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«Հայաստանի բնության հատուկ պահպանվող տարածքներին հարակից էկոհամակարգերի և
համայնքների հարմարվողականության կարողությունների ամրապնդում» ծրագիրը մշակվել է
Հայաստանի Հանրապետության շրջակա միջավայրի նախարարության «Բնապահպանական
ծրագրերի իրականացման գրասենյակ» պետական հիմնարկի կողմից:
Հիմնարկը հավատարմագրման նպատակով 2013 թվականից սկսած համագործակցում է
Կլիմայի փոփոխության մասին ՄԱԿ-ի շրջանակային կոնվենցիայի Հարմարողականության
հիմնադրամի քարտուղարության հետ: 2016 թվականի նոյեմբերի 4-ին հիմնադրամի խորհրդի
B.28-29.1 որոշմամբ հիմնարկը 5 տարի ժամանակահատվածով հավատարմագրվել է
Հարմարվողականության հիմնադրամին՝ որպես ազգային իրականացնող մարմին և
հանդիսանում է Հարմարվողականության հիմնադրամի 25-րդ ազգային իրականացնող
մարմինը, ինչպես նաև Կենտրոնական և Արևելյան Եվրոպայի, Անկախ պետությունների
համագործակցության երկրների շարքում սույն հիմնադրամին հավատարմագրված միակ
երկիրը: Հավատարմագրումը հնարավորություն է տվել հիմնարկին ուղղակի մուտք ունենալ
Հարմարողականության հիմնադրամի դրամաշնորհային ծրագրերին՝ 4 մլն. ԱՄՆ դոլարի
չափով: Այդ նպատակով բոլոր շահագրգիռ կողմերի հետ բազմակողմանի քննարկումների
արդյունքներով մշակվել և հիմնադրամին ներկայացվել է «Հայաստանի բնության հատուկ
պահպանվող
տարածքներին
հարակից
էկոհամակարգերի
և
համայնքների
հարմարվողականության կարողությունների ամրապնդում (2 506 000 ԱՄՆ դոլար) ծրագրային
հայտը: Վերջինս հիմնադրամի քարտուղարությունում քննարկվել և 2019 թվականի մարտի 23-ի
B 33/14 որոշմամբ հաստատվել է:
Բաժին I: Ծրագրի նախապատմություն և համատեքստ

1. Ներածություն
Հարավային Կովկասում Հայաստանի Հանրապետությունն առանձնանում է համեմատաբար
բարձր տեղադիրքով, կտրատված լեռնային լանդշաֆտով, փխրուն էկոհամակարգերով և
խոցելի գյուղատնտեսությամբ և
բնական է, որ
կլիմայի դիտվող փոփոխությամբ
պայմանավորված՝ հողերի դեգրադացիան անմիջականորեն ազդում է Հայաստանի
տնտեսության և նրա մոտ 3 միլիոն բնակչության կենսապահովման վրա: Ըստ էության,
նախորդ 90 տարվա ընթացքում դիտվող կլիմայական փոփոխություններն ունեն տաքացման
միտում, որը հիմնականում արտահայտվում է ամառային շրջանի չորայնության մեծացմամբ և
ծայրահեղ օդերևութաբանական երևույթների (օրինակ` կարկուտ) հաճախականության
աճով:
Կլիմայի փոփոխության տարբեր սցենարների համաձայն կանխատեսվում է տաքացման
շարունակական աճ, որը զգալի ազդեցություն կունենա խոցելի տարածքների վրա: Որոշ
տարածքներում բանջարաբուծական և անասնապահական արտադրության ծավալներն արդեն
իսկ կրճատվել են և եթե կլիմայի փոփոխության նկատմամբ հարմարվողականության
բարձրացմանն ուղղված լրացուցիչ միջոցառումներ չձեռնարկվեն, այս միտումը կշարունակվի
նաև հետագայում:
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2. Այս տեսակետից առավել խոցելի են այն շրջաններն ու համայնքները, որոնք հարակից
են «Խոսրովի անտառ» պետական արգելոցին և «Դիլիջան» ազգային պարկին: Սա բացատրվում
է այն հանգամանքով, որ այդ համայնքները, չունենալով լավ զարգացած ենթակառուցվածքներ
և այլընտրանքային եկամուտի աղբյուրներ, անընդհատ մեծացնում են ճնշումը բնական
էկոհամակարգերի վրա: Հստակ է, որ նման պայմաններում ցածր է գյուղատնտեսության և
նրա առանձին բաղադրիչների
կլիմայի փոփոխության բացասական հետևանքներին
հարմարվելու ներուժը: Կլիմայի փոփոխության պայմաններում հարմարվողականության
ներուժի բարձրացումը պահանջում է համաձայնեցված և փոխկապակցված ջանքեր՝ լուծելու
հողերի դեգրադացիայի կանխման և գյուղական բնակավայրերում
բնակչության
կենսապահովման բարելավման բարդ խնդիրները:

Երկիր համատեքստ
3.
Հայաստանը Հարավային Կովկասի տարածաշրջանում գտնվող լեռնային ու դեպի
ծով ելք չունեցող երկիր է, որին սահմանակից են Ադրբեջանը (արևելք), Վրաստանը (հյուսիս),
Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը (հարավ) և Թուրքիան (արևմուտք): Տարածքի մեծ
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մասը (76.5%) գտնվում է ծովի մակերևույթից 1,000-2500 մ բարձրության վրա: Երկրի
տարածքը մոտ 30,000 քառ. կմ է, իսկ բնակչության թիվը՝ մոտ 3մլն: Կլիման լեռնային
մայրցամաքային է՝ շոգ ամառներով և ցուրտ ձմեռներով: Լանդշաֆտները հիմնականում
բնութագրվում են սարահարթերն ու լեռնաշղթաները բաժանող նեղ հարթավայրերով:
4.
Հայաստանի Հանրապետությունը համարվում է ցածր միջին եկամուտ ունեցող
երկիր, որը 1991 թ.-ին Խորհրդային Միությունից անկախանալուց ի վեր անցել է շուկայական
տնտեսության և խորհրդարանական համակարգի: Տնտեսության առաջատար ճյուղերն են
արդյունահանող արդյունաբերությունը և
գյուղատնտեսությունը:
Երևանը երկրի
տնտեսական կենտրոնը և մայրաքաղաքն է: Համախառն ազգային եկամուտը (ՀԱԵ) մեկ շնչի
հաշվով կազմում է 3770 ԱՄՆ դոլար1, իսկ աղքատության մակարդակը 29.8% է: ՄԱԶԾ
«Մարդկային զարգացման ինդեքս 2015» զեկույցում Հայաստանը զբաղեցնում է 85-րդ տեղը:
5.
Սոցիալական նորմերն ու հայրիշխանության դեռևս նկատվող տարրերը
շարունակում են խոչընդոտել կանանց մասնակցությանը տնտեսական կյանքին, ինչը ոչ
պատշաճ բաշխման և մարդկային կապիտալի անբավարար օգտագործման պատճառ է
դառնում: Այս խոչընդոտները դրսևորվում են կանանց մասնագիտական տարանջատմամբ,
մասնագիտական կրթության կոնկրետ ոլորտներում կոնկրետ սեռի ներկայացուցիչների
գերակայությամբ, հղիության և երեխաների խնամքի շրջանում աշխատաշուկայում կանանց
ներկայացվածության կրճատմամբ և քաղաքական ղեկավարների ու գործարարների
շրջանում կանանց անբավարար ներկայացվածությամբ: Տղաների օգտին ծնունդների
գենդերային ընտրությունը ևս ունի հեռահար ժողովրդագրական և տնտեսական բացասական
հետևանքներ: Գենդերային այս բացերի արդյունավետ վերացումը կարող է ընդհանուր
առմամբ զգալի օգուտներ բերել երկրին, քանի որ Հայաստանը ձգտում է զարգանալ և
համաշխարհային շուկայում մրցունակ դառնալ:
6. Չնայած վերջին տասնամյակում գրանցված տնտեսական առաջընթացին՝ կանանց
և տղամարդկանց միջև դեռևս առկա է որոշ անհավասարություն, որն
ակնհայտ է
հատկապես այն ոլորտներում, որոնց վրա մեծ ազդեցություն ունեն սոցիալական նորմերը:
Հայաստանում
կրթության
ու
առողջապահության
ոլորտներում
գենդերային
հավասարությունն ընդհանուր առմամբ համադրելի է Եվրոպայի և Կենտրոնական Ասիայի
երկրների հետ և ավելի բարձր է, քան ցածր-միջին եկամուտ ունեցող երկրներում:
Այնուամենայնիվ, կանանց տնտեսական հնարավորությունների սահմանափակությունը
դեռևս առկա է, իսկ գենդերային անհավասարությունը դրսևորվում է ժողովրդագրական
անհամապատասխանությունների
ու
ղեկավար
պաշտոններում
անբավարար
ներկայացվածությամբ: Ընդհանուր առմամբ, տնտեսական աճը խոչընդոտող գենդերային
տարբերության վերացման համար անհրաժեշտ են համաձայնեցված քաղաքական ջանքեր:
7.
Գյուղատնտեսությունն ավանդաբար եղել է Հայաստանի տնտեսության
հիմնասյունը: Մինչդեռ ՀՆԱ-ի մասնաբաժինը 2000թ.-ին գրանցված 26% -ից 2016 թ.-ին
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ԱՄՆ-ը այսօր, Ատլաս մեթոդ (Համաշխարհային Բանկ: https://data.worldbank.org/country/armenia,
կայք այցելություն- Հունվար 2018)
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նվազել է մինչև 18% (Համաշխարհային բանկ, 2018 թ.2), ընդհանուր զբաղվածության
տեսանկյունից գյուղատնտեսության հատվածը առաջատար դիրքում է` կազմելով 44.2%
(Համաշխարհային բանկ, 2018 թ.): Հայաստանի բնակչության զգալի մասն աղքատ է և
չափազանց խոցելի գյուղատնտեսության ոլորտի վրա ազդող ցանկացած բնական աղետի
նկատմամբ: (Ahouissoussi et al., 2014թ.3): Գյուղատնտեսության ոլորտում կանանց ոչ
պաշտոնական զբաղվածության մասնաբաժինը մոտ 82.1 % է
տամարդկանց
համեմատությամբ, ում մասնաբաժինը կազմում է 60.8%:
Այս ոլորտում գոյություն ունի վարձատրության գենդերային զգալի բաց, որով
պայմանավորված կանանց վարձրատրությունը կազմում է տղամարդկանց վարձատրության
մոտ 65.9%-ը (FAO, 20174): Կանայք ղեկավարում են գյուղական տնային տնտեսությունների
մոտ 26.5% -ը, իսկ հողատարածքների մեծ մասը հաշվառվում և կառավարվում է
տղամարդկանց
կողմից`
սահմանափակելով
կանանց
հողի
սեփականության
հասանելիությունը:
•
Գյուղատնտեսության ոլորտում մասնագիտական կրթության ստացման կանանց
համեմատաբար ցածր մակարդակը նշանակում է, որ այս բնագավառում նրանց որոշումներ
կայացնելու և ղեկավար պաշտոններ զբաղեցնելու հավանականությունը համեմատաբար
ցածր է: Հետևաբար, քաղաքականության զարգացման մեջ անբավարար են կանանց ձայներն
ու գյուղատնտեսության մասին նրանց գիտելիքները: Սա նաև խոչընդոտում է արժեշղթայում
նորարարությունների իրականացմանը, որը հետագայում արտացոլվում է պարենի և
սննդամթերքի
անվտանգության
բազմաթիվ
ասպեկտներում:
Կանանց
հնարավորությունները գյուղատնտեսական տեխնիկական գիտելիքների ստացման
տեսանկունից սահմանափակ են: Նրանք նաև խոչընդոտների են հանդիպում
դասընթացներին մասնակցելու տեսանկյունից:
•
Գյուղատնտեսության
և
գյուղական
զարգացման
ոլորտներում
վերապատրաստման դասընթացներին, գիտելիքների և տեղեկատվության փոխանակման
գործընթացներին կանանց մասնակցությունը ցածր է: Ագրոգիտասփյուռ ծառայությունների
վերապատրաստման դասընթացներին կանանց մասնակցության ցածր մակարդակն ունի
հետևյալ պատճառները.
o
Երբեմն տղամարդկանց կողմից ղեկավարվող կապի միջոցներով տարածվող
տեղեկատվության հոսքը չի նպաստում կին ֆերմերների մոբիլիզացիային;
o Տղամարդկանց
նույնականացում
որպես
«տնային
տնտեսությունների
և
ձեռնարկությունների ղեկավարներ», որի արդյունքում կանայք համարվում են «ֆերմերի
կին» և ոչ թե ֆերմեր;
o Գյուղատնտեսական մեքենաների շահագործման և սպասարկման ոլորտում
տղամարդկանց հնարավորությունների առաջնայնության կարծրատիպերը;
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Համաշխարհային Բանկ, 2018: https://data.worldbank.org/country/armenia, վերջին մուտք, հունվար
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ՊԳԿ, 2017: Գենդերային խնդիրները, գյուղատնտեսությունը և գյուղի զարգացումը
Հայաստանում. Բուդապեշտ
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o «Տնային տնտեսությունների ղեկավարներ» հանդիսացող տղամարդկանց անունով
գրանցված հողը;
o Կանանց ինքնավստահության պակասն այն ոլորտներում, որոնք ըստ գենդերային դերերի
և կարծրատիպերի վերագրված չեն իրենց;
o Դասընթացների և հանդիպումների վայրը. կանայք դեռևս տրանսպորտային միջոցների
սահմանափակ հասանելիություն ունեն, իսկ որոշ դեպքերում կանայք պետք է
թույլտվություն ստանան իրենց ամուսիններից:
o Երկրի գյուղատնտեսական արտադրանքի մի մասը սպառվում է արտադրողների կողմից,
իսկ ավելցուկային արտադրանքն արտահանվում է շուկա: Ներկայումս ոլորտը չի
բավարարում Հայաստանի սննդամթերքի պահանջն ու դեռևս կախված է պետական
սուբսիդիաներից: Գյուղատնտեսական արտադրանքի ավելի քան 90% -ն արտադրվում է
տնային տնտեսությունների կողմից, որը ներառում է ինչպես մեծ թվով գյուղացիական
տնտեսություններ, այնպես էլ` գյուղական և քաղաքային տնային տնտեսություններ ու
այգեգործական ընկերություններ (Ahouissoussi et al, 20145): Գյուղատնտեսության
գերակշռող համակարգը խառը ֆերմերային տնտեսություն է, որտեղ մշակաբույսերն ու
անասունները հավասարապես կարևորվում են, իսկ որոշ շրջաններում կարող են գերիշխել
մեկը կամ մյուսը: Հարկ է նշել, որ պայմանավորված ծովի մակերևույթից
գյուղատնտեսական
հողերի
բարձրության,
կլիմայական
պայմանների
առանձնահատկություններով և ոռոգման ջրի հասանելիությամբ, Հայաստանի ցածրադիր
տարածքներից դուրս գտնվող շատ տարածքներ պիտանի չեն բարձրարժեք
բանջարեղենային մշակաբույսերի արտադրության համար և լեռնային շրջաններում
հիմնականում աճեցվում են, նվազ ներդրում պահանջող մշակաբույսեր, ինչպիսիք են`
ցորենը, եգիպտացորենը, ինչպես նաև անասնակերը (Ahouissoussi et al., 2014 ), որոնցից
ստացվող եկամուտը բավականին ցածր է:
8. Հայաստանն
ունի
գլոբալ
նշանակության
բացառիկ
հարուստ
կենսաբազմազանություն: Երկրի անտառածածկ տարածքը կազմում է 11.2%: Բնական
ռեսուրսների ինտենսիվ օգտագործման հետևանքով բնական լանդշաֆտների մարդածին
փոփոխությունների մակարդակը բարձր է Հայաստանում: Գերշահագործումը հանգեցրել է
կենսաբազմազանության վայրի ցեղատեսակների կրճատման, որոշ տեսակների
կենսամիջավայրերի կրճատման` հանգեցնելով էկոհամակարգային ծառայությունների
փոփոխությունների: Ներկայումս, Հայաստանի Հանրապետությունում գործում է
3
արգելոց, 4 ազգային պարկ և 27 արգելավայր, որոնցով սահմանափակվում է շրջակա
համայնքների բնակիչների կողմից բնական ռեսուրսների օգտագործումը: ԲՀՊՏ-ների
մոտակայքում բնակվող համայնքների բնակիչների հողային և ջրային ռեսուրսների
օգտագործման սահմանափակ հնարավորությունների պատճառով զգալիորեն աճում է
բնական էկոհամակարգերի վրա մարդածին և բնական ճնշումը: Այս պայմաններում,
համայնքներին հարակից բնական էկոհամակարգերի դեգրադացիան աստիճանաբար
շարունակվում է՝ նվազեցնելով կլիմայի փոփոխության նկատմամբ հարմարվելու
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Ահուիսուսսին, Նիկոլաս, Ջեյմս Է. Նյուման, Ջիթենդրա Պ.Սրիվաստավա, Բրենթ Բոհլերտ և Սթիվեն Շերոու, 2014թ.. Կլիմայի
փոփոխության նկատմամբ Հայաստանի գյուղատնտեսական համակարգերի խոցելիությունը նվազեցում: Համաշխարհային բանկի
ուսումնասիրություններ: Վաշինգտոն, Համաշխարհային բանկ: 10.1596/978-1- 4648-0147-1
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ունակությունը: Կլիմայական պայմանների փոփոխությունները (ջերմաստիճանի
բարձրացում, տեղումների նվազում, ջրհեղեղների և կարկուտի հաճախականության
մեծացում) նվազեցնում են գյուղատնտեսական ոլորտի արտադրողականությունը:
9. Հողի դեգրադացիան կլիմայի փոփոխության նկատմամբ խոցելիության վրա ազդող
գործոն է, որը հողում օրգանական ածխածնի կորստի միջոցով նպաստում է կլիմայի
փոփոխությանը: Հողերի դեգրադացիան և կլիմայի փոփոխության նկատմամբ ագրոէկոլոգիական համակարգերի հարմարվողականության կրճատումը սերտորեն կապված
են: 2015 թ.-ին մշակված «Հայաստանի Հանրապետությունում անապատացման դեմ
պայքարի ազգային ռազմավարությունը և գործողությունների ծրագիր» փաստաթղթում
ճանաչվում են անապատացման բնական և մարդածին գործոնները:
Բնական գործոնները ներառում են՝
• Արարատյան դաշտում և Վայոց ձորի ու Սյունիքի մարզերում հաճախակիացած
երաշտները,
• Արարատյան դաշտում և Վայոց ձորի ու Սյունիքի մարզերում հաճախակիացած
խորշակները,
• սեզոնային և տարածաշրջանային տեղումների անհավասար բաշխմամբ,
սողանքներով և ջրհեղեղներով պայմանավորված խոնավության պակասն ու
աղակալումը:
Մարդածին գործոնները ներառում են՝
• քաղաքաշինությունը,
• գյուղատնտեսական գործելակերպը,
• ցանքաշրջանառության բացակայությունը կամ ոչ ճիշտ կիրառությունը,
• ոռոգման ջրի և սննդարար նյութերի անարդյունավետ օգտագործումը,
• արոտավայրերի գերարածեցումը,
• ճանապարհաշինությունը,
• ապօրինի հատումներն ու հողի աղտոտումը:
Կլիմա և կլիմայի փոփոխության կանխատեսվող ազդեցությունները
10. Հայաստանն ունի բարձրլեռնային մայրցամաքային կլիմա` տաք ամառներով և
ցուրտ ձմեռներով: Արարատյան դաշտավայրում և Մեղրիի շրջանում տարեկան
տեղումների քանակը կազմում է մոտ 200-ից 250 մմ, իսկ որոշ լեռնային շրջաններում
տեղումների տարեկան քանակը կարող հասնել 1000 մմ-ի:
Աղյուսակ 1.
Տարեկան միջին ջերմաստիճանի և տեղումների փոփոխությունները 1929-2012
թվականներին` 1961-1990 թթ. միջինի նկատմամբ (Երևան)
Ժամանակահատված
1929-1996
1929-2007
1929-2012

Օդի ջերմաստիճան

Ժամանակահատված
1935-1996
1935-2007
1935-2012

+0.4
+0.85
+1.03
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Տեղումներ, մմ (%)
-35(-6)
-41 (-7)
-59 (-10)

11. Նախորդ 90 տարիների երկարաժամկետ միտումները մատնանշում են
Հայաստանում տարբեր ժամանակաշրջաններում տարեկան ջերմաստիճանի և տեղումների
փոփոխության մասին: Այս արդյունքները ցույց են տալիս, որ վերջին տասնամյակներում
տեղի է ունեցել ջերմաստիճանի զգալի բարձրացում (աղյուսակ 1, նկար 1): 1929-1996 թթ.
ժամանակահատվածում տարեկան միջին ջերմաստիճանն աճել է 0.40°C-ով, իսկ 1929-2012
թթ.` 1.30°C-ով: Վերջին 17 տարվա ընթացքում (1998, 2000, 2006, 2010) գրանցվել են
ծայրահեղ տաք ամառներ (թիվ 1): Տարբեր ժամանակահատվածներում տեղումների
քանակի փոփոխությունների գնահատման արդյունքների համեմատությունը ցույց է տալիս,
որ տեղումները շարունակում են նվազել: Դիտարկումների արդյունքները ցույց են տալիս,
որ 1935-1996 թթ. տեղումների տարեկան քանակը նվազել է 6% -ով, իսկ 1935-2012թթ.-ին`
մոտ 10% անկում է արձանագրվել (նկար 2): Տեղումների քանակական փոփոխությունների
տարածական բաշխումը բավական անկանոն է: Վերջին 80 տարվա ընթացքում երկրի
հյուսիս-արևելյան և կենտրոնական (Արարատյան դաշտավայր) շրջաններում նկատվում է
կլիմայի չորայնության ավելացման միտում, իսկ հարավային և հյուսիս-արևմտյան
շրջաններում, ինչպես նաև Սևանա լճի ավազանի արևմտյան մասում` տեղումների քանակի
աճ:

Գծապատկեր 1: Հայաստանի տարածքում օդի միջին տարեկան ջերմաստիճանի
շեղումները 1961-1990թթ միջին արժեքների համեմատությամբ
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Գծապատկեր 2. Հայաստանում տեղումների միջին տարեկան շեղումները 1961-1990
թվականների միջինից
12. Վերջին տասնամյակների ընթացքում բնական աղետների հաճախականությունն
ու ինտենսիվությունը Հայաստանում աճել է` ազդելով տնտեսության և մարդու կյանքի վրա:
Օդերևութաբանական արտակարգ երևույթները (կարկուտ, սառնամանիք, ուժեղ քամիներ,
տեղատարափ անձրևներ, ջրհեղեղներ, երաշտ, ջերմային ալիքներ) կարող են նպաստել
բնական աղետների առաջացմանը (կամ դրանց էսկալացիային), ինչպիսիք են`
սողանքները, ձնահյուսերը, սելավները, անտառային հրդեհները, քարաթափերը, վարակիչ
հիվանդությունների բռնկումները և այլն: 1980-2012 թվականների ընթացքում առավել
վտանգավոր երևույթներ են (ցրտահարություն, կարկուտ, ուժեղ քամիներ և հորդառատ
անձրևներ) դիտարկվել 2004 թվականին (245): Կարկուտներն առավել հաճախ են Շիրակի
հովտում, իսկ Տաշիրի և Իջևանի շրջաններին հատուկ է տեղումների առատ
քանակությունը: Արարատյան դաշտավայրում և նախալեռնային շրջաններում ավելի
հաճախ են դիտվում ցրտահարությունները: Ցրտահարությունների քանակի էական աճը
հիմնականում պայմանավորված է Արարատյան դաշտում մարտ ամսի միջին
ջերմաստիճանի աճով, ինչն առաջ է բերում բույսերի վեգետացիոն շրջանի ավելի վաղ
մեկնարկ: Հետևաբար, ապրիլ ամսին դիտվող ջերմաստիճանի կտրուկ անկումը
հանգեցնում է սառնամանիքների հաճախականության բարձրացման: Ավելացել է նաև
հորդառատ անձրևների քանակն ու կարկտային օրերի թիվը, որը պայմանավորված է
անձրևային կամ կարկտային ամպեր առաջացնող ցիկլոնների ներթափանցման բարձր
հաճախականությամբ:
13.
Հայաստանի համար ուսումնասիրվել են կլիմայի փոփոխության նախնական
սցենարներ` համաձայն CO2 արտանետումների համար Կլիմայի փոփոխության
միջկառավարական հանձնաժողովի (ԿՓՄՀ) կողմից առաջարկված RCP8.5 և RCP6.0
սցենարների: RCP6.0 սցենարի համաձայն` 2100թ. համար CO2-ի կոնցենտրացիան
գնահատվել է 670 մասնիկ/միլիոն (ppm), իսկ ըստ RCP8.5 սցենարի` մասնիկ/միլիոն (ppm):
Համապատասխանաբար, 2100 թ. մթնոլորտային օդի ջերմաստիճանի և տեղումների
կանխատեսումները ցույց են տալիս, որ ջերմաստիճանը շարունակում է աճել տարվա բոլոր
եղանակներին (աղյուսակ 2):
Այնուամենայնիվ, RCP8.5 սցենարի համաձայն, սկսած 21-րդ դարի կեսերից (2041-2100թթ.)
ջերմաստիճանն ավելի արագ կբարձրանա: Ամենայն հավանականությամբ, 2100 թ.-ին
Հայաստանում միջին տարեկան ջերմաստիճանը կլինի 10.2°C, որը գերազանցում է
ելակետային ջերմաստիճանին (1961-1990) 4.7 °C- ով: Նկար 2-ում ներկայացված են 19611990թթ. ելակետային ժամանակահատվածի և 2071-2100թթ. համար կանխատեսվող
տարեկան միջին ջերմաստիճանի տարածական բաշխման քարտեզները: Լեռնային
շրջաններում
ջերմաստիճանի
բարձրացումը
ցույց
է
տալիս
բացասական
ջերմաստիճանների ակնհայտ նահանջ (նկար 2): Օրինակ, 2100թ. տարեկան բացասական
ջերմաստիճանը կպահպանվի միայն Արագած, Գեղամա և Զանգեզուրի լեռներում:
Ընդհանուր առմամբ, սեզոնային և տարեկան ջերմաստիճանի ու տեղումների փոփոխման
միտումները նույնն են: Պետք է նշել, որ ջերմաստիճանի առավելագույն բարձրացումը
նկատվում է ամռանը:
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Աղյուսակ 2
Հայաստանի տարածքում տարեկան և սեզոնային միջին ջերմաստիճանի կանխատեսվող
փոփոխությունները` 1961-1990 թթ. ժամանակահատվածի համեմատությամբ, °C
Եղանակներ

Ձմեռ

1961-1990 թթ.,
միջին

Սցենարներ

- 5.3

RCP, 6.0
RCP, 8.5
RCP, 6.0
RCP, 5.5
RCP, 6.0
RCP, 8.5
RCP, 6.0
RCP, 8.5
RCP, 6.0
RCP, 8.5

Գարուն

4.3

Ամառ

15.7

Աշուն

7.2

Տարի

5.5

2011-2040 թթ.
1.4
1.7
1.3
1.4
1.9
2.1
0.8
1.4
1.3
1.7

2041-2070 թթ.
2.6
2.8
2.4
2.7
3.0
4.0
2.3
3.2
2.6
3.2

2071-2100 թթ.
3.6
4.4
2.7
3.9
3.8
6.0
3.0
4.4
3.3
4.7

14. Չնայած կլիմայի փոփոխության տարբեր մոդելների արդյունքների միջոցով
ջերմաստիճանի փոփոխությունները բավականին լավ են վերարտադրվում, սակայն
տեղումների տեսանկյունից մեծ անորոշություններ կան: Ամառային ամիսների համար
RCP8.5 և RCP6.0 սցենարների համաձայն (1961-1990), 2011-2040 թթ. բոլոր 3
ժամանակահատվածներում ելակետային շրջանի համեմատությամբ ակնկալվում է
տեղումների զգալի նվազում մոտ 23 %-ով: Հայաստանում տարեկան տեղումների
բաշխումը չի ենթարկվի զգալի փոփոխությունների: Ըստ մոդելային կանխատեսումների,
ամառները կդառնան ավելի չոր և տաք, ինչը կհանգեցնի ջրային ռեսուրսների,
գյուղատնտեսության, էներգետիկայի, առողջապահության և այլ ոլորտների մի շարք
խնդիրների:
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Նկար 2. 1961-1990թթ. (ա) Հայաստանում միջին տարեկան ջերմաստիճանի բաշխումը և
(բ) կանխատեսումները 2071-2100 թվականների համար, սցենար RCP 8.5

Նկար 3. Տեղումների տարեկան միջին քանակի (մմ) բաշխումը Հայաստանում 19611990թթ.-ին (ա), և (բ) 2071-2100թթ. համար կանխատեսումներ` ըստ RCP 8.5 սցենարի
15. Կլիմայի փոփոխության հնարավոր ազդեցությունները տնտեսության տարբեր

ոլորտների վրա:
I. Գյուղատնտեսություն:

Հատկապես

լեռնային
շրջաններում
կլիմայի
փոփոխությունը կարող է հանգեցնել ագրոկլիմայական գոտիների տեղաշարժի, ինչպես նաև
գյուղատնտեսական հողերի, արոտավայրերի ու մարգագետինների դեգրադացման:
Սպասվում է, որ կլիմայի ազդեցությունը տեղումների և ջերմաստիճանի վրա (ընդհանուր
գոլորշիացման բարձրացում) ազդեցություն կունենա նաև հողի աղակալման ավելացման և
բերքի ու անասնակերի կրճատման վրա: Ցրտահարությունների ռիսկի աճը
մասնավորապես, կարող է ազդեցություն ունենալ այգեգործության վրա:
II.
Անտառաբուծություն: Կլիմայի փոփոխության կանխատեսվող սցենարների
դեպքում, առավել խոցելի կլինեն ստորին լեռնային գոտու անտառները (550-1200մ), որտեղ
անտառաճման պայմանները կտրուկ կվատթարանան: Փորձագիտական գնահատականների
համաձայն (հարմարվողականության միջոցառումների բացակայության պարագայում),
կանհետանա մոտ 17.000հա անտառ: Ելնելով տերևակեր միջատների կենսաբանական
առանձնահատկություններից կարելի է ենթադրել, որ կլիմայի փոփոխության սցենարների
իրականացման դեպքում նրանց զանգվածային զարգացման տարածքն ավելի քան 2 անգամ
կընդլայնվի և կհասնի 70-75 հազ. հա-ի: Կանխատեսվում է անտառային հրդեհների
ավելացում:
III.
Բնական էկոհամակարգեր: Կանխատեսվում է լանդշաֆտային գոտիների
սահմանների տեղափոխություն` ըստ բարձրության 200- 300 մ լեռնային պրոֆիլով դեպի
վեր: Անապատա-կիսաանապատային գոտու մակերեսը կընդլայնվի 33%-ով, տեղի կունենա
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տափաստանային գոտու ընդլայնում 4%-ով: Մերձալպյան գոտու մակերեսը կկրճատվի 21%ով, իսկ ալպյան գոտունը՝ միջին հաշվով 22%-ով: Ջերմաստիճանի բարձրացման ու
տեղումների կրճատման հետևանքով ենթադրվում է անապատացման գործընթացների
արագացում: Արոտավայրերի ընդհանուր մակերեսն ու դրանց բերքատվությունը
կկրճատվեն 4-10%-ով, ներառյալ՝ ենթալպյան և ալպյան գոտու առավել արժեքավոր
արոտավայրերը՝ 19-22%-ով: Դրա հետ կապված սպասվում է անասունների գլխաքանակի
կրճատում` 30%-ով և կենդանիների մթերատվության կրճատում` 28-33%-ով:
IV. Առողջապահություն: Ավելի բարձր ջերմաստիճանը և տաք հոսանքների
ներթափանցումը կարող են նպաստել մարդկանց առողջության վատթարացմանը՝
հատկապես մեծահասակների և երեխաների շրջանում։ Հայտնի է, որ մարդկանց օրգանիզմը
շատ զգայուն է ջերմաստիճանի կտրուկ փոփոխությունների նկատմամբ։ Կլիմայի
փոփոխության ուղղակի ազդեցության հետևանքով (ջերմային ալիքների, ջերմային կղզիների
էֆեկտ) աճում է սիրտ-անոթային հիվանդությունների թիվը: Անուղղակի հետևանքներն
արտահայտվում են համաճարակային և սեզոնային վարակակիրների արեալների
փոփոխության, մաքուր ջրով ոչ բավարար ապահովվածության և պարենի անվտանգության
հետ կապված հիվանդությունների հաճախակիության ու տարածման աճով: 1994թ.-ից
սկսած նկատվում է ներմուծված մալարիայի դեպքերի հաճախակիության միտում:
Հայաստանում 1998- 2001թթ. դիտված ամառային բարձր ջերմաստիճանի պայմաններում
գրանցվել է մալարիայով հիվանդացության ամենամեծ թիվը: Ջերմաստիճանի
բարձրացումը և տաք ու շոգ ժամանակահատվածների երկարաձգումը նպաստում են
աղիքային ինֆեկցիաներով հիվանդացության տարածմանը և աճին:

Կլիմայի փոփոխության հարմարվողականության գերակա տարածքներ

16. Հայաստանը ենթարկվում է կլիմայի փոփոխության և հողի դեգրադացման
գումարային ազդեցությանը, որոնք ներգործում են կենսապահովման և տեղական
տնտեսությունների վրա: Այդ պատճառով,
ծրագրի կիզակետում կլինեն հողերի և
անտառների դեգրադացիայի երկու թեժ կետեր: Ծրագիրը նաև կանդրադառնա կլիմայի
փոփոխության
նկատմամբ
հարմարվողականության,
հողի
դեգրադացիայի
ու
կենսաբազմազանության
հետ
կապված
ընդհանուր
խնդիրներին:
Պահպանվող
տարածքներին և անտառներին կից համայնքները հողերի դեգրադացման թեժ կետեր են,
հետևաբար՝ ռեսուրսների գերշահագործման և սահմանափակ այլընտրանքային եկամտի
հնարավորությունների պատճառով դրանց ապրուստի միջոցներն ու արտադրական
համակարգերն առավել խոցելի են կլիմայի փոփոխության ազդեցությունների նկատմամբ:
17.
Ծրագիրը կանդրադառնա երկու անտառային ԲՀՊՏ-ներին` Հայաստանի հարավարևմուտքում` Արարատի մարզում գտնվող «Խոսրովի անտառ» պետական արգելոցի
(մայրաքաղաքից դեպի հարավ արևելք) և Հայաստանի հյուսիս-արևելքում` Տավուշի մարզի
«Դիլիջան» ազգային պարկի հարակից տարածքներին: Թեպետ երկու պահպանվող
տարածքները պահպանվող բնական էկոհամակարգեր են, հարակից համայնքները կանգնած
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են աղքատության բարձր մակարդակի ու սահմանափակ ռեսուրսների պայմաններում
կենսաապահովման խնդիրների լուծման առջև և ունեն հողի դեգրադացիայի,
տարածաշրջանի կենսաբազմազանության կայուն կառավարման ու կլիմայի փոփոխության
ազդեցության
նկատմամբ
արտադրական
համակարգերի
ու
համայնքների
հարմարվողականության բարձրացման
սահմանափակ հնարավորություններ: Ավելի
կոնկրետ, ծրագիրն ուղղված է լինելու Արարատյան դաշտավայրի արևմտյան հատվածում
տեղակայված Ուրցաձոր համայնքին, որը գտնվում է «Խոսրովի անտառ» պետական
արգելոցի և «Դիլիջան» ազգային պարկի մոտ գտնվող Դիլիջան, Մարգահովիտ և Ֆիոլետովո
համայնքների հարևանությամբ: «Խոսրովի անտառ» պետական արգելոցը և «Դիլիջան»
ազգային պարկը, ինչպես նաև դրանց հարակից էկոհամակարգերը Հայաստանի Կարմիր
գրքում գրանցված հիմնական տեսակների համար կարևոր միգրացիոն երթուղիներն են
հանդիսանում, որոնց կառավարման մեջ
համայնքների ներգրավումը զգալիորեն
կբարելավի տեսակների պահպանման արդյունավետությունը:
- «Խոսրովի անտառ» պետական արգելոցն ունի 23,359 հա տարածք: Արգելոցի տարածքը
հիմնական ենթակառուցվածքներից մեկուսացված է և միայն հարավ-արևմուտքից է
սահմանակցում Արարատյան դաշտի խիտ բնակեցված տարածքին: Տարածքը բնութագրվում
է յուրահատուկ կիսաանապատային, ֆրիգանոիդ, նոսրանտառային լեռնատափաստանային
լանդշաֆտների սիմբիոզներով: Արգելոցի տարածքում գետերի ափերի երկայնքով, ինչպես
նաև Մանկուք և Գյոլայսոր բնակատեղիների հարևանությամբ ներկայացված են նաև
ինտրազոնալ ջրաճահճային էկոհամակարգեր: Արգելոցում ներկայացված են 1948 անոթավոր
բուսատեսակներ
և 1783 կենդանատեսակներ, որոնցից 1500 անողնաշար և 283
ողնաշարավոր տեսակներ:
«Դիլիջան» ազգային պարկը զբաղեցնում է 33,765հա հիմնականում անտառածածկ
տարածք: "Դիլիջան" ազգային պարկի տարածքը Հայաստանի բնաշխարհի եզակի
անկյուններից է, որն առանձնանում է հարուստ և յուրօրինակ կենսաբազմազանությամբ,
մեզոֆիլ անտառային լանդշաֆտների, գիտական, ճանաչողական և տնտեսական բարձր
արժեքներ ունեցող առանձին էկոհամակարգերի ու բնության հուշարձանների
բնապահպանական, գիտա-ճանաչողական, առողջապահական և ռեկրեացիոն բարձր
արժեքներով: Ազգային պարկում ներկայացված են 1200 անոթավոր բուսատեսակներ և 1660
կենդանատեսակներ, որոնցից 1431 անողնաշար և 229 ողնաշարավոր տեսակներ:
18.
«Խոսրովի անտառ» պետական արգելոցին հարակից Ուրցաձոր համայնքը
գտնվում է Արարատյան դաշտավայրի արևմտյան մասի ստորոտում և բաղկացած է երեք
գյուղական բնակավայրերից` Ուրցաձոր (3320 բնակիչ), Լանջանիստ (175 բնակիչ) և Շաղափ
(1030 բնակիչ): 2017 թ. տվյալներով, համայքի ընդհանուր բնակչությունը (4525 բնակիչ, շուրջ
1000 տնային տնտեսություն) հիմնականում զբաղվում է անասնապահությամբ,
բուսաբուծությամբ և պտղաբուծությամբ: Աղյուսակ 4-ում ներկայացվում են համայնքի
հիմնական
ցուցանիշները:
Ֆերմերները
զբաղվում
են
այգեգործությամբ,
անասնապահությամբ, բուսաբուծությամբ, բանջարաբուծությամբ, մեղվաբուծությամբ և
կերարտադրությամբ:
Ամառը տաք է, իսկ ձմեռը` չափավոր ցուրտ: Ձմեռը սկսվում է դեկտեմբերի կեսերից:
Հունվարյան միջին ջերմաստիճանը տատանվում է -3-ից -5 °C-ի սահմաններում: Ամառը
երկարատև է` մայիսից հոկտեմբեր տևողությամբ, օդի միջին ջերմաստիճանը ամսական
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կտրվածքով հասնում է 24-ից- 26°C, իսկ առավելագույնը` 39-40 °C: Հաճախ շոգ եղանակի հետ
նկատվում են ուժեղ քամիներ, որոնք մեծ վնաս են հասցնում գյուղատնտեսությանը:
Տարեկան տեղումների քանակը 250-300 մմ է: Գետերը պատկանում են Կասպյան ավազանին
(Արաքս գետ):
Բնական լանդշաֆտները կիսաանապատայինից վերածվել են մշակվող ոռոգելի
լանդշաֆտների: Ագրո-կլիմայական տեսանկյունից համայնքը գտնվում է բացարձակ
ոռոգման գոտում, քանի որ միջին տարեկան տեղումները ամռանը գերազանցում են 32-36 մմ:
Համայնքի վարչական տարածքում կան 758 հա վարելահողեր, 550 հա հեռագնա
արոտավայրեր, 7767 հա համայնքային արոտավայրեր, 121 հա բազմամյա խոտաբույսերով
խոտածածկ տարածքներ, 40 հա այգիներ և 163 հա հողատարածք: 1991 թ. երկրում
իրականացվող
սեփականաշնորհման
ընթացքում
համայնքային
բնակավայրերում
սեփականաշնորհված մեկ հողամասի չափը կազմել է 0.45 հա: Համայնքում մշակաբույսերի
արտադրությունը հնարավոր է միայն ոռոգման միջոցով: 2013-ից մինչև 2017 թվականը
մշակվել է 250-300 հա աշնանացան ցորեն, 40-60 հա գարնանացան գարի, 40հա ծխախոտ և
70 հա բանջարեղեն ու սեխ:
2017-ի տվյալների համաձայն, համայնքի բնակիչները պահում են 3299 գլուխ խոշոր
եղջրավոր և 3760 գլուխ փոքր եղջրավոր անասուններ, 90 խոզ և հավ: 2013թ-ի
համեմատությամբ, անասնագլխաքանակը նվազել է: Մեկ կովի միջին կաթնատվությունը
նվազել է 300 լիտրով, 2000 լիտրից իջնելով մինչև 1700 լիտր:
Քանի որ մշակաբույսերը մշակվում են միայն համայնքի ոռոգվող տարածքներում, դրանց
բերքատվությունը հիմնականում պայմանավորված է մատակարարվող ոռոգման ջրի
քանակով և բնական վտանգներով: Նախորդ 5 տարիների ընթացքում հավաքագրված
տվյալների վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ բերքատվության աճ չի արձանագրվել, թեև
ֆերմերները պահպանել են գյուղատնտեսական տեխնիկայի մշակության կանոնները: Սա
հիմնականում պայմանավորված է ոռոգման ջրի պակասով ու ոռոգման համակարգի
անարդյունավետ աշխատանքով, որտեղ ջրի կորուստների 80% -ը տեղի է ունենում
առաջնային և երկրորդային ոռոգման ջրանցքներում: Ոռոգման գործընթացը կատարվում է
բաց եղանակով (ոռոգման առուների միջոցով), որոնց մեծամասնությունը խախտված է և
տեղի է ունենում մեծ ջրի կորուստ (տես լուսանկարը): Բացասական ազդեցություն ունեցող
այլ գործոններն են հաճախակի կարկուտները, գարնանային սառնամանիքները, բարձր
ամառային ջերմաստիճանը և տաք քամիները:
- Գյուղական համայնքների բնակիչները սոցիալապես անբարենպաստ պայմաններում են
ապրում: Տարեկան եկամտի մոտ 45% -ը ստացվում է աշխատավարձից, 10%-ը
գյուղատնտեսությունից,
5%-ը
անասնաբուծությունից,
33%-ը
այլ
աղբյուրներից
(կենսաթոշակներ, նպաստներ, այլ երկրներից փոխանցումներ և այլն):
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19.
«Դիլիջան» ազգային պարկին հարակից Դիլիջան, Մարգահովիտ և Ֆիոլետովո
համայնքները գտնվում են Տավուշի մարզի հարավ-արևմտյան մասում: Դիլիջան համայնքը
ձևավորվել է 2016 թվականին և ընդրկում է Հաղարծին, Աղավնավանք, Գոշ, Խաչարձան և
Թեղուտ գյուղական բնակավայրերը: Բնակչության ընդհանուր թիվը Դիլիջան համայնքում և
դրան պատկանող գյուղական համայնքներում կազմում է 6813, Մարգահովիտ համայնքում`
3551, իսկ Ֆիոլետովո համայնքում՝ 1279 մարդ:

• Կլիման չափավոր տաք ու խոնավ է: Դիլիջանը, Մարգահովիտը և Ֆիոլետովոն ու հարակից
գյուղական համայնքները գտնվում են չափավոր խոնավ տարածքներում` տաք
ամառներով և մեղմ ձմեռներով: Գետերը պատկանում են Կասպյան ավազանին (Կուր
գետ):
• Միջին ամսական ջերմաստիճանը հունվարին -2 °C է, իսկ հուլիսին` 18.2 °C: Օդի
չորությունը հատկապես ակնհայտ է ձմռան ու գարնան ամիսներին: Օդի հարաբերական
խոնավությունը կազմում է 65-70%, տեղումների քանակը` 600-650 մմ: Ձմեռը սկսվում է
դեկտեմբերի սկզբին: Ամառը չափավոր տաք է: Հուլիսին միջին ջերմաստիճանը + 18 °C է,
իսկ առավելագույնը` 32-33 °C: Երբեմն գարնանային բարձր ջերմաստիճաններն
անբարենպաստ են ազդում գյուղատնտեսության վրա:
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• Համայնքի տարածքը գրեթե ամբողջությամբ շրջապատված է անտառներով, որի
վերին սահմաններից սկսվում են լեռնային արոտավայրերը: Տարածքն առանձնանում է
բուսական ու կենդանական աշխարհի բազմազանությամբ: Խառը անտառները գրավում են
ընդհանուր մակերեսի 61% -ը:
• Տարածքի կլիմայական պայմանները (մեղմ, հանքային բուժիչ ջրեր, անտառներ,
բույսերով հարուստ լեռնային տարածքներ) չափազանց օգտակար են բնակչության
հանգստի կազմակերպման, առողջության վերականգնման և միջազգային զբոսաշրջության
համար: Տարածքը հարուստ է պատմամշակութային հուշարձաններով, վանքերով,
ամրոցներով, խաչքարերով, կամուրջներով, գերեզմաններով, հուշարձաններով ու
հուշակոթողներով:
• Ֆերմերները
զբաղվում
են
այգեգործությամբ,
անասնապահությամբ,
բուսաբուծությամբ, մեղվապահությամբ և կերարտադրությամբ: Տարածքը համեմատաբար
աղքատ է օգտակար հանածոներով, բայց հարուստ է հանքային ջրերով: Դիլիջանում
գործում է հանքային ջրերի երկու գործարան: Ագրո-կլիմայական տեսանկյունից համայնքը
գտնվում է չափավոր ոռոգման գոտում, քանի որ միջին տարեկան տեղումների քանակը
ամռանը չի գերազանցում 250-300 մմ:
• Համայնքում անջրդի պայմաններում կարող են աճեցվել միայն աշնանացան և
գարնանացան ցորեն և գարի: Մինչդեռ այգիների ու բանջարաբոստանային մշակաբույսերի
և սեխազգիների մշակումը հնարավոր է միայն ոռոգման պայմաններում: Հավաքագրված
տվյալների վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ բոլոր մշակաբույսերի բերքատվությունը
զգալիորեն ցածր է հանրապետական միջինից, որը հիմնականում պայմանավորված է
մատակարարվող ոռոգման ջրի անբավարար քանակով և տարերային աղետներով
(օրինակ` կարկուտ և փոթորիկներ): Բացասական այլ գործոններից կարելի է նշել
հաճախակի կրկնվող կարկուտները, գարնանային ցրտահարությունները, ամառային
բարձր ջերմաստիճանները և տաք քամիները:
Դիլիջան համայնքն ունի հեռագնա արոտների (5878,62հա) և համայնքամերձ
արոտների (1330,38հա) մեծ տարածքներ: Համայնքում հիմնականում պահում են խոշոր և
մանր եղջերավոր անասուններ, թռչուններ և խոզեր: 2013 թվականի համեմատությամբ
2017թ-ին եղջերավոր անասունների թիվը նվազել է ավելի քան 40 %-ով, իսկ տարեկան
միջին կաթնատվությունը նվազել է 150 լիտրով՝ 1250 լիտրից հասնելով 1100 լիտրի:
Մարգահովիտ համայնքն ունի հեռագնա արոտների (2840հա), համայնքամերձ
արոտների (990հա), խոտհարքների, տնամերձ հողամասերի և այգեգործական հողերի
մեծ տարածքներ, որտեղ հիմնականում մշակվում են կարտոֆիլ, սեխ և այլ
բանջարաբոստանային կուլտուրաներ: Համայնքի բարձրադիր հատվածներում անջրդի
պայմաններում կարող են աճեցվել միայն աշնանացան և գարնանացան ցորեն ու գարի:
Համայնքում հիմնականում պահում են խոշոր և մանր եղջրավոր անասուններ: 2013 թ.-ից
ի վեր, անասունների թիվը նվազել է մոտ 14% -ով: 1 կովի միջին կաթնատվությունը
նվազել է 20 լիտրով՝ 1520 լիտրից հասնելով 1500 լիտրի:
- Ֆիոլետովո համայնքն առաջնահերթ համայնքներից ամենափոքրն է: Այն ունի
հեռահար (90 հա) և համայնքամերձ արոտավայրեր (194 հա) և մշակաբույսերի ու
այգեգործական արտադրանքի մշակման համեմատաբար մեծ տարածք, որտեղ
գերակշռում է կարտոֆիլի, կաղամբի, ճակնդեղի և այլ միամյա և բազմամյա
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մշակաբույսերի մշակությունը: Համայնքում հիմնականում պահում են խոշոր եղջերավոր
անասուններ, որոնց քանակը վերջին տարիներին աճել է (մոտավորապես 5%): 1 կովի
միջին կաթնատվությունը 5 տարվա ընթացքում չի փոխվել և կազմում է 1700 լիտր:
• Ներկայացված տվյալները ցույց են տալիս, որ բոլոր համայնքներում առկա է
աղքատության բարձր մակարդակ և ցածր ծնելիություն, որոնք մոտ են հանրապետության
միջին մակարդակին: Սոցիալապես խոցելի թիրախային խմբերը կազմում են բնակչության
մոտ 25 տոկոսը:

Աղյուսակ 4.
Թիրախային համայնքների հիմնական ցուցանիշներ

Հիմնական ցուցանիշներ

Արարատի մարզ
«Խոսրովի անտառ»
Տավուշի մարզ
պետական արգելոցին կից «Դիլիջան» ազգային պարկին կից համայնքներ
համայնքներ

Ուրցաձոր

Դիլիջան

Մարգահովիտ Ֆիոլետովո

Սոցիալ-տնտեսական ցուցանիշներ
Մշտական բնակիչների
քանակը
Տղամարդիկ
Կանայք
Նախադպրոցական տարիք (06 տարեկան)
Դպրոցական տարիք (7-17
տարեկան)

4525

6813

3551

1279

2096
2429
383

3423
3390
299

1794
1757
315

646
633
108

604

890

835

154
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Միջին տարիք (18-63
տարեկան)
63 տարեկանից բարձր անձինք
Տնային տնտեսությունների
քանակը

3195

4389

2297

890

389
1027

760
1995

525
1376

127
365

Գյուղատնտեսական ցուցանիշներ
Վարելահողեր [հա]
Ընդհանուր արոտավայրեր [հա]
Հեռագնա արոտավայրեր [հա]
Համայնքային արոտավայրեր
[հա]
Հողատարածքներ [հա]
Խոտհարքներ[հա]
Անասուններ [գլուխ]
Փոքր եղջերավորներ [գլուխ]
Խոզեր[գլուխ]

758
8317
550
7767

743
7209
5879
1330

440
3830
2840
990

25
135
950
194

163
2000
3299
3760
90

388
1125
1686
343
933

387
1800
1901
1575
295

119
50
1640
280
-

Համայնքների ֆինանսական ցուցանիշներ
2016թ. բյուջե [ԱՄՆ դոլար]
2016 թ. բյուջե, կառ.
սուբսիդիաներ [ԱՄՆ դոլար]
2017 թ. բյուջե [ԱՄՆ դոլար]
2017 թ. բյուջե, կառ.
սուբսիդիաներ [ԱՄՆ դոլար]
% ուղղված աշխատավարձին
% ուղղված շրջակա միջավայրի
պահպանությանը

249,624
86,566 (34.7%)

1,280,898
903,483 (70.5%)

172,894
65,060 (37.6%)

112,545
42,778 (38%)

250,554
131,741 (33.7%)

1,469,888,
901,235 (63.3%)

123,345
50,919 (41.3%)

97,267
42,778 (43.9%)

52.9%
3.7%

17.3
10.3

30.2%
2.7%

39.6%
-

Կլիմայի կանխատեսվող փոփոխության հետևանքները թիրախային տարածքներում և
դրանց հարմարվելու կարողությունները
20. Կլիմայի փոփոխության առկա երկարաժամկետ միտումներն Արարատի մարզում,
որտեղ գտնվում է «Խոսրովի անտառ» պետական արգելոցը և Տավուշի մարզում, որտեղ
գտնվում է «Դիլիջան» ազգային պարկը, հուշում են համապատասխանաբար ամառային
ջերմաստիճանի բարձրացման և ընդհանուր տեղումների քանակի կրճատման մասին:
Հետագայում ևս կանխատեսվում է
ջերմաստիճանի բարձրացում` համաձայն 2100
թվականին Հայաստանի համար կանխատեսված ընդհանուր կլիմայական միտումների:
• «Խոսրովի անտառ» պետական արգելոցին կից համայնքներ. Տարեկան միջին
ջերմաստիճանը 1935թ.-ից մինչև 1996թ. աճել է 0.40°C-ով, 1935թ.-ից մինչև 2007թ. 0.85° C-ով,
իսկ 1935թ.-ից 2016թ.` 1.03°C-ով: Մինչդեռ 1935-2016թթ. ամառային միջին ջերմաստիճանն
աճել է 1.10C –ով, իսկ ձմեռայինը`- 0.40°C-ով: 1935-1996թթ. գրանցված միջին տարեկան
տեղումների քանակը կազմել է 6%, իսկ 1935-2016 ժամանակահատվածում` 10%: Ուշ
աշնանային և վաղ գարնանային սառնամանիքները, ձմռանը դիտված ուժեղ ցրտերն ու
ուժեղ քամիները հիմնականում պայմանավորված են սկանդինավյան հակացիկլոնով, որի
հաճախականությունը ավելացել է 71% -ով, ինչը վկայում է այն մասին, որ
տարածաշրջանում վտանգավոր օդերևութաբանական երևույթների կրկնելիությունը
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մեծանում է: Տարածաշրջանում իրանական հակացիկլոնի ձևավորման դեպքերի թիվը մոտ
63% -ով ավելացել է: Արդյունքում ավելացել է ջերմային ալիքների կրկնելիությունը, ինչպես
նաև երաշտների միջին տևողությունը:
• «Դիլիջան» ազգային պարկին կից համայնքներ. Տարեկան միջին ջերմաստիճանը
1935թ.-ից մինչև 1996թ. աճել է 0.30°C-ով, 1935թ.-ից մինչև 2007թ. 0.65° C-ով, իսկ 1935թ.-ից
2016թ.` 0.95°C-ով: Մինչդեռ 1935-2016թթ. ամառային միջին ջերմաստիճանն աճել է 0.85°C –
ով, իսկ ձմեռայինը` -0.20°C-ով: 1935-1996թթ. գրանցված միջին տարեկան տեղումների
քանակը կազմել է 5% իսկ 1935-2016 ժամանակահատվածում` 9%: Ուշ աշնանային և վաղ
գարնանային սառնամանիքները, ձմռանը դիտված ուժեղ ցրտերն ու ուժեղ քամիները
հիմնականում պայմանավորված են սկանդինավյան հակացիկլոնով, որի ներթափանցման
հաճախականությունն ավելացել է 31% -ով, ինչը վկայում է այն մասին, որ
տարածաշրջանում վտանգավոր օդերևութաբանական երևույթների կրկնելիությունը
մեծանում է: Իրար հաջորդող չորային օրերի միջին քանակն աճել է 3-21 օրով:

21. Կլիմայի փոփոխության նկատմամբ թիրախային համայնքների խոցելիությունը
պայմանավորված է i) հողի և կենսաբազմազանության դեգրադացիայով և մարգինալ
արտադրահամակարգերով, ii) թույլ ենթակառուցվածքով, ոռոգման ջրի անարդյունավետ
համակարգերով ու կլիմայական տեխնոլոգիաների սահմանափակ ներդրմամբ, (iii)
աղքատությամբ, այլընտրանքային եկամուտներ ստանալու
հնարավորությունների
բացակայությամբ, որի արդյունքում լրացուցիչ ճնշում է գործադրվում բնական ռեսուրսների
վրա: Համայնքի արոտավայրերը գտնվում են համայնքից 3-9 կմ հեռավորության վրա և
մարտի սկզբից մինչև նոյեմբերի վերջն օգտագործվում են անասնապահների կողմից:
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Տարածքում հերթափոխային արածեցում չի կիրառվում: Շատ տարածքներում չկան
ջրարբիացման կետեր, որի հետևանքով ջուր խմելու համար կենդանիները մեծ տարածքներ
են անցնում: Քանի որ հեռագնա արոտները հիմնականում չեն օգտագործվում
ճանապարհների վատ վիճակի և բնակիչների մեծ մասի սոցիալական անբավարար վիճակի
պատճառով, ապա ողջ ծանրաբեռնվածությունն ընկնում է համայնքամերձ արոտների վրա:
Կլիմայի գլոբալ տաքացման, ամռվա ընթացքում տեղումների նվազման և երկարատև բարձր
ջերմաստիճանների պայմաններում արոտները չեն հասցնում վերականգնվել արածեցումից
հետո: Սա պայմանավորված է այն փաստով, որ վաղ գարնանից ուշ աշուն տևող
շարունակական արածեցման հետևանքով բույսերը չեն անցնում գեներատիվ զարգացման և
տարածքը չի վերականգնվում սերմնային վերաճի միջոցով: Համայնքին մոտ արոտավայրերը
խիստ դեգրադացված են: Նվազել է օրգանական ածխածնով հարուստ հողի բերրի շերտը, իսկ
բուսականությունն աղքատացել է: Այս պայմաններում ինտենսիվ կերպով տարածվում են
այնպիսի չորադիմացկուն բույսատեսակներ, որոնք կենդանիները չեն ուտում: Կերի համար
կենդանիներն անցնում են մեծ տարածություններ և լրացուցիչ նպաստում դեգրադացման
ուժեղացմանը: Այս ամենի պատճառով խիստ նվազել է և կլիմայի փոփոխության
պայմաններում կշարունակի նվազել արոտների հարմարվողականությունը կլիմայի
փոփոխության նկատմամբ: Հատուկ միջոցառումներ չկիրառելու դեպքում համայնքամերձ
արոտների մոտ 5 տոկոսը կվերածվի անարդյունավետ լանդշաֆտների: Առաջիկա 10
տարիների ընթացքում, բարելավման միջոցառումներ չձեռնարկելու պարագայում
համայնքային արոտավայրերի գրեթե 30% -ը, ամենայն հավանականությամբ, կկորցնեն
կլիմայի փոփոխության նկատմամբ հարմարվողականության ներուժը և կվերածվեն
կիսաանապատային էկոհամակարգերի:
22.
Սա իր հերթին էականորեն ազդում է բնակչության կենսամակարդակի վրա:
Գյուղատնտեսությունից և անասնապահությունից ստացվող եկամուտների կրճատումը
բնակիչների մի մասին թույլ չի տալիս կենցաղային կարիքների համար գազ և
էլեկտրաէներգիա օգտագործել: Որպես վառելիք օգտագործվում են փայտը և չոր գոմաղբը:
Այս պայմաններում կա երկու հիմնական բացասական արդյունք:
•
Անտառային էկոհամակարգի վրա ճնշումը մեծանում է, որի արդյունքում անտառի
կլիմայակարգավորիչ և ջրակլանիչ հատկությունները նվազում են: Անտառային
ծառահատումների և անտառների նոսրացման հետևանքով էկոհամակարգում գերիշխում են
ցածրարժեք թփերը, մինչդեռ բարձրարժեք ծառատեսակների սերմնային աճն ու նոր
անտառի զարգացումը վատթարանում են: Էկոհամակարգը աստիճանաբար թուլանում է և
կորցնում է իր հարմարվողականությունը կլիմայի փոփոխության նկատմամբ:
• Գյուղատնտեսության մեջ օրգանական պարարտանյութերի օգտագործումը
նվազում է: Աստիճանաբար հողի որակը վատթարանում է և հաճախ չի մշակվում`
վերածվելով կիսաանապատային կամ շատ նոսր խոտածածկ տարածքների:
23.
Միևնույն ժամանակ, անօրինական գործողությունները, ինչպիսիք են` ապօրինի
հատումները, արածեցումը և օգտակար բույսերի հավաքը, տեղի են ունենում երկու
պահպանվող տարածքների միջև ընկած համայնքի ազդեցության գոտում, որը մեծ մասամբ
պայմանավորված է աղքատության բարձր մակարդակով և պահպանվող տարածքների
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արժեքների վերաբերյալ գիտելիքների ցածր մակարդակով: Այս և այլ ապօրինի
գործողությունների արդյունքում բուսածածկը դեգրադացվում է և նվազում է էկոհամակարգի
կայունությունը կլիմայի փոփոխության նկատմամբ: Քանի որ բնության հատուկ պահպանվող
տարածքները կարևոր տարածքներ են կլիմայի փոփոխության նկատմամբ էկոհամակարգերի
և լանդշաֆտների կայունության մակարդակի բարձրացման տեսանկյունից, որոնք ունեն
բնապահպանական, սոցիալական, առողջապահական և մեծ գիտական արժեք, պահպանվող
տարածքների կառավարումն իրականացնող կազմակերպությունների և համայնքների միջև
արդյունավետ համագործակցությունը և հետագա զարգացումը կարևորվում է և կբարձրացնի
պահպանվող բնական էկոհամակարգերի հարմարվողականության մակարդակը: Միևնույն
ժամանակ, պարզ է, որ հնարավոր չէ բարձրացնել հատուկ պահպանվող տարածքների
արդյունավետությունը` առանց համայնքների բնակչության սոցիալական վիճակի
բարելավման և պահպանվող տարածքների կարևորության վերաբերյալ համայնքի
իրազեկման բարձրացման աշխատանքների իրականացման: Սա հատկապես կարևոր է
աղքատության մեջ ապրող կանանց համար, քանի որ եկամուտների ստացման
այլընտրանքային ձևերի նրանց հասանելությունն ու հնարավորությունները տղամարդկանց
համեմատությամբ նույն չեն և նրանք չեն կարող ապրուստի ապահովման նպատակով
մասնակցել անօրինական գործողությունների: Համայնքները պետք է դիտարկվեն ոչ թե
որպես պահպանվող տարածքներին խոչընդոտող այլ նպաստող գործոններ:
24. Համայնքային ինքնակառավարման մարմիններն ի վիճակի չեն համապատասխան
ֆինանսական ռեսուրսներ ապահովել հարմարվողականության միջոցառումների, ինչպես
նաև էներգաարդյունավետ տեխնոլոգիաների ու արժեշղթայի դիվերսիֆիկացման խթանման
ու իրականացման (արևային ջրատաքացուցիչների տեղադրում, ժամանակակից ջերմոցների
կառուցում` մրգերի և բանջարեղենի տնկիների համար թեթև կոնստրուկցիաներով և այլն),
կայուն գյուղատնտեսության և անասնաբուծության միջոցառումների աջակցության (ոռոգման
համակարգի վերանորոգում, գյուղատնտեսության դիվերսիֆիկացիա, ջրատարների
վերակառուցում, արոտավայրերում խմոցների (ջրարբիեցման կետ) կառուցում և այլն),
ինչպես նաև բնական էկոհամակարգերի ու գյուղատնտեսական լանդշաֆտների
կայունության և արտադրանքի ծավալների աճի համար: Աղյուսակ 4-ում ներկայացված է 2016
և 2017 թթ.համայնքների բյուջեն: Վերլուծելով ծրագրի բոլոր համայնքների բյուջեները, կարելի
է հանգել այն եզրակացության, որ բյուջեները կազմված են համայնքների սեփական
եկամուտներից և պետական սուբսիդիաներից:
Ծրագրի նպատակներ
25. Ծրագրի նպատակն է՝ նվազեցնել «Խոսրովի անտառ» և «Դիլիջան» ազգային
պարկին հարակից տեղական համայնքների կլիմայի ռիսկի խոցելիությունը: Ամրապնդել
գյուղատնտեսական և ինստիտուցիոնալ պլանավորման կարողությունները կլիմայի
փոփոխության պայմաններում բարձրացնելով հարմարվողականության մակարդակը:
26. Ծրագրի սպասվելիք 3 արդյունքներն են՝
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Արդյունք 1. Ներդրվել է համայնքահեն խելացի գյուղատնտեսական գործելակերպ
դեգրադացված տարածքներում, նվազել է կլիմայական ռիսկերի նկատմամբ պահպանվող
տարածքների խոցելիությունը:
Արդյունք 2. Խոցելի գյուղական համայքներում հասանելի են գյուղատնտեսական
խելացի տեխնոլոգիաները և էկոլոգիապես մաքուր գյուղատնտեսական արտադրանքի
արժեշղթաները:
Արդյունք 3. Թիրախային համայնքներում
բարձրացել է կլիմայական խելացի
գյուղատնտեսական արտադրության մեթոդների ու հողերի չեզոք դեգրադացիայի (ՀՉԴ)
վերաբերյալ իրազեկվածության, պլանավորման, մոնիթորինգի ու որոշումների կայացման
մակարդակը:
Ծրագրի բաղադրիչներն ու ֆինանսավորումը
Ծրագրի բաղադրիչներ
Ակնկալվող
արդյունքներ
Բաղադրիչ 1
Համայնքահեն խելացի
գյուղատնտեսական
գործելակերպի ներդրում
դեգրադացված
տարածքներում և
բուֆերային գոտիներում

Ակնկալվող
ենթաարդյունքներ

Արդյունք 1

Ենթաարդյունք 1.1

Համայնքահեն խելացի
գյուղատնտեսական
գործելակերպը
ներդրված է
դեգրադացված
տարածքներում`
նվազեցնելով
արտադրական
համակարգերի և
պահպանվող
տարածքների
խոցելիությունը
կլիմայական ռիսկերի
նկատմամբ

Ոռոգման ջրի
մատակարարման
համակարգերը
վերականգնված են`
բարձրացնելով
ջրօգտագործման
արդյունավետությունը

Ենթաարդյունք 1.2
Ընտրված համայնքային
այգիներում տեղադրված են
ջրախնայող կաթիլային
ոռոգման համակարգեր

Ենթաարդյունք 1.3
Հեռագնա արոտավայրերի
դեգրադացված հողեր տանող
առկա դաշտամիջյան
ճանապարհները
վերականգնված են

Ենթաարդյունք 1.4
Ստեղծված են բազմամյա
բույսերի ցանքատարածքներ `
նվազեցնելով արոտավայրերի
դեգրադացիան

Ենթաարդյունք 1.5
Համայնքային արոտավայրերն
ու խոտհարքները
վերականգնված են, իսկ դրանց
հարմարվողականությունը
բարելավված է

Ենթաարդյունք 1.6
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Գումար
(ԱՄՆ
դոլար)
1 733 183

Ջրաբիացման կետերը
կառուցված են

Ենթաարդյունք 1.7
Դեգրադացված թեքլանջերը
վերականգնված են`
բազմամյա, չորադիմացկուն
տեսակների տնկման միջոցով

Բաղադրիչ 2
Խոցելի գյուղական
համայնքներում ներդնել և
ամրապնդել կլիմայական
խելացի տեխնոլոգիաներն
ու արժեշղթաները

Արդյունք 2

Ենթաարդյունք 2.1

Գյուղատնտեսական
արտադրանքի
ստացման
արժեշղթաներն
ամրապնդված են, իսկ
կլիմայական խելացի
տեխնոլոգիաները
հասանելի են խոցելի
գյուղական
համայնքների,ներառյալ`
հավասարապես
կանանց և
տղամարդկանց համար

<<Կլիմայական խելացի
գյուղատնտեսական>>
տեխնոլոգիաների ներդրում

342 397

Ենթաարդյունք 2.2
Թիրախային համայնքների
տարածքներում կառուցված են
չտաքացվող թեթև
կոնստրուկցիաներով
ջերմատներ

Ենթաարդյունք 2.3
Թիրախային համայնքների
տարածքներում տեղադրված
են արևային չորանոցներ

Ենթաարդյունք 2.4
Կլիմայական խելացի
գյուղատնտեսական
արժեշղթայի համար կազմված
են համայնքային
կառավարման ու բիզնես
պլաններ

Բաղադրիչ 3

Արդյունք 3

Ենթաարդյունք 3.1

Կլիմայական խելացի
գյուղատնտեսական
գործելակերպի վերաբերյալ
իրազեկության մակարդակի
բարձրացում,կարողությունների
հզորացում, մոնիթորինգ և
որոշումների կայացում

Թիրախային
համայնքներում
բարձրացել է
կլիմայական խելացի
գյուղատնտեսական
արտադրության
մեթոդների ու ՀՉԴ
վերաբերյալ
իրազեկվածության,
պլանավորման,
մոնիթորինգի ու
որոշումների կայացման
մակարդակը

Ֆերմերային դաշտային
դպրոցները և
ագրոգիտասփյուռ
ծառայությունները
տրամադրված են թիրախային
համայնքներին` կլիմայական
խելացի գյուղատնտեսական և
ՀՉԴ լավագույն
պրակտիկաները կիսելու
համար

Ենթաարդյունք 3.2
Կլիմայական խելացի
գյուղատնտեսության
վերաբերյալ լավագույն փորձի
օրինակներն ու ուսումնական
նյութերը կազմված,
տարածված և մատչելի են

Ենթաարդյունք 3.3
Թիրախային համայնքների
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200 000

համար իրականացված է
համայնքահեն
հարմարվողականության
պլանավորում

Ենթաարդյունք 3.4
Թիրախային համայնքներում
մշակվել են կլիմայական և
գենդերային
հավասարակշռված
գյուղատնտեսություն և ՀՉԴ
ապահովող
ռազմավարություններ

Ենթաարդյունք 3.5
Թիրախային համայնքների
համար ստեղծվել է հողի
հարմարվողականության
միջոցառումների ու հողի չեզոք
դեգրադացիայի մոնիթորինգի
համակարգ
3. Ընդամենը բաղադրիչներ
4. Ծրագրի իրագործման
ծախսեր*
5 Ծրագրի ընդհանուր արժեք
6. Իրականացնող կազմակերպության կողմից գանձվող ծրագրի շրջափուլի
կառավարման վճար (եթե կիրառելի է)

2 275 580
34130
2309710
196290

Պահանջվող ֆինանսավորման գումար
2 506 000
* Հեղինակային հսկողությունը, տեխնիկական վերահսկողությունը ներառում են ծրագրի

միջանկյալ և ավարտական արտաքին մոնիթորինգը, միջանկյալ և ավարտական
արտաքին աուդիտը, ԱՖ փորձագետների միջանկյալ և ավարտական
առաքելությունները:
Ծրագրի նախատեսված օրացույց:

Ներկայացրեք առաջարկվող ծրագրի հետևյալ փուլերի ժամկետները
Ակնկալվող
ժամկետներ

Ծրագրի փուլեր
Ծրագրի իրականացման սկիզբ
Միջնաժամկետ (եթե պլանավորված է)
Ծրագրի ավարտ
Ամփոփիչ գնահատում

2019
2020
2021
2022

Ծրագրի ընդհանուր տևողությունը կազմում է 3 տարի (36 ամիս):
ԲԱԺԻՆ II: ԾՐԱԳՐԻ ՀԻՄՆԱՎՈՐՈՒՄ
Ա. Ծրագրի բաղադրիչների նկարագրություն
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Մոտեցում և նպատակներ
27.
Ծրագրի ընդհանուր նպատակն է՝ նվազեցնել «Խոսրովի անտառ» պետական
արգելոցին և «Դիլիջան» ազգային պարկին հարակից տեղական համայնքների
խոցելիությունը
կլիմայական
ռիսկերի
նկատմամբ,
գյուղատնտեսության
հարմարվողականության ամրապնդման և ինստիտուցիոնալ կարողությունների հզորացման
միջոցով:
28.
Առաջարկվող
ծրագրի
շրջանակներում
կմշակվեն
ադապտիվ
ռազմավարություններ` ի պատասխան գյուղատնտեսական և բնական լանդշաֆտների վրա
կլիմայի փոփոխության ազդեցությունների: Այն կշարունակի կայուն կերպով ամրապնդել
ազդակիր համայնքների կենսապահովումը` չխորացնելով խոցելի համայնքների
մարգինալացումը և հողերի դեգրադացիան` կլիմայական խելացի գյուղատնտեսական
տեխնոլոգիաների ներդրման, կոնկրետ արտադրանքի արժեշղթայի բարելավման (օրինակ,
չորացրած մրգերը (ծիրան, հատապտուղներ, խնձոր), բանջարեղենները և խոտաբույսերը) և
տեղական համայնքների հարմարվողական կարողությունների բարձրացման համար
պլանավորման կարողությունների ամրապնդման միջոցով: Ծրագիրը ձգտում է ընդգրկել
խոցելի համայնքների, ներառյալ` կանանց, աղքատ տնային տնտեսությունների
առաջնահերթությունները և մասնակցությունը` ապահովելով, որ ծրագիրը հզորացնի այդ
համայնքներն ու չխորացնի գոյություն ունեցող անհավասարությունները, ինչպես նաև
համախմբի հողի չեզոք դեգրադացման և կլիմայի փոփոխության հարմարվողականության
հասկացությունները:
29.
Ծրագրի կիզակետում կլինեն հարմարվողականության երեք հիմնական
ռազմավարությունները.
(i) կլիմայի
փոփոխության
ուժեղացման
պայմաններում
ագրոէկոլոգիական
լանդշաֆտների
հարմարվողականության
բարձրացում
և
գյուղատնտեսության արդյունավետության ապահովում, (ii) կլիմայական գյուղատնտեսական
արժեշղթայի ապահովում` խթանելով ցածր ծախսերը, էներգախնայող տեխնոլոգիաները և
(iii) տեղական համայնքների պլանավորման կարողությունների բարելավում և նրանց
տեղական հարմարվողականության ամրապնդում: Ծրագիրը կհամախմբի հողի չեզոք
դեգրադացիայի (ՀՉԴ) և կլիմայական խելացի գյուղատնտեսության սկզբունքները և դրանով
իսկ կարևոր դերակատարություն կունենա հողի չեզոք դեգրադացիային հասնելու
տեսանկյունից
(ՀՉԴ):
«Կլիմայական
խելացի
գյուղատնտեսության»
պրակտիկաները/տեխնիկաները մեծ նշանակություն ունեն
ջերմոցային գազերի
արտանետումների նվազեցմանը և բնական ու գյուղատնտեսական էկոհամակարգերի
հարմարվողականության բարձրացմանը նպաստելու տեսանկյունից: Ակնհայտ է, որ
ջերմաստիճանի
բարձրացման,
տեղումների
նվազեցման
և
այլ
կլիմայական
փոփոխությունների պայմաններում գյուղատնտեսությունը չի կարող պայքարել գլոբալ
տաքացման
դեմ:
Հարմարվողականության
բարձրացման
տեսանկյունից
գյուղատնտեսությունը տարբերվում է մի շարք առանցքային ոլորտներից:
30.
Ծրագիրը բաղկացած է երեք հիմնական բաղադրիչներից` երեք հիմնական
արդյունքներով: Ծրագրի բաղադրիչ 1-ի կիզակետում կլինեն գյուղատնտեսության ոլորտի
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հարմարվողականության ամրապնդման համար համայնքահեն, արդար և գենդերային
հարցերին առնչվող միջամտությունները: Բաղադրիչ 2-ը կխթանի կլիմայական խելացի
գյուղատնտեսական արժեշղթաները, որոնք իրենց հերթին կստեղծեն և կօժանդակեն
ներգրավված համայնքների եկամուտների ստեղծմանն աջակցող գործողություններին:
Բաղադրիչ 3-ը ներառում է կարողությունների զարգացմանը, իրազեկմանը, ուսուցմանը,
ինչպես նաև գիտելիքների և տեղեկատվության կառավարմանն առնչվող թեմաներ, կլիմայի
փոփոխության հարմարեցման ազգային ռազմավարությունների և քաղաքականությունների
ուժեղացման նպատակով նպաստում է տեղեկատվության փոխանակմանը: Ծրագրի
հիմնական միջամտությունները կիրականացվեն «Խոսրովի անտառ» պետական արգելոցի և
«Դիլիջան» ազգային պարկի հարակից համայնքներում:
31.
Ծրագրի
հայեցակարգը
մշակվել
է,
հաշվի
առնելով
ինչպես
հարմարվողականության հիմնադրամի քաղաքականությունները, այնպես էլ` լավագույն
միջազգային գործելակերպերը: Հայեցակարգի ձևակերպման ընթացքում համայնքային
խորհրդակցություններ են անցկացվել բոլոր թիրախային համայնքներում` թույլ տալով
կլիմայի փոփոխության հարմարեցման համար մասնակցային պլանավորմանը և
առաջնահերթ միջամտությունների ձևակերպմանը: Բնական էկոհամակարգերի և
գյուղատնտեսական
լանդշաֆտների
հարմարվողականության
վրա
բացասական
ազդեցություն ունեցող հնարավոր գործոնների բացահայտման և յուրաքանչյուր համայնքի
համար
առաջնահերթ
միջամտության
ձևակերպման
նպատակով
լրացվել
են
հարցաթերթիկներ, հավաքագրվել են այլ տվյալներ և անցկացվել են համայնքային
հանդիպումներ:
Էկոհամակարգերի
և
համայնքների
հարմարվողականության
միջոցառումները հիմնականում ուղղված են կլիմայական արտակարգ իրավիճակներին
(բարձր և ցածր ջերմաստիճաններ, չոր և տաք քամիներ, գարնանային և աշնանային
սառնամանիքներ, ուժեղ կարկուտներ և անձրևներ և այլն) հարմարեցմանը:
32. Սա փորձնական կամ ինկուբատորային ծրագիր է, որը պետք է ընդլայնվի
Հայաստանի պահպանվող տարածքների և անտառների խոցելի տարածքներում և
բուֆերային գոտիներում: Դրա շրջանակներում պետք է փորձարկվեն նաև մի շարք
համապատասխան մոդելներ: Այսպիսով, ծրագիրը հետևում է ներքևից վերև/աճողական և
համայնքահեն մոտեցմանը, որի շրջանկներում տեղական մակարդակում խոցելի
համայնքների կողմից սահմանվել, առաջնայնացվել և իրականացվել են համապատասխան
գործողությունները, հաշվի է առնվել տղամարդկանց և կանանց հավասար
մասնակցությունը:

Ծրագրի բաղադրիչներ
Բաղադրիչ 1 Համայնքահեն խելացի գյուղատնտեսական գործելակերպի ներդրում
դեգրադացված տարածքներում և բուֆերային գոտիներում
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Բաղադրիչը նպատակ ունի բարձրացնել հարմարվողականությունը` կլիմայական
խելացի գյուղատնտեսության խթանման և բնական էկոհամակարգերի վերականգնմանը, հողի
և
ջրի
պահպանությանը,
օրգանական
գյուղատնտեսությանը,
ծախսարդյունավետ
տեխնոլոգիաների ներդրմանն ու անասնակերի որակի բարելավմանը օժանդակող
գործողությունների մշակման միջոցով: Այն կոչված է ամրապնդելու հարմարվողականության
բարձրացման
միջոցառումները, որոնք բարելավում են թիրախային բնակչության
կենսապահովումը և սոցիալական պայմանները: Այս բաղադրիչի կիզակետում են ծրագրի
տարածքում տեղակայված բոլոր տեղական արտադրողները (հիմնականում միկրո և
փոքրածավալ արտադրողներ), ովքեր խիստ խոցելի են հիդրոօդերևութաբանական ծայրահեղ
երևույթների և կլիմայի փոփոխության աստիճանական հետևանքների նկատմամբ:
Կլիմայական ռիսկերի կառավարման ոլորտում տեղական կարողությունների զարգացումն
(իշխանություններ, ֆերմերային ասոցիացիաներ, քաղաքացիական հասարակության
կազմակերպություններ և մասնավոր հատված) օժանդակում է միջամտություններին`
խթանելով համայնքահեն հարմարվողականությանը և տեղական արտադրողների
հզորացմանը` կլիմայի փոփոխության ազդեցությունների
դեմ արդյունավետ կերպով
պայքարելու կարողությունների բարձրացման միջոցով:
33. Արդյունք 1: Համայնքահեն խելացի գյուղատնտեսական գործելակերպը ներդրված է
դեգրադացված տարածքներում` նվազեցնելով արտադրական համակարգերի և
պահպանվող տարածքների խոցելիությունը կլիմայական ռիսկերի նկատմամբ
Բաղադրիչ 1-ը վերաբերվում է «Խոսրովի անտառ» պետական արգելոցի (1 համայնք) և
«Դիլիջան» ազգային պարկի (3 համայնքներ) հարևանությամբ գտնվող թիրախային
համայնքներում բուսաբուծական, անասնաբուծական և անտառաբուծական համակարգերում և
բնական կենսամիջավայրերում հարմարվողականության կրիտիկական խնդիրներին:
Թիրախային
համայնքներում արտադրական
համակարգերի,
կենսապահովման
և
հարմարվողականության մարտահրավերների մասին մանրամասները ներկայացված են
վերևում: Ծրագրի շրջանակներում 4 թիրախային համայնքներում կստեղծվեն ցուցադրական
տարածքներ
(համայնքային հողեր, դպրոցներ և այլն), կոնկրետ գյուղատնտեսական
պրակտիկաների վերաբերյալ կկազմակերպվեն վերապատրաստման դասընթացներ:
Կիրականացվի ուսուցանողների և համայնքի ակտիվ կամավորների վերապատրաստում,
կտրամադրվեն միջոցներ և նյութեր ֆերմերներին (օրինակ, չորադիմացկուն մշակաբույսերի
սերմնացու և տնկիներ), էականորեն կվերականգնվեն համայնքային ենթակառուցվածքները և
ուղղակի աջակցություն կցուցաբերվի առավել խոցելի համայնքներին:
Բոլոր գործողությունները նախատեսվում և իրականացվում են տեղական համայնքների
կողմից մասնակցային և ներքևից վերև/աճողական մոտեցմամբ, ագրոգիտասփյուռ
ծառայությունների և արտաքին գործընկերների աջակցությամբ, որտեղ անհրաժեշտ է
առաջնահերթություն
տալ
մարգինալացված
խմբերին,
այդ
թվում`
կանանց,
երիտասարդության, աղքատ տնային տնտեսությունների հավասար մասնակցությանը այդ
հնարավորություններում: Ակնկալվում է, որ ծրագրի գործողությունները կտարածվեն նաև
համայնքների բոլոր շրջաններում և Հայաստանի ԲՀՊՏ-ների հարակից այլ խոցելի
համայնքներում:
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34.
Հաշվի առնելով կլիմայի առկա և կանխատեսվող փոփոխությունների սցենարները,
բնական էկոհամակարգերի և գյուղատնտեսական լանդշաֆտների հարմարվողականության
մակարդակի բարձրացմանն ուղղված ժամանակակից արդյունավետ գործողությունները՝
ծրագիրը մշակվել է, հիմք ընդունելով միմյանց հետ փոխկապակցված հետևյալ
միջոցառումների շղթան.
1. Դեգրադացված
բնական էկոհամակարգերի հարմարվողականության մակարդակը
հնարավոր է բարձրացնել դրանց ամբողջականության վերականգնման միջոցով,
2. Բնական էկոհամակարգերի հարմարվողականության մակարդակը
հնարավոր է
բարձրացնել դրանց վրա մարդածին ճնշման նվազեցման միջոցով,
3. Բնական էկոհամակարգերի հարմարվողականության մակարդակը
հնարավոր է
բարձրացնել դրանց ճիշտ շահագործման և պահպանության միջոցով.
4. Գյուղատնտեսական լանդշաֆտների հարմարվողականության մակարդակը հնարավոր
է բարձրացնել
ոռոգման ջրի արդյունավետ կառավարման և մշակության
նորագույն տեխնոլոգիաների ներդրման միջոցով,
5. Բնական
էկոհամակարգերի
և
գյուղատնտեսական
լանդշաֆտների
հարմարվողականության մակարդակի բարձրացումը առավել արդյունավետ է, երբ
այն զուգակցվում է
բնակչության կենսամակարդակի բարձրացման
միջոցառումների հետ,
6. Բնության հատուկ պահպանվող տարածքների պահպանության արդյունավետության
բարձրացումը
հնարավոր
է
իրականացնել
հարակից
համայնքների
ազգաբնակչության սոցիալ-տնտեսական վիճակի բարելավման միջոցով:
7. Բնական
էկոհամակարգերի
և
գյուղատնտեսական
լանդշաֆտների
հարմարվողականության մակարդակի բարձրացումը նպաստում է մի շարք
օգուտների ստացմանը, ներառյալ` հողի չեզոք դեգրադացիայի հանձնառության
կատարմանը:
35.
Ծրագիրը
կիրականացնի
մի
շարք
գործողություններ
և
կներդնի
հարմարվողականության հետևյալ միջոցառումները.
Ջրօգտագործման
արդյունավետության
բարձրացում՝
կլիմայի
փոփոխության
հետևանքով ջրային պաշարների նվազման կանխատեսվող խնդրի լուծման և կլիմայի
փոփոխության հետևանքների նկատմամբ գյուղատնտեսական համակարգերի խոցելիության
նվազման նպատակով: Կիրականցվի ոռոգման համակարգի վերականգնման, կաթիլային
ոռոգման համակարգի ներդրման և ջրա և կլիմայական գյուղատնտեսական գործելակերպերի
օժանդակման միջոցով:
Հիմնական ոռոգման ջրահամակարգերի վերանորոգում, որտեղ ջրի կորուստը հասնում է
մինչև 80% -ի: Ոռոգման ջրի պահանջարկը կարևորագույն տարր է Արարատի մարզում
կարևոր մշակաբույսերի պահպանման տեսանկյունից: Բացի այդ, տարածքն աչքի է ընկնում
ջրի սակավությամբ: Ակնկալվող փոփոխությունը կնպաստի ջրի խնայողությանը, կընդլայնվի
ոռոգվող տարածքը, կխթանի դիվերսիֆիկացված գյուղատնտեսությանն ու մշակաբույսերի
բերքատվությանը` այդպիսով ավելացնելով բնակչության եկամուտները:
Համայնքներում կաթիլային ոռոգման ինտենսիվ այգիների ստեղծում: Այս համակարգը
հնարավորություն կտա խնայված ջուրն օգտագործել նոր հողերի ոռոգման համար`
բարձրացնելով բնակչության եկամուտները:
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•
Հողում հումուսի (օրգանական ածխածնի) պարունակության բարձրացում. (i)
մուլչապատման, վարելահողերի բարելավման, օրգանական պարարտանյութերի կիրառման,
հողի էրոզիայի կանխարգելման և հողի էրոզիայի նվազեցման միջոցառումների մշակման
միջոցով; (ii) դեգրադացված լանջերի վրա ագրոանտառի հիմնման միջոցով; և (iii)
ջերմադիմացկուն, չորադիմացկուն սորտերի, ինչպես նաև շուկայում բարձր պահանջարկ
ունեցող հատապտուղների տնկման միջոցով:
Կիրառել առավել ջերմադիմացկուն և չորադիմացկուն մշակաբույսեր և խթանել կլիմայական
անասնաբուծությունը: Համայնքային արոտների վրա ճնշման կրճատման նպատակով
ապահովել հեռագնա արոտների հասանելիությունը (դաշտամիջյան ճանապարհների
վերականգնում), բարելավել արոտաշրջանառությունը և վերականգնել անասունների
խմոցները: Մակերեսային բարելավման և անասունների խմոցների կառուցման միջոցով
համայնքային արոտավայրերի և խոտհարքների տարածքների վերականգնում: Այս
գործողության
շրջանակներում
կիրականացվի
ծրագրի
տարածքի
բնական
մարգագետինների կառավարման բարելավում, այդ թվում նաև վերականգնում՝ սննդային
բարձրարժեք թիթեռնածաղկավոր տեսակներով: Խմոցներն այնպես են տեղակայվելու,
որպեսզի արոտներն առավել արդյունավետ օգտագործվեն, քանի որ դրանք խմելու ջրի
պակասի պատճառով թերի են օգտագործվում:
Կերի կայուն բազայի ստեղծման նպատակով անասնակերի կառավարման բարելավում`
բազմամյա բույսերի ցանքատարածքների ստեղծման միջոցով (կորնգան): Այս գործողության
արդյունքում անասունների ձմեռման շրջանը կերկարի, որն իր հերթին կհանգեցնի հարակից
արոտների դեգրադացման կանխարգելման, ինչպես նաև հողի բերրիության ավելացման:
•
Թիրախային դեգրադացված լանջերի տարածքներում ագրոանտառների հիմնման և
վերականգնման միջոցով բարելավել հարակից տարածքների միկրոկլիման: Լանջերի
Էրոզիայի կանխարգելում` չորադիմացկուն տեսակների, ինչպես նաև շուկայում բարձր
պահանջարկ ունեցող հատապտուղների տնկման միջոցով:
•
Խթանել առավել չորադիմացկուն, աղակայուն բուսատեսակների մշակումը և հիմնել
չորադիմացկուն բուսատեսակների սերմնային գենբանկեր` ապահովելով սերմերի
մատչելիությունը տեղական համայնքների համար,
•
Խթանել տեղեկատվության փոխանակումը, ֆերմերային դաշտային դպրոցների
կազմակերպման և համաշխարհային լավագույն գործելակերպերի տարածման միջոցով,
•
Կլիմայական խելացի գյուղատնտեսության, հողի չեզոք դեգրադացիայի, անտառի և
էկոհամակարգի հարմարվողականության բարձրացման նպատակով ներդնել բարելավված
մշտադիտարկման համակարգ:
36. Սույն բաղադրիչի ենթաարդյունքներն են.
Ենթաարդյունք 1.1: Ոռոգման համակարգերը վերականգնված են` բարձրացել է

