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2015 թվականի ընթացքում գյուղատնտեսության ոլորտում կատարված  աշխատանքների 

 

Բուսաբուծություն 

ՀՀ Լոռու մարզի գյուղատնտեսական հողատեսքերը 2015 թվականի դրությամբ  
                                                                                                                           (հեկտար) 

 Այդ թվում 

Գյուղ. 
նշանակության 

հողեր, 
ընդամենը 

 

 

 

Վարելահողեր 

 
 

Բազմամյա  
տնկարկներ 

   
 

Խոտհարքներ 
 
 
 

 
 

Արոտներ 

 
 

Այլ 
հողատեսքեր 

Լոռու 
մարզ 

251073.8 42095.4 418,0 35110.4 145664.1 27785.9 

 
Մարզում. ցանքատարածությունները կազմել են 

• 2012թ. – 23612     հա կամ օգտագործվել է ընդհանուր տարածքի 56 %-ը 
• 2013թ. – 27238     հա կամ օգտագործվել է ընդհանուր տարածքի 64.7 %-ը 
• 2014թ. – 28650.7  հա կամ օգտագործվել է ընդհանուր տարածքի 68 %-ը 
• 2015թ. – 31620.5   հա կամ օգտագործվել է ընդհանուր տարածքի 75 %-ը 

Լոռու մարզի բուսաբուծության հիմնական արտադրական ցուցանիշները վերջին չորս տարվա 

կտրվածքով 

 

 2012 2013 2014 2015 

հա հազ.տ հա հազ.տ հա հազ.տ հա հազ.տ 

Հացահատիկային և 
հատիկաընդեղենային 

մշակաբույսեր 

 
9690 

 
21.2 

 
11268 

 
36.28 12434 41.58 

 
14038 

 

46.66 

Կարտոֆիլ 3712 54.5 3953 72.7 4016 73.2 4278 75.8 

Բանջարանոցային 
մշակաբույսեր 

1359 18.0 1458.5 23.9 1489 27.1 1605 30.5 

 
Գյուղատնտեսական համախառն արտադրանքի տեսակարար կշիռը (2012թ.) 7.1 %, որը կազմել է 

59.7 մլրդ  դրամ, (2013թ.) 7.2 %, որը կազմել է 67.3 մլրդ դրամ, (2014) 7.4%, որը կազմել է 73.7 մլրդ 
դրամ,(2015թ.)7.5%, որը կազմել է 79.3 մլրդ դրամ 

 
• 2015թ. ընթացքում գյուղատնտեսական աշխատանքների համար մատչելի գներով 

ազոտական, ֆոսֆորական, կալիումական պարարտանյութերի և դիզելային վառելանյութի 
ձեռքբերման նպատակով պետական աջակցության ծրագրի շրջանակներում ՀՀ 
կառավարության կողմից  մարզին հատկացվել է  

• 2300.0 տ ազոտական պարարտանյութ, որի ստացման համար հայտ է ներկայացվել մարզի 
69 համայնքների կողմից: Ստացվել է 2150,55 տ, որը  բաշխվել է պահանջարկ ներկայացրած 
մարզի 66 համայնքների, 



• 100 տ ֆոսֆորական պարարտանյութ, որի ստացման համար հայտ է ներկայացվել մարզի 26 
համայնքների կողմից: Ստացվել է 70,25 տ, որը բաշխվել է պահանջարկ ներկայացրած 
մարզի 10 համայնքների, 

• 100 տ կալիումական պարարտանյութ որի ստացման համար հայտ է ներկայացվել մարզի 25 
համայնքների կողնից: Ստացվել է 53,0 տ, որը բաշխվել է պահանջարկ ներկայացրած մարզի 
11 համայնքների, 

•  1.300.000 լիտր դիզելային վառելանյութ, որի ստացման համար հայտ է ներկայացվել մարզի 
82 համայնքների կողմից: Բաշխվել է 604.902 լիտր մարզի 61 համայնքների:  

• «2010-2014թթ. Հայաստանի Հանրապետությունում հացահատիկային մշակաբույսերի     
սերմնաբուծության և սերմարտադրության զարգացման ծրագրի» շրջանակներում մարզին 
հատկացվել է  
403.4 տոննա աշնանացան ցորենի առաջին վերարտադրության սերմացու, որը բաշխվել է 33 
համայնքների,  

• 80 տոննա գարու սերմացու, որը ամբողջությամբ իրացվել է մարզի 34 համայնքների կողմից, 
4,05 տոննա եգիպտացորենի սերմացու, որից իրացվել է 1,900 տ մարզի 20 համայնքների 
կողմից,  

• 5,7 տոննա առվույտի սերմացու, որը ամբողջությամբ իրացվել է մարզի 35 համայնքների 
կողմից, 

• 17,1 տոննա կորնգանի սերմացու, որը ամբողջությամբ իրացվել է մարզի 19 համայնքների 
կողմից:  

• Լոռու մարզային փրկարարական վարչության մասնագետների հետ համատեղ 
ուսումնասիրվել է հունիսի 11-ին Մեծ Այրում, Ճոճկան, Շնող, Օձուն և Հագվի համայնքներում 
ուժգին կարկտահարության հետևանքով վնասված ցանքատարածությունները: Վնասվել է 
1389 հա ցանքատարածություններ: Կազմվել է մասնագիտական ակտ, պատճառված վնասի 
չափը կազմել է 2 մլրդ 506 մլն դրամ: 

