին բաժին է հասել գյուղատնտեսական արտադրանքի 2.8-3.5 %-ը: 

Գյուղատնտեսական արտադրանքի մնացյալ մասը՝ 97.2-96.5 %, թողարկվել է բնակ-

չության տնտեսությունների (գյուղացիական տնտեսությունների) կողմից:  

32. 2009-2010 թվականները, կապված ֆինանսատնտեսական ճգնաժամի և այլ 

գործոնների հետ, բավականին անբարենպաստ էին նաև գյուղատնտեսության հա-

մար, որտեղ անկումը կամ գյուղատնտեսական արտադրանքի ծավալի կրճատումը 

համադրելի գներով կազմեց, համապատասխանաբար՝ 0.5 և 13.6 %: Ճգնաժամի 

ազդեցությունը իրենց վրա կրեցին բնակչության տնտեսությունները, որտեղ 

գյուղատնտեսական արտադրանքի ծավալի կրճատումը կազմեց, համապա-

տասխանաբար՝ 0.7 և 13.9 %: Առևտրային կազմակերպություններում գյուղատնտե-

սական արտադրանքի աճը 2009 թվականին կազմել էր 3.6 %, իսկ 2010 թվականին 

գրանցված անկումը շատ մեղմ է եղել բնակչության տնտեսությունների համեմատ՝ 

1.6 %: Հետագա ժամանակահատվածում՝ 2011, 2012 և 2013 թվականներին 

գյուղատնտեսության ոլորտում ճգնաժամի հաղթահարումից հետո գրանցված, 

համապատասխանաբար աճ՝ 13.9, 9.5 և 7.1 %, որը գլխավորապես ապահովվել է 

բնակչության տնտեսություններում արձանագրված արդյունքով:  

1.3.1. Բուսաբուծության ներկա վիճակն ու զարգացման միտումները 
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33. Բուսաբուծությունը ավանդաբար ապահովում է Հայաստանի գյուղատնտե-

սության համախառն արտադրանքի 60 տոկոսից ավելին:  Բուսաբուծության 

քանակական և որակական զարգացման պատկերը անցումային շրջանում լա-

վագույնս դրսևորվել է ցանքատարածությունների կառուցվածքի փոփոխու-

թյուններով: 1990-ական թվականների համեմատությամբ ցանքատարածությունների 

կրճատման հետ մեկտեղ ավելացան առաջին անհրաժեշտության պարենային մշա-

կաբույսերի՝ հացահատիկային մշակաբույսերի, կարտոֆիլի, բանջարեղենի ցանքա-

տարածությունները: Ամբողջ ցանքատարածությունների կրճատմանը զուգընթաց 

էապես ավելացել են հատկապես հացահատիկային և հատիկաընդեղենային 

մշակաբույսերի ցանքատարածությունները՝ 2013 թվականին կազմելով ընդամենը 

ցանքատարածությունների 56,1 տոկոսը: Միևնույն ժամանակ 1990 թվականի 

համեմատ 2013 թվականին շուրջ 3.4 անգամ կրճատվել են կերային մշակաբույսերի 

ցանքատարածությունները՝ 251.3 հազար հեկտարից 74,5 հազար հեկտարի:  
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Գծապատկեր 1. Գյուղատնտեսական հիմնական մշակաբույսերի ցանքատարա  

ծությունները, հազ. հա 

34. Առանձին մշակաբույսերի ցանքատարածությունների և ընդհանուր կառուց-

վածքում ունեցած տեսակարար կշռի փոփոխություններն իրենց ազդեցությունն են 

ունեցել նաև բուսաբուծության արտադրանքի ծավալի և կառուցվածքի վրա:  

 

Գծապատկեր 2. Բուսաբուծական արտադրանքի հիմնական տեսակների արտա-

դրությունը, հազար տոննա  

35. Ինչպես նկատելի է գծապատկերից, 1990 թվականի համեմատ հիմնականում 

բուսաբուծական արտադրանքի բոլոր տեսակների մասով վերջին տարիներին 

արձանագրվել է գրեթե կրկնակի աճ, ինչը արդյունքն է ինչպես էքստենսիվ, այնպես 

էլ ինտենսիվ գործոնների: 

36. Հիմնականում ցանքատարածությունների ավելացման և որոշ չափով 

ինտենսիվացման մակարդակի բարձրացման հաշվին ավելացել է հացահատիկի, 

բանջարեղենի և կարտոֆիլի համախառն արտադրանքը։ Ինտենսիվացման առումով 

ընդգծված դրական տեղաշարժեր կան այգեգործությունում։  
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Գծապատկեր 3. Գյուղատնտեսական մշակաբույսերի միջին բերքատվությունը  

37. Խաղողագործության ճյուղի զարգացմանը դեռևս խոչընդոտում են՝ խաղողի 

ներկայիս սորտային կազմի ոչ ամբողջական համապատասխանությունը վերա-

մշակող արդյունաբերության և շուկայի պահանջներին, մշակության ագրոտեխ-

նիկայի ոչ լիարժեք կատարումը ու այգիների դեռևս բարձր նոսրությունը: 

1.3.2. Անասնապահության ներկա վիճակն ու զարգացման միտումները 

38. Ետանկախացման շրջանում բնակչության տնտեսություններում ոչ արդյունավետ 

տնտեսավարումը առավել քան ակնհայտ է անասնապահության ոլորտում, որտեղ 

բացասական միտումներն արտահայտվում են ինչպես անասնագլխաքանակի կրճա-

տումով, այնպես էլ անասնապահական մթերքի արտադրության ծավալներով: 

Ցուցանիշների դինամիկայից տեսանելի է, որ առ այսօր թիրախային է համարվում 

անասնապահության էքստենսիվ աճը, երբ անհրաժեշտ ռեսուրսների անբա-

վարարության պատճառով հիմնականում շեշտադրվում է գլխաքանակի հետագա 

ավելացումը, որը կերային բազայի ներկա վիճակի պարագայում լավագույն լուծումը 
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չի կարելի համարել:  

39. Անասնապահության ոլորտի նկատելի միտումներից է գյուղատնտեսական 

կենդանիների առանձին տեսակների գլխաքանակի տատանումները, որոնք, որպես 

կանոն, արձագանքն են շուկայում իրացվելիության պայմանների և անասնակերի ու 

գյուղմթերքի գների փոփոխությունների: Այսպես, 2007-2009 թվականներին արձա-

նագրվում էր յուրաքանչյուր տարվա հունվարի 1-ի դրությամբ հաշվառվող անասնա-

գլխաքանակի կրճատում (միակ բացառությունը 2009 թվականին խոզերի գլխա-

քանակի աճն էր, ինչպես նաև ի տարբերություն խոշոր եղջերավորների գլխա-

քանակի կրճատման աճ է գրանցվել կովերի գլխաքանակի համար), ինչը հաջորդ 

տարիներին աննշան տատանումներով փոխարինվել է գլխաքանակի աճով.  

 

Գծապատկեր 4.  Անասունների գլխաքանակը հունարի 1-ի դրությամբ, հազ. 

գլուխ 

40. Գյուղատնտեսության և մասնավորապես անասնապահության ոլորտում 

էքստենսիվ աճի դրսևորումներից է այն իրողությունը, որ անասնապահական 

մթերքի արտադրության ծավալների աճն ուղղակի կորելացվում է գլխաքանակի 

փոփոխության հետ: Ավելին, անասնապահական որոշ մթերքների՝ ինչպես օրինակ 

մսի, կաթի և ձվի, արտադրության ծավալների ավելացման հետ մեկտեղ դեռևս 
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խնդիրներ կան տոհմային գործի կազմակերպման, անասնաբուժական համակարգի 

բարելավման և ոլորտի պետական աջակցության մեխանիզմների կատա-

րելագործման ուղղությամբ։ Դրա հետ մեկտեղ իր կարգավորումն է պահանջում 

սպանդային մորթի կազմակերպման և սննդամթերքի անվտանգության 

բնագավառները: 

 

Գծապատկեր 5.  Անասնապահական հիմնական մթերքների արտադրության 

ծավալները 

41. Անասնապահական հիմնական մթերքների արտադրության ծավալների փոփո-

խության տվյալները վկայում են, որ մսի համար այն հիմնականում ունեցել է աճի 

միտում: Կաթի արտադրությունը 2008-2010 թվականներին ունեցել է նվազման, իսկ 

դրան հաջորդող տարիներին աճի միտում: Ձվի արտադրությունը 2008-2010 

թվականներին նկատելիորեն աճել է, իսկ 2011-2013 թվականներին ունեցել է 

տատանողական բնութագիր:  

42. Դիտարկվող ժամանակահատվածում որոշակի տատանումներ են արձանագրվել 

կաթի և տավարի մսի արտադրության ծավալներում, որոնք հակադիր են, ինչը 

պայմանավորված է շուկայի պահանջարկի նկատմամբ ոչ արդյունավետ արձա-
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գանքմամբ. ցանկանալով ավելացնել շուկայում պահանջարկ ունեցող կաթի 

արտադրությունը, անասնապահական տնտեսությունները գնացել են դրան 

գլխաքանակի ավելացման ճանապարհով:  

 

Գծապատկեր 6. Մսի արտադրությունը սպանդային քաշով, հազ. տոննա 

1.3.3. Գյուղատնտեսական մթերքների վերամշակող արդյունաբերություն   

43. Երկրում բուսաբուծության և անասնապահության ոլորտների ցիկլային աճը 

որոշակիորեն ազդում է նաև գյուղատնտեսական մթերք վերամշակող արդյու-

նաբերության զարգացման վրա: 2013 թվականին սննդամթերքի արտադրությունում 

գործել է 801 ձեռնարկություն, իսկ արրտադրանքի ծավալը համադրելի գներով 

կազմել է 256,5 մլրդ դրամ, ինչը գերազանցել է նախորդ տարվա ցուցանիշը 3 

տոկոսով: Աճի ավելի մեծ տեմպ արձանագրվել է խմիչքի արտադրությունում, որտեղ 

գործող 128 ձեռնարկությունների արտադրանքը կազմել է 118.8 մլրդ դրամ, իսկ աճը՝ 

17.9 տոկոս: Խմիչքների արտադրությունում գերակշռել է ալկոհոլային խմիչքների 

արտադրությունը, ինչը կազմել է ընդամենի 68.3 տոկոսը: Գյուղատնտեսական 

մթերքների վերամշակումից ստացվող արտադրատեսակների արտադրությունից 

2013 թվականին աճ է գրանցվել մրգահյութերի և բանջարահյութերի արտա-
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դրությունում՝ 13.3 տոկոս և մրգերի ու բանջարեղենի մշակման և պահածոյացման 

ոլորտում՝ 10.4 տոկոս: Անասնապահական մթերք վերամշակող ճյուղում 2013 

թվականին նկատվել է թողարկման ծավալների կրճատում, մասնավորապես՝ մսի 

մշակման և պահածոյացման ոլորտում, մսամթերքի արտադրության աճը կազմել է 

նախորդ տարվա 94,7 տոկոսը, ձկների, խեցեմորթների, կակղամորթենրի մշակման 

և պահածոյացման բնագավառում՝ 56.8 տոկոս, իսկ կաթնամթերքի 

արտադրությունում՝ 99.2 տոկոս:  

Աղյուսակ 3. Գյուղատնտեսական մթերք վերամշակող արդյունաբերությունում 

արտադրանքի ծավալը ըստ գործունեության տեսակների, համա-

դրելի գներով, մլրդ դրամ 

Գործունեության տեսակ 2012թ. 2013թ. 
Աճի 

տեմպը, 
%-ով 

Սննդամթերքի արտադրություն, որից 248.9 256.5 103,0 

Մսի մշակում և պահածոյացում, մսամթերքի 
արտադրություն 

164.6 155.8 94.7 

Ձկների, խեցեմորթների և կակղամորթների մշակում 
և պահածոյացում 

0.6 0.3 56.8 

Մրգերի և բանջարեղենի մշակում և պահածոյացում 11.1 12.2 110.4 

Մրգահյութերի և բանջարահյութերի 
արտադրություն 

6.3 7.2 113.3 

Կաթնամթերքի արտադրություն 38.9 38.5 99.2 

Խմիչքների արտադրություն 100.8 118.8 117.9 

1.3.4. Գյուղատնտեսական մթերքի արտահանում 

44. 2000 թվականի համեմատությամբ 2004-2008 թվականներին բուսական և 

կենդանական ծագման ապրանքների արտահանումն ավելացել էր 4.7 անգամ, իսկ 

ընդամենը արտահանման կառուցվածքում 10.0 տոկոսից հասել է 14.4 տոկոսի: 

Միջազգային ֆինանսատնտեսական ճգնաժամը բացասական ազդեցություն ունե-

ցավ Հայաստանի Հանրապետության արտաքին առևտրի վրա, սակայն 2010 

թվականից արտահանման ընդհանուր ծավալի աճին զուգահեռ ավելացան նաև 

բուսական և կենդանական ծագման ապրանքների արտահանման ծավալները, 

որոնց առաջանցիկ աճի տեմպերի շնորհիվ գյուղատնտեսական ծագման և 

պատրաստի սննդի արտադրանքի տեսակարար կշիռը 2010 թվականի 16.4 
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տոկոսից 2012 թվականին աճեց մինչև 23.4 տոկոսի:  

 

Գծապատկեր 7. Գյուղատնտեսական արտադրանքի հիմնական խմբերի արտահանումը, 

հազ. ԱՄՆ դոլար 

45. Արտահանման կառուցվածքում շոշափելի է ագրոպարենային համալրի 

արտադրանքի ունեցած տեսակարար կշիռը, որը 2010-2012 թվականներին աճել է 

12.6 տոկոսից մինև 18.5  %, «Կենդանիներ և կենդանական ծագման արտադրանքի» 

տեսակարար կշիռը կազմել է 2,3-2,4 %, իսկ «Բուսական ծագման արտադրանքի» 

տեսակարար կշիռը աճել է 1.5 %-ից 2,5 %-ի: Հատկանշական է, որ 2012 թվականին 

բուսական ծագման արտադրանքի արտահանման ծավալն արժեքային արտա-

հայտությամբ գերազանցել է կենդական ծագման արտադրանքի արտահանումը: 

Արդյունքում կարելի է վստահությամբ պնդել, որ բավարար չափով ռեսուրսների, 

նպաստավոր բնակլիմայական պայմանների և բարենպաստ տնտեսական 

միջավայրի պայմաններում արտահանմանն ուղղված աճի մեծ ներուժ ունեն ագրո-

արդյունաբերական համալիրը կամ գյուղմթերք վերամշակող արդունաբերությունն ու 

բուսաբուծությունը: 
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1.3.5. Գյուղատնտեսության վարկավորում 

46. Չնայած վերջին տարիների որոշակի դրական տեղաշարժերին` դեռևս չի բավա-

րարվում գյուղատնտեսությունում տնտեսվարողների վարկավորման պահանջը, 

մասնավորապես՝ գյուղացիները յուրաքանչյուր տարի շրջանառու միջոցների խիստ 

կարիք են զգում, իսկ գործող բանկային համակարգի կողմից վարկավորման 

պայմանները՝ գրավի առարկայի շրջանակներ, վարկավորման ժամկետ, տոկոսա-

դրույք և այլն, դժվարամատչելի են գյուղացիական տնտեսությունների հիմնական 

մասի համար։ 

Աղյուսակ 4. Առևտրային բանկերի և վարկային կազմակերպությունների 
ընդամենը և գյուղատնտեսության ճյուղում վարկային ներ-
դրումների դինամիկան (ընդամենը վարկային նեդրումնեը տա-
րեվերջի դրությամբ) 

(մլն դրամ)   

 2010թ. 2011թ. 2012թ. 2013թ. 

Վարկային ներդրումներ, ընդամենը, 
տարեվերջին 

891 850 1 250 404 1 527 886 1 684 243 

Գյուղատնտեսության վարկավորումը, 
տարեվերիջին 

52 365 73 440 91 890 103 222 

 

47. 2010–2012 թվականներին գյուղատնտեսության վարկավորման տեսակարար 

կշիռը կազմել է առևտրային բանկերի ընդամենը վարկային ներրդրումների 5.9-6.1 

%-ը, ինչն առնվազ մի քանի անգամ փոքր է գյուղատնտեսությունում պահանջվող 

չափով ներդրումներ կատարելու ծավալից, որը պետք է ապահովի ռեսուրսային 

բավարարվածություն: 

48. Ոլորտի վարկավորման առումով դրական է համարվում Հայաստանի 

Հանրապետության կառավարության 2011 թվականի մարտի 31-ի N 349-Ն որոշմամբ 

հաստատված <<Գյուղատնտեսության ոլորտին տրամադրվող վարկերի տոկոսա-

դրույքների սուբսիդավորման>> կարգին համապատասխան վարկավորման գործ-

ընթացը: Վերջինիս համապատասխան գյուղատնտեսությունում տրամադրվել են 

մատչելի տոկոսադրույքով (14 %-ով) վարկեր, որոնց 4 տոկոսային կետը սուբսիդա-

վորվել է պետության կողմից, իսկ հանրապետության առավել կարիքավոր 225 

համայնքների համար սուբսիդավորվել է վարկերի տոկոսադրույքի 6 տոկոսային 
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կետը։ 2011թ. ապրիլից մինչև 2014 թվականի սեպտեմբերի 30-ն ընկած ժամանակա-

հատվածում տրամադրվել է 63.2 մլրդ դրամի շուրջ 71.5 հազ. վարկ, սուբսի-

դավորման գումարը նշված ժամանակահատվածում կազմել է 2.2 մլրդ դրամ:  2011-

2014 թվականերին գյուղատնտեսության ոլորտում դրական տեղաշարժերն արդյունք 

են նաև մատչելի վարկային ներդրումների։  

49. Վարկավորման նշված գործընթացի շրջանակներում տրամադրված 71.5 հազ. 

վարկերից միայն 15 տոկոսն է բաժին ընկել  կանանց: Արտոնյալ պայմաններով 

վարկերի տրամադրումը հանդիսանում է կանանց  ձեռնարկատիրական գործու-

նեության հիմնական նախադրյալներից մեկը, քանի որ  վարկերի հասանելիությունը  

խիստ սահմանափակ է կանանց համար` վարկի  ձևակերպման համար անհրաժեշտ 

գրավի և վարկավորման բարձր տոկոսադրույքերի պատճառով: Հանրա-

պետությունում առկա փորձը ցույց է տալիս, որ կանանց համար վարկավորման 

հասանելիությունը ապահովելու  հարցում  կարևորվում է կոոպերատիվների 

դերակատարումը, որոնց միջոցով կանայք հնարավորություն են ստանում օգտվել 

վարկավորումից:    

1.3.6. Պարենային ապահովության վիճակն ըստ Ազգային պարենային 

հաշվեկշռի 

50. Ցանկացած երկրի պարենային անվտանգության առաջին բաղադրատարրը 

պարենի առկայությունն է, որը բնորոշում է վերջինիս ֆիզիկական առկայությունն ու 

մատչելիությունը երկրում՝ արտադրության, պահուստների ստեղծման կամ արտա-

հանման ու ներմուծման միջոցով: Պարենի առկայության վրա ազդող հիմնական 

գործոններն են գյուղատնտեսության և գյուղատնտեսական մթերքներ վերամշակող 

արդյունաբերության զարգացման մակարդակն ու տեմպերը, գները, արտադրության 

և առևտրի խթանումը, գյուղատնտեսությանը սպասարկող արտադրական ենթա-

կառուցվածքները, բնակլիմայական և այլ պայմանները: 

51. Քաղաքական ենթատեքստով պարենային ապահովության հիմնախնդիրը երկրի 

պարենային անկախության հիմնախնդիրն է՝ որպես ազգային անվտանգության և 

ազգային անկախության բաղադրիչ: 

52. Ագրոարդյունաբերական համալիրի արդյունավետ և նպատակային գործու-
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նեության համար անհրաժեշտ ռազմավարությունը պետք է հետամուտ լինի հետևյալ 

նպատակային և փոխադարձաբար կապված համալիր խնդիրների լուծմանը: 

Առաջին. զգալի չափով ավելացնել գյուղատնտեսական արտադրանքի արտա-

դրությունը և ապահովել պարենի նկատմամբ բնակչության պահանջմունքները՝ 

ստեղծելով բավարար չափով պաշարներ: Երկրորդ, երկիրն ապահովել բավարար 

չափով սեփական պարենային ռեսուրսներով՝ կրճատելով գյուղմթերքի ներմուծումը 

(սա միաժամանակ նշանակում է գյուղմթերքի յուրաքանչյուր տեսակի մասով երկրի 

ինքնաբավության աճ): Երրորդ, մեկ ընդհանուր համալիրում ներառել գյուղա-

տնտեսությունը և վերջինիս սպասարկող արտադրական ու սոցիալական ենթա-

կառուցվածքները ու տնտեսական գործունեության տեսակները: 

53. Երկրում պարենի առկայության և մատակարարումների վերաբերյալ ամփոփ 

տեղեկատվություն ներկայացնում են ազգային պարենային հաշվեկշիռները, որոնք 

միաժամանակ որոշակիորեն նկարագրում են երկրի տնտեսության ինքնուրույնու-

թյան աստիճանը պարենային ապահովության համատեքստում: Պարենային հաշվե-

կշիռների կարևորագույն ցուցանիշներից է ինքնաբավության աստիճանը, ինչը, 

սակայն, ավելի շուտ արտադրության ցուցիչ է, քան սպառման, քանի որ ներկայաց-

նում է սոսկ պարենի արտադրության տեսակարար կշիռը` երկրում սպառված 

պարենամթերքի ծավալի կառուցվածքում (հաշվարկվում է Արտադրություն/ (Արտա-

դրություն + ներմուծում – արտահանում բանաձևով)): Ինքնաբավությունը, բնակա-

նաբար, տեսականորեն ենթադրում է պարենամթերքի նորմատիվային պարենային 

զամբյուղով պահանջվող քանակության և արտադրված պարենամթերքի ծավալների 

հարաբերակցություն:  



 26

 

Գծապատկեր 8.  Գյուղմթերքի առանձին տեսակների ինքնաբավության աստի-
ճանն ըստ Հայաստանի Հանրապետության Ազգային 
պարենային հաշվեկշիռների, տոկոս 

54. Չնայած պարենամթերքի հիմնական տեսակների մասով ինքնաբավության 

աստիճանի ցուցանիշը վերջին տարիներին արձանագրել է բավականին բարձր 

մակարդակ, այնուհանդերձ այն չի կորելացվում կենսամակարդակը բնութագրող 

ցուցանիշների հետ, մասնավորապես դեռևս չափազանց բարձր են աղքատության 

մակարդակը բնութագրող ցուցանիշները, ավելին՝ գյուղական բնակավայրերում 

աղքատությունը աննշան չափով է զիջում ինչպես աղքատության միջին 

մակարդակին, այնպես էլ քաղաքային բնակավայրերի աղքատությանը: 

55. 2012 թվականին բնակչության մոտ ամեն երրորդը` 32.4 %-ը եղել է աղքատ, 

նրանցից 13.5 %`շատ աղքատ, իսկ 2.8 %-ը` ծայրահեղ աղքատ: Չնայած, որ 2012 

թվականին 2011 թվականի նկատմամբ աղքատության մակարդակը նվազել է, 

սակայն 2008 թվականի համեմատ թե´աղքատության մակարդակը, թե´դրա խորու-

թյունն ու սրությունը, դեռևս գերազանցում են այն: 2012 թվականին 2008 թվականի 
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համեմատ աղքատության մակարդակը գյուղական բնակավայրերում աճել է 4.6 

տոկոսային կետով: Ավելի մեծ աճ է գրանցվել քաղաքային բնակավայրերում (4.9 

տոկոսային կետ): Թեպետ ընդհանուր աղքատության մակարդակի տարբերությունը 

քաղաքային և գյուղական բնակավայրերի միջև փոքր է` գյուղական բնակա-

վայրերում` 32.1 % և քաղաքային բնակավայրերում` 32.5 %, սակայն զգալի է  

աղքատության մակարդակի տարբերությունն ըստ մարզերի և քաղաք Երևանի:  

Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզը շարունակում է մնալ Հայաստանի 

ամենաաղքատ տարածաշրջանը, որտեղ աղքատության գծից ցածր է բնակչության 

46 %-ը: 2008-ի համեմատ աղքատության մակարդակի աճ գրանցվել է Հայաստանի 

Հանրապետության Արմավիրի մարզում`1.4 անգամ, Հայատանի Հանրապետության 

Սյունիքի և քաղաք Երևանում`1.3 անգամ, Տավուշում` 1.2 անգամ: 2012 թվականին 

կնոջ գլխավորությամբ տնային տնտեսությունները կազմել են և աղքատների և 

ամբողջ բնակչության համապատասխանաբար 37 և 26 %-ը: Մինչև 6 տարեկան 

երեխա ունեցող կնոջ գլխավորությամբ տնային տնտեսություններն աղքատ լինելու 

ավելի մեծ  ռիսկ ունեն՝ նրանց  42.7 %-ը աղքատ են, իսկ 9.7 %-ը ծայրահեղ աղքատ:  

Աղյուսակ 5. Աղքատության հիմնական ցուցանիշները 2008- 2012թթ.-ին 
(տոկոսներով) 

56. Ըստ ՀՀ Ազգային վճայագրության ծառայության տվյալների տնային տենեսու-

թյունների կենսամակարդակի ամբողջացված հետազոտության գնահատականների  

ֆիզիկական, այնպես էլ ֆինանսական ենթակառուցվածքների թերզարգացվա-

ծությունը (ճանապարհներ, ոռոգման համակարգ, գյուղմթերքի մշակման, մթերման, 

պահպանման հնարավորություններ, ֆինանսավորման հնարավորություններ և այլն) 

 
 

2008թ. 2011թ. 2012թ. 
Ծայրա-

հեղ 
աղքատ 

 

Շատ 
աղ-
քատ 

 

Աղ-
քատ 

Ծայրա- 
հեղ 

աղքատ 

Շատ 
աղ-
քատ 

 

Աղ-
քատ 

Ծայրա-
հեղ 

աղքատ 

Շատ 
աղ-
քատ 

Աղ- 
քատ 

Քաղաքային 
բնակավայրեր 

1.9 13.0 27.6 4.6 21.3 35.2 3.2 14.3 32.5 

Գյուղական 
բնակավայրեր 

1.2 11.9 27.5 2.2 17.5 34.5 2.1 12.0 32.1 

Ընդամենը 1.6 12.6 27.6 3.7 19.9 35.0 2.8 13.5 32.4 
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հանդիսանում է Հայաստանում գյուղական վայրերի զարգացմանը խոչընդոտող 

հիմնական գործոններից մեկը: Հետևաբար, աղքատության մակարդակը բարձր է 

այն տնային տնտեսություններում, որոնք հողազուրկ են կամ ունեն շատ փոքր 

հողակտոր, հողի ոռոգման սահմանափակ հնարավորություն, չունեն կամ ունեն շատ 

քիչ գյուղտեխնիկա կամ արտադրական հնարավորություններ, ունեն սահմանափակ 

ֆինանսական աղբյուրներ: Դրանց թվում հատկապես բարձր է կին գլխավորով 

տնային տնտեսությունների մասնաբաժինը:  

1.4 ՈԼՈՐՏԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԽՈՉԸՆԴՈՏՆԵՐԸ ԵՎ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ 

57. Հայաստանում գյուղատնտեսության զարգացման գլխավոր խոչընդոտներից է 

մանր գյուղացիական տնտեսությունների գերակշռող տեսակարար կշիռը: Հանրա-

պետության գյուղատնտեսական արտադրությունում հիմնական հողօգտագործող-

ները գյուղացիական տնտեսություններն են: Միաժամանակ անասնապահության 

ոլորտում անասնագլխաքանակի և անասնապահական մթերքի բացարձակ 

գերակշիռ մասը ևս ապահովում են բնակչության տնտեսությունները: Այս հան-

գամանքը էապես նվազեցնում է տնտեսավարողների մրցունակությունն ու 

բարձրացնում ոլորտում առկա հնարավոր բնակլիմայական, սոցիալ-տնտեսական և 

այլ ռիսկերի բացասական ազդեցությունը: Այս հիմնախնդիրը շարունակում է տիրա-

պետող մնալ, քանի որ դեռևս դանդաղում է գյուղատնտեսությունում տնտեսա-

վարման ձևերի կատարելագործման, տնտեսությունների խոշորացման ընթացքը, 

որն իրենով, միաժամանակ, արգելափակում է ռիսկերի մեղմման արդյունավետ 

համակարգի ներդրման գործընթացը: 

58. Ներկայումս մեկ գյուղացիական տնտեսությանը միջին հաշվով բաժին է ընկնում 

1.4 հա գյուղատնտեսական հողատեսքեր, այդ թվում՝ 1.1 հա վարելահող, որը 

հնարավորություն չի ընձեռում իրականացնել ինչպես ինտենսիվ տեխնոլոգիաների 

կիրառումն ու արդյունավետ տնտեսավարում, այնպես էլ գյուղտեխնիկայի 

օգտագործումը` ժամանակի և ռեսուրսների նվազ ծախսումներով:  

59. Հայաստանի Հանրապետության նման սակավահող երկրում, որտեղ բնակ-

չության մեկ շնչի հաշվով գյուղատնտեսական հողերը կազմում են 0.65 հա, իսկ 
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վարելահողերը՝ ընդամենը 0.14 հա, գերակա խնդիր է հողային ռեսուրսների 

լիարժեք և արդյունավետ օգտագործումը։ Սակայն տարբեր գործոնների հետևան-

քով ներկայումս վարելահողերի 25.8 տոկոսը կամ 115.5 հազ. հեկտարը տարբեր 

պատճառներով նպատակային նշանակությամբ չի օգտագործվում, ուստի ռազմա-

վարական կարևորագույն խնդիր է հողօգտագործման արդյունավետության բար-

ձրացման նպատակային ծրագրի իրականացումը։ Հողօգտագործման հիմնա-

խնդիրների մասին են վկայում գյուղատնտեսական մշակաբույսերի ցանքատարա-

ծությունների և բազմամյա տնկարկների տարածքների կրճատումը անցումային 

շրջանում, ինչպես նաև դրանց կառուցվածքային փոփոխությունները ըստ 

հողատեսքերի: 

60. Գյուղատնտեսության զարգացումը պահանջում է ինտենսիվացման մակարդակի 

բարձրացում, արդիական տեխնոլոգիաների և կառավարման համակարգերի 

կիրառում։ Այն հանգամանքը, որ դեռևս ցածր է գյուղատնտեսական մշակաբույսերի 

բերքատվությունը և կենդանիների մթերատվությունը, արդեն իսկ խոսում է 

ինտենսիվացման ցածր մակարդակ ունեցող գյուղատնտեսության մասին, որը 

հետևանք է նաև սերմնաբուծության և տոհմային գործի կազմակերպման 

համակարգերի դեռևս անկատարության, պարարտացման և պայքարի 

ժամանակակից ձևերի անբավարար և ոչ ճիշտ օգտագործման, մշակության ագրո-

տեխնիկական կանոնների խախտման:  

61. Տնտեսական բարեփոխումներին նախորդած տարիների հետ համեմատած 

ներկայումս 7-8 անգամ կրճատվել է հանքային, գրեթե 18 անգամ՝ օրգանական 

պարարտանյութերի և բույսերի պաշտպանության միջոցների օգտագործումը` 

չհաշված դրանց արդիական ձևերի գրեթե լրիվ բացակայությունը:  

62. Լուրջ խնդիրներ են ծառացել գյուղատնտեսության տեխնիկական ապահովման 

և սպասարկման ծառայությունների բնագավառում: Ներկայումս գյուղատնտեսական 

տեխնիկայի և սարքավորումների ավելի քան 95 տոկոսի շահագործման ժամկետը 

լրացել է, ցածր է սարքինության մակարդակն ու արտադրողականությունը, 

հետևաբար՝ բարձր են շահագործման ծախսերը և ծառայությունների սակագները:  

63. Թեև պետական աջակցությամբ զգալի աշխատանքներ են կատարվել ոռոգման 
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համակարգերի վերականգնման և զարգացման ուղղությամբ, սակայն դեռևս այս 

բնագավառում առկա են բազում հիմնախնդիրներ: Հանրապետության 232.9 հազ. 

հա ոռոգելի հողատարածքներից փաստացի ոռոգվում է շուրջ 154.2 հազ. հա:  

64. Անցումային շրջանում լրջորեն տուժեց նաև անասնապահությունը: Բացի 

բնակչության վճարունակ պահանջարկի նվազումից, սեփական կերարտադրության 

կրճատման և ներկրվող կերերի ծավալների կտրուկ սահմանմափակման հետևան-

քով զգալիորեն կրճատվեց անասնագլխաքանակը և անասնապահական մթերքների 

արտադրությունը: 1990թ. համեմատությամբ 3.4 անգամ կրճատվել է կերային 

մշակաբույսերի տարածությունը, անբավարար են օգտագործվում բնական կերա-

հանդակները: Մասնավորապես խիստ նկատելի է գյուղամերձ արոտավայրերի 

գերբեռնվածությունն ու էռոզիան և հեռագնա արոտների սահմանափակ 

օգտագործումը` հանգեցնելով լուրջ տնտեսական կորուստների ու արոտավայրերի 

դեգրադացման: 

65. Վերը նշված հիմնախնդիրներին ավելանում են գյուղմթերքի իրացման շուկայի 

ձևավորման դժվարությունները` մի կողմից պայմանավորված տեղական շուկայում 

դեռևս ցածր վճարունակ պահանջարկով, մյուս կողմից գյուղատնտեսական մթերք 

գնող-իրացնող ենթակառուցվածքների անկատարությամբ, դրանց ձևավորման 

դանդաղ ընթացքով և արտահանման դժվարություններով։ Ըստ էության գյուղա-

տնտեսության զարգացման լուրջ մարտահրավեր է բնատնտեսության նկատելի 

լինելը կամ գյուղատնտեսական մթերքի ապրանքայնության ցածր մակարդակը, 

ինչը խոչընդոտում է ոլորտում շուկայական հարաբերությունների զարգացմանն ու 

քաղաքականության ներգործությանը: 

66. Գյուղատնտեսության զարգացման լրջագույն խնդիր է ֆինանսական միջոցների 

նվազ մատչելիությունը` պայմանավորված վարկերի բարձր տոկոսադրույքներով և 

վարկերի տրամադրման ոչ բավարար ժամկետներով: 2013 թվականի վերջի դրու-

թյամբ Հյաստանի Հանրապետության առևտրային բանկերի կողմից մեկ տարուց 

ավել ժամկետով տրամադրված վարկերի միջին տոկոսադրույքները Հայաստանի 

Հանրապետության դրամով կազմել է 18.29 տոկոս, իսկ արտարժույթով՝ 11.85 

տոկոս:    
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67. Կարևորագույն մարտահրավեր է գյուղմթերքի արտահանման և ներմուծման 

հարաբերակցությունն ու առևտրաշրջանառության կառուցվածքում ունեցած տեսա-

կարար կշիռը: Արտաքին առևտրի ապրանքային կառուցվածքում պարենի և 

գյուղատնտեսական հումքի բաժինը (2009-2012 թվականների տվյալներով) կազմել է 

արտահանման 16.9-19.8 տոկոսը և ներմուծման 15.8-16.4 տոկոսը։ 2012 թվականի 

տվյալներով ներմուծման արժեքը արտահանմանը գերազանցում է 2.98 անգամ, իսկ 

2009 թվականին այդ հարաբերակցությունը կազմել էր 4.58 անգամ, պարենի և 

գյուղատնտեսական հումքի գծով՝ 2.5 անգամ, իսկ 2009 թվականին՝ 4.3 անգամ: 

Ավելին, արտադրատեսակների այս խմբում արտահանման ավելի քան 57,9 տոկոսը 

բաժին է ընկնում ոգելից և ոչ ոգելից ըմպելիք ապրանքային խմբին, որն առանց 

նվազեցնելու անհրաժեշտ է համալրել այլ ապրանքատեսակներով: 2013 թվականի 

տվյալներով գյուղատնտեսական ծագման արտադրատեսակների ներմուծման և 

արտահանման արժեքի հարաբերակցությունը կազմել է 2:1-ի: Ուստի գյուղա-

տնտեսական ապրանքների արտահանման ծավալների ավելացումը, առևտրային 

հաշվեկշռի և կառուցվածքի բարելավումը նույնպես դիտվում է որպես ռազմա-

վարական կարևորություն ներկայացնող հիմնախնդիր:  

68. Կարևորագույն խնդիրներից է գյուղացիական տնտեսությունների ղեկավարների 

և անդամների վերապատրաստման կազմակերպումն ու որակավորման բար-

ձրացումը, ընդհանրապես ոլորտի կադրային ապահովումը: 

69. Գյուղատնտեսությունը որպես ռիսկային ոլորտ յուրաքանչյուր տարի զգալի 

կորուստներ է կրում տարբեր բնական աղետներից, ուստի կարևոր խնդիր է 

ռիսկերի մեղմացման միջոցառումների իրականացումը և ապահովագրական համա-

կարգի ներդրումը։ Գյուղատնտեսությունում հնարավոր կորուստների ռիսկը նվա-

զեցնելու և զարգացման ներուժը պահպանելու առումով դեռևս կարևորագույն 

խնդիր է մնում ոլորտում ապահովագրական համակարգի աստիճանական ներ-

դրումը: 

70. Ռիսկերի մեղման առումով վերջին տարիներին որոշակի ուշադրություն է 

դարձվել հակակարկտային տեղակայանքների կիրառմանը և դրանց ռադիոլո-

կացիոն ցանցի, կարկտապաշտպան ցանցաշերտերի ներդրմանը։ Որոշակի աշխա-
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տանքներ են տարվում նաև հեղեղավտանգ տարածքներում հակահեղեղային 

միջոցառումների և հողերի էռոզիայի դեմ պայքարի իրականացման ուղղությամբ: 

Իրականացված աշխատանքների հետ մեկտեղ այս բնագավառում խնդիրները դեռ 

շատ են: 

71. Մարդկային ռեսուրսների համատեքստում կարևորվում է հատկապես կանանց 

դերը, որոնք, ըստ էության, հանդիսանում են գյուղմթերքի արտադրման, 

սննդամթերքի  ապահովման, պարենային անվտանգության և գյուղական վայրերում 

տնային տնտեսությունների գոյատևման հիմնական երաշխավորները:  Ոլորտում  

կատարված հետազոտությունները և վիճագրական տվյալների վերլուծությունը  

բացահայտում են մի կողմից կանանց առանցքային  մասնակցությունը  գյուղա-

տնտեսական արժեշղթայի գրեթե բոլոր օղակներում, մյուս կողմից, առկա անհավա-

սարությունը, որը  արտահայտվում է կանանց աշխատանքի և կենցաղի անբարե-

նպաստ  պայմաններով,  վարկերի և ռեսուրսների սահմանափակ մատչելիությամբ,  

սոցիալական  պաշտպանվածության  ցածր մակարդակով, կանանց ոչ բավարար 

մասնակցությամբ իրենց իսկ վերաբերող համայնքային որոշումներին:  

72. Գյուղաբնակ կանանց հնարավորությունների ընդլայնմանը վերաբերող  միջազ-

գային և ազգային փաստաթղթերի համադրումը ցույց է տալիս, որ Հայաստանի 

Հանրապետության գենդերային քաղաքականությանը վերաբերվող փաստա-

թղթերում  առկա  են գյուղատնտեսության ոլորտում գենդերային անհավասարու-

թյունը մեղմելու որոշակի միջոցառումներ և նույնիսկ հաստատված են կամ 

առաջարկվում են իրավիճակը գնահատելու զգայուն ցուցիչներ: Սակայն դրանց մի 

մասը չի հաշվառվում և հետևապես չի արտացոլվում գյուղատնտեսության ոլորտի 

զարգացմանը  վերաբերող ազգային և մարզային ծրագրերում,  ինչը կարող է այդ 

ծրագրերը կյանքի կոչելու ընթացքում գենդերային անահավասարությունը 

խորացնելու պատճառ հանդիսանալ: Տարբերակված վիճակագրական տվյալների 

բացակայությունը գյուղատնտեսությունում խոչընդոտ է հանդիսանում ոլորտում 

առկա մարդկային ռեսուրսների, այդ թվում կանանց ներուժի գնահատման, դրա 

արդյունավետ օգտագործման ուղղությամբ ծրագրերի մշակման, թիրախային 

խմբերի ճիշտ ընտրության և ռազմավարական նպատակների ճշգրտման առումով:   
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II. ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՏԵՍԼԱԿԱՆԸ 

73. Ագրարային ոլորտում բարեփոխումների և տնտեսությունում շուկայական 

հարաբերությունների կատարելագործման և ագրարային հատվածի առանձնա-

հատկություններով և այլ գործոններով պայմանավորված՝ պետական նպատակային 

քաղաքականության գյուղատնտեսության զարգացման տեսլականը ներառում է. 

1) արդիական տեխնոլոգիաների կիրառմամբ գյուղատնտեսական առևտրային 

կազմակերպությունների, կոոպերատիվների և ընտանեկան գյուղացիական տնտե-

սությունների, ոլորտի արտադրական ու սպասարկող ենթակառուցվածքների հետ 

ինտեգրված զարգացում, 

2) գյուղատնտեսության զարգացման մոդելի հիմնական բաղադրիչները կկազմեն 

տվյալ պայմաններին համապատասխանող օպտիմալ չափեր և կառուցվածք ունեցող 

տնտեսությունները, որոնց գործունեությունը հիմնականում կհիմնվի նորարարական 

տեխնոլոգիաների վրա, 

3)  երկրի պարենային անվտանգության առաջնահերթության և ագրոպարենային 

արտադրանքների արտաքին առևտրի հարաբերական և բացարձակ առավելության, 

սկզբունքների համադրումով՝ բնակչությանը կայուն պարենային ապահովում և 

ագրովերամշակող հատվածի գյուղատնտեսական հումքի պահանջարկի բարե-

լավում, 

4) գյուղատնտեսությունում համախառն արտադրանքի ավելացում, գլխավորապես, 

ինտենսիվ գործոնների` մասնավորապես, աշխատանքի արտադրողականության 

աճի հաշվին: Գյուղատնտեսության մեջ ներգրավված աշխատուժի՝ օգտագործում 

գյուղատնտեսության սպասարկման և ոչ գյուղատնտեսական գործունեության այլ 

բնագավառներում, 

5)  արտադրված գյուղատնտեսական հումքի զգալի մասի վերամշակում գյուղական 

համայնքներում փոքր ու միջին ձեռնարկատիրության զարգացման արդյունքում 

ձևավորված արտադրական կարողություններում, 
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6)բուսաբուծության և անասնաբուծության ներճյուղային կառուցվածքում բարձր 

ավելացված արժեք ապահովող գյուղատնտեսական մթերքների արտադրության 

գերակշռության ապահովում, 

7) հանրապետության բնակչության պարենային անվտանգության բարձր մակար-

դակի, կարևորագույն պարենամթերքների ինքնաբավության ապահովում, գյուղա-

կան աղքատության և արտագաղթի կրճատում: 

III. ՌԱԶՄԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՆՊԱՏԱԿԸ 

74. Գյուղատնտեսության կայուն զարգացման ռազմավարության հիմնական 

նպատակն է գյուղատնտեսությունում տնտեսավարողների համար գործու-

նեության բարենպաստ պայմանների ստեղծման, նպատակային քաղաքա-

կանության լծակների կիրառման միջոցով` նպաստել ոլորտի արդիականաց-

մանը, մրցունակությանը և երկրի պարենային անվտանգության մակարդակի 

բարձրացմանը:  

2.  Հիմնական նպատակից բխող ենթանպատակներն են. 

1) ագրարային ոլորտում տնտեսավարման բազմաձևության համար պայման-

ների ստեղծում, տնտեսական մեխանիզմների կիրառմամբ գյուղատնտեսական 

կոոպերացիայի զարգացման, գյուղացիական տնտեսությունների խոշորացման 

խթանում,  

2) գյուղատնտեսական մթերքների և հումքի, գյուղատնտեսական հումքի վերա-

մշակումից ստացվող արտադրատեսակների իրացման մեխանիզմների կատա-

րելագործում, համապատասխան ենթակառուցվածքների զարգացում, գյուղա-

տնտեսական ծագման արտադրատեսակների արտաքին ապրանքաշրջանառու-

թյան հաշվեկշռի բարելավում, 

3) նորարարական միջոցառումների իրականացման խթանման միջոցով գյուղա-

տնտեսության մրցունակության  բարձրացում, 

4) գյուղատնտեսության ներուժի` հողային, ջրային, աշխատանքային ռեսուրսների 

արդյունավետ օգտագործում, 

5) միջազգային չափանիշներին համապատասխան սննդամթերքի անվտան-

գության համակարգերի ներդրում և կիրառման ապահովում,  
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6)  գյուղական բնակավայրերում ոչ գյուղատնտեսական զբաղվածության ընդլայ-

նում, արդյունքում՝ գյուղական բնակչության եկամուտների ավելացում, 

7) գյուղական համայնքների ենթակառուցվածքների զարգացում, 

8) գյուղատնտեսության սպասարկման ծառայությունների զարգացման 

արդյունքում դրանց հասանելիության և մատչելիության ապահովում,  

9) գյուղատնտեսության ճյուղային կառուցվածքի բարելավման, նախընտրելի 

մասնագիտացման խթանման միջոցով բարձր ավելացված արժեք ապահովող 

արտադրանքների արտադրության ընդլայնում,  

10) շրջակա միջավայրի պահպանություն, ագրոտուրիզմի, օրգանական 

գյուղատնտեսության և բնական երկարգործության զարգացում,  

  11) գյուղատնտեսության  ոլորտում իրականացվող ծրագրերում կանանց և տղա-

մարդկանց հավասար իրավունքների և հավասար հնարավորությունների 

ապահովում, 

  12) գյուղատնտեսության ոլորտում քաղաքացիական հասարակության հետ 

համագործակցության զարգացում: 

IV. ՌԱԶՄԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ 

75.  Գյուղատնտեսության կայուն զարգացման ռազմավարության հիմնական 

խնդիրներն են. 

1) ագրարային ոլորտում տնտեսավարման արդյունավետ ձևերի, մասնա-

վորապես կոոպերացիայի զարգացում, գյուղացիական տնտեսությունների 

խոշորացման խթանում. 

2) պարենային ապահովության մակարդակի բարձրացում, հիմնական պա-

րենային մթերքների ինքնաբավության նվազագույն մակարդակի ապահովում.  

3) տեղական արտադրության գյուղատնտեսական արտադրանքների մրցունա-

կության բարձրացում, ըստ նպատակահարմարության ներմուծվող պարե-

նամթերքների փոխարինում, օրգանական գյուղատնտեսության և բնական 

երկրագործության ներուժի օգտագործման խթանում, արտահանման 

ուղղվածություն ունեցող գյուղատնտեսության զարգացում.  

4) բնատնտեսական գործոններով և պահանջարկով պայմանավորված 
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գոտիական նախընտրելի մասնագիտացման նպաստում և արտադրու-

թյան ռացիոնալ տեղաբաշխում. 

5)  գյուղատնտեսությունում տնտեսավարողներին հասցեական աջակցու-

թյան (սուբսիդավորման) մեխանիզմների կատարելագործում.  

6)   սննդամթերքի անվտանգության միջազգայնորեն ընդունված չափանիշների 

ներդրում,  

7) հողային ռեսուրսների նպատակային օգտագործման մակարդակի և արդյու-

նավետության բարձրացում,  

8)  բուսաբուծության ճյուղի զարգացում.  

ա.  ագրոտեխնիկական առաջադիմական տեխնոլոգիաների ներդրում, 

բ. բարձր ավելացված արժեք ապահովող մշակաբույսերի մշակության խթա-

նում, 

գ. սերմերի ապահովվածության ծրագրերի իրականացում, սելեկցիայի և սերմնա-

բուծության համակարգի զարգացում, գյուղատնտեսությունում տնտեսավարող-

ների համար սերմերի որակի հսկողության մատչելի մեխանիզմների ներդրում, 

դ.  բույսերի պաշտպանության և կարանտինի միջոցառումների պետական ծրա-

գրերի իրականացում, տնտեսավարողներին խորհրդատվության տրամադրում, 

ե.  մշակաբույսերի գենետիկական բազմազանության, ներառյալ մշակաբույսերի 

վայրի ցեղակիցների պահպանության պետական ծրագրերի իրականացում, 

9)  անասնաբուծության ճյուղի զարգացում.  

ա. անասնաբուծության ճյուղերի մասնագիտացման և ռացիոնալ տեղաբաշխման 

գործընթացի կողմնորոշում և աջակցություն, 

բ. տոհմային գործի զարգացման և հոտի վերարտադրության միջոցառումների 

պետական քաղաքականության իրականցում` նախապատվությունը տալով ոչ թե 

ծախսատար էլիտար անասունների ներկրմանը, այլ տեղում կատարվող 

արհեստական սերմնավորմանը, 

գ. անասնաբուժության համակարգի ինստիտուցիոնալ բարելավում և անասնա-

բուժական միջոցառումների իրականացման արդյունավետ մեխանիզմների 

ներդրում, 
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դ. անասնապահության կերի բազայի բարելավում` դաշտային կերարտադրության 

կառուցվածքի բարելավման, կերային մշակաբույսերի սերմերի ապահովության և 

սերմնաբուծության պետական ծրագրերի իրականացման, հանրապետության 

մարզերի տարածաշրջաններում խտացրած կերերի արտադրության փոքր 

արտադրամասերի ստեղծմանն աջակցություն, 

ե. անասնաբուծությամբ մասնագիտացված առևտրային կազմակերպությունների 

ձևավորմանն ու զարգացմանն աջակցություն, սպանդանոցների տարածքային 

ցանցի ստեղծում: 

    զ. գյուղատնտեսական կենդանիների ցեղերի գենետիկական բազմազանության 

ապահովման  պայմանների ստեղծում։ 

10)  գյուղատնտեսական հումքի վերամշակման ոլորտի զարգացում.  