ջրի

օգտագործման արդյունավետությունը;
Ենթաարդյունք 1.2: Ընտրված համայնքային այգիներում տեղադրված են ջրախնայող
կաթիլային ոռոգման համակարգեր;
Ենթաարդյունք 1.3: Հեռագնա արոտավայրերի դեգրադացված հողեր տանող առկա
դաշտամիջյան ճանապարհները վերականգնված են;
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Ենթաարդյունք 1.4: Բազմամյա խոտաբույսերի ցանքատարածքները ստեղծված են` նվազել է
արոտների դեգրադացիան;
Ենթաարդյունք 1.5: Համայնքային արոտներն ու խոտհարքները վերականգնված են,
բարձրացել է հարմարվողականությունը;
Ենթաարդյունք 1.6: Կառուցված են ջրարբիացման կետեր;
Ենթաարդյունք1.7: Դեգրադացված լանջերը վերականգնված են` բազմամյա, չորադիմացկուն
բուսատեսակների տնկման միջոցով:
Ենթաարդյունք 1.1: Ոռոգման համակարգերը վերականգնված են` բարձրացել է

ջրի

օգտագործման արդյունավետությունը;
Համայնք Ուրցաձոր
Ուրցաձոր համայնքի Ուրցաձոր գյուղի վարչական տարածքի հողերը նախատեսվում է
ոռոգել Վեդու ջրամբարի միջոցով, որի պատվարի և օժանդակ կառուցվածքների կառուցման
աշխատանքները մեկնարկվել են 2017թ-ին և կավարտվեն 2020թ. կեսերին: Ջրամբարի
շահագործմամբ հնարավոր կլինի 18 մլն խմ-ով տնտեսել Սևանա լճի ջուրը: Ջրամբարի և
ոռոգման համակարգի կառուցման 90 մլն եվրո արժողությամբ ծրագիրն իրականացվում է
Զարգացման ֆրանսիական գործակալության վարկային միջոցներով և ՀՀ կառավարության
համաֆինանսավորմամբ: Վեդիի ջրամբարը գտնվում է Արարատի մարզում: Ջրամբարը սնում
են Վեդի և Խոսրով գետերը: Վեդու ջրամբարի ընդհանուր ծավալը 29 մլն մ3 է, իսկ պատվարի
բարձրությունը՝ H=72 մ: Հնարավոր կլինի ոռոգել 3200 հա հողատարածք:
Ծրագրի նպատակն է բարելավել ջրային ռեսուրսների և ոռոգվող գյուղատնտեսության
կայունությունը Արարատյան հարթավայրում՝ ոռոգման ցանցերի վերանորոգման և
արդիականացման միջոցով: Ծրագիրը նպատակաուղղված է ջրով և ոռոգման ցանցերով
պայմանավորված սահմանափակումները վերացնելու միջոցով կանգնեցնել Արարատյան
հարթավայրում գյուղատնտեսական հողերի լքման միտումները:
Ներկայումս Ուրցաձոր համայնքն ապահովված է ոռոգման ջրով: Վերջին 25 տարիների
ընթացքում ջերմաստիճանի բարձրացման, տեղումների նվազման, խորքային ջրհորներում ջրի
քանակի նվազման և ոռոգման ցանցի քայքայման հետևանքով ամռան ամիսներին դիտվում է
ոռոգման ջրի պակաս: Մեր կողմից իրականացվող ծրագիրը կնպաստի առկա ոռոգման ջրի
խնայողական
օգտագործմանը:
Վեդիի
ջրամբարը
աշուն-ձմեռ-գարուն
ժամանակահատվածում կկուտակի չօգտագործվող ջուրը և ամռանն այն լրացուցիչ
կմատակարարի Ուրցաձոր և այլ համայնքներին: Ուրցաձոր համայնքի Շաղափ գյուղը չի
գտնվում Վեդիի ջրամբարի ազդեցության գոտում և կլիմայի փոփոխության պայմաններում
այստեղ ոռոգման ջրի օգտագործման խնայող տեխնոլոգիաները խիստ հրատապ են:
Ծրագրի շրջանակներում ոռոգման ցանցերի վրա կիրականացվեն հետևյալ աշխատանքները.
- մայր ջրանցքի ճյուղերի կառուցում, որը կմիացնի ճնշումային ջրատարը ցանցին`
հնարավորություն տալով ապահովել ճնշումային ցանցերը,
- պատվարից սնվող ոռոգման ցանցի վնասված մասերի վերականգնում և երկրորդ ու
երրորդ կարգի ջրանցքների վերականգնում,
- ոռոգման ցանցի ընդլայնում,
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- ներկայումս գործող պոմպակայանների ապամոնտաժում,
- արդյունավետ ոռոգման սարքավորումներով կահավորված փորձնական տարածքների
ստեղծում` ֆերմերներին այդ տեխնոլոգիաները ցույցադրելու և, դրանով իսկ,
տարածքում գյուղատնտեսական գործընթացների արդիականացմանը զարկ տալու
նպատակով:
Ելնելով վերը շարադրվածից` այս համայնքի Ուրցաձոր վարչական տարածքի համար
ծրագրում կատարվել են որոշ փոփոխություններ և նախատեսվում է միայն կաթիլային
ոռոգմամբ այգիների ստեղծում:

Ուրցաձոր համայնքի Շաղափ վարչական տարածք
Այս վարչական տարածքն ընդգրկված չէ Վեդու ջրամբարի ազդեցության գոտում և
հողատարածքների մեծ մասը չի մշակվում: Այս տարածքում նախատեսվում են հետևյալ
աշխատանքները:

1.

Ոռոգման ցանցի բարելավում:

Շաղափ գյուղում դիտարկված հինգ ջրհան կայաններից (ՋԿ) ոռոգման բարելավման
նպատակով ընտրվել են երեքը։ Առաջին ՋԿ-ն չի ընտրվել, քանի որ ջրատվությունը
հաստատուն չէ, երրորդ ՋԿ-ն չի ընտրվել, քանի որ առկա էր միայն շինությունը։ Այսպիսով
հիմնական ջրաղբյուր հանդիսանում են և կբարելավվեն երկրորդ, չորրորդ և հինգերորդ ջրհան
կայանները (Գծապատկեր 1.1)։

Գծապատկեր 1.1
Շաղափ գյուղի ոռոգման բարելավման տեղամասի սխեմա
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Թիրախային ոռոգման տարածքը կազմում է շուրջ 120 հա: Նախատեսվում է առկա ջրհան
կայանների էլեկտրասնուցումը կատարել արևային մարտկոցների միջոցով, ինչպես նաև
բարելավել հողային հունով առուները։
Համայնք Դիլիջան
Թեև Տավուշի մարզը, որտեղ գտնվում է Դիլիջան համայնքը, Արարատի մարզի
համամատ ունի բավականին մեղմ կլիմա, սական պտղատու այգիների հիմնումը և հետագա
խնամքը հնարավոր չէ առանց ոռոգման: Հաշվի առնելով վերը նշվածը, պտղատու այգիների
հիմնման դեպքում համայնքում նախատեսվում է կառուցել ոռոգման համակարգ: Այգին
գտնվում է Դիլիջան քաղաքի և հարակից գյուղերի վարչական տարածքում: Այգու տարածքից
հեռու կան փոքր աղբյուրներ: Այս աղբյուրների ջրերը չեն օգտագործվում խմելու նպատակով:
Ջուրը նախատեսվում է հավաքել ջրատար համակարգով և պլաստիկ խողովակներով բերել
այգու տարածք:
Դիլիջան համայնքը գտնվում է լեռնային անտառածածկ տարածքում, որտեղ կան
ժամանակավոր ջրահոսքեր և բազմաթիվ փոքր աղբյուրներ:
Ժամանակավոր ջրահոսքեր: Դրանք հիմնականում ձևավորվում են գարնան ձնհալից և
անձրևներից: Ջրերի հիմնական մասը հոսում է դեպի ցածրադիր փոքր գետեր: Իսկ ամառային
ամիսներին ջրահոսքերն առաջանում են միայն տեղատարափ անձրևների արդյունքում:
Նմանատիպ ջրահոսքերը չեն կարող ամբողջ տարվա կտրվածքով խոնավությամբ ապահովել
անտառային հողերը, քանի որ ջրերը ժամանակավոր և արգահոս են ու չեն կուտակվում
անտառածածկ լանջերում:
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Փոքր աղբյուրներ: Այս փոքր աղբյուրները բնորոշ են լեռնային անտառներին: Որոշ
աղբյուրներ ամռանը չորանում են, իսկ որոշ հատվածներում ջուրը նվազում է: Բոլոր
աղբյուրները չեն կարող լրացնել հողի խոնավության գլոբալ պակասը ամռան ամիսներին,
սակայն շրջակա տարածքում ստեղծում են որոշակի միկրոկլիմա: Աղբյուրների շուրջ աճում
են խիտ խոնավասեր բույսեր և թփեր:
Ծրագրի
շրջանակներում
իրականացվող
այգու
ոռոգման
գործողությունները
բնապահպանական ռիսկեր և շրջակա միջավայրի վրա բացասական ազդեցություններ
չունեն:
1. Դիլիջանում հիմնվող այգին պետք է ջրվի տարեկան 4-6 անգամ` ըստ այգու
մասնագետի հաշվարկների:
2. Ծրագրի հիդրոլոգների գնահատականներով ժամանակավոր ջրահոսքերի և փոքր
աղբյուրների ընդհանուր ծավալի 15-20%-ը կօգտագործվի այգու յուրաքանչյուր ջրման
համար:
3. Ջրառի հատվածում տեղադրվելու է փոքր կառույց, որը կբարձրացնի ջրի մակարդակը
20-25 սմ-ով, ինչը թույլ կտա ջուրը տալ ոռոգման խողովակին:
4. Ջուրը կտեղափոխվի պտղատու այգու տարածք ոռոգման խողովակով և
կիրականացվի այգու ոռոգում:
5. Ոռոգման ջրի կորուստ և ջրի հոսք դեպի այլ տարածքներ տեղի չի ունենա:
6. Ոռոգման ժամանակ ջրի մեծ մասը կհոսի իր բնական հունով:
7. Երբ այգին չոռոգվի, ջրի ամբողջ ծավալը ևս կհոսի իր բնական հունով:
Ծրագրի մշակման փուլում փորձագետների կողմից հստակեցվել են բոլոր հիմնական
սարքավորումներն ու աշխատանքները, որոնք անհրաժեշտ են այս գործողությունների
կատարման համար: Հաշվարկվել է աշխատանքների արժեքը, որը հիմք է հանդիսացել
ծրագրի բյուջեի մշակման համար: Չնախատեսված 6% ծախսը ներառվել է բյուջեում, քանի որ
ծրագրի իրականացման ընթացքում հնարավոր են սարքավորումների և աշխատանքների
ցանկի, ինչպես նաև գնային որոշ տատանումներ:
Ոռոգման ցանցի կառուցումից հետո հնարավոր կլինի հիմնել պտղատու այգիներ:

Ոռոգման սխեման Խաչարձան գյուղում
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Ոռոգման սխեման Գոշ գյուղում

Ոռոգման սխեման Դիլիջան քաղաքաում
Պտղատու այգիների հիմնումը նպաստում է համայնքի բնակչության զբաղվածությանն
ու եկամտի ավելացմանը, ինչպես նաև ունի բնապահպանական նշանակություն, իսկ ագրոանտառների ստեղծումը նպաստելու է դեգրադացված հողերի վերականգնմանը, կունենա նաև
հակաէրոզիոն, հողապահպան և մելիորատիվ մեծ նշանակություն:
Արարատի մարզի Ուրցաձոր համայնքի վարչական տարածքում նախատեսվում է
ստեղծել խնձորենու, տանձենու, սերկևիլենու և դեղձենու շուրջ 5.2 հա այգիներ: Տավուշի
մարզի Դիլիջան քաղաքի չմշակվող վարելահողերում նախատեսվում է հիմնել 5հա
կիսաթզուկային ընկուզենու այգի, Գոշ գյուղում` 4հա խնձորենու և տանձենու կիսաթզուկային
այգի, Աղավնավանքում` 1.4 հա հաղարջենու, մոշենու, մորենու այգի /տնկանյութը
կտրամադրվի բնակիչներին տնամերձ հողամասերում մշակելու նպատակով/, Խաչարձան
գյուղում` 0,2հա ելակի և 0,5հա կիսաթզուկային ընկուզենու այգի, Հաղարծին գյուղում՝ 2 հա
կիսաթզուկային ընկուզենու և տխլենու, 0,5հա խնձորենու և տանձենու այգի և 0.5 հա
հատապտղային այգի և Թեղուտ գյուղում 2 հա կիսաթզուկային ընկուզենու և տխլենու այգի:
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Ընդհանուր առմամբ, ծրագրի շրջանակներում կառուցվելու և վերանորոգվելու է 6.1 կմ
ոռոգման համակարգ:
Լոռու մարզի Մարգահովիտ համայնքում նախատեսվում է հիմնել 0,5հա հաղարջենու,
մոշենու /տնկանյութը կտրամադրվի բնակիչներին տնամերձ հողամասերում մշակելու
նպատակով/ այգի, իսկ
Ֆիոլետովո համայնքում` 0,1հա ելականոց /տնկանյութը
կտրամադրվի բնակիչներին տնամերձ հողամասերում մշակելու նպատակով/:
Հիմնվող այգիներում ջրի խնայողական օգտագործման համար կարևոր է Արարատի
մարզում կիրառել կաթիլային ոռոգման համակարգ, իսկ Տավուշի մարզում` ակոսներով
ոռոգում:
Ենթաարդյունք 1.2: Ընտրված համայնքային այգիներում տեղադրված են ջրախնայող
կաթիլային ոռոգման համակարգեր
Նախատեսվում է կաթիլային ոռոգման հիմնական աշխատանքներն իրականացնել
Ուրցաձոր համայնքում, որտեղ կլիմայի փոփոխությունն առաջացրել է ոռոգման ջրի հետ
կապված դժվար լուծվող խնդիրներ:
Ընդհանուր առմամբ այս համայնքում նախատեսվում է 5,2հա-ի վրա այգիների ոռոգումը
կատարել կաթիլային ոռոգման եղանակով: Աշխատանքները կիրականացվեն 2 ուղղությամբ՝
1. Արդեն հիմնված այգիներ, որտեղ վերջին 5 տարվա ընթացքում դիտվում է ոռոգման
ջրի պակաս: Կկառուցվի կաթիլային ոռոգման համակարգ, որը հնարավորություն կտա
արդյունավետ օգտագործել ջրի անընդհատ նվազող ծավալները:
2. Կաթիլային ոռոգմամբ նոր այգիների հիմնում: Պտղատու այգիները կհիմնվեն այն
տարածքներում, որոնք ոռոգման ջրի սակավության պատճառով ներկայումս չեն
մշակվում:
Ուրցաձոր համայնք, Ուրցաձոր գյուղի վարչական տարածք
Ընտրված հողահանդակները գտնվում են Վեդիի ոռոգման բարելավման նախագծի
ազդեցության գոտում, առաջիկայում կունենան ոռոգման փակ համակարգ, որով ջուրը
հասնելու է մինչև հողահանդակների գլխամաս։ Գյուղացիական տնտեսությունները պետք է
իրենց գումարներով գլխամասից ոռոգման ջուրը հասցնեն վարելահողեր և այգիներ: Այս
գյուղում մեր խնդիրն է ներդնել կաթիլային ոռոգման համակարգ, որը կշահագործվի մինչև
Վեդիի ջրամբարի կառուցումը և հետագայում գյուղացիների միջոցներով կմիացվի ընդհանոր
ոռոգման համակարգին:
Դիլիջան համայնք, Աղավնավանք գյուղի վարչական տարածք
Նախատեսվում է 0,4հա տարածքում ստեղծել հատապտղային այգի և կառուցել կաթիլային
ոռոգման համակարգ: Այստեղ անհարժեշտ է միայն տեղադրել ջրի խողովակների
ֆիլտրացիոն համակարգ և կաթոցիկներ:
Ծրագրի մշակման փուլում փորձագետների կողմից հստակեցվել են բոլոր հիմնական
սարքավորումներն ու աշխատանքները, որոնք անհրաժեշտ են այս գործողությունների
կատարման համար: Հաշվարկվել է աշխատանքների արժեքը, որը հիմք է հանդիսացել
ծրագրի բյուջեի մշակման համար: Չնախատեսված 6% ծախսը ներառվել է բյուջեում, քանի
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որ ծրագրի իրականացման ընթացքում հնարավոր են սարքավորումների և աշխատանքների
ցանկի, ինչպես նաև գնային որոշ տատանումներ:
Ենթաարդյունք 1.3: Հեռագնա արոտավայրերի դեգրադացված հողեր տանող առկա
դաշտամիջյան ճանապարհները վերականգնված են
Միջանկյալ արդյուքով նախատեսված դաշտամիջյան ճանապարհների վերանորոգման
նպատակով բազմաթիվ հանդիպումներ են կազմակերպվել համայնքների ղեկավարների և
բնակիչների հետ` պարզելու վերակառուցման ենթակա դաշտամիջյան ճանապարհների
վիճակը: Հաջորդ փուլում դաշտային ուսումնասիրությունների արդյունքներով հստակեցվել
են դեպի արոտավայրեր, խոտհարքներ, այգիներ և վարելահողեր տանող դաշտամիջյան
ճանապարհների առկա վիճակը և անհրաժեշտ միջոցառումները: Ծրագրում ընդգրկված՝
քարտեզագրի հետ կազմվել են նշված տարածքների սխեմատիկ հատակագծերը, իսկ
գյուղատնտեսի հետ ուսումնասիրվել են յուրաքանչյուր համայնքի բնական և
գյուղատնտեսական էկոհամակարգերի բարելավման հնարավորություններն ու այս
տեսակետից դաշտամիջյան ճանապարհների վերանորոգման նպատակահարմարությունը:
Առաջնային է համարվում դեպի բնական էկոհամակարգեր տանող այն դաշտամիջյան
ճանապարհների վերանորոգումը, որի արդյունքում կնվազի ճնշումը համայնքամերձ
բնական և գյուղատնտեսական էկոհամակարգերի վրա:
Ուսումնասիրությունների արդյունքներով պարզվել է, որ դաշտամիջյան
ճանապարհներն ըստ իրենց վնասվածության աստիճանի և հողի ֆիզիկական
հատկությունների բաժանվում են 4 տիպի: Յուրաքանչյուր տիպի համար մշակվել են
վերականգնման աշխատանքներ:
Նախատեսվող աշխատանքներ
Հ/Հ
Աշխատանքների անվանումը
1

Ճանապարհի հարթեցում բուլդոզերով

2

Ճամփեզրի անձրևաջրերի հեռացման ջրատար առուների կառուցում մեխանիզմով, կողլիցով

3

Ճանապարհը հատող անձրևաջրերի հեռացման մետաղական խողովակների տեղադրում

4

Գրունտի հետլիցք

5

Գրունտի տոփանում ջրցանումով

Տիպ 1.
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Տիպ 2.

Նախատեսվող աշխատանքներ
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Հ/Հ

Աշխատանքների անվանումը

1

Ճանապարհի հարթեցում բուլդոզերով

2

Ճամփեզրի անձրևաջրերի հեռացման ջրատար առուների կառուցում մեխանիզմով, կողլիցով

3

Ճանապարհը հատող անձրևաջրերի հեռացման մետաղական խողովակների տեղադրում

4

20 սմ հաստությամբ ավազակոպիճի շերտի լիցք տոփանումով

Տիպ-3

Նախատեսվող աշխատանքներ
Հ/Հ

Աշխատանքների անվանումը

1
Ճանապարհի հարթեցում բուլդոզերով
Տիպ 4.

Նախատեսվող աշխատանքներ
Հ/Հ
Աշխատանքների անվանումը
39

1

40-60 սմ հաստությամբ բուսահողի կտրում

2.

Լիցք բերովի գրունտով 40-60 սմ

2

Ճամփեզրի անձրևաջրերի հեռացման ջրատար առուների կառուցում մեխանիզմով, կողլիցով

3

Ճանապարհը հատող անձրևաջրերի հեռացման մետաղական խողովակների տեղադրում

4

20 սմ հաստությամբ ավազակոպիճի շերտի լիցք տոփանումով

Փորձագետների կողմից ծրագրի տարածքում ուսումնասիրվել է ավելի քան 82կմ ընդհանուր
երկարությամբ դաշտամիջյան ճանապարհր, որից Ուրցաձոր համայնքում 18,25կմ, Դիլիջան
համայնքում՝ 44,5կմ, Ֆիոլետովո համայնքում՝ 9,5կմ և Մարգահովիտ համայնքում՝ 9,44կմ:
Ելնելով ճանապարհների հատվածային ուսումնասիրության արդյունքներից, նախատեսվում է
վերանորոգման աշխատանքներ իրականացնել ընդամենը
39.5 կմ երկարությամբ
հատվածներում, որի դեպքում ավելի քան 82կմ դաշտամիջյան ճանապարհները կդառնան
ամբողջովին օգտագործելի: Կտեղադրվեն ձյան հալոցքի և անձրևաջրերի հեռացման 50
խողովակներ:
Ծրագրի մշակման փուլում փորձագետների կողմից հստակեցվել են բոլոր հիմնական
սարքավորումները, ապրանքներն ու աշխատանքները, որոնք անհրաժեշտ են այս
գործողությունների կատարման համար: Հաշվարկվել է աշխատանքների արժեքը, որը հիմք է
հանդիսացել ծրագրի բյուջեի մշակման համար: Չնախատեսված 6% ծախսերը ներառվել է
բյուջեում, քանի որ ծրագրի իրականացման ընթացքում հնարավոր են սարքավորումների և
աշխատանքների ցանկի, ինչպես նաև գնային որոշ տատանումներ:
Համայնք ՈՒրցաձոր
Urtsadzor community
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Համայնք Դիլիջան
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Համայնք Ֆիոլետովո

Համայնք Մարգահովիտ
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39.5կմ դաշտամիջյան ճանապարհների մեծ մասը գտնվում է համայնքների վարչական
սահմաններում, և միայն փոքր մասն է անցնում «Դիլիջան» ազգային պարկի տարածքով:
2006թ.-ին ընդունված “ԲՀՊՏ-ների մասին” ՀՀ օրենքի Ազգային պարկի պահպանման ռեժիմին
վերաբերվող 17-րդ հոդվածի «ժա» կետի համաձայն` ընդհանուր օգտագործման
ճանապարհներից և ջրային ուղիներից դուրս շարժիչային և թրթուրավոր տրանսպորտային
միջոցների երթևեկությունն ու կանգառը ճանապարհային ցանցի սահմաններից դուրս կամ
դրա համար չնախատեսված վայրերում արգելվում է:
Այս հարցը բազմիցս քննարկվել է «Դիլիջան» ազգային պարկի և համայնքային
մասնագետների հետ: Հիմնվելով օրենքի պահանջների վրա, ընդհանուր համաձայնություն է
ձեռք բերվել խուսափել ծանր տեխնիկայի օգտագործումից, որը կարող է վնաս հասցնել
ճանապարհների մակերեսին: Սա վերաբերվում է նաև համայնքների վարչական
սահմաններում գտնվող ճանապարհային հատվածներին, որտեղ ծանր տեխնիկայի
վերանորոգումը կարող է առաջացնել բնապահպանական ռիսկեր: Այս պահանջը կամրագրվի
նաև նախագծող և իրականացնող կազմակերպությունների համար: Հնարավոր
բնապահպանական ռիսկերից խուսափելու համար ճանապարհների վերականգնման
նախագծերը կքննարկվեն “Դիլիջան” ազգային պարկի, «Խոսրովի անտառ» պետական
արգելոցի և համայնքային մասնագետների հետ:
Ենթաարդյունք 1.4: Բազմամյա բույսերի ցանքատարածությունները հիմնված են` նվազել
է արոտավայրերի դեգրադացիան
Այս աշխատանքները նախատեսվում է իրականացնել Ուրցաձոր համայնքի Լանջանիստ
գյուղում: Վերջին 20 տարվա ընթացքում բնակիչները լքում են գյուղը ոռոգման ջրի
անբավարարության պատճառով: Վարելահողերը և այգիները չեն մշակվում: Բնակիչները
զբաղվում են անասնապահությամբ՝ հիմնականում օգտագործելով համայնքամերձ
արոտները: Այս արոտավայրերից օգտվում են նաև Շաղափ և Ուրցաձոր գյուղերի
բնակիչները: Դաշտամիջյան ճանապարհների վատ վիճակի պատճառով գյուղից
համեմատաբար հեռու գտնվող արոտները և խոտհարքները չեն օգտագործվում: Գյուղի
միկրոկլիմայական պայմանները թույլ են տալիս չմշակվող վարելահողերում անջրդի
պայմաններում աճեցնել կորնգան: Այս միջոցառումը որոշ չափով կնպաստի ձմռան շրջանում
անասնագլխաքանակի կերի ապահովման բարելավմանը և վարելահողերի դեգրադացիայի
կանխմանը: Նախատեսվում է 10 հա կորնգանի ցանք՝ հողի բերրիության բարձրացման և
կերի կայուն բազայի ստեղծման նպատակով: Բնակիչներին բացատրվել է, որ երբ սեփական
փորձով համոզվեն կորնգանի բարձր արդյունավետ բազմամյա մշակաբույս լինելու մասին,
նրանք կարող են որոշ տարածքներ հատկացնել սերմ ստանալու համար.
1. աշնանը վար՝ տրակտորով 25-30սմ խորությամբ:
2. գարնանը՝ կուլտիվացիա կուլտիվատորով 15-20սմ խորությամբ:
3. գարնանը՝ ցանք շարքացանով:
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Ենթաարդյունք 1.5: Համայնքային արոտներն ու խոտհարքները վերականգնված են, իսկ
նրանց հարմարվողականությունը բարելավված է
Անասնապահության ոլորտի զարգացման հիմնական խնդիրը պայմանավորված է որակյալ
կերի արտադրության կազմակերպումով և կերի կայուն բազայի ձևավորմամբ: Կերի բազայի
ձևավորման գործում առավել կարևորվում է բնական կերհանդակների (խոտհարքներ,
արոտավայրեր)
նշանակությունը:
Արոտային
կերի միջոցով
գյուղատնտեսական
կենդանիները կարող են ստանալ տարվա կտրվածքով անհրաժեշտ կերային միավորների
պահանջի ավելի քան 60%-ը և մարսելի սպիտակուցի շուրջ 70-75 %-ը: Այս հանգամանքով էլ
պայմանավորված է արոտային շրջանում գյուղատնտեսական կենդանիների ընդհանուր
մթերատվության բարձրացումը, մասնավորապես` կաթնատվության ավելացումն ու կաթի
որակի բարձրացումը: Արոտային շրջանում ստացվում է անասնաբուծական մթերքների
հիմնական մասը (տարեկան ստացվող կաթի շուրջ 60-70%-ը):
Ներկայումս
անհատական
ֆերմերային
և
կոլեկտիվ
անասնաբուծական
տնտեսություններին անհրաժեշտ կերի հիմնական մասը (շուրջ 75-80%, խոտը և արոտականաչը միասին վերցրած) տարեկան կտրվածքով ստացվում է բնական կերհանդակներից,
որոնց նշանակությունը կերի բազայի ձևավորման գործում խիստ կարևոր է: Չնայած բնական
կերհանդակների
այս
կարևորությանը`
դրանց
կենսաբանատնտեսական
արդյունավետությունը հանրապետությունում և մասնավորապես նշված ԲՀՊՏ-ների
հարևանությամբ գտնվող համայնքների տարածքներում
վերջին տարիներին զգալի
կրճատվել է և հեռու է բավարար լինելուց, ինչի գլխավոր պատճառը կլիմայի փոփոխությունն
ու մարդածին գործոններն են: Արոտների և խոտհարքների դեգրադացիան առավել ցայտուն է
արտահայտված համայնքամերձ տարածքներում, որտեղ անժամկետ, անկանոն և անխնա
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օգտագործումը, ինչպես նաև օգտագործվող բուսածածկի պահպանման անհրաժեշտ խնամքն
ու բարելավման միջոցառումները գրեթե իսպառ բացակայում են: Դա է թերևս այն գլխավոր
պատճառը, որ գրեթե բոլոր ուսումնասիրվող համայնքներում ձևավորվել և աճում են
արոտավայրերի դեգրադացման և էրոզացման երևույթներ, որոնց հետագա զարգացումը
բացասաբար է անդրադառնում ոչ միայն գյուղատնտեսական կենդանիների կերապահովման
խնդիրների լուծման և ընդհանուր մթերատվության վրա, այլ կարող է ձևավորել
բնապահպանական առումով լուրջ խնդիրներ ու նույնիսկ անդառնալի հետևանքներ ունենալ:
Ահա թե ինչու, այսօր առաջնահերթ անհրաժեշտություն է համայնքային արոտավայրերի
կառավարման ճիշտ համակարգերի մշակումն ու կայուն իրականացումը, ինչը
հնարավորություն կընձեռի լուծել ոչ միայն բնական կերհանդակների պահպանման և
վերականգնման խնդիրները, այլև էապես կնպաստի անասնապահության ոլորտին
անհրաժեշտ
կերապահովման
խնդիրների
լուծմանն
ու
շրջակա
միջավայրի
պահպանությանը:
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Աղյուսակ: 1.5.1

Ուրցաձոր
Շաղափ
Լանջանիստ
Չդեգրադացված
հողեր

0-25
0-25
0-25
0-25

P2O5 K2O

100 գ հողի մեջ
հասանելի
սննդանյութերի
քանակը (մգ)

N

P2O5

K2O

pH- ը հողի
ջրային
լուծույթում

N

Արոտներ
Հումուս, %

100 գ հողի մեջ
հասանելի
սննդանյութերի
քանակը (մգ)

pH- ը հողի
ջրային
լուծույթում

Խոտհարքեր
Հումուս, %

pH- ը հողի
ջրային
լուծույթում

Վարելահողեր
Հումուս, %

Համայնքի և
վարչական
տարածքի
անունը

Հողի նմուշառման
խորությունը (սմ)

Ուրցաձոր համայնքի (Ուրցաձոր, Շաղափ, Լանջանիստ) վարչական տարածքների գյուղատնտեսական
նշանակության հողերի ագրոքիմիական ցուցանիշները

100 գ հողի մեջ
հասանելի
սննդանյութերի
քանակը (մգ)

N

P2O5 K2O

1.4
1.1
1.2

7.4
7.5
7.5

3.10
2.75
2.80

2.85
2.62
3.4

28.0
27.0
24.0

1.5
1.2
1.1

7.5
7.4
7.4

2.62
2.47
2.05

2.60
2.60
2.80

29.0
28.0
30.0

1.2
1.1
1.1

7.4
7.6
7.5

2.16
2.20
2.37

2.42
2.30
2.45

27.0
26.0
28.0

2.3

7.1

5.61

5.25

33.0

1.9

7.0

4.92

4.40

34.0

1.9

7.2

4.65

4.84

32.0

Դիլիջան
Մարգահովիտ
Չդեգրադացված
հողեր

0-25
0-25
0-25

P2O5

K2O

100 գ հողի մեջ
հասանելի
սննդանյութերի
քանակը (մգ)

N

P2O5

K2O

pH- ը հողի
ջրային
լուծույթում

N

Արոտներ
Հումուս, %

100 գ հողի մեջ
հասանելի
սննդանյութերի
քանակը (մգ)

pH- ը հողի
ջրային
լուծույթում

Խոտհարքեր
Հումուս, %

pH- ը հողի
ջրային
լուծույթում

Վարելահողեր
Հումուս, %

Համայնքի և
վարչական
տարածքի
անունը

Հողի նմուշառման
խորությունը (սմ)

Աղյուսակ: 1.5.2
Դիլիջան և Մարգահովիտ համայնքների վարչական տարածքների գյուղատնտեսական նշանակության հողերի
ագրոքիմիական ցուցանիշները

100 գ հողի մեջ
հասանելի
սննդանյութերի
քանակը (մգ)

N

P2O5

K2O

1.9

7.3

2.95

2.82

28.0

1.7
1.8

7.3
7.3

2.86
2.67

2.80
2.85

31.0
32.0

1.4
1.5

7.2
7.2

2.66
2.40

2.72
2.80

29.0
30.0

2.8

7.2

5.91

5.65

35.0

2.6

7.0

5.12

4.75

35.0

2.2

7.1

5.05

5.04

34.0
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Աղյուսակ: 1.5.3
Բարելավման ենթակա տարածքներն առաջնայնացվել և ընտրվել են հիմնվելով համայնքներում իրականացված
լաբորատոր արդյունքների և դաշտային հետազոտությունների վրա:
Բարելավման
Բարելավման
Բարելավման
Իշառվույտի ցանքս` կայուն կերային
Համայնք
ենթակա
ենթակա
ենթակա
բազայի ապահովման նպատակով
վարելահողեր/հա
արոտներ/հա
խոտհարքներ/հա
Ուրցաձոր
40
120
7
Շաղափ
27
101
50
Լանջանիստ
10
30
14
10
Աղավնավանք
145
Գոշ
Խաչարձան
Հաղարծին
108
Թեղուտ
472
11
Մարգահովիտ
26
136
85
Ֆիոլետովո
Ընդամենը
103
967
312
10
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Արոտների
բարելավումը
կնպաստի
արտադրողականության
բարձրացմանը`
համայնքներին թույլ տալով աշխատել մոտ 520 հեկտար արոտավայրերի բարելավման
վրա:
Խոտհարքների բարելավումը կնպաստի ձմռանն ու վաղ գարնանը անասնակերի
ապահովմանը, որի դեպքում այս շահագրգիռ կողմերը գարնան սկզբում չեն օգտագործի
արոտավայրերը:
Վարելահողերի բարելավման արդյունքում կբարձրանա բերքատվությունը, իսկ
շահագրգիռ կողմերը կստանան լրացուցիչ եկամուտ, կկարողանան ձմռան ընթացքում
անհրաժեշտ քանակությամբ կեր գնել, որի հետևանքով էլ ճնշումը արոտավայրերի վրա
կնվազի:
Ծրագրի շրջանակներում նախատեսվում է իրականացնել համայնքներին հարակից 967
հա արոտավայրերի և 312 հա խոտհարքների դեգրադացված բուսածածկի
վերականգնմանն ու հարստացմանն ուղղած միջոցառումների հետևյալ խումբը:
1. Համայնքներում կիրառվելիք պարարտանյութերի պահանջարկ
ա/ հանքային պարարտանյութերին ներկայացվող պահանջները.
Ամոնիումի նիտրատը (NH4NO3) պետք է պարունակի առնվազն 34,4% ազոտ: Այն պետք է
պահպանվի 50կգ-ոց երկակի շերտով անջրանցիկ պարկերի մեջ: Ամոնիումի նիտրատը
պետք է լինի սպիտակ հատիկներով և ունենա բաձր լուծելիություն: Այն պետք է զերծ լինի
վնասակար նյութերից 100%-ով:
Սուպերֆոսֆատը պետք է պարունակի նվազագույնը 17% ֆոսֆորի ընդհանուր
քանակություն: Այն պետք է պահպանվի 50կգ-ոց կրկնակի շերտով անջրանցիկ պարկերի
մեջ: Սուպերֆոսֆատը պետք է մատակարարվի որպես հատիկավոր արտադրանք և
ունենա բարձր լուծելիություն:
Կալիումի քլորիդը պետք է պարունակի նվազագույնը 58% կալիում: Կալիումի քլորիդի
պարարտանյութը պետք է լինի բարձր որակի և ունենա գերազանց լուծելիություն: Այն
պետք է պահպանվի 50կգ-ոց կրկնակի շերտով անջրանցիկ պարկերի մեջ: Կալիումի
քլորիդը պետք է մատակարարվի որպես հատիկավոր արտադրանք և ունենա բարձր
լուծելիություն:
Օրգանոմիքս:
Էկոլոգիապես
մաքուր,
կենսաբանորեն
ակտիվ
օրգանական
պարարտանյութ է, որն իրենից ներկայացնում է կենսահումուսի, տորֆի և կոմպոստի
խառնուրդ:
Պարարտանյութին ներկայացվող պահանջները.
Քիմիական բաղադրությունը
• Օրգանական նյութերի պարունակություն՝ 38-45 %
• Ընդհանուր ազոտ (N) 2.5 գ/100գ
• Ընդհանուր ֆոսֆոր (P) 0,52 գ/100գ
• Կալիում (K) 1,7 գ/100գ
• Կալցիում (Ca) 8,2 գ/100գ
• Մագնեզիում (Mg) 0,53 գ/100գ
• Սուլֆատ (SO4) 31000 մգ/կգ
• PH 7,7
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2. Արոտների և խոտհարքների պարարտացում
Ուրցաձոր, Դիլիջան և Մարգահովիտ համայնքներում արոտների և խոտհարքների
դեգրադացվածության աստիճանն
ուսումնասիրվել է դաշտային այցելությունների
ժամանակ: Ընտրվել են համայնքամերձ այն տարածքները, որոնք բնակիչների կողմից
ենթարկվում են ինտենսիվ արածեցման և քարհանքների փոշու ազդեցության: Մարդածին
այս երկու գործոնները գումարվելով կլիմայի փոփոխությանը, խիստ բացասական են
ազդում բնական այս լանդշաֆտների հարմարվողականության վրա: Համայնքամերձ
արոտներից և խոտհարքներից ընտրվել են այն տարածքները, որտեղ բուսածածկը
նոսրացել է 10-25%-ով, խախտվել է դարերով ձևավորված խոտաբույսերի տեսականին և
տոկոսային փոխհարաբերությունը:
Նախատեսվում է պարարտացումն իրականացնել հանքային և «Օրգանոմիքս» օրգանական
պարարտանյութերի զուգակցությամբ, որպեսզի ոչ միայն բարելավվի հողի որակական
կազմն ու բույսերի սննդառությունը, այլ նաև բացառվի բոլոր հնարավոր բացասական
հետազդեցությունների ձևավորումը շրջակա միջավայրում:
Կլիմայի փոփոխության պայմաններում բնական լանդշաֆտների հարմարվողականության
բարձրացման համալիր միջոցառումները նախատեսվում է իրականացնել 2 տարվա
ընթացքում: Ընդ որում, աշխատանքների երկրորդ տարում զգալիորեն կկրճատվեն
հանքային պարարտանյութերի օգտագործման ծավալները:
Առաջարկվող աշխատանքները հիմնված են
Հայաստանի Հանրապետությունում
արոտների մոնիթորինգի և կառավարման համակարգերի առանձնահատկությունների ու
մեթոդիկայի, ինչպես նաև ՀՀ-ում արոտավայրերի կայուն կառավարման վերաբերյալ
կառավարության կողմից ընդունված համապատասխան որոշումներով (28.10.2010 թ. հ.
1477-ն և 14.04.2011 թ. հ. 389-ն) սահմանված ընթացակարգերի վրա:
Նախատեսվում է աշխատանքներն իրականացնել մակերեսային բարելավման միջոցով:
Ուսումնասիրված և ապացուցված է, որ առավել արդյունավետ է համատեղ պարարտացում
կազմակերպել վաղ գարնանը, բույսերի վերաճի շրջանում շաղ տալով պարարտանյութը
խոնավ հողի մակերեսին: Այս դեպքում պետք է 2 ամիս դադարեցվի արածեցումը: Հաշվի
առնելով այն հանգամանքը, որ Հայաստանի արոտավայրերում արածեցումը
շարունակվում է մինչև ուշ աշուն, որի պարագայում բազմամյա խոտաբույսերը չեն
կարողանում կուտակել անհրաժեշտ քանակությամբ պահեստային սննդանյութեր և վատ
են ձմեռում, ընդունելի է նաև պարարտացման կազմակերպումը աշնանը, որի դեպքում
բույսերը վաղ գարնանը արագ վերաճում են: Պարարտացման վերջնական ժամկետները
/գարուն կամ աշուն/ կհստակեցվեն համայնքներում՝ ելնելով տարվա կլիմայական
պայմաններից և անասնապահների առաջարկություններից:
Արոտների և խոտհարքների պարարտացումը նախատեսվում է իրականացնել
պարարտանյութերը ձեռքով շաղ տալու եղանակով: Մեքենայացված պարարտացումը
ցանկալի չէ, քանի որ այն կնպաստի այդ տարածքների լրացուցիչ դեգրադացմանը:
3. Խոտաբույսերի սերմերի գնում և տեղափոխում համայնքներ