• 2014թ. մայիսի 24-ին ու հուլիսի 8-ին տեղացած կարկտահարությունից տուժած 
հողօգտագործողներին օժանդակելու, պատճառած վնասները հնարավորինս մեղմելու  
նպատակով Հայաստանի Հանրապետության 2010-2014թթ. ցորենի սերմնաբուծության և 
սերմնարտադրության զարգացման ծրագրի շրջանակներում 2013 և 2014 թվականներին 
մարզի 12 համայնքներին(Մեծավան, Դսեղ, Օձուն, Ծաթեր, Արևածագ, Մղարթ, Գյուլագարակ, 
Վարդաբլուր, Հոբարձի, Ամրակից, Գարգառ, Ագարակ) հատկացված աշնանացան ցորենի 
առաջին վերարտադրության սերմացու դիմաց ձևավորված պարքերում կատարվել են 
զիջումներ` համաձայն ՀՀ կառավարության որոշմամբ: (2013թ. 170 հողօգտագործողներին 
հատկացված` 83.16 տոննա, որը կազմում է 13.305 մլն դրամ, 2014թ. 236 
հողօգտագործողների հատկացված` 130.05 տոննա, որը կազմում է 20.808 մլն դրամ, 
ընդհանուր առմամբ 406 հողօգտագործողների հատկացված 213.21 տոննա աշնանացան 
ցորենի առաջին վերարտադրության սերմացու` 34.113.6 մլն դրամ արժեքով)  

• Մկնանման կրծողների դեմ պայքարի միջոցառումները կազմակերպելու համար ՀՀ 
գյուղատնտեսության նախարարության կողմից մարզին հատկացվել է 192 կգ «Ռոդիֆակում 
Ս» տեսակի մկնասպան միջոց, որը բաշխվել է գյուղնախարարության կողմից անցկացված 
մոնիտորինգի հիման վրա հաստատված մարզի 11 համայնքների: Պայքարի միջոցառումները 
իրականացվել է 2400 հա-ի վրա: 

• Նախապատրաստվել և հոկտեմբերի 4-ին  անց է կացվել «Բերքի տոն 2015» մարզային 
ավանդական տոնակատարությունը, իսկ հակտեմբերի 16-18 մարզի պատվիրակությունը 
մասնակցել է Երևանում կայացած «Հայագրոֆորում»-ի աշխատանքներին: 



 

Ոռոգում 

Պարբերաբար կատարվել է ուսումնասիրություններ «Գետիկ» և «Լոռու ջրանցք» ՋՕԸ-ների 
գործունեությունների վերաբերյալ հետևելով ոռոգման համակարգերի նպատակային շահագործման 
և տրված ոռոգման ջրի վարձավճարների հավաքագրման գործընթացին: 

Ոռոգման, ջրարբիացման և համակարգերի շահագործման նպատակներով ՋՕԸ-ների 
գործունեությունների ցուցանիշնեները 01.01.2016թ. դրությամբ բերված են ստորև աղյուսակում. 

 

հ/հ 
ՋՕԸ-ի 

անվանումը 

Ոռոգված տարածքը  (հա) 

Ջրտուքը 
հազ. խմ 

Հասույթը 
hազ. դրամ 

Գանձումը 
հազ. դրամ 

Գանձման 
մակարդակը % 

Ընդա-
մենը 

որից 

 մեխանի-
կական 

ինքնա-
հոս 

1 Գետիկ 804,7 349,8 454,9 1490,1 16391,0 16391,0 100,0 

 
2 

Լոռու 
ջրանցք 

1363,5 639,0 724,5 1131,0 12441,5 13391,7 107,6 

ջրարբիացում    25,5 1529,8 1617,0 105,7 

շահագործում    78856,8 11180,0 11613,8 103,9 

Ընդամենը 2168,2 988,8 1179,4 81503,4 41542,3 43013,5 103.5 

 
        Պետական բյուջեի միջոցներով վերանորոգվել է Այրում-Ճոճկան, Շնող-1, Ճոճկան-1 և   
Ճոճկան-2 պոմպային կայանները:  Վերանորոգման աշխատանքների իրականացման համար 
պետբյուջեից կատարվել է  շուրջ   7,9 մլն դրամ ներդրում: 

• «Գետիկ» ՋՕԸ-ի  սպասարկման տարածքում պետական բյուջեի միջոցներով վերանորոգվել է 
Կաթնաջուրի դյուկեռը: Վերանորոգման աշխատանքների իրականացման համար 
պետբյուջեից կատարվել է  շուրջ   2.1 մլն դրամ ներդրում: 

• ԱՄՆ-ի ՄԶԳ-ի ֆինանսավորմամբ «Հայաստանի Ֆուլեր տնաշինական կենտրոն» ԲՀԿ-ի և 
«Հեյֆեր Փրոջեքթ Ինթերնեյշնլ» կազմակերպության  կողմից «Գյուղի զարգացման արդի 
նախաձեռնություն» ծրագրի շրջանակներում վերանորոգվել են.  
Շնող համայնքում կատարվել է «Շնող-1» պոմպային կայանի հեռացնող ջրանցքի 4800 մ 
երկարությամբ տեղամասի ЛР-9  ե/բ կիսխողովակների վերանորոգում, տեղադրվել են 
հիդրանտներ և ջրթողներ: Կատարված աշխատանքների շնորհիվ լիարժեք կոռոգվի 230 հա 
վարելահողեր և այգիներ: Շինարարական աշխատանքների իրականացման համար 
կատարվել է շուրջ 12,6 մլն. դրամ ներդրում, 
Ճոճկան համայնքում կատարվել է ներտնտեսային ջրանցքի 1220մ երկարությամբ տեղամասի 
նորոգում, որի շնորհիվ լիարժեք կոռոգվի 34 հա վարելահողեր:  

 
Անասնաբուծություն 

•   Լոռու մարզպետի 11-ը դեկտեմբերի 2014թ. թիվ 306 կարգադրության համաձայն վերահսկվել է 
Լոռու մարզի համայնքներում և բոլոր կարգի տնտեսություններում 2015թ. հունվարի 1-17-ը 
անցկացված անասնագլխաքանակի հաշվառման գործընթացը: 

 
 
 
 



Լոռու մարզի 2015թ-ի անասնագլխաքանակի համեմատականը 2014թ-ի նկատմամբ 
                                                                                                  (հունվարի 1-ի դրությամբ) 

 

Համաձայն վիճակագրական ծառայության տվյալների Լոռու մարզի 2015թ. հունվար-նոյեմբեր 
ամիսների անասնաբուծական մթերքիների արտադրության ծավալների համեմատականը 2014թ. 
հունվար-նոյեմբերի նկատմամբ  
 

Անվանում 
Չափի 

միավոր 
2015թ. 2014թ. 