ա. վերամշակող կազմակերպությունների ռացիոնալ տեղաբաշխման նպատա-

կային քաղաքականության իրականացում, 

բ.  արդիական  տեխնոլոգիաների  ներդրում  և  արտադրանքի  մրցունակության 

բարձրացում, 

գ. տնտեսավարողներին մարքետինգային աջակցություն, 

դ. գյուղատնտեսական հումք արտադրողների հետ պայմանագրային հարա-

բերությունների ընդլայնում և զարգացում. 

11) գյուղատնտեսության արտադրատեխնիկական սպասարկումների զարգա-

ցում և արտադրության տեխնիկական հագեցվածության բարձրացում.  

ա. գյուղատնտեսության տեխնիկական հավաքակազմի նորացման մատչելի մեխա-

նիզմների ներդրում, 

բ. գյուղատնտեսության արտադրատեխնիկական սպասարկումների մատչելի 

մեխանիզմների ներդրում: 

12) գյուղի սոցիալական ենթակառուցվածքների զարգացում  

13)  գյուղատնտեսական ռիսկերի մեղմացում.  

ա. ոլորտի ռիսկերի մեղմման քաղաքականության իրականացում, 

բ. գյուղատնտեսությունում ապահովագրական համակարգի ստեղծման նախա-

դրյալների ապահովում և փուլային մոտեցմամբ ներդրում, 
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գ. կլիմայի փոփոխությունների հետևանքով առաջացող գյուղատնտեսական 

ռիսկերի մեղմացում,  

14) ագրարային ոլորտի վարկավորման բարելավում.  

ա. վարկերի մատչելիության բարձրացման տարբեր մեխանիզմների ներդրում,  

բ. գյուղատնտեսության վարկավորման նպատակային քաղաքականության կա-

տարելագործում` ապահովելով վարկային միջոցների հավասար հասանելիությունը 

կանանց և տղամարդկանց համար. 

15) ագրարային ոլորտի գիտակրթական, կրթական և խորհրդատվական 

համակարգի բարելավում և զարգացում. 

16) գյուղատնտեսության հաշվառման տարբերակված ճկուն համակարգի 

ստեղծում. 

17) ագրարային ոլորտում քաղաքականության վարման գործընթացում գեն-

դերային խտրականության բացառում. 

 V. ՌԱԶՄԱՎԱՌՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

76. Ագրարային ոլորտում տնտեսավարման արդյունավետ ձևերի, մասնա-

վորապես կոոպերացիայի զարգացում, գյուղացիական տնտեսությունների 

խոշորացման խթանում. 

1) ագրարային ոլորտում ներկայումս գործում են գյուղացիական (ընտանեկան) 

տնտեսությունները, գյուղատնտեսական առևտրային կազմակերպությունները, 

գյուղատնտեսական ուղղվածության կոոպերատիվները, գյուղատնտեսական հումք 

վերամշակող տարբեր հզորության ընկերությունները. 

2) հանրապետության գյուղատնտեսությունում գործող մեկ տնտեսությանը միջին 

հաշվով բաժին է ընկնում 1.4 հա գյուղատնտեսական հողատեսքեր, այդ թվում` 1.1 

հա վարելահողեր: Ներկայումս հանրապետությունում բուսաբուծության ոլորտը 

վարվում է 1.2 մլն մասնատված հողակտորների վրա: Ստեղծված պայմաններում 

գյուղացիական տնտեսություններին բաժին է ընկնում գյուղատնտեսության 

համախառն արտադրանքի 96.5 տոկոսը: Փաստորեն գյուղատնտեսությունում 
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գերակշռում են ապրանքայնության և մրցունակության ցածր մակարդակ ունեցող 

գյուղացիական (ընտանեկան) տնտեսությունները,  

3) ստեղծված պայմաններում գյուղատնտեսության բնատնտեսական ներուժի օգտա-

գործման մակարդակը դեռևս բավականին ցածր է, որի հիմնական պատճառներից  

են հանրապետության գյուղացիական տնտեսությունների փոքր չափերը, գյուղա-

տնտեսական արտադրության ցածր եկամտաբերությունը. 

4) կոոպերացիայի փորձի ուսումնասիրությունը վկայում է, որ մասնավոր հատվածի 

արտադրողների (հատկապես մանր և միջին) հնարավորություններն առավելագույնս 

արդյունավետ օգտագործվում են կամավորության սկզբունքներով միավորման և 

համատեղ արտադրատնտեսական գործունեության իրականացման դեպքում: Այս 

պայմաններում կարևորվում է կոոպերատիվների տարբեր ձևերը, որը հնարավո-

րություն է ընձեռում դրանում ընդգրկված յուրաքանչյուր անդամին առավելագույնս 

օգտագործել տնտեսական ներուժը և վերարտադրության տարբեր փուլերում 

ապահովել անհամեմատ բարձր եկամուտների ստացում: Կոոպերատիվների 

տարբեր ձևերի մեջ առանձնակի տեղ են գրավում գյուղատնտեսական 

կոոպերատիվները.  

5) ըստ Կոոպերատիվների միջազգային դաշնության <<Կոոպերատիվների ինքնու-

թյան հռչակագրի>>՝ կոոպերատիվը մարդկանց ինքնավար ընկերակցություն է, որը 

կամավոր կերպով միավորում է՝ համատեղ սեփականություն հանդիսացող և 

ժողովրդավարական ձևով վերահսկվող ձեռնարկության միջոցով իրենց ընդհանուր 

տնտեսական, սոցիալական և մշակութային կարիքներն ու ձգտումները բավա-

րարելու համար. 

6) Կոոպերատիվները խթանիչ գործոն են հանդիսանում գյուղի կանանց  տնտե-

սական հնարավորությունների ընդլայնելու հարցում՝ հեշտացնելով վարկերի 

հասանելիությունը նրանց համար,  ուժ հաղորդելով կանանց ռիսկային որոշումներ 

ընդունելու ու տնտեսական  հարցերում պատասխանատվությունն իրենց վրա 

վերցնելու առումով. 

7) Հայաստանի Հանրապետությունում կոոպերատիվների բնագավառում օրենսդրա-

կան կարգավորման հիմնական փաստաթղթերն են` Հայաստանի Հանրա-
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պետության քաղաքացիական օրենսգիրքը և <<Սպառողական կոոպերացիայի 

մասին>> Հայաստանի Հանրապետության օրենքը.  

8) գործող վերը նշված օրենսդրական փաստաթղթերը համահունչ չեն  

կոոպերատիվների միջազգային հանրային իրավունքի նորմերին  (մասնավորապես` 

Կոոպերատիվների միջազգային դաշինքի <<Կոոպերատիվների ինքնության 

հռչակագիր>>, Միավորված ազգերի կազմակերպության <<Կոոպերատիվների զար-

գացման համար աջակցող միջավայրի ստեղծման>> ուղեցույց, Աշխատանքի 

միջազգային կազմակերպության <<Կոոպերատիվների աջակցության>> թիվ 193 

առաջարկություն): Հետևաբար պահանջվում են կոոպերատիվների բնագավառը 

կարգավորող Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության բարեփոխումներ՝ 

հաշվի առնելով այդ բնագավառի միջազգայնորեն ընդունված պահանջները. 

9) Հայաստանի Հանրապետության գյուղատնտեսության առանձնահատկու-

թյուններով պայմանավորված նախընտրելի են կոոպերատիվների հետևյալ 

տեսակները՝ ըստ գործունեության ուղղությունների՝ 

ա. գյուղատնտեսական ներդրանքների մատակարարման, 

բ. գյուղատնտեսական տեխնիկայի շահագործման, 

գ. գյուղատնտեսական մթերքների արտադրության, 

դ. արտադրված արտադրանքի կուտակման և պահպանման, 

ե. արտադրված արտադրանքի իրացման, 

զ. գյուղատնտեսական մթերքների վերամշակման, 

է. խորհրդատվական ծառայությունների մատուցման, 

ը. մասնագիտական ծառայությունների (բույսերի պաշտպանության, ագրոտեխնի-

կական, անասնաբուժական, անասնաբուծական և այլն) մատուցման, 

թ. ռեսուրսների (արոտների, ոռոգման ցանցերի, դեգրադացված հողերի, 

աղուտների և այլն) կառավարման, 

ժ. փոխադարձ ֆինանսավորման մեխանիզմների կիրառման, 

10) գյուղատնտեսական կոոպերատիվները կարող են համատեղել գործունեության 

մի քանի ուղղություններ. 
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11) կոոպերատիվները միմյանց և իրավաբանական այլ անձանց հետ` իրենց գործու-

նեությունն առավել արդյունավետ կերպով իրականացնելու նպատակով կարող են 

ստեղծել ֆեդերացիաներ, միություններ կամ ասոցիացիաներ: Միության անդամ-

ները պահպանում են տնտեսական ինքնուրույնությունը և իրավաբանական անձի 

բոլոր իրավունքները.  

12) ներկայումս հանրապետությունում գործում են գյուղատնտեսական ուղղվա-

ծության շուրջ 115 կոոպերատիվներ: Նշվածի հետ մեկտեղ «Համայնքների գյուղա-

տնտեսական ռեսուրսների կառավարման և մրցունակության» Համաշխարհային 

բանկի աջակցությամբ իրականացվող վարկային երկու ծրագրերի շրջանակներում 

հանրապետության անասնապահական ուղղվածություն ունեցող մարզերում 

ձևավորվել են թվով 120 «Համայնքի արոտօգտագործողների միավորում» 

սպառողական կոոպերատիվներ.  

13) նշվածի հետ մեկտեղ, գյուղատնտեսությունում տնտեսավարման նոր ձևերը, 

մասնավորապես կոոպերատիվները դեռևս ձևավորվում են դանդաղ և վերջինիս 

զարգացման խոչընդոտներից են`  

ա. կոոպերացիայի բնագավառի իրավական դաշտի անկատարությունը, 

բ. համատեղ ներդրումներով գործունեություն իրականացնելու ցանկության ու 

վստահության պակասը, 

գ. կոոպերատիվների սկզբունքների և առավելությունների վերաբերյալ տնտեսա-

վարող սյուբեկտների իրազեկվածության ցածր մակարդակը, 

դ. արդեն գոյություն ունեցող կոոպերատիվների ցածր ակտիվությունը, ինչպես նաև 

նրանց ձեռքբերումների հանրայնացման ցածր մակարդակը, 

ե. գյուղատնտեսությունում կոոպերացման գործընթացը խթանող աջակցության 

ծրագրերի սակավությունը,  

զ. գյուղատնտեսությունում կոոպերացիայի ներդրմանն աջակցության խորհրդա-

տվական համակարգի կարողությունների հզորացման և դրանց գործունեության 

մեխանիզմների կատարելագործման դանդաղ ընթացքը, 

14) առկա խոչընդոտներից ելնելով՝ հանրապետությունում գյուղատնտեսական 

կոոպերացիայի խթանման և զարգացման կարևորագույն ուղղություններից են`  



 42

ա. բնագավառը կարգավորող օրենսդրական հիմքերի կատարելագործումը և 

համալրումը, 

բ. կոոպերատիվների ձևավորման տնտեսական խթանմանը և կայունությանն 

ուղղված գործիքների կիրառումը, 

գ. կոոպերատիվների սկզբունքների, առավելությունների վերաբերյալ գյուղա-

տնտեսությունում տնտեսավարողների իրազեկվածության մակարդակի բարձրա-

ցումը, գործող կոոպերատիվների հաջողությունների հանրայնացումը,  

դ. գյուղատնտեսությունում կոոպերատիվների ստեղծումը խթանող ինստիտուցիոնալ 

կառույցների ձևավորումը, 

15) կոոպերացիայի բնագավառում օրենսդրության կատարելագործման հենքում 

պետք է դրված լինեն կոոպերատիվների միջազգային հանրային նորմերը, 

ինչպես նաև կոոպերատիվների ինքնության ընկալման, կոոպերատիվների 

սկզբունքների վերաբերյալ իրազեկվածության բարձրացման գործընթացում  

կոոպերատիվների միջազգային դաշնության կողմից սահմանած 7 սկզբունք-

ները և արժեքային համակարգը: Oրենսդրական հիմքերի կատարելագործման 

հիմնական ուղղություններն են` 

ա. կոոպերատիվների ստեղծման, գործունեության իրականացման, դադարման, վե-

րակազմավորման, լուծարման առնչությամբ ծագող հարաբերությունները և մասնա-

կիցների իրավունքները, պարտականություններն ու պատասխանատվությունը, 

բ. կոոպերատիվների հետ առնչվող հիմնական հասկացությունները, ստեղծման և 

գործունեության իրականացման հիմնական սկզբունքները, 

գ. կոոպերատիվների ձևերը, նրանց և կոոպերատիվների միությունների 

ձևավորման և գործունեության առանձնահատկությունները, 

դ. կոոպերատիվի հիմնադրման, հիմնադիր փաստաթղթերի, կոոպերատիվին 

անդամագրման, անդամության դադարման առանձնահատկությունները,  

ե. Կոոպերատիվի գույքային հարաբերությունները, հարկային հատուկ մոտե-

ցումները, 

զ. կոոպերատիվի կառավարման մարմինների կառուցվածքը, ընդհանուր ժողովի 

իրավասությունները և դրա անցկացման ու որոշումների ընդունման կարգը,  
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է. կոոպերատիվների վերակազմակերպման, լուծարման հետ կապված հարաբերու-

թյունները,  

16) կոոպերատիվների տնտեսական խթանման և կայունության ապահովման 

համար անհրաժեշտ է պետական աջակցության հետևյալ գործիքների կիրա-

ռումը` 

ա. խթանել կոոպերատիվների միջև համագործակցությունը և ստեղծել տնտեսական 

գործակցության հնարավորություններ կոոպերատիվների և պետության միջև: 

Պետական գնումների համակարգը կարող է խթանիչ լծակ հանդիսանալ կոոպե-

րատիվների համար, որոնք պետք է ընկալվեն որպես տնտեսական գործընկերներ, 

բ. կոոպերատիվներին ուղղված սուբսիդավորումը զարգացման արդյունավետ 

մեխանիզմ կարող է հանդիսանալ կոոպերատիվների ձևավորման առաջնային 

փուլերում միայն: Պետական միջոցների հատկացման հետ մեկտեղ կոոպերատիվի 

համար էական նշանակություն ունեն ֆինանսական ինքնուրույնությունը և լիարժեք 

անկախությունը: Կոոպերատիվների կայուն զարգացման և ինքնաբավության ապա-

հովման համար առավելագույն արդյունք կարող են ապահովել մասնագիտացված 

ֆոնդերը: Այս պարագայում կարևոր է ներդրող անդամների ինստիտուտի առկա-

յությունը, որոնց միջոցով պետությունը կարող է ներդրումներ իրականացնել 

կոոպերատիվներում և որոշակի ժամկետից հետո դուրս գալ իր մասնաբաժնով: Այս 

մեխանիզմը հնարավորություն է տալիս ապահովել կոոպերատիվների զարգացման 

համար անհրաժեշտ ֆոնդերի առկայությունը` միաժամանակ ապահովելով նաև 

վերահսկողություն կոոպերատիվների կառավարման մարմիններում առկա ներդրող 

անդամների մասնակցության միջոցով, 

գ. գյուղատնտեսության ոլորտում իրականացվող մի շարք կարևորագույն ծրագրերի 

իրականացում կոոպերատիվների միջոցով: Դա վերաբերում է վարկային ծրագրերի 

շրջանակներում մրցակցային դրամաշնորհային ծրագրերին, տեխնոլոգիաների 

գնահատմանը և այլ ծրագրերին, 

դ. դրամաշնորհների և այլ աղբյուրների հաշվին հանրապետություն ներկրվող 

գյուղատնտեսական տեխնիկայի բաշխման ժամանակ գյուղատնտեսական 

կոոպերատիվներին  առաջնություն տալը. 
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ե. գյուղատնտեսական կոոպերատիվների համար տեխնիկական միջոցների մատա-

կարարման մատչելի պայմաններով լիզինգային մեխանիզմների կիրառումը և 

մատչելի վարկերի տրամադրումը, 

զ. գյուղատնտեսական վարկերի տոկոսադրույքների սուբսիդավորման ծրագրերում 

գյուղատնտեսական կոոպերատիվներին առաջնահերթ ներառումը և տարբե-

րակված մոտեցման ցուցաբերումը, 

է. <<Գյուղատնտեսական ռեսուրսների կառավարման և մրցունակության>> 

Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող վարկային ծրագրի շարու-

նակումը և, ծրագրի փորձից ելնելով, հանրապետության այլ համայնքներում նման 

ուղղվածության վարկային ծրագրերի իրականացումը, 

ը. գյուղատնտեսական կոոպերատիվների և գյուղատնտեսական մթերքներ վերա-

մշակող, գյուղատնտեսական մթերքներ արտահանող, գյուղատնտեսության մեջ 

օգտագործվող ռեսուրսներ (պարարտանյութ, թունաքիմիկատներ, վառելանյութ, 

տեխնիկական միջոցներ և այլն) մատակարարող ընկերությունների հետ պայմանա-

գրային հարաբերությունների խթանումը. 

17) կոոպերատիվների սկզբունքների, առավելությունների վերաբերյալ գյուղա-

տնտեսությունում տնտեսավարողների իրազեկվածության մակարդակի բար-

ձրացման ուղղությամբ անհրաժեշտ է հետևյալ քայլերի ձեռնարկումը. 

ա. Հայաստանի Հանրապետության գյուղատնտեսության նախարարության 

խորհրդատվական համակարգի միջոցով գյուղական համայնքներում կոոպերա-

տիվների ինքնության ընկալման և ճանաչման, սկզբունքների, առավելությունների 

վերաբերյալ տարբեր մեխանիզմներով (սեմինարներ, տեղեկատվական թերթիկներ, 

անհատական հանդիպումներ, զանգվածային լրատվության միջոցներ) խորհրդա-

տվության տրամադրում, 

բ. կոոպերատիվների ձևավորման հաջորդական քայլերի մշակում և դրանց առանձ-

նահատկությունների վերաբերյալ գյուղական համայնքներում գյուղատնտեսու-

թյունում տնտեսավարողներին իրազեկում և կոոպերատիվների ձևավորմանն 

աջակցություն` Հայաստանի Հանրապետության գյուղատնտեսության նախարարու-
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թյան խորհրդատվական համակարգի կամ առանձին ձևավորված մասնագիտական 

խմբերի կողմից,                                                                                     

18) գյուղատնտեսությունում կոոպերատիվների ստեղծմանը խթանող ինստի-

տուցիոնալ կառույցների ձևավոման քայլերն են՝ 

ա. հանրապետությունում գյուղատնտեսական կոոպերատիվների ձևավորման, 

գործունեության աջակցության գործընթացը համակարգելու համար գյուղատնտե-

սության պետական կառավարման լիազոր մարմնի կառուցվածքում նոր ձևավորված 

գյուղատնտեսական կոոպերատիվներին աջակցության ստորաբաժանման կարողու-

թյունների ընդլայնում: Ստորաբաժանումն իր գործունեությունը պետք է իրակա-

նացնի գյուղատնտեսության աջակցության մարզային կենտրոնների հետ համագոր-

ծակցված. 

բ. հաշվի առնելով, որ գյուղատնտեսական կոոպերատիվների ձևավորումը 

հաջողված և դրանց գործունեությունն առավել կենսունակ է եղել, երբ կոոպե-

րատիվների ձևավորումը և սկզբնական գործունեությունը զուգորդվել է որոշակի 

աջակցության տարրերով, մասնավորապես՝ խորհրդատվության, մատչելի պայման-

ներով տեխնիկական միջոցների և փոխառու միջոցների տրամադրմամբ և այլն: 

Հետևաբար, նպատակահարմար է Հայաստանի Հանրապետության գյուղատնտե-

սության նախարարության համակարգում գործող <<Գյուղի և գյուղատնտեսության 

աջակցության հիմնադրամի>> վերակազմավորումը, ինչպես նաև գյուղա-

տնտեսական կոոպերատիվներին աջակցության գործառույթների վերապահումն ու 

գործունեության ապահովումը: Գյուղատնտեսական կոոպերատիվներին աջակցու-

թյան մասով հիմնադրամի նպատակները կարող են լինել՝ 

ա. գյուղատնտեսական կոոպերատիվների ձևավորման և գործունեության խոր-

հրդատվական աջակցության կազմակերպումը, 

բ. գյուղատնտեսական կոոպերատիվների համար աջակցության տարբեր ծրագրերի 

իրականացումը, 

գ. գյուղատնտեսական կոոպերատիվներին մատչելի պայմաններով փոխառու 

միջոցների տրամադրումը, 

դ. օրենքով չարգելված աջակցության այլ ձևերի և մեխանիզմների կիրառումը. 
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19) ագրարային ոլորտի տնտեսավարման ձևերի զարգացման առումով կարևորվում 

է նաև ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքով սահմանված առանց իրավաբանական անձ 

ձևավորելու համատեղ գործունեության պայմանագրով միավորված գյուղատնտե-

սությունում տնտեսավարող սուբյեկտների գործունեության խթանումը, որով հնա-

րավոր է համարվում պետական աջակցության ծրագրերի իրականացման համար 

այդ կազմակերպական ձևին առաջնություն տալը, մասնավորապես այդ վերաբերում 

է դրամաշնորհային, տեխնոլոգիաների գնահատման, ռեսուրսների մատչելի 

պայմաններով մատակարարման ծրագրերին. 

20) Հայաստանի Հանրապետությունում գյուղացիական տնտեսությունների 

խոշորացման գործընթացը խոչընդոտող հիմնական գործոններն են` 

ա. գյուղական բնակավայրերում փոքր և միջին ձեռնարկատիրությանը ոչ լիարժեք 

աջակցությունը` մատչելի պայմաններով (ցածր տոկոսադրույքով և երկարաժամկետ) 

վարկային ռեսուրսների սղությունը, միկրովարկավորման կազմակերպությունների 

անբավարար գործունեությունը, 

բ. գյուղատնտեսական արտադրության արդյունավետության ցածր մակարդակը և 

ձեռքի աշխատանքի բարձր տեսակարար կշիռը,  

գ. հողի մշակման նկատմամբ գյուղական բնակչության <<մենատիրական>> հոգե-

կերտվածքը: Այն ձևավորվել է բազմադարյան պատմության ընթացքում, որի 

վկայությունն է թերևս այն փաստը, որ հողերի համատարած (համընդհանուր) 

սեփականաշնորհման գործընթացի սկզբում ձևավորված գյուղացիական կոլեկտիվ 

8200 տնտեսություն կարճ ժամանակահատվածում լուծարվել և վերակազմավորվել 

են գյուղացիական ընտանեկան տնտեսությունների, 

դ. գյուղական բնակավայրերում ոչ գյուղատնտեսական զբաղվածության ցածր 

մակարդակը և դրա ընդլայնման սուղ հնարավորությունները: Գյուղական բնակա-

վայրերի ընդհանուր զբաղվածության մեջ 2013 թվականի տվյալներով գյուղատնտե-

սության մասնաբաժինը կազմել է 70.3 %,  

ե. հանրապետության գյուղատնտեսական արտադրության բարձր ռիսկայնությունը 

և գյուղատնտեսության ապահովագրության համակարգի դեռևս բացակայությունը, 
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զ. սննդամթերքի ներքին շուկայի ոչ մեծ տարողությամբ և արտահանվող 

պարենային ապրանքների իրացման որոշ բարդություններով պայմանավորված 

գյուղատնտեսական մթերքի (հումքի) վերամշակման բնագավառում փոքր և միջին 

ձեռնարկատիրության զարգացմանը խոչընդոտող գործոնների առկայությունը, 

է. Հայաստանում ինստիտուցիոնալ համապատասխան կառույցների (մեծածախ 

շուկաներ, լոգիստիկ կենտրոններ և այլն), ինչպես նաև մասնագիտացված միջնորդ 

կառույցների դեռևս ոչ լիարժեք ձևավորումը, որոնց միջոցով կարող է իրականացվել 

գյուղատնտեսական մթերքի մեծածավալ խմբաքանակների գնումը և իրացումը 

ներքին ու արտաքին շուկաներում, որը նույնպես գյուղացիական տնտեսությունների 

խոշորացման նախադրյալներից է, քանի որ նշված կառույցները համագործակցելու 

են հիմնականում միջին և խոշոր ապրանքային տնտեսությունների հետ, 

21) Հայաստանի Հանրապետությունում գյուղացիական տնտեսությունների 

խոշորացմանը խոչընդոտող գործոնների հաղթահարման հնարավորություն-

ներն են` 

ա. երկրի տնտեսությունում մրցակցային բարենպաստ միջավայրի ձևավորումը, որը 

կհանգեցնի գյուղացիական տնտեսությունների խոշորացմանը,  

բ. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2014 թվականի N 511-Ա 

որոշմամբ հավանության արժանացած Հայաստանի Հանրապետության կառավա-

րության ծրագրով նախատեսված միջոցառումների իրականացումը ուղղված հողա-

կտորների համատեղ օգտագործմանը, կոոպերացիայի խթանմանը, կոոպերատիվ-

ներին պետական և դրամաշնորհային աջակցություն ցուցաբերելուն, գյուղատնտե-

սության ոլորտում սուբսիդավորվող ճյուղերի ընդլայնմանը և գյուղացիական տնտե-

սություններին աջակցության նոր մեխանիզմների կիրառմանը, ենթակառուցվածք-

ների գործունեության բարելավմանը, ագրովերամշակման ոլորտի զարգացման 

խթանմանը, 

գ. Եվրասիական միությանը անդամակցելը, Ռուսաստանի Դաշնություն գյու-

ղատնտեսական արտադրանքի արտահանման ծավալների ավելացման համար 

բարենպաստ պայմանների առկայությունը, տեղական արտադրության սննդամթեր-

քի անվտանգության բնագավառին առնչվող պահանջներն միջազգայնորեն 
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ընդունված չափորոշիչներին համապատասխանեցումը: Տարածաշրջանային բարե-

նպաստ զարգացումները մեծապես կնպաստեն սննդամթերքի արտահանման 

ծավալների ավելացմանը և շղթայաբար կհանգեցնեն տնտեսությունների 

կարողությունների ընդլայնմանը և խոշորացմանը,  

դ. պետություն-մասնավոր հատված համագործակցության արդյունքում գյուղական 

բնակավայրերում ոչ գյուղատնտեսական զբաղվածություն ապահովող աշխա-

տատեղերի ստեղծման ծրագրերի և միջոցառումների իրականացումը, 

ե. Հայաստանի Հանրապետության տնտեսության զարգացման ուղենիշային 

ռազմավարական ծրագրերով նախատեսված` արդյունաբերության, էներգետիկայի, 

զբոսաշրջության, գիտելիքների վրա հիմնված այլ ոլորտների առաջանցիկ զարգա-

ցումը, որի արդյունքում կառաջանան նոր աշխատատեղեր, ինչը նոր հնարավո-

րություններ կընձեռնի ավելացնելու ոլորտի զարգացմանն ուղղվող պետական 

միջոցները և բարձրացնելու ոլորտի մրցունակությունը, 

զ. գյուղացիական տնտեսությունների միջև հետսեփականաշնորհման ժամանա-

կահատվածում մասնատված հողաբաժինների համարժեք փոխանակումը (հողերի 

կոնսոլիդացումը), համայնքների գյուղատնտեսական ռեսուրսների, մասնավորա-

պես, արոտավայրերի կառավարման ու ապրանքարտադրողների սուբսիդավորման 

ծրագրերի շարունակականությունը, որոնք հնարավորություն կընձեռեն գյուղա-

տնտեսական արտադրությունում նոր հողատեսքերի ներգրավման և տնտեսություն-

ների խոշորացման համար, 

է. հողի շուկան կարգավորող օրենսդրության առկայությունը (մասնավորապես՝ 

<<Հայաստանի Հանրապետության հողային օրենսգիրքը>>, որը նախադրյալներ է 

ստեղծում առավել կենսունակ գյուղացիական տնտեսությունների հողերի 

կենտրոնացման (ձեռքբերման) և վարձակալման համար, 

ը. արտոնյալ պայմաններով խոշոր ներդրողներին համայնքային սեփականություն 

հանդիսացող հողերը վարձակալությամբ տրամադրումը, 

թ. գյուղացիական տնտեսությունների շրջանառու միջոցների համալրման հնարա-

վորությունների ընդլայնումը, գյուղական բնակավայրերում բանկային և միկրո-

վարկային ծառայությունների մատչելիության բարձրացումը. 
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ժ. հանրապետությունում արտադրված գյուղատնտեսական մթերքների և հումքի 

իրացման ինստիտուցիոնալ կառույցների ձևավորումը, մասնավորապես` խոշոր 

քաղաքներում մանրամեծածախ առևտրի և գնումների կազմակերպման կանոնա-

կարգումը, որոնք կնպաստեն մասնագիտացված, օպտիմալ չափերի գյուղացիական 

տնտեսությունների ձևավորմանը, 

ժա. սահմանամերձ համայնքներին  ցուցաբերվող հարկային և սոցիալական 

պետական աջակցությունը,  

ժբ. գյուղատնտեսական մթերքներ վերամշակող ընկերություններին ցուցաբերվող 

պետական աջակցությունը և գյուղացիական տնտեսությունների միավորումների 

(միությունների) միջև պայմանագրային հարաբերությունների արմատավորումը և 

ինստիտուցիոնալ կառույցների զարգացումը, 

22) գյուղացիական տնտեսությունների խոշորացման գործընթացը կանոնա-

կարգված և արդյունավետ իրականացման նպատակով անհրաժեշտ է գործ-

ընթացի հիմքում դնել որոշակի հիմնարար սկզբունքներ, մասնավորապես`          

ա. գյուղացիական տնտեսությունների խոշորացման գործընթացն իրականացվում է 

միայն կամավորության սկզբունքով, 

բ. գյուղացիական տնտեսությունների խոշորացման գործընթացի արդյունքում 

սեփականատերերի իրավունքների երաշխավորում, 

գ. սեփականատերերի համար տեղեկատվական, խորհրդատվական և իրավական 

օժանդակության մատչելիության և գյուղացիական տնտեսությունների խոշորացման 

գործընթացի թափանցիկության ապահովում, 

դ. տարածքային և տնտեսական գերակայությունների հիման վրա պետական 

աջակցության կանոնակարգում հետևյալ ուղղություններով` 

- խորհրդատվական ծառայությունների մատուցում, 

- գյուղատնտեսական հողատեսքերի պահպանում, ավելացում, բարելավում և 

արտադրական և սոցիալական ենթակառուցվածքների բարելավում, 

- մթնոլորտային անբարենպաստ երևույթների դեմ պայքարի ենթակառուցվածք-

ների ընդլայնում և կատարելագործում,  
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- ոռոգման համակարգերի բարելավում, ոռոգման արդիական տեխնոլոգիաների 

ներդրում, 

- գյուղական ճանապարհների վերականգնում, 

- գյուղատնտեսական ապահովագրական համակարգի ներդրում  և այլն, 

23) գյուղացիական տնտեսությունների խոշորացմանն ուղղված քաղաքականու-

թյունը կիրականացվի այդ գործընթացը խոչընդոտող գործոնների բացասական 

ազդեցության վերացման (մեղմման), ինչպես նաև առկա հնարավորությունների 

արդյունավետ օգտագործման միջոցով: Այդ տեսանկյունից առանձնակի կարևոր-

վում է գյուղատնտեսության ոլորտում պետական աջակցության գերակայությունների 

և կիրառվող մեխանիզմների վերաբերյալ ռազմավարական հստակ մոտեցումների 

սահմանումը, որոնք ներառելով տնտեսական, սոցիալական, բնապահպանական, 

կազմակերպաիրավական բաղադրիչներ, հնարավորություն կընձեռեն ստեղծելու 

անհրաժեշտ նախադրյալներ ոլորտի կայուն ու համաչափ զարգացման համար. 

24) գյուղացիական տնտեսությունների խոշորացման գործընթացի խթանումը 

պահանջում է Հայաստանի Հանրապետությունում իրականացվելիք ագրարային 

քաղաքականությունը նպատակաուղղել. 

ա. գյուղի և գյուղատնտեսության արդյունավետ զարգացմանը, ոլորտի գլոբալ 

մրցունակության ապահովմանը, գյուղատնտեսությունում տնտեսավարողների կեն-

սամակարդակի բարձրացմանը, 

բ. ՄԱԿ-ի պարենի և գյուղատնտեսության կազմակերպության կողմից իրակա-

նացված հողերի միավորման (կոնսոլիդացման) փորձնական ծրագրի փորձի հիման 

վրա նման ուղղվածության նոր ծրագրերի իրականացմանը, 

գ. տարածքային զարգացման ծրագրերում գյուղական համայնքների արտադրական 

և սոցիալական ենթակառուցվածքների զարգացմանը, ինչպես նաև գյուղական 

տարածքներում ոչ գյուղատնտեսական զբաղվածության ընդլայնմանը, 

դ. պետական աջակցությամբ իրականացվող գյուղատնտեսության զարգացման 

ծրագրերը գյուղատնտեսական հողերի և բնական ռեսուրսների համատեղ օգտա-

գործման ուղղորդմանը, 
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ե. գյուղացիական տնտեսությունների միավորման և տնտեսությունների խոշո-

րացման գործընթացի խթանմանն ուղղված` գյուղատնտեսությունում ապրանքար-

տադրողների մատչելի վարկավորմանը, նյութատեխնիկական ռեսուրսների տրա-

մադրմանը և խրախուսման այլ ձևերի կիրառմանը, 

զ. գյուղատնտեսությունում տնտեսավարող սուբյեկտների կոոպերացման և 

տնտեսությունների խոշորացման արդյունքում տնտեսական արդյունավետության 

բարձրացման վերաբերյալ իրազեկվածության բարձրացմանը,  

է. գյուղական տարածքներում փոքր և միջին ձեռնարկատիրության պետական 

աջակցության նպատակային ծրագրերի իրականացմանը, առևտրային և ոչ 

առևտրային կազմակերպությունների ձևավորման և գործունեության իրականաց-

ման աջակցությանը, 

ը. նորամուծություններին, տեխնիկական վերազինմանը և տեխնոլոգիական 

գործընթացների արդիականացմանն ուղղված աջակցության և խորհրդատվության 

ընդլայնմանը, 

թ. ագրովերամշակման ոլորտում խոշոր ներդրումային ծրագրերի իրականացման 

աջակցությանը, 

ժ. ոչ նպատակային նշանակությամբ օգտագործվող և տարիներ շարունակ 

չօգտագործվող վարելահողերը տնտեսական շրջանառության մեջ ներգրավմանը` 

առանց դրանց սեփականության իրավունքը խախտելու և վնաս պատճառելու: Դրա 

համար անհրաժեշտ է համապատասխան օրենսդրական փոփոխություններ կատա-

րելով, իրականացնել հետևյալ քայլերը` 

- համայնքի ավագանուն իրավունք վերապահել ոչ նպատակային նշանակությամբ 

օգտագործվող և 5 տարուց ավելի չօգտագործվող վարելահողը, որի 

սեփականատերը չի կատարել հարկային պարտավորությունները և հողը 

վարձակալության հանձնելու հայտարարություն չի տվել, վարձակալության 

հանձնել մշակելու ցանկություն ունեցող իրավաբանական և ֆիզիկական անձանց 

տարածաշրջանում ձևավորված վարձակալական վճարով, հինգ տարուց ոչ 

պակաս ժամկետով՝ առավելությունը տալով հարևան հողատիրոջը, 
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- վարձակալության սահմանված ժամկետը լրանալուց հետո` հողի սեփակա-

նատիրոջ կողմից ինքնուրույն տնտեսավարման պարտավորություն չստանձնելու 

դեպքում վարձակալության ժամկետը յուրաքանչյուր դեպքում երկարացնել ևս 

հինգ տարով, 

ժա. պետական կարգավորման մեխանիզմների կիրառմամբ մասնավոր ներդրող-

ների կողմից ոչ նպատակային օգտագործվող կամ չօգտագործվող գյուղա-

տնտեսական հողատեսքերի գյուղատնտեսական արտադրության մեջ ներգրավ-

մանը, 

ժբ. գյուղատնտեսության ոլորտին  ծառայություններ մատուցող կառույցներին 

ջրօգտագործողների ընկերություններ, գյուղատնտեսության տեխնիկական սպա-

սարկման կարողություններ (տնտեսավարողներ), վերամշակող կազմակերպություն-

ներ և այլն) ոչ նպատակային օգտագործվող կամ չօգտագործվող հողատարածքների 

գնման կամ հատկացման մեխանիզմների մշակմանն ու կիրառմանը, 

ժգ. համայնքի վարչական սահմաններում գտնվող, համայնքային սեփականություն 

հանդիսացող, աղակալված (ալկալիացված) կամ մելիորացման կարիք ունեցող 

հողերի արտոնյալ պայմաններով տրամադրմանը այն ֆիզիկական և 

իրավաբանական անձանց, որոնք դրանք նպատակային օգտագործելու, մելիորաց-

նելու և ռեկուլտիվացիայի ենթարկելու պատրաստակամություն կհայտնեն, 

ժդ. շուկայական տնտեսության պայմաններում, մրցակցային բարենպաստ 

միջավայրի ձևավորման դեպքում, գյուղատնտեսության ոլորտում տնտեսությունների 

խոշորացումն օբյեկտիվ գործընթաց է, քանի որ ելնելով գյուղատնտեսական 

արտադրության առանձնահատկություններից և գոտիական մասնագիտացումից, 

օպտիմալ չափերով տնտեսությունների ձևավորմամբ հնարավորություն է ընձեռվում 

ծախսերի կրճատման արդյունքում մեկ միավոր հողատարածությունից ստանալ 

ավելի շատ արդյունք, կրճատել միավոր արտադրանքի վրա կատարվող ծախսում-

ները, բարձրացնել մեքենայացված աշխատանքների տեսակարար կշիռը, 

հետևաբար` բարձրացնել արտադրողականությունը և արտադրանքի մրցունակու-

թյունը: Սակայն, այդ գործընթացների խթանման և խրախուսման համար պահանջ-

վում է վերը նշված հիմնական ուղղություններով պետական աջակցության աստի-
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ճանական ընդլայնում, ինչպես նաև վերջիններիս շարունակական կատարելա-

գործում, ելնելով առկա ռիսկերի գնահատման ու վերլուծության արդյունքներից, 

ժե. գյուղացիական տնտեսությունների խոշորացման գործընթացն ուղղակիորեն 

կապված է հողի շուկայի կայացման, գյուղական բնակավայրերում փոքր և միջին 

ձեռնարկատիրության և տնտեսության մյուս ճյուղերի զարգացման տեմպերից, 

ենթակառուցվածքների գործունեության արդյունավետությունից, իրականացվող 

սոցիալական (ժողովրդագրական) քաղաքականությունից: Հետևաբար, գյուղացիա-

կան տնտեսությունների խոշորացմանն ուղղված քաղաքականությունն իրականաց-

վելու է գյուղատնտեսության ոլորտում պետական կառավարման լիազորված մարմնի 

կողմից` այլ շահագրգիռ կողմերի (գերատեսչությունների, մարմինների, կառույց-

ների, կազմակերպությունների) հետ համագործակցությամբ, 

25) գյուղացիական տնտեսությունների միջև համագործակցության, տնտեսավար-

ման արդյունավետ ձևերի կիրառումն օբյեկտիվ պահանջ է: Այդ տեսանկյունից 

գյուղատնտեսական կոոպերացիայի զարգացումը ագրարային քաղաքականության 

և գյուղացիական տնտեսությունների խոշորացման հիմնական ձևերից է. 

26) գյուղացիական տնտեսությունների խոշորացման արդյունավետ ձևերից է 

հողամասերի միավորումը: Վերջինիս նպատակով ամրագրվում են համապարփակ 

միավորման և պարզեցված միավորման մեթոդները, 

27) Համապարփակ միավորում` հողամասերի միավորման արդյունքում վերաբաշ-

խում և դրանց վերադասակարգում` համայնքների զարգացմանն ուղղված այլ 

միջոցառումների միաժամանակյա իրականացմամբ. 

ա. միավորված հողամասերի նվազագույն չափերը չեն կարող պակաս լինել տվյալ 

համայնքում սահմանված հողամասերի նվազագույն չափից, եթե Հայաստանի 

Հանրապետության օրենսդրությամբ այլ բան նախատեսված չէ, 

բ. հողամաuերի վերաբաշխման նախագիծը համաձայնեցվում է սեփականատերերի 

հետ, 

գ. միավորման ձևի ընտրությունը և հողահատկացումը կատարվում է համայնքի 

ղեկավարի որոշման հիման վրա, եթե Հայաuտանի Հանրապետության օրենսդրու-

թյամբ այլ բան նախատեսված չէ,  
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դ. համայնքի ղեկավարն որոշումը ներկայացնում է սեփականատերերին, իսկ 

դրանցից ծագող իրավունքներն` անշարժ գույքի նկատմամբ իրավունքների պետա-

կան գրանցում իրականացնող պետական լիազորված մարմնին,  

ե. համապարփակ միավորման գործընթացում ընդգրկված հողամասերի սեփա-

կանատերերը մինչև միավորման ավարտը չեն կարող օտարել կամ գրավ դնել այդ 

հողամասերը, ինչպես նաև հողամասի նկատմամբ կատարել այնպիսի գործո-

ղություններ, որոնք կհանգեցնեն դրա արժեքի փոփոխման կամ հողամասի ֆիզի-

կական և որակական վիճակի վատթարացման, 

զ. հողերի միավորմանն ուղղված ծրագիր իրականացնելու դեպքում Հայաստանի 

Հանրապետության կառավարության կողմից լիազորված համակարգող մարմնի 

կողմից Հայաստանի Հանրապետության կառավարություն կարող է ներկայացվել 

տվյալ համայնքին պետական աջակցություն ցուցաբերելու առաջարկություն. 

28) Միավորման պարզեցված մեթոդ` սեփականատերերի փոխադարձ համաձայ-

նության հիման վրա հողամասերի միավորում, առուվաճառքի, փոխանակության, 

վարձակալության և այլ ձևերով, որոնց դեպքում հասարակական զանգվածային 

աշխատանքներ չեն իրականացվում: Այն դեպքում, երբ միավորման ներկայացրած 

հողամասերը կազմում են միմյանց սահմանակից հողամասեր, ինչպես նաև 

կամավոր կամ անհատական մեթոդներով  միավորման դեպքերում, հողամասերի 

սեփականատերերի համաձայնությամբ միավորման աշխատանքների գործընթացը 

կարող է իրականացվել առանց միավորման նախագիծ կազմելու. 

29) ամրագրված մեթոդներով հողամասերի միավորմանը կարող են նպաստել`  

ա. հողերի միավորման մեթոդների և ձևերի կիրառման գերակայությունների 

որոշման մեխանիզմների սահմանումը` ելնելով տարածաշրջանների և բնակա-

վայրերի առանձնահատկություններից (մասնատվածության մակարդակ, հողօգտա-

գործման փաստացի վիճակ, համայնքային հողերի առկայություն և այլն), 

բ. ըստ հողերի միավորման ձևերի, դրանց իրականացման հնարավոր մեխա-

նիզմների սահմանումը¸ նախատեսելով հողամասի նկատմամբ սեփականության 

իրավունքի փոփոխությամբ և առանց փոփոխության մոտեցումները¸ ինչպես նաև 

կամավորության և քաղաքացիաիրավական նորմերով սահմանված սկզբունքների 
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համադրումը (առուվաճառք, փոխանակում, նվիրատվություն, վարձակալություն, 

ռենտա,  և այլն), 

գ. հողերի միավորման գործընթացի արդյունավետության գնահատման   չափո-

րոշիչների սահմանումը և դրանց համապատասխան համակարգող մարմնի կողմից 

մոնիթորինգի համակարգի մշակումը և ներդնումը,  

դ. տարածաշրջանների առանձնահատկություններին համապատասխան լեռնային, 

նախալեռնային, սահմանամերձ և դաշտավայրային տարածաշրջաններում հողերի 

միավորման համապատասխան մոտեցումների սահմանումը, 

ե. համայնքների համար մշակվող հողերի գոտիավորման և օգտագործման 

սխեմաներում հողերի միավորմանը վերաբերող նորմերի նախատեսումը, 

զ. հողերի գոտիավորման և օգտագործման սահմանափակումների չափորոշիչների 

սահմանումը, 

է. հողերի միավորման առավելությունների վերաբերյալ հողամասերի սեփակա-

նատերերի իրազեկվածության բարձր մակարդակի ապահովում, ինչը ենթադրում է` 

- կազմակերպել հողերի միավորման վերաբերյալ իրազեկվածության բարձրաց-

մանն ուղղված միջոցառումներ` զանգվածային լրատվության միջոցառումների, 

հատուկ ձեռնարկների, ինչպես նաև գյուղական համայնքների բնակիչների հետ 

հանդիպումների¸ բացատրական աշխատանքների անցկացման միջոցով և այլն,  

- իրականացնել հողերի միավորման գործընթացին առնչություն ունեցող պետա-

կան և հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչների, ինչպես 

նաև նոր մասնագիտական կադրերի ուսուցում և վերապատրաստում, 

- գործընթացի շահագրգիռ կողմերին` պետությանը, համայնքին, իրավաբանական 

և ֆիզիկական անձանց, համայնքի բնակիչներին առավելագույնս ներգրավել 

հողերի միավորման գործընթացին¸ ինչպես նաև համայնքի հողերի գոտիա-

վորման և օգտագործման սխեմաների մշակման աշխատանքներին, 

30) հողերի միավորման գործընթացի իրականացմանը սեփականատերերի 

մասնակցության խթանումը և պետական աջակցության մեխանիզմների ներդրումը, 

ինչը ենթադրում է`    
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ա. հողերի միավորման ժամանակ չափագրման, պետական գրանցման և նոտա-

րական վավերացման նպատակով պետական օժանդակության մեխանիզմների 

ներդրում, 

բ. պետական  աջակցության առաջնահերթությունների սահմանում, ելնելով տարած-

քային և տնտեսական գերակայություններից, 

գ. հողերի միավորման արդյունքում միավորված հողամասերում գյուղատնտեսական 

գործունեության իրականացման համար սուբսիդավորվող մատչելի վարկային 

ֆինանսական ռեսուրսների առաջնահերթ տրամադրում,   

դ. պետական բյուջեի կամ դոնոր կազմակերպությունների միջոցների հաշվին իրա-

կանացվող գյուղատնտեսական ենթակառուցվածքների (մեքենատրակտորային 

հավաքակազմի ձևավորում¸ ոռոգման ցանցերի կառուցում, գյուղատնտեսական  

մթերքների մեծածախ շուկաների հիմնում և այլն) զարգացման ծրագրերի առաջ-

նահերթ ուղղորդում հողերի միավորման լայնամասշտաբ գործընթաց իրականաց-

նող  համայնքներում. 

ե. համայնքային և պետական հողերի կառավարման արդյունավետության 

տեսանկյունից միավորման դեպքերում տարաժամկետ վճարումներով հողամասերի 

օտարման մեխանիզմների ներդրում. 

զ. սահմանակից հողամասերի վարձակալության տրամադրման դեպքում արտոնյալ 

պայմաններով հողամասը առաջնային գնելու իրավունքի վերապահում: 

77.  Պարենային ապահովության (անվտանգության) մակարդակի բարձրացում, 

հիմնական պարենային մթերքների ինքնաբավության նվազագույն մակարդակի 

ապահովում. 

1) երկրի պարենային անվտանգությունը համարվում է ապահովված, եթե առկա է 

տնտեսության զարգացման այնպիսի մակարդակ, որը երաշխավորում է բնակ-

չության համար առողջապահական (ֆիզիոլոգիական) նորմերին համապատասխա-

նող սննդամթերքի ֆիզիկական ու տնտեսական մատչելիությունը, ինչպես նաև 

արտակարգ իրավիճակներում սննդամթերքի մատակարարման անհնարինության 

(անբավարարության) դեպքում` պարենային ճգնաժամերի առաջացման բացառումը: 

Այլ կերպ ասած՝ պարենային անվտանգությունն երկրի տնտեսության այնպիսի վի-
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ճակն է, երբ առկա է անհրաժեշտ քանակությամբ պարեն և բնակչությունն այն ձեռք 

բերելու հնարավորություն ունի. 

2) պարենային ապահովումը հասարակության բոլոր անդամներին բավարար քանա-

կությամբ անվտանգ և որակյալ պարենով ապահովումն է, որի համար օգտա-

գործվում են ոչ միայն երկրում արտադրվող, այլև ներմուծվող և օգնության կարգով 

ստացվող պարենային մթերքները: Իսկ երկրի պարենային անվտանգությունը 

սեփական ռեսուրսների շնորիվ բնակչության համար առողջապահական նորմերին 

համապատասխան սննդամթերքի ֆիզիկական ու տնտեսական մատչելիության 

ապահովումն է՝ ինչպես սովորական, այնպես էլ արտակարգ իրավիճակներում. 