Սերմերին ներկայացվող պահանջները
Սերմերը պետք է փաթեթավորվեն 25- 50 կգ-ոց պարկերում և ստացված լինեն առաջին
բերքից` 98%-ից ոչ պակաս սորտային մաքրությամբ, մինչև 14% խոնավության
պարունակությամբ, 0.5%-ից ոչ ավել մոլախոտերի պարունակությամբ, 80%-ից ոչ պակաս
ծլունակությամբ և ախտահանված:
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Արարատի,
Տավուշի
և
Լոռու
տարածաշրջանների
պայմաններում
ցանքը
նպատակահարմար է կատարել վաղ գարնանը կամ ուշ աշնանը: Վաղ գարնանն
իրականացվող ցանքի դեպքում արածեցումը տարածքում պետք է արգելվի 1 տարով, իսկ
ուշ աշնան ցանքի դեպքում` 6 ամսով:
Ցանքի վերջնական ժամկետները /գարուն կամ աշուն/ կհստակեցվեն համայնքներում՝
ելնելով տարվա կլիմայական պայմաններից և անասնապահների առաջարկություններից:
Արոտների և խոտհարքների խոտածածկի հարստացումը նախատեսվում է իրականացնել
սերմերը ձեռքով շաղ տալու եղանակով: Մեքենայացված ցանքը ցանկալի չէ, քանի որ այն
կնպաստի այդ տարածքների լրացուցիչ դեգրադացմանը:
Նախատեսվում է ցանքի և պարարտացման աշխատանքները համատեղել և իրականացնել
միաժամանակ: Այս դեպքում սերմերը կխառնվեն օրգանոմիքսի հետ, որի դեպքում
կբարձրանա ծլունակության տոկոսը:
Յուրաքանչյուր տարածքում կկուտակվի պարարտանյութերի և սերմերի հաշվարկային
քանակը և համայնքի բնակիչների մասնակցությամբ կկատարվի պարարտացում և ցանք:
Աշխատողներին կտրամադրվեն դույլեր, բահեր և ձեռնոցներ:
Պարարտացման և ցանքի նախապատրաստման ու իրականացման աշխատանքները
կվերահսկվեն համապատասխան մասնագետի /գյուղատնտես/ կողմից:
Վարելահողերի բարելավում
Դեգրադացված 103հա վարելահողերի վերականգնման միջոցառումների շրջանակներում
նախատեսում է իրականացնել հետևյալ աշխատանքները.
1. Հանքային և օրգանական պարարտանյութերի գնում և տեղափոխում համայնքներ
Հանքային և օրգանական պարարտանյութերին ներկայացվող պահանջները նկարագրված
են արոտների և խոտհարքների բարելավմանը նվիրված բաժնում:
Կլիմայի փոփոխության պայմաններում վարելահողերի հարմարվողականության
բարձրացման համալիր միջոցառումները նախատեսվում է իրականացնել 2 տարվա
ընթացքում: Ընդ որում աշխատանքների երկրորդ տարում նախատեսվում է զգալիորեն
կրճատել հանքային և օրգանական պարարտանյութերի օգտագործման ծավալները:
ֆոսֆորական և կալիումական պարարտանյութերի առաջին տարվա համար հաշվարկած
քանակը նախատեսվում է հող մտցնել աշնանը /հոկտեմբեր-նոյեմբեր/ խորը վարին /2530սմ/ զուգընթաց: Ազոտական պարարտանյութը և օրգանոմիքսը նախատեսվում է հող
մտցնել հաջորդ տարվա գարնանը /ապրիլ – մայիս/`կուլտիվացիայի ժամանակ:
ֆոսֆորական և կալիումական պարարտանյութերի երկրորդ տարվա համար հաշվարկած
քանակը նախատեսվում է հող մտցնել նույն տարվա աշնանը /հոկտեմբեր-նոյեմբեր/` խորը
վարին /25-30սմ/ զուգընթաց, իսկ ազոտական պարարտանյութը և օրգանոմիքսը` հաջորդ
տարվա գարնանը /ապրիլ – մայիս/` կուլտիվացիայի ժամանակ:
Պարարտացման աշխատանքները կկատարվեն մեքենայացված եղանակով:
Պարարտացման
նախապատրաստման և իրականացման աշխատանքները
կվերահսկվեն համապատասխան մասնագետի /գյուղատնտես/ կողմից:

Ցեոլիտներին ներկայացվող պահանջներ
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Ցեոլիտները
պետք
է
ունենան
24,87-32,36%
ծակոտկենություն`
61-84%
խոնավունակությամբ և CaO հաշվարկված 1 գրամում 150-175 մգ կլանողունակությամբ: K2O
պարունակությունը պետք է լինի 11.0%, CaO-ինը` 5-6%, MgO-ինը` 0.35%, իսկ SiO2-ինը՝
23.0%:
Ցեոլիտները պետք է լինեն բարձրորակ և 50 կգ-ոց կրկնաշերտ ջրակայուն պարկերով
փաթեթավորված:
Ազդեցության կանխատեսում/ ակնկալվող ենթաարդյունքներ
Նախագծված միջոցառումների իրականացումը հնարավորություն կտա
ապահովել.
1.
բնական և մարդածին ազդեցության հետևանքով խախտված բնական և
գյուղատնտեսական լանդշաֆտների հարմարվողականության մակարդակի բարձրացում,
2.
բնական և գյուղատնտեսական լանդշաֆտների հետագա դեգրադացիայի
կանխարգելում,
3.
կլիմայի
փոփոխության
պայմաններում
հարմարվողականության
միջոցառումների վերաբերյալ բնակչության գիտելիքների բարձրացում,
4.
լրացուցիչ եկամուտների
ստեղծում և սոցիալ-տնտեսական վիճակի
բարելավում,
5.
բնակչության ներգրավում բնական և գյուղատնտեսական լանդշաֆտների
հարմարվողականության
աշխատանքներին,
հասարակության
մասնակցության
բարձրացում բնապահպանական ոլորտում ընդունվող որոշումներում,
6.
բնակչության վերաբերմունքի փոփոխություն շրջակա միջավայրի հանդեպ,
7.
967 հա բարելավված արոտներին հարակից մոտ 520 հա տարբեր աստիճանի
դեգրադացված արոտների վրա մարդածին ճնշման նվազեցում:
Ծրագրի մշակման փուլում փորձագետների կողմից հստակեցվել են բոլոր հիմնական
սարքավորումները, ապրանքները և աշխատանքները, որոնք անհրաժեշտ են այս
գործողությունների կատարման համար: Հաշվարկվել է աշխատանքների արժեքը, որը հիմք
է հանդիսացել ծրագրի բյուջեի մշակման համար: Չնախատեսված 10% ծախսերը ներառվել
են բյուջեում, քանի որ ծրագրի իրականացման ընթացքում հնարավոր են
սարքավորումների և աշխատանքների ցանկի, ինչպես նաև գնային որոշ տատանումներ:
Ենթաարդյունք 1.5-ի շրջանակներում պարարտացման միջոցով նախատեսվում է
բարելավել 967հա արոտ և 312հա խոտհարք: Խոտհարքները տեղակայված են թույլ
թեքություն ունեցող տարածքներում և դրանց բարելավումը հանքային և օրգանական
պարարտանյութերով չի ներառի բնապահպանական ռիսկեր: Որոշ արոտավայրեր
գտնվում են թեք լանջերի վրա և կա վտանգ, որ հանքային պարարտանյութերը կարող են
անձրևաջրերի միջոցով հոսել ներքին հատվածներ: Այս հարցը քննարկվել է
համայնքներում, «Դիլիջան» ազգային պարկում և «Խոսրովի անտառ» պետական
արգելոցում: Արոտների ու խոտհարքների ներքին հատվածներում գետեր և օլիգոտրոֆ
բնական կենսամիջավայրեր չկան:
Այնուամենայնիվ, բոլոր ռիսկերը բացառելու նպատակով ընտրվել են արոտավայրերի
և խոտհարքների բարելավման համար նվազագույն պարարտանյութերի քանակությամբ
տարբերակներ (աղյուսակ` միջամտությունների բնապահպանական ռիսկերի և
ծախսարդյունավետության համեմատական վերլուծություն): Հանքային և օրգանական
պարարտանյութերի համակցումը սերմերի ցանքսի հետ թույլ կտա արագորեն
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վերականգնել դեգրադացված արոտավայրերի ու խոտհարքների խոտածածկը
կբարձրացնի կլիմայի փոփոխության նկատմամբ դրանց հարմարվողականությունը:

և

Սույն ենթաարդյունքի շրջանակներում իրականացվող 103հա վարելահողերի
բարելավումը չի ներառում բնապահպանական ռիսկեր, քանի որ դրանք հարթ տարածքում
են տեղակայված: Ներկրման ժամանակ պարատանյութերը ծածկված են 10-15 սմ
հողաշերտով և ոչ մի վտանգ չկա, որ պարարտանյութերը անձրևաջրերի կամ ոռոգման ջրի
հետ կարող են տեղափոխվել այլ տարածքներ:
Ենթաարդյունք 1.6 Ջրարբիացման կետերը կառուցված են
Կլիմայի չորայնության մեծացման և ամռանը օդի ջերմաստիճանի բարձրացման
պայմաններում առանձնակիորեն կարևորվում է բնական արոտներում ջրարբիացման
կետերի կառուցումը: Այս միջոցառումը կնպաստի.
1. անասնագլխաքանակի տեղաշարժի կրճատմանը,
2. բնական արոտների դեգրադացիային նվազմանը,
3. բնական արոտների խոտածածկի վերականգնմանը,
4. անասնագլխաքանակի մթերատվության մեծացմանը,
5. լրացուցիչ եկամուտների ստացմանը:
Արարատի մարզի Ուրցաձոր համայնքում նախատեսվում է կառուցել 3 ջրարբիացման
կետ:
Տավուշի մարզի Դիլիջան համայնքում նախատեսվում է կառուցել 9 ջրարբիացման կետ:
Լոռու մարզի Մարգահովիտ համայնքում նախատեսվում է կառուցել 2, իսկ Ֆիոլետովո
համայնքում 1 ջրարբիացման կետ:
Ծրագրի մշակման փուլում փորձագետների կողմից հստակեցվել են բոլոր հիմնական
սարքավորումներն ու աշխատանքները, որոնք անհրաժեշտ են այս գործողությունների
կատարման համար: Հաշվարկվել է աշխատանքների արժեքը, որը հիմք է հանդիսացել
ծրագրի բյուջեի մշակման համար: Չնախատեսված 6% ծախսերը ներառվել են բյուջեում,
քանի որ ծրագրի իրականացման ընթացքում հնարավոր են սարքավորումների և
աշխատանքների ցանկի, ինչպես նաև գնային որոշ տատանումներ:
Ենթաարդյունք 1.7: Վերականգնված են դեգրադացված թեք լանջեր, տնկվել են բազմամյա,
չորադիմացկուն տեսակներ
Աշխատանքները կկատարվեն 3 հա դեգրադացված լանջերի վրա: Կլիմայի փոփոխության
պայմաններում դեգրադացված թեք լանջերի հարմարվողականության բարձրացման
աշխատանքները ներկայացված են աղյուսակ 1.7.1-ում:

№

Աղյուսակ 1.7.1
Դեգրադացված թեք լանջում այգու հիմնադրման աշխատանքներ
Աշխատանքի անվանումը
Ագրոտեխնիկական
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ժամկետներ
1.

Հողամասի մաքրում քարերից

Աշուն

2.
3.
4.
5.
6.

Տարածքի հատակագծում
Տարածքում ճանապարհների հարթեցում
Ոռոգման առուների պատրաստում
Տնկանյութի ձեռք բերում
Տնկանյութի փոխադրում տարածք
Տնկման փոսերի պատրաստում /30-50սմ խորությամբ/ և
տնկանյութի տնկում
Ոռոգում տնկումից հետո
Այգու լրացման նպատակով տնկանյութի գնում և
տեղափոխում տարածք
Չորացած ծառերի փոխարինում նոր տնկանյութով
Ոռոգում
Ոռոգում վեգետացիայի ընթացքում
Չնախատեսված ծախսեր 6%

Աշուն
Աշուն
Աշուն
Աշուն
Աշուն

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Աշուն
Աշուն
Գարուն
Գարուն
Գարուն
Գարուն-ամառ-աշուն

Բաղադրիչ 2: Խոցելի գյուղական համայնքներում ամրապնդել և ներդնել կլիմայական
խելացի տեխնոլոգիաները և արժեշղթաները
37.
Բաղադրիչ
2-ը
կոչված
է
բուսաբուծական,
անասնաբուծական
և
անտառաբուծական համակարգերում լրացնել հարմարվողականության բարձրացմանն
ուղղված միջոցառումները` աջակցելով թիրախային համայնքների կենսապահովմանն ու
եկամուտների
ստացման
հնարավորություններին:
Կլիմայական
խելացի
գյուղատնտեսական գործելակերպերի ապահովումը և բնական անտառների, արոտների
ու պահպանվող տարածքների («Խոսրովի անտառ» պետական արգելոց և «Դիլիջան»
ազգային պարկ) վրա ճնշման կրճատումը կբարելավվի թիրախային համայնքներում
գյուղատնտեսական արժեշղթաների զարգացման և
նոր խելացի կլիմայական
տեխնոլոգիաների ներդրման միջոցով: Համայնքի մակարդակով այս ենթաարդյունքի
նպատակն է ամրապնդել բնակչության կենսամակարդակը` ստեղծելով նոր
աշխատատեղեր, դիվերսիֆիկացնելով գյուղատնտեսությունը և նվազեցնելով համայնքի և
ֆերմերների էներգետիկ ծախսերը:
Արդյունքում, կկրճատվի գյուղատնտեսական և
բնական էկոհամակարգերի գերօգտագործումը, կբարելավվի այն լանդշաֆտների
կայունությունն ու հարմարվողականությունը, որոնցից ուղղակիորեն կախված են
համայնքները: Այս բաղադրիչը հիմնված է այն գաղափարի վրա, որ էկոհամակարգի
հարմարվողականությունը կլիմայի փոփոխության նկատմամբ հնարավոր է ուժեղացնել`
դրանց վրա ճնշման և դրանց խոցելիության նվազեցման և կլիմայի փոփոխության
նկատմամբ կայունության այլընտրանքային մեթոդների մշակման միջոցով:
Ներկայացված տվյալները ցույց են տալիս, որ բոլոր համայնքներում առկա է
աղքատության բարձր մակարդակ և ցածր ծնելիություն, որը համապատասխանում է
հանրապետության միջին մակարդակին: Սոցիալապես խոցելի թիրախային խմբերը
կազմում են բնակչության մոտ 25 տոկոսը: Համայնքի սոցիալական և ժողովրդագրական
իրավիճակի և համայնքների ղեկավարների հետ նախնական խորհրդակցությունների վրա
հիմնվելով մենք մշակել ենք մի շարք գործողություններ, որոնցից յուրաքանչյուրը կլուծի
կարևոր սոցիալական և բնապահպանական խնդիր: Նախագիծը կարևորում է
էներգախնայողությանն ուղղված գործողությունները` հնարավորություն ընձեռելով
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համայնքներին ուղղորդել խնայված միջոցները` ապահովելով ծրագրի արդյունքների
շարունակականությունը:
Ուսումնասիրվել են ինչպես Հայաստանում, այնպես էլ այլ երկրներում իրականացված
նմանատիպ ծրագրերը և համայնքի ղեկավարների հետ խորհրդակցությունների
ընթացքում նշվել են այն հիմնական գործողությունները, որոնք կլիմայի փոփոխության
պայմաններում կարող են նպաստել էկոհամակարգերի կայունությանը: Բնականաբար,
ծրագիրը չի կարող լուծել բոլոր խնդիրները, սակայն այդ միջոցառումները կարող են
զգալիորեն կրճատել ճնշումը համայնքների հարակից պահպանվող տարածքների և
բնական էկոհամակարգերի վրա:
38. Արդյունք 2: Գյուղատնտեսական արտադրանքի ստացման արժեշղթաներն ամրապնդված
են, իսկ կլիմայական խելացի տեխնոլոգիաները հասանելի են խոցելի գյուղական
համայնքների համար
Ակնկալվում է, որ ծրագիրը կխթանի նոր տեխնոլոգիաների ներդրմանն ու
կլիմայական խելացի գյուղատնտեսական արժեշղթաների ամրապնդմանը: Առաջարկվող
գործողությունները կնպաստեն բնակչության եկամուտների ստացմանը, կենսապահովման
բարելավմանը` հանգեցնելով բնական էկոհամակարգերի վրա մարդածին ճնշման
նվազմանն ու արդյունքում՝ գյուղատնտեսության ոլորտում կլիմայի փոփոխության
հարմարվողականության բարձրացմանը: Բաղադրիչի կիզակետում գյուղատնտեսական
ձեռնարկությունների և հանրային հատվածի լավագույն փորձի տարածումն է, ինչը
կբարելավի իրենց հնարավորություններն ու արդյունքում կնպաստի կլիմայի
փոփոխության պայմաններում էկոհամակարգերի վրա մարդածին ճնշման նվազեցմանը:
39.

Կլիմայի փոփոխության հարմարվողականության միջոցառումների մեծ մասի
իրականացման արդյունավետությունը պայմանավորված է բնակիչների սոցիալական
պայմանների բարելավմամբ, լրացուցիչ եկամուտ ստանալու հնարավորությունների
ստեղծմամբ և գյուղատնտեսության դիվերսիֆիկացմամբ:
Համայնքներում ծրագրային գործողությունների քննարկումների ընթացքում լայն
տարածում ուներ այն համոզմունքը, որ թեթև կոնստրուկցիաներով կառուցված
ջերմատներն ու արևային չորանոցները առավելագույնս են համապատասխանում կլիմայի
փոփոխության պայմաններում համայնքների հարմարվողականության բարձրացմանը:
Թեթև կոնստրուկցիաներով չջեռուցվող ջերմատների կառուցում
Ջերմատները հնարավորություն կտան գարնանը աճեցնել բանջարային մշակաբույսերի
սածիլներ և դրանք շուկայականից ցածր գներով վաճառել բնակիչներին: Բնակիչները
կարող են ջերմատներում աճեցնել այնպիսի մշակաբույսերի սածիլներ, որոնք տրադիցիոն
չեն երկրի համար, սակայն շուկայում ունեն մեծ պահանջարկ: Հնարավորություն կստեղծվի
համապատասխան մասնագիտացված խանութներից և սերմնաբուծական գիտական
կենտրոններից գնել նոր չորադիմացկուն սորտերի և հիբրիդների սերմեր: Ամռանը և
աշնանը ջերմատունը հնարավորություն ունի աճեցնել բանջարային մշակաբույսեր, որոնց
բերքի մի մասը կտրամադրվի համայնքի մանկապարտեզին, իսկ մյուս մասը կվաճառվի
շուկայում և ֆինանսական միջոցներ կապահովի ջերմատան հետագա աշխատանքների
համար: Ցանկության դեպքում բնակիչները կարող են նաև մինչև ուշ աշուն ջեռուցել
ջերմատունը և ստանալ շուկայում համեմատաբար բարձր գին ունեցող բանջարեղեն:
Հայաստանում ապակե, ցինկապատ կոնստրուկցիաներով ջերմատան կառուցման
1 քմ-ի արժեքը 94-110 ԱՄՆ դոլար է, իսկ ապակու փոխարեն պոլիկարբոնատի կիրառման
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դեպքում՝ 83-100 դոլար: Ներկայումս, Հայաստան են ներկրվում
բարձրորակ
պոլիէթիլենային թաղանթներ, որոնց 1քմ-ի արժեքը տատանվում է 1,1-1,2 ԱՄՆ դոլարի
սահմաններում: Այս տիպի թաղանթները հիմնականում օգտագործվում են չջեռուցվող
ջերմատների կառուցման համար: Ջերմատները կարելի է ծածկել կամ միաշերտ կամ
երկշերտ պոլիէթիլենային թաղանթներով:
Միաշերտ պոլիէթիլենային թաղանթով
ջերմատան կառուցման գները տատանվում են 20,8-27,1 ԱՄՆ դոլարի, իսկ երկշերտինը`
27,1-31,3 ԱՄՆ դոլարի սահմաններում:
Այս գործողությունը կնպաստի սածիլների արտադրությանը, ցանքատարածքների
ավելացմանը, ոչ ավանդական մշակաբույսերի ներմուծմանը, ինչը վաղ բերքահավաքի,
ինչպես նաև՝ կանանց համար նոր աշխատատեղերի ստեղծման հնարավորություն կտա:
i. Մրգերի, հատապտուղների, բանջարեղենի և խոտաբույսերի համար արևային չորանոցներ
կառուցում
40. Այս տիպի կառույցները շատ կարևոր են համայնքների համար, քանի որ բերքի
մասսայական հասունացման ժամանակ դրա շուկայական գինը հաճախ հավասարվում է
արտադրության ինքնարժեքին: Համայնքներում կարևոր է ունենալ արևային չորանոցներ`
քանի որ Հայաստանի բնությունը հարուստ է վայրի հատապտուղներով, դեղաբույսերով,
թեյի և սննդային օգտագործման բույսերով, որոնց մեծ մասը չորացվում և գործածվում է
տարվա մյուս եղանակներին: Այս դեպքում բնակիչները հնարավորություն կունենան
արագ և շատ բարձր որակով չորացնել բերքն ու բույսերը և դրանք հետագայում վաճառել
շուկայում
կամ
վերամշակող
արդյունաբերությանը:
Արևային
չորանոցների
օգտագործումը, տնային պայմաններում չորացման համեմատ, 10-30 տոկոսով կրճատում է
հումքի կորուստը, իսկ արտադրանքը ստացվում է անհամեմատ բարձր որակի: Վերանում
է նաև քիմիական կոնսերվանտների և ախտահանիչների օգտագործման պահանջարկը:
Հումքի արդյունավետ չորացման պայմաններում կնվազեն նաև վայրի տեսակների
հավաքի ծավալները, որը կնպաստի դրանց պահպանության արդյունավետության
բարձրացմանը:
Արևային չորանոցների 1քմ-ի կառուցման արժեքը տատանվում է 31,3-41,7 ԱՄՆ դոլարի
սահմաններում:
Օգուտներ.
- լրացուցիչ աշխատատեղեր,
- լրացուցիչ եկամուտի ստացման հնարավորություններ,
- թարմ օգտագործման և վերամշակված բերքի դիվերսիֆիկացիա,
- կանանց ներգրավում աշխատանքներում,
- կանանց աշխատանքային և հիգիենիկ պայմանների բարելավում,
- երեխաների սննդի պայմանների բարելավում,
- արտադրանքի սանիտարական վիճակի և որակի բարելավում,
- էլեկտրաէներգիայի և այլ վառելիքի պահանջվող գումարների կտրուկ նվազում,
- ծրագրի արդյունքների պահպանության բարելավում,
- շահույթի մի մասի տրամադրում համայնքային նշանակության բնապահպանական
աշխատանքների իրականացմանը:
Շահառուներ՝ համայնքի բնակիչներ:
Այս գործողությունների հիմնական նպատակը կլինի բերքի կորուստների կրճատումը,
պահպանման բարելավումը և կանանց համար նոր աշխատատեղերի ստեղծումը`
համայնքներում եկամուտների և տնտեսական հնարավորությունների ավելացման
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նպատակով: Այս կերպ կլիմայական խելացի գյուղատնտեսական արժեշղթաներ
կսահմանվեն այնպիսի արտադրանքների համար, ինչպիսիք են` չորացված պտուղները,
հատապտուղները և խոտաբույսերը, որոնք կօգնեն բարձրացնել ու պահպանել
գյուղատնտեսությամբ
զբաղվող
համայնքների
եկամուտների
ստացման
հնարավորությունները: Հետևաբար, արևային չորանոցների տեղադրման ու օժանդակման
նպատակով
Ծրագիրը
համագործակցելու
է
համայնքային,
կանանց
կազմակերպությունների և խմբերի, դպրոցների ու տեղական ինքնակառավարման
մարմինների հետ: Այդ արժեշղթաների և տարածաշրջանային ու ազգային շուկայում
ապրանքների մարքեթինգի վերաբերյալ դասընթացներ կկազմակերպվեն:
i. Թիրախային համայնքներին և համայնքների աջակից կազմակերպություններին
կտրամադրվեն համայնքի զարգացման և կառավարման պլաններ, ինչպես նաև,
օժանդակություն կլիմայական խելացի գյուղատնտեսական բիզնես պլանների մշակման
համար` ապահովելով, թե՛ կանանց և թե՛ տղամարդկանց մասնակցությունը:
41. Այս բաղադրիչի համար ձևակերպվել են հետևյլա կոնկրետ ենթարդյունքները.
Ենթաարդյունք 2.1: «Կլիմայական խելացի գյուղատնտեսական» տեխնոլոգիաները
ներդրված են
Ենթաարդյունք 2.2: Թիրախային համայնքների տարածքներում կառուցված են թեթև
կոնստրուկցիաներով չջեռուցվող ջերմատներ
Ենթաարդյունք 2.3: Թիրախային համայնքների տարածքներում տեղադրված են
արևային չորանոցներ
Ենթաարդյունք 2.4: Համայնքային կառավարման պլանները, ինչպես նաև կլիմայական
խելացի գյուղատնտեսական արժեշղթաների համար
մարկետինգային/բիզնես
պլանները ձևակերպված են
Ենթաարդյունք 2.1 Խելացի գյուղատնտեսական տեխնոլոգիաների ներդրում
Կլիմայի փոփոխության ընթացիկ սցենարի համաձայն, «Կլիմայական խելացի
ֆերմերային» մեթոդների/տեխնիկաների ներդրումը, որոնք կնպաստեն ջերմոցային
գազերի արտանետումների նվազեցմանն ու բնական և գյուղատնտեսական
էկոհամակարգերի
հարմարվողականության
բարձրացմանը,
ունեն
հսկայական
նշանակություն: Ակնհայտ է, որ ջերմաստիճանի բարձրացման, տեղումների նվազման ու
կլիմայական այլ փոփոխությունների պայմաններում գյուղատնտեսությունը չի կարող
պայքարել գլոբալ տաքացման դեմ:
Տարբերակվում են հարմարվողականության բարձրացման մի շարք գյուղատնտեսական
առանցքային ոլորտներ:
1. Հողի կառավարում
Կարևոր է պահպանել կամ բարելավել հողի «առողջությունը»: «Առողջ» հողի հիմնական
ասպեկտները ներառում են հետևյալը.
• մշակել մշակաբույսերի այնպիսի տեսակներ, որոնք ունեն ջրի ցածր պահանջարկ,
չորադիմացկուն, ջերմադիմացկուն են, դիմացկուն են վնասատուների և/կամ հողի
աղակալման նկատմամբ, ինչպես նաև բուծել անասունների այնպիսի ցեղատեսակներ,
որոնք հարմարված են կլիմայի փոփոխություններին, դիմացկուն են
հիվանդությունների նկատմամբ և ունեն բարձր արտադրողականություն,
• ամբողջական բուսածածկ,
• ածխածնի պարունակությունը հողում` ամբողջական հող և կլիմա,
• հողի լվացման միջոցով սննդատար նյութերի նվազագույն կորուստ,
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• հողի էրոզիայի և հորդառատ տեղումների նվազագույն կամ զրոյական մակարդակ,
• հողի աղտոտիչների բացակայություն:
Ըստ կլիմայի փոփոխության կանխատեսումների, հորդառատ անձրևների ու էրոզիայի
դեպքերի հաճախությունը և ծավալները կշարունակեն աճել: Գոյություն ունի հողերի
կառավարման միջամտությունների լայն սպեկտր, որը խթանում է հորդառատ
անձրևների և հողի էրոզիայի ռիսկերի նվազեցումը` սկսած անտառային կամ
գյուղատնտեսական մակարդակի մոտեցումներից մինչև լանդշաֆտի մակարդակի
մոտեցումները:
2. Բուսաբուծություն
Հարմարողականության բարձրացման միջոցառումներն ապահովում են նոր կամ
սելեկցիայի պոպուլյար մեթոդներով ստեղծված սորտերի և հիբրիդների մշակումը, որոնք
երաշտադիմացկուն և ջերմակայուն են, ունեն աճման համեմատաբար կարճ շրջան, ինչը
կարող է զգալիորեն նվազեցնել բերքի կորստի կամ ձախողման վտանգը: Բոլոր
համայնքներում 3.6հա տարածքի վրա իրականացվելու է երաշտադիմացկուն,
չորադիմացկուն և ջերմադիմացկուն, համեմատաբար կարճ վեգետացիոն շրջան ունեցող
լոլիկի, սմբուկի, պղպեղի և կաղամբի նոր սորտերի ու հիբրիդների մշակություն:
3. Ջրերի կառավարում
Ոռոգման օբյեկտների վերաբերյալ ջրային սեկտորի կարևոր և պահանջվող
հարմարվողականության միջոցառումներն են.
1. ջրային ռեսուրսների ինտեգրված կառավարման պլանավորման ժամանակակից
մեթոդների կիրառում,
2. ժամանակակից արդյունավետ ոռոգման համակարգերի (կաթիլային ոռոգում,
կաթոցիչներ, դեֆիցիտային ոռոգում) ներդրում, դրանց ադապտացվելու համար
ֆերմերների իրազեկության բարձրացում,
3. ոռոգման և ջրահեռացման ենթակառուցվածքների արդյունավետության, ինչպես նաև
աղտոտման և կորուստների կանխարգելման համար հետազոտական և զարգացման
ծրագրերի գնահատում,
4. ջրի սպառման ռացիոնալացման և հողի գերակշռող աղտոտման չեզոքացման
նպատակով գյուղատնտեսության վարման տարբեր սխեմաների մշակում` հիմնված ջրի
հասանելության վրա, ինչպիսին է` ծածկված սխեմայով վարվող գյուղատնտեսությունը:
Հարմարվողականության միջոցառումներն ապահովում են ջրի կառավարման ոլորտում
նորարարությունների կիրառումը, որոնք հատուկ նախագծված են հողի էրոզիայի կամ
բերքի նվազման ռիսկի կրճատման կամ վերացման նպատակով:

4. Անտառներ և ագրոանտառներ
Հարմարվողականության միջոցառումներն ապահովում են էկոհամակարգերի
վերականգնումը` հանգեցնելով բնական աղետների նկատմամբ դրանց կայունությանը,
խթանելով սողանքների ու ջրհեղեղների կանխարգելմանը, գետահուների կայունացմանը
և հողի էրոզիայի կանխարգելմանը: Ծրագրի շրջանակներում ընտրվել են երկրի համար
ընդունելի "Կլիմայական խելացի գյուղատնտեսության" վարման առավել հարմար
մեթոդներ:
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1.
Կաթիլային ոռոգում, որն ունի առավելագույն արդյունավետություն անբավարար
խոնավությամբ բնութագրվող տարածքներում: Այն լայնորեն կիրառվում է ջերմոցային
տնտեսության և բաց հօղօգտագործման դեպքերում:

2. Ոռոգման ցանցի կառուցում թեթև կոմպոզիտային նյութերից, որը բացի ջրի
խնայողությունից առավել էժան և արագ տարբերակ է համարվում:

3. Մուլչապատում, որը առողջ բույս աճեցնելու ամենաարդյունավետ մեթոդներից մեկն է:
Այս մեթոդի կիրառման ժամանակ զգալիորեն կրճատվում է հողից խոնավության
գոլորշիացումը և որպես արդյունք՝ կրճատվում է ոռոգման հաճախականությունը: Հողի
վերին շերտը մշտապես փխրուն է մնում:
Ծրագրի շրջանակներում Ուրցաձոր համայնքում 1,0հա տարածքի վրա կցուցադրվի
մուլչապատման արդյունավետությունը:

4. Հակակարկտային ցանցեր, որոնք կարկուտի դեմ պայքարի առավել արդյունավետ
եղանակներից են: Ծրագրի շրջանակներում Ուրցաձոր համայնքում 2.5հա կաթիլային
ոռոգմամբ պտղատու այգին կպաշտպանվի հակակարկտային ցանցով:
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5. Նոր արդյունավետ օրգանական պարարտանյութեր, որոնք պարունակում են բույսերի
համար անհրաժեշտ սննդատարրեր:
Ծրագրի շրջանակներում 4,0հա տարածքի վրա կցուցադրվի նորագույն /օրգանոմիքս և
կենսահումուս/ օրգանական պարարտանյութերի արդյունավետությունը:
6. Արևային պանելներով աշխատող ջրի պոմպեր, որոնց կիրառումը կնվազեցնի ոռոգման
համար կատարվող ծախսերը և արդյունքում հնարավոր կլինի կանխել հողերի
դեգրադացիան, ավելացնել մշակվող հողատարածքները, բարձրացնել բերքատվությունը և
գյուղացիական տնտեսությունների եկամուտները:

Արևային պանելները նախատեսվում է օգտագործել Ուրցաձոր համայնքի Շաղափ
գյուղում:
7. Խոտաբույսերի աճելավայրերի բարելավում և դաշտային փորձնական տարածքների
ստեղծում: Աշխատանքներն իրականցվելու են 2.3 հա տարածքի վրա:
Ենթաարդյունք

2.2:

Թիրախային

համայնքների

տարածքներում

կառուցված

են

չտաքացվող թեթև կոնստրուկցիաներով ջերմատներ
Համայնքներում նախատեսվում է կառուցել 50, 100 և 150 մ2 մակերեսով ջերմատներ։
Ընդհանուր առմամբ կկառուցվեն 3000մ2 մակերեսով ջերմատներ: Այդ ջերմատների համար
նախատեսվում է մոնտաժել կաթիլային ոռոգման համակարգ, որի սնուցումը կկատարվի
տեղադրված ջրի բաքից (գծապատկեր 2.2.1)։
Գծապատկեր 2.2.1
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Ենթաարդյունք 2.3: Թիրախային համայնքների տարածքներում տեղադրված են
արևային չորանոցներ
Կտեղադրվեն 30 շարժական
արևային չորանոցներ: Ելնելով համայնքների
պահանջներից, նախատեսվում է տեղադրել 100կգ և 250կգ թարմ միրգ չորացնող
շարժական արևային չորանոցներ: Չորացման ժամանակահատվածը Ուրցաձոր
համայնքի համար կկազմի 4-5 օր, իսկ Դիլիջան, Մարգահովիտ և Ֆիոլետովո
համայնքների համար՝ 6-7 օր: Այս շարժական արևային չորանոցներում կարող են
չորացվել նաև դեղաբույսեր, քանի որ չորացման պրոցեսն ընթանում է առանց արևի
ուղիղ ճառագայթների ազդեցության:
Ենթաարդյունք

2.4:

Համայնքային

կառավարում

և

կլիմայական

խելացի

գյուղատնտեսական արժեշղթաների համար կառավարման և բիզնես պլանները
մշակված են
Ինչպես նշվեց վերևում, ծրագրում ներգրավված յուրաքանչյուր համայնքում
կներդրվեն կոնկրետ հարմարվողականության միջոցառումներ, ինչպիսիք են` թեթև
կոնստրուկցիաներով չջեռուցվող ջերմատների տեղադրումը, այգիների և
հատապտղանոցների հիմնումը, արևային չորանոցների տեղադրումը, ինչպես նաև
չորադիմացկուն, ջերմադիմացկուն և համեմատաբար կարճ աճման շրջան ունեցող
բաջարաբոստանային նոր տեսակների ու հիբրիդների մշակումը: Բոլոր այս
միջոցառումները կնպաստեն եկամտի դիվերսիֆիկացմանը և կենսապահովման
միջոցների ապահովմանը, ներգրավված բնակչության հարմարվողականության
բարձրացմանը կլիմայի փոփոխության ազդեցության նկատմամբ և բնական
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հարստությունների ինտենսիվ վերականգնմանը: Ծրագրային գործողություններն ու
կատարումը արդյունավետորեն պլանավորելու, կառավարելու և չափելու համար
ներգրավված համայնքներից յուրաքանչյուրի համար մշակվելու են համայնքային
կառավարման պլաններ, որտեղ մանրամասնորեն նկարագրվելու են ծրագրային
միջամտությունները,
ակնկալվող
ենթաարդյունքներն
ու
արդյունքները,
միջամտությունների ժամանակացույցը, ուղղակի և անուղղակի ներգրավված
շահագրգիռ կողմերի սոցիալ-տնտեսական և ժողովրդագրական բնութագրերը,
ինչպես նաև կտրամադրվեն համապատասխան քարտեզներ: Միևնույն ժամանակ,
պետք է նշել, որ ներդրված ադապտացման միջոցառումները կհանգեցնեն թիրախային
համայնքների համար ոչ ավանդական
գյուղատնտեսական արտադրանքի
արտադրությանը, ինչպես նաև այս բնագավառում ավանդաբար աճեցվող
արտադրանքի բերքատվության բարձրացմանը: Այսպիսով, նոր և ավանդական
արտադրանքի ավելցուկի իրացումը դյուրացնելու համար համայնքի կառավարման
բոլոր պլաններում կներառվի մարքեթինգի հետ կապված կոնկրետ բաժին: Սա
կնպաստի կլիմայական խելացի գյուղատնտեսական արժեշղթաների մշակմանն ու
կաջակցի հարևան համայնքներում ներդրված տեխնոլոգիաների հետագա
ադապտացմանը:
Ստորև բերված է կլիմայական խելացի գյուղատնտեսական արժեշղթաների ցանկը,
որոնց աջակցելու է ծրագրիը.
̶ Բանջաբոստանային կուլտուրաների աճեցում բաց եղանակով: Բոլոր
համայնքներում 3.6 հա տարածքի վրա իրականացվելու է երաշտադիմացկուն,
չորադիմացկուն և ջերմադիմացկուն, համեմատաբար կարճ վեգետացիոն շրջան
ունեցող լոլիկի, սմբուկի, պղպեղի և կաղամբի նոր սորտերի ու հիբրիդների
մշակություն:
Թիրախային մարզերում կլիմայի տաքացման պայմաններում
չորադիմացկուն և ջերմադիմացկուն բանջարեղենների նոր տեսակների մշակությունը
հնարավորություն կտա բնակիչներին ձեռք բերել շուկայում բարձր պահանջարկ
ունեցող արտադրանքի երաշխավորված բարձր բերք:
̶ Բանջարեղենի
և
տնկիների
աճեցում ջերմոցային տնտեսություններում:
2
Ընդհանուր առմամբ կկառուցվեն 3000մ մակերեսով ջերմատներ, որտեղ կաճցվեն
տնկիներ և բանջարեղենային այնպիսի մշակաբույսեր, ինչպիսիք են` լոլիկը,
վարունգը, բիբարը, ինչպես նաև այնպիսի ոչ-ավանդական կուլտուրաներ, ինչպիսիք
են բրոկոլին: Ջերմատների աշխատանքը նախատեսվում է սկսել գարնանը: Դրանցից
մի քանիսն օգտագործվելու են բանջարեղենի, իսկ մյուսները` նախ բաց դաշտի
համար տնկարկների, ապա` բանջարեղենի արտադրություն նպատակով:
Ջերմոցային տնտեսությունում բանջարեղենի արտադրությունը թույլ կտա գարնանն
ու աշնանն ունենալ միջսեզոնային արտադրություն` բերք ստանալով 1 ամիս ավելի
շուտ քան բաց դաշտային պայմաններում` մինչև հոկտեմբեր-նոյեմբեր ամիսները, երբ
արդեն ցուրտ է բաց դաշտային պայմաններում բանջարաբոստանային
կուլտուրաների մշակության համար: 100մ2 չջեռուցվող ջերմատներից տարեկան
հնարավոր է ստանալ մինչև 2 000-3 000 կգ լոլիկ, 900-1 200 կգ վարունգ և 1 200 կգ
պղպեղ: Մեր գնահատմամբ, թիրախային համայնքներում 1մ2 չջեռուցվող
ջերմատներից ստացվող եկամուտը կկազմի շուրջ 14-20 ԱՄՆ դոլար:
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̶ Պտղատու այգիների և հատապտղանոցների հիմնում: Այգիների հիմնումը
անմշակ գյուղատնտեսական հողերի դեգրադացիայի դեմ պայքարելու արդյունավետ
եղանակ է: Շուրջ 20,4 հա տարածքի վրա նախատեսվում է հիմնել պտղատու այգիներ
և հատապտղանոցներ:
⚫
⚫