Համեմատական 

քանակ % 

Կաթ տոննա 87 700 84300 +3 400 4.0 

Միս տոննա 13 900 11900 +2 000 16.8 

Ձու մլն. հատ 46.8 44.5 +2.3 5.2 

 
• <<Համայնքների գյուղական ռեսուրսների կառավարման և մրցունակության>> ծրագրի 

շրջանակներում Մեծավան, Մարգահովիտ, Լեռնանցք, Լուսաղբյուր և Հարթագյուղ 
համայնքներում ձևավորվել են գյուղատնտեսական սպառողական կոոպերատիվներ: 
Վերոնշյալ ծրագրի շրջանակներում Մեծ Պարնի համայնքում ներ է դրվել 132 մլն 380 հազար 
դրամ, որից՝ 70 մլն 380 հազար դրամը՝  գյուղտեխնիկայի, 62 մլն դրամը՝ ջրագծերի և 
ճանապարհների նորոգման  աշխատանքների վրա: 

• Ուղեկցելով ՀՀ գյուղատնտեսության նախարար պարոն Ս.Կարապետյանին, այցելություն է 
կատարվել մարզի Սպիտակ և Մեծ Պարնի համայնքներ: Սպիտակ համայնքում 
ուսումնասիրվել է <<Փրկեցեք երեխաներին>> ՀԿ-ի, Սպիտակի քաղաքապետարանի և 
<<Սպիտակ ֆերմեր>> ՀԿ-Ի միջոցներով կառուցված 2000մ2 մակերեսով ջերմոցային 
տնտեսությունը, իսկ  Մեծ Պարնի համայնքում՝ իրականացվող <<Գյուղական ռեսուրսների 
կառավարման և մրցունակության>> ծրագրի շրջանակներում իրագործված աշխատանքների 
ընթացքը:  

• Ընթացքի մեջ է Հայ-Ֆրանսիական  <<Լոռու մարզում անասնաբուծության զարգացման 
համագործակցություն>> ծրագիրը: 
 Այս ծրագրի նպատակն է Լոռու մարզում զարգացնել ոչխարաբուծությունը և բարձրացնել 
անասնագլխաքանակի մթերատվությունը: 

•   Գյուղի Զարգացման Արդի Նախաձեռնությունը (ԱՐԴԻ) ծրագրի շրջանակներում ավարտվել է 
40-50 տոննա տարողությամբ Շնող և Մեծ Այրում համայնքներում կառուցվող սառնարանային 

հ/հ Անվանում 
2015թ.    
գլուխ 

2014թ. 
գլուխ 

Համեմատական 

գլուխ % 

1 
Խոշոր եղջերավոր 

կենդանիներ,     որից կովեր 
81 003 
39 694 

79 070 
38 379 

+1933 
+1315 

+2.4 
+1,5 

2 Մանր եղջ. կենդ. 38 252 32 883 +5369 +16,3 

3 Խոզեր 10 952 11 164 -212 -1,8 

4 Թռչուններ 155 227 141 622 +13 605 +8,8 

5 Մեղվաընտանիք 24 303 24 453 -150 -0,6 



տնտեսությունների շինարարական աշխատանքները: Ծրագրի ընդհանուր արժեքը կազմում է  
16 մլն դրամ: 
   Ընթացքի մեջ են Եղեգնուտ և Լորուտ համայնքներում կաթի հավաքման կետերի 
վերանորոգման աշխատանքները, ինչպես նաև Շամուտ, Լորուտ և Աթան համայնքներում 
գյուղ. կենդանիների ջրախմոցների կառուցման աշխատանքները (Շամուտ և Աթան 
համայնքներում՝ 2-ական, իսկ Լորուտ համայնքում՝ 4 ջրախմոցներ): 

• ,,Դիակոնիա,, հայ-հոլանդական բարեգործական ծրագրի շրջանակներում  իրականացվել են. 
Սարամեջ և Մեծ Պարնի համայնքներում բնակվող սոցիալապես անապահով 12 
ընտանիքների համար 6.89 մլն դրամ արժեքով 6,5 հա հողատարածքում կարտոֆիլի  
մշակման ծրագրեր: 
  Ջրաշեն համայնքում՝ բնակվող սոցիալապես անապահով 10 ընտանիքների համար  2 մլն 
դրամ արժեքով, 10 հա հողատարածքում  հաճարի  մշակման ծրագրեր:       
  Մեծ Այրում համայնքում՝ բնակվող սոցիալապես անապահով 45 ընտանիքների համար  3,2 
մլն դրամ արժեքով, 11 հա  հողատարածքում մրգատու ծառերի ծառատունկի ծրագրեր: 
  Կուրթան և Վարդաբլուր համայնքներում բնակվող սոցիալապես անապահով 2 
ընտանիքներին տրամադրվել է մեկական կով իրենց հորթերով: 

• Սննդամթերքի անվտանգության ծառայության մասնագետների հետ վերահսկվել է մարզի 
համայնքներում գյուղատնտեսական կենդանիների  հիվանդությունների նկատմամբ 
կանխարգելիչ պատվաստումների ընթացքը: 