3) Հայաստանի Հանրապետության Նախագահի 2007 թվականի փետրվարի 7–ի 

հրամանագրով հաստատված «Հայաստանի Հանրապետության ազգային ան-

վտանգության ռազմավարության» փաստաթղթում նշվում է, որ Հայաստանի 

Հանրապետությունը, կարևորելով գերատեսչական–ճյուղային բարեփոխումների 

համալիրը, ի թիվս կարևոր այլ ոլորտների, այն նպատակաուղղում է 

«…բնակչության կենսաբանական անվտանգության և երկրի պարենային 

անվտանգության ապահովմանը, այդ թվում` գյուղատնտեսական արտադրանքի ու 

սննդամթերքի արտադրության ավելացմանը, ներմուծման և արտահանման հաշվե-

կշռի բարելավմանը, սննդամթերքի անվտանգության միջազգային չափանիշների 

ապահովմանը, տարածքային համալիր ծրագրերի իրականացմանը, հատկապես 

սահմանամերձ ու լեռնային շրջանների բնակավայրերի տնտեսական ու սոցիալա-

կան զարգացմանը, առաջադիմական տեխնոլոգիաների ներդրման միջոցով ագրա-

րային հատվածում արտադրողականության մակարդակի բարձրացմանը». 

4) Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն սննդամթերքի ֆի-

զիկական մատչելիությունը՝ բնակչության գնողունակ պահանջարկը բավարարող 

ծավալներով սննդամթերքի առաջարկի ապահովումն է, իսկ սննդամթերքի տնտե-

սական մատչելիությունը՝ բնակչության գնողունակ պահանջարկի մակարդակ, որն 

ապահովում է բնակչության կողմից սննդամթերքի ձեռքբերման հնարավորություն՝ 

ֆիզիոլոգիական նորմերին համապատասխան. 
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5) պարենամթերքի ֆիզիկական և տնտեսական մատչելիության մակարդակի 

բարձրացման և պարենային անվտանգության ապահովման խնդիրների լուծման 

համար նախատեսվում է.  

ա. պարենամթերքի ֆիզիկական ու տնտեսական մատչելիության մակարդակի 

բարձրացման քաղաքականության իրականացում «Պարենային անվտանգության 

ապահովման մասին» (2002թ.) Հայաստանի Հանրապետության օրենքի պահանջ-

ներին համապատասխան՝ Հայաստանի Հանրապետության Նախագահի 2011 թ. 

մայիսի 18–ի ՆԿ 91–Ն կարգադրությամբ հաստատված «Հայաստանի Հանրա-

պետության պարենային անվտանգության ապահովման հայեցակարգի» և դրա 

իրականացումն ապահովող միջոցառումների ծրագրի շրջանակներում, 

բ. պարենամթերքի տեղական արտադրության ծավալների ավելացում և առևտրի 

հաշվեկշռի բարելավում։ 2011-2013 թվականների միջինի համեմատությամբ 

գյուղատնտեսության ավելացված արժեքի մոտ 1.5 անգամ ավելացում և 

գյուղատնտեսական մթերքների ապրանքայնության ներկայիս 55.5-56.6 %-ի դիմաց 

75 %-ի ապահովում,  

գ. պարենամթերքի տնտեսական մատչելիության մակարդակի բարձրացում։ 

Ծրագրվող ժամանակահատվածում 1 շնչի հաշվով համախառն ներքին արդյունքի, 

նվազագույն և միջին ամսական աշխատավարձի, կենսաթոշակի և նպաստի զգալի 

ավելացումը կարևոր նախադրյալներ են այդ խնդրի լուծման համար։ Վերջինս 

էականորեն կնպաստի պարենամթերքի տնտեսական մատչելիության մակարդակի 

բարձրացմանը: Պետության կողմից վարվող զբաղվածության, եկամուտների աճի և 

բաշխման քաղաքականությունները, ինչպես նաև պետական միջամտությամբ 

սոցիալական ծրագրերի իրականացումն ու սոցիալապես անապահով ընտա-

նիքներին աջակցությունը պայմաններ կստեղծեն երկրում ներքին պահանջարկի 

մեծացման համար, ինչն, իր հերթին, կհանգեցնի պարենային ապրանքների 

արտադրության ծավալների ավելացմանը:  Այս ամենը հնարավոր է կարգավորել 

ինչպես ընդհանուր տնտեսական աճի, այնպես էլ ագրոպարենային համալիրի 

գործունակության և ոլորտի կարգավորման շուկայական մեխանիզմների արդյունա-

վետության բարձրացման միջոցով: Արդյունքում, պարենամթերքի արտադրության 
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ծավալների աճն ու հայրենական արտադրության սննդամթերքով վճարունակ 

հանրության պահանջարկի բավարարումը հնարավորություն կտա լուծել պարե-

նային ապահովության երկու կարևորագույն բաղադրիչների՝ պարենի ֆիզիկական և 

տնտեսական մատչելիության ապահովման խնդիրը, 

դ. ներկայում առկա են մի շարք խնդիրներ պարենամթերքի առաջարկի կառուց-

վածքում պարենի լայն տեսականու ներմուծման ծավալների մեծ տեսակարար կշռի 

առումով, ինչը որոշակիորեն նվազեցնում է Հայաստանի Հանրապետության 

տնտեսական անվտանգության մակարդակը: Պարենի, ինչպես նաև վերամշակման 

նպատակով օգտագործվող հումքի ներմուծման ծավալների աճի դինամիկան գերա-

զանցում է գյուղատնտեսական մթերքների, ինչպես նաև սննդամթերքի համախառն 

արտադրանքի աճի դինամկան, ինչը բացասաբար է ազդում հայրենական 

արտադրության զարգացման գործընթացի վրա, իրենից բխող հետևանքներով, 

ե. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2014 թվականի մարտի 27-ի  

N442-Ն որոշմամբ հաստատաված Հայաստանի Հանրապետության 2014-2025 

թվականների հեռանկարային ռազմավարական ծրագրի դրույթներին համա-

պատասխան, Հայաստանի Հանրապետության պարենային ապահովության 

քաղաքականության դրույթների իրականացում,  

զ. պարենամթերքի ֆիզիկական մատչելիությանը կնպաստի գյուղատնտեսական 

մթերքների արտադրության ծավալների ավելացման հետ մեկտեղ դրանց կառուց-

վածքի բարելավումը, ինչպես նաև գյուղատնտեսական մթերքների վերամշակող 

արտադրությունում նոր տեխնոլոգիաների ու արտադրատեսակների ներդրմանը 

նպաստող ծրագրերի իրականացումը, մասնավորապես՝ այդ բնագավառում 

մատչելի պայմաններով նպատակային վարկերի տրամադրումը և լիզինգային 

մեխանիզմների կիրառումը։ Վերջինիս կնպատակաուղղվի նաև Փոքր ու միջին 

ձեռնարկատիրության աջակցության ազգային կենտրոնի միջոցով իրականացվող 

տարեկան ծրագրերի ընդլայնումը,  

է. պարենամթերքի տնտեսական և ֆիզիական մատչելիությանը կնպաստի նաև 

կոոպերացիայի և խոշորացման խթանումը ինչը իրենից ներկայացնում է միջճյու-



 60

ղային համագործակցություն, որը միտված է լուծել գյուղատնտեսության ոլորտի 

առջև ծառացած մի շարք խնդիրներ, 

6) պարենային ապահովության բովանդակությունը ոչ միայն գյուղատնտեսական- 

արտադրական է, այլ նաև սոցիալ-տնտեսական և շոշափում է հարցերի լայն 

շրջանակ՝ կապված տնային տնտեսությունների եկամուտների և ռեսուրսների 

ձևավորման հետ, որն անհրաժեշտ է պահանջվող քանակությամբ և տեսականիով 

պարեն ձեռք բերելու համար: Պարենի տնտեսական մատչելիությունը բնորոշում է 

պարենային ապահովության և աղքատության փոխկախվածությունը: Ռազմավա-

րության ներգործության ոլորտը ներկայանում է շուկաներով և ենթակառուց-

վածքներով, որտեղ կարևորվում է առաջարկի ու պահանջարկի ծավալների և 

համապատասխան գների վրա ռազմավարության ունեցած ազդեցությունը: 

Բնականաբար, որքան ցածր են պարենամթերքի և այլ ապրանքների գները, 

այնքան բարձր են իրական եկամուտների մակարդակն ու հնարավորությունները 

ձեռքբերելու անհրաժեշտ պարենամթերք: Հայաստանի պայմաններում պարենային 

ապահովության ռազմավարության դերակատարությունը առավել կարևոր է հատ-

կապես ցածր եկամուտներով տնային տնտեսությունների համար, որոնց եկամտի 

մեծ մասը ծախսվում է սննդի վրա.  

7) Հիմնական պարենային մթերքների ինքնաբավության նվազագույն մակար-

դակի ապահովման ռազմավարական ուղղություններն են.  

ա. կենսականորեն կարևորագույն պարենամթերքների, մասնավորապես՝ հացա-

մթերքի, բուսական յուղի, շաքարի, մսի, ձկան տեղական արտադրության խթանում 

և սահմանված կարգով չնվազեցվող պաշարների ձևավորում, կարտոֆիլի 

վերամշակման կարողությունների ստեղծման տեխնիկական աջակցություն։ Անաս-

նապահական մթերքների ծավալների ավելացման նպատակով կերային բազայի 

հնարավորությունների ընդլայնում, մասնավորապես՝ առավել արդյունավետ 

կերային մշակաբույսերի (եգիպտացորեն, կերի ճակնդեղ, գետնախնձոր, ոչ 

ավանդական համարվող մշակաբույսեր և այլն) մշակության նոր տեխնոլոգիաների 

ներդրման տեխնիկական աջակցության և խորհրդատվության ապահովում: Բնա-
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կան կերահանդակների արդյունավետ օգտագործման համար պայմանների 

ստեղծում,  

բ. Եվրասիական տնտեսական միությանը անդամակցության հետ կապված ան-

ցումային ժամանակահատվածում տարիֆային և ոչ տարիֆային կարգավորման 

միջոցով՝ պարենամթերքի ներքին շուկայի և տեղական արտադրողների շահերի 

պաշտպանություն: Պարենային անվտանգության և սպառողների շահերից ելնելով 

հիմնական պարենամթերքների ներմուծման աշխարհագրության վերանայում, 

ինչպես նաև Եվրասիական տնտեսական միության երկրներ արտահանման 

խթանում, 

գ. ապահովել բնակչության մեկ շնչի հաշվով օրական նվազագույնը 2412.1 կկալ 

(Համաշխարհային բանկի մեթոդաբանությամբ այդ թիվը կազմում է 2232 կկալ) 

էներգետիկ արժեքով սննդամթերքի սպառում, առաջնային պարենի (պարենային 

ցորեն, կարտոֆիլ, բանջարեղեն, բուսական և կենդանական յուղ, շաքար, կաթ, միս, 

ձու) ինքնաբավության նվազագույնը 75-80 տոկոս:  Այս կարևոր մարտահրավերը  

պահանջում է ոչ նպատակային նշանակությամբ  օգտագործվող և տարիներ շարու-

նակ չօգտագործվող վարելահողերը ներգրավել տնտեսական շրջանառության մեջ՝ 

առանց դրանց սեփականատերերի սեփականության իրավունքը խախտելու և վնաս 

պատճառելու: Դրա համար անհրաժեշտ է, համապատասխան օրենսդրական 

փոփոխություններ կատարելով,  իրականացնել հետևյալ քայլերը`  

-  համայնքի ավագանուն իրավունք վերապահել նպատակային նշանակությամբ 

առնվազն 3 տարի չօգտագործվող վարելահողը, որի սեփականատերը հարկային 

պարտավորությունները բարեխղճորեն չի կատարել և հողի վարձակալության 

հանձնելու հայտարարություն չի տվել, վարձակալության հանձնել մշակելու ցան-

կություն ունեցող իրավաբանական և ֆիզիկական անձանց հողի հարկի գումարը 

չգերազանցող վարձակալական վճարով և 5 տարվանից ոչ պակաս ժամկետով, 

-  վարձակալության սահմանված ժամկետը լրանալուց հետո՝ հողի սեփականա-

տիրոջ կողմից ինքնուրույն տնտեսավարման պարտավորություն չստանձնելու 

դեպքում վարձակալության ժամկետը յուրաքանչյուր դեպքում երկարացնել ևս 5 

տարով, 
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դ. քննարկել պարենային հաշվեկշռի կազմման գործընթացում Հայաստանի 

Հանրապետությունը և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը միասնական 

դիտարկելու հիմնավորվածության հարցը, 

ե. «Դաշտից մինչև պատառաքաղ» սննդի շղթայում սննդամթերքի անվտանգության 

համակարգը կանոնակարգող օրենսդրական դաշտի ամբողջականացում և Եվրա-

միության համապատասխան նորմատիվ/իրավական ակտերի հիման վրա` 

արտադրության, վերամշակման, փաթեթավորման, մակնշման, փոխադրման, 

պահպանման և իրացման շղթայի ինքնակարգավորման և տեսչական հսկողության  

ապահովում, 

զ. սահմանել կարևորագույն գյուղատնտեսական արտադրատեսակների (հացա-

հատիկ, բանջարեղեն, միս, կաթ) իրացման երաշխավորված գներ, որոնք տարվա 

ընթացքում կարող են ճշգրտվել ըստ գնաճի: Երաշխավորված գների սահմանման 

համար անհրաժեշտ է հիմք ընդունել երկրի բարենպաստ բնակլիմայական 

պայմաններում արտադրված կարևորագույն գյուղատնտեսական արտադրանքների 

հաշվարկային ինքնարժեքը: Տարվա ընթացքում գյուղատնտեսությունում տնտես-

վարողները ազատ են իրենց արտադրանքի տնօրինման հարցում կարող են 

վաճառել շուկայական գներով  (կարող են լինել երաշխավորված գնից բարձր, ցածր 

կամ հավասար): Իրացման գինը երաշխավորված գնից ցածր լինելու դեպքում 

տարվա վերջում գյուղատնտեսությունում տնտեսավարողները կստանան փոխ-

հատուցում նշված տարբերության չափով, 

է. կարևոր գյուղատնտեսական արտադրանքի, հումքի և պարենամթերքի գնային 

զգալի տատանումները կանխելու և, ընդհանրապես, պարենամթերքի շուկայի 

ընդհանուր կարգավորման նպատակով ձևավորել ապրանքային ինտերվենցիաների 

և ինտերվենցիոն գնումների ամբողջական համակարգ: Ապրանքային  ինտեր-

վենցիաները և ինտերվենցիոն գնումները կարող են իրականացվել տվյալ ժամա-

նակահատվածում պարենամթերքի շուկայում գնային զգալի տատանումների, 

մասնավորապես՝ 30 տոկոսից ավելի գների բարձրացման և նվազման դեպքում.  

8) հիմնական պարենային մթերքների ինքնաբավության նվազագույն մակարդակի 

գնահատման համար հիմք ընդունել առողջապահական նորմաներով սահմանված 
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պարենային զամբյուղի չափաքանակները` հաշվի առնելով համաշխարհային 

առաջավոր միտումները: 

78. Տեղական արտադրության գյուղատնտեսական արտադրանքների մրցունա-

կության բարձրացում, ըստ նպատակահարմարության ներմուծվող պարե-

նամթերքների փոխարինում, օրգանական գյուղատնտեսության և բնական 

երկրագործության ներուժի օգտագործման խթանում, արտահանման ուղղվա-

ծություն ունեցող գյուղատնտեսության զարգացում. 

1) գյուղատնտեսության զարգացման ռազմավարության շրջանակում նախատեսվում 

է իրականացնել ոլորտի վրա ներգործության միջոցների և եղանակների 

բազմաշերտ սպեկտր, ինչպես օրինակ՝ գիտական հետազոտությունները, գյուղա-

տնտեսությունում տնտեսավարողներին ծառայություններ մատուցողների որակա-

վորման բարձրացումը, հողօգտագործման նոր քաղաքականության կիրառումը, 

բնական ռեսուրսների արդյունավետ օգտագործումը, գյուղմթերքի արդարացի 

գների ձևավորման համար պայմանների ստեղծումն ու մթերումների սահուն 

կազմակերպումը և այլն: Գյուղական բնակչության եկամուտների և զբաղվածության, 

պարենամթերքի արտադրության և դրանց գների վրա ագրարային քաղա-

քականության ունեցած ազդեցությունը միաժամանակ ներգործելու է ինչպես պա-

րենի մատչելիության և պահանջարկի, այնպես էլ՝ արտադրության և առաջարկի, 

ինչպես նաև արտադրանքի մրցունակության վրա: Ռազմավարության հիման վրա 

իրականացվող քաղաքականության բովանդակության առանցքն են կազմելու 

այնպիսի միջոցառումներ և պահանջները, որոնք ներգործելով ոլորտում շուկա-

յական և գնագոյացման մեխանիզմների վրա բարենպաստ միջավայր կստեղծեն 

ինչպես գյուղատնտեսության, այնպես էլ արտադրական և սպասարկող ենթա-

կառուցվածքների գործունեության արդյունավետության բարձրացման համար. 

2) ազատական տնտեսակարգի պայմաններում գյուղատնտեսության պետական 

կարգավորման քաղաքականության, ներգործության մեխանիզմների և կանոնների 

արդյունավետ կիրառության գլխավոր խոչընդոտներից է գյուղատնտեսական 

մթերքի ապրանքայնության և շուկայական մեխանիզմների գործունակության ոչ 

բավարար մակարդակը, ինչը հիմնականում պայմանավորված է մթերքի իրացման 
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հետ կապված դժվարություններով և արտադրողից սպառող շղթայի ոչ նպատա-

կային գործունակությամբ: Այսպես, գյուղմթերքի մեծածախ շուկաների թերձևա-

վորման պայմաններում դեռևս չի ամբողջացել պահանջարկի ուսումնասիրություն-

արտադրություն-գնում-պահեստավորում-վերամշակում-իրացում մեծածավալ շրջա-

նառության շղթան: Հետևաբար այդ շղթայի գործունակությունը գտնվում է փոքրա-

ծավալ ու իրավիճակային և, ավելի հաճախ, հատվածավոր շրջանառության փուլում: 

Դրանով պայմանավորված, գյուղմթերք արտադրողների համար շարունակում են 

գերխնդիր մնալ արտադրության ծրագրավորման և մասնագիտացման հարցերը, 

իսկ գյուղատնտեսական մթերք վերամշակող և մեծածախ առևտրի կազմա-

կերպությունների համար՝ արտահանման մեծ ներուժի իրացումը. 

3) գյուղատնտեսական մթերքի ապրանքայնության ցածր և գյուղացիական 

տնտեսություններում բնատնտեսացման բարձր մակարդակները պայմանավորված 

են հետևյալ գործոններով` 

ա. գյուղացիական տնտեսությունների դեռևս չափազանց փոքր չափերը, 

բ. բուսաբուծական և անասնաբուծական կազմակերպված ծառայություններից օգ-

տվելու սահմանափակ մատչելիությունը, 

գ. բնակլիմայական պայմանների տատանումներից գյուղատնտեսության երաշ-

խիքներրն ապահովող մատչելի ապահովագրության բացակայությունը, 

դ. գյուղատնտեսական մթերքի իրացման կազմակերպված շուկաների մատ-

չելիության  հավասար պայմանների բացակայությունը,  

ե. գյուղատնտեսության սեզոնայնությամբ պայմանավորվող, գյուղացիական 

տնտեսություւնների շրջանառու միջոցների պակասը համալրելու նպատակով 

մատչելի վարկային ռեսուրսների անբավարարությունը, 

զ. գյուղմթերքի հիմնական տեսակների շուկաներում գնագոյացման մեխանիզմների 

կարգավորումը և գների սահմանումը խոշոր և մենաշնորհ դիրք գրավող գնորդների 

կողմից, 

է. պետության սահմանափակ մասնակցությունը ոլորտում առկա հարա-

բերությունների ձևավորմանն ու կարգավորմանը, ինչպես նաև պետության կողմից՝ 
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գյուղատնտեսության ոլորտում ներդրումների խթանմանն ուղղված քաղաքա-

կանության բացակայությունը, 

ը. գյուղացիական տնտեսությունների կողմից մատակարավող գյուղմթերքի խառը 

(տարբեր) որակական ցուցանիշները, 

թ. ոլորտի ներկա իրավիճակի, կանխատեսումների, զարգացման հեռանկարների 

վերաբերյալ իրազեկության ցածր մակարդակը,  

ժ. գյուղացիական տնտեսությունների կողմից նորարարությունների նոր տեխ-

նոլոգիաների, նոր գիտելիքների ընկալման և կիրառման նկատմամբ բարձր դիմա-

դրողականությունը,  

ժա. տեղական ինքնակառավարման մարմինների աշխատանքի արդյունավետու-

թյան ցածր մակարդակ` գյուղացիական տնտեսությունների և վերամշակողների 

կապերի ամրապնդման և այլ ոլորտներում, 

ժբ. թույլ զարգացած ենթակառուցվածքները, ինչպիսիք են՝  ճանապարհները, 

անհուսալի ոռոգման համակարգերը և այլն, 

ժգ. վառելիքի, գազի, էլեկտրաէներգիայի բարձր գինը, 

4) գյուղատնտեսական մթերքի արտադրության ծավալների աճն ու ներքին և 

արտաքին շուկաներում մրցունակ լինելը արտադրության համար նպաստավոր 

պայմաններից բացի, էապես կախված են նաև մթերման պայմաններից, ինչպես 

օրինակ արտադրողի և իրացման գների, գնի և ինքնարժեքի հարաբերակցու-

թյունները, գների տատանումները, արտադրության միջոցների, վառելիքի, սեր-

մացուի և պարարտանյութերի գները, մթերման հուսալի կետերի առկայությունը, 

գնումների և վճարումների կարգը և այլն: Այս բոլոր պայմանները մեծամասամբ 

գտնվում են գյուղատնտեսության և պարենային անվտանգության ոլորտում պե-

տության իրականացրաց քաղաքականության ներգործության տիրույթում. 

5) Հայաստանի Հանրապետության ազգային պարենային հաշվեկշռի տվյալների 

վերլուծությունը վկայում է, որ մի շարք առաջնահերթ անհրաժեշտ պարե-

նամթերքների ինքնաբավության մակարդակը, որը հաշվարկվում է արտադրության, 

ներմուծման և արտահանման ցուցանիշների օգնությամբ, դեռևս զգալիորեն ցածր է: 

Այսպես 2011-2013 թվականների միջին տվյալներով այն կազմել է. ցորենը՝ 38.7 %, 
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հատիկաընդեղենային մշակաբույսերը՝ 52.5 %, բուսական յուղը՝ 9.0 %, խոզի միսը՝ 

42.6 %, թռչնի միսը՝ 17.0 %.  

6) Հայաստանի Հանրապետության անդամակցությունը Եվրասիական տնտեսական 

միությանը հնարավորություններ է ստեղծում գյուղատնտեսական ծագման արտա-

դրատեսակների արտահանման ծավալների ավելացման համար, սակայն դրա հետ 

մեկտեղ խնդիրներ կարող են առաջանալ կապված Եվրասիական տնտեսական 

միության երկրներից ներմուծվող արտադրատեսակների նկատմամբ տեղական 

արտադրատեսակների մրցունակության բարձրացման անհրաժեշտության հետ: 

Հետևաբար կարևորվում է մրցակցությանը դիմակայելու համար տեղական արտա-

դրողներին աջակցությունը տարբեր միջոցների կիրառմամբ, մասնավորապես նոր 

տեխնոլոգիաների ներդրման, արտադրանքի որակի բարելավման, արտադրության 

ծախսերի կրճատման և այլն. 

7) տեղական արտադրողների մրցունակության բարձրացմանն կնպաստեն նաև 

գյուղատնտեսությունում տնտեսավարողներին տարբեր սուբսիդիաների տրամա-

դրումը, դրանց մեխանիզմենրի կատարելագործումը և նպատակայնության բար-

ձրացունմը: Կարևոր է համարվում բնական աղետների դեպքում դրանց հետևանք-

ների մեղմման հրատապ միջոցառումների իրականացումը: Մասնավորապես 

անհրաժեշտ ռեսուրսների` սերմացուների, սածիլների, հանքային պարարտա-

նյութերի, թունաքիմիկատների, դիզելային վառելանյութի արտոնյալ պայմաններով 

տրամադրումը, վարկային պարտավորությունների կատարման ժամկետների երկա-

րաձգումը և արտարժույթային վարկերը դրամայինով փոխարինումը: Կարևորվում է 

նաև բնական աղետների հետևանքների մեղմման մեթոդների վերաբերյալ խոր-

հրդատվության տրամադրումը. 

8) Հայաստանի Հանրապետությունում թողարկվող հայրենական արտադրանքի 

տեսականու ուսումնասիրությունը ցույց է տալիս, որ որոշ ապրանքների համար 

համեմատական առավելությունն ակնհայտ է: Օրինակ, կաթնամթերքի 

արտադրությունը,  հատկապես պանրի արտադրությունը և արտահանումը, որը 

հանդիսանում է նվազագույն սպառողական զամբյուղի տեսականի և որը 

կարևորվում է պարենային անվտանգության հիմնախնդրի լուծման տեսանկյունից.  
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9) առաջնահերթ անհրաժեշտ պարենամթերքների ինքնաբավության մակարդակի 

ցուցանիշները վկայում են  ինչպես դրանց առաջարկի կառուցվածքում ներմուծման 

ծավալների մեծ տեսակարար կշռի մասին, այնպես էլ շեշտադրում ներմուծումը, 

որոշակի հիմնավորված սահմաններում, տեղական արտադրությամբ փոխարինելու 

պարագան։ Որոշակիորեն հաստատուն պահանջարկի դեպքում, ներմուծման 

փոխարինման գործընթացը հնարավոր է ապահովել տեղական արտադրանքի 

արտադրության ծավալների ավելացման և դրանց մրցունակության բարձրացման 

միջոցով։ Այդ նպատակով նախատեսվում է.  

ա. բուսաբուծության, անասնապահության, գյուղատնտեսական մթերքների  

վերամշակման բնագավառում՝ առաջավոր տեխնոլոգիաների ներդրման ուղղու-

թյամբ խորհրդատվության, մատչելի պայմաններով նպատակային վարկերի 

ծավալների ընդլայնման և ներդրումների համար բարենպաստ պայմաններ 

ստեղծելու,  ինչպես նաև պատրաստի արտադրանքի իրացմանը օժանդակելու և 

արտադրողից սպառող արժեշղթայի արդյունավետության բարձրացման ու 

արդարացի գների ձևավորման միջոցով, 

բ. <<Համայնքներում գյուղատնտեսական ռեսուրսների կառավարման և մրցունա-

կության>> վարկային ծրագրի և դրա երկրորդ փուլի միջոցով տարեկան 50-55 

տեխնոլոգիաների գնահատման ծրագրերի, ինչպես նաև մրցակցային դրա-

մաշնորհային ծրագրերի իրականացում կարևորագույն բնագավառներում, մասնա-

վորապես՝  

- մշակաբույսերի նոր սորտերի մշակության, ցանքաշրջանառությունների կամ 

դրան հավասարազոր ագրոտեխնիկայի կիրառման, բույսերի պաշտպանության, 

պարարտացման արդյունավետ տեխնոլոգիաների ներդրում,  

- բարձր ավելացված արժեք ապահովող, հանրապետության բնատնտեսական 

պայմաններին համապատասխանող և շուկայական պահանջարկ ունեցող մշա-

կաբույսերի ներդրում,  

- գյուղատնտեսական կենդանիների բարձր մթերատու ցեղերի ներմուծում, 

արհեստական սերմավորման և ընտրասերման ճանապարհով անասունների 



 68

տեղական ցեղերի տոհմային հատկանիշների բարելավման գործընթացի 

շարունակում,  

- անասունների պահվածքի և կերակրման ոչ ավանդական արդյունավետ տեխ-

նոլոգիաների ներդրում, 

- գյուղատնտեսական մթերքների հետբերքահավաքային արդիական տեխնոլո-

գիաների ներդրմամբ՝ ավելացված արժեքի մեծացում, 

- արտադրության կազմակերպման, տնտեսավարման ձևերի զարգացման արդյու-

նավետ մեխանիզմների ներդրում, 

- արտադրանքի իրացման, մասնավորապես արտահանման գործառույթ ունեցող 

կառույցների ձևավորում,  

- աջակցության տարբեր մեխանիզմներով (նպատակային վարկեր, գրավի երաշ-

խիքներ, տոկոսադրույքի սուբսիդավորում, դրամաշնորհներ և այլն) արտա-

հանման ուղղվածություն ունեցող արտադրատեսակների արտադրության և 

արտահանման խթանում։ Վերջինս վերաբերում է թարմ մրգերի որոշ 

տեսակներին, օրգանական արտադրանքին, մսամթերքի և կաթնամթերքի որոշ 

տեսակներին, պտուղ-բանջարեղենի պահածոներին, հյութերին և այլն, 

10) պետություն-մասնավոր հատված համագործակցության արդյունքում տեղական 

շուկայում վճարունակ պահանջարկի ապահովման նպատակով գյուղացիական 

տնտեսությունների աջակցության ցուցաբերում, մասնավորապես վերջիններիս 

կողմից արտադրանքը հանրապետության շուկայում ուղղակի (գյուղացի-սպառող) 

վաճառքի  միջոցով իրացման մեխանիզմների ներդրման և կիրառման. 

11) տեղական արտադրության գյուղատնտեսական արտադրանքների մրցունա-

կության բարձրացման, պարենամթերքի ներմուծման փոխարինման և արտա-

հանման ծավալների ավելացման կարևորագույն նախադրյալներից է ջերմատնային 

տնտեսությունների գործունեությունը և դրանց զարգացումը: Ներկայումս հանրա-

պետությունում գործում են 145 հա ջերմատնային տնտեսություներ, որոնք մասնա-

գիտացված են բանջարեղենի արտադրությամբ (60%), մասնավորապես լոլիկ, վա-

րունգ, տաքդեղ և այլն, ինչպես նաև ծաղիկների արտադրությամբ (40%): Ներկայում 

ջերմոցային տնտեսություններում առկա են հիմնախնդիրներ կապված գազի բարձր 
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գնի, ջերմատնային տնտեսությունների մասնագետների հագեցվածության ցածր 

մակարդակի և առկա մասնագետների մասնագիտական գիտելիքների ոչ բավարար 

լինելու հետ: Նշված խնդիրների լուծման համար անհրաժեշտ է` 

ա. Հայաստանի գյուղատնտեսական կրթական համակարգում պատրաստել համա-

պատասխան մասնագետներ, կազմակերպել նաև առկա մասնագետների վերա-

պատրաստում, 

բ. ջեռուցման նպատակով նոր տեխնոլոգիաների և այլընտրանքային աղբյուրների 

ձեռք բերում, մշակում և ներդրում, 

գ. ներդնել հովացման համակարգեր,  մասնավորապես ամռան շրջանում բույսերի 

անհրաժեշտ միկրոկլիման ապահովելու նպատակով, որի արդյունքում կավելանա 

բերքատվությունը և կբարձրանա բերքի որակը, 

դ. անհրաժեշտ է զարգացնել նաև կաթիլային ոռոգման համակարգեր` տնտեսապես 

արդյունավետ տարբերակներով, 

12) ջերմատնային տնտեսություների ստեղծման համար պահանջվում են խոշոր 

ներդրումներ, իսկ Հայաստանի Հանրապետության առևտրային բանկերում վարկա-

վորման պահանջներից մեկը հանդիսանում է գրավի առարկայի առկայություն, որը 

տվյալ պարագայում հաշվի առնելով ռեսուրսների խոշոր ծավալները գրեթե  

անհնարին է: Այս գործընթացում անհրաժեշտ է պետական աջակցությունը փոքր և 

միջին ջերմատնային տնտեսություներին նոր տեխնիկա և տեխնոլոգիաներ 

ներդնելու ուղղությամբ. 

13) միջազգային շուկայում տարեց տարի աճում է պահանջարկը ինչպես թարմ, 

այնպես էլ վերամշակված օրգանական պարենամթերքների նկատմամբ։ Հայաս-

տանում առկա է որոշակի պայմաններ առավել բարձր ավելացված արժեք ապա-

հովող օրգանական սննդամթերքի արտադրության զարգացման համար,   

14) oրգանական գյուղատնտեսական արտադրությունը հիմնված է կայուն և հավա-

սարակշռված ագրոէկոհամակարգերի ստեղծման, պահպանության, աղտոտող 

տեխնոլոգիաների օգտագործման բացառման, քիմիական նյութերի կիրառման 

խիստ սահմանափակման, բույսերի տեսակների, ինչպես նաև կենդանիների ցեղերի 

կենսաբազմազանության ավելացման և հողի բնական բերրիության բարձրացման, 
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արդյունավետ ցանքաշրջանառության, օրգանական պարարտանյութերի կիրառ-

ման, վնասատուների ու հիվանդությունների դեմ պայքարի կենսաբանական, 

ֆիզիկական և այլ մեթոդներով պայքարի կազմակերպման վրա, 

15) oրգանական արտադրության բնագավառում արգելվում է գենետիկական վերա-

փոխված օրգանիզմների և դրանց ածանցյալների, իոնացնող ճառագայթման, 

ինչպես նաև ժամանակակից որևէ կենսատեխնոլոգիական մեթոդների կիրառումը, 

16) անասնաբուծական ծագման մթերքների և դրանց վերամշակումից ստացվող 

օրգանական սննդամթերքի արտադրության համար կարևոր նախադրյալ է 

Հայաստանում ալպիական և ենթալպյան գոտու արոտավայրերի առկայությունը, 

17) hանրապետությունում օրգանական գյուղատնտեսության ձևավորման ու զար-

գացման համար կարևոր նախադրյալ է միջազգային չափանիշներին համապա-

տասխան «Օրգանական գյուղատնտեսության մասին» ՀՀ օրենքի և դրա կիրար-

կումն ապահովող իրավական ակտերի առկայությունը, որն ամբողջականացնում է 

օրգանական գյուղատնտեսության հարաբերությունները կարգավորող իրավական 

դաշտը և համապատասխանության գնահատման կարգը, օրգանական արտա-

դրության մակնշման և պիտակավորման մոտեցումները, տնտեսավարողների պար-

տականությունները և այլն: Հանրապետությունում գործում է մասնավոր հատվածում 

համապատասխանությունը հավաստող (գնահատող) միջազգային հավատար-

մագրում ունեցող մարմին։ Այդ մարմինն ունի վերահսկողության (տեսչական գործու-

նեության) համապատասխան փորձ, ռեսուրսներ, որակավորված աշխատակազմ, 

աշխատանքներն իրականացնում է թափանցիկ և համապատասխանության 

գնահատման գործառույթների իրականացման ընթացքում ապահովում է տնտեսա-

վարողների առևտրային գաղտնիությունը, 

18) oրեսդրական դաշտի ձևավորման և համալրման հետ մեկտեղ պետական 

աջակցությամբ իրականացվել են որոշ քայլեր հանրապետությունում օրգանական 

գյուղատնտեսության զարգացման ուղղությամբ: Մասնավորապես «Թամարա 

ֆրութ» ընկերության կողմից պետական աջակցությամբ 2009-2014 թվականներին 

իրականացվում է 60 հա օրգանիկ այգիների հիմնման ծրագիրը (2014թ. դրությամբ 

հիմնվել է 61 հեկտար): Ծրագրի շրջանակներում շահառու գյուղատնտեսությունում 
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տնտեսավարողներին հատկացվել են անհրաժեշտ քանակությամբ հաղարջենու, 

ազնվամորու և մոշենու տնկիներ, օրգանական պարարտանյութ՝ գոմաղբ, 

հենասյուներ և մետաղալարեր: Մաքսային միության տեխնիկական կանոնակար-

գերին համապատասխան` մշակվել են օրգանական գյուղատնտեսության բնագա-

վառը կարգավոևրող մի շարք նորմատիվ փաստաթղթեր, 

19) մշակվել են օրգանական եղանակով տավարի մսի, կաթի արտադրության 

համար կթվող կովերի և բտվող տավարի կերաբաժիններ և կերակրման նորմաներ, 

որոնք տրամադրվել են օրգանական եղանակով կաթի և մսի արտադրությամբ 

զբաղվող տնտեսավարող սուբյեկտներին, 

20) hանրապետությունում օրգանական գյուղատնտեսության ձևավորման ու զար-

գացման համար անհրաժեշտ է. 

ա. մասնավոր հատվածում համապատասխանությունը հավաստող (գնահատող) 

մարմինների ձևավորման աջակցությունը, որոնք ունեն վերահսկողության 

(տեսչական գործունեության) համապատասխան փորձ, ռեսուրսներ, որակավորված 

աշխատակազմ, աշխատանքները իրականացնեն թափանցիկ և համապատաս-

խանության գնահատման գործառույթների իրականացման ընթացքում ապահովեն 

տնտեսավարողների առևտրային գաղտնիությունը։ Համապատասխանությունը 

գնահատող մարմինները պետք է հավատարմագրվեն պետական կառավարման 

լիազոր մարմնի կողմից։ Ընդ որում օրգանական արտադրանք ներմուծող երկիրը 

կարող է ցանկացած ժամանակ իրավասու լինել միջազգային վերստուգում և 

աուդիտ անցկացնելու հանրապետությունից արտահանվող օրգանական մակնշումը 

կրող պարենամթերքների նկատմամբ, 

բ. օրգանական արտադրության ազգային ստանդարտների (տեխնիկական կանոն-

ակարգերի) մշակում և դրանց ներդաշնակեցում միջազգային չափորոշիչներին, 

գ. օրգանական արտադրության խթանման նպատակով ոլորտի սուբսիդավորման 

մեխանիզմների մշակում և ներդրում, 

դ. օրգանական արտադրության և օրգանական արտադրանքի վերաբերյալ սպա-

ռողների իրազեկության մակարդակի բարձրացման միջոցառումների մշակում, 
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ե. օրգանական արտադրության և օրգանական արտադրանքում կանանց 

ներգրավվմանն ուղղված հանրության իրազեկության բարձրացման միջոցա-

ռումների մշակում,  

    զ. օրգանական գյուղատնտեսական արտադրության ուղղությամբ մասնագիտաց-

ված փորձացուցադրական-ուսումնական կենտրոնի ստեղծմանն աջակցություն,  

21) hանրապետությունում օրգանական արտադրության խթանման համար անհրա-

ժեշտ է ապահովել աջակցությունը խորհրդատվության, տեղեկատվության տրա-

մադրման ուղղությամբ, 

22) գյուղատնտեսության ռեսուրսային ներուժի օգտագործման տեսանկյունից 

կարևորվում է բնական երկրագործության զարգացումը: Վերջինս հիմնված է 

հողի նվազագույն մշակման վրա, որը կանխում է էրոզիան (էրոզիայի կանխմանը 

նպաստում է նոր ագրոտեխնիկայի մեկ այլ գործոն, ըստ որի հողի մակերեսը մերկ 

կարող է մնալ տարվա ընթացքում ոչ ավելի, քան 2 շաբաթ)` պայմանավորված հողի 

նկատմամբ նվազագույնի հասցրած միջամտությամբ, որի հետևանքով այն միշտ 

փխրեցված է մնում և հնարավոր է դառնում մշակաբույսերին անհրաժեշտ ջրի 

քանակի առնվազն կեսը վերցնել օդից և հողի բնական բերրիությունն ապահովել 

հողից կորզված օրգանական և անօրգանական միացությունների միջոցով, որն 

ապահովում են հողում ապրող միկրոօրգանիզմները: Թվարկած գործոնները 

կարևոր են և  ապահովում են բերրիության պահպանում և բերքատվության աճ 

առնվազն 30-50 տոկոսով` տնտեսավարողների ծախսերի առնվազն կրկնակի 

նվազումով: Սակայն նշված գործոններն ուղեկցվում են մանրամասներով և 

առանձնահատկություններով, որոնց իմացությունը պահանջում է հող մշակողից 

որոշ պատրաստվածություն և գիտակցված, ստեղծագործական մոտեցում: Այդ 

դեպքում բերքատվության աճը կարող է լինել կրկնակի` նույն նվազագույն 

ծախսերով: Այնուամենայնիվ նոր երկրագործությունը ոչ այդքան նոր գիտելիքներ է 

պահանջում, որքան նորովի մոտեցում: Շատ երկրներում նշված ագրոտեխնիկայի 

տարածումը սահմանափակվում է վերը նշված միկրոօրգանիզմների արդյունավետ 

պատրաստուկների բացակայությամբ, վերջինիս որակյալ նմուշներ (ԷՄ (էֆեկտիվ 

միկրոօրգանիզմներ) պատրաստուկներ)  արտահանում են Ճապոնիան և Ռուսաս-
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տանը: Տասնամյակների որոնումնրի արդյունքում Հայաստնի Հանրապետությունում 

մշակվել է և այժմ արտադրվում է դրան բոլոր առումներով գերազանցող ՀՄ 

(Հանքային Միկրոօրգանիզմներ) պատրաստուկը, որն, ինչպես ցույց տվեցին 

եռամյա փորձարկումները, զգալիորեն գերազանցում է ճապոնական և ռուսական 

արտադրանքները և այժմ հիմնականում արտահանվում է Ռուսաստանի 

Դաշնություն: Նշված ագրոտեխնիկայով ստացված բերքը` բացի բերքատվության 

նշված հավելումներից, 1-2 շաբաթով ավելի շուտ է հասունանում, իսկ նրա 

բերքահավաքի ավարտման ժամկետը ևս այդքանով երկարում է, համային հատ-

կանիշները լինում են ավելի բարձր, իսկ բերքն ավելի պահունակ. 

23) օրգանական գյուղատնտեսության արդեն կառուցված համակարգն ի դեմս 

կենսաօրգանական (բնական) երկրագործության ձեռք է բերում իր համակարգի 

արգելակիչների վերացման կարևոր գործիք. այն դեպքում, երբ օրգանական 

արտադրանքի ինքնարժեքն ավելի բարձր է, քան ավանդականինը, ինչն այդ 

ապրանքը դարձնում է շուկայում ոչ այդքան մրցունակ (օրգանական գյուղա-

տնտեսության արտադրանքը սպառվում է ավելի բարձր գներով շուկայի հատուկ 

հատվածում), բնական երկրագործությունը հնարավորություն կտա գյուղմթերք 

արտադրող ամենալայն զանգվածներին նվազագույն ծախսերով արտադրել 

բաձրորակ, սպառողի ամենախիստ պահանջներին բավարարող արտադրանք, որը 

կբավարարի ցանկացած թվով սպառողների բարձրակարգ մթերքով, արտադրողի 

ընտրությամբ` սերտիֆիկացված կամ առանց դրա: 

79. Բնատնտեսական գործոններով և պահանջարկով պայմանավորված 

գոտիական նախընտրելի մասնագիտացման նպաստում և արտադրության 

ռացիոնալ տեղաբաշխում. 

1) գյուղատնտեսության ռեսուրսային ներուժի արդյունավետ օգտագործումը, գյուղա-

տնտեսությունում տնտեսավարողների  եկամուտների ավելացումը, գյուղական 

բնակավայրերի սոցիալ-տնտեսական զարգացումը պահանջում է՝ բազմա-

կողմանիորեն հիմնավորված գոտիական մասնագիտացում և արտադրության 

ռացիոնալ տեղաբաշխում։ Ազատական տնտեսության պայմաններում այս 

գործընթացները հիմնականում կարգավորվում են շուկայական գործոններով, 



 74

սակայն, նկատի ունենալով հիմնախնդրի ռազմավարական նշանակությունը, 

պետությունը տարածքային զարգացման քաղաքականության շրջանակներում 

ուղղակիորեն և անուղղակիորեն տարբեր գործիքների կիրառմամբ կարող է 

նպաստել արտադրության մասնագիտացմանը և ռացիոնալ տեղաբաշխմանը. 

2) գյուղատնտեսության ոլորտում տնտեսական վերափոխումների ժամանակահատ-

վածում տարբեր սոցիալ-տնտեսական գործոնների ազդեցությամբ նկատելիորեն 

խաթարվել է (անցանկալի փոփոխությունների է ենթարկվել) գյուղատնտեսական 

գոտիների մասնագիտացումը, որի հետևանքով զգալիորեն նվազել է ռեսուրսների 

օգտագործման արդյունավետությունը, կրճատվել է միավոր տարածությունից 

ստացվող արդյունքը.  

3) գյուղատնտեսության բնատնտեսական ներուժի առավել արդյունավետ օգտա-

գործման նպատակով, այդ ներուժի հնարավորությունների գնահատման հիման 

վրա, փաստաթղթում ներկայացվում են հանրապետության մարզերի հեռանկարա-

յին նախընտրելի մասնագիտացման ուղղությունները։ Վերջինս ուղենիշային պետք է 

լինի նպատակային քաղաքականության իրականացման համար. 

4) կառավարման նպատակահարմարության տեսանկյունից գոտիական մասնա-

գիտացումը և արտադրության տեղաբաշխումը ներկայացվել է մարզային կտրված-

քով. 

Հանրապետության մարզերի գյուղատնտեսության նախընտրելի 
մասնագիտացումը և գլխավոր ճյուղերը (համախառն արտադրանքի 

կառուցվածքով) 

Մարզերը 
Մինչև ագրարային 

բարեփոխումները 
Ներկայիս վիճակը 

Հեռանկարային 

մասնագիտացումը 

1 2 3 4 

Արագա-

ծոտն 

Բանջարաբուծություն, 
խաղողագործություն, 
պտղաբուծություն, 
կաթնամսային 
տավարաբուծություն, 
ոչխարաբուծություն։ 
 
 

Կաթնամսային տավարա-

վարաբուծություն, հացահա-

տիկային տնտեսություն,  

պտղաբուծություն, կարտո-

ֆիլաբուծություն։ 

Կաթնամսային տավա-

րաբուծություն, պտղա-

բուծություն, կարտոֆի-

լաբուծություն, ոչխա-

րաբուծություն, 

կերարտադրություն: 
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Արարատ Խաղողագործություն, 

պտղաբուծություն, 

բանջարաբուծություն, 

կաթնային տավարա-

բուծություն, թռչնա-

բուծություն։ 

Բանջարբոստանային 

մշակաբույսերի արտա-

դրություն, խաղողա-

գործություն, պտղաբուծություն 

կաթնամսային տավարաբու-

ծություն,   կարտոֆիլաբուծու-

թյուն, հացահատիկային 

տնտեսություն։ 

Խաղողագործություն, 

բանջարաբուծություն, 

կաթնային տավարա-

բուծություն, պտղաբու-

ծություն, վաղահաս 

կարտոֆիլաբուծու-

թյուն: 

Արմավիր Խաղողագործություն, 

պտղաբուծություն, բան-

ջարաբուծություն, կաթ-

նային տավարաբուծու-

թյուն, թռչնաբուծու-

թյուն, խոզաբուծություն, 

եթերայուղային արտա-

դրություն։ 

Բանջարբոստանային 

մշակաբույսերի արտա-

դրություն, խաղողա-

գործություն, հացահա-

տիկային տնտեսություն, 

կաթնամսային տավարաբու-

ծություն, պտղաբուծություն, 

թռչնաբուծություն, խոզա-

բուծություն, կարտոֆիլաբու-

ծություն: 

Խաղողագործություն, 
բանջարաբուծություն, 
պտղաբուծություն, 
բուստանային 
մշակաբույսերի 
արտադրություն, 
կաթնային տավարա-
բուծություն, վաղահաս 
կարտոֆիլաբուծու-
թյուն։ 

Գեղար-
քունիք 

Մսակաթնային անաս-
նապահություն, ծխախո-
տագործություն, 
կարտոֆիլաբուծություն։ 

Կարտոֆիլաբուծություն, 
կաթնամսային տավարա-
բուծություն, հացահատիկային 
տնտեսություն, ոչխարաբուծու-
թյուն, բանջարաբուծություն։ 

Մսակաթնային անաս-
նապահություն, կար-
տոֆիլաբուծություն, 
հացահատիկային 
տնտեսություն, կերար-
տադրություն: 

Լոռի Կաթնային և տոհմային 
անասնապահություն, 
կարտոֆիլաբուծություն։ 

Կաթնամսային անասնա-
պահություն, կարտոֆիլաբու-
ծություն, հացահատիկային 
տնտեսություն, կերարտադրու-
թյուն, բանջարաբուծություն։ 

Կաթնամսային անաս-
նապահություն, կար-
տոֆիլաբուծություն, 
հացահատիկային 
տնտեսություն,  կեր-
արտադրություն, 
ճակնդեղագործու-
թյուն, 
պտղաբուծություն։ 

Կոտայք Կաթնամսային անաս-
նապահություն, թռչնա-
բուծություն, պտղաբու-
ծություն, հացահա-
տիկային տնտեսություն, 
բանջարաբուծություն։ 

Մսակաթնային անաս-
նապահություն, 
թռչնաբուծություն, հացա-
հատիկային տնտեսություն, 
բանջարաբուծություն, պտղա-
բուծություն կարտոֆիլաբու-
ծություն։ 

Կաթնամսային անաս-
նապահություն, թռչնա-
բուծություն, 
ոչխարաբուծություն, 
պտղաբուծություն, 
հացահատիկային 
տնտեսություն, 
բանջարաբուծություն, 
կերարտադրություն։ 
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Շիրակ Մսակաթնային տավա-
րաբուծություն, ոչխա-
րաբուծություն, 
ճակնդագործություն, 
հացահատիկային 
տնտեսություն։ 

Մսակաթնային  տավարա-
բուծություն, հացահատիկային 
տնտեսություն, կարտոֆիլա-
բուծություն, բանջարաբու-
ծություն, ոչխարաբուծություն։ 

Մսակաթնային տավա-
րաբուծություն, ոչխա-
րաբուծություն, հացա-
հատիկային տնտեսու-
թյուն, կարտոֆիլաբու-
ծություն, կերարտադ-
րություն, բանջարա-
բուծություն, ճակնդե-
ղագործություն։ 

Սյունիք Մսակաթնային տավա-
րաբուծություն, ոչխա-
րաբուծություն, ծխախո-
տագործություն, պտղա-
բուծություն, խաղողա-
գործություն։ 

Մսակաթնային տավարաբու-
ծություն, հացահատիկային 
տնտեսություն, ոչխարա-
բուծություն, կարտոֆիլաբու-
ծություն, 
բանջարաբուծություն, 
պտղաբուծություն։ 

Մսակաթնային տավա-
րաբուծություն, ոչխա-
րաբուծություն, կերար-
տադրություն, հացա-
հատիկային տնտեսու-
թյուն, մերձարևադար-
ձային պտղաբուծու-
թյուն։ 

Վայոց 
Ձոր 

Տավարաբուծություն, 
ոչխարաբուծություն, 
ծխախոտագործություն, 
խաղողագործություն, 
պտղաբուծություն։ 

Մսակաթնային տավա-
րաբուծություն, թռչնաբուծու-
թյուն, հացահատիկային 
տնտեսություն, պտղա-
բուծություն, խաղողագոր-
ծություն։ 

Մսակաթնային տավա-
րաբուծություն,  պտ-
ղաբուծություն, մանր 
եղջերավոր անասնա-
բուծություն, խաղողա-
գործություն, 
թռչնաբուծություն։ 

Տավուշ Ծխախոտագործություն 
պտղաբուծություն, 
կաթնամսային տավա-
րաբուծություն, խաղո-
ղագործություն, 
խոզաբուծություն։ 

Մսակաթնային տավա-
րաբուծություն, 
հացահատիկային 
տնտեսություն, կարտոֆի-
լագործություն, խոզաբու-
ծություն, ոչխարաբուծություն, 
պտղաբուծություն, խաղողա-
գործություն, 
թռչնաբուծություն։ 

Մսակաթնային տավա-
րաբուծություն, պտղա-
բուծություն, խաղողա-
գործություն, խոզա-
բուծություն, կերար-
տադրություն, ծխախո-
տագործություն։ 

5) hեռանկարային նախընտրելի մասնագիտացման ապահովման քաղաքա-

կանության հիմնական գործիքները հետևյալն են` 

ա. բուսաբուծության և անասնապահության ոլորտում նպատակային սուբսի-

դավորման ծրագրերի իրականացում, նպատակ ունենալով նախընտրելի մասնա-

գիտացման ուղղությունների խթանումը, 

բ. վարկերի մատչելիության բարձրացման մեխանիզմների   նպատակաուղղում 

նախընտրելի մասնագիտացման ուղղությունների ապահովմանը,  
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գ. նախընտրելի մասնագիտացման կիրառման արդյունքների և առավելությունների 

վերաբերյալ գյուղատնտեսությունում տնտեսավարողներին, համակարգված 

խորհրդատվության տրամադրում, 

դ. ագրարային ոլորտի պետական աջակցության, վարկային և դրամաշնորհային 

ծրագրերի նպատակաուղղում նախընտրելի մասնագիտացման ապահովմանը, 

ե. գյուղատնտեսական մթերքների գնումների պայմանագրային հարաբերու-

թյունների զարգացման միջոցով նախընտրելի մասնագիտացման խթանում, 

զ. գյուղատնտեսությունում տնտեսավարողներին շուկայական պահանջարկի վերա-

բերյալ համակողմանի տեղեկատվության տրամադրման միջոցով նախընտրելի 

մասնագիտացման խթանում. 