⚫

Արարատի մարզում կհիմնվեն խնձորի, տանձի, դեղձի և սերկևիլի այգիներ:
Տավուշի մարզում կհիմնվեն կիսագաճաճ տիպի ընկուզենու, տխլենու, խնձորի և
տանձի այգիներ, ավանդական խնձորի և տանձի այգիներ, թթի, մոշի,
ազնվամորու և ելակի այգիներ:
Լոռու մարզում կհիմնվեն թթի, մոշի և ելակի այգիներ:

Այգիների արտադրողականությունը և համապատասխան արտադրանքի
վաճառքից ստացված միջին տարեկան եկամուտը ներկայացված է ստորև Աղյուսակ
2.4.1-ում: Օրինակ, այն շահառուները, որոնք զբաղվելու են տանձի այգիների մշակման
աշխատանքներով, տարեկան կարող են ապահովել առնվազն մոտ 13 300 ԱՄՆ դոլար
եկամուտ, իսկ նրանք, ովքեր զբաղվելու են հատապտուղների մշակմամբ` 1 հա-ից
տարեկան կստանան մոտ 19 500 ԱՄՆ դոլար եկամուտ:
Աղյուսակ 2.4.1.
Այգու տիպեր

Խնձորի և դեղձի
այգիներ
Տանձի այգի
Սերկևիլի այգի
Ընկույզի և տխիլի
այգի
Հատապտղանոց

Միջին տարեկան
վաճառքի գին, 2013-2017
(ԱՄՆ դոլար/կգ)
0,4

Հասուն այգու
արտադրողականությ
ուն (տոննա/հա)
20-22

Մեկ տարվա միջին
նվազագույն եկամուտ
(ԱՄՆ դոլար/հա)
8 400

0,7
0,6
2,7-3,5

18-20
19-20
10-15

13 300
11 700
38 750

1,9-2,0

8-12

19 500

̶ Դեղաբույսերի աճեցում: Թիրախային համայնքները գտնվում են բնության
հատուկ պահպանվող տարածքների և անտառների հարևանությամբ, իսկ նրանց
վարչական տարածքները հարուստ են տարբեր վայրի խոտաբույսերով և բույսերով,
որոնք թիրախային համայնքների բնակիչների կողմից ավանդաբար հավաքվում են
սպառման կամ վաճառքի նպատակով, քանի որ օժտված են համային բարձր
հատկանիշներով և սննդատար նյութերով և ավանդաբար օգտագործվում են
բուսական թեյեր պատրաստելու համար: Թիրախային համայնքների շրջակայքում
առկա խոտաբույսերը ներառում են` ուրց, անանուխ, խնկածաղիկ, սրոհունդ,
տերեփուկ և այլն: Այսպիսով, ԲՀՊՏ-ների ու անտառների վրա վայրի հավաքի ճնշման
նվազեցման նպատակով նախատեսվում է ներդնել այս խոտաբույսերից մի քանիսի
մշակությունը ֆերմերային տնտեսություններում: Այսպիսի մշակությունը կապահովի
բարձր բերք և ավելի շատ եկամուտ տնային տնտեսությունների համար: Կլիմայի
փոփոխության հնարավոր ազդեցություններին դիմակայելու նպատակով ծրագիրը
նպատակ ունի նաև հզորացնել թիրախային համայնքների վերամշակման
կարողությունները: Այդ նպատակով թիրախային համայնքների շահառուներին
կտրամադրվեն արևային չորանոցներ, ինչը հնարավորություն կտա դիվերսիֆիկացնել
և ամրապնդել կլիմայական խելացի գյուղատնտեսական արժեշղթաները: Մեր
62

դիտարկումների համաձայն, Երևանի և Հայաստանի այլ քաղաքների շուկաներում,
կախված պտղի տեսակից, 1 կգ չորացված պտուղը վաճառվում է 5-10 ԱՄՆ դոլարի
սահմաններում: Վայրաճ դեղաբույսերի 50 գրամը վաճառվում է մոտ 1 դոլարով,իսկ
փաթեթավորված վիճակում` երկու անգամ ավելի թանկ գնով:Յուրաքանչյուր
համայնքում կիրառվելիք մանրամասն մարկետինգային ռազմավարությունը
մշակվելու է համայնքի զարգացման ծրագրերում ընդգրկված մարկետինգային պլանի
շրջանակներում, սակայն ծրագրի զարգացման այս փուլում յուրաքանչյուր
միջամտության համար նախատեսվում է արժեշղթայի հետևյալ մոդելը (տես
գծապատկեր 2.4.1.):
Գծապատկեր: 2.4.1.
Յուրաքանչյուր տեսակի ապրանքային խմբի արժեշղթայի մոդել

Արտադրություն
այգիներում և տնամերձ
հողակտորներում
Մրգեր և
հատապտուղներ
Արտադրություն
ջերմատներում
Բանջարեղեն
Արտադրություն
դաշտերում
Խոտաբույսեր

Պահեսատավորում
սառնարանում
մրգեր

Չորացում
Մրգեր

Մարկետինգ
Սեզոնային թարմ մրգեր
Ոչ սեզոնային թարմ
մրգեր
Չրեր
Թարմ հատապտուղներ

Լոլիկ
Խոտաբույսեր

Թարմ բանջարեղեն
Լոլիկի չիր
Թարմ խոտաբույսեր
Չորացված
խոտաբույսեր

Վաճառքի ուղիներ
Ֆերմերների մանրածախ և մեծածախ շուկաներ, Տավուշի և Արարատի վերամշակման գործարաններ,
Երևան, Իջևան, Դիլիջան, Վանաձոր և Սևան քաղաքների սուպերմարկետներ
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Պտուղները կվաճառվեն թարմ և չորացված վիճակում` ծրագրի շրջանակներում
նախատեսված արևային չորանոցների օգտագործմամբ: Արտադրվելու են խնձորի,
տանձի և դեղձի չրեր: Հնարավոր կլինի նաև ոչ սեզոնային թարմ մրգերի վաճառք
կազմակերպել` կիրառելով թիրախային մարզերում առկա սառնարանային
պահեստավորման սարքերը: Բանջարեղենը հիմնականում վաճառվելու է թարմ
վիճակում, իսկ լոլիկը` չորացված: Հատապտուղները փչացող են և ունեն բարձր
արժեք, հետևաբար պետք է
վաճառվեն թարմ վիճակում: Խոտաբույսերը
հիմնականում վաճառվում են չորացված վիճակում, սակայն հնարավոր է դրանք
վաճառել նաև թարմ:
Կախված սեզոնից, արտադրանքի տեսակից և որակից, վաճառքը կկազմակերպվի
տարբեր եղանակներով: Ներառյալ.
̶ Սեզոնային թարմ մրգերի, բանջարեղենի և հատապտուղների վաճառք
Հովտաշատի(Արարատի մարզ) և Երևանի մեծածախ շուկաներում:
̶ Թարմ և չորացված մրգերի, բանջարեղենի և հատապտուղների վաճառք Երևան,
Վանաձոր, Սևան, Դիլիջան և Իջևան քաղաքներում գտնվող ֆերմերների շուկաներում,
սուպերմարկետներում և խանութներում: Գյուղատնտեսության նախարարության հետ
նախնական պայմանավորվածություն է ձեռք բերվել թիրախային համայնքների
ներկայացուցիչներին անվճար տաղավարներ տրամադրել
հանգստյան օրերին՝
ֆերմերների շուկա կազմակերպելու նպատակով:
Հաճախ չոր մրգեր և դեղաբույսեր արտադրող ընկերությունները պատրաստ են
պատրաստի չորացված արտադրանք ընդունել և վաճառել իրենց ապրանքանիշի
տակ: Նշենք, որ Ուրցաձորում (www.holani.am) տեղակայված վերամշակման
գործարանին չորացված խնձորի, տանձի և դեղձի հանձնման նախնական
պայմանավորվածություն է ձեռք բերվել:
Բացի այդ, պետք է նշել, որ կապ է հաստատվել ծրագրի թիրախային տարածքում
գործող հյուրանոցային և ռեստորանային բիզնեսի մի քանի ներկայացուցիչների հետ,
որոնք տեղական թարմ արտադրանքի ձեռքբերման պատրաստակամություն են
հայտնել: Հատկապես հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ ծրագրի շրջանակներում
նախատեսվող ջերմատները բավականին փոքր են և օրական կտրվածքով ստացվող
բերքը կկազմի մոտ 10-20 կգ, շահառուների համար դրա վաճառքը որևէ խնդիր չի
առաջացնի: Ներկայումս, տեղական հյուրանոցային և ռեստորանային բիզնեսի
ներկայացուցիչները գնումներ են կատարում վերավաճառողներից և ստիպված են
գնել շաբաթական սպառման համար մեծ քանակությամբ, իսկ տեղական հասանելի
թարմ մրգերի և բանջարեղենի առկայության դեպքում, հյուրանոցային և
ռեստորանային բիզնեսի ներկայացուցիչները խանդավառությամբ կգնեն տեղական
արտադրողներից, որոնց հետ նրանք կարող են կազմակերպել թարմ արտադրանքի
ամենօրյա
մատակարարումը:
Հյուրանոցային
և
ռեստորանային
բիզնեսի
ներկայացուցիչների նամակները ներկայացված են Հավելված 6-ում.
Աղյուսակ 2.4.2-ում ներկայացված է հյուրանոցային և ռեստորանային բիզնեսի
ներկայացուցիչների ցանկը, ովքեր ծրագրի շահառուների թարմ և վերամշակված
արտադրանքի պոտենցիալ գնորդներ են հանդիսանում:
Աղյուսակ: 2.4.2.
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Անվանում

Վայր

Կոնտակտային տվյալներ

Կովկասյան
կենսաբազմազանության
ապաստարանի էկո-կենտրոն
«Գոռս Բի Ընդ Բի»
օթևանատուն
Թուֆենկյան Հին Դիլիջան
Համալիր
Բեստ Վեսթերն Փլաս
Փարադայս Հոթել Դիլիջան
Դիլիջան Ռեզորթ և Սպա

Արարատի մարզ, գ. Ուրցաձոր

Հեռ.: +374 77 444 184, Էլ.հասցե:
anna@set.am

Արարատի մարզ,գ. Ուրցաձոր
Թումանյան փող.,
Տավուշի մարզ, ք. Դիլիջան,
Շարամբեյանի անվ փող.,
Տավուշի մարզ, ք. Դիլիջան Կամոյի
փող. 156
Տավուշի մարզ, ք. Դիլիջան,
Գետափնյա փ. 66

Հեռ.: +374 10 585 884

Կասա Նովա Հյուրատուն

Տավուշի մարզ, ք. Դիլիջան,
Հովսեփյան փ. 63
Տավուշի մարզ, ք. Դիլիջան,
Մյասնիկյան փ. 12
Տավուշի մարզ, ք. Դիլիջան,
Կալինինի փ.
Տավուշի մարզ, ք. Դիլիջան,
Սայաթ Նովայի փ. 6
Տավուշի մարզ, ք. Դիլիջան,
Մյասնիկյան փ.
Տավուշի մարզ, ք. Դիլիջան,
Թբիլիսյան խճուղի
Տավուշի մարզ, ք. Դիլիջան,
Թբիլիսյան խճուղի 38/2
Տավուշի մարզ, ք. Դիլիջան, Պարզ
Լճի փ. 20
Տավուշի մարզ, ք. Դիլիջան, Հովք
փ. 51
Տավուշի մարզ, ք. Դիլիջան,
Կամոյի փ. 121
Տավուշի մարզ, ք. Դիլիջան,
Սայաթ Նովայի փ. 69ա
Տավուշի մարզ, ք. Դիլիջան,
Կամոյի փ. 146
Լոռու մարզ, Դիլիջան-Վանաձոր
ավտոճանապարհի 24-րդ կմ
Լոռու մարզ, գ. Ձորագետ 1-ին փ.,
շենք 127,
Լոռու մարզ, գ. Լերմոնտով 12 / 1-2
/ 3 M8 մայրուղի
Լոռու մարզ, ք. Վանաձոր
Զորավար Անդրանիկի փ. 68 ա
Լոռու մարզ, ք. Ալավերդի,
Զորավար Անդրանիկի փ. 52
Լոռու մարզ, ք. Վանաձոր,
Ազատամարտիկների փ, 21

Դիլի Վիլլա հյուրատուն
Արթ Գեսթ Հաուս Հյուրատուն
Թռչող Ջայլամ ռեստորան
Ռեստորան Կճուճ
«Գետափ ռեստորանային և
հյուրանոցային համալիր«
Դիլիջանի «Հալեբ» ռեստորան
«Դիլիջան Պարկ Ռեզորթ և
Վիլլաներ» համալիր
ԷկոԿայան Բուտիկ Հոթել և
Քեմփինգ
«Հաղարծին» ռեստորան և
հյուրանոցային համալիր
«Դիլիժանս» հյուրանոց
«Վիլլա Ջրվեժ» Ռեստորան և
Հյուրատուն
Թեժ Լեռ Ռեզորթ
Ավան Ձորագետ հյուրանոց
ԼեռՄոնտ Գեսթ Հաուս
Հյուրանոց Լագունա
«Անահիտ» հյուրատուն
«Մագհայ Բի Ընդ Բի»
օթևանատուն

Հեռ.: +374 94 030 883, Էլ.հասցե:
dilijan@tufenkian.am
Հեռ.: +374 268 24016
Հեռ.: +374 55 04 77 55, Էլ.հասցե:
info@hoteldilijan.am
Հեռ.: +374 268 2 40 37, Էլ.հասցե:
casanovagh@yandex.ru
Հեռ.: + 374 268 27059
Հեռ.: +374 93 486882
Հեռ.: +374 60 655080
Հեռ.: +374 41 886010
Հեռ.: +374 99 888-334, eԷլ.հասցե:
getap@getap.am
Հեռ.: +374 41 722270
Հեռ.: +374 44 604 604, Էլ.հասցե:
info@dilijanpark.com
Հեռ.: +374 99 513101, Էլ.հասցե:
info@ecokayan.com
Հեռ.: +374 41 044 707, Էլ.հասցե:
info@haghartsin.com
Հեռ.: +374 94 407761
Հեռ.: +374 55 099402, Էլ.հասցե:
lhambaryan@gmail.com
Հեռ.: +374 91 925999,
Էլ.հասցե: info@tezhler.am
Հեռ.: +374 93 947889,
Էլ.հասցե: dzoraget@tufenkian.am
Հեռ.: +374 98 901910
Հեռ.: +374 322 50009
Հեռ.: +374 94 089909
Հեռ.: +374 91 380305

Ստեղծված արժեշղթաների պահպանման և դրանցում շահառուների ինտեգրման
նպատակով ծրագրում ներգրավված մարկետինգի մասնագետը կօժանդակի
շուկայական կապերի ստեղծման գործընթացի դյուրացման և վաճառքի գործընթացում
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շահառուների ներգրավման գործում: Մարկետինգի մասնագետը կաշխատի նաև
շահառուների մարկետինգային և բանակցային հմտությունների զարգացման
ուղղությամբ:
Ծրագրի նպատակն է ստեղծել կայուն գործող արժեշղթա` գյուղատնտեսական հողերի
բարելավման, ոռոգման ջրի խնայողության, նոր մշակաբույսերի մշակման,
բերքատվության բարձրացման, վերամշակման հնարավորությունների ստեղծման և
գիտելիքների մակարդակի բարձրացման միջոցով, ինչը թույլ կտա ավելացնել
բնակչության
եկամուտներն
ու
գիտելիքները`
նպաստելով
բնական
և
գյուղատնտեսական էկոհամակարգերի հարմարվողականության միջոցառումների
կայունացմանը:
Ծրագրի շրջանակներում մեծ չափով կարևորվում է դպրոցականների էկոկրթությունը
և փորձի ցուցադրումը: Շահառուների մասնագիտական գիտելիքների մակարդակի
բարձրացումը հնարավորություն կտա նրանց արդյունավետորեն կառավարել
պլանավորված աշխատանքները և շարունակել աշխատանքը ծրագրի ավարտից
հետո:
Այս աշխատանքները կիրականացվեն Բաղադրիչ 3-ի 3.2-3.3-3.4 ենթաարդյունքների,
մասնավորապես, «Որոշել համայնքներում գոյություն ունեցող հասարակական
կազմակերպությունները, կանանց, երիտասարդական, բնապահպանական և այլ
միությունները և մշակել կարողությունների զարգացման ծրագրեր նրանց համար»
բյուջետային տողի տակ հատկացված միջոցների շրջանակներում:
42. Բաղադրիչ 3: Կլիմայական խելացի գյուղատնտեսկան գործելակերպի վերաբերյալ
իրազեկության
մակարդակի
բարձրացում,կարողությունների
հզորացում,
մոնիթորինգ և որոշումների կայացում
Այս բաղադրիչի նպատակը թիրախային համայնքներում
կլիմայական խելացի
գյուղատնտեսական գործելակերպի վերաբերյալ իրազեկման բարձրացումն ու
կարողությունների զարգացումը (իշխանություններ, ֆերմերային միություններ,
քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններ և մասնավոր հատված),
ինչպես նաև ՀՉԴ և որոշումների կայացման ու պլանավորման գործընթացներին
օժանդակելն է: Որպես այդպիսին, 1-ին և 2-րդ բաղադրիչների շրջանակներում
առաջարկվող միջամտությունների օժանդակ բոլոր կարողությունների զարգացման,
իրազեկության բարձրացման և մոնիթորինգի ու գնահատման աշխատանքները
միավորված են բաղադրիչ 3-ում: Բացի այդ, բաղադրիչն օժանդակում է կլիմայական
խելացի գյուղատնտեսության և հողերի չեզոք դեգրադացիայի պրակտիկաների ու
միջամտությունների պլանավորմանն ու մոնիթորինգին, ինչպես նաև աջակցում է ՀՉԴ
մոնիթորինգի շրջանակի զարգացմանը:
43. Բաղադրիչ 3-ն ունի մեկ հիմնական արդյունք.
Արդյունք 3: Թիրախային համայնքներում կլիմայական խելացի գյուղատնտեսական
գործելակերպի և ՀՉԴ վերաբերյալ իրազեկության մակարդակի
բարձրացում,կարողությունների հզորացում, մոնիթորինգ և որոշումների կայացում
Ծրագրի

շրջանակներում

կիրականացվի

ջրային

ռեսուրսների

արդյունավետ

կառավարման, կլիմայական խելացի գյուղատնտեսության վարման, հողերի չեզոք
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դեգրադացիայի և կլիմայի փոփոխության հարմարեցման հետ կապված այլ հարցերի
վերաբերյալ վերապատրաստում և իրազեկման բարձրացում: Կարողությունների
զարգացումն ու իրազեկության բարձրացումը կիրականցվեն ուսուցիչների կամ
համայնքային առաջատարների վերապատրաստման, լավագույն փորձի վերաբերյալ
տեղեկատվության փոխանակման, ֆերմերների դաշտային դպրոցների և գիտելիքների
փոխանցման

ավանդական

դասախոս-լսող

մոդելների

միջոցով:

Աշխատանքի

արդյունավետության բարձրացման նպատակով կներգրավվեն բարձր որակավորում
ունեցող մասնագետներ` ինչպես բարձրագույն ուսումնական հաստատություններից,
այնպես էլ` գյուղատնտեսության աջակցության մարզային կենտրոններից: Ծրագրի
շրջանակներում կմշակվեն ուսուցողական նյութեր և ուղեցույց, որոնք ուղղված կլինեն
տեղական համայնքներին և կաջակցեն համայնքային խմբերին ու տեղական
ինքնակառավարման մարմիններին` վերապատրաստման ծրագրի մշակման գործում:
Դասընթացը կնպաստի նաև կանանց և տղամարդկանց հավասար մասնակցությանը:
Յուրաքանչյուր

դասընթացից

հետո

կանցկացվի

ուսումնական

միջոցառման

կառուցվածքային գնահատում` դրանով իսկ աջակցելով վերապատրաստման ծրագրի
շարունակական կատարելագործմանը:
44. Ի լրումն, ստեղծված արժեշղթաների պահպանմանն ու դրանցում շահառուների
ինտեգրմանը նպաստելու համար ծրագրի մեջ ներգրավվելու է մարկետինգի
մասնագետ,
որպես
ծրագրի
շրջանակներում
ներգրավված
ուսուցման/
խորհրդատվական
ընկերության
անդամ:
Մասնագետի
շարունակական
աշխատանքներն ուղղված կլինեն շուկայական կապի ստեղծման դյուրացմանն ու
վաճառքի գործընթացում շահառուների աջակցմանը: Մարկետինգի մասնագետը
կաշխատի նաև որպես ուսուցանող, ով կզարգացնի շահառուների մարկետինգային և
բանակցային հմտությունները:
45. Ծրագրի շրջանակներում մշակվելու է քաղված դասերի արձանագրման և
հրապարակման ռազմավարություն: Մարզի և երկրի մյուս մասերում կլիմայական
խելացի գյուղատնտեսության և հողի չեզոք դեգրադացիայի գաղափարների ներդրման
նպատակով մարզի համայնքներում և հանրապետության ողջ տարածքում
տեղեկատվությունը տարածվելու է հանրային տեղեկատվական թերթիկների և
բուկլետների միջոցով: Այս ենթաարդյունքի կիզակետում կլինի զանգվածային
լրատվամիջոցների և տեղական ինքնակառավարման մարմինների միջոցով
լավագույն փորձի տարածումը: Դրա համար կօգտագործվեն տեղեկատվության
տարածման ժամանակակից գործիքներ: Շրջակա միջավայրի նախարարության,
մարզպետարանների և բնապահպանական ծրագրերի իրականացման գրասենյակի
(ԲԾԻԳ) կայքերի միջոցով իրականացվող միջոցառումների և արդյունքների
վերաբերյալ պարբերական տեղեկատվություն կտրամադրվի: Գործի կդրվեն շրջակա
միջավայրի նախարարության, մարզպետարանների և բնապահպանական ծրագրերի
իրականացման գրասենյակի բողոքների վերացման մեխանիզմները և արդյունավետ
կառավարման միջոցառումները, որոնք մասնակցային մոտեցման կիրառման միջոցով
հնարավորություն կտան արագորեն արձագանքել բոլոր բողոքներին:
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46. Ազգային օրենսդրությանը, քաղաքականությանն ու ազգային թիրախներին
համահունչ6, ծրագիրն աջակցում է կլիմայական խելացի գյուղատնտեսության
պահպանմանն ուղղված նախաձեռնություններին և այս համատեքստում, ըստ
սահմանված կամավոր թիրախների նաև ՀՉԴ գործընթացին: Ավելի կոնկրետ, ծրագրի
այս բաղադրիչը կաջակցի հողի դեգրադացիայի և կլիմայի փոփոխության հետ
կապված ինդիկատորների հստակ մոնիթորինգի համակարգի, ինչպես նաև հողի
կայուն կառավարման պրակտիկաներին օժանդակելու համար նպաստավոր
պայմանների ստեղծմանը:
Միջազգային հանրության, ներառյալ`
ՄԱԿ-ի
«Անապատացման դեմ պայքարի մասին» կոնվենցիայի (ՄԱԿ-ի ԱԴՊԿ) և նրա Գլոբալ
մեխանիզմի (ԳՄ) տեխնիկական աջակցությամբ նախատեսվում և իրականացվելու են
հետևյալ միջամտությունները.
• Հողի չեզոք դեգրադացիայի և հողի հետ կապված կլիմայի փոփոխության
ցուցանիշների համար թիրախների սահմանման և մոնիթորինգի համակարգերի
հզորացում` հողի չեզոք դեգրադացիայի և հողի հետ կապված կլիմայի փոփոխության
ցուցանիշների` օրինակ, հողում ածխածնի պարունակության և բուսածածկի
մոնիթորինգի օժանդակման նպատակով, համապատասխանեցնել դրանք միջազգային
չափանիշներին և կիրառել ժամանակակից
մեթոդներ՝ ինչպիսին է հեռահար
զոնդավորումը: Կլիմայի փոփոխության նկատմամբ հարմարվողականության
բարձրացման և ՀՉԴ թիրախավորման գործընթացին աջակցելու նպատակով
կսահմանվեն մոնիթորինգի ենթակա տեղանքները, իսկ ներկայումս մատչելի
ելակետային տեղեկատվությունը կթարմացվի:
• Կլիմայական խելացի գյուղատնտեսության և հողի կայուն կառավարման
գործելակերպերի համար կարողությունների հզորացում` կանանց կողմից
ղեկավարվող տնային տնտեսությունների, կանանց խմբերի և այլն կոնկրետ
կարիքները հոգալուն ուղղված գործողություններ:
Ակնկալվում է, որ
վերապատրաստման դասընթացներին կմասնակցի առնվազն 50%-ը, իսկ կանանց
խմբերի ու երիտասարդության համար հասանելի կլինեն հատուկ մասնագիտացված
կուրսեր:
• Կլիմայական խելացի գյուղատնտեսության և ՀՉԴ ռազմավարությունների
զարգացման օժանդակություն, որը հնարավորություն կտա ֆերմերների խմբերին,
արտադրողների միություններին, փոքր և միջին ձեռնարկություններին, ՀԿ-ներին և
այլ շահագրգիռ կողմերի մասնավոր ներդրումներ ապահովել կլիմայական խելացի
գյուղատնտեսական գործելակերպերի պահպանման նպատակով` այդպիսով
ամրապնդելով
առաջարկվող
միջամտությունները:
Ծրագիրը
կաջակցի
կարողությունների հզորացման թիրախային գործողություններին, օրինակ միկրո,
փոքր և միջին ձեռնարկությունների համար, ինչպես նաև կարող է աջակցել այդ
միջամտությունների նախնական տեխնիկատնտեսական ուսումնասիրությունները:
Ծրագրում ընդգրկված համայնքների բնակչության գիտելիքները և կարիքները
կլիմայի փոփոխության, էկոհամակարգերի հարմարվողականության վերաբերյալ
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Մինչև 2040թ. առաջարկվող Հողերի չզոք դեգրադացիայի ռազմավարության հիմնական նպատակը
2000թ-ից մինչև 2010թ. շրջանում հողի օրգանական ածխածնի կորուստը վերականգնելն ու ածխածնի
կլանումը մինչև 2.8% բարձրացնելն է.
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Ծրագրի կարևոր արդյունքներից է համարվում համայնքների բնակչության
տեղեկացվածության և գիտելիքների մակարդակի բարձրացումը, որը կնպաստի
Ծրագրի արդյունքների կայունության և շարունակականության ապահովմանը`
ինչպես համապետական, այնպես էլ `տեղական մակարդակներով:
Հարկ է նշել, որ 2005-17 թվականներին որոշակի աշխատանքներ են
կատարվել կլիմայի փոփոխության վերաբերյալ բնակչության տեղեկացվածության
մակարդակի բարձրացման ուղղությամբ, սակայն դրանք չեն կապվել բնական և
գյուղատնտեսական էկոհամակարգերի հարմարվողականության բարձրացման
միջոցառումների հետ:
Ծրագրի ազդեցության տարածքում ընդգրկված համայնքներում ուսումնական
ծրագրերի իրականացումը հետապնդում է հետևյալ նպատակները.
1.
նպաստել
կլիմայի գլոբալ փոփոխության մարտահրավերներին առնչվող
համայնքային կարողությունների զարգացմանը,
2.
նպաստել բնակչության տեղեկացվածության և գիտելիքների մակարդակի
բարձրացմանը կլիմայի փոփոխության պայմաններում հարմարվողականության
արդյունավետ միջոցառումների վերաբերյալ,
3.
նպաստել
բնական
և
գյուղատնտեսական
էկոհամակարգերի
հարմարվողականության բարձրացմանը և միջոցառումների արդյունավետության
ապահովմանը,
4.
աջակցել որոշում ընդունողներին ձեռք բերելու անհրաժեշտ հմտություններ`
ինքնուրույն վերլուծելու կլիմայի փոփոխության պայմաններում բնական և
գյուղատնտեսական էկոհամակարգերի առկա իրավիճակը, մշակելու և վերանայելու
անհրաժեշտ
միջոցառումների
ցանկը,
հաստատելու
արդյունավետ
և
համագործակցային հարաբերություններ շահագրգիռ կողմերի հետ,
5. դպրոցների համար հատուկ մշակված դասընթացների միջոցով
բարձրացնել
աշակերտների
բնապահպանական
տեղեկացվածությունը
և
գիտելիքների
մակարդակը կլիմայի փոփոխության պայմաններում գյուղատնտեսական և բնական
էկոհամակարգերի հարմարվողականության կարևորության վերաբերյալ.
6. ակտիվացնել
զանգվածային լրատվության միջոցներին և հասարակական
կազմակերպություններին
ծրագրի
իրականացման,
արդյունքների
մասսայականացման
և
կայունության
ապահովման,
ինչպես
նաև
հասարակայնությանը
համապատասխան
տեղեկատվության
տրամադրման
մեթոդների ու ձևերի նպատակով:
Համայնքային մակարդակով դասընթացների մասնակիցներ
Ելնելով բաղադրիչի նպատակներից և լուծում պահանջող խնդիրներից,
գործողությունները հիմնականում կուղղվեն այն խոցելի խմբերի տեղեկացվածության
և գիտելիքների մակարդակի բարձրացմանը, որոնք անմիջականորեն առնչվում են
ծրագրի
նպատակներին,
դրանց
հասնելու
ուղիներին,
կայունության
և
շարունակականության ապահովմանը:
Բոլոր թիրախային խմբերի համար ընդհանուր է լինելու այն գաղափարը, որ
բնական
աղետները
կանխելու,
բնական
և
ագրո
էկոհամակարգերի
հարմարվողականության մակարդակը բարձրացնելու նպատակով մարդկությունը
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կարող է պայքար մղել ոչ միայն կլիմայի փոփոխությունները մեղմելու, այլև
արդյունավետ միջոցառումներ մշակելու ուղղությամբ:
Ուսումնական ծրագրի իրականացման մեթոդները
Գիտելիքների, իրազեկության բարձրացման և տեղեկատվության տարածման
<<ՈՒսուցման պարզեցված>>, <<Բացատրական-ցուցադրական>>, <<ՈՒսուցման
նպատակային>>, <<Կոնկրետ իրավիճակային վերլուծության>> մեթոդներից ընտրված
տարրերն առավել նպատակահարմար են կիրառության համար` ելնելով
մասնակիցների կարիքների, գիտելիքների մակարդակի և մատուցվող թեմաների
առանձնահատկություններից: Նման մոտեցումը հնարավորություն է տալիս
ապահովել տեղեկատվության տրամադրման, ընդունման, կուտակման, պահպանման
և կիրառման միասնականությունը:
47. Սույն բաղադրիչի համար ձևակերպվել են հետևյալ ենթաարդյունքները.
Ենթաարդյունք

3.1:

Ֆերմերային

դաշտային

դպրոցները

և

ագրոգիտասփյուռ

ծառայությունները տրամադրված են թիրախային համայնքներին` կլիմայական
խելացի գյուղատնտեսական և ՀՉԴ լավագույն պրակտիկաները

տարածելու

նպատակով;
Ենթաարդյունք 3.2 Կլիմայական խելացի գյուղատնտեսության վերաբերյալ լավագույն
փորձի օրինակներն ու ուսումնական նյութերը կազմված, տարածված և մատչելի են;
Ենթաարդյունք
3.3
Թիրախային
համայնքների
հարմարվողկանության համայնքահեն պլանավորում,
Ենթաարդյունք

3.4

Թիրախային

տարածքներում

համար

անցկացվել

կլիմայական

է

խելացի

գյուղատնտեսության և ՀՉԴ ապահովման նպատակով մշակվել են համապատասխան
ռազմավարություններ,
Ենթաարդյունք

3.1:

Ֆերմերային

դաշտային

դպրոցները

և

ագրոգիտասփյուռ

ծառայությունները տրամադրված են թիրախային համայնքներին` կլիմայական
խելացի գյուղատնտեսական և ՀՉԴ լավագույն պրակտիկաները

տարածելու

նպատակով;
Ֆերմերային դաշտային դպրոցները ժամանակակից շուկայական տնտեսության
վերաբերյալ ֆերմերներին անհրաժեշտ հմտություններով ապահովելու արդյունավետ
միջոց են: Ֆերմերային դաշտային դպրոցներում Ֆերմերները սովորում են վերլուծել
բնապահպանական, բնական և գյուղատնտեսական էկոհամակարգերը, ինչը
հնարավորություն է ընձեռում կլիմայի փոփոխության հարմարվողականության
միջոցառումների վերաբերյալ ավելի ռացիոնալ որոշումներ կայացնել: Բնական և
գյուղատնտեսական էկոհամակարգերի կայուն կառավարումը պահանջում է կայուն
գիտելիքներ և պրակտիկ հենք, որը հնարավորություն կտա ապագա սերունդներին
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զարգացնել բարելավված ռեսուրսային բազա: Ինտեգրացված գյուղատնտեսական
արտադրության նպատակը ավելի լավ գյուղատնտեսական գործելակերպեր գտնելն է,
որը թույլ կտա ստանալ ավելի բարձր եկամուտներ` պահպանելով շրջակա
միջավայրը, համայնքների շրջակա բնական էկոհամակարգերն ու բարելավել
համայնքի առողջությունը: Այս նպատակին հասնելու համար ֆերմերային դաշտային
դպրոցները կենտրոնանալու են հետևյալ չորս սկզբունքների վրա.
• առողջ արտադրանքի աճեցում,
• բնական և գյուղատնտեսական էկոհամակարգերի պահպանություն,
• բնական
և
գյուղատնտեսական
էկոհամակարգերում
պարբերական
դիտարկումներ,
• ֆերմերների վերապատրաստում համապատասխան փորձագետների կողմից:
Ֆերմերային դաշտային դպրոցները հիմնականում կենտրոնացած են առողջ
գյուղատնտեսական մշակաբույսերի մշակման վրա, ինչը նշանակում է`
•
այնպիսի տեսակների կիրառում, որոնք համեմատաբար կայուն են
հիվանդությունների և վնասատուների նկատմամբ և հարմարեցված են տեղական
պայմաններին,
•
համապատասխան պարարտանյութերի համատեղ օգտագործում (քիմիական և
օրգանական),
•
ժամանակակից ոռոգման մեթոդների կիրառում,
•
բնական էկոհամակարգերի կայուն կառավարում:
Ֆերմերային դաշտային դպրոցների արդյունավետությունը հիմնականում
պայմանավորված է մոնիթորինգի և որոշումների կայացման հմտությունների
զարգացմամբ: Այս տեսանկյունից, նախատեսվում է իրականացնել ֆերմերային
դաշտային դպրոցների մասնակիցների բնական էկոհամակարգերի և մշակված
տարածքների պարբերական մոնիթորինգ:
Ուսուցումը կիրականացվի բույսերի աճման բոլոր փուլերում:
Չնայած,
ֆերմերային
դաշտային
դպրոցների
համար
լրացուցիչ
վերապատրաստման ծրագրեր չկան, կան ընդհանուր տարրեր, որոնց վրա կարող են
հենվել ուսմնական ծրագրերը: Դրանք ներառում են.
• բնական և գյուղատնտեսական էկոհամակարգերի վերլուծություն,
• հատուկ թեմաներ,
• դաշտային փորձարկումներ,
• փոքրածավալ դաշտային փորձարկումներ
Ֆերմերային դաշտային դպրոցների համար նախընտրելի են հետևյալ
թեմաները՝
• Գյուղատնտեսական մշակաբույսերի ֆիզիոլոգիա և զարգացում,
• Առողջ և շահավետ գյուղատնտեսության ագրոտեխնիկական մեթոդներ,
• Բույսերի
հիվանդությունների
և
վնասատուների
դեմ
արդյունավետ
պաշտպանության մեթոդներ,
• Հողի բերրիության կառավարում,
• Վնասատուների և հիվանդությունների բնական թշնամիներ,
• Դաշտային դիտարկումներ
• Թունաքիմիկատներ, ներառյալ` շրջակա միջավայրի և մարդու անվտանգություն
• Բնական էկոհամակարգերի կայուն կառավարում:
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Աշխատանքների իրականացման նպատակով մրցութային կարգով կընտրվի
կազմակերպություն:
Ենթաարդյունք 3.2-3.3-3.4;
Ընտրված կազմակերպությունը կիրականացնի հետևյալ աշխատանքները՝
•
կուսումնասիրի համայնքների կարիքները և կարողությունները,
•
կմշակի ուսուցման և իրազեկման ծրագիր,
•
կմշակի թեմաներ ծրագրի համար,
•
կիրականացնի գիտելիքների և հմտությունների ուսուցման ծրագիր,
• կմշակի ծրագրային նյութերի, արդյունքների, լավագույն փորձի տարածման
պլան,
• թիրախային տարածքներում կլիմայական խելացի գյուղատնտեսության և ՀՉԴ
աջակցության նպատակով ռազմավարությունների մշակում ,
• կբացահայտի
համայնքներում
գոյություն
ունեցող
հասարակական
կազմակերպությունները, կանանց, երիտասարդների, բնապահպանական և այլ
միությունները և դրանց համար կարողությունների հզորացման պլաններ
կմշակի:
Ենթաարդյունք 3.5: Թիրախային համայնքների համար ստեղծվել է հողի
հարմարվողականության միջոցառումների ու հողի չեզոք դեգրադացիայի
մոնիթորինգի համակարգ:

ԿԼԻՄԱՅԻ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐՈՒՄ ՄՈՆԻԹՈՐԻՆԳԻ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ
ՀԱՄԱՐ ՀՈՂԻ ԴԵԳՐԱԴԱՑԻԱՅԻ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐ
I. ՀՈՂԻ ԴԵԳՐԱԴԱՑԻԱՅԻՆ ՆՊԱՍՏՈՂ ԳՈՐԾՈՆՆԵՐ ԵՎ ԴՐԱՆՑ
ՀԵՏԵՎԱՆՔՆԵՐ
Յուրաքանչյուր տարի անթրոպոգեն ազդեցությունները կլիմայի փոփոխության
երևույթների հետ մեկտեղ (ջերմաստիճանի կայուն բարձրացում, տեղումների
նվազում, վերգետնյա ջերմաստիճանի բարձրացում, 0-30 սմ հողի շերտում
ջերմաստիճանի բարձրացում, բացարձակ և հարաբերական օդի խոնավության
մակարդակի նվազում և այլն) հանգեցնում են հազարավոր հեկտար վարելահողերի
կորստի և Հայաստանում անտառների և արոտավայրերի կրճատման: Սա
պայմանավորված է հետևյալ գործոններով.
1. Քաղաքաշինական գործունեությունը, որը հատկապես ակնհայտ է վերջին
տասնամյակների ընթացքում, քաղաքային զարգացման համար նոր հողերի ակտիվ
յուրացման լույսի ներքո, ինչը հանգեցնում է նոր խաթարված տարածքների մեծ
թվաքանակի առաջացմանը: Արտածին երկրաբանական պրոցեսները, հատկապես`
սողանքները զգալիորեն ակտիվացել են:
2. Գյուղատնտեսական գործոնները կապված են ագրոտեխնիկական կանոնների
խախտման հետ, որը հանգեցնում է
տասնյակ հազարավոր հեկտար
վարելահողերի դեգրադացման և ջրային էրոզիայի, որի արդյունքում դիտարկվում է
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3.

4.
5.

6.
7.
8.