•   Մարզում կաթի սպառման և շուկայական գների ուսումնասիրության հետ կապված 
այցելություններ են կատարվել մարզի համայնքները: 
 
2016թ. գյուղտնտեսության ոլորտում նախատեսված աշխատանքների վերաբերյալ 

• Վերջին տարիներին ՀՀ կառավարության կողմից մարզի հողօգտագործողներին աջակցելու 
նպատակով տրամադրվում է աշնանացան ցորենի առաջին վերարտադրության, 
գարնանացան գարու, առվույտի, կորնգանի և եգիպտացորենի բարձորակ սերմացուներ: 
Կարևոր աջակցություն է նաև ՀՀ կառավարության կողմից հողօգտագործողներին մատչելի 
գնով ազոտական, ֆոսֆորական և կալիումական պարարտանյութերի և դիզելային 
վառելանյութի տրամադրումը: Ինչի շնորհիվ զգալի ավելացել են վարելահողերի 
նպատակային օգտագործումը:  
2016 թվականի Լոռու մարզի հողօգտագործողներին գյուղատնտեսական աշխատանքների 

կազմակերպման համար համաձայն  համայնքներից ստացված հայտերի նախատեսված է 
հատկացնել. 

• ազոտական պարարտանյութ 2300 տոննա 
• ֆոսֆորական պարարտանյութ 100 տոննա 
• կալիումական պարարտանյութ 70 տոննա 
• դիզելային վառելանյութ 1.000.000 լիտր 
• գարնանացան գարու սերմացու 70 տոննա 
• աշնանացան գարու սերմացու 30 տոննա 
• առվույտի սերմացու 3.4 տոննա 
• եգիպտացորենի սերմացու 2.15 տոննա 
• կորնգանի սերմացու 18 տոննա 
 
• ԱՄՆ ՄԶԳ կողմից ֆինանսավորվող և Հայաստանի ՓՄՁ ԶԱԿ-ի կողմից իրականացվող 

«Գործընկերություն ` հանուն գյուղական համայնքների բարգավաճման» ծրագրի «Փոքր 



ենթակառուցվածքների զարգացում»  բաղադրիչի շրջանակներում 2016թ. ապրիլ-հունիս 
ամիսներին Կուրթան համայնքում նախատեսվում է 432 մ2 չափերով կառուցել հացահատիկի 
զտման կենտրոն, որը նաև կսպասարկի հարևան Վարդաբլուր, Հոբարձի, Գյուլագարակ և 
Գարգառ համայնքները: Ծրագրի կողմից ներդրման ընդհանուր արժեքը կազմում է 15 մլն. 
դրամ: Նմանատիպ ծրագիր է իրականացվելու նաև Թումանյանի տարածաշրջանում: 

• Լոռու մարզում 2016 թվականի կարտոֆիլի սերմնաբուծությամբ զբաղվողներին աջակցություն  
ցուցաբերելու և մարզի հողօգտագործողներին կարտոֆիլի տնկանյութի նկատմամբ 
պահանջարկը մասամբ բավարարելու նպատակով, համաձայն ՀՀ կառավարության որոշման 
նախագծի նախատեսվում է արտերկրից ներկրել կարտոֆիլի բարձր վերարտադրության 
«Սիլվանա», «Ֆաբուլա» տեսակների «A» (1կգ-ը մինչև 400 դրամ) և «Սիլվանա», «Ֆաբուլա» 
տեսակների «E» (1կգ-ը մինչև 500 դրամ)  դասերի բարձրորակ սորտերի տնկանյութ: 
Հողօգտագործողները ծրագրի դրույթներին համապատասխան հնարավորություն կունենան 
պայմանագրային հիմունքներով տնկանյութի արժեքի 50%-ը վճարեն բերքահավաքից հետո` 
մինչև 2016թ. նոյեմբերի 15-ը: 

 

Գյուղատնտեսության ոլորտի զարգացման հնարավորություններ 2016 թվականին 

• Գյուղատնտեսության ռազմավարության գլխավոր նպատակն է` ավելացնել գյուղացիական 
տնտեսությունների եկամուտները և կրճատել աղքատությունը գյուղական բնակավայրերում: 
Այդ նպատակին հասնելու համար 2016թ. անհրաժեշտ է. 

• Քայլեր ձեռնարկել գյուղացիական տնտեսությունների խոշորացման ուղղությամբ՝ 
գյուղատնտեսական արտադրության կազմակերպման արդյունավետությունը բարձրացնելու 
նպատակով: 

• Ստեղծել տոհմային տնտեսություններ, կոոպերատիվներ, ձևավորել տոհմաբուծական 
ծառայություններ: 

• Առ այսօր մշակությունից դուրս մնացող վարելահողերի աստիճանաբար շրջանառության մեջ 
ներգրավումը: 

• Խաթարված և էրոզացված վարելահողերի վերականգնումը և բարելավման միջոցառումների 
իրականացումը: 

• Թումանյանի տարածաշրջանում խաղողագործության և պտղաբուծության վերականգնման 
կայունացումն ու հետագա զարգացումը: 

• Կիրառվող ագրոտեխնիկայի մակարդակի և գյուղատնտեսական մշակաբույսերի 
բերքատվության բարձրացումը: 

• Հացահատիկային, բանջարաբոստանային մշակաբույսերի ու կարտոֆիլի սերմնաբուծության 
և սորտաթարմացման հիմնահարցերի արմատական լուծումը, սերմապահովվածության 
մակարդակի բարձրացումը: 

• Մարզում ստեղծել հացահատիկի լաբորատորյաներ: 
• Բազմամյա կերաբույսերի և բարձրորակ անասնակերերի արտադրության կատարելագործում 
• Զբաղվել մարզի բնակլիմայական պայմանների հարմարված մշակաբույսերի սերմացուների 