է. գյուղական համայնքների արտադրական և սոցիալական ենթակառուցվածքների 

զարգացման միջոցով ներդրումային պայմանների բարելավում: 

80. Գյուղատնտեսությունում տնտեսավարողներին հասցեական աջակցության 

(սուբսիդավորման) մեխանիզմների կատարելագործում. 

1) գյուղատնտեսությունում սեփականության և տնտեսավարման բազմաձևությունը, 

ապրանքների և ծառայությունների գների ազատականացումը պետական աջակ-

ցության սահմանափակության պայմաններում առավել ամբողջական են բացա-

հայտում յուրաքանչյուր տարածաշրջանի և արտադրող սուբյեկտի իրական 

մրցակցային հնարավորությունները: Այդ հնարավորություն է ընձեռում, հիմք 

ընդունելով գյուղատնտեսության ոլորտի առանձնահատկությունները, առավել 

նպատակամետ ու արդյունավետ դարձնել պետական աջակցության քաղաքակա-

նությունը. 

2) վերջին տարիներին Հայաստանի Հանրապետության կառավարության կողմից 

զգալի աջակցություն է ցուցաբերվել սերմնաբուծության և սերմապահովությանը, 

բույսերի պաշտպանությանը, տոհմային անասնաբուծության զարգացմանը, 

անասնաբուժական ծառայությունների մատուցմանը, ոռոգման համակարգերի 

վերականգնմանը և զարգացմանը, հողերի բարելավմանը, ոլորտի արտադրական 

ենթակառուցվածքների և գյուղի սոցիալական զարգացմանը: Իրականացվող 
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քաղաքականության արդյունքում գյուղատնտեսության ոլորտում արձանագրվել են 

որոշակի դրական տեղաշարժեր. 

3) նշվածի հետ մեկտեղ Հայաստանի Հանրապետության տարբեր գյուղատնտե-

սական գոտիներում, պայմանավորված բնական և արտադրական պայմանների 

տարբերությամբ, առկա է գյուղատնտեսական գործունեություն իրականացնող 

տնտեսավարող սուբյեկտների անհավասար պայմաններ: Ինչպես ցույց է տալիս 

միջազգային փորձը, նման իրավիճակում պետական կարգավորիչ գործիքը 

գյուղատնտեսության սուբսիդավորումն է, որը նպատակամետ ձևով կիրառվում է 

նաև գյուղատնտեսության ոլորտի առավել կարևոր արտադրությունների խթանման 

համար. 

4) գյուղատնտեսության սուբսիդավորման նպատակը Հայաստանի Հանրապետու-

թյան տարբեր բնատնտեսական պայմաններում գյուղատնտեսական գործու-

նեություն իրականացնող սուբյեկտների համար նպաստավոր մրցակցային միջա-

վայրի ձևավորումը և ճյուղի գերակա ուղղությունների զարգացումը խթանող 

պայմանների ստեղծումն է. 

5) միջազգային փորձի ուսումնասիրությունը ցույց է տալիս, որ ինչպես զարգացած, 

այնպես էլ զարգացող երկրներում տնտեսության շուկայական կարգավորումը զու-

գակցվում է գյուղատնտեսության պետական աջակցություն ցուցաբերելու քաղա-

քականության հետ: Այսպիսի մոտեցումը հիմնավորվում է հետևյալ պատճառներով` 

ա. գյուղատնտեսությունը ընդունվում է որպես տնտեսության ռազմավարական 

ոլորտ, քանի որ պարենային ինքնաբավությունը մեղմացնում է արտակարգ 

իրավիճակների պայմաններում երկրի պարենային անվտանգության ռիսկերը, 

ինչպես նաև պետությունը դառնում է ավելի մրցունակ միջազգային ասպարեզում` 

թե տնտեսական, թե քաղաքական առումներով, 

բ. գյուղատնտեսությունը կախված է բնական գործոններից, որոնք սահմանա-

փակում են արտադրության դիվերսիֆիկացման հնարավորությունները և ստեղծում 

անհավասար պայմաններ տարբեր բնական գոտիների գյուղացիական տնտե-

սությունների համար, 
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գ. գյուղատնտեսությունը բազմագործառութային ոլորտ է, այն չի սահմանափակվում 

միայն գյուղատնտեսական արտադրությամբ, այլ նպաստում է գյուղական 

տարածքների զարգացմանը, ժողովրդագրական գործընթացների կարգավորմանը, 

մարդու կենսագոյության միջավայրի, բնական լանդշաֆտների և ամբողջական 

էկոհամակարգերի պահպանմանը, 

դ. գյուղատնտեսությունը ոչ միայն արտադրանքների խոշոր մատակարար է, այլև 

ապրանքների ու ծառայությունների կարևոր սպառող, հետևաբար` մեծ 

ազդեցություն ունի տնտեսության կառուցվածքի և տնտեսական աճի վրա, 

ե. քանի որ, գյուղատնտեսական արտադրանքներն աշխարհում արտադրվում են 

տարբեր կլիմայական պայմաններում, դրանց ծավալներն ու գները խիստ տար-

բերակված և անկայուն են: Ուստի, Հայաստանի Հանրապետության տնտեսական 

անվտանգության տեսանկյունից, արդարացում չունի ռազմավարական նշանա-

կություն ունեցող պարենամթերքների գերակշռող պակասը ներկրումների միջոցով 

լրացնելու երկարաժամկետ քաղաքականությունը, 

զ. այս պատճառներն ինքնին ծանրակշիռ են՝ երկրի տնտեսական և պարենային 

անվտանգության, գյուղական տարածաշրջանների զարգացման և էկոհամա-

կարգերի պահպանության նկատառումներով, գյուղատնտեսությանը պետական 

աջակցություն ցուցաբերելու առավել նպատակամետ քաղաքականության 

իրականացման համար, 

6) տարբեր երկրների փորձի ուսումնասիրությունը ցույց է տալիս, որ գյուղատնտե-

սության ոլորտի աջակցությունը իրականացվում է ըստ հետևյալ ձևերի` 

ա. գնման գների նկատմամբ հավելավճարներ. պետությունը սահմանում է երկրում 

արտադրվող գյուղատնտեսական արտադրանքի երաշխավորված (նպատակային) 

գներ: Այնուհետև, շուկայի իրավիճակից ելնելով, պետության կողմից գյուղացիական 

տնտեսություններին փոխհատուցվում է երաշխավորված շուկայական գների տար-

բերությունը, 

բ. աջակցություն շուկայական գներին. նշված մեխանիզմը, ըստ էության, հան-

դիսանում է անուղղակի սուբսիդավորման ձև, որն իրականացվում է երկրում 

իրացվող գյուղատնտեսական արտադրանքի նվազագույն շուկայական գնի կարգա-
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վորման միջոցով: Հիմնականում դա կատարվում է ի հաշիվ ներմուծվող՝ սուբսիդա-

վորման ենթակա նմանատիպ արտադրանքի նկատմամբ բարձր մաքսատուրքեր 

սահմանելու միջոցով, 

գ. հողի մշակման համար տրվող վճարումներ. Տվյալ դեպքում կիրառվում է 

մշակվող հողատարածքների յուրաքանչյուր միավորի համար սուբսիդավորման 

տարբեր մեխանիզմներ, 

դ. արտադրության գործոնների ձեռքբերման հետ կապված ծախսերի փոխ-

հատուցում. սուբսիդավորման տվյալ ձևի դեպքում պետությունը փոխհատուցում է 

գյուղացիական տնտեսությունների (ֆերմերների) կողմից անհրաժեշտ ռեսուրսների` 

մեքենաների, սարքավորումների, պարարտանյութերի, վառելիքի, քսանյութերի և 

այլնի ձեռքբերման, ոռոգման ջրի, ինչպես նաև ապահովագրության վրա 

կատարված ծախսերի մի մասը, 

7) Հայաստանի Հանրապետության գյուղատնտեսության ոլորտին ներկայումս հաս-

ցեական աջակցություն (սուբսիդիաներ) տրամադրվում են հետևյալ ուղղու-

թյուններով` 

ա. գյուղատնտեսական մշակաբույսերի սերմերի արժեքի մասնակի սուբսի-

դավորում, 

բ. հանքային պարարտանյութերի գնի մասնակի սուբսիդավորում, 

գ. դիզելային վառելանյութի գնի մասնակի սուբսիդավորում, 

դ. գյուղատնտեսությունում տնտեսավարողներին տրամադրվող վարկերի տոկոսա-

դրույքների սուբսիդավորում, 

ե. ոռոգման ջրի ծախսերի մի մասի սուբսիդավորում, 

8) hանրապետության գյուղատնտեսությունում կիրառված հասցեական աջակցու-

թյան փորձը և ոլորտի առանձնահատկությունները պահանջում են այդ աջակ-

ցության ուղղությունների և կիրառվող մեխանիզմների վերանայում, նպատակ 

ունենալով դրանց իրականացման գործընթացի թափանցիկության և ներդրվող 

ռեսուրսների նպատակայնության մակարդակի բարձրացումը: Հասցեական աջակ-

ցությունը պետք է նպատակաուղղված լինի մի շարք խնդիրների լուծմանը, 

մասնավորապես` 
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ա.  պարենային անվտանգության մակարդակի բարձրացումը,  

բ. հողային ռեսուրսների նպատակային օգտագործման մակարդակի բարձրացումը, 

գ. գյուղատնտեսության նախընտրելի մասնագիտացման խթանումը, 

դ. ագրոտեխնիկական և զոոտեխնիկական պահանջների կատարումը, 

ե. սերմնաբուծության և տոհմային անասնաբուծության զարգացումը, 

զ. արդիական տեխնոլոգիաների ներդրումը, 

է. ոլորտի մրցունակության բարձրացումը, 

ը. գյուղատնտեսության զարգացման համար պայմանների համահարթեցումը, 

թ. տնտեսավարման ձևերի զարգացման խթանումը, 

ժ. արտահանման ծավալների մեծացումը, 

9) նշված խնդիրների լուծմանը կուղղվեն հասցեկան աջակցության հետևյալ 

մեխանիզմները` 

ա. ռազմավարական նշանակության, ինքնաբավության ցածր մակարդակ ունեցող, 

առաջնահերթ անհրաժեշտ մթերքների արտադրության սուբսիդավորում, այն 

առաջին հերթին վերաբերում է` ցորենին, եգիպտացորենին, տավարի, խոզի և 

թռչնի մսին: Աջակցությունը բուսաբուծության ոլորտում նպատակահարմար է 

իրականացնել մշակվող ցանքատարածություննրի, իսկ անասնապահական մթերք-

ների համար  արտադրված արտադրանքի միավոր ծավալի հաշվով սահմանված 

չափաքանակով սուբսիդավորման միջոցով: Պետական աջակցությունն անհրաժեշտ 

է տարբերակել ըստ արտադրանքի տեսակի, ինչպես նաև գոտիական և 

մասնագիտացման առանձնահատկությունների,  

բ. հողային ռեսուրսների նպատակային օգտագործման մակարդակի բարձրացման 

համար անհրաժեշտ է պետական աջակցությունն առաջնահերթ ուղղել սահմանային 

և բարձր լեռնային գյուղական համայնքների տնտեսավարողներին: Առավել արդյու-

նավետ կարող է համարվել հացահատիկային և հատիկաընդեղենային 

մշակաբույսերի, կարտոֆիլի, բանջարեղենի, միամյա և բազմամայա կերային 

մշակաբույսերի ցանքատարածությունների, բազմամայա տնկարկների 

տարածքների միավորի հաշվով սուբսիդիաների տրամադրումը, պայման 

համարելով ագրոտեխնիկական միջոցառումների կատարման բարելավումը, 



 82

նախորդ երեք տարիների նկատմամբ բերքատվության մակարդակի որոշակի սահ-

մանված չափին համապատասխան բարձրացումը, 

գ. նախընտրելի մասնագիտացման խթանման համար անհրաժեշտ է պետական 

հասցեական աջակցությունը նպատակաուղղել ըստ գոտիների առավել բարե-

նպաստ պայմաններ ունեցող և տվյալ գոտու համար համեմատաբար բարձր 

ավելացված արժեք ապահովող մթերքների արտադրության սուբսիդավորմանը, 

դ. արդիական տեխնոլոգիաների ներդրման, տեխնիկական վերազինման 

պետական աջակցության կարևոր ուղղություններից կարող է լինել գյուղա-

տնտեսության տեխնիական միջոցների լիզինգի կանխավճարի մասնակի սուբսի-

դավորումը,  

ե. Պետական աջակցության արդյունավետ ուղղություններից կարող է լինել բարձր 

վերարատադրության սերմերի և տոհմային անասնագլխաքանակի գնի մի մասի 

սուբսիդավորման ծրագրերի իրականացումը, որպես փոխհատուցում հետագա 

վերարտադրության արտադրանքը սահմանված պայմաններին համապատասխան 

ետ գնման պայմանների կիրառումը, 

զ. կարևոր է համարվում նաև գյուղատնտեսության մեջ օգտագործվող կարևորա-

գույն ռեսուրսների,  մասնավորապես հանքային պարարտանյութերի և դիզելային 

վառելանյութի գների մասնակի սուբսիդավորումը: Սակայն այստեղ խնդիր է 

պահանջարկի գնահատումից մինչև ռեսուրսների տրամադրման գործընթացների 

թափանցիկության ապահովումը, այդ ռեսուրսների նպատակային օգտագործումը: 

Վերջինիս կարող է նպաստել գյուղատնտեսությունում տնտեսավարողներին դիզե-

լային վառելանյութի, ինչպես նաև այլ ռեսուրսների տրամադրման փոխարեն 

շահառուներին կտրոնների հատկացումը, որի գնի մի մասը կսուբսիդավորվի, իսկ 

շահառուն ռեսուրսը ձեռք կբերի իր նախընտրելի մատակարարից և ժամկետում,  

է. հասցեկան աջակցության ուղղություններից կարող է լինել տնտեսավարման 

ձևերի խթանումը` կոոպերացիային աջակցության տարբեր գործիքների 

կիրառմամբ: Մասնավորապես այդ գործիքներից կարող են լինել` հարկային հատուկ 

մոտեցման կիրառումը, գիտական, խորհրդատվական և տեղեկատվական 

ապահովումը, պետական գնումներում որպես գործընկեր կոոպերատիվներին 
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առաջնահերթության ապահովումը, գյուղատնտեսական հումք վերամշակող, 

գյուղատնտեսության մեջ օգտագործվող ռեսուրսներ մատակարարող և 

արտադրանքը իրացնող ընկերությունների հետ պայմանագրային 

հարաբերությունների հաստատմանն աջակցությունը, տրամադրվող վարկերի 

մատչելիության բարձրացումը, հողերի բարելավման, ոռոգման, առաջնային 

սերմնաբուծության, բույսերի պաշտպանության, տոհմաբուծության և անասնա-

բուժության բնագավառներում միջոցառումների առաջնահերթ ֆինանսավորումը, 

կոոպերատիվներին իրացվող տեխնիկական միջոցների արժեքի մասնակի 

սուբսիդավորումը, տարբեր բնույթի աջակցության ծրագրերը կոոպերատիվների 

միջոցով իրականացումը, նոր տեխնոլոգիաների և ագրոտեխնիկայի ներդրման մի 

մասի սուբսիդավորումը, 

ը. հասցեական պետական աջակցության կարևոր ուղղություններից է լինելու գյուղա-

տնտեսությունում տնտեսավարողներին տրամադրվող վարկերի տոկոսադրույքների 

մասնակի սուբսիդավորման մեխանիզմների կիրառումը, այստեղ կարևոր է 

համարվում տոկոսադրույքի սուբսիդավորման մասնաբաժնի տարբերակումը մի 

շարք հատկանիշներից ելնելով, ինչպես նաև նախկինում կիրառված վարկերի մայր 

գումարի չափի և վարկավորման  ժամկետների ընդլայնումը, որը հնարավորություն 

կտա այդ փոխառու միջոցները նպատակուղղել ագրոտեխնիկայի կատարե-

լագործմանը, նոր տեխնոլոգիաների ներդրմանը, այգեգործության և տոհմային 

անասնաբուծության զարգացմանը: Անհրաժեշտ է համարվում տոկոսադրույքի 

սուբսիդավորմամբ վարկերի մայր գումարի չափը հասցնել մինչև 12 մլն դրամի, 

վարկավորման ժամկետը` ծրագրերի ուղղվածությունից ելնելով, 2-7 տարի: 

Վարկերը տրամադրել հայկական դրամով, սկզբնական տոկոսադրույքը սահմանել 

10.0 %, իսկ սուբսիդավորվող մասը` 4-6 տոկոսային կետ, 

10) գյուղատնտեսությունում տնտեսավարողներին հասցեական աջակցության 

ռեսուրսների նպատակային և արդյունավետ օգտագործման, ռիսկերի մեղմման 

տեսանկյունից կարևոր է համարվում այդ աջակցության տրամադրման համար 

համապատասխան բնագավառներում շահառուների մասնագիտական խորհրդա-
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տվության ստացման պարտադիր նախապայմանի ընդունումը, կամ առաջնա-

հերթության տրամադրումը: 

81.  Սննդամթերքի անվտանգության միջազգայնորեն ընդունված չափանիշների 

ներդրում. 

1) պարենային անվտանգության համատեքստում պարենի ֆիզիկական և տնտե-

սական մատչելիությունը դեռևս բավարար պայման չէ: Պարենային անվտան-

գության կարևորագույն բաղադրիչ է հատկապես  առողջության համար սննդա-

մթերքի անվտանգությունը սանիտարական և բուսասանիտարական տեսանկյունից: 

Սննդամթերքի անվտանգության միջազգայնորեն ընդունված չափանիշներին համա-

պատասխանությունը էապես կարևորվում է այն պատճառով, որ այն հնարավորու-

թյուն է տալիս ապահովել բնակչության լիարժեք, հաշվեկշռված սնուցում, որի 

նպատակն է մարդու օրգանիզմի ֆիզիկական և մտավոր զարգացումը, նյութա-

փոխանակության բնականոն ընթացքը, իմունային, հորմոնային և այլ համա-

կարգերի նորմալ գործունեությունը. 

2) սննդամթերքի արտադրության և իրացման շղթայում անվտանգության 

ստանդարտների ներդրումն ու վերահսկողության մեխանիզմների արդյունավետ 

գործունակությունը կոչված է բնակչության տարբեր տարիքային խմբերի, մասնա-

վորապես՝ նախադպրոցական տարիքի երեխաների համար ապահովել համարժեք 

սննդակարգ անհրաժեշտ միկրոտարրերով.    

3) ներմուծվող, ինչպես նաև թարմ և վերամշակված սնունդ արտադրող 

տնտեսավարող սուբյեկտների բազմազանությունը, վերջինների կողմից տարբեր 

տեխնոլոգիաների կիրառման պայմաններում Հայաստանի Հանրապետությունում 

սննդամթերքի անվտանգության վերահսկման իրավական դաշտը լրամշակման 

կարիք ունի, բացառելու համար սպառողների առողջությանը վտանգ հասցնելու 

պայմանները.  

4) որակյալ սննդամթերքով բնակչության պահանջարկը բավարարելուց բացի, 

սննդի անվտանգության ստանդարտներին համապատասխանությունը կբարձրացնի 

Հայաստանի գյուղատնտեսության մրցունակությունը։ Վերջինիս ապահովման 

համար գյուղատնտեսական և ագրոպարենային հատվածը պետք է կարողանա նաև 
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արդյունավետ կերպով արձագանքել տեղական սպառողների՝ սննդամթերքի ան-

վտանգությանն առնչվող պահանջներին և մրցակցել ներկրվող ապրանքների, իսկ 

արտահանման դեպքում՝ արտասահմանյան (օրինակ` Եվրասիական տնտեսական 

միության անդամ երկրների) ապրանքների որակական ստանդարտների հետ.  

5) ներկայումս շատ արտադրողների և վերամշակողների ներքին պահանջարկն է 

գլխավորապես թելադրում սննդամթերքի անվտանգության և որակի բարելավման 

պահանջները։ Առավել որակյալ ներկրվող ապրանքների առկայությունը 

որոշակիորեն պահանջում է գոյություն ունեցող ստանդարտների խստացում, որակի 

կառավարման և անվտանգության ներքին վերահսկողության համակարգերի 

ներդրում, միջազգայնորեն ընդունված պահանջներին համապատասխան անվտան-

գության ցուցանիշներ սահմանող նորմատիվ իրավական ակտերի ընդունում՝ 

արդյունքում պահպանելով ներքին շուկան, ներկրվող սննդամթերքը փոխարինել 

տեղական արտադրությամբ և ընդլայնել արտահանման հնարավորությունները. 

6) գյուղացիական տնտեսությունների կողմից սննդամթերքի անվտանգության 

ապահովում. 

ա. Ներկայում` կապված արտադրության ծավալների, բնակչության եկամուտների 

ավելացման, ինչպես նաև շուկայում առկա միջնորդության  հետ փոքր ինչ թուլացել է 

կապը գյուղացիական տնտեսությունների և սպառողների միջև սննդի անվտան-

գության տեսանկյունից: Հարկ է փաստել, որ նախկինում գյուղացիական տնտե-

սությունների կողմից մեծ ուշադրություն էր դարձվում սպառողին, հատկապես 

պարենի բարձր որակ և համային հատկանիշներ ապահովելու գործում, քանի որ 

նախկինում շուկայում արտադրող-սպառող շղթայում միջնորդությունը քիչ էր, իսկ 

որոշ դեպքերում բացակայում էր: Սակայն հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ 

գյուղացիական տնտեսությունների արտադրանքը խոշոր ծավալներով մթերվում է 

վերամշակող կազմակերպությունների կողմից, ինչպես նաև միջնորդ անհատների 

կողմից` վերավաճառման նպատակով, գյուղացիական տնտեսությունները (հատ-

կապես պտուղ-բանջարեղեն արտադրողները) շատ դեպքերում հաշվի չեն առնում 

շարքային սպառողի շահերը, որպեսզի վերջիններիս առաջարկեն համապատաս-

խան որակական և համային հատկանիշներով պարենի տեսականի, 
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բ. անհրաշեշտ է նշել նաև առկա խնդիրները` կապված պտուղ բանջարեղենի 

սորտերի վերարտադրման և մշակման հետ, քանի որ գյուղացիական տնտեսու-

թյուններում ուշադրություն է դարձվում արտադրանքի բերքատվության բար-

ձրացման վրա, որը ապահովելու նպատակով օգտագործվում են բարձր բերքատու 

սորտերի սերմեր, սակայն հաշվի չի առնվում այդ ամենը սննդամթերքի 

անվտանգության տեսանկյունից: Միաժամանակ կարևորվում է մասնավորապես 

անասնապահական տնտեսությունների կողմից արտադրանքի անվտանգության 

ապահովումը: Անհրաժեշտ է վերահսկելի դարձնել և հետևել կենդանիների 

հիգիենային, կերակրմանը, ինչպես նաև արտաքին միջավայրի ախտոտմանը, քանի 

որ վերջիններս ուղղակիորեն ազդում են վերջնական արտադրանքի որակի վրա: 

Կարևոր է նաև, գյուղացիական տնտեսությունների կողմից հումքի հաշվառումը, 

տնտեսավարման` հաճախորդների հետ փոխհարաբերությունների արդյունա-

վետության բարձրացումը, որպեսզի ապահովվի անվտանգության հետևելիությունը 

ինչպես նաև վերջնական սպառողի պահանջների բավարարմանը: Միաժամանակ 

անհրաժեշտ է նաև հաշվի առնել կենդանիների պատվաստման ինչպես նաև 

պտուղ-բանջարեղենի պատշաճ կերպով պարարտացմանը և սանիտարական և 

ֆիտոսանիտարական միջոցառումներին՝ բույսերի բուժմանը, պարենային անվտան-

գության տեսանկյունից սերմերի որակական հատկանիշների և անվտանգության 

ապահովմանը, քանի որ վերջնական սպառման պարենը պետք է լինի անվտանգ: 

7) տնտեսավարող սուբյեկտների կողմից սննդամթերքի անվտանգության 

ապահովում. 

ա. սննդարդյունաբերության ոլորտի կարևորագույն հիմնախնդիրն է հանդիսանում 

անվտանգության ապահովումը, որը պետք է իրականանա վերահսկման 

համակարգի միջոցով արտադրության ողջ գործընթացում, մասնավորապես հումքի 

ընդունումից մինչև վերջնական պատրաստի արտադրանքի իրացում: Հաշվի 

առնելով այն հանգամանքը, որ սննդամթերք վերամշակող տնտեսվարող սուբյեկտ-

ները շատ դեպքերում սննդամթերքի վերամշակման նպատակով հումքը ներկրում 

են արտերկրից խիստ կարևորվում է հումքի համապատասխանությունը պահանջվող 

ստանդարտներին և նորմերին, քանի որ շատ դեպքերում անհայտ ծագման երբեմն 
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պիտանելիության ժամկետը լրացած հումքը օգտագործվում է վերամշակման 

նպատակով, ինչը խաթարում է սննդի անվտանգությունը:  Այս առումով կարևոր է և 

անհրաժեշտ համապատասխան պետական վերահսկման մեխանիզմների և 

միջազգային ստանդարտների (սանիտարահիգիենիկ, բուսասանիտարական և այլն) 

ներդրումը և օրենքով ամրագրումը, որը կտարածվի սննդամթերքի արտադրության 

բոլոր ենթաճյուղերի վրա, ընդ որում, յուրաքանչյուր ենթաճյուղի մասով կլինեն 

համապատասխան օրենսդրական դրույթներ, որտեղ կներկայացվեն համապա-

տասխան նպատակները, առկա խնդիրները  և դրանց լուծման նպատակով անհրա-

ժեշտ միջոցառումները, 

բ. անհրաժեշտ է նաև վերամշակողների համագործակցությունը, աջակցություն 

պետական մարմիններին, քանի որ այս ամենը կհանգեցնի վերահսկման գործ-

ընթացի արդյունավետության բարձրացմանը: Որպես սննդամթերքի անվտան-

գության վերահսկման կարևորագույն դրույթ անհրաժեշտ է ներդնել և վերահսկել 

արտադրանքի որակի համապատասխանությունը ISO 9001-2008` որակի կառա-

վարման ստանդարտների, ISO9001-2015` ձեռնարկությունների ռիսկերի և ներուժի 

անվտանգության որակի կառավարման և ISO 14001 բնապահպանության կառա-

վարման ստանդարտները: Տեխնիկական աջակցություն ցուցաբերել որակի և 

անվտանգության ISO 22000 ստանդարտի ներդրման ուղղությամբ, 

8) սննդամթերքի անվտանգության նոր ստանդարտների կիրառման համար 

կարևորագույն պայման է դրանց աստիճանական ընդունումը, որը հնարավորություն 

կտա արտադրողներին կատարել առաջադրվող պահանջները, իսկ համապա-

տասխան պետական կառավարման մարմիններին՝ իրականացնել վերապահված 

լիազորությունները.  

9) ներկրող երկրները հաճախ պահանջում են երաշխիքներ, որ սննդամթերքն 

արտահանվել է այնպիսի վայրերից, որտեղ չկան որոշ տեսակի վնասատուներ և 

հիվանդություններ, գործում են սննդամթերքի արտադրության, փաթեթավորման և 

առաքման հիգիենայի տարրական կանոնները, կամ որ պեստիցիդների կամ 

անասնաբուժական դեղերի մնացորդները և շրջակա միջավայրի աղտոտիչները 

սննդամթերքում չեն գերազանցում իրենց թույլատրելի չափերը։ Արտահանող 
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երկիրը և արտադրական ամբողջ ճյուղը պետք է համապատասխանեն այս 

պահանջներին և, շատ դեպքերում, նաև ապացուցեն, որ համապատասխանությունն 

ապահովված է. 

10) սննդամթերքի անվտանգության և բույսերի ու կենդանիների առողջության 

կառավարման կարողությունը շատ կարևոր է ոչ միայն արտահանման համար 

սահմանված պահանջներին համապատասխանությունն ապահովելու, այլ նաև 

ներկրվող և տեղական արտադրության գյուղատնտեսական և պարենային 

ապրանքների նկատմամբ արդյունավետ հսկողություն իրականացնելու համար. 

11) Հայաստանի Հանրապետության գործող օրենսդրությամբ սննդամթերքի 

անվտանգության ապահովման համար պատասխանատվությունը կրում է 

արտադրողը (այդ նորմը լայնորեն կիրառվում է նաև միջազգային պրակտիկայում).  

12) սննդի շղթայում սպառողների առողջության համար անվտանգության 

ապահովումը պահանջում է.  

ա. սննդամթերքի անվտանգության համակարգը կանոնակարգող օրենսդրական 

դաշտի ամբողջականացում Եվրասիական տնտեսական միության համապատաս-

խան կանոնակարգերի հիման վրա, այդ թվում «Սննդամթերքի անվտանգության 

մասին» ՀՀ նոր օրենքի կիրարկումն ապահովող ենթաօրենսդրական ակտերի 

ընդունում, որոնցով պետք է կարգավորվեն սննդամթերքի, սննդամթերքի հետ 

անմիջական շփման մեջ գտնվող նյութերի և սննդային հավելումների ներմուծման, 

արտահանման, արտադրության, վերամշակման, փաթեթավորման, մակնշման, 

փոխադրման, պահպանման, իրացման, ինչպես նաև առևտրի և հանրային սննդի 

ոլորտում ծառայությունների մատուցման փուլերում անվտանգությունը և որակին 

առնչվող հարաբերությունները.  

բ. սննդամթերքի անվտանգության բնագավառում պետական քաղաքականության 

սկզբունքների ու խնդիրների հստակեցում և դրանց իրականացման ապահովում, 

որոնք մասնավորապես հանգում են հետևյալին.  

- սննդամթերքի անվտանգության ապահովման ոլորտի իրավական ակտերի 

կատարումն ապահովելու և մարդու կյանքի, առողջության ապահովման 
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նպատակով անվտանգ սննդամթերքի օգտագործման և սպառողական իրա-

վունքների պաշտպանության գերակայությունը,  

- սննդի շղթայում կատարվող գործառնությունների ժամանակ մարդու կյանքի, 

առողջության անվտանգության և շրջակա միջավայրի անվտանգության երաշ-

խիքների ապահովումը, հիշատակված բնագավառում պետական վերահսկո-

ղության ապահովումը,  

- գիտականորեն հիմնավորված անվտանգության նորագույն տեխնոլոգիաների 

մշակման և ներդրման խրախուսումը,  

- սպառողների իրավունքների պաշտպանության և սննդամթերքի որակի ու 

անվտանգության նկատմամբ հասարակական վերահսկողություն իրականացնող 

կազմակերպություններին աջակցություն,  

- սպառողների շահերի պաշտպանության, հասարակությանը սննդամթերքի 

որակի անվտանգության և վտանգավոր սննդամթերքի վերաբերյալ խորհրդա-

տվության և տեղեկատվության ապահովում,  

- սննդամթերքի անվտանգության ապահովման ուղղությամբ միջազգային և 

տարածաշրջանային համապատասխան կազմակերպությունների հետ համա-

գործակցության և ընթացակարգերի ներդաշնակեցման ապահովում,  

- սննդամթերքի անվտանգության առավել բարձր մակարդակ ապահովելու 

նպատակով` «Դաշտից մինչև սեղան», «Տնտեսավարող սուբյեկտների 

պատասխանատվության», «Հետագծելիության», «Ռիսկերի վերլուծության» և 

«Նախազգուշողական մոտեցման» սկզբունքների ներդրում և կիրառում, 

13) սննդի անվտանգության համակարգի զարգացման համար անհրաժեշտ 

իրավական հիմքերի կատարելագործման հետ մեկտեղ, կիրականացվեն համապա-

տասխան ինստիտուցիոնալ բարեփոխումներ։ Մասնավորապես նախատեսվում է.  

ա. <<Կոդեքս Ալիմենտարիուսի>> ազգային կոմիտեի գործունեոթյւան ակտիվացում, 

որը համակարգում է սննդամթերքի անվտանգության ապահովման բնագավառում 

ազգային ստանդարտները միջազգային չափանիշներին համապատասխանեցումը, 

համագործակցությունը միջազգային և այլ երկրների համապատասխան կառույց-

ների հետ,  
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բ. սննդամթերքի անվտանգության պետական վերահսկման գործառույթներից է 

պետական մարմինների կողմից համատեղ համագործակցությունը և համա-

կարգումը ամբողջ գործընթացում: Այս առումով կարևորվում է օրենսդրությամբ 

համապատասխան դրույթների ամրագրումը, որտեղ ներառված կլինեն պետական 

կառավարման մարմինների յուրաքանչյուր օղակի գործառույթները, որոնք կլինեն 

համաձայնեցված, մեկը մյուսին լրացնող և չեն կրկնվի: Ընդ որում անհրաժեշտ է 

հաշվի առնել նաև կենտրոնական վերահսկման մակարդակից փոխանցումը 

տարածքային, մարզային և համայնքային օղակներին, որը կլինի արդյունավետ և 

վերահսկվող: Ներկայում մի շարք երկրներ «Դաշտից մինչև սեղան» սկզբունքի 

շրջանակներում  փոփոխություն են կատարում սննդամթերքի անվտանգության 

վերահսկման կառավարման համակարգում, ընդ որում զարգացած երկրներում 

ներկայում ստեղծվում են համապատասխան հաստատություններ, որոնք պետական 

կառավարման շրջանակներում պատասխանատու են սննդի անվտանգության 

համար: Սննդամթերքի անվտանգության վերահսկման կարգավորման գործ-

ընթացը, որն իրականացնում է սննդամթերքի անվտանգության բնագավառի 

պետական լիազոր մարմինը՝ Հայաստանի Հանրապետության գյուղատնտեսության 

նախարարության սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայությունը,  

ներառում է հետևյալ գործառույթները. 

- վերահսկողական միջոցառումների իրականացում, 

- նորմատիվների համապատասխանության ապահովում, 

- ռիսկի գնահատման հիման վրա առաջնահերթ գործողությունների կիրարկման 

որոշման կայացում, 

- վերահսկողական համակարգի արդյունավետության ստուգման նպատակով 

մարզային, ինչպես նաև համայնքային մակարդակով մոնիտորինգի իրա-

կանացում, 

- աջակցում և նպաստում վերահսկման մեխանիզմների կատարելագործմանը,  

- առաջադիմական փորձի հավաքագրում և կիրարկում, 

- սննդի անվտանգության որակավորված մասնագետ տեսուչների համա-

պատասխան քանակությամբ  ապահովում, 
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- ընդհանուր դիրեկտիվների հրահանգավորման ապահովում,  

14) սննդամթերքի անվտանգության  պետական վերահսկողության շրջանակներում  

«Ռիսկերի վերլուծության» սկզբունքի կիրառում, որը իրենից ներկայացնում է 

համալիր համակարգ, համաձայն որի իրականացվում է սննդամթերքի վերա-

հսկողություն հետևյալ բաղադրիչներով. 

ա. որոկական հատկանիշների ստուգում, 

բ. գենետիկորեն մոդիֆիկացման ենթարկված լինելու ստուգում, 

գ. փաթեթավորման և պիտակավորան վերահսկողություն, 

դ. պիտանելիության ժամկետների վերահսկում, 

ե. օգտակար նյութերի, հավելումների պարունակության ստուգումմ, 

15) հաշվի առնելով կենդանական ծագման սննդամթերքի միոցով տարատեսակ 

հիվանդացությունների տարածման ռիսկը կառուցվելու են նոր սպանդանոցներ և 

ստեղծվելու է սպանդանոցների ցանց, որը հնարավորություն կընձեռի անաս-

նապահական տնտեսություններին անվտանգ և ապահով միջոցներով ենթարկել 

կենդանիներին սպանդի:  Այս առումով կարևորվում է սպանդանոցների անվտան-

գության ապահովումը սանիտարական և հիգիենիկ նորմերին համաձայն և դրա 

համապատասխանեցումը միջազգային, այդ թվում` նաև Եվրասիական տնտեսական 

միության պահանջներին: Հետագայում, հաշվի առնելով վերոգրյալը, սպանդի 

ենթարկման ապրանք ստանալու նպատակով անհրաժեշտ է ապահովել հետևյալ 

կանոնները.  

ա. չիրացնել սպանդի կենդանիներ, որոնք ենթարկվել են բնական, արհեստական 

արտածին, հորմոնալ նյութերի, տիրեոստատիկ (կենդանիներին սպանդի ենթար-

կելուց առաջ հակաստրեսային դեղորայքներ), հակաբիոտիկների, պեստիցիդների և 

այլ դեղորայքների, որոնք օգտագործվել են նախքան սպանդի ենթարկելը սակայն, 

դրանց օգտագործման ժամկետները խախտվել են և կարող են թողնել բացասական 

ազդեցություն մսեղիքի վրա, ինչպես նաև օգտագործվել են պրեպարատներ, որոնք 

չեն թույլատրվում համաձայն Եվրասիական տնտեսական միության կողմից 

կիրառվող մսի և մսամթերքի անվտանգության տեխնիկական կանոնակարգի, 
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բ. տեղական արտադրության սննդամթերքի անվտանգության առավել բարձր 

մակարդակ ապահովելու նպատակով աջակցել տնտեսավարող սուբյեկտներին 

ներդնելու Վտանգի վերլուծության և հսկման կրիտիկական կետերի համակարգը 

(ՎՎՀԿԿ),  

գ. սննդամթերքի անվտանգության նկատմամբ հսկողության գործընթացի կազմա-

կերպման համար անհրաժեշտ է փորձաքննություն անցկացնող լաբորատորիաների 

կարողությունների ուժեղացում և նորերի ստեղծում, ապահովելով դրանց 

տեխնիկական հագեցվածությունը, համապատասխան կադրերի ուսուցումը և 

վերապատրաստումը։  

դ. սննդամթերքի անվտանգության համակարգի կատարելագործումը կնպաստի 

սննդամթերքի մրցունակության բարձրացմանը, հետևաբար` արտահանման 

խթանմանը և պարենամթերքի արտաքին ապրանքաշրջանառության հաշվեկշիռի 

բարելավմանը։ 

82. Հողային ռեսուրսների նպատակային օգտագործման մակարդակի և 

արդյունավետության բարձրացում. 

  1) գյուղատնտեսության վարման համակարգի կարևորագույն բաղադրիչներից 

մեկը հողօգտագործման արդյունավետությունն է։ Վերջինս առանձնահատուկ 

նշանակություն է ձեռքբերում հողային ռեսուրսների սահմանափակության 

պայմաններում։ Հայաստանը դասվում է սակավահող երկրների շարքին, հետևա-

բար առավել հրատապ է գյուղատնտեսության ինտենսիվ զարգացումը։ Գյուղա-

տնտեսական հողերի մասնավորեցումից հետո օբյեկտիվ և սուբյեկտիվ տարբեր 

պատճառներով պայմանավորված, որոշակի տատանումներով, զգալիորեն 

ավելացել է ոչ նպատակային օգտագործվող գյուղատնտեսական հողատեսքերի 

տարածությունը. 

2) վարելահողերի նպատակային չօգտագործման պատճառները բազմազան են, 

դրանց մեջ առանձնանում են՝ գյուղացիական տնտեսությունների ֆինանսական 

միջոցների անբավարարությունը, ցածր եկամտաբերությունը, վարկերի ձեռք 

բերման դժվարամատչելիությունն ու բարձր տոկոսադրույքները, մեքենայական 
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աշխատանքների դժվարությունները, հողակտորների կտրտվածությունը, ոռոգման 

ջրի բարձր սակագինը, սահմանամերձ տարածքների վտանգավորությունը և այլն: 

3) վարելահողերի նպատակային օգտագործման առումով որոշակի դրական 

տեղաշարժեր են գրանցվել 2010 թվականից հետո ընկած ժամանակահատվածում: 

Խնդիրներ կան նաև բնական կերահանդակների համաչափ և ծանրաբեռնված 

օգտագործման ուղղությամբ, որը բացասաբար է անդրադառնում բնական 

ռեսուրսների վերարտադրության վրա: Չնայած նշված որոշակի դրական 

տեղաշարժերին, դեռևս ցածր է վարելահողերի նպատակային օգտագործման 

մակարդակը.  

4) hողային ռեսուրսների նպատակային օգտագործման մակարդակի և արդյունա-

վետության բարձրացումը պայմանավորված է գյուղատնտեսության ճյուղի ինտեն-

սիվացման հիմնական գործոններով։ Մասնավորապես՝ ռազմավարական առումով 

պետք է ուշադրություն դարձվի հետևյալ միջոցառումների իրականացմանը.  

5) ոռոգման համակարգի և հողերի մելիորատիվ վիճակի բարելավում, որը 

նախատեսում է. 