լանջերի
մերկացում:
Ըստ
նախնական
գնահատականների`
մշակվող
հողատարածքը կկրճատվի ոռոգման համակարգի վատ վիճակի և դրա
շահագործման հետ կապված բարձր ֆինանսական ծախսերի պատճառով:
Ոռոգման և դրենաժային ցանցերի խափանումները (այդ թվում՝ փոքր ՀԷԿ-երի
կողմից ամռան ամիսներին իրականացվող ջրառը) և դրանց չվերականգնելը: Ընդ
որում՝ փոքր հիդրոէլեկտրակայանների նախագծման և շահագործման ընթացքում
հիմնականում հաշվի չեն առնվում ջրային ֆաունայի կարիքները, իսկ լեռնային
գետերի ջրային ռեժիմի փոփոխության ազդեցությունը ափամերձ և ջրային
էկոհամակարգերի ու կենսաբազմազանության վրա ոչ միայն չի գնահատվել, այլև չի
ուսումնասիրվել:
Ճանապարհային էրոզիան, երբ թեք լեռնալանջերում ավտոմեքենաների
անիվների տեղում ձևավորվում են էրոզիոն օջախներ:
Ապօրինի
անտառահատումները,
որին
նպաստում
են
փայտանյութի
համեմատաբար մատչելիությունը, էներգակիրների գների բարձրացումը,
բնակչության սոցիալապես անապահով խավերի ցածր վճարունակությունը:
Փայտանյութը շարունակում է մնալ անտառամերձ տարածքների բնակչության
վառելիքի հիմնական աղբյուրը:
Ընդերքօգտագործումը, հատկապես, երբ այն իրականացվում է բաց եղանակով:
Հողերի արտադրական և կենցաղային աղտոտումը:
Կենսաբանական բազմազանության խախտումը:

Հայաստանի Հանրապետության բնապահպանության, գյուղատնտեսության,
տարածքային կառավարման և զարգացման, էներգետիկ ենթակառուցվածքների և
բնական
պաշարների,
արտակարգ
իրավիճակների
նախարարությունների,
մարզպետարանների, Գիտությունների ազգային ակադեմիայի և այլոց կողմից
իրականացված ուսումնասիրությունների արդյունքների վերլուծությունը վկայում է,
որ համեմատած նախորդ ժամանակահատվածի հետ, մարդածին ազդեցությամբ
պայմանավորված, էկոհամակարգերին սպառնացող վտանգները հիմնականում
փոփոխություններ չեն կրել:
Հարկ է նշել, որ բնական պաշարների կորուստները և էկոհամակարգային
ծառայությունների փոփոխությունները շատ դեպքերում միայն մեկ գործոնի արդյունք
չեն, այլ համալիր ներգործությունների հետևանք են:
II. ՀՈՂԵՐԻ ՉԵԶՈՔ ԴԵԳՐԱԴԱՑԻԱ
Հողերի դեգրադացիայի կանխման նպատակով վերջին տարիներին
միջազգային հանրության կողմից առաջ է քաշվել հողերի չեզոք դեգրադացիայի
սկզբունքների կիրառումը: Հողերի չեզոք դեգրադացիան ենթադրում է հողային
ռեսուրսների վիճակի բարելավում՝ նպատակաուղղված տնտեսական, սոցիալական և
բնապահպանական օգուտների աճին: Հողերի չեզոք դեգրադացիան վիճակ է, երբ
հողային ռեսուրսների որակը և քանակը, ինչը անհրաժեշտ է էկոհամակարգային
ֆունկցիաների և ծառայությունների ապահովմանը և պարենային անվտանգության
բարձրացմանը, մնում է կայուն, կամ աճում է՝ ըստ սահմանված ժամանակային և
տարածական մասշտաբների ու էկոհամակարգերի: Հողերի չեզոք դեգրադացիային
հասնելու համար տարբերակները բազմաթիվ են: Այդ տարբերակների համադրության
համար պետք է հաշվի առնել հողերի դեգրադացիայի տիպը, աստիճանը, ընթացքը,
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չափը, հողային ռեսուրսների հիմքում ընկած ներուժի և ինքնավերականգնման
աստիճանը
(բնական
հատկություններ)
և
ազգային
հատկանիշների,
կարողությունների առաջնահերթությունները, ինչպես նաև հողերի դեգրադացիայի
կանխարգելումը, հողային ռեսուրսների կայուն կառավարումն ու դեգրադացված
հողերի վերականգնումը: Հողերի դեգրադացիայի կանխարգելմանն ու նվազեցմանը
կարելի է հասնել հողօգտագործման պլանավորման և տվյալ վայրում հողերի կայուն
կառավարման միջազգային փորձի ներդրման միջոցով՝ հաշվի առնելով հողային
ռեսուրսի ներուժը և ինքնավերականգնման հնարավորությունը: Հողերի չեզոք
դեգրադացիային հասնելու համար կարևոր նշանակություն ունեն հետևյալ
փոխկապակցված գործողությունները.
1. Որոշել հողերի չեզոք դեգրադացիայի իրականացման տարածական միավորներն ու
ֆունկցիոնալ խմբերը.
2. Գնահատել հողերի դեգրադացիայի տիպը, չափը և որոշել դեգրադացիայի
աստիճանը` հիմք ընդունելով ելակետային տվյալները.
3. Որոշել հողերի դեգրադացիայի պատճառներն ու դրանց կանխարգելման,
նվազեցման և վերացման եղանակները.
4. Մշակել հողերի չեզոք դեգրադացիայի մոնիթորինգի ցուցանիշները.
5. Զարգացնել հողերի չեզոք դեգրադացիային առնչվող ինստիտուցիոնալ և
տեխնիակական
կարողությունները,
խրախուսման
մեխանիզմները
և
համագործակցությունը.
6. Ապահովել միջոլորտային համագործակցությունը և ֆինանսական ռեսուրսների
համապատասխան հոսքը հողերի չեզոք դեգրադացիային հասնելու համար:
III. ՀՈՂԵՐԻ ՄՈՆԻԹՈՐԻՆԳԻ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԿԱՏԱՐԵԼԱԳՈՐԾՈՒՄ
Ներկայումս Հայաստանում շրջակա միջավայրի մոնիթորինգի իրականացմամբ
զբաղվում են մի շարք կազմակերպություններ, որոնք աշխատանքները կատարում են
տարբեր մակարդակներով և անհրաժեշտ է համակարգել ցուցանիշների
հավաքագրումն ու վերամշակման գործընթացը: Էկոլոգիական մոնիթորինգին
վերաբերող բնագավառը կարգավորվում է մի շարք իրավական կտերով,
մասնավորապես` Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2007 թվականի
հունվարի 25-ի N 198-Ն, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2008
թվականի նոյեմբերի 13-ի N 1440-Ն, ՀայաստանիՀանրապետության կառավարության
2008 թվականի նոյեմբերի 13-ի N 1441-Ն, Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության 2009 թվականի հունվարի 22-ի N 120-Ն, Հայաստանի
Հանրապետության կառավարության
2009 թվականի հունվարի 22-ի N 121-Ն,
Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2009 թվականի փետրվարի 19-ի N
276-Ն որոշումներով և Հայաստանի Հանրապետության գյուղատնտեսության
նախարարի հրամանով հաստատված<<Անտառների պետական մոնիթորինգի համար
անհրաժեշտ տեղեկատվության հավաքագրման ձևերը հաստատելու մասին>>
11.10.2007 թ. N 234-Ն հրամանով:
Անհրաժեշտ է ձևավորել մոնիթորինգի տվյալների միասնական ու
համակարգված տեղեկատվական շտեմարան, որի առկայությունը կապահովի
շրջակա միջավայրի և բնական ռեսուսների վիճակի բազմակողմանի գնահատումը:
Այդպիսի տեղեկատվությունը կկողմնորոշի պետական կառավարման մարմիններին`
ոլորտի քաղաքականության ձևավորման ու կառավարման հարցերով որոշումների
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կայացման գործում: Էկոլոգիական մոնիթորինգի համակարգի կատարելագործումը
հնարավորություն կտա սահմանելու Հայաստանի տարածքների
էկոլոգիական
լարվածության չափանիշները և մշակել համապատասխան գնահատման սանդղակը:
Այդ
տեսակետից
հողերի
դեգրադացիայի
տարածաժամանակային
պատկերումը, ինտեգրալ տարածական մոդելների ստացումը, տեղեկատվական
բազայի կազմումը հնարավոր է աշխարհագրական տեղեկատվական համակարգերի
ներդրման միջոցով: Էկոլոգիական մոնիթորինգի նոր մեթոդի մշակման ժամանակ
անհրաժեշտ է մեծ տեղ հատկացնել հեռազննման տվյալների կիրառմանը, որոնք
արիդ և սեմիարիդ շրջանների երաշտների համար կարող են ապահովել օպերատիվ
մոնիթորինգ և կանխատեսում: Հողերի դեգրադացիայի մոնիթորինգի համակարգի
կատարելագործման հարցում առաջնահերթ նշանակություն ունի հողերի
մոնիթորինգի արդյունավետ կազմակերպումն ու իրականացումը, որի կարևոր
բաղադրիչներն են.
1. Հավատարմագրված լաբորատորիաների կողմից հողերի մոնիթորինգի լաբորատոր
հետազոտությունների իրականացումը.
2. Հողերի մոնիթորինգի կազմակերպումը հողերի պահպանության և օգտագործման
բնագավառում
լիազոր
պետական
կառավարման
մարմնի
կողմից՝
համակագործակցելով տարածքային կառավարման մարմինների և տեղական
ինքնակառավարման մարմինների հետ.
3. Հողերի մոնիթորինգի իրականացումը հողերը քիմիական և ռադիոակտիվ
նյութերով աղտոտվածության, հողատարման, ողողման, ճահճացման, աղակալման,
սողանքների և հողի վիճակը վատթարացնող այլ ազդեցությունների նկատմամբ.
4. Հողերի
մոնիթորինգի
վերաբերյալ
ստացված
տվյալների
և
ամփոփ
տեղեկատվության մուտքագրումը լիազոր պետական մարմնի կողմից վարվող
հողերի մոնիթորինգի տեղեկատվական տվյալների շտեմարանում, որը
հանդիսանում է բնապահպանական տեղեկատվության միասնական շտեմարանի
բաղկացուցիչ մասը.
5. Հողերի մոնիթորինգի տվյալների մատչելիության ապահովումը:
Հողերի դեգրադացիայի մոնիթորինգը պետք է հիմնված լինի վիճակագրական
ծառայությունների պաշտոնական տվյալների վրա, որոնք պետք է դասակարգվեն
անկախ հարցումների արդյունքում ստացված տվյալների և արբանյակային
պատկերների հիման վրա, որոնք յուրաքանչյուր տարի պետք է թարմացվեն և
ենթարկվեն վերլուծության: Անհրաժեշտ է, որպեսզի հաստատվեն հողերի
վերականգնման վերաբերյալ մոնիթորինգի հարցումները և իրականացվի հողերի
դեգրադացիայի արագ արձագանքման համակարգը: Այդ տեսակետից մոնիթորինգի
չափանիշները հետևյալն են.
1. Յուրաքանչյուր
գործողության
իրականացման
համար
նախատեսված
ժամանակահատվածը.
2. Գործողությունների համապատասխանությունը նպատակներին.
3. Գործողության իրականացման ամենամյա ֆինանսական ապահովումը.
4. Սահմանված ժամանակահատվածում և ձևաչափով յուրաքանչյուր գործողության
իրականացման հաշվետվությունը.
5. Իրականացվող գործողություններում շահագրգիռ կողմերի ներգրավվածության
մակարդակը:
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«Շրջակա միջավայրի մոնիթորինգի և տեղեկատվության կենտրոն» պետական
ոչ առևտրային կազմակերպությունը (ՇՄՄՏԿ ՊՈԱԿ), որը գործում է ՀՀ շրջակա
միջավայրի նախարարության ներքո իրականացնում է մթնոլորտային օդի,
մակերևութային և ստորերկրյա ջրերի, մթնոլորտային տեղումների, հողերի,
հատակային նստվածքների որակի մոնիթորինգ և գնահատում: Արդյունքները
ամփոփվում են եռամսյակային հաշվետվություններում և տեղադրվում են
նախարարության կայքում: ԲԾԻԳ-ը մտադիր է սերտորեն համագործակցել «Շրջակա
միջավայրի մոնիթորինգի և տեղեկատվության կենտրոն» պետական ոչ առևտրային
կազմակերպության հետ և իրականացնել հողերի բարելավման ենթակա հողերի
ընդհանուր մոնիթորինգ:
Ծրագրի Բաղադրիչ 3-ի ենթաարդյունքներ 3.1-ի և 3.5-ի շրջանակներում հողերի
հարմարվողականության միջոցառումների և հողի չեզոք դեգրադացիայի համար
նախատեսվում է իրականացնել դաշտային դպրոցի խմբերի կազմակերպում,
գիտելիքների հզորացում, ցուցադրական դաշտային փորձարկումներ, ինչպես նաև
մոնիթորինգի համակարգի ստեղծում և իրականացում: Այս ենթաարդյունքների
շրջանակներում ֆերմերների դաշտային դպրոցի և համայնքի մյուս անդամների
համար
մոնիթորինգի
առանձնահատկությունների
վերաբերյալ
դասընթաց
կկազմակերպվի:
Կազմակերպվելու է օրգանական պարարտանյութերի կիրառմամբ բարելավման
ենթակա վարելահողերի որակի փոփոխության ցուցադրություն:
Հողերի
որակի
լաբորատոր
հետազոտությունները
կկատարվեն
պարարտացումից առաջ (գարուն կամ աշուն): Ստացված արդյունքները կհամադրվեն
պարարտացումից և բերքահավաքից հետո ստացված արդյունքների հետ:
Ֆերմերային դաշտային դպրոցի անդամները կհետևեն մշակաբույսերի քանակին
և կուսուցանվեն հաշվարկել մի շարք մշակաբույսերի համար պահանջվող մակրո
էլեմենտները:
Շահառուները կուսուցանվեն իրականացնել ոռոգման ջրի մոնիթորինգ այն
տարածքներում, որտեղ կա կաթիլային ոռոգում: Կիրականացվի առուների միջոցով և
կաթիլային ոռոգման մոնիթորինգ և համեմատական գնահատում:
Այն անասնապահ շահառուներն, ովքեր օգտվելու են բարելավված արոտներից և
խոտհարքներից կուսուցանվեն և կիրականացնեն խոտածածկ տարածքների
մոնիթորինգ, որի հիման վրա կկատարվի գնահատում:
Ծրագիրը նախատեսում է նաև նոր մշակաբույսերի և սորտերի արդյունավետության
մոնիթորինգ, որը հնարավորություն կտա շահառուներին գնահատել մշակաբույսերի և
սորտերի տնտեսական արդյունավետությունը:

Բ. Հարմարվողականության հիմնադրամի բնապահպանական և սոցիալական
քաղաքականությանը համապատասխան բնապահպանական և սոցիալական ռիսկերի
կառավարման միջոցառումները
51. Ինչպես նշվեց վերևում, այս ծրագրից ստացված բազմաթիվ բնապահպանական
ծառայություններն ու օգուտները կունենան ոչ միայն տեղական այլև գլոբալ
նշանակություն և կնպաստեն մի շարք բնապահպանական օգուտների ստացմանը:
Համակարգման, համագործակցության և կարողությունների զարգացման ավելի բարձր
մակարդակի խթանման միջոցով, ծրագիրը կխթանի քաղաքականության օրինակելի
բարենպաստ միջավայրի ստեղծմանը, որը կնվազեցնի կլիմայի փոփոխության
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անբարենպաստ ազդեցության նկատմամբ էկոհամակարգի հարմարվողականությանը
խոչընդոտող բազմաթիվ գործոնները:
Դա կկատարվի բնական և գյուղատնտեսական էկոհամակարգերի կայուն
կառավարման համար կարողությունների հզորացման և ինստիտուցիոնալ
շրջանակների սկզբունքների մշակման միջոցով: Գլոբալ կարևորության վայրի
ազգակիցների Հայաստանի հարուստ պորտֆոլիոյի պաշտպանությունը, դրանց հետ
առնչվող էվոլյուցիոն գործընթացները մոլորակի և նրա բնակիչների ապագայի համար
կենսական նշանակություն ունեցող համաշխարհային բարիք են հանդիսանում:
Այսպիսի եզակի գերմպլազման կրում է կարևոր գենետիկական հատկանիշներ, որոնք
կարող են օգնել աշխարհին հաղթահարել կլիմայի փոփոխությունը և նպաստել
ապագայում սննդի անվտանգության ապահովմանը: Այս առումով, ծրագիրը
կբացահայտի և կփորձարկի «լավագույն գործելակերպեր», որոնք ամրապնդում են
բնական ռեսուրսների հարմարվողականությունը, կայունությունն ու ճկունությունը:
Ծրագիրը կնպաստի աղքատության կրճատմանը և բարեկեցության բարձրացմանը,
դրանով նաև՝ խոցելի էկոհամակարգերի վրա հետագա ճնշման նվազեցմանը`
տեղական եկամուտների ստեղծման և տնտեսական զարգացման միջոցով: Դա
կնպաստի Հայաստանի մի շարք առավել աղքատ բնակավայրերում էկոհամակարգային
ծառայությունների մատուցմանը:
52.
Ծրագրի շրջանակներում կստեղծվեն անհրաժեշտ գիտելիքներով օժտված
տարբեր տարիքային և սոցիալական խմբեր (երիտասարդություն, կանայք), ովքեր
ծրագրի ավարտին կարող են իրենց գիտելիքները տարածել շահագրգիռ այլ
համայնքներում: Ծրագիրը կհզորացնի տեղական ԶԼՄ-ների և բնապահպանական ՀԿների կարողությունները:
53.
Ծրագիրը հետապնդելու է գենդերային հարցերի նկատմամբ զգայուն մոտեցում,
որի դեպքում կանանց մասնակցությունը պլանավորման գործընթացում մեծապես
կխթանվի (յուրաքանչյուր բաղադրիչի շրջանակներում նպատակային ուսուցումների
կազմակերպման և այլ միջոցներով)` դրանով իսկ նպաստելով գործընթացում շահառու
ընտանիքների և համայնքների հարմարվելու և աջակցելու կարողությանը: Այս
մոտեցման մոնիթորինգը կլինի գենդերային մասնագետի պարտականությունը:
54.
Ծրագրի շրջանակներում ընտրված համայնքներին կտրամադրվեն զգալի
տնտեսական, սոցիալական և բնապահպանական օգուտներ: Հայաստանը կանգնած է
բազմաթիվ վտանգների առջև և տարբեր տեսանկյուններից խոցելի է կլիմայի
փոփոխության նկատմամբ, ինչը կհանգեցնի գյուղական համայնքների և
էկոհամակարգերի վրա բացասական ազդեցության տարածմանը: Գյուղական
խոցելիությունը պայմանավորված է աղքատության հետ կապված մարդկանց
անբավարար պայմաններով և թույլ ենթակառուցվածքներով:
Ընտրված բաղադրիչներից յուրաքանչյուրի վերաբերյալ երկրում ամենախոցելի
շրջաններն ընտրելու համար կատարվել է կարևոր վերլուծություն: Դիտարկվել են
այնպիսի ասպեկտներ ինչպիսիք են` աղքատությունը, հիմնական ծառայությունների
մատուցումը, մարդկային զարգացման հիմնական չափորոշիչները, արդյունավետ
գործողությունները, կենսաբազմազանության թեժ կետերը և դրանց ներկա ու ապագա
խոցելիությունը: Արդյունքում, այս ծրագրից օգուտ ստացող խոցելի խմբերը ներառում
են.
Շահառուներ
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Թիրախային համայնքներն ընտրվել են մասնակցային մոտեցման կիրառմամբ`
կենտրոնանալով աղքատ և խոցելի համայնքների, ինչպես նաև կանանց և կանանց
կողմից ղեկավարվող տնային տնտեսությունների վրա: Ծրագրի շահառուները
ներկայացնում են երկրի խոցելի բնակչությունը, ներառյալ` մարդկային զարգացման
ցածր ցուցանիշներով գյուղական համայնքները, որոնք հաշվի առնելով պահպանվող
տարածքների սահմանափակումները մեծապես կախված են բնական ռեսուրսներից:
Ծրագրի միջոցով ակնկալվում է կլիմայի փոփոխության և փոփոխականության
համապատասխան
նկատառումները
ինտեգրել
շահառուների
ամենօրյա
գործելակերպերում: Ծրագիրը հատկապես թիրախավորում է.
Գյուղական համայնքներ: Կենսամիջոցները մեծապես կախված են կլիմայական
գործոններից, հատկապես այն համայնքների համար, որոնք համարվում են առավել
խոցելի: Տեղական համայնքների եկամուտների ստացման հնարավորությունները
կկայունանան և կբարելավվեն գյուղատնտեսական արժեշղթաների և էներգախնայող
տեխնոլոգիաների զարգացման միջոցով:
Փոքր ֆերմաներ: Ծրագիրը կօգնի բարելավել արտադրական համակարգերը`
կիրառելով ցածր գներ/օրգանական և ոչ ավանդական մոտեցումներ, որոնք կնպաստեն
արտադրողականության բարձրացմանը, կպահպանեն եկամուտներն ու կլիմայի
փոփոխության նկատմամբ կայունությունը:
Կանայք: Ոռոգման ջրի մատակարարման բարելավումներից, և գյուղատնտեսության
ոլորտի կայուն և օրգանական միջոցառումներից հատկապես կօգտվեն կանանց կողմից
ղեկավարվող տնային տնտեսությունները:
Քաղաքացիական
հասարակության
կազմակերպություններ:
Քաղաքացիական
հասարակության և համայնքային կազմակերպությունները, ինչպիսիք են` ֆերմերային
կազմակերպություններն ու տեղական արտադրողների ասոցիացիաները, կանանց
խմբերն ու դպրոցները, ինչպես նաև տեղական ինքնակառավարման մարմինները,
կօգտվեն Ծրագրից` կարողությունների հզորացման և վերապատրաստման
աջակցության,
ինչպես
նաև
կլիմայական
խելացի
գյուղատնտեսական
միջամտությունների ավելի լավ պլանավորման, կառավարման և վերահսկման
միջոցով:

Ծրագրի ուղղակի և անուղղակի շահառուների թիվը գնահատվում է հետևյալ կերպ.
• Շահառուների ընդհանուր թիվը (ուղղակի և անուղղակի)` 17000 մարդ (50,9%` կին և
49,1% տղամարդ):
o «Խոսրովի անտառ» պետական արգելոցին հարակից համայնքների շահառուներ`
4500 մարդ (45%` կին և 55% տղամարդ):
o «Դիլիջան» ազգային պարկին հարակից համայնքների շահառուներ` 12500 մարդ
(53%` կին և 47% տղամարդ):
• Շահառուներ, ովքեր շահում են նպատակային կարողությունների հզորացումից` 300
մարդ (60%` կին, 40% տղամարդ):
Սոցիալական օգուտներ
Կլիմայական խելացի գյուղատնտեսական գործելակերպերի և եկամուտների
ստեղծման հնարավորությունների ու կարողությունների հզորացման միջոցով
տեղական համայնքների ապրուստի միջոցների աջակցության հոլիստիկ մոտեցման
շնորհիվ ծրագիրը կունենա հստակ սոցիալական օգուտներ:
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Ստորև բերված են ծրագրից ակնկալվող մանրամասն սոցիալական օգուտները:
Հնարավորության
դեպքում
ներկայացված
է
նաև
դրանց
քանակական
նկարագրությունը:
• Ծրագրի բոլոր թիրախային համայնքներում արտադրական հզորությունների
ավելացում և կլիմայի փոփոխության նկատմամբ հարմարվողականության
մակարդակի բարձրացում
o Ակնկալվում է վերականգնել 967հա համայնքային արոտավայր, 312հա համայնքային
խոտհարք և 103հա վարելահող: Ծրագրային գործողությունների արդյունքում
կվերականգնվի ավելի քան 80կմ դաշտային ճանապարհ և 3հա դեգրադացված լանջ:
Կվերակագնվի նաև ոռոգման ջրի մատակարարման համակարգերի 6,1 կմ:
o Ակնկալվում է, հարմարվողականության միջոցառումների վերաբերյալ ավելի քան 300
շահառուների ուսուցում, ինչի արդյունքում կբարձրանա կլիմայական ռիսկերի
վերաբերյալ ընկալման մակարդակը և կլիմայի փոփոխության նկատմամբ նրանց
հարմարվողականությունը: Ուսուցանվող շահառուների առնվազն 40% -ը կանայք
կլինեն:
•

Համայնքի ակտիվ մասնակցություն: Իրականացվող հարմարվողականության
միջոցառումների շահառու է հանդիսանում առնվազն 4 համայնք և 11 գյուղական
բնակավայր: Յուրաքանչյուր գործողության պետք է մասնակցի տեղական
կազմակերպություն: Բացի այդ, ջերմոցային արտադրության մեջ ներգրավված
շահառուները պարտավորվում են իրենց արտադրանքի մի մասը տրամադրել
համայնքային մանկապարտեզներին: Դա կբարձրացնի սոցիալական կապերը
համայնքների բնակիչների միջև և համայնքներում նոր մշակույթ կձևավորի:

•

Սոցիալական խմբերի շրջանում կարողությունների հզորացում: Ծրագիրը կբարելավի
կլիմայական
ռիսկերի
և
կլիմայի
փոփոխության
նկատմամբ
հարմարվողականության ընկալման մակարդակը՝
o ավելի քան 200 շահառուների շրջանում,
o համայնքի 4 ներկայացուցիչների շրջանում (ավանդական առաջնորդ, կանայք
և երիտասարդ խմբեր):

•

Ի լրումն թիրախային համայնքներում նոր արժեշղթաների ստեղծման, առաջարկվող
միջամտությունները նաև դրական ազդեցություն կունեն մշակաբույսերի և
անասնակերի արտադրական արդյունքի և պարարտանյութերի և այլ
գյուղատնտեսական քիմիկատների օգտագործման կրճատման վրա: Այսպիսով
ծրագիրը լրացուցիչ եկամուտ կբերի գյուղական համայնքներին: Միևնույն
ժամանակ, համայնքի բնակիչները հնարավորություն կունենան դիվերսիֆիկացնել
իրենց աշխատատեղերը և ուղղակիորեն ներգրավվել ծրագրում, քանի որ ծրագրի
բոլոր կապալառուներից կպահանջվելու է ներգրավել համայնքի բնակիչներին
ծրագրի տեղափոխման, շինարարության և վերականգնման աշխատանքներում:
Ավելին՝ աշխատատեղերի ու եկամուտների ստեղծման հնարավորությունների
բարելավումը կահանգեցնեն հետևյալին.
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o

o

o

Գյուղական համայնքներում պարենի և սննդային անվտանգության բարելավում`
ընտանեկան
տնտեսությունների,
փոքր
և
միկրո
ֆերմերային
տնտեսությունների աջակցման միջոցով.
Համայնքի անդամները զինված են գյուղատնտեսական կայուն արտադրության,
մշակման նոր մեթոդների կիրառման (մուլչապատում, կաթիլային ոռոգում,
ջերմոցային արտադրություն, չրերի արտադրություն) և ագրո մարկետինգի նոր
հմտություններով:
Ծրագիրն ազդեցություն կունենա համայնքի ընդհանուր բարեկեցության վրա`
թիրախային համայնքներում տնտեսական հնարավորությունների ավելացման
միջոցով:

•

Թիրախային համայնքների մարգինալ խմբերի սոցիալական ներգրավման
բարելավում: Պիլոտային տեղամասերի և շահառուների ընտրության համար
կկիրառվի աղքատության նվազեցման մոտեցումը, որի կիզակետում հատկապես
կլինեն կանանց կողմից ղեկավարվող տնային տնտեսությունները, հաշմանդամները,
բազմազավակ տնային տնտեսությունները, աշխատանքային միգրանտներ ունեցող
ընտանիքները, երիտասարդ ֆերմերները, ընտանեկան և սոցիալական նպաստի
պետական ծրագրերում ընդգրկված ընտանիքները և փոքր հողակտորների
սեփականատերերը (1 հա հողից պակաս): Շահառուների առնվազն 60% -ը
պատկանելու է այդ խմբերին:

•

Կանանց հզորացում և ինքնավստահության բարձրացում: Հաշվի առնելով, որ
կանայք գյուղական բնակչության առավել տնտեսապես խոցելի խումբն են, ծրագիրը
նախանշել է կոնկրետ թիրախներ. կանանց համար ապահովել ծրագրային
գործողություններին մասնակցելու հավասար հնարավորություններ (տես` պարբ. 55)
և, մասնավորապես, եկամուտ ստանալու հնարավորություններ: Նոր արտադրական
տեխնոլոգիաների ներդրման, տնտեսական հնարավորությունների խթանման,
ուսուցողական դասընթացներին մասնակցելու միջոցով բարելավված հասարակական
և կրթական հնարավորությունների ապահովման միջոցով ծրագիրը դրական խթան
կհանդիսանա
թիրախային
համայնքներում
բարելավված
գենդերային
հարաբերությունների համար, որտեղ կանայք կկարողանան ավելացնել իրենց
տնտեսական անկախությունը, բարձրացնել իրենց դերը գյուղում և իրենց
ընտանիքներում:

•

Համայնքի օգտին հողի և ջրային մարմինների սահմանափակ աղտոտման միջոցով
(օրինակ` հողի էրոզիայից խուսափելու միջոցով) ջրային ռեսուրսների արդյունավետ
կառավարում և առողջ շրջակա միջավայր, ինչպես նաև՝ վերականգնված ոռոգման
համակարգերի
շնորհիվ
ջրային
ռեսուրսների
օգտագործման
կրճատում:
Կվերականգնվի ոռոգման համակարգի 6,1 կմ երկարությամբ հատված, որը
կհանգեցնի ոռոգման ջրի կորուստների կրճատման` տարեկան պահպանելով 80%
ոռոգման ջուր:

•

Ծրագրի իրականացման արդյունքում ակնկալվում է թիրախային համայնքների
բնակիչների միջև համագործակցության բարելավում: Նոր արտադրական
տեխնոլոգիաների, մշակաբույսերի սորտերի և արտադրության մեթոդների ներդրումը
կբարձրացնի
համագործակցությունը
և
տեղեկատվության
փոխանակումը
թիրախային համայնքների բնակիչների շրջանում:
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•

Ծրագիրը
երկարաժամկետ
սոցիալական
օգուտներ
կստեղծի`
ծրագրի
շրջանակներում նախատեսվող վերապատրաստման դասընթացների շնորհիվ:
Կարողությունների հզորացմանն ուղղված գործողությունները ոչ միայն կօգնեն
հասնել ծրագրի ակնկալվող արդյունքներին և պահպանել արդեն ձեռք բերված
արդյունքները, այլ նաև կօգնեն մասնակիցներին ընդլայնել իրենց գործունեությունը
ծրագրային գործողություններից ու ժամկետներից դուրս:
Ինչպես նշել ենք, ծրագրի մշակման փուլում հանդիպումներ ենք ունեցել
շահառուների հետ, հատկապես ուշադրություն ենք դարձրել կանանց, բազմանդամ
ընտանիքների, թոշակառուների և սոցիալական նպաստ ստացող ընտանիքներին 7:
Հանդիպումների
ժամանակ
ներկայացրել
ենք
ծրագրով
նախատեսված
գործողությունները և ճշտել այն շահառուների ցանկը, ովքեր կարող են և ցանկանում
են աշխատել ու լրացուցիչ եկամուտներ ստանալ: Շահառուները ցանկություն են
հայտնել իրենց տնամերձ հողամասերում Ծրագրի շրջանակներում կառուցել արևային
ջերմատներ և մրգերի չորացման արևային չորանոցներ, որոնք հնարավորություն
կտան ավելացնել եկամուտները: Այս սոցիալական օգուտների քանակական
նկարագիրը հետևյալն է.
• Ուսումնասիրվել
է
տարածքում
գործող
արևային
ջերմատների
արդյունավետությունը: Ջերմատան շահագործումից ստացվում է 2 բերք, իսկ 1մ
ջերմատան եկամուտը կազմում է շուրջ 14-20 ԱՄՆ դոլար: Նախատեսվում է նշված
խմբերի համար կառուցել 100-150 1մ ջերմատներ, որի դեպքում տարեկան եկամուտը
կկազմի շուրջ 1400-3000 ԱՄՆ դոլար:
• Երևան և Դիլիջան քաղաքներում ուսումնասիրվել է առանց կոնսերվանտների
պատրաստված մրգերի և դեղաբույսերի վաճառքի շուկան: Կախված մրգի տեսակից`
1կգ չիրը սուպերմարկետներում և շուկաներում վաճառվում է 5-10ԱՄՆ դոլարի
սահմաններում: 50գ վայրի դեղաբույսերը վաճառվում են 1 դոլարի սահմաններում:
Ծրագրով նախատեսված արևային չորանոցների արտադրողականությունը, կախված
մրգերի տեսակից, 1 շաբաթում նվազագույնը
կազմում է 10-13կգ պատրաստի
արտադրանք: Ուրցաձոր համայնքում մրգերի չորացումը սկսվում է հունիսի կեսից և
շարունակվում
մինչև
հոկտեմբերի
վերջ:
Շահառու
ընտանիքներն
այս
ժամանակահատվածում կարող են արտադրել մինչև 200-250կգ չոր միրգ, որի
միջինացված շուկայական արժեքը կկազմի 1700ԱՄՆ դոլար: Դիլիջան և Մարգահովիտ
համայնքներում մրգերի չորացումը սկսվում է հունիսի վերջից և շարունակվում մինչև
հոկտեմբերի վերջ: Շահառու ընտանիքներն այս ժամանակահատվածում կարող են
արտադրել մինչև 200-250կգ չիր, որի միջինացված շուկայական արժեքը կկազմի
1500ԱՄՆ դոլար:
• Ծրագրի համայնքների վարչական տարածքները հարուստ են տարբեր
դեղաբույսերով և թեյում օգտագործվող բույսերով: Հաշվի առնելով սկզբնական փուլում
վաճառքի հնարավորությունները, յուրաքանչյուր շահառու մրգերի չորացմանը
զուգահեռ կարող է արտադրել մինչև 10կգ չոր դեղաբույսերի և թեյերի պատրաստման
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Սոցիալական նպաստ ստացող ընտանիքներն այն ընտանիքներն են, որոնք ծայրահեղ
աղքատ են և կառավարությունից ամսական մոտ 40 ԱՄՆ դոլար են ստանում:
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համար օգտագործվող բույսեր: Այս քանակը, որի վաճառքի հնարավորությունները
իրատեսական են շահառուներին կբերի տարեկան լրացուցիչ 500դոլար եկամուտ:
• Նոր այգիների հիմնման և մշակման արդյունքում ծրագրի շահառուները
կկարողանան 1000 քմ-ից մինչև 1833 ԱՄՆ դոլար եկամուտ ստանալ: Տես´ Աղյուսակ
2.4.1.
58. Ակնկալվում է, որ ծրագիրը չի ունենա որևէ բացասական սոցիալական ազդեցություն:
Օրինակ` որոշ համայնքների վերաբնակեցումը, հողի և ջրային ռեսուրսների
սահմանափակումը կամ ծրագրային գործողություններում մասնակցության (կամ
բացառման) ցանկացած խտրականությունը: Ծրագրի ամբողջական փաստաթղթի
մշակման փուլում տեխնիկական պատճառներով դուրս էր մնացել «Տնտեսական
ծախսերի և օգուտների վերլուծություն» բաժինը:
1. Ուրցաձոր համայնքում գյուղատնտեսական հողերի մի մասը ոռոգվում է խորքային
ջրհորների ջրով, որոնցից ջուրը դուրս է մղվում էլեկտրական պոմպերով: Դրանց
հզորությունը կազմում է 5-10կվտ/ժամ: Ծրագրի շրջանակներում նախատեսվում է
38կվտ/ժամ ընդհանուր հզորությամբ պոմպերի էլեկտրաէներգիայով սնուցումը
կատարել
արևային
պանելներով:
1
կվտ
էլեկտրոէներգիայի
համար
ազգաբնակչությունը վճարում է $0.49, որը 1 ժամում կազմում է 18.62 ԱՄՆ դոլար: Եթե
պոմպերը օրական աշխատեն 10 ժամ ապա օրական ծախսը կկազմի 186,62 ԱՄՆ դոլար:
Պտղատու և խաղողի այգիները տարվա ընթացքում ջրվում են 8-9 անգամ, իսկ
բանջարային մշակաբույսերը՝ 10-13 անգամ: Պտղատու և խաղողի այգիների ոռոգման
դեպքում հոսանքի գինը կազմում է 1586,27 ԱՄՆ դոլար, իսկ բանջարային
մշակաբույսերի համար՝ 2146,13 ԱՄՆ դոլար: Հետևաբար, արևային պանելների միջոցով
էլեկտրոէներգիայի ստացումը և պոմպերի կիրառումը հնարավորություն կտան ծախսը
նվազեցնել 1586,27-2146,13 ԱՄՆ դոլարով և կավելացնեն շահառուների եկամուտները:
2. ՀՀ-ում ոռոգման ջրի ծախսը 1 հա-ի համար հաշվարկվում է ըստ մշակաբույսերի:
Պտղատու և խաղողի այգիների դեպքում այն 1 տարվա համար կազմում է 50006000մ3/հա, իսկ բանջարային մշակաբույսերի համար՝ 6000-7000մ3/հա: 1 հա-ի
ոռոգման միջին արժեքը կազմում է շուրջ 50,0 ԱՄՆ դոլար: Ծրագրի տարածքում
ոռոգման ջրի կորուստները գլխավոր ջրանցքներում և ներտնտեսային ցանցում
կազմում է 50% -70% և ոռոգման ջուր մատակարարող կազմակերպությունները
ստիպված են այդ քանակով ավել ջուր վերցնել մայր ջրանցքներից, որի արժեքը
հավելյալ գումարվում է ոռոգման ջրի արժեքին: Կորուստները կրճատելու դեպքում
1հա-ի հաշվով ծախսը կնվազի մոտ 15ԱՄՆ դոլարով: Առավել ակտուալ է կլիմայի
փոփոխության պայմաններում ոռոգման ջրի ծավալների նվազումը: Հանրապետության
ցածրադիր հատվածներում մեծ տարածքներ չեն մշակվում ոռոգման ջրի անբավարար
քանակի պատճառով: Գյուղատնտեսական հողերը արագորեն դեգրադացվում են և
կորցնում հարմարվողականությունը կլիմայի փոփոխության նկատմամբ: Այս
տեսակետից և տնտեսապես և բնապահպանական առումով արդարացված է ոռոգման
համակարգերի բարելավվումը և կաթիլային ոռոգման համակարգի ներդրումը:
3. Խոտհարքների և արոտների բարելավումը ունի և բնապահպանական և տնտեսական
մեծ նշանակություն:
Ա/ Բնապահպանական նշանակությունը կայանում է նրանում, որ այդ բնական
էկոհամակարգերի բարելավումը բարելավում է բուսածածկի քանակական և
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որակական կազմը, նվազեցնում է հողի տարածքի դեգրադացիան և արդյունքում
բարձրացնում է կլիմայի փոփոխության պայմաններում հարմարվողականության
ներուժը:
Բ/ Տնտեսական նշանակությունը կայանում է նրանում, որ բարձրանում է
արոտների և խոտհարքների բերքատվությունը 15-30%-ով: Եթե հաշվի առնենք, որ
արոտային պահվածքի շրջանում ստացվում է կաթի տարեկան ծավալի 50-60%-ը,
ապա այս միջոցառումը կարող է նպաստել կաթի արտադրության միջինը 20,0%
ավելացման: Հանրապետությունում 1 կովի միջին կաթնատվությունը կազմում է 1250
լիտր: 1 լիտրի արժեքը կազմում է 0,3$: Միջոցառման արդյունքում 1 կովից կստացվի
35 $ հավելյալ եկամուտ: Մեծ չափով բարձրանում է նաև մսատու կենդանիների
քաշաճը և մսի որակը:
Խոտհարքները ապահովում են ձմռան կերի պահանջարկի ավելի քան 75-85%-ը,
իսկ շատ գյուղացիական տնտեսությունների համար 100%-ը: Խոտհարքների
բերքատվության բարձրացումը միջինը 20,0%-ով կնպաստի կերի կայուն բազայի
ստեղծմանը և յուրաքանչյուր կովի համար մսուրային շրջանում կտնտեսի շուրջ 85
ԱՄՆ դոլար, որը պետք է ծախսեր սեփականատերը կեր գնելու համար: սեզոնի
համար: 1 տոննա անասնակերը կազմում 75 ԱՄՆ դոլար: Մեր հաշվարկներով
խոտհարքների բարելավվման աշխատանքների շնորհիվ արտադրողականությունը
կբարձրանա շուրջ 20% -ով:
Պտղատու նոր այգիների հիմնում: Այս աշխատանքները արդյունավետ մեթոդ են
կանխելու
չմշակվող
գյուղատնտեսական
հողերի
դեգրադացիան:
Բանջարաբոստանային մշակաբույսերի մշակությունը Հայաստանում բավարար
մեքենայացված չէ և պահանջում է մեծ ծավալի ձեռքի աշխատանք: Պոմիդորի,
տաքդեղի, վարունգի, բադրիջանի, ձմերուկի, սեխի և այլն աճեցման համար 1 տարվա
ընթացքում պահանջվում է 3-4 կուլտիվացիա, 10-12
անգամ ջրում, 2-3
պարարտացում, 3-10 բերքահաված և այլ աշխատանքներ, որոնց ավելի քան 80
տոկոսը կատարվում է ձեռքով:
Գյուղացիների մեծ
մասը չունեն բավարար ֆինանսական միջոցներ աշխատուժ
վարձելու և այս աշխատանքները կատարելու համար: Մյուս պրոբլեմը այն է, որ
բանջարաբոստանային շատ մշակաբույսերի բերքը պետք է արագ վաճառվի, որը
հնարավոր է միայն պահածոների արտադրության և արտահանման մեծ ծավալների
դեպքում: Հաճախ այս ոլորտի սեփականատերերը բերքը գնում են շատ ցածր գներով,
որը խիստ նվազեցնում է ֆերմերների շահագրգռվածությունը այս մշակաբույսերի
մշակման նկատմամբ: Հստակ է, որ ինտենսիվ արտադրության դեպքում քաղաքների
շուկաներում հնարավոր է վաճառել բերքի 30-40 տոկոսը, իսկ մնացած մասը պետք է
վերամշակվի կամ արտահանվի: Պտղատու այգիները համեմատաբար եկամտաբեր
են, քանի որ.
1. ոռոգումը Դիլիջանի տարածաշրջանում կատարվում է 3-4 անգամ, իսկ Ուրցաձորի
տարածաշրջանում՝ 6-8 անգամ,
2. կուլտիվացիայի և պարարտացման աշխատանքները հիմնականում կատարվում են
տրակտորներով,
3. բերքահավաքը կատարվում է 2-3 անգամ ըստ պտուղների հասունացման
աստիճանի,
4. բեքի մի մասը վաճառվում է պահածոների գործարաններին,
5. բերքի մի մասը վաճառվում է արտահանող կազմակերպություններին,
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6. բերքի մի մասը կարող է պահպանվել և վաճառվել շուկայում ուշ աշնանը և ձմռանը,
7. բերքի մի մասը վաճառվում է քաղաքների շուկաներում:
Ծրագրի շրջանակներում նախատեսվում է չմշակվող վարելահողերի
հարմարվողականությունը բարձրացնել հիմնելով խնձորենու, տանձենու, սերկևիլի ,
ընկույզի և տխլենու այգիներ:
Խնձորենու, դեղձենու, տանձենու և սերկևիլի բերքատվությունը կազմում է 198.0ց/հա,
իսկ բերքի 1 կգ-ի շուկայական միջին արժեքը կազմում է 0,57$: Շահառուները, որոնք
կմշակեն այս այգիները 1 հա-ից կստանան 11 286$ եկամուտ:
Ընկուզենունու և տխլենու բերքատվությունը կազմում է 100-150ց/հա, իսկ 1 կգ-ի
շուկայական միջին արժեքը կազմում է 2.7-3.5 ԱՄՆ դոլար: Շահառուները, որոնք
կմշակեն այս այգիները 1 հա-ից կստանան 38 750$ եկամուտ:
Տնտեսական օգուտներ
59. Կլիմայական խելացի գյուղատնտեսական և հողի կայուն կառավարման ծրագրերը,
ինչպիսին այս ծրագիրն է, ունեն տարբեր տնտեսական օգուտներ, սակայն շատ
դեպքերում ավելի մեծ արտադրական ծախսեր են պահանջում, քան ավանդական
գյուղատնտեսական ծրագրերը: Տնտեսական ծախսերի և օգուտների քանակական
ցուցանիշների որոշումը բարդ է, քանի որ հողի, անտառի, ջրային ռեսուրսների և
կենսաբազմազանության գնահատումը հատկապես դժվար է տվյալների սղության
պայմաններում: Հողի, ջրային ռեսուրսների և կենսաբազմազանության ամբողջական
տնտեսական արժեքը ընկալելու համար բացի ուղղակի գյուղատնտեսական և
արտադրական գործառույթներից (օրինակ` մշակաբույսերի և անասունների հետ
կապված եկամտաբերություն), պետք է հաշվի առնվեն նաև դրանց օժանդակ և
կարգավորիչ գործառույթները: ՄԱԿ-ի ԱԴՊԿ, Գլոբալ էկոլոգիական հիմնադրամի և
Հողերի դեգրադացիայի տնտեսագիտության (ՀԴՏ նախաձեռնություն, 20138թ.)
ծրագրերի տարբեր նախաձեռնությունների շրջանակներում կատարվել են հողերի
կայուն կառավարման ծրագրերի ծախսերի և օգուտների համապարփակ վերլուծության
փորձեր և նշել են դրական տնտեսական ծախսերի և օգուտների գործակիցներ: Ծրագրի
նախապատրաստման ընթացքում կանցկացվի տնտեսական ծախսերի և օգուտների
վերլուծություն. Բոլոր տնտեսական օգուտները կբխեն հետևյալից.
Անասնակերի,
մշակաբույսերի,
անասնագլխաքանակի
և
հարակից
արտադրանքի արդյունքի աճ: Առանց միջամտությունների ակնկալվում է, որ հաջորդ
տասնամյակում գյուղատնտեսական արտադրանքի արդյունքը կնվազի ևս 10%-ով:
Վերջին տասնամյակներում արդեն գրանցվել է կաթի և մշակաբույսերի արդյունքի
կրճատում (թիրախային տարածքներում կաթի արտադրության կրճատում 5%-ով):
• Արտադրական ծախսերի կրճատում, օրինակ, գյուղատնտեսական միջոցների
անհրաժեշտության կրճատման պատճառով:
• Գյուղատնտեսական արտադրանքի վերամշակման և արժեքի ավելացման ծախսերի
նվազեցում: Օրինակ` արևային չորանոցների միջոցով մրգերի, բանջարեղենի և
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ՀԴՏ նախաձեռնություն (2013). Հողերի կայուն կառավարման մեջ ներդրումների կատարման
հատուցում: Հողի դեգրադացման տնտեսագիտության նախաձեռնության միջանկյալ հաշվետվություն.
Հողի կայուն կառավարման գլոբալ ռազմավարություն:. Available from: www.eld-initiative.org/
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հատապտուղների չորացման համար հնարավոր են ծախսվող էներգիայի էական
խնայողություններ և ավելի բարձր շուկայական գներ:
• Արտադրության համակարգի բարձրացված արդյունավետություն, օրինակ, ոռոգման
համակարգի մասերի վերականգնման միջոցով, որի արդյունքում շահագործման
ծախսերը կկրճատվեն:
• Երկրորդական տնտեսական օգուտներ, օրինակ` «Խոսրովի անտառ» պետական
արգելոցին և «Դիլիջան» ազգային պարկին հարող համայնքներում տեղական
զբոսաշրջային ներուժի ավելացման և կենսաբազմազանության աճի արդյունքում:

60.