ձեռք բերման և բազմացման հարցերով: 
• Գյուղատնտեսությունում ապահովագրական համակարգի ներդրում: 
• Գյուղատնտեսական մշակաբույսերից բարձր և էկոլոգիապես մաքուր բերք ստանալու համար 

խիստ կարևոր է մարզում առկա օրգանական պարարտանյութերի օգտագործումը, 
անհրաժեշտ է խթանել տեղական պարարտանյութերի արտադրությունը: 

• Հակակարկտային կայանքների թվի ավելացում: 



• Առավել մեծ ուշադրություն դարձնել կրծողների և գյուղտնտեսական մշակաբույսերի այլ 
վնասատուների դեմ պայքարին, որի համար անհրաժեշտ է իրականացնել պայքարի և 
միասնական հսկողության զանանզան մեթոդներ: 

• Մարզի տարածաշրջաններում ստեղծել մրգի և բանջարեղենի սառնարանային 
տնտեսություններ  և չորանոցներ: 

• Երկարաժամկետ գյուղատնտեսական վարկերի տրամադրում ցածր տոկասադրույքներով: 
• Մարզում ստեղծված կոպերատիվներին <Գյուղատնտեսական ռեսուրսների կառավարման և 

մրցունակության> ծրագրի շրջանակներում,  ինչպես նաև Հայաստանի ՓՄՁ <<Ազգային 
կենտրոն հիմնադրամ>> - ի միջոցով տրամադրել գյուղատնտեսական տեխնիկա և գործիքներ  

• Գյուղատնտեսական կենդանիների սպանդանոցների ստեղծում 
• Մսի, կաթի.կաշվի և բրդի մթերման և վերամշակման ձեռնարկությունների ստեղծում 
• Մեղրամոմի արտադրություն կազմակերպում: 
 

Բնապահպանություն 
 Լոռու մարզի անտառային պետական ֆոնդը կազմում է 101205 հա, որից անտառածածկ է 
85799 հա-ը: Անտառային ֆոնդը կազմում է մարզի տարածքի մոտ 27%-ը: Մարզի անտառների 
կառավարումն իրականացնում են ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության կազմում գործող 
«Հայանտառ» ՊՈԱԿ-ի 7 անտառտնտեսություններ՝ Գուգարքի, Եղեգնուտի, Լալվարի, Ջիլիզայի, 
Դսեղի, Ստեփանավանի և Տաշիրի: 
  «Հայանտառ» ՊՈԱԿ-ի, մարզում գործող անտառտնտեսությունների հետ պարբերաբար 
ամփոփվել է մարզի տարածքում փայտանյութի մթերման պետական առաջադրանքի և 
անտառվերականգնման աշխատանքների վերաբերյալ  տվյալները. 

� 2015թ. պլանային և այլ հատումները կազմել են 11282մ3, այդ թվում Թեղուտի հանքավայրի 
շահագործման նպատակով իրականացված հատումները՝ 4360մ3:  

� 2015թ. ընթացքում ազգաբակչության կողմից անվճար մթերվել է 10954 մ3 թափուկ 
վառելափայտ: 
«Հայանտառ» ՊՈԱԿ-ի, ՀՀ Ոստիկանության մարզային վարչության, բնապահպանության 

նախարարության ԲՊՏ Լոռու տարածքային բաժնի հետ պարբերաբար ամփոփվել է մարզի 
տարածքում ապօրինի ծառահատումների, փայտանյութի անօրինական տեղաշարժի և 
օրինախախտումների վերաբերյալ  տվյալները: 

� 2015թ. ընթացքում Ոստիկանության Լոռու մարզային վարչության և ոստիկանության 
բաժինների կողմից  կատարվել է 723 ստուգայց, հայտնաբերվել են ապօրինի 
անտառհատումների, փայտանյութի տեղափոխման և իրացման 92 դեպք, պետությանը 
հասցված վնասի չափը կազմել է 12 մլն. 361 հազ. 818 դրամ, որից վերականգնվել է 6 մլն. 735 
հազ. 880 դրամը: Հարուցվել է 13 քրեական գործ, վարչական պատասխանատվության են 
ենթարկվել 38-ը: 

� Լոռու մարզի «Անտառտնտեսություն» մասնաճյուղերում 2015թ. ընթացքում հայտնաբերված 
ապօրինի հատումները կազմել են 337 ծառ – 156 խտացված խոր.մ  ընդհանուր ծավալով:  
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WWF ծրագրով 2015թ. «Թռչկան» ջրվեժի` բնության հուշարձանի հարևանությամբ 

իրականացվել է 20 հա տարածքի վրա նախորդ տարիներին  հիմնադրված անտառային 
մշակույթների խնամքի և լրացման աշխատանքներ (լրացում շուրջ 22 000 տնկի):   

 

 
 2015թ. ընթացքում անտառհիմնման ոլորտում «Էյ-Թի-Փի» բարեգործական հիմնադրամը 
Լոռու մարզում իրականացրել է. 