ա. ոռոգման համակարգի կառավարման բարեփոխումներ և տեխնիկական վիճակի 

բարելավում: Ոռոգման համակարգի կառավարման բարեփոխումներն անհրաժեշտ 

է ուղղել ձևավորված մասնակցային կառավարման խորացմանը, պետական-

մասնավոր համագործակցության ձևերի ներդրմանը, 

բ. մեխանիկական ոռոգումն ինքնահոսի փոխարինման, ոռոգման ջրի տնօրինման, 

տրման և հաշվառման իրավական-կազմակերպական հստակ մեխանիզմների 

ստեղծում, 

գ. նոր ջրատնտեսական կառույցների (մասնավորապես՝ փոքր և միջին ջրամ-

բարներ) կառուցման և շահագործման միջոցով ոռոգելի հողատարածությունների 

ավելացում, 

դ. նպաստել Ջրօգտագործողների ընկերությունների կարողությունների հզորաց-

մանը, դրանց գործունեության մասնակցային կառավարման սկզբունքների կիրառ-

մանը, 

ե. ներտնտեսային ոռոգման ցանցի վերականգնմանն աջակցություն, 
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զ. ոռոգման արդիական տեխնոլոգիաների ներդրմանն աջակցություն: Ոռոգման 

արդիական տեխնոլոգիաների տեղական արտադրության կազմակերպման գործ-

ընթացի խթանում, 

է. դրենաժային ցանցերի տակ ընկած ոռոգելի հողատարածքներում գրունտային 

ջրերի մակարդակի և հանքայնացման կարգավորման, հողերի երկրորդական 

աղակալման, բնակավայրերում գրունտային ջրերի մակարդակի բարձրացման, 

տարափոխիկ հիվանդությունների կանխարգելման, հողերի մելիորատիվ վիճակի 

բարելավման ու գյուղատնտեսական մշակաբույսերի բերքատվության կայունության 

ապահովման նպատակով Կոլեկտորադրենաժային ցանցերի մաքրման և 

նորոգման 2015-2025թթ. ծրագրի իրականացում,  

6) ոռոգման համակարգերի զարգացման ծրագրերի միջոցով լուծում տալ 

հետևյալ խնդիրներին՝ 

ա. ինքնահոս ոռոգման համակարգերի կառավարման միջոցով իջեցնել ջրի 

ինքնարժեքը, ապահովել հուսալի ջրամատակարարում և բարձրացնել ջրա-

պահովությունը, 

բ. համակարգի տեխնիկական վիճակի բարելավման միջոցով ապահովել հուսալի 

ջրամատակարարում, ջրի կորուստների և համակարգերի շահագործման ծախսերի 

նվազեցում, 

գ. լրացուցիչ ջրառի շնորհիվ բարձրացնել երկրագործության արդյունավետությունը, 

դ. պայմաններ ստեղծել ոռոգման համակարգերի շահագործման և պահպանման 

գործառույթների մասնավոր կառավարման տրամադրման համար, 

ե. ներտնտեսային ցանցերում արդիական տեխնոլոգիաների, մասնավորապես 

կաթիլային ոռոգման համակարգերի ներդրման խթանման միջոցով ոռոգման ջրի 

կորուստների և ոռոգման ջրի ծախսի էական կրճատում, բույսի սնուցման ռեժիմի 

բարելավում,  

զ. կառուցվածքային բարեփոխումների իրականացմամբ բարելավել համակարգերի 

արդյունավետ կառավարումը, ապահովել հասարակության իրազեկումը վճարային և 

սակագնային քաղաքականության մասին, 
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է. ջրօգտագործողների ընկերությունների կողմից սպասարկվող ոռոգելի 

հողատարածքները 2012 թվականի 130.7 հազ. հեկտարի դիմաց 2025 թվականին 

հասցնել 138.0 հազ. հեկտարի, ոռոգման համակարգերում պետական կապիտալ 

ներդրումների մակարդակն երկրի համախառն ներքին արդյունքի նկատմաբ 2012 

թվականի 0.18 տոկոսի դիմաց 2025 թվականին հասցնել 0.3 տոկոսի, 

7) բնական կերահանդակների (արոտների) բարելավման և ջրարբիացման 

ծրագրի իրականացում։ Վերջինիս կշարունակվի ուղղվել <<Համայնքների գյուղատ-

նտեսական ռեսուրսների կառավարման և մրցունակության>> Համաշխարհային 

բանկի աջակցությամբ իրականացվող ծրագիրը: Ծրագրով իրականացվում են 

արոտների ճանապարհների բարեկարգման, ջրարբիացման, հերթափոխային 

արածեցման և ծածկույթի կենսաբազմազանության վերականգնման աշխա-

տանքներ: Այս առումով կարևորվում է ծրագրի երկրորդ փուլի (նոր ծրագրի) 

նախապատրաստումը և իրականացումը: Գործող և նոր ծրագրերի իրականացման 

արդյունքում կբարձրանա բնական կերահանդակների նպատակային և արդյունա-

վետ օգտագործման մակարդակը, բերքատվությունը, կվերականգնվեն համայնք-

ների շուրջ առաջացած գերարածեցված, էրոզացվող տարածքները, կավելանան 

անասնապահական տնտեսությունների իրական եկամուտները, որը կնպաստի 

անասնապահության առկա ռեսուրսային ներուժի` բնական կերահանդակների, 

դաշտային կերարտադրության արդյունավետ օգտագործմանը, 

8) Արարատյան հարթավայրի ոռոգելի երկրորդային աղակալված հողերի արմա-

տական բարելավման ծրագրի իրականացում։ Նոր տեխնոլոգիաների, այդ թվում 

նաև աղակալման դեմ կենսաբանական եղանակների կիրառմամբ ծրագրի 

իրականացման արդյունքում շուրջ 30 հազ. հա տարածության վրա կկանխվի 

աղակալումը, 9.0 հազ. հա հողատարածքներում կկարգավորվեն գրունտային ջրերի 

մակարդակները, կկանխարգելվեն երկրորդային աղակալման գործընթացները, 

կկանխվի այդ տարածքներում գտնվող բնակավայրերի ջրակալումը, կապահովվի 

գյուղատնտեսական մշակաբույսերի կայուն բերքատվություն, 
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9) ոռոգման ջրի բարձր պահանջարկ ունեցող հողատարածքներում մշակաբույսերի 

ճիշտ ընտրություն և դրանց մշակության ջրախնայողական տեխնոլոգիաների կիրա-

ռում, 

10) հողային ռեսուրսների նպատակային օգտագործման մակարդակի 

բարձրացմանը կնպաստեն նաև հացահատիկային, կերային մշակաբույսերի` 

հատկապես միամյա, բարձրակարգ սերմերի մի կողմից ներկրումը, մյուս կողմից 

առաջնային սերմնաբուծության զարգացումը և մատչելի պայմաններով բարձր 

վերարտադրության սերմերով ապահովվածության մակարդակի բարձրացման 

ծրագրերի շարունակումը և ընդլայնումը, 

11) գյուղատնտեսության հողային ռեսուրսների նպատակային օգտագործման 

մակարդակի բարձրացման առումով կարևորվում է գյուղատնտեսությունում վարկա-

վորման բնագավառում քաղաքականության վերանայումը, մասնավորապես, 

վարկերի մատչելիության բարձրացումը, վարկերի տոկոսադրույքների սուբսիդա-

վորման ծրագրի շարունակումը և դրա մեխանիզմների կատարելագործումը, 

12) կարևոր է համարվում գյուղատնտեսության համար առավել անբարենպաստ 

գոտիներում հողի մշակության համար նպատակային սուբսիդավորման 

ծրագրերի իրականացումը և դրանց կիրառման մեխանիզմների կատարելա-

գործումը, ծրագրի իրականացման աշխարհագրության ընդլայնումը, որը հատ-

կապես վերաբերում է բարձր լեռնային և սահմանամերձ գյուղական բնակա-

վայրերին,  

13) hողային ռեսուրսների նպատակային օգտագործման առումով կարևորվում է ար-

տադրատեխնիկական սպասարկումների վիճակի բարելավումը: Վերջինս իրա-

տեսական է համարվում, երբ պետության համագործակցությամբ տեղի է ունենում 

տեխնիկական միջոցների ներմուծումը և մատչելի մեխանիզմներով գյուղա-

տնտեսությունում տնտեսավարողներին տրամադրումը, լիզինգային ծրագրերի 

իրականացումը, տեխնիկա արտադրող արտերկրի խոշոր ընկերությունների կողմից 

տրամադրվող ապրանքային վարկերի միջոցով տեխնիկայի մատակարարում, 

14) հողային ռեսուրսների նպատակային օգտագործման համար կարևորվում է 

բուսաբուծական մթերքների իրացման խնդրի լուծումը: Այս ուղղությամբ 
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անհրաժեշտ է համարվում գյուղատնտեսական մթերքների մեծածախ շուկաների 

համակարգի աստիճանական ձևավորումը, տվյալ բնագավառում միջնորդ օղակ-

ների (հավաքման կետերի), տեղեկատվական կենտրոնների ստեղծումը, 

15) գյուղատնտեսական հողատեսքերի արդյունավետ օգտագործման ուղղությամբ 

կարևորվում է գյուղատնտեսական հողատեսքերի հատկանիշների պահպանումը: 

Այստեղ միջոցառումները պետք է ուղղվեն  գյուղատնտեսական մշակաբույսերի մշա-

կության ագրոտեխնիկական պահանջների կատարմանը և ցանքաշրջանառության 

կիրառմանը, որտեղ իր դերը պետք է ունենա խորհրդատվական համակարգի 

բարելավումը: Նշված ուղղությամբ անհրաժեշտ է շարունակել և ընդլայնել պարար-

տանյութերի, դիզելային վառելանյութի և այլ ռեսուրսների  մատչելիության բար-

ձրացման պետական ծրագրերը, 

16) հողային ռեսուրսների նպատակային օգտագործման մակարդակի բարձրացման 

նպատակով անհրաժեշտ է իրականացնել մասնատված հողակտորների համատեղ 

օգտագործման և խոշորացման, հողերի միավորման ծրագրեր: Առանձնակի տեղ 

պետք է հատկացնել գյուղատնտեսական հողերի համատեղ օգտագործման և 

խոշորացման մեխանիզմներին, մասնավորապես վերջինիս խթանմանը տարբեր 

լծակների (վարկեր, դրամաշնորհներ, պետական ծրագրեր) կիրառման միջոցով, 

17) կարևոր է համարվում բնական անցանկալի երևույթների դեմ ներգործող ենթա-

կառուցվածքների գործունեությունը, դրանց ընդգրկման դաշտի մրցակցային 

ընդլայնումը և արդյունավետության բարձրացումը, 

18) hողային ռեսուրսների նպատակային օգտագործման մակարդակի բարձրաց-

մանը կնպաստի գյուղատնտեսությունում ռիսկերի մեղմմանն ուղղված պետական 

տարբեր ծրագրերի իրականացումը, մասնավորապես  բույսերի առավել վտան-

գավոր և կարանտին հիվանդությունների  դեմ պայքարը,  հողերի մելիորատիվ 

վիճակի պահպանումը և հակահեղեղային միջոցառումները, ագրոքիմիական հետա-

զոտությունների և դրանց արդյունքների կիրառման արդյունավետության բար-

ձրացումը, 

19) հողային ռեսուրսների արդյունավետ, արագ և ցածրածախս օգտագործման 

միջոցներից է բնական (կենսաօրգանական) երկրագործության կիրառումը: Դրա 



 98

բաղադրիչներն են` հողի նվազագույն մշակումը (առաջին տարին հողի փխրեցում 

20-25 սմ խորությամբ, այնուհետև 8-12 սմ կամ առանց փխրեցման), ընդ որում, 

վերին շերտի շրջումը, ինչպես այժմ է տեղի ունենում, կտրականապես բացառվում է: 

Տվյալ դեպքում հողը ոչ թե պարարտացվում է (բացառությամ դեգրադացված 

հողերի, որոնք առաջին տարում կպահանջեն պարարտացում գոմաղբով), այլ 

բնակեցվում միկրոօրգանիզմներով, որոնք, հողում գտնվող բուսական մնա-

ցորդներով սնվելով և ապառներից անհրաժեշտ անօրգանական տարրեր կորզելով, 

ստեղծում են ինքնապարարտացվող համակարգ: Տվյալ մեթոդի կիրառման դեպքում 

առնվազն երկու անգամ կրճատվում են հողի մշակման աշխատանքներն ու դրանց 

ծախսը, նվազագույնը 30-50 տոկոսով բարձրանում է բերքատվությունը: Ավելի 

բարձր բերք ստանալու համար` կրկնակի և ավելի, կիրառվում է մուլչապատում, 

կանաչ պարարտացում, կենսաբազմազանություն ցանքերում` հնարավորության 

դեպքում խառը  ցանքերի միջոցով, որը նվազագույնի է հասցնում պայքարը 

վնասատուների և հիվանդությունների դեմ: 

20) անտառների և անտառային հողերի կայուն կառավարման՝ պահպանության, 

պաշտպանության, վերականգնման միջոցառումների իրականացում: 

83.  Բուսաբուծության ճյուղի զարգացում 
1) Բուսաբուծության զարգացում։ Բուսաբուծությունը հանդիսանալու է հանրա-

պետության գյուղատնտեսության առաջատար ճյուղը, որն շարունակելու է իր 

առանձնակի կարևոր տեղն  ունենալու երկրի պարենային ապահովության, գյուղա-

տնտեսության ռեսուրսային ներուժի օգտագործման, միջճյուղային փոխանակման, 

ճյուղում զբաղվածության ապահովման ու գյուղատնտեսությունում տնտեսավարող-

ների եկամուտների ձևավորման գործում, 

2) ռազմավարության շրջանակներում բուսաբուծության ճյուղի զարգացման 
գերակայություններն են համարվում.  
ա. առաջնային սերմնաբուծության զարգացման, բարձրորակ սերմերով ապա-

հովվածության համար բարենպաստ միջավայրի ստեղծումը, 

բ. մշակության ագրոտեխնիկական պահանջների ապահովման միջոցով գյուղա-

տնտեսական մշակաբույսերի բերքատվության բարձրացումը, բերքի որակական     
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հատկանիշների բարելավումը և միավոր արտադրանքի հաշվով արտադրական 

ծախսերի կրճատումն ու արդյունավետության բարձրացումը,  

գ. գյուղատնտեսական մշակաբույսերի ցանքերի կառուցվածքի բարելավումը, 

աջակցության տարբեր գործիքների կիրառմամբ բարձր ավելացված արժեք 

ապահովող մշակաբույսերի ներդրումը, վերջիններիս մշակության ագրոտեխնիկայի 

յուրացումը, արդյունքում միավոր տարածությունից ստացվող եկամտի ավելացումը, 

դ. հացահատիկային տնտեսության ինտենսիվացման մակարդակի և արտադրու-

թյան արդյունավետության բարձրացումը, 

ե. սահմանամերձ և բարձր լեռնային համայնքներում հացահատիկային տնտե-

սության և դաշտային կերային մշակաբույսերի արտադրության ընդլայնման աջակ-

ցության նպատակային քաղաքականության իրականացումը, 

զ. դաշտային կերարտադրության կառուցվածքի բարելավումը, կերային մշակա-

բույսերի ցանքատարածությունների ընդլայնում, համախառն բերքի 2.7 անգամ ավե-

լացում, 

է. այգեգործության զարգացման արժեշղթայի ստեղծում, ինտենսիվ այգեգործության 

զարգացման խթանում, պտղաբուծության աշխարհագրության ընդլայնման 

քաղաքականության իրականացում, 

ը. ջերմատնային տնտեսության զարգացման խթանում, փոքր և միջին 

գյուղացիական տնտեսություններում ջերմատնային տնտեսության ձևավորմանն 

աջակցություն, մրցունակության բարձրացում.  

թ. գյուղատնտեսական մշակաբույսերի և դրանց վայրի նախնիների գենետիկական  

ռեսուրսների պահպանություն, կայուն օգտագործում, համագործակցություն այլ 

երկրների հետ. 

ժ. վարելահողերի նպատակային օգտագործման մակարդակի բարձրացումը: 420 

հազ. հա վարելահողերի լիարժեք օգտագործումը, դրանից առնվազն 405 հազ. հա 

ինտենսիվ մշակություն. 

ժա. բազմամյա տնկարկների տարածքների ավելացումը մինչև 85.0 հազ. հա, որից 

պտղատու այգիներ՝ 57.0  և խաղողինը 28.0 հազ. հա (գծապատկեր 9, 10). 
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Գծապատկեր 9:  Հայաստանի Հանրապետությունում ցանքատարածությունների և նպատակային չօգտագործվող վարելահողերի փոփոխությունը 

2011-2025 թվականներին 
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Գծապատկեր 10:  Հայաստանի Հանրապետությունում ցանքատարածությունների կառուցվածքի փոփոխությունը                2011-2025 թվականներին 
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ժբ. նպաստավոր պայմաններ ստեղծել խաղողի գինեմետ և սեղանի քիշմիշային 

սորտերի այգիների ընդարձակման համար. 

3) կանխատեսվող մակարդակի ձեռքբերման ռազմավարության ուղղություն-

ներն են. 

ա. hանրապետության գոտիական առանձնահատկություններին համապատաս-

խան մշակության և բերքահավաքի առաջադիմական տեխնոլոգիաների արմատա-

վորումը: Այդ նպատակով՝ նոր տեխնոլոգիաների ներդրման ծրագրի իրականա-

ցում, վերջինիս ուղղությամբ գյուղացիական տնտեսություններին և գյուղատնտե-

սությունում զբաղված տնտեսավարողներին խորհրդատվական, տեղեկատվական, 

դրամաշնորհային աջակցություն,  

բ. բարձր ավելացված արժեք ապահովող մշակաբույսերի ընդլայնման նպատակով 

գյուղատնտեսական մշակաբույսերի կառուցվածքի բարելավման՝ ցածր ինտենսի-

վության մշակաբույսերը առավել արժեքավոր տեսակներով փոխարինման, հան-

րապետության պայմաններին համապատասխանող ոչ ավանդական մշակաբույ-

սերի մշակության տեխնոլոգիաների յուրացման, գյուղատնտեսական մշակա-

բույսերի մշակության, պարարտացման, բույսերի պաշտպանության առաջավոր 

տեխնոլոգիաների ներդրման ծրագրերի իրականացում, 

գ. ըստ գոտիների գյուղատնտեսական մշակաբույսերի նախընտրելի մասնագի-

տացման խթանման նպատակով աջակցության քաղաքականության իրականցում 

(խորհրդատվության տրամադրում, սուբսիդավորում, նպատակային վար-

կավորում), 

դ.  գյուղատնտեսական մշակաբույսերի ցանքի, մշակության, բերքահավաքի, 

բերքի պահպանության գործընթացում ագրոտեխնիկական միջոցառումների 

պահանջների կատարման նպատակով գյուղատնտեսության մեջ օգտագործվող 

կարևորագույն ռեսուրսների (սերմեր, հանքային պարարտանյութեր, թունա-

քիմիկատներ, դիզելային վառելանյութ և այլն) գների մատչելիության բարձրացման 

ծրագրերի իրականացում, վարկավորման պայմանների բարելավում,  

ե. բարձր ավելացված արժեքով գյուղատնտեսական մշակաբույսերի արտա-

դրության խթանմանը կուղղվի «Համայնքների գյուղատնտեսական ռեսուրսների 
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կառավարման և մրցունակության» ծրագրի և դրա երկրորդ փուլի շրջանակներում 

հանրապետության տարբեր մարզերում իրականացվող տեխնոլոգիաների գնա-

հատման և մրցակցային դրամաշնորհային ծրագրերի իրականացումը, 

զ. սելեկցիայի և առաջնային սերմնաբուծության գիտական ապահովում, երկրոր-

դային սերմնաբուծության ոլորտում մասնավոր ձեռներեցության խթանում,  

է. բույսերի նոր սորտերի պահպանության գործընթացի արդյունավետ կազմա-

կերպում  «Բույսերի նոր սորտերի պահպանության մասին» Հայաստանի Հանրա-

պետության նոր օրենքի դրույթներին համապատասխան,  

ը. գյուղատնտեսական մշակաբույսերի նոր սորտերի տնտեսական օգտա-

կարության գնահատման նպատակով սորտափորձարկման համակարգի բարե-

լավում, 

թ. առանձնակի ուշադրություն դարձնել գարնանացան հացաբույսերի (գարնա-

նացան ցորեն, գարնանացան գարի, վիկ և վարսակ), ինչպես նաև բազմամյա և 

միամյա կերային մշակաբույսերի սերմնաբուծությանը, 

ժ. խորհրդատվական համակարգի միջոցով համապատասխան խորհրդատվության 

տրամադրման, սերմերի ապահովման գործընթացում աջակցության միջոցով 

նպաստել ներքին շուկայում մեծ պահանջարկ վայլող հնդկացորենի, ոսպի, ոլոռի, 

սիսեռի տեղական արտադրության զարգացմանը, 

ժա. խաղողի սելեկցիայի աշխատանքների նպատակաուղղում ցրտադիմացկուն, 

բարձրորակ, փոխադրաունակ, սեղանի, ունիվերսալ և տեխնիկական նոր 

սորտերի ստեղծմանն ու ներդրմանը: Առանձնակի ուշադրություն դարձնել 

վիրուսազերծ տնկանյութի արտադրության և հիվանդությունների ու վնասա-

տուների դեմ պայքարի առաջավոր տեխնոլոգիաների ներդրմանը, 

ժբ. բույսերի գենոֆոնդի պահպանության, սելեկցիոն նվաճումների լիարժեք 

օգտագործման և այս ոլորտում միջազգային համագործակցության զարգացում, 

ժգ. հացահատիկային և կերային մշակաբույսերի, կարտոֆիլի և բանջարեղենի 

բարձր վերարտադրության սերմացուների կայուն սորտաթարմացման, տեսա-

կանու ընդլայնման և սերմերի որակի ստուգման աջակցություն: Հացահատիկային 
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մշակաբույսերի սերմնաբուծության զարգացման ծրագրերի շարունակում և այս 

բնագավառում տեղական հնարավորությունների օգտագործման ընդլայնում,  

ժդ. Միացյալ Ազգերի Կազմակերպության Գյուղատնտեսության և պարենի կազմա-

կերպության (ՖԱՕ), Գյուղատնտեսության զարգացման միջազգային հիմնադրամի 

(ԻՖԱԴ), Համաշխարհային Բանկի աջակցությամբ՝ գյուղատնտեսական մշակա-

բույսերի սելեկցիայի ժամանակակից տեխնոլոգիաների ներդրում, 

ժե. հատապտուղների արտադրության և վերամշակման խթանում, 

4) հաշվի առնելով այն կարևոր հանգամանքը, որ սակավահող Հայաստանի 

Հանրապետությունը դիմագրավելու է աշխարհի մարտահրավերներին և 

տրամադրի իր հողերը ոչ միայն սնունդ և անասնակեր աճեցնելու համար, այլ նաև 

վերականգնվող էներգետիկայի համար կենսազանգված (ագրոէներգետիկա), 

հատուկ ուշադրություն դարձնել այսպես կոչված բազմաֆունկցիոնալ մշակա-

բույսերի (եգիպտացորեն, գետնախնձոր, ամարանտ) մշակությանը, որոնց մեծ 

զանգվածը և տարատեսակ արտադրանքը հնարավորություն են տալիս բացի 

նշված պահանջներից բավարարել միջազգային  շուկան անսահման պահանջարկ 

ունեցող հակաօքսիդանտներով և իմունոմոդուլյատորներով, իսկ հողը` ապագա 

բերքի համար մուլչայով և պարարտացում ապահովող բուսական մնացորդներով,  

5) Հայաստանի Հանրապետության պետբյուջեից և այլ աղբյուրներից կատարվող 

հատկացումների օգտագործման արդյունավետ մեխանիզմների կիրառման 

հաշվին ավելացնել բույսերի առավել վտանգավոր և մասսայական վարակիչ 

հիվանդությունների դեմ պայքարի աշխատանքների ծավալները: Առանձնակի 

ուշադրություն դարձնել Արարատյան հարթավայրում և նախալեռնային գոտում 

մորմազգի մշակաբույսերի ցեցի դեմ արդյունավետ պայքարի կազմակերպմանը, 

այդ բնագավառում մոնիթորինգի և պայքարի արդիական մեթոդների ներդրմանը. 

6) բույսերի պաշտպանության միջոցառումների 2015-2025թթ. երկարաժամկետ 

և տարեկան ծրագրերի մշակում և իրականացում.  

7) բույսերի պաշտպանության միջոցների և պարարտանյութերի ներկրման, պահ-

պանության ու վաճառքի գործընթացների տեսչական հսկողության ուժեղացում. 
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8) բույսերի պաշտպանության ինտեգրացված պայքարի ներդրում, օրգանական 

գյուղատնտեսության զարգացման նպատակով կենսաբանական և էկոլոգիապես 

անվտանգ միջոցների կիրառության ընդլայնում։ Բույսերի պաշտպանության 

ծառայություններ մատուցող մասնավոր կառույցների ձևավորման խթանում և 

դրանց կայացմանը մասնագիտական և խորհրդատվական աջակցություն. 

9) հանրապետության տարածքի բուսասանիտարական անվտանգության ապա-

հովման նպատակով Բույսերի կարանտինի միջոցառումների 2015-2025թթ. 

երկարաժամկետ և տարեկան ծրագրերի իրականացում.  

10) հանրապետության ներդրումային դիրքի բարելավման և գյուղատնտեսական 

մթերքների արտահանման խթանման նպատակով Եվրասիական տնտեսական 

միությանը անդամակցության շրջանակներում՝ բուսասանիտարական վիճակի 

մոնիտորինգի և տեսչական գործունեության բարելավման աշխատանքների 

կատարում. 

11) բուսասանիտարական փորձաքննության համար անհրաժեշտ նյութատեխնի-

կական բազայի արդիականացում, այս բնագավառում միջազգային չափանիշների 

ներդրում. 

12) հողերի ագրոքիմիական հետազոտության և բերրիության բարձրացման 

2015-2025թթ. երկարաժամկետ և տարեկան ծրագրի իրականացման շրջանակ-

ներում ըստ համայնքների գյուղատնտեսական հողերի ագրոքիմիական քարտեզ-

ների վերանայում և հիմնական մշակաբույսերի պարարտացման արդյունավետ 

սխեմաների առաջադրում: Հողերի ագրոքիմիական հետազոտությունների իրա-

կանացման մեխանիզմների կատարելագործում. 

13) գյուղատնտեսական հողերի պարարտացման այլընտրանքային տեխնոլո-

գիաների կիրառության ագրարային քաղաքականությունը նպաստելու է կենսա-

բազմազանության պահպանությանը, ինչպես նաև լանդշաֆտների արդյունավետ 

կառավարման և բարելավման ծրագրավորմանը՝ ելնելով «Կենսաբազմա-

զանության մասին», «Համաշխարհային մշակույթի և բնության ժառանգության 

ապահովման մասին», «Եվրոպայի վայրի բնության և բնական միջավայրի պահ-
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պանության մասին», «Լանդշաֆտների մասին» կոնվենցիաների հիմնադրույթ-

ներից, 

14) գյուղատնտեսական մշակաբույսերի վայրի ցեղակիցների պահպանության 

աջակցությունն իրականացվելու է հետևյալ ուղղություններով՝ 

ա. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և դոնոր համայնքի 

աջակցությամբ Հայաստանի գյուղատնտեսական մշակաբույսերի և դրանց վայրի 

ազգակիցների գենետիկական ռեսուրսների պահպանության և կայուն օգտա-

գործման ծրագրի մշակում և իրականացում: Այդ նպատակով. գենետիկական 

բանկի համալրում, Հայաստանի տարածքում առկա հավաքածուների նմուշների 

փաստաթղթավորում, 

բ. մշակաբույսերի և դրանց վայրի նախնիների գենետիկ բանկի ստեղծում, 

գ. բնական կերահանդակների բարելավում, արոտավայրերի ջրարբիացում: Վեր-

ջինիս ուղղությամբ պետություն-մասնավոր հատված համագործակցությամբ երկա-

րաժամկետ ծրագրերի իրականացում: Մասնավորապես <<Համայնքների գյուղա-

տնտեսական ռեսուրսների կառավարման և մրցունակության>> վարկային ծրագրի 

համապատասխան բաղադրիչի շարունակում և երկրորդ փուլի ծրագրի 

իրականացում, 

դ. անտառների վերականգնում, անտառշինարարական այլ միջոցառումների իրա-

կանացում, 

ե. բնական աղետների (երաշտ, խորշակներ, սելավներ, ողողումներ, հողերի աղա-

կալում, կարկտահարություն և այլն) առաջացման կանխարգելում, կանխատեսում 

և հետևանքների մեղմմանն ուղղված միջոցառումների իրկանացում: Հակակա-

կարկտային գազագեներատրային տեխնոլոգիայի կիրառմամաբ դրանց ցացի 

ընդլայնում, ինչպես նաև կարտապաշտպան ցանցաշերտերի կիրառման համար 

նախադրյալների ստեղծում, այդ սարքավուրումների տեղական արտադրության 

կազմակերպման հնարվորությունների գնահատում և արտադրության կազմա-

կերպում, 

զ.)  ոռոգման արդիական տեխնոլոգիաների (կաթիլային, անձրևացման, ենթա-

հողային) ներդրման գործընթացի խթանում, ոռոգման սարքավորումների տեղա-
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կան արտադրության հնարավորությունների գնահատում և տեղական արտա-

դրության կազմակերպում, 

16) բույսերի գենետիկական ռեսուրսների հուսալի պահպանումն ապահովելու 

նպատակով   անհրաժեշտ է` 

ա. վերազինել  գենետիկական ռեսուրսների հավաքածուներ պահպանող (ex situ) 

կազմակերպությունները անհրաժեշտ սարքավորումներով և տեխնիկական միջո-

ցներով,  

բ. ընդլայնել պտղի և խաղողի  տեղական և սելեկցիոն սորտերի դաշտային հավա-

քածուները` կոլեկցիոն այգիների ընդլայնման, այլ երկրների գենետիկական 

բանկերից հայկական ծագում ունեցող նմուշների ձեռքբերման և այգիների 

տեսակային և սորտային հարստացման միջոցով, 

գ. ընդլայնել վեգետատիվ (մերիստեմային) եղանակով բազմացող բույսերի համար 

կենսատեխնոլոգիական եղանակով (in vitro) պահպանման և վերարտադրության 

հնարավորությունները, 

դ. նպաստել բույսերի գենետիկական ռեսուրսների աճելավայրերի (in situ) կառա-

վարման բարելավմանը` տարածվածության, բուսական համակեցությունների և 

նրանց տեսակային կազմի գույքագրման, տարածման գոտիների ճշգրտման, 

պաշարի հաշվառման և մոնիտորինգի իրականացման միջոցով, 

ե. ստեղծել հնարավորություններ` ժամանակակից մեթոդներով հավաքածուների 

նմուշների հավաքման և հիմնական հավաքածու ստեղծելու համար,  

զ. պարենի արտադրության և գյուղատնտեսության համար օգտագործվող բույսերի 

գենետիկական ռեսուրսների նմուշների փաստաթղթավորում և տեղեկատվության 

մատչելիության ապահովման մեխանիզմների ստեղծում,  

է. բույսերի գենետիկական ռեսուրսների պահպանման և կայուն օգտագործման 

ազգային ծրագրի մշակում և ներդրում, 

16) բուսաբուծության հիմնական ցուցանիշների կանխատեսումները ներկայացվում 

են  աղյուսակներում (աղյուսակներ 6, 7)։ 

84. Անասնաբուծության ճյուղի զարգացում. 
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1) անասնաբուծության զարգացում: Անասնաբուծությունը գյուղատնտեսության 

հիմնական ճյուղերից է, այն ցածր ռիսկայնության, առկա բնատնտեսական 

ռեսուրսների արդյունավետ օգտագործման և գյուղատնտեսական կենդանիների 

մթերատվության գենետիկական ներուժի լիարժեք դրսևորման շնորհիվ կարող է 

դառնալ որոշիչ գործոն երկրի գյուղատնտեսության համախառն արտադրանքի 

ծավալներն էականորեն ընդլայնելու, կենդանական ծագման մթերքների առումով 

պարենային ապահովության մակարդակի բարձրացման և անասնաբուծությամբ 

զբաղվող գյուղական ազգաբնակչության եկամուտներն ավելացնելու գործ-

ընթացում. 

2) ռազմավարության շրջանակներում անասնաբուծության զարգացման գերա-

կայություններն են. 

ա. թարմ կաթի և կաթնամթերքների,  ոչխարի մսի և ձվի նկատմամբ հանրա-

պետության ներքին շուկայի պահանջարկի ամբողջական, տավարի մսի 

նկատմամբ ավելի քան 90 ու խոզի մսի նկատմամբ` շուրջ 80 տոկոսով 

բավարարում, իսկ թռչնի մսի` ավելի քան 50 տոկոսով ապահովում: Պանիրների, 

որոշ կաթնամթերքի, ինչպես նաև վերամշակված մսամթերքի արտահանման 

ծավալների ավելացում, 

բ. բարձր մթերատու հատկանիշներ ունեցող կաթնատու, կաթնամսատու և 

մսատու ուղղության գյուղատնտեսական տոհմային կենդանիների սերմնա-

հեղուկով արհեստական սերմավորում կատարելու և դրանց ներմուծման միջոցով 

տեղական ցեղերի բարելավում և անասնաբուծության վարման արդյունավետ 

համակարգերի ներդրում` հաշվի առնելով, որ սերմավորումը տասնապատիկ 

ավելի արդյունավետ է և մատչելի:  

գ. մսային տավարաբուծության զարգացման նպատակով աջակցել շոտլանդական 

Հայլենդ ցեղի տավարի հարմարեցման ծրագրի իրականացմանը: Այս ցեղի 

կենդանիները ցրտադիմացկուն են, անասնաշենքերի պահանջ չունեն և շուրջ 

տարին, անգամ ձյունածածկ տարածքներում օգտագործում են բնական 

կերահանդակների խոտը` չնայած հարկ է նշել, որ նույն կարգի ադապտացիոն 

երակներով օժտված են գրեթե բոլոր ցեղատեսակները,  
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դ. hանրապետությունում աճեցված ոչխարի մսի արտահանման ծավալների 

ընդլայնման առումով առանձնահատուկ կարևորություն է ստանում ոչխարա-

բուծության զարգացումը և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2011 

թվականի օգոստոսի 25 N 33 արձանագրային որոշմամբ հաստատված 

<<Հայաստանի Հանրապետությունում ոչխարաբուծության զարգացման հայեցա-

կարգին>> համապատասխան մանր եղջերավոր կենդանիների գլխաքանակի 

կրկնապատկում և բնական կերահանդակների բարելավման և շուրջտարյա արա-

ծեցման (ամառային արոտներից ձմեռային արոտներ փոխադրելու միջոցով) 

խնայողական սխեմաների կիրառում, 

ե. կերային մշակաբույսերի ցանքատարածությունների ընդլայնման, դրանց 

կառուցվածքի բարելավման, բնական կերահանդակների (արոտների և 

խոտհարքների) արդյունավետ օգտագործման մեխանիզմների կիրառման միջոցով 

անասնակերերի ստացման սեփական հնարավորությունների լիարժեք օգտա-

գործում, 

զ. խորհրդատվության ապահովման և նպատակային վարկավորման միջոցով 

անասնաբուծության ոլորտում տնտեսությունների խոշորացում, կոոպերատիվների 

և առևտրային կազմակերպությունների ձևավորման խթանում, 

է. գյուղատնտեսական կենդանիների կերակրման և պահվածքի պայմանների 

բարելավման, տոհմային գործի խթանման և անասնաբուժասանիտարական միջո-

ցառումների կազմակերպման մեխանիզմների կատարելագործման միջոցով 

անասնաբուծության ոլորտում արտադրողականության և կենդանական ծագման  

մթերքների մրցունակության բարձրացում, 

ը. արտահանման ուղղվածություն ունեցող թեթև արդյունաբերության ավանդական 

ճյուղերի (գորգագործություն, կոշիկի և հագուստի արտադրություն) զարգացում և 

դրա հիման վրա բրդի և կաշվի մթերումների կազմակերպում, ինչը գյուղացիական 

տնտեսությունների համար եկամուտների լրացուցիչ աղբյուր կհանդիսանա, 

թ. ալպիական գոտում գտնվող արոտների բարելավման և նպատակային 

օգտագործման համակարգի ներդրման միջոցով շվեյցարական պանիրների 
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արտադրության և արտահանման ծավալների ավելացում, որը միշտ կայուն 

պահանջարկ է ունեցել ներքին և արտաքին շուկաներում, 

ժ. անասնագլխաքանակի հաշվառման, համարակալման և անձնագրավորման 

գործընթացի ներդրման և տեղեկատվական համակարգի ձևավորման միջոցով 

տոհմային գործի կատարելագործում ու անասնաբուժական միջոցառումների 

արդյունավետության բարձրացում, ինչպես նաև ոլորտի պետական աջակցության 

ծրագրերի հասցեական իրականացում, 

ժա. սպառողների անվտանգության մակարդակի բարձրացման նպատակով 

պետության, ինչպես նաև միջազգային կազմակերպությունների աջակցությամբ 

նոր սպանդանոցների հիմնում և սպանդանոցային ցանցի ձևավորում, 

ժբ. անասնագլխաքանակի կայունացման տնտեսական հիմքը սեփական կերար-

տադրության իրական հնարավորությունների, ներկրվող կերերի սահմանային 

արդյունավետության և կենդանական ծագման մթերքների տեղական 

արտադրության հարաբերական առավելությունների գնահատումն է։ Վերջինիս 

արդյունքներից ելնելով անասնաբուծության ճյուղի կազմակերպումն է: Դրա 

արդյունքներով կդրսևորվի անասնագլխաքանակի և անասնաբուծական 

մթերքների արտադրության ծավալների ավելացման միտում (գծապատկեր 11, 12), 
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Գծապատկեր 11. Գյուղատնտեսական կենդանիների գլխաքանակը և   կանխա-

տեսումները (տարեվերջի դրությամբ) 
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Մսի իրացում կենդանի քաշով, հազ. տոննա Կաթ, հազ. տոննա

Ձու, մլն հատ Բուրդ, տոննա

 

Գծապատկեր 12. Անասնաբուծական մթերքների արտադրության ծավալները և 

կանխատեսումները 

ժգ. գյուղատնտեսությունում տնտեսվարողները կավելացնեն խոշոր եղջերավոր 

կենդանիների, ոչխարների, այծերի, խոզերի և թռչունների գլխաքանակը, քանի 

որ, անգամ եկամտաբերության ցածր մակարդակի պարագայում, դրանք 

ապահովում են կայուն զբաղվածություն, դրամական հոսքերի սեզոնայնության 

մեղմացում, թարմ և վերամշակված կենդանական ծագման մթերքների նկատմամբ 

ներտնտեսային կարիքների բավարարում և բարձր իրացվելիություն ունեցող 

ակտիվների առկայություն։ Գյուղացիական տնտեսություններում գլխաքանակի 

ավելացմանը կնպաստեն նաև գյուղական համայնքներում ձևավորվող կաթի 

հավաքման և իրացման կառույցները, սպանդանոցները, արոտավայրերի 

բարելավման ծրագրերը, դաշտային կերարտադրության զարգացումը, ինչպես 
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նաև մանր եղջերավորների մսի և կենդանի արտահանման խթանման գործ-

ընթացը, 

3) hանրապետության պարենային ապահովության մակարդակի բար-

ձրացմանը և գյուղական աղքատության հաղթահարմանը կնպաստի մեղվա-

բուծության և ձկնաբուծության զարգացումը։ Այդ նպատակով աջակցություն 

կցուցաբերվի մեղրի և ձկան արտահանման մեխանիզմների մատչելիության և 

շուկայահանման դժվարությունների հաղթահարման ուղղությամբ։ Մասնա-

վորապես կնդլայնվի Եվրասիական տնտեսական միության երկրներ ձուկ և 

ձկնամթերք արտահանող հայկական ընկերությունների ցանկը: Հետևողականորեն 

կիրականացվի մեղվաբույծներին  խորհրդատվական և տեխնիկական աջակ-

ցության ցուցաբերում, մեղվաբույծների հասարակական կազմակերպությունների 

մասնակցությամբ ոլորտի օրենսդրական կարգավորման, հիվանդությունների և 

վնասատուների դեմ պայքարի աշխատանքների կազմակերպման, մեղրի և 

զուգակցվող արտադրանքների (մեղրամոմ, ակնամոմ, մեղվակաթ, ծաղկափոշի, 

մեղվի թույն և այլն) արտադրության, ինչպես նաև Եվրամիության երկրներ մեղրի 

արտահանման գործընթացի աջակցություն. 

4) կարևոր գերակայություն է նաև ձկնաբուծության ոլորտի խթանումը, ուստի  

անհրաժեշտ է միջազգային կազմակերպությունների հետ համագործակցել ձկնա-

բուծական արտադրանքի վերամշակման կարողությունների ընդլայնման և արտա-

քին շուկայի չափորոշիչներին համապատասխան արտադրանքի արտահանման 

աջակցության նպատակով։ Դրան զուգահեռ, քայլեր կձեռնարկվեն Արարատյան 

հարթավայրի ստորգետնյա քաղցրահամ ջրերի նպատակով ձկնաբուծարաններում 

ջրի կիսափակ և փակ շրջապտույտով համակարգերի ներդրման և միավոր ջրային 

տարածքից ապրանքային ձկան արտադրության ծավալների ավելացման ուղղու-

թյամբ, ինչպես նաև արտերկրից ավելի որակյալ կերեր ներկրելու և տեղական 

հումքից բարձրորակ կեր արտադրելու ուղղությամբ. 

5) անասնաբուծական ոչ ավանդական ձևերի (սագեր, հնդկահավեր, խայտա-

հավեր, ջայլամներ, փասիաններ, ճագարներ և այլն) զարգացմանն ուղղված 
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նախաձեռնությունների խրախուսում, որով կդիվերսիֆիկացվի մսամթերքի 

արտադրությունը, 

6) ընդհանրապես անասնաբուծության ճյուղերի արդյունավետ տեղաբաշխման, 

նախընտրելի ուղղություններով մասնագիտացման և տնտեսությունների խոշորաց-

ման նպատակով անհրաժեշտ է իրականացնել բազմակողմանի խորհրդա-

տվություն և նպատակային վարկավորում. 

7) վերոնշյալ գերակայությունները և զարգացման միտումները հիմք ընդունելով, 

կանխատեսվել են անասնաբուծության հիմնական ցուցանիշները (աղյուսակներ 8, 

9): 

8) կանխատեսվող մակարդակի ապահովման ռազմավարական ուղղություն-

ներն են. 

ա. տոհմային գործի զարգացման համալիր միջոցառումների իրականացում: 

Ագրարային ոլորտում իրականացված տնտեսական վերափոխումներին հաջորդած 

ժամանակահատվածում տոհմային գործի ձախողման և արհեստական սերմնա-

վորման ծավալների խիստ կրճատման արդյունքում վտանգվել է հանրա-

պետությունում բուծվող գյուղատնտեսական կենդանիների ցեղերի գենոֆոնդի 

պահպանումը, խաթարվել է մաքուր բուծման գործընթացը, որոնց հետևանքով 

դանդաղել են գյուղատնտեսական կենդանիների մթերատվության ցուցանիշների 

աճման տեմպերը։ Տոհմային գործի զարգացման նպատակով նախատեսվում է՝ 

- տոհմային անասնաբուծության զարգացման երկարաժամկետ 2015-

2025թթ. ծրագրի մշակում և իրականացում, 

- հանրապետության բնակլիմայական պայմաններին հարմարված կենդանիների 

էնդեմիկ ցեղերի գենոֆոնդի պահպանումը, գյուղատնտեսական կենդանիների 

բարձր մթերատու ցեղերի գենետիկական ներուժի` սելեկցիոն նպատակներով 

օգտագործում և արհեստական սերմնավորման գործընթացում ընդգրկված 

անասնագլխաքանակի ավելացման արդյունքում ստացվող մատղաշի 

տոհմային ու մթերատու հատկանիշների բարելավում: Արհեստական 

սերմնավորման նպատակով կկիրառվի արդյունաբերական տեխնոլոգիաներին 

հարմարված և բարձր մթերատու ցեղերի բարձրարժեք արտադրող ցուլերի 
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սերմնահեղուկ, իսկ սերմնավորումը կիրականացվի ժամանակակից 

տեխնոլոգիաներով, 

- նախիրների և հոտերի կատարելագործման աշխատանքների իրականացում և 

կերակրման ու պահվածքի ժամանակակից տեխնոլոգիաների ներդրում` 

դրանցում <<Ագրոբիզնեսի և գյուղի զարգացման կենտրոն>> հիմնադրամի 

(CARD) հնարավորությունների և փորձի օգտագործում,  

- հանրապետությունում բուծվող խոշոր եղջերավոր կենդանիների համա-

րակալման, հաշվառման և անձնագրավորման ծրագրի իրականացում,  

- գյուղատնտեսական կենդանիների տոհմային հատկանիշների բարելավման 

նպատակով արտերկրից  բարձր մթերատու կենդանիների և սերմնահեղուկի 

ներմուծման և անասնապահական տնտեսություններին մատչելի պայմաններով 

տրամադրման ծրագրերի շարունակում, 

բ. կերարտադրության, կերակրման և պահվածքի բարելավում։ Անասնա-

բուծության զարգացման հիմնական նախապայմանը կայուն և լիարժեք կերի 

բազայի ստեղծումն է։ Այդ նպատակով նախատեսվում է. 

- դաշտային կերարտադրության զարգացման, առավել բարձրարժեք կերային 

մշակաբույսերի սորտերի շրջանացման և մշակության տեխնոլոգիայի ներդրման 

միջոցով  սեփական կերարտադրության բարելավում, 

- արոտավայրերի երկարաժամկետ վարձակալության խրախուսում, հեռագնա 

արոտների արդյունավետ օգտագործմանը նպաստող մեխանիզմների ներդրում, 

արոտավայրերի վարձակալների կողմից արոտների բարելավմանն ուղղված 

միջոցառումներին տեխնիկական աջակցության և խորհրդատվության 

ապահովում, 

- բարձրադիր գոտու արոտների արդյունավետ օգտագործման մեխանիզմների 

կիրառում, 

- բազմամյա և միամյա կերային մշակաբույսերի տարածքների ընդլայնման 

միջոցով դաշտային կերարտադրության կառուցվածքի բարելավում, 
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- հատիկային և համակցված կերերի, ինչպես նաև սպիտակուցային, վիտա-

մինային և հանքային հավելումների արտադրության գծով փոքր և միջին 

ձեռնարկատիրության աջակցություն, 

- լեռնային արոտավայրերի դեգրադացման աստիճանի գնահատում և դրանց 

բարելավման միջոցառումների մշակում ու իրականացում, 

- <<Համայնքների գյուղատնտեսական ռեսուրսների կառավարման և մրցունա-

կության>> վարկային առաջին և երկրորդ ծրագրերի շրջանակներում հանրա-

պետության 8 մարզերի շուրջ 200 համայնքներում արոտօգտագործողների 

սպառողական կոոպերատիվների ստեղծում և դրանց գյուղատնտեսական 

տեխնիկայով, գործիքներով ու անհրաժեշտ սարքավորումներով ապահովում, 

ինչպես նաև կոոպերատիվների կողմից տնօրինվող արոտավայրերում 

համապատասխան ենթակառուցվածքների ձևավորում: 

9) անասնաբուժական համակարգի բարելավում և անասնաբուժական միջոցա-

ռումների արդյունավետության բարձրացում. 

ա. գյուղատնտեսական կենդանիների անասնաբուժական համակարգի 

բարելավման նպատակով նախատեսվում է ՝ 

- կենդանիների վարակիչ հիվանդությունների կանխարգելում, կենդանիների և 

մարդկանց համար ընդհանուր հիվանդություններից բնակչության պաշտպա-

նություն և հանրապետությունում գյուղատնտեսական կենդանիների շրջանում 

համաճարակային բարենպաստ իրավիճակի ապահովում։ Ժամանակակից 

չափորոշիչներին համապատասխան գյուղատնտեսական կենդանիների 

հիվանդությունների կանխարգելման ծրագրի մշակում։ Վերջինիս իրականաց-

ման միջոցով  հատուկ վտանգավոր մի շարք հիվանդություններով (սիբիրախտ, 

բրուցելոզ, տուբերկուլյոզ, դաբաղ, խշխշան պալար, խոզերի դասական ժան-

տախտ, թռչունների կեղծ ժանտախտ, մեղուների վարրոատոզ) կենդանիների, 

թռչունների և մեղուների հիվանդության օջախների նվազեցում։ 

Անհրաժեշտության դեպքում այլ վարակիչ հիվանդությունների (թռչնագրիպի, 

խոզերի աֆրիկյան ժանտախտի, կատաղության և այլն) կանխարգելման 
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պետական ծրագրերի իրականացում` համապատասխան շահագրգիռ 

կառույցների մասնակցությամբ,  

- անասնաբուժության բնագավառի օրենսդրական հիմքերի հետևողական 

կարգավորում, սննդի անվտանգության պահանջների ուժեղացում, անաս-

նաբուծական մթերքների սանիտարական փորձաքննության համակարգի 

բարելավման նպատակով այդ գործառույթն իրականացնող սուբյեկտների 

հավատարմագրում, լաբորատորիաների տեխնիկական հագեցվածության 

մակարդակի բարձրացում և կադրային ապահովում, 

- նպատակային վարկավորման և դրամաշնորհային ծրագրերի միջոցով անաս-

նաբուժական դեղամիջոցների տեղական արտադրության խթանում, դրանց 

փորձաքննության, ստանդարտների և իրացման համակարգի կանոնակար-

գում,  

- Եվրասիական տնտեսական միությանը, Միջազգային էպիզոտիկ բյուրոյի և այլ 

միջազգային կառույցների  անդամակցության շրջանակներում անասնաբուժա-

կան նորմատիվային փաստաթղթերի նույնականացում և տեսչական հսկողու-

թյան ուժեղացում, 

- տարածաշրջաններում պետական անասնաբուժական ծառայությունների վերա-

կազմավորման և միջազգային կազմակերպությունների տեխնիկական աջակ-

ցության միջոցով մասնավոր անասնաբուժական ծառայության ձևավորման 

խթանում, 

- գյուղական համայնքներում անասնաբույժների ինստիտուտի ամրապնդում՝ 

նյութատեխնիկական բազայի համալրման, Հայաստանի Հանրապետության 

պետական բյուջեից հատկացումների ավելացման և վճարովի 

անասնաբուժական ծառայությունների ընդլայնման միջոցով: 

85. Գյուղատնտեսական հումքի վերամշակման ոլորտի զարգացում. 

1) գյուղատնտեսական մթերքներ վերամշակող արդյունաբերությունը հանդիսանում 

է Հայաստանի Հանրապետության տնտեսության կարևորագույն ոլորտներից մեկը 

և ագրարային ոլորտի զարգացման շարժիչ ուժը: Վերջինս նպաստում է 

պարենային, տնտեսական անվտանգության և ագրոպարենային շուկայի ձևա-
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վորմանը, ինչպես նաև ապահովում է ազգաբնակչությանն անվտանգ, որակյալ 

մթերքների երաշխավորված ու կայուն մատակարարումը: Սակայն, ոլորտն իր 

խնդիրները լուծում է և զարգանում է բացառապես վերամշակող ձեռնար-

կությունների ռեսուրսների հաշվին` պետական քաղաքականության բացակայու-

թյան պայմաններում և առանց լուրջ աջակցության. 

2) տնտեսական բարեփոխումների սկզբին հաջորդող` ագրարային բարեփո-

խումների առաջին փուլում գյուղատնտեսական հումք վերամշակող ոլորտի 

կազմակերպությունները հիմնականում դադարեցրել էին իրենց գործունեությունը: 

Սկսած 1998 թվականից, մասնավոր հատվածի լրացուցիչ ներդրումների և 

միջազգային կազմակերպությունների աջակցությամբ, զգալիորեն բարելավվել է 

գյուղատնտեսական մթերքներ վերամշակող արդյունաբերության վիճակը.  

3) ներկայումս հանրապետության գյուղատնտեսական մթերքներ վերամշակող 

արդյունաբերության ոլորտում գործող կազմակերպություններն աստիճանաբար 

հարմարվում են շուկայական տնտեսության պայմաններին: Նշված ձեռնար-

կություններն իրենց առջև խնդիր են դրել բարձրացնել աշխատանքի արդյունա-

վետությունն ու թողարկվող արտադրանքի մրցունակությունը և դիվերսիֆիկացնել 

արտադրությունը: Որոշ զարգացող ընկերություններ հաջողությամբ մրցում են 

ինչպես ներքին, այնպես էլ միջազգային պարենային շուկաներում և ներդրումներ 

են կատարում արտադրության հետագա զարգացման համար. 

4) գյուղատնտեսական հումքի վերամշակման համակարգի գործունեության ակտի-

վացումը և արտահանման ծավալների աստիճանական ավելացումն որոշակիորեն 

նպաստել է գյուղատնտեսական արտադրանքի իրացման հիմնախնդրի մեղմմանը 

և գյուղացիական տնտեսությունների ապրանքայնության մակարդակի բարձրաց-

մանը. 

5) Հանրապետությունում գործում են վերագործարկված կամ նոր ստեղծված 

պահածոների` շուրջ 35, գինեգործական` 45, կաթնամթերքի` շուրջ 70, մսամթերքի` 

70 ընկերություն: 2013 թվականի տվյալներով ոլորտին բաժին է ընկնում երկրի 

համախառն ներքին արդյունքի 6.1 տոկոսը, և այն բացառիկ տեղ ունի երկրի 

բնակչության պարենային ապահովության գործում: 2013 թվականի տվյալներով 
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գյուղատնտեսական մթերքներ վերամշակող արդյունաբերության համախառն 

արտադրանքը կազմել է 438.5 մլրդ դրամ, այդ թվում` սննդամթերքի արտա-

դրության մասնաբաժինը կազմել է 62.6 տոկոս, իսկ խմիչքների և ծխախոտային 

արտադրատեսակների մասնաբաժինները համապատասխանաբար կազմել են 

28.7 և 8.7 տոկոս. 