� Համայնքային ծառատունկ ծրագրի շրջանակներում Սպիտակ, Գոգարան, Արևաշող, 
Լուսաղբյուր, Փամբակ, Շիրակամուտ, Վանաձոր, Մարգահովիտ և Տաշիր համայնքներում 
շուրջ 6800 տնկիների տնկում;  

� Անտառային ծրագրի շրջանակներում. 
� Միխայելովկա համայնքում շուրջ 43.4 հա  անտառտնկման աշխատանքներ,  
� Կողես համայնքում նախորդ տարիներին հիմնադրված 50 հա-ի վրա ցանքսի միջոցով 
լրացման աշխատանքներ, 
� Տաշիր համայնքում 38 հա տարածքի ցնկապատում: Անտառտնկման աշխատանքներն 
կիրականացվեն 2016թ. ընթացքում: 
� Նախկինում կառուցված ցանկապատի վնասված հատվածների վերանորոգման 
աշխատանքներ, 
� Սպիտակ, Ստեփանավան, Կաթնաջուր, Արջուտ, Ֆիոլետովո,  Ծաղկաբեր, Ջրաշեն, 
Ղուրսալի, Սվերդլով, Սարատովկա և Կողես համայնքներում նախորդ տարիներին 
հիմնադրված շուրջ 550 հա-ի վրա անտառմշակույթների խնամքի աշխատանքներ: 

Անտառտնկարկների խնամքի և լրացման աշխատանքները կրում են շարունակական բնույթ: 

 Ավանդական դարձած անտառտնկման աշխատանքներից բացի, հիմնադրամը մարզում 
իրականացնում է նաև տարաբնույթ բնապահպանական ուսուցողական դասընթացներ, անվճար 
հիմունքներով համայնքներին է տրամադրում պտղատու և դեկորատիվ տնկիներ:  

«Էյ Թի Փի» բարեգործական հիմնադրամին է պատկանում նաև Լոռու մարզի Մարգահովիտ 

գյուղում գտնվող «Միրաք» անտառային տնկարանը: 5 հա տարածք զբաղեցնող տնկարանում 

աճեցվում է շուրջ 1մլն. տնկի, հիմնականում` կաղնի, բարձր լեռնային թխկի, հացենի, սոճի: 

 

 
 
 «Թեղուտ» ՓԲԸ-ն 2009-14թթ. ընթացքում մասնագիտացված ձեռնարկությունների միջոցով 
կատարել է 220 հա համայնքային (73 հա՝ Լեռնահովիտ, 50 հա՝ Թեղուտ, 50 հա՝ Արջուտ, 30 հա՝ 
Օձուն, 17 հա՝ Շնող) և 158.5 հա պետական անտառային ֆոնդի տարածքների վրա ցանկապատման, 
լրացման և խնամքի աշխատանքներ: 2015թ. «Գուգարքի անտառտնտեսություն» մասնաճյուղի 
տարածքում իրականացվել է 61.2 հա անտառտնկում:  
     Նույն ծրագրով նախատեսվում է 180 հա պտղատու այգիների հիմնման աշխատանքներ 
իրականացնել Շնող և Թեղուտ համայնքներում:  



      2015թ. աշնանը Շնող համայնքում իրականացվել են շուրջ 10 հա պտղատու այգիների հիմնում 
(արքայանարինջ 6.2 հա, կեռաս 1.9 հա, խնձոր 1.4 հա, դեղձ 0.5 հա): 2016թ. նախատեսվում է ևս 10 
հա պտղատու այգիների հիմնում: 
      Այս ծրագրի իրականացման հետևանքով որոշ չափով կլուծվի թիրախային գոտում գտնվող 
համայնքների կանաչապատման խնդիրը և իր դրական ներգործությունը կունանա նաև 
ազգաբնակչության զբաղվածության, սոցիալական լարվածության մեղմման, ինֆրակառույցների 
զարգացման և այլ խնդիրների լուծման գործում:  

 
 
Մարզպետարանի հանձնարարությամբ համայնքներում ծառերի էտը կազմակերպվում է ուշ 

աշնանը և էտից առաջացած վառելափայտը տրամադրում են սոցիալապես անապահով 
ընտանիքներին: 

Մարզպետարանի միջնորդությամբ Լեռնապատ և Ղուրսալի համայնքներին թույլատրվել է 
համայնքներին հարակից անտառային տարածքներում իրականացնել կոճղաշիվային վերաճի 
օժանդակման աշխատանքներ, որից առաջացած փայտանյութը անվճար հատկացվել է 
ազգաբնակչությանը:  

Աջակցություն է ցուցաբերվել մարզի համայնքներին, դպրոցներին և 
կազմակերպություններին` ծառատունկ կազմակերպելու համար: Մասնավորապես 
ցեղասպանության 100-րդ տարելիցի կապակցությամբ կազմակերպված ծառատունկին աջակցելու 
նպատակով մարզպետարանի միջնորդությամբ և մասնակցությամբ «Հայանտառ» ՊՈԱԿ-ի 
տնկարաններից մարզի համայնքներին է տրամադրվել շուրջ 28 000 տնկի (թույա, ձիակասկ, 
ընկուզենի, խնձորենի, տանձենի): 

Ընդհանուր առմամբ 2015թ. ընթացքում մարզում իրականացվել է շուրջ 104.6 հա 
անտառտնկման և նախորդ տարիներին հիմնադրված 930 հա անտառմշակույթների խնամքի և 
լրացման աշխատանքներ: Իրականացվել են նաև 38 հա տարածքի ցանկապատման և նախկինում 
կառուցված ցանկապատի վնասված հատվածների վերանորոգման աշխատանքներ: 



Լոռու մարզային փրկարարական վարչության հետ համատեղ մշակվում և պարբերաբար անց 
են կացվում «Անտառների հրդեհների հրդեհաշիջման կազմակերպում» թեմայով շտաբային 
ուսումնավարժություններ:  
 Ընթացքի մեջ է ՀՀ կառավարության, UNDP և GEF միջազգային կազմակերպությունների 
նախաձեռնությամբ Լոռու և Տավուշի մարզերում «Հողերի և անտառների կայուն կառավարման 
ներդրումը Հյուսիս-արևելյան Հայաստանի չոր լեռնային լանդշաֆտներում» ծրագիրը: 
 Ծրագրի նպատակն է ապահովել հյուսիս-արևելյան Հայաստանում հողերի և անտառների 
կայուն կառավարումը՝ երաշխավորելով բազմապիսի էկոհամակարգային ծառայությունների 
մատակարարման շարունակական ընթացքը և նպաստելով կարևոր նշանակություն ունեցող 
կենսաբազմազանության պահպանությանը։ 
 Ծրագրի տևողությունը` 48 ամիս (2015-2018թթ): 
 

Ընդերքօգտագործում և շրջակա միջավայր 

 

 Լոռու մարզը հարուստ է տարբեր տեսակի օգտակար հանածոներով և իր նշանակությամբ 
երկրորդն է Հայաստանի Հանրապետությունում: 
 Մարզի տարածքում հանքարդյունահանման աշխատանքներ են իրականացնում շուրջ 35 
կազմակերպություններ, որոնցից 5-ը իրականացնում են մետաղական հանքավայրերի շահագործում 
(շահագործվում է Ալավերդու, Շամլուղի պղնձի, Թեղուտի պղինձ-մոլիբդենային և Մղարթի ու 
Արմանիսի ոսկի-բազմամետաղային հանքավայրերը):  
 Ուսումնասիրվել և համապատասխան առաջարկություններ են արվել ընդերքօգտագործման և 
բնապահպանության ոլորտներին առնչվող իրավական ակտերի մի շարք նախագծերի վերաբերյալ: 
 Մարզի հանքարդյունաբերական կենտրոններում պարբերաբար անց են կացվում առկա 
ռիսկերի գնահատման և դրանց մեղմացմանն ուղղված հանդիպում-քննարկումներ, որոնց 
մասնակցում են համայնքների ղեկավարներ, ՀԿ-ների, ԶԼՄ-ների, պետական կառույցների և այլ 
շահառու կողմերի ներկայացուցիչներ: 
 Մարզի ընդերքի օգտագործման և օրինականության վերաբերյալ պահանջվող ձևաչափով 
համապատասխան գերատեսչություններին պարբերաբար ներկայացվել են տեղեկանքներ:  
 ՀՀ պետական բյուջեի կողմից 2011-2015թթ. բնապահպանական և առողջապահական 
ծրագրեր իրականացնելու համար Լոռու մարզի վնասակար ազդեցության ենթարկվող 
համայնքներին տրամադրված գումարների վերաբերյալ տվյալները հետևյալն են. 

            հազ. դրամ 

Համայնքներ Տարիները 

2012 2013 2014 2015  2016 – նախատեսված 

Ալավերդի 94 411.5 110 000.0 120 000.0  94 097.0 -- 

Հաղպատ 23 602.8 25 000.0 27 000.0 27 081.1 -- 

Օձուն 23 602.9 58 664.8 12 498.4  7 403.5 47 918.2 

Աքորի 23 602.8 28 000.0 30 000.0 20 173.5 -- 

Հագվի 8 000.0 50 000.0 30 000.0 - -- 

Ախթալա 1  500.0 3 500.0   4 500.0 - 4 588.2 

Ընդամենը 174 720.0 275 164.8 223 998.4 148 755.1 52 506.4 

 
Առաջարկություն է ներկայացվել ՀՀ բնապահպանության նախարարություն, որպեսզի Լոռու 

մարզի Ստեփանավան, Ուրասար, ինչպես նաև Թեղուտ և Շնող համայնքները նույնպես ընդգրկվեն 
վնասակար ազդեցության ենթարկվող համայնքների ցանկում ու բնապահպանական և 



առողջապահական ծրագրեր իրականացնելու համար պետական բյուջեից սահմանված կարգով 
ստանան մասնահանումներ:  

Ներկայումս տվյալ նախագիծը գտնվում է քննարկման փուլում: 
Ակնկալվող բնապահպանական նպատակային գումարները էապես կնպաստեն նշված 

համայնքների ազգաբնակչության առողջության և շրջակա միջավայրի պահպանման գործում:  
Պարբերաբար իրականացվում են Ախթալայի ԼՀԿ-ի «Նազիկ» պոչամբարի 1 հա-ի վրա 

կատարված ռեկուլտիվացիայի և ծառատունկի աշխատանքների մոնիտորինգ: Արդյունքները 
փաստում են կատարված աշխատանքի բարձր արդյունավետության մասին:  
  Լեռնանցք համայնքում իրականացված «Վարելահողերի վերականգնում դրենաժային 
համակարգի կառուցման միջոցով» ծրագրի արդյունքում ճահճացումից վերականգնվել է շուրջ 35 հա 
վարելահող, իսկ դրենաժի միջոցով հավաքված ավելցուկային ջրերը ( 14լ/վրկ ) 2300 մետր ոռոգման 
համակարգի միջոցով ոռոգելի է դարձել շուրջ 50 հա:  

Ընթացքի մեջ է «Կոշտ կենցաղային աղբի համակողմանի կառավարման» ծրագիրը: 

Ծրագիրը ենթադրում է Լոռու մարզում կառուցել եվրոպական չափանիշներին համապատասխան 3 

աղբավայրեր, որոնք կսպասարկեն Լոռու մարզն ամբողջությամբ: Նոր աղբավայրերի 

շահագործմանը զուգընթաց կլուծվի նաև համայնքներում տարերայնորեն առաջացած ապօրինի 

աղբավայրերի լիկվիդացման հարցը: 