6) գյուղատնտեսական մթերքներ վերամշակող արդյունաբերությունը կարևոր 

դերակատարում ունի նաև երկրի արտաքին ապրանքաշրջանառության մեջ: 

2010,2011, 2012 և 2013 թվականներին երկրից արտահանման ընդհանուր ծավա-

լում գյուղատնտեսական ծագման արտադրատեսակների տեսակարար կշիռը 

համապատասխանաբար կազմել է` 16.4, 17.8, 22.6 և 28.1 տոկոս, իսկ ներմուծման 

ընդհանուր ծավալում համապատասխանաբար` 18.0, 18.9, 19.1 և 28.1 տոկոս: 2013 

թվականին արտահանված գյուղատնտեսական ծագման արտադրատեսակների 

մեջ ալկոհոլային և ոչ ալկոհոլային խմիչքներին բաժին է ընկել 51.5 տոկոսը: 

Ընդհանուր արտահանման մեջ գյուղատնտեսական ծագման արտադրատե-

սակների տեսակարար կշիռը 2010 և 2013 թվականների համար ներկայացված է 

13-րդ գծապատկերում. 
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Գծապատկեր 13. Հայաստանի Հանրապետությունից ընդհանուր արտահան-

ման մեջ գյուղատնտեսական ծագման արտադրատեսակ-

ների տեսակարար կշիռը 

 

7) Հայաստանի գյուղատնտեսական հումք վերամշակող արդյունաբերությունը 

արտահանման ուղղվածություն ունեցող գյուղատնտեսության ձևավորման հիմնա-

կան նախապայմանն է։ Բացի այդ, ներկա իրավիճակում գյուղացիական տնտեսու-

թյունների վարկավորման, տեխնոլոգիաների կատարելագործման, նյութատեխ-

նիկական միջոցների մատակարարման, որակի ստանդարտների կիրառման և այլ 

խնդիրներն առավել արդյունավետ կերպով կարող են լուծվել ագրովերամշակող 

կազմակերպությունների հետ համագործակցության խորացման միջոցով. 

8) Հայաստանում ավանդաբար զարգացած է եղել գինեգործությունը, մրգի և 

բանջարեղենի պահածոների, ծխախոտի, մսի և կաթի վերամշակման, ոչ ոգելից 

խմիչքների և գարեջրի արտադրությունը. 

9) Հայաստանը 2014 թվականի օգոստոսին անդամակցել է Գինու և խաղողի (OIV) 

միջազգային կազմակերպությանը: Անդամակցության որոշումն ընդունվել է 

կազմակերպության 45 անդամ երկրների միաձայն քվիարկությամբ: Հայաստանի 

Հանրապետության կազմակերպությանը անդամակցության պաշտոնականացումը 

կայացել է 2014 թվականի նոյեմբերի 14-ին Արգենտինայում տեղի ունեցած կազմա-

կերպության գլխավոր ասամբլեայի ընթացքում. 
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10) տնտեսական վերափոխումների սկզբին հաջորդող ժամանակահատվածի 

հարաբերությունների փոփոխությունները ցույց տվեցին, որ անցյալից ժառանգած 

գործարաններն իրենց գերհզորությամբ և տեխնոլոգիական մակարդակով չեն 

բավարարում ներքին և արտաքին շուկայի ներկայիս պահանջները։ Ուստի, 

մասնավորեցումից հետո խիստ սահմանափակ թվով վերամշակող ընկերու-

թյուններ ենթարկվեցին տեխնոլոգիական վերազինման և թողարկում են ներքին ու 

արտաքին շուկայում մրցունակ արտադրանք.  

11) 90-ական թվականներին գյուղատնտեսական հումք վերամշակող համակարգի 

հզորությունների օգտագործման սահմանափակումը մեծապես ազդեց խաղողի և 

պտղի այգիների տարածության կրճատման, ինչպես նաև հումք մատակարարող 

գյուղացիական տնտեսությունների եկամուտների վրա. 

12) Գյուղատնտեսական մթերք վերամշակող արդյունաբերության առջև ծառացած 

ներկայիս խնդիրներն են`  

ա. մատչելի պայմաններով վարկավորման բացակայությունը: Ներկայումս վար-

կային շուկայում ձևավորված տոկոսադրույքը և այլ պայմանները չեն համա-

պատասխանում գյուղատնտեսական մթերքներ վերամշակող արդյունաբերության 

առանձնահատկություններին և պահանջներին: Հետևաբար, անհրաժեշտություն է 

առաջացել բարձրացնել գյուղատնտեսական մթերքներ վերամշակող ոլորտի 

վարկավորման մատչելիությունը: Գյուղատնտեսական մթերքներ վերամշակող 

արդյունաբերության ձեռնարկությունները վերազինման և շրջանառու միջոցների 

համալրման կարիքները մշտապես ապահովվում են վարկային միջոցների հաշվին, 

որոնք սովորաբար լինում են միջնաժամկետ (3-5 տարի), երբեմն` երկարա-

ժամկետ, իսկ դրանց տոկոսադրույքները տատանվում են 10-18 %-ի սահ-

մաններում,  

բ. ներկայումս մրցունակ արտադրանք թողարկելու համար գրեթե բոլոր ագրո-

վերամշակող ընկերություններն ունեն վերազինման կարիք և սեփական ազատ 

միջոցների բացակայության պատճառով պարտադրված են դրանք իրականացնել  

վարկային ռեսուրսների հաշվին: Վերազինման համար պահանջվում են 

մեծածավալ ներդրումներ, մինչդեռ ձեռնարկությունների գրավի առարկան 
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սահմանափակ է, հետևաբար վարկավորման համար հաճախ գրավադրվում է 

ձեռնարկության ամբողջ գույքը: Հետագա տարիների գործունեության համար 

շրջանառու միջոցների համալրման անհրաժեշտության դեպքում գրավի առարկայի 

բացակայության պատճառով հնարավոր չէ օգտվել նոր վարկերից: Արտա-

դրության վերազինման համար, սահմանափակ ժամկետով տրամադրված 

վարկերի սպասարկման ծախսերը զգալիորեն բարձրացնում են արտադրանքի 

ինքնարժեքը և բացասաբար անդրադառնում արտադրանքի մրցունակության վրա,  

գ. մրցունակության վրա բացասաբար է անդրադառնում նաև հումքի համե-

մատաբար բարձր, հաճախակի անկայուն, տարերայնորեն ձևավորված և որոշ 

դեպքերում նախապես համաձայնեցված  գինը, որը վերամշակողը վճարում է՝ 

հաշվի առնելով, որ գյուղացիական տնտեսությունները գործում են ինտեն-

սիվացման ցածր պայմաններում, մասնատված են և արդյունքում՝ բարձր է 

գյուղատնտեսական հումքի ինքնարժեքը: Այս պայմաններում մշտապես առկա է 

գյուղացիական տնտեսությունների դժգոհությունը մթերման գների նկատմամբ: 

Իսկ վերամշակողների կողմից մթերման գների բարձրացման հնարավորու-

թյունները սահմանափակ են, քանի որ պատրաստի արտադրանքի համար առկա է 

շուկայում ձևավորված որոշակի գին, 

դ. հանրապետության գյուղատնտեսության և գյուղատնտեսական հումքի վերա-

մշակման ոլորտի առանձնահատկությունների պայմաններում (գյուղատնտեսական 

հումքի արտադրության բարձր ռիսկ, իրացման բարդություններ, արտահանման 

տրանսպորտային մեծ ծախսեր, գինեգործական արտադրանքի դեպքում 

արտադրական տեխնոլոգիայով պայմանավորված պատրաստի արտադրանքի 

ստացման համար անհրաժեշտ երկար ժամկետներ և այլն) շահութաբեր արտա-

դրության վարումը հնարավոր է միայն տրամադրվող վարկերի տոկոսադրույքների 

մասնակի սուբսիդավորման մեխանիզմների կիրառման միջոցով, անհրաժեշտու-

թյան դեպքում նաև գրավի մասնակի երաշխիքների տրամադրման պայման-

ներում, 

ե. ի տարբերություն այլ երկրներում գործող նույն ոլորտի արտադրողների, 

տեղական արտադրողների կողմից արդիական տեխնոլոգիաների ներդրման 
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ծախսերի փոխհատուցման երկար ժամկետների առկայություն, որը խոչընդոտում է 

նորագույն  տեխնոլոգիաների ներդրմանը և պայմանավորված է արտադրության 

փոքր ծավալներով, 

զ. տարբեր գործոններով պայմանավորված՝ փոխադրումների մեծ ծախսեր, որը 

խոչընդոտում է արտահանման ծավալների աճին և հանգեցնում արտաքին շուկա-

յում գնային առումով տեղական արտադրանքի անմրցունակության, հատկապես 

միավորի ցածր արժեք և մեծ ծավալ ունեցող արտադրանքների (պահածոներ, 

հյութեր, հանքային ջրեր, գինենյութ, գարեջուր և այլն) դեպքում, 

է.  ներմուծվող արտադրանքին համարժեք քանակի իրացում ապահովելու համար 

տեղական արտադրողների կողմից կատարվող լրացուցիչ ծախսերի առկայություն: 

Բացի իրացման գործընթացում ներգրավված աշխատողներից արտադրության 

կազմակերպման համար տեղական արտադրողները ներգրավում են մեծաքանակ 

աշխատողներ (արտադրական անձնակազմ)՝ կատարելով աշխատուժի պահպան-

ման, հումքի, օժանդակ նյութերի գնման, վերամշակման, տեխնիկական վերա-

զինման ծախսեր: Միաժամանակ, տեղական արտադրանքի իրացումը հիմնա-

կանում կատարվում է իրացումից հետո վճարման պայմանով, որը խոչընդոտում է 

շրջանառու միջոցների արագ համալրմանը: Ի տարբերություն տեղական 

արտադրողների, ներմուծողները ծախսեր են կատարում իրացմամբ զբաղվող 

փոքրաթիվ անձնակազմ պահելու համար: Արդյունքում՝ ներմուծողները ստանում 

են գերշահույթ, որի հաշվին ներկրում են սննդամթերքի տարբեր տեսակներ 

(օղիներ, պահածոներ, հյութեր, գարեջուր և այլն) և ծավալում գովազդային 

արշավներ, 

ը. դեռևս թույլ է պետություն-մասնավոր հատված համագործակցությունը: Ոլոր-

տային միությունները պետք է օժանդակեն ոլորտների առջև ծառացած խնդիրների 

բարձրացմանն ու լուծմանը, գործող  կազմակերպությունների գործունեության 

աջակցությանն ու բարելավմանը, գործունեության թափանցիկության ապահով-

մանն ու պետություն-մասնավոր հատված համագործակցության ամրապնդմանը, 

թ. ոլորտի համաչափ և առողջ զարգացմանը խոչընդոտում է անհավասար 

մրցակցությունը, երբ խոշոր ձեռնարկությունները ունենալով լոբինգի հզոր 
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միջոցներ (ներկայություն կառավարությունում, Ազգային ժողովում և այլն) ստանում 

են մրցակցային առավելություններ, մասնավորապես պետական գնումների 

ոլորտում, 

ժ. գյուղացիական տնտեսությունների կողմից առաջարկված բերքի խառը, 

անկայուն որակական ցուցանիշները վերամշակողի համար լրացուցիչ ծախսերի 

պատճառ են դառնում. վերամշակողի համար կարևոր է որակապես միատարր 

բերքի մթերումը, 

ժա. ստեղծված իրավիճակը պահանջում է տեղական արտադրողների մրցու-

նակության բարձրացման, տեղական արտադրողների շահերի պաշտպանության, 

ստեղծված աշխատատեղերի պահպանման և նորերի ստեղծման, միջազգային 

շուկային ինտեգրման և արտահանման ծավալների ավելացմանն ուղղված մի շարք 

միջոցառումների իրականացում:  

13) գյուղատնտեսական մթերքներ վերամշակող արդյունաբերության զարգաց-

ման ռազմավարական ուղղություններն են. 

ա. գյուղատնտեսական մթերք վերամշակող կազմակերպությունների տնտեսական 

գործունեությունը խթանող օրենսդրական բարեփոխումների ուղղությամբ անհրա-

ժեշտ է` 

- գինեգործության, պտուղբանջարեղենային պահածոների, կաթի և կաթնա-

մթերքի, մսի և մսամթերքի ոլորտները կանոնակարգող իրավական ակտերի 

ամբողջական փաթեթների փորձաքննություն և համապատասխանեցում 

միջազգային պահանջներին. 

- խաղողի օղու արտադրության լիցենզիայի համար գանձվող տուրքի հավասա-

րեցում պտղահատապտղային օղիների արտադրական գործունեության լիցեն-

զավորման համար սահմանված տուրքի դրույքաչափին և կոնյակի արտա-

դրության լիցենզավորման տարանջատում գործունեության երկու առանձին 

տեսակների` 

• կոնյակի սպիրտի թորում և հնացում` առանց վաճառքի իրավունքի, և դրա 

համար պտղահատապտղային օղիների արտադրական գործունեության 

լիցենզավորման կիրառվող տուրքի դրույքաչափի սահմանում,  
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• կոնյակի շշալցում և կոնյակի ու կոնյակի սպիրտի իրացում և տուրքի գործող 

15,0 մլն դրամ դրույքաչափի կիրառում: Այդ նպատակով «Լիցենզավորման 

մասին» և «Պետական տուրքի մասին» Հայաստանի Հանրապետության 

օրենքներում համապատասխան փոփոխությունների և լրացումների կատարում, 

բ. գյուղատնտեսական մթերքի վերամշակման ոլորտը կանոնակարգող 

Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության և արտադրանքի փորձարկման 

մեթոդները սահմանող Հայաստանի ստանդարտների  միջազգային պահանջ-

ներին համապատասխանեցում: 

գ. գյուղատնտեսական հումքի գնման կազմակերպման գործընթացի,  գյուղա-

տնտեսական հումք արտադրողների և վերամշակողների միջև պայմանագրային 

փոխշահավետ հարաբերությունների արմատավորման ուղղությամբ անհրաժեշտ է` 

- գյուղատնտեսական հումքի մթերման կանխատեսվող ծավալների, դրանց 

կազմակերպման համար անհրաժեշտ շրջանառու միջոցների պահանջարկի և 

առկա խնդիրների մոնիթորինգի իրականացում, 

- կայուն և որակյալ հումքային բազայի ապահովում և հումքի գնման պայմա-

նագրային, հատկապես երկարաժամկետ, փոխհարաբերությունների հաստատ-

ման ընդլայնում ու արմատավորում, 

- գյուղատնտեսական հումքի մթերման կազմակերպման նպատակով իրա-

կանացված մոնիթորինգի արդյունքների հիման վրա համապատասխան միջո-

ցառումների մշակում և իրականացում, 

14) գյուղատնտեսական մթերքների վերամշակման ոլորտում պետություն-

մասնավոր հատված համագործակցության արդյունավետ մեխանիզմների ներ-

դրման և գործունեության թափանցիկության ապահովման ուղղությամբ անհրա-

ժեշտ է` 

ա. ոլորտային միությունների օժանդակությամբ պատրաստել և հրապարակել 

ագրովերամշակման ոլորտների գործունեության տարեկան արդյունքների վերա-

բերյալ ամփոփ հաշվետվություններ, որոնք կներառեն հետևյալ հիմնական 

ցուցանիշները` 

- մթերման և արտադրության ծավալներն ըստ ընկերությունների, 
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- արտահանման և ներմուծման վիճակագրությունը, 

- շուկայի հիմնական միտումները, 

15) գյուղատնտեսական մթերքներ վերամշակող արդյունաբերության ոլորտի  

կարողությունների հզորացման, անհրաժեշտ որակյալ մասնագետներով ապա-

հովման, որակի և անվտանգության վերահսկման համակարգերի ներդրման և 

արտահանման խրախուսմանն ուղղված պետական աջակցության ուղղությամբ 

նախատեսվում է` 

ա. ագրովերամշակման ոլորտների գրավչության բարձրացման, արտաքին 

ներդրումների ներգրավման և վերազինման, ինչպես նաև հումքի գնման 

շրջանառու միջոցների համալրման նպատակով ոլորտներին տրամադրվող նպա-

տակային վարկերի տոկոսադրույքների սուբսիդավորման համակարգի ներդրում, 

բ. պատրաստի արտադրանքը և այլ շրջանառու միջոցները գրավի առարկա 

ընդունելու պրակտիկան զարգացնելու նպատակով շարժական գույքի կադաստրի 

ստեղծում, 

գ. նոր տեխնոլոգիաների ներդրումը խրախուսելու նպատակով մասնակցային 

մեխանիզմների կիրառում (պետությունը 500 հազ. ԱՄՆ դոլարից ավելի արժեք 

ունեցող տեխնոլոգիական սարքավորումների ձեռքբերման համար ցուցաբերում է 

իր մասնակցությունը` դառնալով ներդրված միջոցներին համարժեք փայատեր, 

հետագայում փայաբաժինն ընկերության կողմից հետ գնելու իրավունքով), 

դ. որակյալ և ժամանակակից տեխնոլոգիաներին տիրապետող մասնագետների և 

տեխնոլոգների պատրաստում և կադրերի պահանջարկի բավարարում, 

ե. սահմանային հսկիչ կետերում ներմուծվող սննդամթերքի, այդ թվում` թռչնամսի 

և դրա վերամշակված արտադրանքի որակական և անվտանգության ցուցա-

նիշների նկատմամբ հսկողության ուժեղացում, 

զ. արտահանումը խրախուսելու, շրջանառու միջոցները համալրելու և տեխնի-

կական վերազինման նպատակով պետական աջակցություն և խրախուսման 

միջոցների կիրառում, մասնավորապես`  

- շուկաների ուսումնասիրություն, թիրախային հատվածների բացահայտում և 

արտադրողներին տեղեկատվության տրամադրում. 
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- արտերկրում կազմակերպվող ցուցահանդեսներին մասնակցության ծախսերի 

որոշակի մասի փոխհատուցում. 

- ցածր տոկոսադրույքով (մինչև 10 %) վարկերի և վարկային երաշխիքների 

տրամադրում, ինչպես նաև գյուղատնտեսական հումքի մթերումների կազ-

մակերպված իրականացման նպատակով շրջանառու միջոցների համալրման,  

սպանդանոցների ու կաթի մթերման սառնարանային կետերի ստեղծման և նոր 

տեխնոլոգիական սարքավորումների ձեռքբերման համար անհրաժեշտ 

վարկերի տոկոսադրույքների մասնակի սուբսիդավորում. 

- որակի և անվտանգության համակարգերի (ԻՍՕ 22000, HACCP և այլն) 

ներդրման ծախսերի համաֆինանսավորում. 

- օրգանական սննդամթերքի միջազգային  շուկայի ուսումնասիրություն և 

հայկական արտադրողների համար հնարավորությունների գնահատում. 

16) գյուղատնտեսական հումքի վերամշակման համակարգի պետական աջակցու-

թյան ուղղություններն են. 

ա. արտաքին առևտրի ռազմավարության հստակեցում, տրանսպորտային ուղի-

ների շրջափակման վերացման հետևողական քայլերի ձեռնարկում, 

բ. բիզնես-տեղեկատվության տարածում, մարքեթինգային և գիտական հետա-

զոտությունների ընդլայնում, 

գ. մասնագիտական կադրերի պատրաստում և առաջադիմական տեխնոլո-

գիաների ներդրման տեխնիկական աջակցություն, 

դ. գյուղատնտեսական հումք արտադրողների և վերամշակողների միջև 

կոոպերացիայի ձևավորմանն աջակցություն,  

ե. շուկային արագ հարմարվող փոքր արտադրությունների ստեղծմանն աջակ-

ցություն, 

զ. խաղողագործության և գինեգործության մարքեթինգային բնագավառում 

կադրերի պատրաստում, վերապատրաստում, գիտական հետազոտությունների 

իրականացում և դրանց արդյունքների ներդրմանն աջակցություն, 

է. վերամշակող արդյունաբերության, հատկապես՝ գինիների, մուրաբաների, ջե-

մերի, կոնֆիտյուրների, օշարակների, չրերի, համեմունքների, ազգային աղան-
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դերների (ալանի, սուջուխ, դոշաբ) ըմպելիքների և թեյերի, խոտաբույսերի և դեղա-

ույսերի փաթեթավորում և այլն) արտադրության և փաթեթավորման ուղղությամբ 

փոքր և միջին ձեռնարկատիրության զարգացման խթանում, 

թ. վերամշակող կազմակերպությունների և տեխնիկական սորտերի խաղող 

արտադրողների միջև պայմանագրային փոխհարաբերությունների ձևավորման 

գործընթացին աջակցություն՝ այդ ուղղությամբ գործող մեխանիզմների մշակում, 

որոնք պետք է միտված լինեն վարկավորման մատչելիության բարձրացմանը, 

ռիսկերի նվազեցմանը և վճարային կարգապահության բարձրացմանը,  

ժ. խաղողագործության և գինեգործության զարգացման գործում տեղական և 

արտաքին ներդրումների համար բարենպաստ գործարար և ներդրումային միջա-

վայրի ձևավորում, հումքի արտադրության և վերամշակող համատեղ կազմա-

կերպությունների ստեղծման խթանում, 

ժա. ներքին և արտաքին շուկաներում խաղողի վերամշակումից ստացված արտա-

դրատեսակների մրցունակությունը բարձրացնելու նպատակով փոխշահավետ 

առևտրային կապերի ընդլայնում Եվրասիական տնտեսական միության և այլ 

երկրներում ցուցահանդեսներին մասնակցության, տեղեկատվական միասնական 

դաշտի ձևավորման և տնտեսավարող սուբյեկտների համար տեղեկատվության 

մատչելիության ապահովում, 

ժբ. ոլորտում գիտական հետազոտությունների և նրանց կիրառման 

հնարավորությունների ստեղծում, 

17) պետություն-մասնավոր հատված համագործակցության զարգացման շրջանակ-

ներում կխթանվի արտահանման կողմնորոշում ունեցող արտադրանքների 

ավելացումը և ներկրվող պարենամթերքները տեղական արտադրությամբ 

փոխարինման գործարար ծրագրերը։ Մասնավորապես, որպես գերկայություն 

կդիտարկվեն օրգանական գյուղատնտեսական հումքի վերամշակումը, 

բարձրորակ ալկոհոլային խմիչքների, հյութերի խտանյութի արտադրության 

ավելացումը. 

18) վերջին տարիներին գյուղատնտեսական մթերքների վերամշակման համակար-

գում նկատելի է որոշակի առաջընթաց (աղյուսակ 10)։ Գործող և նոր ստեղծվող 



 128

գործարաններում արդիական տեխնոլոգիաների կիրառումը, արդյունավետ մենեջ-

մենթը և մարքեթինգային ծառայությունների զարգացումը բարձրացրել են 

թողարկվող արտադրանքի մրցունակությունը։ Գյուղատնտեսական հումք 

վերամշակող ընկերությունների արտադրական հզորությունները թույլ են տալիս 

էականորեն ավելացնել վերամշակված արտադրանքի տեսականին և ծավալները: 

Ներկայումս, երբ Հայաստանի Հանրապետությունն անդամ է Եվրասիական 

տնտեսական միությանը մեծ հնարավորություններ են բացվում նշված արտա-

դրատեսակների իրացման համար: 

86. Գյուղատնտեսության արտադրատեխնիկական սպասարկումների զար-

գացում և արտադրության տեխնիկական հագեցվածության բարձրացում. 

1) գյուղատնտեսությունում աշխատանքի արտադրողականության ցածր մակար-

դակի պատճառներից մեկն ոլորտի տեխնիկական հագեցվածության և մեքենա-

յացման ցածր մակարդակն է: Ոլորտի ինտենսիվացման կարևորագույն ուղղու-

թյուններից է տեխնիկական հագեցվածության մակարդակի բարձրացման միջոցով 

արտադրատեխնիկական սպասարկումների վիճակի բարելավումը, մեքենայաց-

ման մակարդակի բարձրացումը. 

2) ներկայումս (2014 հունվարի 1-ի դրությամբ) գյուղատնտեսության մեքենայական 

հավաքակազմը ներառում է 14783 տրակտոր, 15251 բեռնատար ավտոմեքենա, 

1355 հացահատիկահավաք կոմբայն, 376 կերահավաք կոմբայն, 3843 գութան, 

2244 կուլտիվատոր և այլ գյուղատնտեսական տեխնիկա, որոնց սարքինության 

մակարդակը համապատասխանաբար կազմել է` 78.8; 75.9; 74.6; 72.3; 88.1 և 

83.6 տոկոս: Գյուղատնտեսության տրակտորային հավաքակազմի 15-16 տոկոսը 

շահագործվում է 30 տարուց ավել: 100 գյուղացիական տնտեսությանը միջին 

հաշվով բաժին է ընկնում 3-4 միավոր տրակտոր: Ստեղծված իրավիճակում 

գյուղացիական տնտեսությունների փոքր չափերի և խիստ մասնատված 

հողակտորների պայմաններում ինտենսիվ տեխնոլոգիաների կիրառությունը լուրջ 

դժվարությունների է հանդիպում։ Ավելին, մի կողմից գյուղատնտեսական տեխնի-

կայի անբավարարությունը, ծայրաստիճան բարձր մաշվածությունը, և մյուս կողմից 

փոքր տնտեսություններում դրանց ոչ արդյունավետ շահագործումը խոչընդոտներ 
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է ստեղծում ոլորտի ինտենսիվացման մակարդակի բարձրացման համար։ Ուստի, 

խնդրի լուծումը պահանջում է տեխնիկական հագեցվածության և արտադրա-

տեխնիկական սպասարկումների բնագավառում այնպիսի մոտեցումների կիրա-

ռում, որը համահունչ լինի հանրապետության գյուղատնտեսության առանձ-

նահատկություններին և գյուղատնտեսությունում տնտեսավարողների հնարա-

վորություններին, 

3) գյուղատնտեսության տեխնիկական հագեցվածության մակարդակի 

բարձրացման հիմնական ուղղություններն են` 

ա. գյուղատնտեսական տեխնիկա արտադրող և մատակարարող արտերկրյա 

ընկերությունների հետ բանակցությունների շարունակում և պետության միջա-

մտությամբ մատչելի գներով ու իրացման պայմաններով, հանրապետության 

տեղանքին և տնտեսությունների չափերին համապատասխանող, գյուղատնտե-

սական տեխնիկայի խմբաքանակների ներմուծում և գյուղատնտեսությունում 

տնտեսավարողներին մատակարարում, 

բ. տեխնիկայի մատակարարման մատչելի պայմաններով լիզինգային մեխանիզմ-

ների ներդրում, լիզինգի կանխավճարի մի մասի սուբսիդավորում, տեխնիկայի ար-

ժեքի մնացած մասի փոխհատուցման իրատեսական ժամկետների սահմանում, 

գ. գյուղատնտեսական տեխնիկայի ձեռք բերման համար մատչելի նպատակային 

վարկերի տրամադրում, 

դ. հանրապետությունում գյուղատնտեսական տեխնիկա արտադրող արտերկրյա 

ընկերությունների ներկայացուցչությունների, գյուղատնտեսական տեխնիկայի 

սպասարկման կառույցների ձևավորում, 

ե. հանրապետությունում գյուղատնտեսական տեխնիկայի հավաքման կարողու-

թյունների ձևավորման խթանում: Նշված կարողությունների ձևավորման սկզբնա-

կան փուլում պետության բաժնեմասի նախատեսում (պետության մասնակցություն), 

հետագա տարիներին մասնավոր տնտեսավարողների կողմից դրանց ետ գնման 

իրավունմքով, 
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զ. վարկային, դրամաշնորհային ծրագրերում գյուղատնտեսական տեխնիկայի 

մատչելի և հասանելի պայմաններով մատակարարման բաղադրիչների նախա-

տեսում, 

4) գյուղատնտեսության արտադրատեխնիկական սպասարկումների զարգացման 

հիմնական ուղղություններն են` 

ա. պետություն-մասնավոր հատված համագործակցությամբ գյուղատնտեսական 

տեխնիկայի կոոպերացման, բաժնետիրացման սկզբունքով գործող տարածա-

շրջանային հավաքակայանների ձևավորում, տվյալ բնագավառում մրցակցային 

դաշտի ստեղծում, ծառայությունների սակագների մատչելիության ապահովում, 

բ. գյուղական համայնքներում գյուղատնտեսության արտադրատեխնիկական 

սպասարկումների գործառույթ ունեցող կոոպերատիվների ձևավորման խթանում, 

գ. գյուղական համայնքներում գյուղատնտեսական տեխնիկայի համատեղ օգտա-

գործման կառույցների ձևավորման խթանում, դրանց գործունեությանը խորհրդա-

տվական աջակցություն, նպատակային մատչելի վարկավորում, 

դ. գյուղական համայնքներում մեքենայացման աշխատանքներ իրականացնող 

գյուղատնտեսական կոոպերատիվների խթանման միջոցով գյուղատնտեսական 

հողերի համատեղ մշակման հնարավորությունների ստեղծում,  գյուղատնտե-

սական հողերի համատեղ մեքենայական մշակության մեխանիզմների ներդրում, 

ե. Հայաստանի Հանրապետության գյուղատնտեսության նախարարության խոր-

հրդատվական համակարգի աջակցությամբ սպասարկման կառույցների կարողու-

թյունների ընդլայնում, տեխնիկական նոր միջոցների կիրառման հնարավորու-

թյունների ներկայացում, 

7) հանրապետության ուղղաձիգ գոտիականության առանձնահատկություններին 

համապատասխան գյուղատնտեսական տեխնիկայի, հատկապես բերքահավաքի 

տեխնիկայի, շարժուն օգտագործման կազմակերպման աջակցություն։ 

87. Գյուղի սոցիալական և այլ ենթակառուցվածքների զարգացում 

1) գյուղատնտեսության և գյուղի սոցիալական զարգացման խնդիրները փոխկա-

պակցված են, որպես կանոն զարգացած ենթակառուցվածքներ ունեցող համայնք-

ներում գյուղատնտեսության ինտենսիվացման մակարդակը ավելի բարձր է: Իր 
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հերթին, բարձր արդյունավետ գյուղատնտեսությունը նպաստում է գյուղական 

ենթակառուցվածքների զարգացմանը: Այս տեսանկյունից ռազմավարությունը 

ներառում է գյուղական այն ենթակառուցվածքները, որոնք ուղղակիորեն պայմա-

նավորված են գյուղատնտեսության զարգացմամբ և նպաստում են այդ ճյուղի 

առաջընթացին: Մասնավորապես դա վերաբերում է գյուղի սոցիալական ենթա-

կառուցվածքներին, էներգետիկ համակարգին, ճանապարհային ցանցին, տրանս-

պորտին և կապին, ջրամատակարարմանը և այլն: Նշված բնագավառների 

զարգացման ռազմավարական ուղղություններն են` 

2) գյուղի սոցիալական ենթակառուցվածքների բնագավառում: Գյուղական 

բնակչության կենսամակարդակի և գյուղատնտեսության ճյուղի արդյունա-

վետության բարձրացման առումով կարևոր նշանակություն ունի գյուղի 

սոցիալական ենթակառուցվածքների զարգացումը: Շուկայական հարաբերություն-

ների ներկա փուլում դեռևս կպահպանվի պետության կողմից այդ 

ենթակառուցվածքների ուղղակի աջակցության անհրաժեշտությունը: Հետագա 

ժամանակահատվածում աստիճանաբար կմեծանա տեղական ինքնա-

կառավարման մարմինների և մասնավոր հատվածի մասնակցությունը սոցիա-

լական ենթակառուցվածքների զարգացմանն ու դրանց կառավարմանը: Ռազմա-

վարության  շրջանակներում  կարևորվում են գյուղի սոցիալական զարգացման 

հետևյալ ուղղությունները. 

 ա. կրթա-մշակութային, այդ թվում նաև նախնական մասնագիտական, 

նախադպրոցական և մարզական օբյեկտների վերանորոգում ու նորերի 

շինարարություն և գործարկում, 

բ. առողջապահական օբյեկտների բարեկարգում, վերազինում և նորերի 

կառուցում ու գործարկում, 

գ. ագրոտուրիզմի զարգացման հնարավորությունների ուսումնասիրում, դրանց 

օգտագործման ծրագրերի մշակում և իրականացման տեխնիկական աջակ-

ցություն, 
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դ. ոչ գյուղատնտեսական զբաղվածության խթանման ծրագրերի իրակաացման 

արդյունքում գյուղական բնակավայրերում զբաղվածության ընդլայնում և եկա-

մուտների ավելացում, 

ե. գյուղական բնակավայրերում կենցաղ սպասարկման և առևտրային կարո-

ղությունների ցանցի ընդլայնման խթանում, 

զ. գյուղաբնակ կանանց գործարար ակտիվության բարձրացման նպատակային  

ծրագրերի իրականացում, 

է. գյուղական համայնքներում կոոպերացիայի խթանման միջոցով սոցիալական մի 

շարք խնդիրների լուծում, 

ը. Հայաստանի Հանրապետության 2014-2025 թվականների հեռանկարային զար-

գացման ռազմավարական ծագրի շրջանակներում գյուղական աղքատության 

հաղթահարման միջոցառումների իրականացում: 

3) վառելիքաէներգետիկ համակարգի բնագավառում.  

ա. պետական-մասնավոր հատվածների համագործակցությամբ, ինչպես նաև այլ 

աղբյուրներից ֆինանսական միջոցների ներգրավման միջոցով` գյուղական հա-

մայնքների գազաֆիկացում և համապատասխան պայմանների առկայության 

դեպքում փոքր հիդրոէլեկտրակայանների նոր հզորությունների գործարկում` 

պահպանելով անվտանգության պահանջները և բնապահպանական նորմերը, 

բ.  կենսագազի, երկրաջերմային, արևային և վերականգնվող էներգիայի այլ աղ-

բյուրների ներուժի արդյունավետ օգտագործում, որը ոչ միայն կենցաղային, այլև 

արդյունաբերական նշանակություն ունի գյուղական տարծքների զարգացման հա-

մար, 

գ. գյուղատնտեսությունում տնտեսավարողներին մատչելի պայմաններով էներ-

գակիրների մատակարարման ծրագրերի իրականացում, 

4) ջրամատակարարման բնագավառում. 

ա.  մատակարարվող ջրի որակի բարելավում, ջրի կորուստների կրճատումը, իսկ 

հեռանկարում` խմելու ջրի շուրջօրյա ջրամատակարարման ապահովում, 
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բ. անհրաժեշտ ջրաքանակի պաշարների ստեղծում և կառավարում, ջրամատա-

կարարման համակարգի անվտանգ շահագործում, օրվա կարգավորիչ ջրավա-

զանների վերակառուցում և նորերի կառուցում, 

գ. գյուղական համայնքներում կոյուղացման աշխատանքների շարունակում, կեն-

սաբանական մաքրման կայանների տեղադրում, հնարավորինս բացառելով վարա-

կիչ հիվանդությունների տարածումը, 

5) ավտոմոբիլային տրանսպորտի բնագավառում. 

ա. բարձրացնել տրանսպորտային միջոցներից օգտվելու մատչելիությունը` հատ-

կապես հեռավոր (ծայրամասային) լեռնային, բարձր լեռնային ու սահմանամերձ 

բնակավայրերում, 

բ. տրանսպորտային ծառայությունների շուկայի կայացման նպատակով ապահովել 

փոխադրումների մրցութային ընտրության թափանցիկությունը, մնացած հավա-

սար պայմաններում առավելությունը տալ գյուղական բնակավայրերում բնակվող 

տրանսպորտային միջոցների սեփականատերերին, 

գ. շարունակել տրանսպորտի ոլորտում իրականացվող բարեփոխումները` 

ուղղված գյուղական տարածքների գործարար ակտիվության բարձրացմանը, 

աշխատուժի օգտագործման մակարդակի բարձրացմանը և աշխատուժի շուկայի 

զարգացմանը, 

5) ճանապարհաշինության բնագավառում. 

ա. Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեի և ֆինանսավորման այլ 

աղբյուրների հաշվին շարունակաբար իրականացնել գյուղական բնակավայրերը 

սպասարկող ավտոմոբիլային ճանապարհների հիմնանորոգման աշխատանքները 

(հատկապես` լեռնային և սահմանամերձ գոտում), ապահովելով դրանց պատշաճ 

անցանելիությունը, 

բ. հնգամյա ժամանակահատվածում բոլոր բնակավայրերը միջպետական նշա-

նակության ճանապարհներին կապող առնվազն մեկ բարեկարգ ճանապարհի 

առկայության ապահովում, 

6) կապի, լրատվության և տեղեկատվության բնագավառում.  



 134

ա. կապի համակարգի արդիականացում գյուղական համայնքներում, կապի  

միջոցներից օգտվելու մատչելիության բարձրացում, համակարգի թվայնացում, 

բ. պահուստային (ռեզերվային) ու այլընտրանքային ենթակառուցվածքների, ինչ-

պես նաև շարժական (մոբիլ) կապի միջոցների ստեղծում, պահպանում և զարգա-

ցում, 

գ. Հայաստանի Հանրապետության բոլոր մարզերում կապի համակարգի ծա-

վալում` գծային, ռադիոռելեային, այլընտրանքային կապի միջոցների զարգացման 

միջոցով, 

դ. կապի համակարգի հուսալի պահպանում արտաքին միջամտությունից, 

ե. կապի ժամանակակից միջոցների (ինտերնետային, բջջային և այլ) հասանելիու-

թյան և լիարժեք ծածկույթի աստիճանական  ապահովում, ներառյալ հեռավոր 

գյուղական տարածքները, ծառայությունների շուկայի այդ հատվածում առողջ 

մրցակցության ապահովում, 

զ.  հեռահաղորդակցության և փոստային կապի ոլորտներում շուկայական տնտե-

սությանը բնորոշ հարաբերությունների արմատավորում: 

88. Գյուղատնտեսական ռիսկերի մեղմացում. 

1) գյուղատնտեսությունը, համեմատած տնտեսության այլ ճյուղերի հետ, ակնհայտ 

առավել մեծ կախվածություն ունի տարատեսակ ռիսկային գործոններից: 

Գյուղացիական տնտեսությունների արտադրանքի ծավալները կարող են էապես 

տատանվել` կախված եղանակային պայմանների կտրուկ փոփոխությունից, 

կարկտահարությունից, բույսերի վնասատուների և գյուղատնտեսական 

կենդանիների զանազան հիվանդությունների առկայությունից, ինչպես նաև 

շուկայական իրավիճակի փոփոխությունից: Հաշվի առնելով նշվածը` անհրաժեշտ 

է մշակել և ձեռնարկել ռիսկերի կառավարման որոշակի քաղաքականություն, որը 

հնարավորություն կտա կանխելու կամ զգալի չափով մեղմելու վերը նշված 

բացասական երևույթների ազդեցությունը գյուղատնտեսության վերջնական 

արդյունքի վրա: Այս տեսակետից աշխարհի բոլոր երկրներում, որտեղ գյուղա-

տնտեսությունը դիտվում է, որպես առաջնային ճյուղ (ԱՄՆ, Արգենտինա, 

Իսպանիա, Կանադա և այլն), վերը նշված երևույթների բացասական ազդեցու-
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թյունը մեղմելու նպատակով իրականացվում են գյուղատնտեսության ապահո-

վագրության պետական ծրագրեր: Սակայն, նույնիսկ ապահովագրության ամենա-

կատարյալ համակարգը բավարար չէ քողարկել կամ լրացնել գյուղատնտեսության 

մեջ թերի ենթակառուցվածքների առկայությունը կամ ընդհանրապես անհրաժեշտ 

ենթակառուցվածքների բացակայությունը, ոչ բավարար գիտատեխնիկական 

առաջընթացը, ոչ լիարժեք տեղեկատվական համակարգը, հաշվառման անկատար 

համակարգը և այլ բացթողումներ.  

2) վերը նշվածն առավել ընկալելի ներկայացնելու համար կարող ենք փաստել, որ 

գյուղատնտեսության ապահովագրությունը չի կարող փոխհատուցել գյուղա-

տնտեսական արտադրության և դրա սպասարկման  բացթողումները, որոնք 

կապված են, տվյալ տեղանքի համար ոչ համապատասխան մշակաբույսի 

ընտրության կամ գյուղատնտեսական կենդանիների անհրաժեշտ պատվաս-

տումների ժամանակին և լիարժեք իրականացման հետ և այլն. 

3) ապահովագրությունը կարող է լինել արդյունավետ, իսկ այդ նպատակով 

կատարված ծախսերը գյուղատնտեսությունում տնտեսավարողների  համար՝ 

ողջամիտ և արդարացված, եթե ապահովագրավճարը, որը հանդիսանում է 

արտադրության ծախսերի մի մաս, բացասաբար չազդի գյուղացիական 

տնտեսության շահութաբերության վրա. 

4) ապահովագրության համար նախատեսվող ծախսային բեռը գյուղա-

տնտեսությունում տնտեսավարողների մոտ կարելի է թեթևացնել պետության 

մասնակցությամբ՝ նախատեսված ապահովագրավճարի մի մասի փոխհատուց-

մամբ, 

5) ապահովագրավճարի չափը հաշվարկելիս հիմք է ընդունվում նաև ոլորտը 

սպասարկող ենթակառուցվածքների և այլ բաղադրիչների առկայությունը, ինչպես 

նաև դրանց համակարգված աշխատանքը: Պետության և այլ շահագրգիռ 

միջազգային կազմակերոպությունների դերակատարությունը նշված 

համակարգերի ներդրման ու արդյունավետ կառավարման գործընթացներում 

կայանում է նրանում, որ դրանք էականորեն կարող են նվազեցնել ապա-

հովագրավճարը՝ ինչը երկուստեք շահավետ գործոն է հանդիսանում պետության և 
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գյուղատնտեսությունում գործող տնտեսավարողների համար, 

6) գյուղատնտեսության ապահովագրության մեջ առանձնանում են հետևյալ 

խմբերը՝ 

ա. մշակաբույսերի և բազմամյա տնկարկների բերքի ապահովագրություն, 

բ. գյուղատնտեսական կենդանիների ապահովագրություն, 

գ. գյուղացիական տնտեսություններին պատկանող գույքի, գյուղատնտեսական 

նշանակության տեխնիկայի ապահովագրություն,  

7) վերը նշված ապահովագրական խմբերը տարբերվում են իրենց բնորոշ 

ռիսկայնության աստիճանով, ռիսկի նվազեցմանն ուղղված միջոցառումների 

շրջանակով և ապահովագրական դեպքերի յուրահատկությամբ: Այս առանձնա-

հատկություններով պայմանավորված էլ օբյեկտիվորեն անհրաժեշտություն է 

առաջանում ներդնել և կատարելագործել ապահովագրական յուրաքանչյուր խմբի 

համար անհրաժեշտ համապատասխան ենթակառուցվածքներ, թե գյուղա-

տնտեսության ոլորտի զարգացմանը նպաստել, և թե տվյալ ոլորտի ապա-

հովագրությունը ապահովագրական ընկերությունների համար առավել գրավիչ 

դարձնելու նպատակով,  

8) բերքի ապահովագրության դեպքում ապահովագրական պատահար կարող են 

հանդիսանալ նրա ոչնչացումը կամ վնասումը` կարկտահարումից, երաշտից, 

ջերմության պակասից, գերխոնավացումից, փտումից, փոթորկից, պտտահողմից, 

ջրհեղեղից, սելաֆաջրերից, ոռոգման համակարգի ջրասակավությունից, տվյալ 

տարածաշրջանի համար արտասովոր այլ բնական երևույթներից, զանազան 

բուսական հիվանդություններից և վնասատու միջատներից, իսկ եկամուտների 

ապահովագրության պայմաններում, նաև ապահովագրված բերքի գների 

տատանումներից, 

9) առաջին խմբում նշված ռիսկերը մեղմելու, ինչպես նաև ոլորտի եկամտա-

բերությունը բարձրացնելու համար, անհրաժեշտ է զարգացնել այն ենթա-

կառուցվածքները, որոնց միջոցով հնարավոր կլինի իրագործել. 

ա. բնական աղետների առաջացման կանխատեսումը, կանխարգելումը և 

հետևանքների մեղմանն ուղղված միջոցառումները, 
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բ. կլիմայի փոփոխության պայմաններում արագ արձագանքման համակարգի 

ներդրում, 

գ. hակակարտային կայանների ավելացում՝ ընդհանուր ցանցային համակարգում և 

արդյունավետ տեղայնացմամբ, 

դ. hեղեղավտանգ տարածքներում հակահեղեղային միջոցառումների իրա-

կանացում, 

ե. այգիների ցանցապատում, 

զ. հողերի էռոզիայի դեմ պայքարի միջոցառումներ, 

է. ոռոգման համակարգի կառավարման կառուցվածքի կատարելագործում, 

ոռոգման նոր համակարգերի շահագործում, հին համակարգերի արդիականացում 

և տեխնիկական վիճակի բարելավում, 

ը. սերմնաբուծության համակրգերի ապահովում, 

թ. պարարտանյութերի և թունաքիմիկատների ագրոտեխնիկական պահանջներով 

սահմանված ժամանակին և ճիշտ քանակություններով օգտագործում, 

ժ. կարանտին վնասատուների և հիվանդությունների դեմ պայքարի միջոցա-

ռումների կիրառում, 

ժա. ցանքատարածությունների կառուցվածքի բարելավում, 

ժբ. մշակաբույսերի բերքատվության բարձրացում,  

ժգ. բարձր ավելացված արժեք ապահովող մշակաբույսերի ներդրում,  

ժդ. միավոր արտադրանքի հաշվով արտադրական ծախսերի կրճատում, 

10) գյուղատնտեսական կենդանիների ապահովագրությամբ (2-րդ խումբ) փոխ-

հատուցվում է կենդանիների անկումը, հարկադիր սպանդը, համաճարակները, 

հիվանդությունները, դժբախտ պատահարները, տարերային աղետների հետևան-

քով անասնագլխաքանակի ոչնչացումը, ինչպես նաև գողությունը. 

11) նշված` 2-րդ խմբին բնորոշ ռիսկերը մեղմելու և եկամուտներն ավելացնելու 

համար անհրաժեշտ են այնպիսի ենթակառուցվածքներ, որոնց միջոցով 

հնարավորություն կստեղծվի իրականացնել՝ 

ա. անասնաբուժական ծառայությունների վերազինում և արդիականացում, 
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բ. գյուղական համայնքներում անասնաբույժների ինստիտուտի կատարելագոր-

ծում, 

գ. hամաճարակները և այլ հիվանդությունները կանխարգելող միջոցառումների 

իրականացում, 

դ. բարձր մթերատու տոհմային կենդանիների բուծում` արհեստական սերմավոր-

ման միջոցով. և դրանց ներմուծում, 

ե. արոտավայրերի ցանկապատում, 

զ. անասնագլխաքանակի հաշվառման, համարակալման և տեղեկատվական 

համակարգի ստեղծում, 

է. սննդի անվտանգության պահանջների խստացում և մոնիտորինգի 

արդյունավետ մեխանիզմների ներդրում, 

12) գյուղացիական տնտեսություններին պատկանող գույքի ապահովագրությունը 

(3-րդ խումբ) գրեթե ոչնչով չի տարբերվում այլ քաղաքացիներին ու տնտեսվարող 

սուբյեկտներին առաջարկվող գույքի ապահովագրությունից: Այս դեպքում 

սովորաբար ապահովագրվում են գյուղացիական տնտեսությունների անշարժ և 

շարժական գույքը: Դրանց մեջ մտնում են գյուղատնտեսական տեխնիկան 

(տրակտորներ, կոմբայններ, բեռնատարներ, գութաններ, կուլտիվատոր և այլն),  

արտադրական շինությունները (անասնաշենք, պահեստներ և այլն), ինչպես նաև 

բնակելի տարածքները. 

13) 3-րդ խմբին բնորոշ ռիսկերը մեղմելու և ապահովագրավճարը նվազագույնին 

հասցնելու համար գյուղատնտեսության ոլորտը սպասարկող ենթակառուց-

վածքների միջոցով անհրաժեշտ է իրականացնել հետևյալ գործընթացները՝ 

ա. նորացնել գյուղտեխնիկայի հավաքակազմերը՝ վերազինելով ավելի առա-

ջատար և քիչ ծախսատար տեխնիկական միջոցներով, մեքենասարքավորում-

ներով, 

բ. hետևել գյուղտեխնիկայի պահպանման համար սահմանված պահանջներին, 

գ. պարբերաբար՝ ըստ պահանջվող նորմատիվների կամ տեխնիկական սպա-

սարկման կանոնների իրականացնել տեխնիկական զնություններ, 
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դ. արտադրական շինությունները և այլ հարակից կառույցները համապատաս-

խանեցնել անվտանգության նվազագույն պահանջներին (հակահրդեհային համա-

կարգեր, տեսախցիկներ և այլն), 

14) բացի առանձին խմբերին բնորոշ ենթակառուցվածքներից և համակարգերից 

շատ կարևոր է ուշադրության արժանացնել և զարգացնել նաև այն 

ենթակառուցվածքները, օժանդակող համակարգերը և համակարգը սպասարկող 

բաղադրիչները, որոնք վերաբերվում են նշված բոլոր ռիսկերի խմբերին և 

գյուղատնտեսությանն ընդհանրապես: 

15) գյուղատնտեսության ապահովագրության արդյունավետ ներդրման համար 

համապատասխան ենթակառուցվածքների միջոցով անհրաժեշտ է իրականացնել 

հետևյալ միջոցառումները՝ 

ա. իրավական դաշտի կատարելագործում՝ ճյուղում ապահովագրական գործ-

ընթացը կանոնակարգող օրենսդրության մշակում և ներդրում, 

բ. գյուղատնտեսական կոոպերատիվների ստեղծում և զարգացում, 

գ. գյուղատնտեսության արդյունաբերականացում, 

դ. գիտական, խորհրդատվական, ուսումնական և տեղեկատվական կենտրոնների 

արդիականացում և զարգացում, 

ե. գյուղատնտեսության համատարած հաշվառման համակարգի բարելավում՝ ընդ-

լայնելով վիճակագրական ցուցանիշների շրջանակը՝ հավաքագրելով նաև տեղի 

ունեցած պատահարների և կրած վնասների վերաբերյալ տվյալներ, 

զ. գյուղատնտեսական համատարած հաշվառման ծրագրի իրականացում, 

է. համատարած հաշվառման ծրագրի արդյունքներով գյուղացիական տնտե-

սությունների վերաբերյալ էլեկտրոնային մշակված տվյալների բազայի ստեղծում, 

ը. գյուղատնտեսությունում գյուղացիական տնտեսությունների գործունեության 

հաշվառման պարզեցված ձևերի ներդրման միջոցառումների իրականացում, 

թ. վերը նկարագրված գործընթացներին զուգահեռ, հաջողության հասնելու 

համար,  անհրաժեշտ և պարտադիր պայման է որոշակի տարածքներում, խոշոր 

տնտեսություններում, առանձին համայնքներում իրականացնել փորձնական 

(պիլոտային)  ապահովագրական ծրագրեր՝ մասնավորապես իրականացնելով 
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սահմանափակ ռիսկերից՝ կամ միայն օրինակ կարկուտի ռիսկից ապա-

հովագրություն, 

16) hամատարած ապահովագրական համակարգի ներդրման համար առաջին 

անհրաժեշտ քայլը ռիսկերի գնահատումն է: Ինչը հնարավորություն կտա 

գյուղատնտեսության ոլորտում ապահովագրական համակարգի ներդրման 

մեխանիզմների մշակման, հիմնավորված ապահովագրավճարների սահմանման 

ու կիրառման համար, որի արդյունքում կունենանք՝ 

ա. գյուղատնտեսության ապահովագրության ռիսկերի գնահատման մեթոդա-

բանություն, 

բ. ապահովագրական պատահարների վնասաբերության հաշվարկի մեթոդներ, 

գ. ըստ հանրապետության տարածաշրջանների գյուղատնտեսական մշակաբույ-

սերի, բազմամյա տնկարկների և կենդանիների համար ապահովագրական 

գումարների մակարդակի հաշվարկման մոտեցումներ, 

դ. գյուղատնտեսության ոլորտում ապահովագրության համակարգի ներդրման 

համար մշակված գործուն մեխանիզմների տարբերակներ, 

17) ապահովագրական համակարգի ներդրման համար անհրաժեշտ է 

իրականացնել հետևյալ ռազմավարական քայլերը՝ 

ա. գյուղատնտեսության համատարած հաշվառման ծրագրի իրականացում և 

հաշվառման տվյալների ճշգրտության համար պատասխանատու անձանց 

խրախուսման, նախազգուշացման և անգամ դրամական տույժերի մեխանիզմների 

մշակում 

բ. հաշվառման արդյունքներով ամրագրված տվյալների բազաների վարում՝ 

համապատասխան գրանցամատյանների միջոցով՝ հետագա փոփոխությունները 

անընդհատության սկզբունքով  հաշվառելու համար՝ ներառելով առկա ցուցանիշ-

ները, կորուստները, վնասները՝ ըստ պատճառների, 

գ. հաշվառման արդյունքերին համապատասխան տեղեկատվական ռեգիստրի 

ստեղծում՝ պարբերաբար թարմացման պայմանով, 

18) գյուղատնտեսության ոլորտը կարգավորող գործող օրենսդրական դաշտի 

համապատասխանեցում և նոր իրավական ակտերի (օրենքներ, ենթաօրենս-
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դրական ակտեր, հրամաններ և այլն) մշակում՝ ներդրվող ապահովագրական 

համակարգը՝ սպասարկման ամբողջական շղթայում, հնարավորինս անխափան 

գործարկելու նպատակով. 

19) hիդրոմետ ծառայությունում առկա տվյալների ուսումնասիրություն, վերլուծու-

թյուն և նպատակային օգտագործում ներդրվող ապահովագրական համակարգում. 

20) ռիսկերի գնահատման, վնասի չափերի կանխատեսման համար անհրաժեշտ 

տեղեկատվական համակարգի տվյալների ձևավորման, հավաքագրման համար 

հստակ չափորոշիչների սահմանում. 

21) կլիմայի փոփոխականացումից ելնելով՝ ակնկալվող բերքի հաշվառման 

մեթոդաբանության մշակում, ըստ մշակաբույսերի, պտուղների, բանջարեղենների 

տեսակների, ըստ համայնքների կամ ըստ գոտիների. 

22) միջազգային փորձը ուսումնասիրելով և վերլուծելով սահմանել հստակ 

չափորոշիչներ՝ վնասների հաշվարկման մեթոդաբանության վերաբերյալ. 

23) գյուղատնտեսությունում անկախ փորձագետների համակարգի ստեղծում՝ 

նվազագույն պահանջների սահմանում՝ կրթություն, որակավորման պահանջներ և 

այլն, հետագայում՝ ապահովագրական հատուցման համար հիմք հանդիսացող 

վնասների պատճառների և չափերի վերաբերյալ եզրակացություններ տրամա-

դրելու համար. 

24) գյուղատնտեսական նշանակության կենդանիների, մշակաբույսերի բերքի, 

բազմամյան տնկարկների և բազմամյա տնկարկների բերքի ապահովագրության 

պիլոտային ծրագրերի մշակում և իրականացում. 

25) hաշվի առնելով, որ տարբեր փորձագետների գնահատմամբ Հայաստանի 

Հանրապետության կլիման բազմազան է և բարդ` համատարած մեթոդներ և 

մեխանիզմներ կիրառելու համար՝ անհրաժեշտ է նաև ուսումնասիրել տարբեր 

երկրներում փորձարկված, սակայն դեռևս շատ մեծ ծավալներ և տարածում 

չունեցող  ինդեքսային ապահովագրության ներդրման մեխանիզմները, 

26) այս բոլորով հանդերձ ապահովագրության կարևորագույն խնդիր է մնում 

տնտեսվարողի շահագրգռումը իր կողմից կատարվող վճարումների 

պրոգրեսսիայի սկզբունքով կատարումը, որը, բացի նրանից, որ աշխուժացնելու է 
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համակարգի գործելակերպը, վնասների առավել արդյունավետ կոմպենսացման 

հնարավորություն է տալու գյուղմթերք արտադրողին:   

89. Ագրարային ոլորտի վարկավորման բարելավում. 

1) Հայաստանի Հանրապետության Կենտրոնական Բանկի կողմից հրապարակված 

տեղեկությունների հիման վրա 2014 թվականի հուլիսի վերջի դրությամբ 

Հայաստանի Հանրապետության տարածքում գործող առևտրային բանկերի 

կողմից գյուղատնտեսության ոլորտում տրամադրված վարկերի ծավալը կազմել է 

52.47 մլրդ դրամ հայկական դրամով և 85.13 մլրդ դրամ արտարժույթով, իսկ 

վարկային կազմակերպությունների կողմից տրամադրված վարկերը նշված 

ժամանակահատվածում համապատասխանաբար կազմել է 36.75 մլրդ դրամ 

հայկական դրամով և 9.21 մլրդ դրամ արտարժույթով: Ընդամմենը տրամադրված 

վարկերը կազմել է 183.56 մլրդ դրամ: Առևտրային բանկերի և վարկային 

կազմակերպությունների կողմից ընդամենը տրամադրված վարկերի և 

գյուղատնտեսության ոլորտում տրամադրված վարկերի ծավալները 2011-2014 

թվականներին ներկայացված է 14-րդ գծապատկերում. 

2) ըստ վիճակագրական տվյալների գյուղատնտեսության ոլորտի վարկերը 2014 

թվականի հուլիսի վերջի դրությամբ կազմել են ֆինանսական կառույցների կողմից 

տրամադրված վարկային պորտֆելի մոտ 8.8 տոկոսը: 2011; 2012 և 2013 

թվականների տարեվերջի դրությամբ գյուղատնտեսությանն տրամադրված 

վարկերի տեսակարար կշիռները համապատասխանաբար կազմել են` 7.3; 7.5 և 

8.1 տոկոս. 
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Գծապատկեր 14. Առևտրային բանկերի և վարկային կազմակերպությունների 

կողմից ընդամենը տրամադրված վարկերի և գյուղա-

տնտեսության ոլորտում տրամադրված վարկերի ծավալները 

2011-2014 թվականներին 
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տրամադրված վարկեր
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Գծապատկեր 15. Գյուղատնտեսական վարկավորման աճի դինամիկան ի 

համեմատ ընդհանուր վարկավորման աճի դինամիկայի 

3) կարելի է փաստել, որ Հայաստանի Հանրապետության գյուղի և գյուղա-

տնտեսության 2010-2020 թվականների կայուն զարգացման ռազմավարության 

իրագործման առաջին  3 տարիների  ընթացքում գյուղատնտեսության  վար-

կավորման ծավալները որոշակիորեն աճել են, ինչը կարելի է վերագրել 2009-2010 

թվականների  ճգնաժամից հետո տեղի ունեցեղ դանդաղ վերականգնմանը, 

այնպես էլ ռազմավարության ներքո և դրանից դուրս իրականացված ծրագրերին.     

4) 2011 թվականից սկսած որոշ աշխատանքներ են տարվել գյուղատնտեսական 

գործունեություն իրականացնող տնտեսավարողներին մատչելի պայմաններով 

վարկերի տրամադրման ուղղությամբ: ՀՀ կառավարության կողմից հաստատված 

«Գյուղատնտեսության ոլորտին տրամադրվող վարկերի տոկոսադրույքների 

սուբսիդավորման կարգին» համապատասխան՝ գյուղատնտեսության ոլորտին 

տրամադրվել են հարաբերականերոն մատչելի տոկոսադրույքով (14 %-ով) վարկեր, 

որոնց 4 տոկոսային կետը սուբսիդավորվել է պետության կողմից, իսկ 
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հանրապետության առավել կարիքավոր 225 համայնքների համար սուբսի-

դավորվել է վարկերի տոկոսադրույքի 6 տոկոսային կետը։ Ինչպես մայր գումարի, 

այնպես էլ տոկոսադրույքի մարման համար սահմանված է արտոնյալ ժամկետ` 

առնվազն 6 ամիս: 2011թ. ապրիլից մինչև 2014 թ. սեպտեմբերի 30-ն ընկած 

ժամանակահատվածում տրամադրվել է 63.2 մլրդ դրամի շուրջ 71.5 հազ. վարկ, 

սուբսիդավորման գումարը նշված ժամանակահատվածում կազմել է 2.2 մլրդ 

դրամ: 2014թ. հունվար-սեպտեմբեր ամիսներին տրամադրվել է 8.5 մլրդ դրամի 

8.5 հազ. վարկ, սուբսիդավորման գումարը կազմել է 653.0 մլն դրամ: 2014 

թվականի առաջին 9 ամիսներին տրամադրված մեկ վարկի միջին չափը կազմել է 

1000.0 հազ. դրամ, ընդամենը տրամադրվածի 883.9 հազ. դրամի դիմաց: 

Ծրագիրը շարունակվում է. 

5) գյուղատնտեսական վարկավորման բարելավմանը հասնելու համար կարևոր է 

հաշվի առնել հանրապետության գյուղատնտեսության առանձնահատկությունները 

և մասնավորապես բնակլիմայական գործոնների և կլիմայի փոփոխության 

երկարատև ազդեցությունը ոլորտի զարգացման վրա. 

 6) կարևոր է հաշվի առնել նաև ագրարային ոլորտում ներգրավված դերա-

կատարներին, մասնավորապես կոոպերատիվներին՝ որպես գյուղատնտեսության 

խոշորացմանը միտված նախընտրելի մոդելի, բնորոշ առանձնահատկությունները, 

և վարկավորման և մասնավորապես վարկերի ապահովման նոր գործիքների 

կիրառման հնարավորությունը, վարկավորման հետ կապված ռիսկերի ապա-

հովման հնարավոր նոր եղանակները. 

7) գյուղատնտեսական վարկերի հասանելությունը և առկա միջոցների օգտա-

գործման արդյունավետությունը բարձրացնելու առավել արդյունավետ միջոց է 

բանկային համակարգում գյուղատնտեսական վարկավորման տեսակակար կշռի 

ընդհանուր բարձրացումը, ինչին մասնավորապես հնարավոր է հասնել վարկա-

վորման  բնագավառում, ըստ փուլերի, հետևյալ քաղաքականության և 

միջոցառումների իրականացմամբ (առաջին փուլը մինչև հինգ տարի, երկրորդ 

փուլը մինչև տաս տարի). 
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ա. առևտրային բանկերի և վարկային կազմակերպությունների համար առաջին 

փուլում բարձրացնել սեփական միջոցներից ազգային արժույթով 

գյուղատնտեսական վարկավորման գրավչությունը` այդ նպատակով տվյալ 

կառույցներին տրամադրելով պետական երաշխիքների, արտարժույթային 

փոխարժեքի տատանումների մեղմման և ապահովագրական մեխանիզմներ` 

վարկերի չվերադարձնելը և արտարժութային ռիսկը մեղմելու նպատակով, ինչպես 

նաև առավելագույնս մեղմելով տվյալ վարկերի գծով կորուստների պարտադիր 

պահուստների ձևավորման կարգը, միևնույն ժամանակ պարտադրելով ներդնել 

մեխանիզմներ այդ միջոցների օգտագործման նպատակայնությունը խիստ 

վերահսկելու ուղղությամբ, 

բ. առևտրային բանկերի և վարկային կազմակերպությունների համար առաջին 

փուլում գյուղատնտեսական վարկավորման գրավչության բարձրացման 

նպատակով տվյալ կառույցներին ազգային արժույթով տրամադրել էժան և 

երկարատև ֆինանսական միջոցներ` միևնույն ժամանակ ապահովելով այդ 

միջոցների օգտագործման նպատակայնության խիստ մոնիթորինգը և 

վերլուծությունը՝ համակարգը արդիական պահելու և միջոցները գերակա 

ճյուղերին ուղղորդելու նպատակով: Մասնավորապես պարտադրել վարկատու 

կազմակերպություններին գյուղատնտեսությունում տնտեսավարողներին 

վարկավորել ֆինանսական իրատեսական և պահպանողական 

կանխատեսումների, մասնավորապես առկա պայմանագրերի,  և ոչ թե գրավի 

կամ երաշխիքների առկայության հիման վրա,  

գ. առաջին փուլում ապահովել բոլոր հետաքրքրված վարկատու 

կազմակերպությունների անխոչընդոտ մասնակցությունը  գյուղատնտեսությանն 

ուղղված վարկավորմանն առնչվող  Միջազգային ծրագրերին, ինչը կնպաստի 

առողջ մրցակցությանը և հնարավորություն կտա նվազագույնի հասցնել 

գյուղատնտեսությունում տնտեսավարողներին տրամադրվող վերջնական 

վարկային պրոդուկտի գինը, 

դ. Առաջին և երկրորդ փուլում շարունակել գյուղատնտեսության ոլորտի վարկերի 

տոկոսադրույքների սուբսիդավորման ծրագրերը` մասնավորապես  բարձրացնելով 
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սահմանամերձ համայնքներին, կին և երիտասարդ ֆերմերներին, բազմազավակ 

ընտանիքներին, ձևավորված և ձևավորվող գյուղատնտեսական 

կոոպերատիվներին, տրամադրվող վարկերի սուբսիդավորման մակարդակը և 

վարկերը տրամադրել բացառապես հայկական դրամով: Հաշվի առնելով նոր 

տեխնոլոգիաների ներդրման, ագրոտեխնիկայի զարգացման, այգեգործության և 

տոհմային անասնաբուծության զարգացման անհրաժեշտությունը և այդ 

բնագավառում մատչելի վարկավորման դերը` համապատասխանաբար կատա-

րելագործել վարկավորման մեխանիզմները և պայմանները: Մասնավորապես, 

կոնկրետ ծրագրերի ծավալից և առանձնահատկություններից ելնելով, սահմանել 

վարկավորման առավել մեծ մայր գումար, վարկավորման ժամկետ և մայր 

գումարի ու տոկոսադրույքի կիրառվող արտոնյալ ժամկետից առավել երկար 

արտոնյալ ժամկետ, 

ե. առաջին փուլում օրենսդրական փոփոխության միջոցով գյուղատնտեսության 

ոլորտին տրամադրվող վարկերի համար սահմանել հետևյալ պարտադիր 

պայմանները` վարկերը տրամադրել հայկական դրամով, վարկերի մարման 

ժամանակացույցը սահմանել գյուղատնտեսական եկամուտների գոյացման 

ժամկետներին համապատասխան և վարկային պայմանագրում նշել 

վարկավորման փաստացի տոկոսադրույքի մակարդակը: Վերջինս 

հնարավորություն կտա գյուղատնտեսությունում տնտեսավարողներին առավել 

ճշգրիտ կողմնորոշվելու վարկային ռեսուսների նպատակային օգտագործման, 

վարկի մայր գումարի և տոկոսադրույքների մարման գործընթացում, ինչպես նաև 

այն որոշակիորեն կնպաստի վարկերի տոկոսադրույքների նվազեցմանը,  

զ. առաջին և երկրորդ փուլում խրախուսել առևտրային բանկերի և վարկային 

կազմակերպությունների կողմից գյուղական շրջաններում սեփական միջոցներով 

այլ վարկատեսակների (բիզնես, հիպոթեքային, սպառողական և այլն) 

տրամադրումը, որով հնարավոր կլինի խթանել գյուղական համայնքներում 

տնտեսական ակտիվությունը և գյուղատնտեսությանը ուղղակիորեն չառնչվող 

ճյուղերի` որպես համայնքներում այլընտրանքային զբաղվածություն ապահովող 

միջոցի զարգացումը` իրականացնելով պահուստների ձևավորման ավելի մեղմ 
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քաղաքականություն։ Այս ամենը իր հերթին կհանգեցնի գյուղատնտեսական 

տնտեսությունների ակտիվների լիկվիդայնության բարձրացմանը և թանկացմանը` 

մասնավորապես նպաստելով հողի շուկայի կայացմանը և առաջարկելով 

վարկային պրոդուկտներ, որոնք հնարավորություն կընձեռեն ֆերմերներին վարկ 

վերցնել հող գնելու նպատակով` այսպիսով խթանելով հողերի խոշորացումը, որն 

իր հերթին կհանգեցնի գյուղատնտեսական վարկավորման գրավով ապահովման 

բարելավմանը և ի հետևանք դրա՝ վարկավորման ծավալների ավելացմանը, 

հետևաբար վարկավորման տոկոսադրույքների և սպասարկման ծախսերի 

իջեցմանը, 

է. առաջին և երկրորդ փուլում որպես տրամադրված վարկերի մոնիթորինգի և 

վերլուծության համակարգի մաս իրագործել միջոցառումներ, որոնք կնպաստեն 

գյուղացիական տնտեսությունների գերվարկավորված լինելու ռիսկի նվազեցմանը: 

Իրագործել միջոցառումներ՝ գյուղատնտեսությունում տնտեսավարողների 

վարկավորման մեջ ներգրաված բոլոր օղակների, այդ թվում և վարկային 

միջոցների գնագոյացման թափանցիկության ապահովմանն ուղղված,   

ը. երկրորդ փուլում համապատասխան իրավասու և շահագրգիռ մարմինների հետ 

համատեղ (ՀՀ ֆինանսների նախարարության և ՀՀ կենտրոնական բանկի) 

մշակել ծրագիր` մասնագիտացված կառույցի` վարկային կազմակերպության կամ 

ներդրումային հիմնադրամի ստեղծման ուղղությամբ, որը հնարավորություն կտա  

ունիվերսալ բանկային համակարգին զուգահեռ ստեղծել մասնագիտացված 

համակարգ, ինչը իր հերթին կնպաստի գյուղատնտեսությանը պետական և 

միջազգային կառույցների միջոցներից տրամադրված վարկերի կամ այդ վարկերի 

պայմանների բարելավմանն ուղղված ֆինանսական միջոցների  օգտագործման 

նպատակայնության խորացմանը, 

թ. առաջին փուլում առևտրային բանկերի և վարկային կազմակերպությունների 

համար գյուղատնտեսության ոլորտին տրամադրված վարկերի 

վերադարձելիության բարձր մակարդակն ապահովելու նպատակով՝ իրականացնել 

միջոցառումներ ուղղված գյուղատնտեսությունում տնտեսավարողների 

ֆինանսական գրագիտությունը բարձրացնելուն, ինչը կհանգեցնի նրանց 
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ֆինանսական  գրագիտության և հետևաբար կարգապահության բարձրացմանը և 

վարկերի հետ վերադարձի մակարդակի բարձրացմանը,    

ժ. առաջին փուլում կարևորել լիզինգի դերը` որպես գյուղատնտեսությունում 

տնտեսավարողներին և մասնավորապես նրանց կողմից ստեղծված 

կոոպերատիվներին նոր գյուղատնտեսական տեխնիկայով ապահովելու միջոց`  

միջոցներ տրամադրելով, ինչպես լիզինգ իրագործելու, այնպես էլ տրամադրված 

տեխնիկայի սպասարկումը ապահովելու նպատակով, 

ժա. առաջին և երկրորդ փուլում նպաստել գյուղատնտեսական կոոպերատիվների, 

վարկային ակումբների, խնայողական միությունների ինստիտուցիոնալ 

կայացմանն ու զարգացմանը՝ գյուղական համայնքներում գյուղատնտեսական 

գործունեություն իրականացնող անձանց փոխառու միջոցների պահանջարկի 

բավարարման, անդամների սեփական ներդրումների ձևավորման, փոխադարձ 

օգնության եղանակով  անդամներին հասցված վնասների և կորուստների, այդ 

թվում նաև վարկային, վերականգնման, ինչպես նաև փոխադարձ օգնության 

սկզբունքով անդամներին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ 

չարգելված այլ ֆինանսական ծառայությունների մատուցման նպատակով:  

90. Ագրարային ոլորտի գիտակրթական, խորհրդատվական համակարգի 

բարելավում և զարգացում. 

1) նոր տեխնոլոգիաներն ու մոտեցումները գյուղատնտեսությունը դարձնում են 

վերափոխված բնագավառ, որտեղ հիմնական շարժիչ ուժը դառնում է ինտելեկտը, 

որն էլ հնարավորություն է տալիս ծավալվելու ստեղծագործական մտքին` 

ապահովելով բարձր եկամուտ: Վերջինս ամրապնդելու և զարգացնելու համար 

անհրաժեշտ է ագրարային ոլորտի գիտակրթական համակարգի արմատական 

բարելավում. 

2) գերարագ ու ազատականացող հաղորդակցության պայմաններում գիտության 

զարգացման ցիկլերը միաձուլվում են և վերածվում չընդհատվող գործընթացի, որի 

պայմաններում շրջակա միջավայրը` իր ֆիզիկական, կենսաբանական և 

սոցիալական բաղադրիչներով հանդերձ, դառնում է ծրագրավորելի նաև կրթական 

և խորհրդատվական համակարգերի ձևավորման և հետագա զարգացման համար. 
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3) գյուղատնտեսական կրթության համակարգում աղջիկ և տղա ուսանողների   

համամասնությունը զգալիորեն խախտված է հօգուտ տղաների:  Բարձրագույն 

ուսումնական հաստատություններում  ագրոպարենային  մասնագիտություններով  

սովորողների մեջ աղջիկ ուսանողների թիվը  25  տոկոս է  կազմում (2013-2014 

ուսումնական տարվա տվյալներ): Գյուղատնտեսության ոլորտի միջին մասնա-

գիտական ուսումնական հաստատություններում աղջիկ-ուսանողների թիվը  11.8 

տոկոս է: Նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) ն ուսումնական 

հաստատություններում աղջիկների թիվը՝  32 տոկոս է. 

4) ագրարային ոլորտի գիտակրթական, խորհրդատվական համակարգի բարելավ-

ման և զարգացման ռազմավարական ուղղություններն են` 

ա. գյուղատնտեսության ոլորտի տեղեկատվության, խորհրդատվության, գիտա-

կան և կադրային ապահովման հիմնախնդիրների լուծման ուղղությամբ ոչխտրա-

կան սկզբունքների վրա հենված պետական աջակցության քաղաքականության 

շարունակում, 

բ. ուսումնական համակարգի հետևողական բարեփոխումներով արդիական 

տեխնոլոգիաներին իրազեկ, աշխատանքի շուկայում մրցունակ մասնագետների 

պատրաստման ու վերապատրաստման ապահովում: Այս բնագավառում իր 

առաջնակարգ դերն է ունենալու Հայաստանի ազգային ագրարային համալ-

սարանը, որը ներկայումս բարձրագույն կրթությամբ ագրարային ոլորտի կադրեր է 

պատրաստում 36 մասնագիտություններով, որոնք, սակայն աշխատանքի 

շուկայում մնում են ոչ մեծ պահանջարկ ունեցող: Իրավիճակը շտկելու համար 

առաջին հերթին անհրաժեշտ էապես վերանայել ուսումնական ծրագրերը, իսկ 

շատ դեպքերում նաև առարկաների ցանկն ու բովանդակությունը: Նույնքան 

հրատապ է կատարել թե ուսանողության, թե դասախոսական կազմի ծավալների 

օպտիմալացում` հօգուտ ավելի փոքրաթիվ, բայց միջազգային ստանդարտներին 

համապատասխանող գիտա-կրթական համակարգի ստեղծման` պարտադիր 

խորհրդատվական բարձրորակ բաղադրիչով:  Առկա պահանջարկի հետ կապված 

գյուղատնտեսական քոլեջներում պետպատվերի շրջանակներում իրականացնել 

հմուտ ֆերմերների պատրաստման գործընթացը, 
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գ. անհրաժեշտ է համարվում գյուղական համայնքներում գյուղատնտեսական 

մասնագետների (ագրոնոմի, տնտեսագետի) հաստիքների նախատեսումը, 

դ. անհրաժեշտ է արմատապես վերանայել մասնագիտական բարձրագույն հաս-

տատության գործելակերպն ընդունելությունից մինչև նեղ մասնագիտացում և 

արտադրական պրակտիկա: Հիմնավորված կրթական և արտադրական շահերից 

ելնելով` կայացնել գիտական կենտրոնների և համապատասխան ամբիոնների 

ինտեգրումը: Ծանրության կենտրոնն ընդունելությունից տեղափոխել դեպի 

մասնագետների պատրաստում` հենվելով նախ կրեդիտային համակարգի և ապա 

հնարավոր գործատուների հետ վաղ պայմանավորվածության և հարկ եղած 

դեպքում նեղ, մասնագիտացման վրա, 

ե. ուսումնական առաջին տարվա վերջում, ամբիոնների կողմից անցկացվող բաց 

դռների միջոցով, ուսանողներն արդեն պետք է կողմնորոշված լինեն ուրվագծվող 

նախասիրությունների նկատմամբ, իսկ երկրորդ կուրսից սկսած անցնեն 

ամառային ամենամյա պրակտիկա: Բարձրագույն ուսումնական հաստատության 

հեղինակության բարձրացումը կբերի նրան, որ շատ ձեռնարկություններ 

կառաջարկեն իրենց կարողությունների ներդրումը ուսումնական գործընթացում, 

զ. անհրաժեշտ է ինստիտուցիոնալ բարեփոխումների իրականացում՝ 

գյուղատնտեսության մեջ գիտական, ուսումնական և խորհրդատվական կառույց-

ների ինտեգրման միջոցով, ինչը կամրապնդի գիտության կապը գյուղա-

տնտեսության և ագրովերամշակման ոլորտների տնտեսվարողների միջև և թույլ 

կտա ապահովել գիտության ձեռքբերումների տարածումը և կիրառումը նշված 

ոլորտներում, 

է. գյուղատնտեսության աջակցության հանրապետական և մարզային կենտրոն-

ների տեխնիկական վերազինման և մասնագիտական կարողությունների հզո-

րացման  միջոցով` խորհրդատվական համակարգի արդյունավետության բարձ-

րացում, գյուղատնտեսությունում տնտեսավարողների առաջնային կարիքների 

բացահայտում և դրանց բավարարման գործուն համակարգի ձևավորում, 

ը. անհրաժեշտություն է գյուղատնտեսության աջակցության մարզային 

կենտրոնների և գյուղատնտեսության աջակցության հանրապետական կենտրոնի 
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կարգավիճակի վերանայման ուղղությամբ քննարկումներ անցկացնել` նպատակ 

ունենալով այնպիսի մոդելի ձևավորումը, որը կներառի մեկ միասնական կոնսոլի-

դացված կառույց, որտեղ բացի խորհրդատվական ծառայություններ մատուցող 

ստորաբաժանումից լինելու են միմյանց հետ առնչվող անասնաբուժական 

ծառայություններ մատուցող տեխնիկայի, կարանտինի, սերմերի հետ կապված 

ծառայությունների մատուցման ստորաբաժանումներ, ինչպես նաև վերլուծու-

թյուններ կատարող և մոնիտորինգ իրականացնող: Այս բոլորը հանդիսանալու է 

գիտակրթական համակարգի գործառութային միասնական ստորաբաժանում, 

թ. գիտակրթական բաղադրիչին կից անհրաժեշտ է ստեղծել  հզոր վերլուծական 

լաբորատորիա, որը գյուղատնտեսությունում տնտեսավարողներից ստանում է 

հողի, ջրի և գյուղատնտեսական արտադրանքի անալիզների պատվերներ, որոնք 

ցանկալի է, որ կատարվեն ինքնարժեքով: Դա հնարավորություն կտա գյուղա-

տնտեսությունում տնտեսվարողներին ստանալ ճշգրիտ տեղեկատվություն իրենց 

արտադրանքի, հողի և ջրի որակական հատկանիշների վերաբերյալ և ըստ այդմ 

հետագայում կազմակերպել առավել արդյունավետ գյուղատնտեսական արտա-

դրություն։ Պատվերների հոսքը իր հերթին գիտակրթական համակարգը 

կապահովի երկրագործության տվյալների անընդհատ թարմացվող հարուստ 

բազայով, վերջինս հնարավորություն կտա կատարելու լուրջ, հիմնավորված և 

նպատակաուղղված հետազոտություններ, 

ժ. քոլեջները պետք է վերանայեն իրենց աշխատանքը` կառուցելով այն պատ-

վիրատուներից պատվերներ ստանալու սկզբունքի հիման վրա և պատրաստել 

վճարովի հիմունքներով առանձին գյուղատնտեսական բնագավառների համար 

մասնագետներ` հիմնականում կարճաժամկետ գործնական ուսուցման միջոցով: 

Վերջինիս իրականացման համար անհրաժեշտ է մարկետինգային ուսումնասիրու-

թյուններ կատարել` անհրաժեշտ գիտելիքների և հմտությունների պահանջի վերա-

բերյալ և կազմակերպել ուսումնական գործընթացը, 

ժա. ուսումնասիրել ագրարային ոլորտի միջին մասնագիտական կրթության 

միջազգային փորձը, նպատակ ունենալով միաժամանակյա աշխատելու և 
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սովորելու համակարգի հանրապետությունում տեղայնացման հնարավորու-

թյունների դիտարկումը, 

ժբ. մատուցվող գյուղատնտեսական խորհրդատվական ծառայությունների որակի 

բարելավման արդյունքում անցում կատարել գյուղատնտեսական ոլորտի 

խորհրդատվական համակարգի մասնակի ինքնաֆինանսավորման` աստիճանա-

բար մեծացնելով վերջինիս մասնաբաժինը,  

ժգ. գյուղատնտեսության խորհրդատվական համակարգի ամբողջացման և 

սոցիալական բաղադրիչի հզորացման նպատակով անցում կատարել գյուղա-

ցիական տնտեսություն վարող ողջ ընտանիքի ներգրավման մոդելին, որը 

հնարավորություն կտա ընտանիքի անդամներին հմտանալ գյուղատնտեսության 

մեջ` վաստակելով լրացուցիչ եկամուտ և մասնագիտանալ ընտանեկան բիզնեսում 

վաղ տարիներից, ինչը նոր տեխնոլոգիաների մուտք գործելու լավ ճանապարհ է: 

Դրան կարող են նպաստել գյուղական հանրակրթական դպրոցներում <<Գյուղա-

տնտեսության հիմունքներ>> առարկայի դասավանդումը, որը կզուգորդվի նաև 

պրակտիկ դասերով, 

ժդ. անհրաժեշտություն է գիտական և խորհրդատվական կառույցների 

գործելակերպի փոփոխությունը, որի արդյունքում կկրճատվի իրենց և գյուղա-

տնտեսությունում տնտեսավարողների միջև տարածությունը` ամեն կերպ խթա-

նելով գյուղատնտեսությունում տնտեսավարողների կողմից մասնակցային գոր-

ծելակերպին, 

ժե.  ագրարային ոլորտի խորհրդատվական համակարգում անհրաժեշտ  է 

ուշադրությունը տեղափոխել արտդրությունից դեպի շուկայական հնարա-

վորություններ: Բազմաթիվ երկրներ շարունակում են խորհրդատվության ռազմա-

վարության և կադրային պրոֆիլի հիմքում դնել արտադրական հարցերը: 

Խորհրդատվական կառույցները պետք է գործնական ուղիներ գտնեն՝ իրենց 

գործունեությունը վերակողմնորոշելու այնպիսի ծրագրերի ուղղությամբ, որոնք 

աջակցում են շուկայի հետ կապակցությանը և բիզնեսի լավագույն 

կառավարմանը: Սա մի ոլորտ է, որտեղ բազմակարծության մոտեցման միջոցով, 
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կառավարության համար առավել ցածր ծախսերով կարելի է առավել արագ 

արդյունքների հասնել, 

ժզ. խորհրդատվական կառույցները պետք է նպաստեն մասշտաբային 

տեղեկատվական համակարգերի ստեղծմանը: Իրենց տեղեկատվական 

ծառայությունները և խորհրդատվական աշխատանքները մասշտաբավորելու 

համար խորհրդատվական գործակալությունները պետք է ընդգրկեն տեղե-

կտվական-հաղորդակցական տեխնոլոգիաները, որը հնարավորություն կտա բա-

վարարել բազմաթիվ փոքր ֆերմերների կարիքները: Գիտասփյուռի նոր մոտեց-

ման մաս պետք է կազմի սերտ համագործակցությունը դաշտային գործակալների, 

ղեկավարների և տեղեկտվական-հաղորդակցական տեխնոլոգիաների ծառայու-

թյուններ մատուցողների միջև:  

ժէ. ֆերմերի պատասխանատվության ընդլայնումը խորհրդատվության  համա-

ֆինանսավորման հարցում: Ծառայությունների մատուցման իրենց մոտեցման 

մեջ ավելի ներառական դառնալով, ֆերմերները կօգնեն սահմանել իրենց դերն ու 

պարտականությունները: Գյուղատնտեսական արտադրությամբ զբաղվող 

հանրության և խորհրդատվական կառույցների միջև նոր սոցիալական 

պայմանագրերը կպահանջեն, որ էական աջակցություն ապահովելու նպատակով 

ֆերմերները իրենց մասնակցությունն ունենան ներդրումներին, վճարեն 

շուկայական գները: Եթե ֆերմերները ընդունակ են վճարել ծառայության դիմաց, 

ապա նրանց չպետք է սուբսիդավորել, բայց եթե նրանք ի վիճակի չեն վճարել 

ամբողջ արժեքը, ապա նրանք պետք է օգտվեն ծառայությունների այնպիսի 

փաթեթից, որը համաֆինանսավորում է ենթադրում՝ վճարելու իրենց 

կարողությանը համապատասխան չափով: Սուբսիդավորվող ծառայությունների և 

տպագիր նյութերի ձեռք բերման քաղաքականության հարցում տեղական 

ինքնակառավարման մարմինների և ֆերմերային ընկերակցությունների հետ 

այնպիսի պայմանավորվածություններ է պետք ձեռք բերել, որ մասնավոր 

աջակցության ծառայությունները դուրս չմղվեն անվճար ծառայություններ 

մատուցող կազմակերպությունների կողմից,  
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ժը. խոհրդատվական կառույցների հաշվետվողականության մեծացումը: Ավելի 

շատ ներդրումներ ներգրավելու համար բոլոր տեսակի խորհրդատվական 

ծառայությունները պետք է ավելի հաշվետու լինեն իրենց մատուցած 

ծառայությունների, ինչպես օրինակ՝ վերապատրաստման և տեխնոլոգիաների 

փոխանցման հարցում: Այդ գործակալությունները իրենց աշխատանքի և մա-

տուցած ծառայությունների արդյունքների վերաբերյալ պետք է տրամադրեն 

թափանցիկ տվյալներ: Նման ծառայությունների մշտադիտարկումը ուժեղացնելու 

նպատակով դաշտային աշխատանքների՝ իրական ժամանակում կամ գրեթե 

իրական ժամանակում  քարտեզագրմանն ու հետագծելիությանն աջակցելու 

համար կպահանջվի օգտագործել համապատասխան տեխնոլոգիաներ և 

կառավարման նոր հմտություններ: Պետք է նաև կատարել ծառայությունների 

մատուցման գների ամենամյա աուդիտ, 

ժթ. խորհրդատվության արտադրողականության խթանների ներմուծումը: 

Խորհրդատվական ծառայությունները և վերջիններիս դաշտային գործակալները 

պետք է վարձատրվեն նոր տիպի՝ կատարողականի վրա հիմված համակարգով, 

որը կխրախուսի ծառայությունների բարելավումը: Անվճար ծառայությունների 

ժառանգությունը ծառայությունների որակի և ընդգրկման հարցում հանգեցրել է 

ինքնագոհության: Պահանջվում են ծառայությունների մատուցման նոր տիպի 

մոդելներ, որոնք ֆերմերին հնարավորություն կընձեռեն ստանալ այն, ինչի կարիքն 

ունի, մյուս կողմից էլ ծառայություն մատուցողը ստանում է փոխհատուցման 

այնպիսի ձևեր, որոնք նրան մղում են մատուցել ավելի լավ, ավելի արագ և ավելի 

էժան ծառություններ՝ ավելի մեծ թվով հաճախորդների: 

91. Գյուղատնտեսության հաշվառման ճկուն համակարգի ստեղծում. 

1) գյուղատնտեսության ոլորտի զարգացման միտումների ճիշտ գնահատումը, 

հիմնավորված քաղաքականության իրականացումն անհնար է առանց ճյուղի 

տարբեր կողմերը բնութագրող վիճակագրական տվյալների որակի բարձրացման 

ուղղությամբ միջոցառումների իրագործման: Վիճակագրությունը և՛ կառավարման, 

և՛ զարգացման ելակետային ու պատճառավորող գործոնն է: Վիճակագրությունն 

ապահովում է արդյունավետ որոշումների կայացման հիմքը, օգնում է 
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որոշակիացնել գործողությունների իրականացման լավագույն ուղղվածությունը և 

հիմնախնդիրների լուծման ուղիները: Գյուղատնտեսության վիճակագրությունն 

անհրաժեշտ է ոլորտի մասնակիցների գործունեության թափանցիկությունն ու 

հաշվետու լինելն ապահովելու համար.  

2) կարևոր ծրագրերից է համարվում ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության 

համակարգում վարչական վիճակագրական ռեգիստրների հիմնադրումը և 

վարումը,  

3) գյուղատնտեսության վիճակագրության (հաշվառման համակարգի) զարգացման 

ռազմավարական հիմքի անհրաժեշտությունը պայմանավորված է հետևյալ 

իրողություններով. 

ա. նախ, զարգացման ռազմավարությունն ապահովում է տեսական հիմք և 

գործողությունների համալիր տեղեկատվության նկատմամբ Հայաստանի 

Հանրապեության գյուղատնտեսության նախարարության և այլ սպառողների 

ընթացիկ և ապագա պահանջմունքները բավարարելուն կոչված գյուղա-

տնտեսության վիճակագրության ներուժի ստեղծման, ամրապնդման, հետագա 

կատարելագործման ու զարգացման համար,  

բ. երկրորդ, գյուղատնտեսության հաշվառման համակարգի ստեղծումն ու 

վարչական վիճակագրական ռեգիստրների վարումը ռազմավարության բովան-

դակային կառուցվածքում շեշտադրում է ռեսուրսների սահմանափակությունը, 

առկա վիճակի գնահատականը, ներուժային հնարավորությունները, գործու-

նեության հիմնական ուղղություններն ու բովանդակությունը, գյուղատնտեսության 

ճյուղի ցուցանիշների համակարգն ու հաշվարկման մեթոդաբանությունը, 

գ. երրորդ, կհստակեցվի գյուղատնտեսության վիճակագրության (հաշվառման 

համակարգի) տեղը և դերը պաշտոնական վիճակագրության համակարգում, 

տեղեկատվության աղբյուրները, տվյալների հավաքագրման  և վիճակագրական 

արտադրանքի թողարկման ողջ ընթացակարգը. 

4) գյուղատնտեսության հաշվառման համակարգի բարելավմանը կնպաստի 

գյուղատնտեսական համատարած հաշվառման ծրագրի իրագործումը: Այն հնարա-
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վորություն կտա, ըստ հանրապետության համայնքների, ունենալ գյուղա-

տնտեական ռեսուրսային ներուժի առավել ամբողջական պատկերը,  

5) գյուղատնտեսական համատարած հաշվառման ծրագրի իրականացումը 

հնարավորություն կտա՝  

ա. ընդլայնել գյուղատնտեսության ոլորտի իրավիճակը բնութագրող վիճակա-

գրական ցուցանիշների շրջանակը և բարձրացնել դրանց որակը,  

բ. ունենալ գյուղացիական տնտեսությունների վերաբերյալ էլեկտրոնային մշակված 

տվյալների բազա,  

գ. գնահատել գյուղատնտեսությունում ներճյուղային կառուցվածքային փոփոխու-

թյունները,  

6) գյուղատնտեսության վիճակագրության զարգացումը հարկ է, որ իրականացվի 

Ազգային վիճակագրության զարգացման ռազմավարության համատեքստում՝ 

միասնական նպատակների, մոտեցումների և վիճակագրության ընդհանրական 

զարգացման քաղաքականության հիման վրա: Մեթոդաբանությանն ու 

ցուցանիշների համակարգին զուգահեռ, էապես կարևորվում է գյուղա-

տնտեսության վիճակագրության վարման (վարչական վիճակագրական ռեգիս-

տրների վարման) գործընթացի ինստիտուցիոնալացման խնդիրը, ինչը հնարավոր 

է լուծել Հայաստանի Հանրապետության գյուղատնտեսության նախարարության 

գյուղատնտեսական ծրագրերի մոնիթորինգի և վերլուծության վարչության բազայի 

հիման վրա: 

92. Ագրարային ոլորտում քաղաքականության վարման գործընթացում 

գենդերային խտրականության բացառում. 

1) կիրառվող քաղաքականությունը նպաստելու է ագրարային ոլորտում 

գենդերային անհավասարության, մասնավորապես սոցիալ-տնտեսական և 

հասարակական-քաղաքական կյանքում կանանց նկատմամբ  խտրականության 

դրսևորումների հաղթահարմանը: Գենդերային զգայուն քաղաքականությունը 

գյուղատտեսության ոլորտում ներառում է`  

ա.  կանանց ու տղամարդկանց համար ռեսուրսների, ֆինանսների  և ծառայու-

թյունների, ենթակառուցվածքների, ապրանքների հավասար  հասանելիություն, 
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կրթական, մշակութային ծառայությունների հավասար ապահովում, սոցիալական 

և առողջապահական հավասար պաշտպանվածություն, 

բ.  զբաղվածության ոլորտում կանանց ու տղամարդկանց եկամուտների, ինչպես 

նաև կանանց ու տղամարդկանց կողմից ղեկավարվող տնտեսությունների 

եկամուտների տարբերության հաղթահարում, 

գ. կին և տղամարդ տնտեսվարողների համար հավասար տնտեսական հնարա-

վորությունների ապահովում, հատկապես գյուղտեխնիկայից, առաջատար 

տեխնոլոգիաներից,    վարկային ծառայություններից օգտվելու հարցում, 

դ. գյուղատնտեսության վարման ժամանակակից տեխնոլոգիաների և բիզնեսի 

կառավարման մասին կանանց սահմանափակ տեղեկացվածության ընդլայնում,   

ե. կանանց ակտիվությունը խոչընդոտող սոցիալ-մշակույթային կարծրատիպերի և 

խտրական գործելաոճերի հաղթահարում, 

զ. կանանց հասարակական և քաղաքական մասնակցության ընդլայնում,  կանանց 

որոշումների ընդունման բոլոր մակարդակներում, այդ թվում` մարզային և 

համայնքային, ոչ պակաս քան 30-50 % ներկայացվածության ապահովում, 

կանանց պարտադիր  ներգրավում ներդրումներին վերաբերող համայնքային 

բոլոր  որոշումների կայացմանը,   

է. պարենային անվտանգության հարցերում կանանց դերի ընդունում և մասնակ-

ցության ընդլայնում,  

ը. կանանց կրկնակի ծանրաբեռնվածությունը մեղմացնելու նպատակով՝ ընտա-

նեկան պարտականությունների և արտադրական գործունեության համատեղման 

բարենպաստ պայմանների ստեղծում, նախադպրոցական հիմնարկների բնա-

կանոն գործենության ապահովում,    

թ. գյուղատնտեսության մեջ կանանց դերի և տեղի արժանվույն գնահատում: 

 VI. ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՒՄԸ 

9 3 .  Սույն ռազմավարության խնդիրների լուծման շրջանակներում պետությունն 

իրականացնում է գյուղատնտեսության կարգավորման հետևյալ գործառույթները. 

1) աջակցություն արտադրության խոշոր ինժեներական (մելիորացիա, ոռոգում, 

ցամաքուրդային  համակարգ,  հակահեղեղային  միջոցառումներ, ջրարբիացում, 
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ճանապարհաշինություն և այլն) և գյուղի սոցիալական ենթակառուցվածքների 

զարգացմանը. 

2) օրենսդրական հիմքերի ստեղծում, ազատ մրցակցության ապահովում. 

3) գյուղատնտեսական հողերի մոնիտորինգ և պահպանություն. 

4) առաջնային սերմնաբուծության և տոհմային գործի զարգացում. 

5)  անասունների և բույսերի համաճարակային և կարանտին հիվանդությունների 

կանխարգելում. 

6)  սննդամթերքի անվտանգության  ապահովման  համակարգի  գործունեության 

կատարելագործում. 

7)  ոլորտի գիտատեխնիկական  ապահովում,  տեղեկատվական  և  խորհրդա-

տվական ծառայությունների աջակցություն. 

8)   գյուղական տարածքների համաչափ զարգացման ապահովում. 

9)  զարգացման ծրագրերի ընդունում և դրանց իրականացման պայմանների 

ապահովում. 

10) միջազգային համագործակցության զարգացում և շուկայահանման 

հնարավորությունների ընդլայնում. 

11) գյուղացիների շահերի և իրավունքների պաշտպանությունը: 

VII. ՌԱԶՄԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱԿԱՆՑՈՒՄԻՑ ԱԿՆԿԱԼՎՈՂ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ 

94. Ռազմավարության իրականացումից ակնկալվում է հանրապետության ագրա-

րային ոլորտի կայունության ապահովում և զարգացում, որը կդրսևորվի տնտե-

սական և սոցիալական հետևյալ արդյունքներով. 

1)  2025թ. գյուղատնտեսական արտադրության ծավալը 2011-2013 թվականների 

միջին մակարդակը կգերազանցի շուրջ 76.5 տոկոսով, առաջնահերթ անհրաժեշտ 

պարենամթերքների ինքնաբավության մակարդակը, էներգետիկ արժեքով 

գնահատված, կհասնի 75-80 տոկոսի, ներկայիս շուրջ 60 տոկոսի դիմաց. 

2)  գյուղատնտեսության մեջ զբաղվածների թվաքանակը կդրսևորի կրճատման մի-

տում (այն 2025թ. կկազմի 355.0 հազ. զբաղված, ներկայիս 386.7 հազ. զբաղվածի 
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դիմաց) և համախառն արտադրանքի ավելացումը կապահովվի աշխատանքի 

արտադրողականության ավելացման հաշվին. 

3)  գյուղատնտեսության ապրանքայնության մակարդակը 2025թ. կհասնի 74-77 

տոկոսի, որը հնարավորություն կտա էականորեն ավելացնել գյուղացիական 

տնտեսությունների դրամական հոսքերը և վերարտադրողական կարողություն-

ները. 

4)   2025թ. ցանքային տարածքը կհասցվի 420.0 հազ. հա, որը կգերազանցի 2011-

2013 թվականների մակարդակը շուրջ 38.6 տոկոսով: Նույն ժամանակահատածում 

կերային մշակաբույսերի տարածությունը կհասցվի 106.0, իսկ բազմամյա 

տնկարկներինը՝ 85 հազ. հա: Այսինքն 2011-2013 թվականների մակարակը կգերա-

զանցվի շուրջ 1.5 անգամ. 