 Մարզպետարանի կողմից տարվող հետևողական աշխատանքի շնորհիվ, մարզի 7 գյուղական 
համայնքներ ևս ձեռք են բերել աղբարկղներ և սկսել են կատարել կանոնակարգված 
աղբահանության աշխատանքներ:  
 Լոռու մարզում վտանգավոր թափոնները հիմնականում հանդես են գալիս ժամկետանց 
դեղորայքի տեսքով: Բժշկական թափոնների վնասազերծումը ոչ միայն առողջապահական, այլ նաև 
կարևոր բնապահպանական  հիմնախնդրի լուծում է: Մարզպետարանի աջակցությամբ վտանգավոր 
թափոնների վնասազերծմամբ զբաղվող մասնագիտացված ընկերությունները պայմանագրեր են 
կնքել մարզի բուժ. հիմնարկների հետ և ըստ համատեղ մշակված ժամանակացույցի իրականացնում 
են ժամկետանց դեղորայքի և բուժ. պարագաների տեղափոխում և վնասազերծում:  
 Մարզում 2016թ ընթացքում ռադիոակտիվ և քիմիական թափոնների կուտակման կամ 
պահեստավորման որևէ աշխատանքներ չեն կատարվել և չի էլ նախատեսվում:  
 Մարզի առողջապահական և բնապահպանական կարևորագույն հիմնախնդիրներից է դեռևս 
խորհրդային տարիներին կառուցված Ալավերդու մկնդեղի պահեստը, որը գտնվում է խիստ 
անմխիթար վիճակում և կարող է էկոլոգիական աղետի աղբյուր հանդիսանալ:  



Ալավերդու մկնդեղի գերեզմանոցը

 
 2015թ. Ալավերդու քաղաքապետարանի կողմից անց է կացվել Ալավերդի համայնքի 
տարածքում գտնվող վտանգավոր թափոնների (մկնդեղի) գերեզմանոցի բնապահպանական 
ռիսկերի գնահատում և անվտանգությունն ապահովող միջոցառումների համար նախագծա-
նախահաշվային աշխատանքների իրականացման մրցույթ: Նախագծա-նախահաշվային 
աշխատանքներն իրականացնելուց հետո կկազմվի գործողությունների ծրագիր, որը ոչ միայն 
կներակայացվի համապատասխան գերատեսչություններին և կառույցներին, այլ նաև միջազգային 
դոնոր կազմակերպություններին՝ տվյալ հիմնախնդրի լուծման համար լրացուցիչ ֆինանսական 
միջոցներ ներգրավելու համար:   
 Հիմք ընդունելով Հայաստանի Հանրապետության Նախագահի 1997 թվականի մայիսի 6-ի N 
ՆՀ-728 հրամանագրի 1.37 կետը, բնապահպանության և ընդերքօգտագործման բնագավառներում  
համաձայն տրված հարցաշարերի 2015թ. ընթացքում Լոռու մարզի 17 համայնքներում իրականացվել 
է վարչական հսկողություն և արդյունքները ներկայացվել տարածքային կառավարման 
նախարարություն:  

Բնապահպանության բաժինը կազմակերպել և ակտիվ մասնակցություն է ունեցել 
բնապահպանության ոլորտին առնչվող մի շարք սեմինարների, գիտաժողովների և  կոնֆերանսների 
աշխատանքներին:  
 «Բնապահպանական փորձաքննություն» ՊՈԱԿ-ի հետ համատեղ կազմակերպվել և անց են 
կացվել տարաբնույթ հասարակական լսումներ և քննարկումներ: Նշենք դրանցից առավել 
կարևորները. 

� Արջուտի, Ֆիոլետովոյի, Արմանիսի ոսկի-բազմամետաղային հանքավայրերի 
շահագործման և ինֆրակառույցների զարգացման հեռանկարների վերաբերյալ; 

� Վանաձոր-Բագրատաշեն (Մ6) վերակառուցման ՇՄԱԳ-ի բնապահպանական զեկույցի 
ներկայացում՝ տեղի է ունեցել երեք քննարկում; 

� «Կեղտաջրի մաքրման այլընտրանքային մոտեցումներ» մարզային սեմինար; 



� Վանաձորի քիմիական գործարանի թափոնակուտակիչի պարունակության, 
պահպանության և հնարավոր օգտագործման հեռանկարին նվիրված հանդիպում-
քննարկում և այլն: 

 Մարզի բնապահպանական կարևոր խնդիրների քննարկումները, հասարակական լսումները 
հիմնականում անց են կացվում մարզպետարանի նիստերի դահլիճում և մարզում գործող երեք 
բնապահպանական տեղեկատվական Օրհուս կենտրոններում (Վանաձոր, Ալավերդի, 
Ստեփանավան): Հասարակական լսումներին մասնակցում են, ինչպես համապատասխան 
գերատեսչությունների և կազմակերպությունների փորձագետներ, այնպես էլ շահագրգիռ ՏԻՄ-երի, 
բնապահպանական ՀԿ-ների, ԶԼՄ-ների և հասարակության ակտիվ ներկայացուցիչներ: 
 

2016թ. բնապահպանության ոլորտում նախատեսվող աշխատանքների վերաբերյալ 

 

1. Մարզի տարածքում համայնքային և մասնավոր անտառհիմնման աշխատանքների 
խթանում: 

2. Մարզի արգելավայրերի պահպանության, պաշտպանության և զարգացման համար 
համագործակցել հանրապետական և միջազգային դոնոր կազմակերպությունների հետ: 

3. Լոռու մարզի օգտակար հանածոների, թափոնների, պարարտանյութերի և քիմիայի 
բնագավառներին առնչվող ծրագրային առաջարկությունների ներկայացում Վանաձորի 
տեխնոպարկին: 

4. Պետ բյուջեից բնապաահապանական սուբվենցիաներ ստացող համայնքների ցանկում նոր 
համայնքների ընդգրկում: 

5. Հսկողության տակ պահել Մ6 մայրուղու շինարարության ընթացքում առաջացող 
բնապահպանական ռիսկերը: 

6. Բնապահպանության ոլորտում մարզպետին վերապահված աշխատանքների արդյունավետ 
կատարման ապահովում: 
  

Գյուղատնտեսության և բնապահպանության 
  վարչության պետ      Գ.Հակոբյան 
 

21.01.2016թ. 
                                                                                                                                    