5)  դրական տեղաշարժեր կլինեն բուսաբուծության և անասնապահության ներճյու-

ղային կառուցվածքում՝ կավելանա պտղի, խաղողի, կարտոֆիլի, բանջարեղենի, 

կերային և տեխնիկական մշակաբույսերի համախառն արտադրությունը: Անասնա-

պահության մեջ նկատելիորեն կավելանա ոչխարաբուծությունից և թռչնաբուծու-

թյունից ստացվող մթերքների տեսակարար կշիռը. 

6)  բարձր բերքատու սորտերի շրջանացման և մշակության տեխնոլոգիաների 

արդիականացման շնորհիվ կանխատեսվող ժամանակահատվածի վերջում, 2011-

2013 թվականների համեմատությամբ հացահատիկային մշակաբույսերի, կարտո-

ֆիլի, բանջարեղենի բերքատվությունը կաճի համապատասխանաբար՝ 25.0, 21.9 

և 19.6 տոկոսով, իսկ պտղի և խաղողի բերքատվությունը՝ 20.9 և 11.1 տոկոսով. 

7)  տոհմային գործի զարգացման, կերակրման և պահվածքի բարելավման շնոր-

հիվ 2025 թվականին մեկի կովի կաթնատվության մակարդակը կհասցվի 3080 

կիլոգրամ. 

8)  կբարձրանա հանրապետության բնակչության պարենային անվտանգության 

մակարդակը, զգալիորեն կավելանա կարևորագույն պարենամթերքների տեղա-

կան արտադրության հաշվին ապահովվածությունը, կբարելավվի գյուղատնտե-

սական ծագման արտադրանքների արտաքին ապրանքաշրջանառության հաշվե-

կշիռը, կավելանա գյուղատնտեսությունում տնտեսավարողների եկամուտները. 
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9)  կապահովվի գյուղատնտեսության զարգացման ոլորտում գենդերային 

հավասարության սկզբունքը: 

VIII. ՌԱԶՄԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄԸ ԵՎ ՄՈՆԻ-

ԹՈՐԻՆԳԸ 

95. Ռազմավարության իրականացման գործընթացի արդյունավետ ավարտը 

ենթադրում է երեք հիմնական բաղադրիչների առկայություն` իրականացում, 

մոնիթորինգ և գնահատում: Ռազմավարության հաջող իրականացումը պահան-

ջում է նաև անհրաժեշտ ռեսուրսներով ապահովվածություն. 

96. Ռազմավարության իրականացման մոնիթորինգն անհրաժեշտ է գործո-

ղությունների ընթացքը վերահսկելու համար, որի միջոցով հնարավոր կլինի 

պարզել միջանկյալ և վերջնական նպատակների ձեռք բերման հավանա-

կանության իրատեսականությունը, կառավարել բոլոր մասնակիցների գործու-

նեությունն ու արդյունքները, հստակեցնել գործողությունների ուղենիշը, բացա-

հայտել առկա և հնարավոր հիմնախնդիրները և առաջարկել դրանց հաղթա-

հարման միջոցառումներ, արձանագրել ռազմավարության իրականացման 

յուրաքանչյուր փուլի ավարտը. 

97. Ռազմավարության կառավարումն իրականացվելու է Հայաստանի 

Հանրապետության գյուղատնտեսության նախարարության և Հայաստանի 

Հանրապետության գյուղատնտեսության 2015-2025 թվականների կայուն զար-

գացման ռազմավարության կատարումն ապահովող միջոցառումների ցանկում 

ընդգրկված պետական կառավարման մարմինների կողմից հետևյալ մեխա-

նիզմներով`  

1) ռազմավարության դրույթների և դրանց կատարումն ապահովող միջո-

ցառումների ցանկն ուղենիշային են լինելու գյուղատնտեսության ճյուղում միջնա-

ժամկետ ծախսերի ծրագրի, բյուջետային ֆինանսավորման տարեկան հայտերի 

ներկայացման և ոլորտում այլ նպատակային ծրագրերի իրականացման համար, 

2) Հայաստանի Հանրապետության կառավարության կողմից ռազմավարության 

նախագծի ընդունումից հետո մեկ ամսյա ժամկետում Հայաստանի Հանրա-

պետության գյուղատնտեսության նախարարի հրամանով կսահմանվի Հայաս-
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տանի Հանրապետության գյուղատնտեսության 2015-2025 թվականների կայուն 

զարգացման ռազմավարության կատարումն ապահովող միջոցառումների 

ժամանակացույցը` ըստ նախարարության համակարգի պատասխանատուների և 

ժամկետների: Հրամանում կնդգրկվեն նաև կառավարման պետական այլ 

մարմիների հետ համագործակցության շրջանակները: Հայաստանի Հանրա-

պետության գյուղատնտեսության նախարարի նշված հրամանով սահմանվելու է 

նաև ռազմավարության կատարումն ապահովող միջոցառումների իրականացման 

ընթացքի վերաբերյալ հաշվետվությունների ներկայացման պարբերականությունը 

և ձևաչափը. 

3) միջոցառումների կատարման գործընթացից և առաջացած խնդիրներից ելնելով՝ 

ռազմավարության իրականացման յուրաքանչյուր տարվա առաջին եռամսյակում 

կվերանայվի ռազմավարության միջոցառումների իրականացմանն ուղղված 

Հայաստանի Հանրապետության գյուղատնտեսության նախարարի հրամանը, որով 

կհստակեցվեն կարճաժամկետ ժամանակահատվածի խնդիրները,  

98. Ռազմավարության իրականացումն ապահովող միջոցառումների մոնիթորինգը 

կատարվելու է Հայաստանի Հանրապետության գյուղատնտեսության նախա-

րարության, ինչպես նաև միջոցառումների ցանկում ընդգրկված շահագրգիռ 

մարմինների կողմից հետևյալ մեխանիզմներով. 

1) Հայաստանի Հանրապետության կառավարության կողմից ռազմավարության 

նախագծի ընդունումից հետո եռամսյա ժամկետում ընդունվելու է ռազմա-

վարության իրականացման մոնիթորինգի մասին Հայաստանի Հանրապետության 

գյուղատնտեսության նախարարի հրամանը, որով նախարարությանը վերա-

պահված իրավասությունների շրջանակներում սահմանվելու է`  

ա. ըստ առանձին միջոցառումների մոնիթորինգի ցուցանիշների համակարգը, 

որի համար հիմք են ընդունվելու Հայաստանի Հանրապետության գյուղա-

տնտեսության 2015-2025 թվականների կայուն զարգացման ռազմավարության 

կատարումն ապահովող միջոցառումների ցանկում սահմանված արդյունքի 

գնահատման ցուցանիշները, 
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բ. մոնիթորինգի իրականացման պարբերականությունը, մեխանիզմները և դրա 

իրականացման պատասխանատու ստորաբաժանումները, հաշվետվությունների 

ներկայացման ձևաչափը.  

գ. մոնիթորինգի իրականացման համար հիմք են ծառայելու Հայաստանի 

Հանրապետության գյուղատնտեսության նախարարության վարչական վիճա-

կագրական ռեգիստրի տվյալները, ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետության 

ազգային վիճակագրական ծառայության կողմից հրապարակվող գյուղատնտե-

սության ոլորտին առչվող հետևյալ ցուցանիշները.  

- գյուղատնտեսության համախառն արտադրանքի արժեքը ըստ բուսաբուծության 

և անասնապահության ճյուղերի,  

- գյուղատնտեսական մշակաբույսերի ցանքատարածությունները և դրա 

կառուցվածքը,  

- բազմամյա տնկարկների տարածքը և կառուցվածքը, 

- գյուղատնտեսական կենդանիների գլխաքանակը ըստ տեսակների,  

- բուսաբուծական հիմնական մթերքների արտադրության ծավալները,  

- գյուղատնտեսական հիմնական մշակաբույսերի բերքատվությունը.  

- անասնապահական հիմնական մթերքների արտադրության ծավալները, 

- գյուղատնտեսական կենդանիների մթերատվությունը, 

- գյուղատնտեսության մեջ զբաղվածների միջին թվաքանակը. 

- գյուղատնտեսության մեջ մեկ զբաղվածի հաշվով համախառն արտադրանքը 

(արտադրողականությունը).  

- գյուղատնտեսական մթերքների ապրանքայնության մակարդակը.  

- ոռոգելի հողատարածքների տեսակարար կշիռը ցանքատարածությունների և 

բազմամյա տնկարկների տարածքների նկատմամբ.  

- հիմնական գյուղատնտեսական տեխնիկայի առկայությունը.  

- գյուղատնտեսական տեխնիկայի սարքինության մակարդակը.  

- առաջնային անհրաժեշտ սննդամթերքնեի ինքնաբավության մակարդակը.  
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- Հայաստանի Հանրապետության պարենային հաշվեկշռում ներառվող 

սննդամթերքների սպառման կառուցվածքը (էներգետիկ արժեքով գնա-

հատված).  

- գյուղատնտեսական մթերքների գները (մանրածախ և գյուղացիական 

տնտեսությունների կողմից առաջարկվող). 

2) գյուղատնտեսության վարչական ռեգիստրի համակարգի ամբողջական 

ներդրումը հնարավորություն կնձեռի առավել արդյունավետ իրականացնել 

ռազմավարության դրույթների և իրականացումն ապահովող միջոցառումների 

մոնիթորինգը:  

99. Ռազմավարության կատարումն ապահովող միջոցառումները ներկայացված են 

2-րդ հավելվածում։ 

100. Գյուղատնտեսության կայուն զարգացման ռազմավարության խնդիրները, 

միջնաժամկետ ու երկարաժամկետ քաղաքականության գերակայությունները 

և առաջնահերթությունները չեն հավակնում լինել անփոփոխ, բայց դրանք 

հանդիսանում են սահմանված նպատակների և խնդիրների իրականացման 

հիմք և հնարավորություն են ընձեռում գնահատել ռազմավարության 

կենսագործման ընթացքը, անհրաժեշտ ճշգրտումներ և լրացումներ կատա-

րելու նպատակային ցուցանիշների և գերակա ուղղություններում: Ռազմա-

վարության իրականացման ընթացքում և ավարտին կգնահատվեն ռազմա-

վարության միջանկյալ և վերջնական արդյունքները, ինչով հնարավորություն 

կըձեռնվի պարզել կատարված աշխատանքների արդյունավետությունն ու 

նախատեսված և ձեռքբերված նպատակների համապատասխանությունը: Ռազմա-

վարությունը կիրականացվի միջնաժամկետ և գերակայություններով թելա-

դրված նոր մշակվող ծրագրերով: 
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Աղյուսակ 6 
Հիմնական մշակաբույսերի ցանքատարածությունները, բազմամյա տնկարկների տարածքները և դրանց կառուցվածքը  

Մշակաբույսերը 

2011թ. 2012թ. 2013թ. 2014թ. 2015թ. 2016թ. 2017թ. 

հազ.  
հա 

կառուց-  
վածքը, 

% 

հազ.  
հա 

կառուց-  
վածքը, 

% 

հազ. 
 հա 

կառուց-   
վածքը, 

% 

հազ.  
հա 

կառուց-  
վածքը, 

% 

հազ. 
 հա 

կառուց-   
վածքը, 

% 

հազ.  
հա 

կառուց-  
վածքը, 

% 

հազ.  
հա 

կառուց-  
վածքը, 

% 

Հացահատիկայի
ն մշակաբույսեր 

157.8 55.04 172.2 56.61 178.4 56.08 188.7 56.72 197.0 57.10 205.0 57.58 211.0 57.65 

այդ թվում՝ ցորեն 77.8 27.14 93.7 30.80 99.6 31.31 106.3 31.95 111.5 32.32 119.0 33.43 124.0 33.88 

Կարտոֆիլ 28.7 10.01 31.24 10.27 30.7 9.65 31.5 9.47 32.1 9.30 32.5 9.13 33.1 9.04 

Բանջարեղեն 25.0 8.72 25.2 8.28 25.4 7.98 26.4 7.94 27.2 7.88 27.4 7.70 28.2 7.70 

Բոստան 5.8 2.02 5.13 1.69 5.4 1.70 5.8 1.74 6.2 1.80 6.4 1.80 6.6 1.80 

Կերային 
մշակաբույսեր 

66.3 23.13 66.93 22.00 74.7 23.48 77.1 23.17 79 22.90 81.0 22.75 83.0 22.68 

Տեխնիկական 
մշակաբույսեր 

3.1 1.08 3.5 1.15 3.5 1.10 3.2 0.96 3.5 1.01 3.7 1.04 4.1 1.12 

Ընդամենը 
ցանքային 

տարածությունը 
286.7 100.0 304.2 100.0 318.1 100.0 332.7 100.0 345.0 100.0 356.0 100.0 366.0 100.0 

Պտուղ և 
հատապտուղ 

37.1 69.48 39.3 69.31 40.2 69.67 41.4 69.93 42.7 70.11 44.0 70.18 45.5 70.22 

այդ թվում՝ 
բերքատու 

32.4 60.67 34.1 60.14 35.5 61.53 36.6 61.82 37.7 61.90 38.8 61.88 40.1 61.88 

Խաղող 16.3 30.52 17.4 30.69 17.5 30.33 17.8 30.07 18.2 29.89 18.7 29.82 19.3 29.78 

այդ թվում՝ 
բերքատու 

14.5 27.15 15.7 27.69 16.1 27.90 16.3 27.53 16.6 27.26 17.0 27.11 17.5 27.01 

Ընդամենը 
բազմամյա 

տնկարկներ 
53.4 100.0 56.7 100.0 57.7 100.0 59.2 100.0 60.9 100.0 62.7 100.0 64.8 100.0 
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Մշակաբույսերը 

2018թ. 2019թ. 2020թ. 2021թ. 2022թ. 2023թ. 2024թ. 2025թ. 

հազ. 
հա 

կառուց-  
վածքը, 

% 

հազ. 
հա 

կառուց-  
վածքը, 

% 

հազ. 
հա 

կառուց-  
վածքը, 

% 

հազ. 
հա 

կառուց-  
վածքը, 

% 

հազ. 
հա 

կառուց-  
վածքը, 

% 

հազ. 
հա 

կառուց-  
վածքը, 

% 

հազ. 
հա 

կառուց-  
վածքը, 

% 

հազ. 
հա 

կառուց-  
վածքը, 

% 

Հացահատիկայի
ն մշակաբույսեր 

215.0 57.33 218.0 56.77 219.0 56.15 221.0 55.65 222.0 55.09 223.0 54.66 224.0 54.24 225.0 53.57 

այդ թվում՝ ցորեն 129.0 34.40 131.0 34.11 132.0 33.85 133.0 33.49 134.0 33.25 135.0 33.09 136.0 32.93 137.0 32.62 

Կարտոֆիլ 33.8 9.01 35.0 9.11 35.3 9.05 36.2 9.12 36.9 9.16 37.7 9.24 38.5 9.32 39.0 9.29 

Բանջարեղեն 29.0 7.73 30.0 7.81 31.0 7.95 31.5 7.93 32.0 7.94 32.5 7.97 33.0 7.99 34.0 8.10 

Բոստան 6.8 1.81 7.0 1.82 7.2 1.85 7.4 1.86 7.6 1.89 7.8 1.91 8.0 1.94 8.0 1.90 

Կերային 
մշակաբույսեր 

86.0 22.93 89.0 23.18 92.0 23.59 95.0 23.92 98.0 24.32 100.0 24.51 102.0 24.70 106.0 25.24 

Տեխնիկական 
մշակաբույսեր 

4.4 1.17 5.0 1.30 5.5 1.41 6.0 1.51 6.5 1.61 7.0 1.72 7.5 1.82 8.0 1.90 

Ընդամենը 
ցանքային 

տարածությունը 
375.0 100.0 384.0 100.0 390.0 100.0 397.1 100.0 403.0 100.0 408.0 100.0 413.0 100.0 420.0 100.0 

Պտուղ և 
հատապտուղ 

47.0 70.15 48.5 69.99 50 69.74 51.5 69.41 53.0 69.01 54.5 68.55 56.0 68.04 57.0 67.06 

այդ թվում՝ 
բերքատու 

41.4 61.79 42.7 61.62 44.1 61.51 45.4 61.19 46.8 60.94 48.1 60.50 49.4 60.02 50.3 59.18 

Խաղող 20.0 29.85 20.8 30.01 21.7 30.26 22.7 30.59 23.8 30.99 25.0 31.45 26.3 31.96 28.0 32.94 

այդ թվում՝ 
բերքատու 

18.1 27.01 18.8 27.13 19.6 27.34 20.4 27.49 21.3 27.73 22.3 28.05 23.4 28.43 24.8 29.18 

Ընդամենը 
բազմամյա 

տնկարկներ 
67.0 100.0 69.3 100.0 71.7 100.0 74.2 100.0 76.8 100.0 79.5 100.0 82.3 100.0 85.0 100.0 
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Աղյուսակ 7 

Հիմնական մշակաբույսերի համախառն բերքը և բերքատվությունը 

Ցուցանիշները 
Չափի 
միա-
վորը 

2011թ. 2012թ. 2013թ. 2014թ. 2015թ. 2016թ. 2017թ. 2018թ. 2019թ. 2020թ. 2021թ. 2022թ. 2023թ. 2024թ. 2025թ. 

Հացահատիկային մշակաբույսեր 
Համախառն բերքը հազ. տ 440.7 456.1 548.8 590.6 634.3 664.2 685.8 700.9 712.9 720.5 729.3 737.0 751.5 770.6 798.8 
Բերքատվությունը ց/հա 27.9 26.5 30.8 31.8 32.2 31.4 32.5 32.6 32.7 32.9 33.0 33.2 33.7 34.4 35.0 

Ցորեն 
Համախառն բերքը հազ. տ 224.1 243.1 311.6 338.2 356.8 382.0 399.3 416.7 425.8 431.6 438.9 447.6 456.3 466.5 479.5 
Բերքատվությունը ց/հա 28.8 26.0 31.3 32.3 32.0 32.1 32.2 32.3 32.5 32.7 33.0 33.4 33.8 34.3 35.0 

Կարտոֆիլ 
Համախառն բերքը հազ. տ 557.3 647.2 660.5 733.2 743.1 764.1 794.1 812.9 842.8 856.0 883.3 904.1 929.3 954.8 975.0 
Բերքատվությունը ց/հա 194.3 206.7 214.3 232.2 231.5 235.1 239.9 240.5 241.5 242.5 244.0 245 246.5 248 250.0 

Բանջարեղեն 
Համախառն բերքը հազ. տ 787.1 849.0 876.0 954.6 992.3 1008.3 1043.4 1078.8 1123.5 1168.7 1190.7 1214.4 1238.3 1263.9 1309.0 

Բերքատվությունը ց/հա 306.7 325 333.7 350.5 364.8 368.0 372.0 372.0 374.5 377.0 378.0 379.5 381.0 383.0 385.0 

Բոստան 
Համախառն բերքը հազ. տ 180.9 205.1 208.1 245.0 264.0 273.5 292.6 292.6 302.3 312.0 322.1 332.3 342.8 353.6 356.0 
Բերքատվությունը ց/հա 313.8 399.9 388.5 421.4 425.8 427.3 430.3 430.3 431.8 433.3 435.3 437.3 439.5 442.0 445.0 

Պտուղ 
Համախառն բերքը հազ. տ 239.4 331.7 338.1 291.1 368.0 381.8 414.0 414.0 430.4 448.5 466.3 485.3 504.1 523.6 538.2 
Բերքատվությունը ց/հա 73.5 97.0 95.0 80.8 97.6 98.4 100.0 100.0 100.8 101.7 102.7 103.7 104.8 106.0 107.0 

Խաղող 
Համախառն բերքը հազ. տ 229.6 241.4 240.8 261.3 268.1 275.4 295.0 295.0 307.4 321.8 336.4 352.9 371.7 393.1 421.6 
Բերքատվությունը ց/հա 158 151.3 149.8 157.7 161.5 162.0 163.0 163.0 163.5 164.2 164.9 165.7 166.7 168.0 170.0 
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Աղյուսակ 8 

Գյուղատնտեսական կենդանիների փաստացի և կանխատեսվող գլխաքանակը (տարեվերջի դրությամբ) 

(հազ. գլուխ) 

Գյուղատնտե-
սական 

կենդանիների 
տեսակը  

2011թ. 2012թ. 2013թ. 2014թ. 2015թ. 2016թ. 2017թ. 2018թ. 2019թ. 2020թ. 2021թ. 2022թ. 2023թ. 2024թ. 2025թ. 

Խոշոր 
եղջերավորներ 

599.2 661.0 677.6 690.5 702.0 713.0 723.5 733.5 743.0 752.0 760.5 768.5 776.0 783.0 790.0 

   այդ թվում` 
կովեր 

283.3 303.3 309.6 315.5 320.8 325.9 330.7 335.3 339.6 343.7 347.1 350.7 354.1 357.4 360.6 

Խոզեր 108.1 145.0 139.8 140.0 142.0 145.0 147.5 150.0 153.0 156.0 160.0 165.0 170.0 175.0 180.0 

Ոչխարներ և 
այծեր 

590.2 674.7 717.6 760.0 805.0 850.0 900.0 960.0 1030.0 1100.0 1170.0 1250.0 1340.0 1440.0 1550.0 

Թռչուններ 4023.5 4050.0 4101.2 4200.0 4400.0 4600.0 4900.0 5200.0 5500.0 5800.0 6100.0 6400.0 6700.0 7100.0 7500.0 

Ձիեր 9.9 10.8 11.7 11.9 12.1 12.3 12.5 12.7 13.0 13.3 13.6 13.9 14.2 14.6 15.0 
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Աղյուսակ 9 

Գյուղատնտեսական կենդանիների մթերատվությունը և հիմնական անասնապահական մթերքների 

արտադրության ծավալնեևրը 

Ցուցանիշները 
Չափի 
միա-
վորը 

2011թ. 2012թ. 2013թ. 2014թ. 2015թ. 2016թ. 2017թ. 2018թ. 2019թ. 2020թ. 2021թ. 2022թ. 2023թ. 2024թ. 2025թ. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

1 կովի միջին 
կաթնատվությունը 

կգ 2035 2036 2054 2143.7 2170 2250 2330 2420 2500 2600 2690 2790 2890 2985 3080 

Կովի կաթի 
համախառն 
արտադրությունը 

հազ. 
տոննա 

554.7 576.8 623.0 663.7 684.6 721.8 759.3 800.3 838.3 883.0 924.6 968.4 1013.5 1057.0 1100.8 

1 ոչխարի և այծի 
միջին 
կաթնատվությունը 

կգ 128.6 100.3 71.5 72.8 72.8 73.4 73.9 74.5 75.1 75.9 77 78.5 80 82 84 

Ոչխարի և այծի կաթի 
համախառն 
արտադրությունը 

հազ. 
տոննա 

46.8 41.4 34.0 36.7 39.0 41.7 44.3 47.6 51.5 55.9 60.6 65.9 72.0 79.3 87.5 

ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԿԱԹԻ 
ՀԱՄԱԽԱՌՆ 
ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 

հազ. 
տոննա 

601.5 618.2 657.0 700.4 723.6 763.5 803.6 847.9 889.8 938.9 985.1 1034.3 1085.5 1136.3 1188.2 

1 տավարի միջին 
օրեկան քաշաճը 

գրամ 445 444 485 550.5 575 586 615 647 670 695 730 765 803 832 866 

Ընդամենը իրացվող 
տավարի միս 
(կենդանի քաշով) 

հազ. 
տոննա 

87.7 86.5 97.4 112.0 118.7 122.8 130.3 138.4 144.6 151.1 159.7 168.1 177.3 184.0 191.8 

1 ոչխար և այծի միջին 
օրեկան քաշաճը 
 
 

գրամ 

123 124 125 128.5 129 139 143 147 151 154 156 160 163 165 167 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Ընդամենը ոչխարի և 
այծի իրացվող միս 
կենդանի քաշով 

հազ. 
տոնն

ա 
17.9 18.1 19.1 20.4 21.3 23.6 24.9 26.3 28.1 29.9 31.9 34.6 36.2 40.2 43.7 

1 խոզի միջին օրեկան 
քաշաճը 

գրամ 
300 302 303 311 315 324 342 355 373 390 405 430 446 466 480 

Ընդամենը խոզի 
իրացվող միս 
կենդանի քաշով 

հազ. 
տոնն

ա 
14.4 14.6 19.4 19.4 19.6 20.2 21.3 22.4 23.8 25.2 26.5 28.8 30.5 32.8 34.6 

1 թռչունի կենդանի 
քաշը 

կգ 1.2 1.2 1.2 1.28 1.48 1.63 1.7 1.8 1.9 1.95 2.0 2.05 2.1 2.11 2.14 

Ընդամենը իրացվող  
թռչնի միս կենդանի 
քաշով 

հազ.տ
ոննա 

7.9 11.1 10.9 11.5 14.0 15.5 17.0 18.8 20.6 21.8 22.8 24.1 25.0 26.0 27.0 

ԸՆԴԱՄԵՆԸ 
ԻՐԱՑՎԵԼ Է 
ԱՆԱՍՈՒՆ ԵՎ 
ԹՌՉՈՒՆ ՍՊԱՆԴԻ 
ՀԱՄԱՐ (ԿԵՆԴԱՆԻ 
ՔԱՇՈՎ) 

հազ.տ
ոննա 

127.9 130.3 146.8 163.3 173.5 182.0 193.5 206.0 217.0 228.0 241.0 255.5 269.0 283.0 297.0 

Մեկ հավի միջին 
տարեկան 
ձվատվությունը 

հատ 227 181 226 230 230 230 230 232 233 234 235 237 238 239 240 

 ԸՆԴԱՄԵՆԸ ՁՎԻ 
ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 

մլն 
հատ 

633.6 658.1 615.2 638.4 655.7 665.5 681.5 691.0 700.0 708.0 717.0 720.0 725.0 730.0 740.0 

1 ոչխարի միջին 
բրդատվությունը 

կգ 2.3 2.2 2.2 2.22 2.24 2.26 2.27 2.28 2.29 2.3 2.31 2.32 2.33 2.34 2.35 

ԲՐԴԻ ՀԱՄԱԽԱՌՆ 
ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 

տոնն
ա 

1230 1280 1420 1593 1702 1819 1930 2052 2198 2369 2541 2714 2912 3135 
3364.

03 
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Աղյուսակ 10 

Գյուղատնտեսության համախառն արտադրանքի արժեքի կանխատեսումները 

  

2011-2013թթ. 
միջինը 2014թ. 2015թ. 2016թ. 2017թ. 2018թ. 

Համա- 
խառն 

արտա- 
դրանքի 
արժեքը, 
 մլն դրամ 

Տեսա- 
կարար 
կշիռը, 

% 

Համա- 
խառն 

արտա- 
դրանքի 
արժեքը, 
 մլն դրամ 

Տեսա-
կարար 
կշիռը, 

% 

Համա-
խառն 

արտա-
դրանքի 
արժեքը, 
մլն դրամ 

Տեսա- 
կարար  
կշիռը, 

% 

Համա-
խառն 

արտա-
դրանքի 
արժեքը, 
մլն դրամ 

Տեսա- 
կարար  
կշիռը, 

% 

Համա-
խառն 

արտա-
դրանքի 
արժեքը, 
մլն դրամ 

Տեսա- 
կարար  
կշիռը, 

% 

Համա-
խառն 

արտա-
դրանքի 
արժեքը, 
մլն դրամ 

Տեսա-
կարար 
կշիռը, 

% 

Բուսաբուծություն 527509.9 61.8 610680.2 62.0 651907.0 62.4 671772.1 61.9 695883.3 61.6 717183.6 61.1 

Անասնապահություն 325628.3 38.2 374246.1 38.0 392991.1 37.6 412726.1 38.1 433928.1 38.4 457121.2 38.9 

Ընդամենը 
գյուղատնտեսություն 

853138.2 100.0 984926.3 100.0 1044898.1 100.0 1084498.2 100.0 1129811.4 100.0 
1174304.

8 
100.0 
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2019թ. 2020թ. 2021թ. 2022թ. 2023թ. 

Համա- 
խառն 

արտա- 
դրանքի 
արժեքը, 
 մլն դրամ 

Տեսա- 
կարար 

կշիռը, % 

Համա- 
խառն 

արտա- 
դրանքի 
արժեքը, 
 մլն դրամ 

Տեսա- 
կարար 
կշիռը, 

% 

Համա- 
խառն 

արտա- 
դրանքի 
արժեքը, 
 մլն դրամ 

Տեսա- 
կարար 
կշիռը, 

% 

Համա- 
խառն 

արտա- 
դրանքի 
արժեքը, 
 մլն դրամ 

Տեսա- 
կարար 
կշիռը, 

% 

Համա- 
խառն 

արտա- 
դրանքի 
արժեքը, 
 մլն դրամ 

Տեսա- 
կարար 
կշիռը, 

% 

Բուսաբուծություն 741862.1 60.8 763720.3 60.3 783747.1 59.8 803546.6 59.2 826084.7 58.3 

Անասնապահություն 479069.5 39.2 502388.8 39.7 527543.4 40.2 553730.2 40.8 579159.8 58.8 

Ընդամենը 
գյուղատնտեսություն 

1220931.6 100.0 1266109.1 100.0 1311290.5 100.0 1357276.8 100.0 
1405244.

6 
100.0 
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2024թ. 2025թ. 

Համա- 
խառն արտա- 

դրանքի 
արժեքը, 
 մլն դրամ 

Տեսա- 
կարար 

կշիռը, % 

Համա- 
խառն արտա- 

դրանքի 
արժեքը, 
 մլն դրամ 

Տեսա- 
կարար 

կշիռը, % 

Բուսաբուծություն 848807.8 58.4 875229.5 58.1 

Անասնապահություն 605213.1 41.6 630905.8 41.9 

Ընդամենը 
գյուղատնտեսություն 

1454021.0 100.0 1506135.3 100.0 

հիմք է ընդունվել 2013 թվականի միջին համակշռված գները 
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Աղյուսակ 11 

Գյուղատնտեսական մթերքների վերամշակումից ստացվող հիմնական արտադրատեսակաների արտադրության փաստացի 
և կանխատեսվող ծավալները 

  Մթերքի 
անվանումը 

Չափի 
միավորը 

2011թ. 2012թ. 2013թ. 2014թ. 2015թ. 2016թ. 2017թ. 2018թ. 2019թ. 2020թ. 2021թ. 2022թ. 2023թ. 2024թ. 2025թ. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

1 Մսամթերք, 
ներառյալ 
երշիկեղեն 

տոննա 4488.8 4668 4757 5718.3 5900 6200 6300 6600 6900 7240 7595 7950 8300 8600 8900 

2 Պանիր տոննա 17614.2 17628.6 17375.4 18317.3 19200 20000 20700 21400 22100 22800 23500 24200 24900 25600 26200 

3 Կաթ մլն լիտր 315.8 324.1 339.5 386.5 410 430 445 455 465 475 485 495 505 515 525 

4 Մածուն տոննա 3518.8 3141.8 3551.3 4720.9 4900 5050 5200 5350 5500 5650 5800 5950 6100 6250 6400 

5 Թթվասեր տոննա 2864.2 3400.5 3453.2 3960.6 4050 3905 4050 4200 4400 4600 4840 5050 5300 5500 5730 

6 Կաթնաշոռ տոննա 949.8 849.4 1010.7 921.9 1100 1145 1190 1230 1290 1350 1420 1470 1540 1600 1650 

7 Պաղպաղակ հազ. 
լիտր 

3480.8 3628.6 4122.9 6345.0 6400 6500 6600 6700 6800 6900 7000 7100 7200 7300 7400 

8 Պտուղբանջա-
րեղենային 
պահածոներ 

տոննա 11486.4 8356.2 8885.7 11715 12500 13500 14500 16500 17325 18175 19000 19850 20700 21600 22500 

9 Ալյուր տոննա 156100 234821 169425 219000 224000 228500 233000 238000 243000 247000 250000 253000 256000 258500 260000 

10 Ձավարեղեն տոննա 844.8 700 642.2 832.8 850 865 870 875 880 885 890 900 910 920 930 

11 Հաց հազ. 
տոննա 

298.1 296.8 292.9 290.3 290.5 290.5 290.5 290.5 291 292 393 294 295 296 297 

12 Հրուշակեղեն տոննա 13013.2 14319.8 16415.1 18093 19300 20500 21750 23000 24150 25330 26550 27800 29000 30250 31500 

13 Մակարոնեղեն տոննա 3307 3563 4111 4467.6 4600 4750 5000 5250 5500 5770 6050 6300 6600 6900 7200 

14 Բուսական յուղ տոննա 696.5 2656.1 4650.3 3967.7 4700 5100 5650 5850 6150 6450 6750 7070 7400 7730 8050 

15 Կենդանական 
յուղ 

տոննա 812.8 645.5 517.8 1092.5 1100 1120 1140 1160 1180 1210 1240 1270 1328 830 860 

16 Շաքարավազ տոննա 72159.4 69267 69625 89189 91000 92000 93000 94000 95000 96000 98000 100000 102000 104000 106000 

17 Օղի և օղու-
լիկյորի 
արտադրանք 
 

հազ. 
լիտր 

9187.5 10098.2 9938.1 9506.1 10500 10850 11200 11550 12130 12725 13350 14000 14600 15200 15800 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

18 
Կոնյակ 

հազ. 
լիտր 

15380.5 18514.1 20284.5 18726 23000 24200 27500 30700 32235 33815 35400 37050 38750 40450 42150 

19 
Գինի 

հազ. 
լիտր 

6191.5 5718 6422.3 6130.9 6600 7000 7400 8000 8800 9700 10700 11900 12900 13900 15000 

20 Շամպայն 
գինի 

հազ. 
լիտր 

623.1 478.8 536.4 634.4 650 670 690 720 750 780 810 840 870 900 930 

21 
Գարեջուր 

հազ. 
լիտր 

14744.3 13668.2 19847.8 23717 23900 24200 24600 25000 25400 26645 27950 29250 30600 31950 33300 

22 Ոչ 
ալկոհոլային 
ըմպելիքներ 

հազ. 
լիտր 

45756 45320.8 61710.1 79973 80500 81500 82500 83700 85000 86500 88000 89500 90900 92300 93700 

23 Բնական 
հյութեր 

հազ. 
լիտր 

14615.2 16741.6 19542.6 21106 22700 23900 24500 24800 25400 26645 27950 29250 30600 31950 33200 

24 Հանքային 
ջրեր 

հազ. 
լիտր 

29232.8 32977.3 43215.3 58618 59200 61500 63000 64500 66000 67200 68400 69600 70800 72000 73200 

25 
Աղբյուրի ջուր 

հազ. 
լիտր 

14041.8 16488.3 21984.2 30037 30500 30800 31100 31400 31800 32400 33000 33800 35100 36700 38400 

26 Սիգարետներ մլն հատ 3360.5 6155 7729.5 12774 13100 13200 13300 13400 13500 13700 13900 14100 14300 14500 14700 
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ՏԵՂԵԿԱՆՔ – ՀԻՄՆԱՎՈՐՈՒՄ 

<< ՀՀ գյուղի և գյուղատնտեսության 2015-2025թթ. կայուն զարգացման ռազմավարության և ՀՀ գյուղի և 
գյուղատնտեսության 2015-2025թթ. կայուն զարգացման ռազմավարության կատարումն ապահովող միջոցառումնեի ցանկը 

հաստատելու մասին>> Հայաստանի Հանրապետության  կառավարության որոշման նախագծի  ընդունման 
անհրաժեշտության վերաբերյալ 

1. Ընթացիկ իրավիճակը և իրավական ակտի ընդունման անհրաժեշտությունը 

 Ներկայումս գյուղատնտեսությունը հանդիսանում է հանրապետության 

տնտեսության առանցքային ոլորտներից մեկը: Հանրապետության գյուղա-

տնտեսությունում ձևավորվում է երկրի համախառն ներքին արդյունքի 19.7 %-ը: 

2014 թվականի տվյալներով Հայաստանի Հանրապետության գյուղատնտե-

սության համախառն արտադրանքի ծավալը, ընթացիկ գներով, կազմել է 993.4 

մլրդ դրամ, որը գերազանցում է նախորդ տարվա ցուցանիշը 7.2 %-ով, այդ թվում՝ 

բուսաբուծությունում աճը կազմել է 6.9, իսկ անասնապահությունում՝ 7.8 %: 

Դրական միտումները շարունակվել են նաև 2015 թվականին, ըստ ՀՀ ազգային 

վիճակագրական ծառայության տվյալների ընթացիկ տարվա հունվար-հունիս 

ամիսներին գյուղատնտեսության համախառն արտադրանքը գերազանցել է 

նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի ցուցանիշը 14.5 %-ով: 

Նշվածի հետ մեկտեղ, գյուղատնտեսության ոլորտում առկա են բազմաթիվ 

խնդիրներ՝ կապված առկա ռեսուրսային ներուժի, հատկապես, հողային ռեսուրս-
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ների արդյունավետ օգտագործման, ոլորտում տնտեսավարման ձևերի 

կատարելագործման ու զարգացման, պարենային անվտանգության ապահովման, 

գյուղատնտեսության հիմնական` բուսաբուծության և անասնաբուծության 

ճյուղերում ինտենսիվացման և արդյունավետության բարձրացման, գյուղա-

տնտեսության տեխնիկական հագեցավծության ու արտադրատեխնիկական 

սպասարկումների վիճակի բարելավման, նյութական և ֆինանսական 

ռեսուրսների մատչելիության բարձրացման, արտադրանքի իրացման, գյուղա-

տնտեսական մթերքներ վերամշակող արդյունաբերության տեխնիկական 

վերազինման, գյուղատնտեսական մթերքներ արտադրողների և վերամշակող-

ների փոխհարաբերությունների կատարելագործման և այլ խնդիրների հետ: 

Վերը նշված և ագրարյին ոլորտի հետ կապված այլ խնդիրների լուծումը 

պահանջում է համակարգված պետական քաղաքականության իրականցում, որի 

արդյունավետ իրականացման կարևորաագույն նախապայմաններից է 

հեռանկարային զարգացման խնդիրների գնահատումը և դրանց լուծման 

ռազմավարական ուղղությունների կանխորոշումը: 

Հանրապետության գյուղատնտեսության համար ուղենիշային համարվող, 

ներկայումս գործող ՀՀ գյուղի և գյուղատնտեսության 2010-2020թթ. կայուն 

զարգացման ռազմավարությունը հանրապետության կառավարության կողմից 
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ընդունվել էր դեռևս 2010թ.-ի նոյեմբերին: Ռազմավարության հաստատմանը 

հաջորդող ժամանակահատվածում, 2014թ. մայիսին ընդունվել է ՀՀ 

կառավարության ծրագիրը, որում գյուղատնտեսության ոլորտի վերաբերյալ 

ամրագրված են նոր մեխամիզմներ և մոտեցումներ, ինչպես նաև 2014թ. մարտին 

հաստատվել է <<ՀՀ 2014-2025թթ. հեռանկարային զարգացման ռազմա-

վարական ծրագիրը>>, որի բաղադրիչներից է գյուղատնտեսության և գյուղի 

զարգացումը, որտեղ ամրագրված են, նույնպես, ագրարային ոլորտի 

զարգացմանն ուղղված որոշակի նոր մեխանիզմներ և մոտեցումներ: 

 Բացի նշվածը, 2009-2010թթ. գյուղատնտեսության ոլորտում բնակլիմայա-

կան, ֆինանսատնտեսական ճգնաժամի հեևանքներով և այլ գործոններով 

պայմանավորված՝ գրանցվեց տնտեսական անկում, որն էականորեն փոխեց 

ընդունված ռազմավարությամբ կանխորոշված միտումները: Հիշատակվածի հետ 

մեկտեղ, ագրարային ոլորտի կայունության ապահովումը և հետագա զար-

գացումը պահանջում է ներկայիս իրավիճակին և խնդիրներին համահունչ 

պետական քաղաքականության, պետություն-մասնավոր հատված համագործակ-

ցության այլ մոտեցումներ: Հետևաբար անհրաժեշտ էր համարվում ՀՀ գյուղի և 

գյուղատնտեսության կայուն զարգացման ռազմավարության վերանայումը և նոր 

ռազմավարության ընդունումը: 
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2. Առաջարկվող կարգավորման բնույթը 
 Ագրարային ոլորտում պետական համակարգված քաղաքականությունն 

իրականացվում է` հիմք ունենալով ոլորտի մի շարք ուղենիշային հեռանկարային 

ծրագրային փաստաթղթերը, վերջիններիս կազմում կարևոր տեղ ունի գյուղի և 

գյուղատնտեսության կայուն զարգացման ռազմավարությունը: Հետևաբար, 

կարևոր է համարվում գործող ռազմավարության վերանայումը և, ներկայիս 

խնդիրներին համահունչ պետություն-մասնավոր հատված համագործակցության 

նոր մոտեցումների կիրառմամբ, ՀՀ գյուղի և գյուղատնտեսության 2015-2025թթ. 

կայուն զարգացման ռազմավարության և դրա իրականացումն ապահովող 

միջոցառումների ցանկի նախագծի մշակումը և ընդունումը:  

     <<ՀՀ գյուղի և գյուղատնտեսության 2015-2025թթ. կայուն զարգացման 

ռազմավարության և ՀՀ գյուղի և գյուղատնտեսության 2015-2025թթ. կայուն 

զարգացման ռազմավարության կատարումն ապահովող միջոցառումնեի ցանկը 

հաստատելու մասին>> ՀՀ  կառավարության որոշման նախագծի  ընդունման 

նպատակն ոլորտում պետական համակարգված քաղաքականության 

իրականացման հիմքերի ձևավորումն է, մասնավորապես ոլորտի զարգացման 

հեռանկարային գերակայությունների սահմանումը և զարգացման ծրագրերի 

ուղղությունների կանխորոշումը: ՀՀ գյուղատնտեսության 2015-2025թթ. կայուն 
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զարգացման ռազմավարության նախագիծը, ընդհանուր առմամբ, ամրագրում է 

առաջիկա տասնամյակում ագրարային ոլորտի պետական քաղաքականության 

հիմնական ուղղությունները:  

      Ռազմավարության նախագծում ներկայացված է գյուղատնտեսության ներկա 

վիճակի և միտումների համառոտ բնութագիրը, ոլորտի զարգացման խոչ-

ընդոտները և հիմնախնդիրները: Փաստաթուղթը ներառում է նաև գյուղատնտե-

սության ոլորտի զարգացման տեսլականը, ռազմավարության նպատակը և 

խնդիրները:  Նախագծի առանցքային մասերից է ռազմավարության խնդիրների 

լուծման հիմնական ուղղությունները: Փաստաթուղթը ընդգրկում է նաև գյուղա-

տնտեսության պետական կարգավորման, ռազմավարության իրականացումից 

ակնկալվող արդյունքները, իրականացման կառավարման և մոնիթորինգի 

հարցերը: Ռազմավարության նախագծի կարևորագույն մաս է կազմում վերջինիս 

կատարումն ապահովող միջոցառումների ցանկը: Նախագծով տրված է նաև 

գյուղատնտեսության բուսաբուծության և անասնաբուծության ճյուղերում, 

գյուղատնտեսական մթերքի վերամշակող արդյունաբերությունում առաջիկա 

տասնամյակի համար հիմնական արտադրական ցուցանիշների կանխա-

տեսումները: 

3. Նախագծի մշակման գործընթացում ներգրավված ինստիտուտները, անձինք 

և նրանց դիրքորոշումը  
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 Նախագիծը մշակվել է ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության աշխատա-

կազմի կողմից։ Նախագծի մշակմանն իր աջակցությունն է ցուցաբերել ՕՔՍՖԱՄ-

ի հայաստանյան գրասենյակն իր <<Տարածաշրջանային պարենային 

անվտանգության բարելավում ազգային ռազմավարության և մանր ֆերմերային 

արտադրության միջոցով>> ծրագրի շրջանակներում: Նախագիծը քննարկվել է 

նաև <<Գյուղատնտեսական Դաշինքի>> կողմից: Նախագիծը քննարկվել է նաև 

ՀՀ հանրային խորհրդի և Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանի 

կողմից, հաշվի է առնվել վերջիններիս առաջարկությունները: 

4. Ակնկալվող արդյունքները 

 Նախագծի ընդունումից ակնկալվում է հետևյար արդյունքները` 

- կընդունվի ՀՀ կառավարության ծրագրի, ՀՀ 2014-2025թթ. հեռանկարային 

զարգացման ռազմավարական ծրագրի դրույթները հաշվի առնող, 

պետություն-մասնավոր հատված համագործակցության նոր մոտեցումներ 

ներառող, ագրարային ոլորտի ներկայիս խնդիրները հաշվի առնող ՀՀ գյուղի 

և գյուղատնտեսության 2015-2025թթ. կայուն զարգացման վերանայված 

ռազմավարությունը, 

- նախադրյալներ կստեղծվեն ագրարային ոլորտում պետական համակարգված 

քաղաքականության իրականացման համար, 
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- հիմքեր կձևավորվի ագրարային ոլորտի տարբեր բնագավառներում 

նպատակային ծրագրային ուղղությունների կանխորոշման համար, 

- ռազմավարության դրույթների կիրառումը կնպաստի գյուղատնտեսության 

ճյուղերում և գյուղատնտեսական մթերքի վերամշակող արդյունաբերությունում 

արտադրության ծավալների ավելացման, ինտենսիվացման և արտադրության 

արդյունավետության բարձրացման համար, ըստ կանխատեսումների 2025թ. 

գյուղատնտեսության համախառն արտադրանքի 2011-2013 թվականների 

միջին մակարդակը կգերազանցի շուրջ 76.5 տոկոսով, 2025թ. ցանքային 

տարածքը կհասցվի 420.0 հազ. հա, որը կգերազանցի 2011-2013 

թվականների մակարդակը շուրջ 38.6 տոկոսով, 

- դրական տեղաշարժեր կլինեն բուսաբուծության և անասնաբուծության ներ-

ճյուղային կառուցվածքում՝ կավելանա պտղի, խաղողի, կարտոֆիլի, բանջա-

րեղենի, կերային և տեխնիկական մշակաբույսերի համախառն արտադրու-

թյունը: Անասնապահության մեջ նկատելիորեն կավելանա ոչխարաբուծու-

թյունից և թռչնաբուծությունից ստացվող մթերքների տեսակարար կշիռը, 

- կբարձրանա հանրապետության բնակչության պարենային անվտանգության 

մակարդակը, զգալիորեն կավելանա կարևորագույն պարենամթերքների 

տեղական արտադրության հաշվին ապահովվածությունը, կբարելավվի 
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գյուղատնտեսական ծագման արտադրանքների արտաքին ապրանքա-

շրջանառության հաշվեկշիռը, կավելանա գյուղատնտեսությունում տնտեսա-

վարողների եկամուտները, կկրճատվի գյուղական աղքատությունը: 
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ՏԵՂԵԿԱՆՔ 
<< ՀՀ ԳՅՈՒՂԻ և ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ 2015-2025ԹԹ. ԿԱՅՈՒՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՌԱԶՄԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ և ՀՀ ԳՅՈՒՂԻ և 

ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ 2015-2025ԹԹ. ԿԱՅՈՒՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՌԱԶՄԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԿԱՏԱՐՈՒՄՆ ԱՊԱՀՈՎՈՂ 
ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵԻ ՑԱՆԿԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ>> ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՄԱՆ 
ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԿԱՊԱԿՑՈՒԹՅԱՄԲ ՊԵՏԱԿԱՆ ԿԱՄ ՏԵՂԱԿԱՆ ԻՆՔՆԱԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻ ԲՅՈՒՋԵՆԵՐՈՒՄ 

ԾԱԽՍԵՐԻ և ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ  
 

 << ՀՀ գյուղի և գյուղատնտեսության 2015-2025թթ. կայուն զարգացման ռազմավարության և ՀՀ գյուղի և 

գյուղատնտեսության 2015-2025թթ. կայուն զարգացման ռազմավարության կատարումն ապահովող միջոցառումնեի ցանկը 

հաստատելու մասին>> Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշման ընդունման կապակցությամբ պետական կամ 

տեղական ինքնակառավարման մարմինների բյուջեներում ծախսերի կամ եկամուտների էական ավելացումներ կամ նվազեցումներ 

չեն առաջանալու:  
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ՏԵՂԵԿԱՆՔ 

<< ՀՀ ԳՅՈՒՂԻ և ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ 2015-2025ԹԹ. ԿԱՅՈՒՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՌԱԶՄԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ և ՀՀ ԳՅՈՒՂԻ և 
ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ 2015-2025ԹԹ. ԿԱՅՈՒՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՌԱԶՄԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԿԱՏԱՐՈՒՄՆ ԱՊԱՀՈՎՈՂ 

ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵԻ ՑԱՆԿԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ>> ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՄԱՆ 
ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԱՌՆՉՈՒԹՅԱՄԲ ԸՆԴՈՒՆՎԵԼԻՔ ԱՅԼ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԱԿՏԵՐԻ ԿԱՄ ԴՐԱՆՑ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ 

ԱՆՀՐԱԺԵՇՏՈՒԹՅԱՆ ԲԱՑԱԿԱՅՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ 
 

1. Այլ իրավական ակտերում փոփոխությունների և/կամ լրացումների անհրաժեշտությունը. 

Նշված որոշման ընդունումը իրավական այլ ակտերում փոփոխությունների և/կամ լրացումների անհրաժեշտություն չի 

առաջացնում։ 

2. Միջազգային պայմանագրերով ստանձնած պարտավորությունների համապատասխանությունը. 

Համապատասխանում է միջազգային պայմանագրերով ստանձնած պարտավորություններին։ 

3.  Այլ տեղեկություններ չկան։ 
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