•

•
•

•
•

•

Բնապահպանական օգուտներ
Այս ծրագրից ստացվող բնապահպանական ծառայություններն ու օգուտները դուրս
կգան երկրի մակարդակից և կնպաստեն մի շարք գլոբալ բնապահպանական
օգուտներին: Հարկ է նշել, որ Հայաստանի հարուստ և գլոբալ կարևորության
կենսաբազմազանության պաշտպանությունը կարևոր բնապահպանական օգուտ
կլինի:
Աջակցելով
պահպանվող
տարածքների
հարակից
համայնքների
կենսապահովմանը, կնվազի հողօգտագործման ճնշումը պահպանվող տարածքների
վրա (օրինակ, անվերահսկելի արածեցումն ու փայտի մթերումը), որը կնպաստի
կուսական կենսաբազմազանության պաշտ պանությանը: Կարողությունների
հզորացման և իրազեկության բարձրացման միջոցառումները կնպաստեն
պահպանվող տարածքների կայուն կառավարմանը: Բնապահպանական օգուտները
ներառում են.
Հողի պահպանում. Գյուղատնտեսության բնագավառում բնապահպանական
կարևորագույն օգուտներից մեկը հողի պահպանումն ու էյվազիայի նվազեցումն է, որը
կնպաստի հողում օրգանական ածխածնի կորստի նվազմանը ու դրա պաշարների
ավելացմանը:
Արոտավայրերի բարելավված կառավարման արդյունքում համայնքներում և
հեռավոր արոտներում կվերականգնվի և կաճի կենսաբազմազանությունը:
Ջրային ռեսուրսների հասանելիության բարելավում
(ստորերկրյա ջրեր և
մակերևութային
ջրեր)
ոռոգման
համակարգում
ջրի
օգտագործման
արդյունավետության բարձրացման և ջրի կորուստների նվազեցման միջոցով:
Պահպանվող տարածքների էկոհամակարգերի պաշտպանության բարելավում:
«Խոսրովի անտառ» պետական արգելոցում և «Դիլիջան» ազգային պարկում
կենսաբազմազանության աճ և կենսաբազմազանության ու հողի վրա ճնշման
նվազում:
Ածխածնի կլանում հողում օրգանական ածխածնի պահպանման և բարձրացման
միջոցով:

61. Կանանց և տղամարդկանց իրավահավասարությունը սահմանված է 2015 թվականին
ընդունված ՀՀ Սահմանադրության 30-րդ հոդվածում. Սահմանադրության 86-րդ
հոդվածը սահմանում է, որ պետական քաղաքականության հիմնական նպատակն է
նպաստել տղամարդկանց և կանանց միջև հավասարությանը:
Հայաստանի Հանրապետությունում գենդերային հավասարության հասնելու
հիմնական գործիքը 2013 թ. Մայիսի 20-ին ընդունված «Կանանց և տղամարդկանց
85

հավասար իրավունքների և հավասար հնարավորությունների ապահովման մասին»
ՀՀ օրենքն է:
«Կանանց և տղամարդկանց հավասար իրավունքների և հավասար
հնարավորությունների ապահովման մասին» ՀՀ օրենքը սահմանում է գենդերային
հավասարության ապահովմանն ուղղված պետական քաղաքականության հիմնական
ուղղությունները, ներառյալ` պետական կառավարման և հանրային ծառայության
շրջանակներում գենդերային հավասարության երաշխիքները, պարզաբանում է
գենդերային խտրականության ձևերը, քաղաքականության մշակումը:
Օրենքի դրույթների հիման վրա կառավարությունը նախաձեռնել է Կանանց և
տղամարդկանց հավասար իրավունքների և հավասար հնարավորությունների
ապահովման 2017-2021 թվականների նոր ռազմավարության մշակումը: Այս ծրագրի
վերաբերյալ տեղեկատվություն է ներկայացված Գլուխ VI-ում: «Գենդերային
հավասարության ապահովման պետական քաղաքականության իրականացման
համար ֆինանսավորում» հոդված 20-ով սահմանվում է հետևյալը. «Գենդերային
հավասարության ապահովման պետական քաղաքականությամբ նախատեսված
ծրագրերի և միջոցառումների ֆինանսավորումն իրականացվում է Հայաստանի
Հանրապետության պետական բյուջեի միջոցների հաշվին»:
Գենդերային հավասարության ապահովման պետական քաղաքականությամբ
նախատեսված ծրագրերի և միջոցառումների իրականացման համար կարող են
կատարվել նաև օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներից հատկացումներ օտարերկրյա
պետությունների,
միջազգային
կազմակերպությունների,
ինչպես
նաև
այլ
կազմակերպությունների (անկախ կազմակերպական-իրավական ձևից) և ֆիզիկական
անձանց հանգանակություններ, նվիրատվություններ և այլ հատկացումներ, որոնք
օգտագործվում են բացառապես գենդերային հավասարության ապահովման
պետական, տարածքային և համայնքային զարգացման ծրագրերի և միջոցառումների
ֆինանսավորման նպատակով:
1. ՀՀ նոր Սահմանադրության 210-րդ հոդվածի համաձայն` 2016 թվականի հունիսի 1ից ուժի մեջ մտավ ընտրական օրենսգիրքը: Այն ապահովում է կանանց
իրավունքների պաշտպանության ավելի հստակ մեխանիզմներ քաղաքական
ոլորտում, ինչը կնպաստի երկրի քաղաքական կյանքում նրանց ավելի ակտիվ
մասնակցությանը:
Կանանց ներկայացվածության համար առավել արդյունավետ քվոտա է սահմանվել
(25% գենդերային քվոտա 20%-ի փոխարեն): Միևնույն ժամանակ, աստիճանական
մոտեցմամբ արդեն 2021թ.-ին քվոտան կբարձրացվի մինչև 30%:
Ավելին, կիրառվում է նաև ռոտացիոն մեխանիզմը, ըստ որի, եթե կին պատգամավորը
հրաժարվում է իր պաշտոնից կամ անցնում է մեկ ուրիշի, ապա վերջինս պետք է
փոխարինի կրիկին կին պատգամավոր: «Դատավորների թեկնածուների միջև
գենդերային
հավասարակշռության
խթանման»
Գործողությունների
ծրագրի
իրականացման արդյունքում նկատվել են Հայաստանի Հանրապետության դատական
համակարգում կանանց ներգրավվածության աստիճանի բարձրացմանն ուղղված
շոշափելի արդյունքներ:
ՄԱԶԾ հայաստանյան գրասենյակի կողմից մշակվել է Գենդերային հավասարության
խթանման ռազմավարություն (2016-2020) փաստաթուղթը: Այս փաստաթղթի
նպատակներն ունեն երկակի բնույթ: Ներառյալ`.
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i) ՄԱԿ-ի
Զարգացման
ծրագրի
Հայաստանյան
գրասենյակում
ֆորմալ,
ստանդարտացված համակարգի ներդրում ծրագրերում և գործառնություններում
գենդերային
մեյնսթրիմինգի
(ԳՄ)
իրականացման
համար`
համաձայն
կորպորատիվ
գենդերային
հավասարության
քաղաքականությունների
և
չափանիշների: և
ii) անձնակազմի համար հստակեցնել «գենդերային մեյնսթրիմինգ», «գենդերային
հավասարություն» և այլ առնչվող գենդերային հասկացություններն ու
քաղաքականությունները:
Ծրագրի արդյունքները սահմանվել են «Կանանց և տղամարդկանց հավասար
իրավունքների և հավասար հնարավորությունների ապահովման մասին» ՀՀ օրենքի
հաշվի առնմամբ, որը ծրագրի ազդեցության գոտու ամբողջ բնակչության շրջանում
խթանում է հավասարության գաղափարի կայացմանը: Ծրագիրը համահունչ է
ադապտացման հիմնադրամի գենդերային քաղաքականությանը9: Այս ծրագրիը
առաջնահերթ է համարում կանանց և բնակչության շրջանում խոցելի խմբերը, որը
համապատասխանում
է
Փարիզի
համաձայնագրին
և
Հայաստանի
Սահմանադրությանը: Գենդերային հավասարությունը լավ ներկայացված է ծրագրում,
քանի որ կանայք և տղամարդիկ երկուսն էլ ծրագրի արդյունքների ուղղակի
շահառուներ են: Ծրագիրը կնպաստի գենդերային հավասարությանն այնպիսի
ռազմավարությունների միջոցով, որոնք թույլ կտան կանանց և աղջիկներին արտոնել
կոնկրետ պարտավորություններ` ապահովելով հավասար իրավունքներ, ծրագրում և
համայնքային մակարդակով որոշումների կայացման գործընթացին մասնակցության
և ղեկավարման հասանելիություն և հնարավորություններ:
Բոլոր վերապատրաստման մոդուլներն ու իրազեկման արշավները
կիրականացվեն գենդերային զգայուն մոտեցման կիրառմամբ: Գիտելիքի և
իրազեկության բարձրացմանն ուղղված միջոցառումներն ապահովելու են, որպեսզի
կանայք և խոցելի խմբերն ունենան բավարար գիտելիքներ և կարողանան բարձրացնել
կայունության մակարդակը կլիմայի փոփոխության նկատմամբ:
Ավելին, կանայք և խոցելի խմբերի անդամներն ուղղակի տնտեսական օգուտներ
կստանան հարմարվողականության բարձրացմանն ուղղված միջոցներից: Ծրագրի
բաղադրիչների շրջանակներում գյուղատնտեսական և բնական լանդշաֆտների
վերականգնման արդյունքում
գյուղատնտեսական հողերի բարելավումն ու
արդյունավետության
բարձրացումը
կնպաստեն
հենց
կանաց,
քանի
որ
գյուղատնտեսության ոլորտում հիմնականում աշխատուժը կանայք են: Կլիմայի
փոփոխության, ինչպես նաև հարմարվողականության վերաբերյալ գիտելիքների և
իրազեկման բարձրացումը կօժանդակեն կանանց իրենց աշխատանքն ավելի
արդյունավետ պլանավորելու հարցում:
Այլ բաղադրիչների շրջանակներում նախատեսված գործողություղնները ևս
օգտներ կապահովեն կանանց և խոցելի խմբերի համար: Դպրոցներում էկոակումբների ստեղծումը կնպաստի գենդերային հավասարության խթանմանը: էկո9

Հավելված 4: Ադապտացիոն հիմնադրամի գենդերային քաղաքականություն և ԳԱԾ www.adaptationfund.org/wp- content/uploads/2016/04/OPG-ANNEX4_Gender-Policies-and-Action-Plan_approved-in-March-20161.pdf.
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ակումբների դասերին կմասնակցեն աղջիկներ և տղաներ,ինչը կխթանի հավասար
մասնակցությունն ու գիտելիքի ռեսուրսների մատչելիությունը:
Այս գործողությունների միջոցով ծրագիրը կանանց համար կստեղծի հետևյալ
սոցիալական և տնտեսական օգուտները.
1. Համայնքի զարգացման ռազմավարություններում որոշումների կայացման
գործընթացում կանանց մասնակցության ավելացում
2. Կլիմայի փոփոխության և հարմարվողականության մեխանիզմների վերաբերյալ
կանանց իրազեկվածության և գիտելիքների մակարդակի բարձրացում:
3. Գյուղատնտեսական
հողերի
բարելավված
արդյունավետության
և
արտադրողականության, ինչը կնպաստի եկամուտների ավելացմանը և կանանց
կենսապահովման բարելավմանը:
Գենդերային մեյնսթրիմինգ (համալիր մոտեցում գենդերային հավասարության
խնդրին)
Ծրագրի համար գենդերային համախմբան մոտեցման կիզակետում կլինի
կանանց ակտիվ մասնակցությունը առավելագույնի հասցնելն ու դրա ապահովումը,
ինչպես նաև նրանց ներգրավումը խորհրդատվություններին, վերապատրաստման և
իրազեկման ծրագրերին:
Նախնական փուլում կմշակվի գենդերային գործողությունների ծրագիր, որը
գենդերային մեյնսթրիմինգի մոտեցման համաձայն նպատակաուղղված կլինի
առաջարկվող գործողությունների ու թիրախների ուրվագծմանը, իսկ ծրագրի
իրականացման ընթացքում` կանանց և տղամարդկանց համար օգուտներն
առավելագույնի հասցնելուն: Ուրվագիծը ներկայացվում է հավելվածի տեսքով:
Ծրագրի ԳԳԾ-ն կիարականացվի ԲԾԻԳ-ի կողմից, որը ծրագրի թիմում
սոցիալական գենդերային մասնագետի պայմանագիր կնքի:
Մասնագետը պատասխանատու կլինի ԳԳԾ-ը ծրագրային պլանավորման մեջ
ներգրավելու համար, ներառյալ` իրազեկման սեմինարները և ծրագրի իրականացման
և մոնիթորինգի համար գենդերաբաշխված ցուցանիշների հաստատումը: ԲԾԻԳ-ը
կներկայացնի ԳԳԾ-ի գործողությունների առաջընթացի մասին հաշվետվություն,
ԱԻՄ-ին ներկայացվող եռամսյակային առաջընթացի հաշվետվություններում:

Գ. Ծախսարդյունավետություն
62. Ուշադրության կիզակետում կլինի կարողությունների հզորացում, որը ներառում է
տարբեր
մակարդակներում
համապատասխան
շահագրգիռ
կողմերի
մասնակցությունը` սկսած պետական պաշտոնյաներից մինչև տեխնիկական
փորձագետները: Հենց համայնքները կաջակցեն թիրախային համայնքներում նոր
տեխնոլոգիաների
ներդրմանը`
այդպիսով
ապահովելով
ծրագրի
ծախսարդյունավետությունը: Բազմապատկիչ էֆեկտը և ուսուցանողների կամ
համայնքային
չեմպիոնների
վերապատրաստումը
հնարավորություն
կտան
համապատասխան ազդեցություն ունենալ ծրագրում անուղղակիորեն ներգրավված
ավելի շատ մարդկանց վրա, հատկապես, որպես մեթոդական գործիք նախատեսված
տեղեկատվության տարածման միջոցով համայնքի կյանքին ավելի լավ մասնակցելու
համար
քաղաքացիների
և
քաղաքացիական
հասարակության
կազմակերպությունների
մեծամասնությունը
նոր
հմտություններ
կստանա:
Ֆերմերային դաշտային դպրոցները և հավասարակիցների ուսուցումը հզոր միջոց է
կիսել, կրկնօրինակել և ընդլայնել այն, ինչն իրականում աշխատում է` սովորելով
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նմանատիպ մարտահրավերներով անցած մարդկանց գործնական փորձառությունից:
Որպես գիտելիքների կառավարման կարևոր մոտեցում, համայնքների և
կազմակերպությունների միջև խթանվում են գիտելիքների փոխանակման
մեխանիզմները, ինչպես նաև` կարողությունների հզորացումը, որը կխթանի
հարմարեցումը տեղական պլանավորման գործընթացներին, ինչպես նաև ավելի լավ
որոշումների կայացման միջոցով տեղական շահագրգիռ կողմերի ներգրավմանը
այնպիսի թեմաներում, ինչպիսիք են` կլիմայի փոփոխությունը, գյուղատնտեսության
ոլորտում կայունությունը և հարմարողականությունը, ջրերի կառավարումը: Միևնույն
ժամանակ, գիտելիքների փոխանակումը կնվազեցնի գործառնական ծախսերը և
կբազմապատկի օգուտները` համայնքների միջև լավագույն փորձի և դասերի
վերարտադրության հնարավորության շնորհիվ:
63.

Ծրագիրը կիրականացվի բարձր ծախսարդյունավետության պայմաններում`
ապրանքների և ծառայությունների մրցութային գնումների կազմակերպման միջոցով
ըստ անհրաժեշտության (օրինակ` գյուղատնտեսական միջոցների մրցութային
գնումներ,
ինչպիսիք
են`
սերմերն
ու
գործիքները),
գործընթացը
կհամապատասխանեցվի կառավարության կողմից սահմանված
պետական
գնումների կանոններին և Ադապտացման հիմնադրամի հավատարմագրային
կառավարման ուղեցույցին: Ավելին, ծրագիրը հիմնականում ներառելու է
համայնքային աշխատանքներ, որոնց համար կկիրառվեն ներդրումների և
աշխատուժի տեղական աղբյուրներ, իսկ միջազգային խորհրդատուների ծախսերն
կամ նյութերի ներմուծումը ըստ հնարավորության կսահմանափակվեն: Տեղական
արտադրության թեթև կոնստրուկցիաներով ջերմատների արտադրությունը,
տեղական արևային չորանոցների կառուցումը ծախսարդյունավետ է և բյուջետային
տարբերակ կլինի տեղական շուկայում:
Ծրագրի մանրամասն վերլուծությունը կկատարվի նախապատրաստական փուլի
ընթացքում:
Աղյուսակ 5:
Առաջարկվող միջամտություններից բխող օգուտներ, դրանք չընդունելու պատճառներ
և այլընտրանքներ
Առաջարկվող միջամտություններից բխող
Չընդունելու պատճառներ և
օգուտներ
այլընտրանքներ
Բաղադրիչ 1
•

•

Նշված միջամտությունները կարող են ստեղծել •
կլիմայի փոփոխության նկատմամբ կայուն
համակարգեր` օգտագործելով մրցակցող
հողօգտագործման համակարգեր` միևնույն
ժամանակ կրճատելով աղքատությունը,
հարստացնելով կենսաբազմազանությունը,
բարձրացնելով գյուղատնտեսական արդյունքը
և նվազեցնելով ջերմոցային գազերի
արտանետումները:
Գյուղատնտեսության դիվերսիֆիկացման
սննդի արտադրության համար
կարողությունների հզորացում` այնպիսի
գործելակերպերի միջոցով, ինչպիսիք են` ագրո
անտառաբուծությունը, այգիների կաթիլային
ոռոգման համակարգը, անասնակերերի կայուն
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Պայմանական
գյուղատնտեսական
համակարգերը
կիսում
են
բազմաթիվ
հատկանիշներ.
- Արտադրանքի ստացման համար խոշոր
կապիտալ ներդրումներ: Ներդրումներ, որոնք
տեղական համայնքները չեն կարող կատարել:
- Հողերի և հողի որակի բարելավման համար
Ֆինանսական ռեսուրսների բացակայություն
- Ի թիվս այլոց, էներգիայի արտաքին
աղբյուրներ
- Գոյություն ունեցող մեթոդները խորացրել են
խնդիրներ, ինչպիսիք են` հողի վրա աճող
ճնշումը և անտառահատումները:
- Մակերևութային ոռոգումը մեծացնում է ջրի
օգտագործումը և կորուստները

Առաջարկվող միջամտություններից բխող
օգուտներ

•

•

Չընդունելու պատճառներ և
այլընտրանքներ

բազան, արոտների և խոտաբույսերի
բերքատվության բարելավումը և այլն, ինչը
կբարձրացնի գյուղատնտեսական
արտադրանքը:
Բնական ռեսուրսների կառավարման և
հարմարվողականության պլանավորման մեջ
մասնակցային մոտեցմամբ տեղաբնակ կանանց
և տղամարդկանց ներգրավման արդյունքում
կնվազեն կառավարման ծախսերը և
ժամանակի ընթացքում կպահպանվեն
ձեռքբերված արդյունքները:
Ոռոգման ջրի մատակարարման հիմնական
համակարգերի վերանորոգման արդյունքում
կստացվեն մի քանի օգտներ.
- Ջրային
արտահոսքի
նվազեցում
համակարգում
- Բերքատվության աճ
- Արտադրական ծախսերի կրճատում
- Պահպանման ծախսերի կրճատում
- Ջրօգտագործման
արդյունավետության
բարձրացում

- Նպաստում է հողի էրոզիային

Բաղադրիչ 2
•

Էներգախնայող տեխնոլոգիաների ներդրումը, •
ինչպիսիք են` արևային չորանոցները և
չջեռուցվող ջերմատները, կապահովեն հետևյալ
օգուտները.
•
- էներգախնայողության խթանում, գազի և
փայտի
օգտագործման
նվազեցում,
ջերմոցային գազերի արտանետումների
կրճատում,
- Դրանք արդյունավետ են: Ճառագայթների
մոտ 80% վերածվում է ջերմային էներգիայի,
- Էլեկտրաէներգիայի ծախսերի կրճատում,
• համայնքի և բնակչության բյուջեի ծախսերի
կրճատում
- Կանանց
համար
աշխատատեղերի
ստեղծման Խթանում

Գազի, էլեկտրաէներգիայի, փայտի և այլնի
օգտագործմամբ պայմանական մեթոդները 4-5
անգամ թանկ են.
Վերևից-ներքև
մոտեցմամբ
պահպանման
միջոցառումների
իրականացումը
սահմանափակում է, օրինակ, արածեցումը,
առանց
այլընտրանքային
եկամտի
հնարավորությունների
ապահովման:
Անցյալում
արդյւնավետությունը
չի
ապացուցվել:

• - Բերքի կորստի կրճատում, պահեստավորման
բարելավում
Բաղադրիչ 3
• բնական
ռեսուրսների
կառավարման
և •
հարմարվողականության
պլանավորման
ոլորտներում
տեղաբնակ
կանանց
և
տղամարդկանց ներգրավումը մասնակցային
մոտեցմամբ,
կնվազեցնի
կառավարման
ծախսերը, իսկ
ստացված արդյունքները
կպահպանվեն երկար ժամանակ:
• Ֆերմերների
և
համայնքային
խմբերի'
կազմակերպչական
կարողությունների
ամրապնդում և կլիմայի փոփոխության և
փոփոխականության հետ կապված հարցերի

90

Վերևից-ներքև
մոտեցմամբ
նոր
տեխնոլոգիաների ներդրումը չի հաջողվել
գյուղատնտեսությամբ
զբաղվող
բոլոր
համայնքներում: Տարբեր գյուղատնտեսական
մեթոդների
փորձարկման
փոխարեն,
ուսուցումը, մասնակցային պլանավորումը և
ֆերմերներին
տարբեր
տարբերակների
տրամադրումը, հավանաբար, ավելի հաջող
կլինեն:

Առաջարկվող միջամտություններից բխող
օգուտներ

Չընդունելու պատճառներ և
այլընտրանքներ

վերաբերյալ նրանց գիտելիքների մակարդակի
բարձրացում,
ինչը
թույլ
կտա
անհրաժեշտության դեպքում շահառուներին
հարմարվել նոր կլիմայական սցենարներին, և ի
վերջո նվազեցնել նրանց կախվածությունը
արտաքին միջամտություններից:

64. Միջամտությունների բնապահպանական ռիսկերի և ծախսարդյունավետության
համեմատական վերլուծություններ
ԲԾԻԳ ՊՀ-ի մասնագետների և փորձագետների կողմից կատարվել են
առաջարկվող
գործողությունների
բնապահպանական
և
ծախսերի
արդյունավետության համեմատական վերլուծություն, որը հիմնված է մինչ այժմ
կիրառված ագրոտեխնիկական և շինարարական միջոցառումների վրա:
Միևնույն ժամանակ, ծրագրում առաջարկվում են մի քանի տարբերակներ, որոնք թեև
տարբերվում են ծախսարդյունավետությամբ, սակայն չունեն կամ ունեն նվազագույն
բնապահպանական ռիսկեր:
Ծրագիրը, ելնելով շահառուների ֆինանսական հնարավորություններից, ծրագրի
շրջանակներից դուրս նրանց առաջարկում է նաև համեմատաբար թանկ, սակայն
օրգանական գյուղատնտեսության կազմակերպման համար կիրառելի տարբերակներ:
Ծրագիրը հենվում է այն գաղափարախոսության վրա, որ պետք է համայնքներին
ներկայացվեն գործողությունների հնարավորինս շատ տարբերակներ, որը
կբարձրացնի
նրանց
գիտելիքների
մակարդակը
կլիմայի
փոփոխության
պայմաններում հարմարվողականության միջոցառումների մասին և
նրանց
հնարավորություն կտա հետագա աշխատանքներում ընտրելու իրենց հարմար
տարբերակներ:
Ծրագրի
շրջանակներում
կիրականացվեն
այն
տարբերակները,
որոնք
համեմատաբար
ծախսարդյունավետ են, չունեն բնապահպանական ընդգծված
ռիսկեր և կարող են ապահովել ծրագրի կայունությունը և հետագա
շարունակականությունը:
Միաժամանակ, ծրագիրը ելնում է այն սկզբունքից, որ տեղեկացվածության և
գիտելիքների
մակարդակի
բարձրացման
աշխատանքներում
կընդգրկվեն
ֆինանսական տարբեր հնարավորություններ ունեցող շահառուներ, որոնց կարող են
հետաքրքրել
համեմատաբար
ծախսատար,
սակայն
ժամանակակից
տեխնոլոգիաները: Նման մոտեցումը կապահովի ծրագրի հետագա զարգացումը:
1. Կլիմայի փոփոխության նկատմամբ վարելահողերի հարմարվողականության
բարձրացում
Վարելահողերի արդյունավետության բարձրացմանը նպաստող մակրո տարրերի
քանակությունը հաշվարկվել է /Աղյուսակ «Բնապահպանական ռիսկերի և
միջամտությունների ծախսարդյունավետության համեմատական վերլուծություն»
Ավանդական 1 և Ավանդական 2 տարբերակներ/ հիմնվելով ծրագրի տարածքում
առկա դեգրադացված հողերի ագրոքիմիական վերլուծության վրա /Աղյուսակներ 1.5.1,
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•

1.5.2/.
Ապա,
հաշվարկվել
է
օրգանական,
հանքային
+
օրգանական
պարարտանյութերի այն քանակությունը, որը կարող է ունենալ նույն ազդեցությունը:
Յուրաքանչյուր տարբերակի համար կատարվել է բնապահպանական և
ծախսարդյունավետության
համեմատական
վերլուծություն`
հինվելով
պարարտանյութերի ազդեցությունների վրա:
Ավանդական տարբերակ 1 (N300P300K150 կգ/հա). Թեև տարբերակը համեմատաբար
էժան
է (280 ԱՄՆ դոլար/հա), սակայն ունի մեծ բնապահպանական ռիսկեր:
Հանրապետություն ներկրվող ֆոսֆորական և կալիումական պարարտանյութերը
պարունակում են որոշ քանակությամբ ծանր մետաղներ և չլուծվող բալաստային
նյութեր, որոնք երկարատև օգտագործման ընթացքում կուտակվում են հողում և
արմատային համակարգի միջոցով անցնում բույսերի մեջ: Ֆոսֆորական
պարարտանյութերը (պայմանավորված ապատիտների տեսակներից) պարունակում
են As -1,2-1,4 մգ/կգ, Co-0,4-4,5մգ/կգ, Ni-7-32մգ/կգ, Cu-9,2-14,5մգ/կգ, Pb-5,8-20,0մգ/կգ,
Cd-0,8-1,7մգ/կգ և Zn-12,1-23,0մգ/կգ, իսկ կալիումական պարարտանյութերը՝ Pb-4,96,5մգ/կգ, Cd-1,1-4,5մգ/կգ, Cu-12,5-18,4 մգ/կգ, Zn-12,1-39,9մգ/կգ, Co-0,1-0,3մգ/կգ, As1,1-2,0մգ/կգ և Hg-0,075մգ/կգ: Այդ նյութերի վնասակար ազդեցությունը որոշ չափով
չեզոքացնելու համար անհրաժեշտ է յուրաքանչյուր տարի աշնաը օգտագործել 2025տ/հա վերամշակված գոմաղբ: Սակայն հանրապետությունում չկան խոշոր
անասնաբուծական ֆերմաներ, որոնցից հնարավոր կլիներ ստանալ մեծ
քանակությամբ
գոմաղբ,
ինչպես
նաև
թարմ
գոմաղբի
վերամշակման
հնարավորություններ: Նման պայմաններում ֆերմերները շատ քիչ են օգտագործում
վերամշակված
գոմաղբ
և
հիմնականում
օգտագործում
են
հանքային
պարարտանյութեր:

•

Այլընտրանքային տարբերակ 1 (5տ/հա կենսահումուս). Այս տարբերակը թեև չունի
բնապահպանական ռիսկեր, սակայն համեմատաբար թանկ է (400ԱՄՆ Դոլար/հա):
Քանի որ բիոհումուսում սննդանյութերը 90-95%-ով մատչելի են բույսերի համար,
անհրաժեշտ է յուրաքանչյուր տարի կրկնել պարարտացումը նույն չափաքանակով,
որը ֆերմերների մեծամասնության համար անմատչելի է:

•

Այլընտրանքային տարբերակ 2 (N100P100K50+ 1.5 տ/հա կենսահումուս). Այս տարբերակը
համեմատաբար էժան է (228ԱՄՆ Դոլար/հա) և շատ քիչ բնապահպանական ռիսկեր է
պարունակում, քանի որ հողը ծանր մետաղներով աղտոտող կալիումական և
ֆոսֆորական պարարտանյութերի քանակը նվազեցվել է 3 անգամ: Անհրաժեշտ
սննդատարրերի քանակությունը կոմպենսացվում է 1.5 տ/հա կենսահումուսով:

•

Այլընտրանքային տարբերակ 3 (1.0տ/հա կենսահումուս + 1տ/հա ցոլիտ). Այս
տարբերակը համեմատաբար էժան է (225ԱՄՆ Դոլար/հա) և բնապահպանական
ռիսկեր չի պարունակում: Սակայն, այն կարող է օգտագործվել միայն քիչ
դեգրադացված վարելահողերում, քանի որ ամբողջովին չի կոմպենսացնում հանքային
պարարտանյութերի բացառումը: Մենք առաջարկում ենք այս տարբերակը
օգտագործել այն վարելահողերում, որոնք պարունակում են բավարար քանակությամբ
սննդանյութեր, սակայն յուրաքանչյուր տարի կարիք ունեն բույսերի կողմից
օգտագործված սննդանյութերի քանակի վերականգնման:
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•

Այլընտրանքային տարբերակ 4 (3տ/հա“ՕՐԳԱՆՈՄԻՔՍ”). Այս տարբերակը թեև էժան
է (295ԱՄՆ Դոլար/հա) Այլընտրանքային տարբերակ 1-ից սակայն նույնպես մատչելի
չէ ֆերմերների մեծամասնության համար: Մենք առաջարկում ենք այն ֆերմերային
տնտեսությունների համար, որոնք կարող են առաջին տարին օգտագործել այս
տարբերակը, իսկ երկրորդ տարին
Այլընտրանքային տարբերակ
2-ը կամ
Այլընտրանքային տարբերակ 6-ը:

•

Այլընտրանքային տարբերակ 5 (N100P100K50 կգ/հա + 1.0 տ/հա, “ՕՐԳԱՆՈՄԻՔՍ”). Թեև
տարբերակը ամենաէժանն է (210ԱՄՆ Դոլար/հա), սակայն պարունակում է որոշ
բնապահպանական ռիսկեր: Երկարատև օգտագործման դեպքում հողում կարող են
կուտակվել որոշ քանակությամբ ծանր մետաղներ և բալաստային նյութեր: Մենք
առաջարկում ենք այս տարբերակը համատեղել Այլընտրանքային տարբերակ 4-ի կամ
Այլընտրանքային տարբերակ 6-ի հետ և մեկ տարի կիրառել այս տարբերակը, իսկ
հաջորդ տարի Այլընտրանքային տարբերակ 4-ը կամ Այլընտրանքային տարբերակ 6ը:

•

Այլընտրանքային տարբերակ 6 (N100P100 կգ/հա + 1.5 տ/հա, “ՕՐԳԱՆՈՄԻՔՍ“+ 0,6 տ/հա
ցեոլիտ). Թեև այս տարբերակը իր արժեքով (245ԱՄՆ ԴՈԼԱՐ/հա) որոշ չափով
գերազանցում է Այլընտրանքային տարբերակ 2-ին, Այլընտրանքային տարբերակ 3-ին
և Այլընտրանքային տարբերակ 5-ին, սակայն չի պարունակում բնապահպանական
ռիսկեր և ունի մի շարք առավելություններ: Քանի որ, Հայաստանի հողերը
համեմատաբար հարուստ են կալիումով, իսկ ցեոլիտները պարունակում են մատչելի
կալիում, այս տարբերակում չի կիրառվում կալիումական պարարտանյութ:
Ավանդական 1 տարբերակի համեմատ 3 անգամ նվազեցվել է ազոտական և
ֆոսֆորական
պարարտանյութերի
քանակը:
“ՕՐԳԱՆՈՄԻՔՍ“
օրգանական
պարարտանյութի և ցեոլիտների կիրառումը հողում կլրացնի ազոտի, կալիումի և
ֆոսֆորի քանակությունը, ինչպես նաև կչեզոքացնի ծանր մետաղների բացասական
ազդեցությունը: “ՕՐԳԱՆՈՄԻՔՍ“-ը և ցեոլիտները պարունակում են մի շարք
միացություններ, որոնք կարող են ծանր մետաղները վերածել ջրում չլուծվող և
բույսերի համար անմատչելի նյութերի:

•

Ավանդական 2 (վար աշնանը (հողն անմշակ պահել 1 տարի) + 25տ/հա գոմաղբ + հողը
մշակել գարնանը և թողնել, որ մինչև աշուն հանգստանա). Այս տարբերակը էֆֆեկտիվ
է հողի բերրիության վերականգնման համար, սակայն բավականին ծախսատար է
(377ԱՄՆ Դոլար/հա) և դժվար կիրառելի փոքր ֆերմերային տնտեսությունների
համար: Այն կարող է ընդունելի լինել խոշոր (10 և ավելի ha ունեցող)
տնտեսությունների համար, որոնք կարող են վարելահողի մի մասը թողնել հանգստի
վիճակում և եկամուտ ստանալ մյուս մասի մշակումից:
Վարելահողերի բարելավման համար ընտրվել են Այլընտրանքային 2 և
Այլընտրանքային 6 տարբերակները: Առաջինի դեպքում բնապահպանական ռիսկերը
նվազագույն են, որը պայմանավորված է այն փաստով, որ առաջարկվող հանքային
պարարտանյութերի քանակությունը 3 անգամ քիչ է Ավանդական տարբերակ 1-ից,
իսկ սննդատար նյութերի քանակությունը համալրվելու է 1.5տ/հա կենսահումուսով:
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•

Այլընտրանքային տարբերակ 6-ը չի պարունակում բնապահպանական ռիսկեր,
իսկ հողի խոնավությունը կարող է պահպանվել Ուրացաձորի չոր կլիմայական
պայմաններում ցեոլիտների շնորհիվ:
Այլընտրանքային տարբերակ 6-ն առաջարկվում է
Ուրցաձոր համայնքի
համար, իսկ Այլընտրանքային տարբերակ 2-ը Լոռու մարզի համար, քանի որ այս
շրջանում տեղումների քանակը մոտավորապես 2 անգամ գերազանցում է
Ուրցաձորին:
2.
Կլիմայի
փոփոխության
նկատմամբ
արոտների
և
խոտհարքների
հարմարվողականության բարձրացում
Արոտների և խոտհարքների արդյունավետության բարձրացմանը նպաստող
մակրո տարրերի և խոտաբույսերի սերմերի քանակությունը հաշվարկվել է հիմնվելով
ծրագրի տարածքում առկա դեգրադացված արոտների, խոտհարքների և խոտածածկի
ագրոքիմիական վերլուծության վրա /Աղյուսակներ 1.5.1, 1.5.2/. Յուրաքանչյուր
տարբերակի համար կատարվել է բնապահպանական և ծախսարդյունավետության
համեմատական վերլուծություն:
Քանի որ Հայաստանում ներկայումս արտադրվում են 2 տիպի օրգանական
պարարտանյութեր (օրգանոմիքս և կենսահումուս) ծրագիրն առաջարկում է դրանցից
որևիցէ մեկի օգտագործումը:
Ավանդական տարբերակ (N200P300K150 կգ/հա). Այս տարբերակը պարունակում է ինչպես
բնապահպանական, այնպես էլ սոցիալական ռիսկեր: Չնայած տարբերակը
համեմատաբար էժան է (230ԱՄՆ Դոլար/հա), սակայն խորհուրդ չի տրվում
օգտագործել արոտների հարմարվողականության բարձրացման համար: Հանքային
պարարտանյութերի այս քանակությունը կնպաստի բնական ռեսուրսների (ջուր, հող)
աղտոտմանը,
վնասակար բույսերի ինտենսիվ աճին, արոտների խոտածածկի
տեսակային կազմի փոփոխությանը, խոտում նիտրատների և ծանր մետաղների
պարունակության
ավելացմանը,
հարակից
տարածքներում
հանքային
պարարտանյութերի մնացորդային քանակության կուտակմանը
և արդյունքում՝
շրջակա միջավայրի էկոլոգիական հավասարակշռության խախտմանը:

•

Սննդային շղթայի միջոցով (խոտ –գյուղատնտեսական կենդանիներ – կաթ – միս)
վնասակար նյութերը կարող են անցնել մարդկանց օրգանիզմ և բացասական ազդել
բնակիչների առողջության վրա:

•

Վնասակար (սննդային ցածր արժեք ունեցող կամ կենդանիների կողմից
չուտվող) խոտաբույսերի արագ աճը կարող է բացասական ազդել արոտների
բերքատվության
վրա
և
նվազեցնել
գյուղատնտեսական
կենդանիների
մթերատվությունը:

•

Այլընտրանքային տարբերակ 1 (4 տ/հա“ՕՐԳԱՆՈՄԻՔՍ”). Թեև տարբերակը
բնապահպանական ռիսկեր չի պարունակում, սակայն համեմատաբար թանկ է
(392ԱՄՆ Դոլար/հա): Որպես թերություն կարելի է նշել, որ շատ դանդաղ է ընթանում
խոտածածկի վերականգնումը: Այս տարբերակը կարելի է օգտագործել այն
արոտներում, որտեղ թույլ է դեգրադացիայի մակարդակը:

•

Այլընտրանքային
տարբերակ
2
(N50P100K50
կգ/հա
+
1.0
տ/հա,
“ՕՐԳԱՆՈՄԻՔՍ”). Տարբերակը բնապահպանական ռիսկեր չի պարունակում և
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համեմատաբար էժան է (189ԱՄՆ Դոլար/հա): Հանքային պարարտանյութերը
ամբողջովին օգտագործվում են բույսերի կողմից և չեն տարածվում հարակից
տարածքներում: Որպես թերություն կարելի է նշել, որ շատ դանդաղ է ընթանում
խոտածածկի վերականգնումը: Այս տարբերակը կարելի է օգտագործել այն
արոտներում, որտեղ թույլ է դեգրադացիայի մակարդակը:
•

Այլընտրանքային տարբերակ 3 (N50P70K50+1.0 տ/հա “ՕՐԳԱՆՈՄԻՔՍ” +
լրացուցիչ ցանքս). Բնապահպանական ռիսկեր չի պարունակում և համեմատաբար
էժան է (217ԱՄՆ Դոլար/հա): Տարբերակի առավելությունը կայանում է նրանում, որ
արագ վերականգնվում է խոտածածկը:

•

Այլընտրանքային տարբերակ 4 (4տ/հաԿենսահումուս). Թեև տարբերակը
բնապահպանական ռիսկեր չի պարունակում, սակայն համեմատաբար թանկ է
(368ԱՄՆ Դոլար/հա): Որպես թերություն կարելի է նշել, որ շատ դանդաղ է ընթանում
խոտածածկի վերականգնումը: Այս տարբերակը կարելի է օգտագործել այն
արոտներում, որտեղ թույլ է դեգրադացիայի մակարդակը:

•

Այլընտրանքային տարբերակ 5 (N50P100K50 + 1.0 տ/հա կենսահումուս).
Տարբերակը բնապահպանական ռիսկեր չի պարունակում և համեմատաբար էժան է
(178ԱՄՆ Դոլար/հա): Հանքային պարարտանյութերը ամբողջովին օգտագործվում են
բույսերի կողմից և չեն տարածվում հարակից տարածքներում: Որպես թերություն
կարելի է նշել, որ շատ դանդաղ է ընթանում խոտածածկի վերականգնումը: Այս
տարբերակը կարելի է օգտագործել այն արոտներում, որտեղ թույլ է դեգրադացիայի
մակարդակը:

•

Այլընտրանքային տարբերակ 6 (N50P70K50+ 1.0 տ/հա+Կենսահումուս, լրացուցիչ
ցանքս). Բնապահպանական ռիսկեր չի պարունակում և համեմատաբար էժան է
(213ԱՄՆ Դոլար/հա): Տարբերակի առավելությունը կայանում է նրանում, որ արագ
վերականգնվում է խոտածածկը:

•

Ելնելով արոտների բուսածածկի առանձնահատկություններից ծրագրի
շրջանակներում առաջարկվում են նույն տարբերակները, սակայն հանքային և
օրգանական
պարարտանյութերի
կիրառման
չափաքանակների
որոշակի
փոփոխություններով:
Ապա, հաշվարկվել է նմանատիպ ազդեցությունն ունեցող օրգանական,
հանքային + օրգանական պարարտանյութերի և հանքային + օրգանական + սերմերի
քանակությունը: Ելնելով պարարտանյութերի ազդեցություններից
կատարվել է
յուրաքանչյուր տարբերակի համար բնապահպանական և ծախսարդյունավետության
համեմատական վերլուծություն, որի արդյունքում ընտրվել են Այլընտրանքային
տարբերակ
3-ը և Այլընտրանքային տարբերակ
6-ը: Թեպետ մնացած
Այլընտրանքային տարբերակները չունեն բնապահպանական ռիսկեր, դրանք
համեմատաբար անարդյունավետ են, քանի որ խոտածածկի վերականգնումը
ռիսկային է: Այս Այլընտրանքային տարբերակների կիրառման դեպքում արոտներում
արածեցումը կարգելվի 1-1.5 տարով, որպեսզի խոտը հասցնի վերականգնվել, իսկ
Այլընտրանքային տարբերակ 3 և Այլընտրանքային տարբերակ 6-ի դեպքում` 6
ամսով:
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Ծրագրի տարածքի համար առաջարկվում է կիրառել Այլընտրանքային տարբերակ 3-ը
և Այլընտրանքային տարբերակ 6-ը, որոնք չեն պարունակում բնապահպանական
ռիսկեր:
3.
Կլիմայի
փոփոխության
նկատմամբ
դեգրադացված
լանջերի
հարմարվողականության բարձրացում
Այս միջոցառումը նախատեսվել է այն տարածքների համար, որոնք դեգրադացման
արդյունքում կորցրել են իրենց ինքնավերականգնման ունակությունը: Կլիմայի
փոփոխության
նկատմամբ
նման
տարածքների
հարմարվողականության
բարձրացման համար պահանջվում են արմատական միջամտություններ:
1. Ավանդական տարբերակ (1000մ3 սևահող + լրացուցիչ ցանքս). Երբեմնի այս
տարբերակը օգտագործվել է խորհրդային իշխանության տարիներին (1970-1980թթ.)
մեծ թեքությունների վրա գտնվող դեգրադացված արոտների վերականգնման
նպատակով: Դեգրադացված թեք լանջի համար բնապահպանական ռիսկեր չի
պարունակում: Սակայն, քանի որ օգտագործվում է մեծ քանակությամբ սևահող,
կարող է խնդիրներ առաջացնել այն տարածքներում, որտեղից պետք է հանվի և
ներկրվի սևահողը: Այս տարբերակի արդյունավետությունը ցածր է, հատկապես
ներկայումս դիտվող կլիմայի չորայնացման պայմաններում, քանի որ մեծ է
հավանականությունը, որ գարնան հորդառատ անձրևների դեպքում տեղի կունենա
հողատարում և առավել դեգրադացված հատվածները նորից կմերկանան: Տարբերակը
թանկ է (56 000 ԱՄՆ Դոլար/հա), իսկ արդյունավետությունը համարժեք չէ ծախսերին:
2. Այլընտրանքային տարբերակ 1 (500 մ3 սևահող + 5տ/հա կենսահումուս + լրացուցիչ
ցանքս). Այս տարբերակը Ավանդական տարբերակի բարելավված տարբերակն է,
որտեղ էականորեն կրճատվում է սևահողի կիրառումը: Վերականգնվող տարածքի
համար բնապահպանական ռիսկեր չի պարունակում, սակայն մեծ է
հավանականությունը, որ գարնան հորդառատ անձրևների դեպքում տեղի կունենա
հողատարում և առավել դեգրադացված հատվածները նորից կմերկանան: Թեև
տարբերակը Ավանդական տարբերակի համեմատությամբ մոտ 2 անգամ էժան է (21
960 ԱՄՆ Դոլար/հա), սակայն չի ապահովում բավարար արդյունավետություն:
Այս տարբերակները կարող են օգտագործվել միայն այն լանդշաֆտների
վերականգնման համար, որոնք համեմատաբար թույլ են դեգրադացված և
արմատական փոփոխություն չեն պահանջում:
Ծրագրի Ուրցաձոր համայնքի տարածքում վերջին 30 տարիների ընթացքում մի
շարք արոտներում դեգրադացիան հասել է այն մակարդակի, որ դրանց
վերականգնումը որպես արոտավայր նպատակահարմար չէ: Հողի վերջնական
էրոզիան և բուսածածկի ոչնչացումը հնարավոր է կանխարգելել լանդշաֆտի
վերափոխմամբ: Սա հնարավոր է իրականացնել համեմատաբար չորադիմացկուն
ծառերի և թփերի տնկումով, որի դեպքում կձևավորվի ավելի մեղմ միկրոկլիմա և
կդադարի տարածքի դեգրադացիան: Այս դեպքում նպատակահարմար է օգտագործել
ծառերի և թփերի այնպիսի տեսակներ, որոնց բերքը պահանջարկ ունի շուկայում և
կարող է բնակիչների համար լրացուցիչ եկամուտի հնարավորություններ ստեղծել:
Լանդշաֆտի հարմարվողականության բարձրացման նման տարբերակը կբարձրացնի
շահառուների շահագրգռվածությունը պահպանելու լանդշաֆտը և հնարավորության
դեպքում մեծացնելու տարածքը: Այդ նպատակով ծրագիրը առաջարկում է
դեգրադացված լանդշաֆտի հարմարվողականության բարձրացում անտառայգու
ստեղծման միջոցով (Այլընտրանքային տարբերակ 2):
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3. Այլընտրանքային տարբերակ 2 (Անտառայգու հիմնում (2500 բույս) և 5 անգամ ձեռքով
ոռոգում).
Տարբերակը նպատակ ունի ցուցադրելու այն տարածքների
հարմարվողականության
բարձրացման
հնարավորությունը,
որոնց
դեգրադացվածության աստիճանը թույլ չի տալիս լանդշաֆտը վերականգնել նախկին
տեսքով: Այս տարբերակը ունի ինչպես բնապահպանական, այնպես էլ սոցիալական
առավելություններ: Բնապահպանական առումով դեգրադացված թեք լանջի վրա
կդադարի հողի քայքայումը, անտառայգին կստեղծի համեմատաբար մեղմ
միկրոկլիմա, կմեծանա տարածքի ջրակուտակիչ հատկությունը և նպաստավոր
պայմաններ կստեղծվեն տարբեր խոտատեսակների աճի համար: Սոցիալական
տեսակետից անտառայգին հնարավորություն կտա բնակիչներին օգտվելու ծառերի և
թփերի բերքից և ստանալու լրացուցիչ եկամուտներ: Հետագայում տարածքը կարող է
օգտագործվել նաև բնակիչների հանհգստի կազմակերպման նպատակով: Տարբերակը
անհամեմատ էժան է (10 500 ԱՄՆ Դոլար/հա) և հիմնականում բացառում է
Ավանդական, Այլընտրանքային 1 և Այլընտրանքային 2 տարբերակների ռիսկերը ( մեծ
քանակությամբ սևահողի և օրգանական պարարտայնութերի օգտագործում,
գարնանային անձրևներից հողատարում, ամռանը խոտածածկի ոչնչացում և այլն):
Բոլոր առաջարկվող Այլընտրանքային տարբերակները զերծ են բնապահպանական
ռիսկերից, բայց տարբերվում են միմյանցից արդյունավետությամբ և իրականացման
ծախսերով:
Առաջին
երկու
տարբերակները
ներառում
են
անուղղակի
բնապահպանական ռիսկեր, քանի որ սևահողի տեղափոխումը բացասաբար է ազդում
այն տարածքի վրա, որտեղից բերվում է: Սա մեծապես անընդունելի է ծրագրի համար,
քանի որ այն նպաստում է այլ տարածքների դեգրադացմանը և կլիմայի փոփոխության
պայմաններում հարմարվողականության կտրուկ անկմանը:
Ծրագրի տարածքի համար առաջարկվում է կիրառել Այլընտրանքային տարբերակ 2ը, որը ծախսարդյունավետ է և չի պարունակում բնապահպանական ռիսկեր:
4. Դաշտային ճանապարհների վերականգնում
Ավանդական տարբերակը (ոչ մի աշխատանք չի կատարվում տարածքում կամ
մանրախճի կույտի վրա, որը պետք է թափվի տարածքի որոշ մասերում)
համեմատաբար մատչելի է (կախված աշխատանքի ծավալից մինչև 200 ԱՄՆ դոլար/
կմ): Այն լայնորեն կօգտագործվի երկրում, քանի որ համայնքները չունեն
Ֆինանսական ռեսուրսներ: Դա ռիսկային և անարդյունավետ է, քանի որ բնակիչները
չեն օգտագործում արոտներն ու խոտհարքները: Վարելահողեր վերածվում են
արոտների. Համեմատաբար մատչելի տարածքների վրա ճնշումը մեծանում է, և
գերշահագործման արդյունքում արոտների ու խոտհարքների դեգրադացիան
արագանում է:
Այլընտրանքային տարբերակ
1-ը (միայն հողահարթեցման աշխատանքներ)
համեմատաբար մատչելի է համայնքների համար (կախված աշխատանքի ծավալից
մինչև 500 ԱՄՆ դոլար/կմ): Արդյունքը կլինի դրական, բայց կարճաժամկետ, քանի որ
վարելահողերի և խոտհարքների մատչելիությունը սահմանափակ է, ինչը
պայմանավորված է կլիմայի փոփոխության հետևանքով նկատվող հորդառատ
անձրևներից ճանապարհների
հողածածկի խաթարմամբ և բեռնատարներով
ճանապարհների
վրա
խորքային
ակոսների
առաջացմամբ:
Բնական
և
գյուղատնտեսական էկոհամակարգերի վրա ճնշումը հաջորդ տարիներին ևս
կավելանա:
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Այլընտրանքային տարբերակ 2-ի պարագայում, (հողահարթեցում է կատարվում
միայն որոշ մասերում և տեղադրվում են անձրևաջրերի հեռացման խողովակներ)
(ախված աշխատանքի ծավալից մինչև 7000- 7900 ԱՄՆ դոլար/կմ) արդյունքը կլինի
դրական, իսկ տրամադրված ճանապարհները պատշաճ կերպով շահագործվում և
պահպանվում են և կարող են օգտագործվել երկար ժամանակ:
Թեպետ Ավանդական և Այլընտրանքային տարբերակ 1-ը համեմատաբար ավելի քիչ
ծախսատար են, մենք առաջարկում ենք Այլընտրանքային տարբերակ 2-ը, որի
դեպքում աճում է համայնքահեն բնական և գյուղատնտեսական էկոհամակարգերի
վրա ճնշումը: Համայնքները կարող են օգտագործել իրենց խնայողությունները
հեռահար արոտներ տանող ճանապարհների վերականգնման նպատակով և
պայմաններ
ստեղծեն
համայնքի
դեգրադացված
տարածքների
հարմարմարվողականության բարձրացման համար:
5. Ոռոգման ջրի խնայմանն ուղղված միջոցառումներ
2.
Ընթացիկ վիճակը` ոռոգման ջրի համակարգը չի վերականգվում կամ մասամբ է
վերականգվում միայն վնասված հատվածներում: Այն կրում է մի շարք
բնապահպանական ռիսկեր, չնայած համեմատաբար էժան գնին (մինչև 500 ԱՄՆ
դոլար/կմ). Այս դեպքում, ոռոգման ջրի կորուստը մշտապես աճում է:
Գյուղատնտեսական հողերը չեն մշակվում և դեգրադացվում են: Եկամուտ ստանալու
նպատակով բնակիչները մեծացնում են ճնշումը բնական էկոհամակարգերի վրա:
3.
Այլընտրանքային տարբերակ 1 (Ոռոգման ցանցի ամբողջական վերականգնում).
Տարբերակը զերծ է բնապահպանական ռիսկերից և համեմատաբար մատչելի է (10001500 ԱՄՆ դոլար/կմ). Սակայն, խոնավության և բարձր ամառային ջերմաստիճանների
պայմաններում ոռոգման ջուրը չի բավարարի բնակիչների կարիքները:
4.
Այլընտրանքային տարբերակ 2-ը (Ոռոգման համակարգի վնասված մասերի
վերականգնում և կաթիլային ոռոգման համակարգի ներդրում) բնապահպանական
ռիսկեր չի պարունակում: Այլընտրանքային տարբերակ 1-ի համեմատ` այս
տարբերակը պահանջում է 2-2,5 անգամ ավելի շատ ներդրումներ (2000-2500 ԱՄՆ
դոլար / կմ):
Այնուամենայնիվ, առաջարկվող Այլընտրանքային տարբերակ 2-ը թեպետ
համեմատաբար թանկ է, բայց ավելի ընդունելի է կլիմայի փոփոխության
համատեքստում գյուղատնտեսական լանդշաֆտների հարմարեցման համար, քանի որ
ոռոգման ջուրը կօգտագործվի ռացիոնալ, և բնակիչները հնարավորություն կունենան
ոռոգել նոր տարածքներ, ստանալ ավելի շատ եկամուտ, և նվազեցնել ճնշումը բնական
էկոհամակարգերի վրա:

6. Ջերմակայուն և չորադիմացկուն նոր մշակաբույսերի և սերմերի ներդրում
1. Ավանդական (Այս տարածքում ոչ մի աշխատանք չի կատարվում: Գյուղական
համայնքների բնակիչները շարունակում են մշակել հին տեսակներ և չեն
դիվերսիֆիկացնում տեսականին): Թեև ավանդական պրակտիկան բնակիչների
համար մատչելի է (850-930 ԱՄՆ դոլար/հա), այն կրում է ուղղակի սոցիալական և
անուղղակի բնապահպանական ռիսկեր. Ավանդական տարբերակի դեպքում
բնակիչները կշարունակեն մշակել նույն մշակաբույսերը և հին սորտերը, որոնք
հարմարեցված չեն կլիմայի փոփոխությանը: Արդյունքում, ամեն տարի
բերքատվությունը և ֆերմերների եկամուտները կնվազեն, հանգեցնելով բնական
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ռեսուրսներից
կախվածության
աճին,
արագորեն
սպառվելով
ինտենսիվ
օգտագործումից: Միևնույն ժամանակ, բնական էկոհամակարգերի վրա մարդածին
ճնշումը կաճի:
2.
Առաջարկվող Այլընտրանքային տարբերակ
1 (գյուղական համայնքների
բնակիչները մշակում են նոր մշակաբույսեր և սորտեր` օգտագործելով օրգանական
պարարտանյութեր): Շահառուները թույլ են տալիս օգտվել սելեկցիայի և
սերմնաբուծության նոր գիտական արդյունքներից և աստիճանաբար հարմարվել
կլիմայի փոփոխությանը: Թեև այս տարբերակը պահանջում է որոշակի ներդրումներ
(1150-1350 ԱՄՆ դոլար/հա), այն ունի արագ փոխհատուցման ժամանակահատված,
քանի որ ավելացած բերքը և մշակաբույսերի նոր տեսականին ունեն ավելի մեծ
սպառողական շուկա:

99

Աղյուսակ:
Միջամտությունների բնապահպանական ռիսկերի և ծախսարդյունավետության համեմատական վերլուծություն
Պարարտացում Արժեք
Տարբերակներ
Բնապահպանական ռիսկեր
Ընտրված
Ծանոթագրություն
(ԱՄՆ
տարբերակ
դոլար)

Կլիմայի փոփոխության նկատմամբ վարելահողերի հարմարվողակաnության բարձրացում (հաշվարկը կատարվել է մեկ հեկտարի
հաշվով)
N
300
P
300
K
150
կգ/հա
280
Բնական
ռեսուրսների
(ջուր, հող) աղտոտում, Այլընտրանքային
Ընտրված տարբերակը
Ավանդական 1
վնասատու բույսերի ինտենսիվ աճ, բերքում
նիտրատների պարունակության աճ ,
բնակիչների առողջության վատթարացում,
շրջակա միջավայրի էկոլոգիական
հավասարակշռության խախտում:
Բնապահպանական ռիսկեր չի պարունակում

Այլընտրանքային
տարբերակ 1

5տ/հա
կենսահումուս

400

Այլընտրանքային
տարբերակ 2

N100P100K50+ 1.5
տ/հա,
կենսահումուս

228

Բնապահպանական ռիսկերը նվազագույնի
են հասցված

Այլընտրանքային
տարբերակ 3

1.0տ/հա
կենսահումուս +
1տ/հա ցեոլիտ
3տ/հա“ՕՐԳԱՆՈ
ՄԻՔՍ”

225

Բնապահպանական ռիսկեր չի պարունակում

295

Բնապահպանական ռիսկեր չի պարունակում

N100P100K50 կգ/հա
+ 1.0 տ/հա,
“ՕՐԳԱՆՈՄԻՔՍ”
N100P100 կգ/հա +
1.5 տ/հա,
“ՕՐԳԱՆՈՄԻՔՍ
+ 0,6 տ/հա
ցեոլիտներ

210

Բնապահպանական ռիսկերը նվազագույնի
են հասցված

245

Բնապահպանական ռիսկեր չի պարունակում

Այլընտրանքային
տարբերակ 4
Այլընտրանքային
տարբերակ 5
Այլընտրանքային
տարբերակ 6

100

տարբերակ 2
Այլընտրանքային
տարբերակ 6

էկոլոգիապես անվտանգ է,
քանի որ հանքային
պարարտանյութերն ընտրվում
են այն չափաքանակով, որոնք
չեն կարող բացասական
ազդեցություն ունենալ բերքի
որակի և մարդկանց
առողջության վրա: Միևնույն
ժամանակ, այս
տարբերակները կօգնեն
վերականգնել մակրո
տարրերի
հավասարակշռությունը
հողում, որը վերջին 30
տարիների ընթացքում
խաթարվել էր, քանի որ
ֆոսֆորական և կալիումական
պարարտանյութերը չեն
օգտագործվել: Ոռոգման կամ
անձրևների ժամանակ
ցեոլիտը ներծծում է ջուրը, որը
հետագայում օգտագործվում է
բույսերի կողմից: Ցեոլիտի
կոմպոզիտները մատչելի
կալիում են պարունակում, որն
իր հերթին կրկին
օգտագործվում է բույսերի
կողմից:

Ավանդական 2

Կատարել վար
աշնանը (հողն
անմշակ թողնել 1
տարի) + 25տ/հա
գոմաղբ+ հողի
մշակում
գարնանը և
թողնել հողը
հանգստանա
մինչև աշուն

377

Բնապահպանական ռիսկեր չի պարունակում

Հողի բերրիության առումով,
այդ տարբերակը
արդյունավետ է, բայց չի կարող
կիրառվել, քանի որ
ֆերմերները այդ տարվա
ընթացքում կզրկվեն բերքից և
կենսապահովման իջոցներից

Կլիմայի փոփոխության նկատմամբ արոտների հարմարվողակաnության բարձրացում (հաշվարկը կատարվել է մեկ հեկտարի
հաշվով)
Ավանդական

N200P300K150 կգ/հա

230

Այլընտրանքային
տարբերակ 1

4
տ/հա“ՕՐԳԱՆՈ
ՄԻՔՍ”
N50P100K50 կգ/հա
+1,0 տ/հա,
“ՕՐԳԱՆՈՄԻՔՍ”

392

245

Բնապահպանական ռիսկեր չի պարունակում , սակայն
խոտածածկի վերականգնումը շատ դանդաղ է կատարվում

N50P70K50+1,0տ/հա
“ՕՐԳԱՆՈՄԻՔՍ”
+ լրացուցիչ
ցանքս
4տ/հա
կենսահումուս
N50P100K50+ 1,0
տ/հա
կենսահումուս
N50P70K50+ 1,0
տ/հա
կենսահումուս

217

Բնապահպանական ռիսկեր չի պարունակում, իսկ խոտածածկն
արագ վերականգնվում է

368

Բնապահպանական ռիսկեր չի պարունակում, սակայն
խոտածածկի վերականգնումը շատ դանդաղ է կատարվում
Բնապահպանական ռիսկեր չի պարունակում, սակայն
խոտածածկի վերականգնումը շատ դանդաղ է կատարվում

Այլընտրանքային
տարբերակ 2

Այլընտրանքային
տարբերակ 3

Այլընտրանքային
տարբերակ 4
Այլընտրանքային
տարբերակ 5
Այլընտրանքային
տարբերակ 6

198

203

Բնական ռեսուրսների (ջուր, հող) աղտոտում, վնասատու
բույսերի ինտենսիվ աճ, կենդանիների թունավորման վտանգ,
շրջակա միջավայրի էկոլոգիական հավասարակշռության
խաթարում, գարնանը կաթի և մսի մեջ նիտրատների և ծանր
մետաղների կոնցենտրացիա աճ
Բնապահպանական ռիսկեր չի պարունակում, սակայն
խոտածածկի վերականգնումը շատ դանդաղ է կատարվում

Բնապահպանական ռիսկեր չի պարունակում, իսկ խոտածածկն
արագ վերականգնվում է

101

Այլընտրանքային
տարբերակ 3
Այլընտրանքային
տարբերակ 6

Ընտրված
տարբերակը
էկոլոգիապես
անվտանգ է,
արդյունավետու
թյունը բարձր է,
հողում
վերականգնվել է
մակրո
տարրերի
հավասարակշռ
ությունը

+լրացուցիչ
ցանքս

Կլիմայի փոփոխության նկատմամբ խոտհարքների հարմարվողակաnության բարձրացում (հաշվարկը կատարվել է մեկ հեկտարի
հաշվով)
Ավանդական

N200P300K150 կգ/հա

285

Այլընտրանքային
տարբերակ 1

5
տ/հա“ՕՐԳԱՆՈ
ՄԻՔՍ”
N100P150K60 +2,0
տ/հա“ՕՐԳԱՆՈ
ՄԻՔՍ”,

490

Այլընտրանքային
տարբերակ 2

276

Բնական ռեսուրսների (ջուր, հող) աղտոտում, վնասատու
բույսերի ինտենսիվ աճ, բերքում նիտրատների պարունակության
աճ, շրջակա միջավայրի էկոլոգիական հավասարակշռության
խաթարում
Բնապահպանական ռիսկեր չի պարունակում , սակայն
խոտածածկի վերականգնումը շատ դանդաղ է կատարվում
Բնապահպանական ռիսկեր չի պարունակում, սակայն
խոտածածկի վերականգնումը շատ դանդաղ է կատարվում

Այլընտրանքային
տարբերակ 3

Այլընտրանքային
տարբերակ 3
Այլընտրանքային
տարբերակ 6

Ընտրված
տարբերակը
էկոլոգիապես
անվտանգ է,
արդյունավետու
թյունը բարձր է,
հողում
վերականգնվել է
մակրո
տարրերի
հավասարակշռ
ությունը

N100P100K60 + 1,0
246
Բնապահպանական ռիսկեր չի պարունակում, իսկ խոտածածկն
տ/հա“ՕՐԳԱՆՈ
արագ վերականգնվում է
ՄԻՔՍ” +
լրացուցիչ ցանքս
Այլընտրանքային
5 տ/հա
470
Բնապահպանական ռիսկեր չի պարունակում, սակայն
տարբերակ 4
կենսահումուս
խոտածածկի վերականգնումը շատ դանդաղ է կատարվում
Այլընտրանքային
N100P100K60 +1,0
216
Բնապահպանական ռիսկեր չի պարունակում, սակայն
տարբերակ 5
տ/հա
խոտածածկի վերականգնումը շատ դանդաղ է կատարվում
կենսահումուս
Այլընտրանքային
N100P100K60 + 1,0
227
Բնապահպանական ռիսկեր չի պարունակում, իսկ խոտածածկն
տարբերակ 6
տ/հա
արագ վերականգնվում է
կենսահումուս +
լրացուցիչ ցանքս
Կլիմայի փոփոխության նկատմամբ դեգրադացված լանջերի հարմարվողակաnության բարձրացում (հաշվարկը կատարվել է մեկ հեկտարի հաշվով)
Ավանդական
1000մ3 սևահող +
56 000
Բնապահպանական ռիսկեր չի պարունակում, բայց հավանական Այլընտրանքային
Տարբերակն
լրացուցիչ ցանքս
է, որ գարնանը հորդառատ անձրևների պատճառով հողը
տարբերակ 2
ընտրված է այն
ենթարկվի էրոզիայի, իսկ առավել դեգրադացված հատվածները
տարածքների
կրկին մերկանան
համար, որոնց
Բնապահպանական ռիսկն առնչվում է սևահողի հողհանման
դեգրադացիայի
տարածքներին
աստիճանը թույլ
չի տալիս
Այլընտրանքային
500 մ3 սևահող +
21960
Բնապահպանական ռիսկեր չի պարունակում, բայց հավանական
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տարբերակ 1

5տ/հա
կենսահումուս +
լրացուցիչ ցանքս

Այլընտրանքային
տարբերակ 2

Անտառայգու
հիմնում (2500
բույս) և 5 անգամ
ձեռքով ոռոգում

10500

է, որ գարնանը հորդառատ անձրևների պատճառով հողը
ենթարկվի էրոզիայի, իսկ առավել դեգրադացված հատվածները
կրկին մերկանան
Բնապահպանական ռիսկն առնչվում է սևահողի հողհանման
տարածքներին
Բնապահպանական ռիսկեր չի պարունակում

վերականգնել
լանդշաֆտիչ
նախկին ձևը

Դաշտամիջյան ճանապարհների վերականգնում (հաշվարկը կատարվել է 1կմ-ի հաշվով)
Ավանդական

Այլընտրանքային
տարբերակ 1

Այլընտրանքային
տարբերակ 2

Ոչ մի
աշխատանք չի
կատարվում
տարածքում կամ
մանրախճի
կույտի վրա, որը
պետք է թափվի
տարածքի որոշ
մասերում
Կատարվում են
միայն
հողահարթեցման
աշխատանքներ

0-200

Բնակիչները չեն օգտագործում վարելահողերը և խոտհարքները:
Վարելահողերը վերածվում են արոտների: համեմատաբար
հասանելի տարածքենրի վրա ճնշումն ավելանում է:
Շահագործման արդյունքում, արոտների և խոտհարքի
դեգրադացիան արագանում է:

500

Հողահարթեցման
աշխատանքները
կատարվում են
միայն մի քանի
հատվածներում և
տեղադրվում են
անձրևաջրերի
հեռացման
խողովակներ

70007900

Վարելահողերի
և
խոտհարքների
հասանելիությունը
սահմանափակ է, քանի որ կլիմայի փոփոխության հետևանքով
նկատվող հորդառատ անձրևներից ճանապարհների հողածածկը
խաթարվում է, իսկ բեռնատարներով ճանապարհների վրա
խորքային
ակոսներ
են
առաջանում:
Բնական
և
գյուղատնտեսական էկոհամակարգերի վրա ճնշումը հաջորդ
տարիներին ևս ավելանում:
Բնապահպանական ռիսկեր չի պարունակում
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Այլընտրանքային
տարբերակ 2

Համային
բնական և
գյուղատնտեսա
կան
էկոհամակարգե
րի վրա ճնշումը
մեծանում է:
Համայնքները
կարող են
օգտագործել
խնայողություն
ները դեպի
հեռահար
արոտներ
տանող
ճանապարհնե
րի
վերականգնման
և համայնքային
դեգրադացված
տարածքների
հարմարվողակ
անության
համար
պայմաններ
ստեղծել

նպատակով:

Ոռոգման ջրի խնայողությանն ուղղված միջոցառումներ (հաշվարկը կատարվել է 1կմ-ի հաշվով)
Առկա իրավիճակ

Այլընտրանքային
տարբերակ 1

Այլընտրանքային
տարբերակ 2

Ոռոգման ջրի
համակարգը չի
վերականգնվում
կամ միայն
կատարվում է
ամենավնասված
մասերի
վերականգնում
Ոռոգման ցանցի
ամբողջական
վերականգնում

0-500

Ոռոգման ջրի կորուստը անընդհատ աճում է:
Գյուղատնտեսական նշանակության հողերը մնում են անմշակ և
քայքայվում են: Եկամուտ ստանալու համար բնակիչները
մեծացնում են ճնշումը բնական էկոհամակարգերի վրա:

10001500

ամենավնասված
մասերի
վերականգնում և
կաթիլային
ոռոգման
համակարգի
ներդրում

20002500

Բնապահպանական ռիսկեր չի պարունակում, սակայն կլիմայի
խոնավության և բարձր ամառային ջերմաստիճանների
պայմաններում ոռոգման ջուրը չի բավարարի բնակիչների
կարիքները:
Բնապահպանական ռիսկեր չի պարունակում

Այլընտրանքային
տարբերակ 2

Ոռոգման ջուրը
տնտեսվում է:
Բնակիչները
հնարավորությո
ւն ունեն ոռոգել
նոր
տարածքներ,
ստանալ ավելի
շատ
եկամուտներ և
կրճատել
ճնշումը
բնական
էկոհամակարգե
րի վրա:

Ջերմակայուն և չորադիմացկուն նոր մշակաբույսերի և սերմերի ներդրում (հաշվարկը կատարվել է 1հա-ի հաշվով)
Ավանդական

Այլընտրանքային
տարբերակ 1

Այս տարածքում
ոչ մի
աշխատանք չի
կատարվում:
Գյուղական
համայնքների
բնակիչները
շարունակում են
մշակել հին
տեսակներ և չեն
դիվերսիֆիկացնո
ւմ տեսականին:
Գյուղական
համայնքների

850-930

Մարդու կախվածությունը բնական ռեսուրսներից մեծանում է,
իսկ բնական ռեսուրսներն արագորեն նվազում են ինտենսիվ
օգտագործման պատճառով:
Միևնույն ժամանակ, բնական էկոհամակարգերի վրա մարդածին
ճնշումը կաճի:
Այլընտրանքային
տարբերակ 1

11501350

Բնապահպանական ռիսկեր չի պարունակում
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Գյուղական
համայնքների
բնակիչները
բարձր եկամուտ
են ստանում,
հետևաբար
բարելավվում է
նրենց սոցիալտնտեսական
վիճակը:

բնակիչները
մշակում են նոր
մշակաբույսեր և
սորտեր`
օգտագործելով
օրգանական
պարարտանյութ
եր:

105

Դ. Ծրագրի առնչությունը ազգային և ենթազգային ռազմավարություններին և ծրագրերին
65.

Ծրագրի նպատակները ՄԱԿ-ի Կլիմայի փոփոխության մասին շրջանակային
կոնվենցիայի համապատասխանում են ՀՀ ԿՓՇԿ 3-րդ ազգային հաղորդագրությանը և
Ազգային մակարդակով սահմանված նախատեսվող գործողություններին/ներդրումներին,
ՄԱԿ-ի կենսաբազմազանության մասին կոնվենցիայի (ԿՄԿ) շրջանակներում
Կենսաբազմազանության ազգային ռազմավարությանն ու Գործողությունների ծրագրին
(ԿՌԳԱԾ), և ՄԱԿ-ի անապատացման դեմ պայքարի կոնվենցիայի ներքո գործող
ազգային ռազմավարությանն ու գործողությունների ծրագրին (ԱԴՊԿ):
Կլիմայի փոփոխության մասին Հայաստանի Հանրապետության երրորդ ազգային
հաղորդագրության մշակումն և Կոնվենցիայի կողմ երկրների համաժողովին այն
ներկայացնելը այդ պարտավորություններից հիմնականն է: Այն 2007-2012թթ.
ժամանակահատվածի կտրվածքով երկրում ջերմոցային գազերի արտանետումների ու
մթնոլորտից դրանց կլանման, ինչպես նաև տարբեր ոլորտներում, ներառյալ` ջրային,
գյուղատնտեսության, բնակավայրերի և ենթակառուցվածքների, մարդու առողջության,
էկոհամակարգերի ու կենսաբանական բազմազանության խոցելիության գնահատման և
հարմարվողականության տարբեր միջոցառումների վերաբերյալ տեղեկատվություն է
պարունակում:
Հայաստանի Հանրապետությունը գերակա է համարում կլիմայի փոփոխության
նկատմամբ հարմարվողականության խնդիրը: Որպես լեռնային, դեպի ծով ելք չունեցող
երկիր, այն բնորոշվում է խոցելի էկոհամակարգերով, կլիմայի չորայնությամբ, ակտիվ
արտածին ու անապատացման գործընթացներով և հաճախակի նկատվող տարերային
աղետներով, որոնք երկիրն առավել զգայուն են դարձնում կլիմայի ընթացող ու
կանխատեսվող փոփոխության ազդեցությունների նկատմամբ: Կլիմայի փոփոխության
հիմնախնդրի
լուծմանը
նպատակաուղղված
Հայաստանի
Հանրապետության
դիրքորոշումը, իրականացված ու նախատեսվող միջոցառումները, ինչպես նաև հետագա
քայլերի, գործունեության ու կլիմայի փոփոխության հիմնախնդրից բխող երկրի
կարիքները ևս ընդգրկված են ներկայացված Ազգային հաղորդագրության
շրջանակներում:
ՄԱԿ-ի ԿՓՇԿ-ի ընդունման օրվանից ի վեր, մթնոլորտում ջերմոցային գազերի
կուտակումը և մթնոլորտի ստորին շերտերում գլոբալ ջերմաստիճանը շարունակում են
աճել, հետևաբար ակնհայտ է, որ Հայաստանը պետք է արագ և ուժեղ միջոցներ ձեռնարկի
ջերմոցային գազերի արտանետումների նվազեցման և սահմանափակման համար:
Կլիմայի փոփոխության նկատմամբ հարմարվողականության բարձրացումը Հայաստանի
համար գերակա է` կլիմայի փոփոխության նկատմամբ դրա լեռնային էկոհամակարգերի
խիստ խոցելիության և աշխարհագրական դիրքով պայմանավորված դեպի ծով ելք
չունեցող արիդ գոտու պատճառով: Այդ պատճառով, Հայաստանը ներգրավված է «դեպի
ծով ելք չունեցող լեռնային երկրների» ոչ պաշտոնական բանակցային խմբում: Առավել
խոցելի ոլորտներն են գյուղատնտեսությունը, ջրային ռեսուրսները և բնական
էկոհամակարգերը:
Հարմարվողականության առումով Հայաստանը սահմանել և շարունակում է աջակցել
«էկոհամակարգային մոտեցումներին»: Այս մոտեցումները, ի թիվս այլոց, թույլ են տալիս
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հաղթահարել կլիմայի փոփոխության կանխատեսման հետ կապված անորոշությունները
և ապահովել այլ գլոբալ և տարածաշրջանային բնապահպանական կոնվենցիաների հետ
սիներգիան:
ՄԱԿ-ի ԿՓՇԿ ներքո Կլիմայի փոփոխության վերաբերյալ Հայաստանի վերջին
պաշտոնական
հաղորդակցությունը
ՀՀ
Ազգային մակարդակով
սահմանված
նախատեսվող գործողություններն են:
Հայաստանի Հանրապետությունը Կլիմայի փոփոխության մասին ՄԱԿ-ի շրջանակային
կոնվենցիան վավերացրել է 1993թ. մայիսին, իսկ Կիոտոյի արձանագրությունը` 2002թ.
դեկտեմբերին ու իր կարգավիճակին համապատասխան կանոնավոր կատարում է
Կոնվենցիայի Հավելված I-ում չընդգրկված երկրների համար սահմանված
պարտավորությունները:
Հայաստանի Հանրապետության աշխարհագրական դիրքը (դեպի ծով ելք չունեցող
խոցելի էկոհամակարգերով լեռնային երկիր) և երկրի ազգային անվտանգությունն
ապահովելու անհրաժեշտությունը, պահանջում են կլիմայի փոփոխության նկատմամբ
հարմարվողականության առաջնայնացումը:
Ջերմոցային գազերի արտանետումների սահմանափակման վերաբերյալ Հայաստանի
Հանրապետությունն իր դիրքորոշումն արտահայտել է իր ՄԱԿ-ի ԿՓՇԿ ազգային
հաղորդագրություններում
և
Կոպենհագենյան
համաձայնագրին
ասոցացվելու
Հայաստանի Հանրապետության հայտարարագրում.
1) Ցածրածխածնային զարգացման հարցում ՄԱԿ-ի ԿՓՇԿ-ում սահմանված «ընդհանուր,
սակայն տարբերակված մոտեցումը» Հայաստանը գտնում է արդարացի, նկատի
ունենալով մթնոլորտում ջերմոցային գազերի ավելացման ու կլիմայի փոփոխության մեջ
երկրների պատմականորեն տարբեր աստիճանի պատասխանատվությունը:
2) Կլիմայի փոփոխության մեղմման գործողությունները չպետք է հանգեցնեն
սոցիալական ու տնտեսական հետընթացի, այլ պետք է նպաստեն Հայաստանի
Հանրապետության սոցիալտնտեսական զարգացմանը, և որ դրանց հիմքում պետք է
ընկած լինի էկոհամակարգային մոտեցումը: Այդ մոտեցումը նախապատվելի է
Հայաստանի Հանրապետության համար, քանի որ թույլ է տալիս տնտեսության շատ
ճյուղերում միատեղել մեղմման ու հարմարվողականության գործողությունները,
կազմակերպել
տարածաշրջանային
արդար
համագործակցություն,
նպաստել
համերաշխությանը:
Հայաստանի Ազգային մակարդակով սահմանված նախատեսվող գործողությունների
հիմնարար
սկզբունքներից
մեկը
մեղմման
ու
հարմարվողականության
գործողությունների նկատմամբ էկոհամակարգային մոտեցման կիրառումն է`
նախապատվությունը տալով դրանց միջև հավասարակշռված և համակցված
գործողություններին:
Հարմարվողականության հիմունքներն ու մոտեցումները հետևյալն են.
1. Հարմարվողականության ռազմավարության փոփոխությանը
ու ներդրումների
հիմքում դրվում է ԿՓՇԿ երկրորդ` «Նպատակը» հոդվածի պահանջը, ըստ որի կլիմայի
փոփոխության տեմպը պետք է զսպել այնպիսի ռեժիմով, որ էկոհամակարգերը հասցնեն
բնականորեն
հարմարվել այդ փոփոխությանը: ՈՒստի, բնական էկոհամակարգերի
հարմարվողականությունը Ազգային
մակարդակով սահմանված նախատեսվող
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գործողություններում դրվում է որպես Կլիմայի փոփոխությանը Հայաստանի
Հանրապետության հարմարվողականության ռազմավարության ու գործողությունների
(ներդրման) առանցք ու հարմարվողականության ազգային պլանի մշակման հիմք:
2. Հայաստանի Հանրապետությունը գտնում է նախընտրելի կլիմայի փոփոխությանը
հարմարվելու
էկոհամակարգային
մոտեցումը:
Այն
համահունչ
է
երկրի
բնապահպանական ռազմավարությանը, կապահովի սիներգիզմը այլ միջազգային
բնապահպանական
համաձայնագրերի ու պայմանագրերի հետ, հիմքեր
կստեղծի
գործողությունների միջսեկտորյալ համակարգման, ինչպես նաև միջսահմանային ու
անդրսահմանային համագործակցության ու համերաշխության միջավայրի ձևավորման
համար:
3. Հարմարվողականության գործողությունները հիմնված են կլիմայի փոփոխությամբ
պայմանավորված խոցելի ոլորտների վրա
• բնական էկոհամակարգերը (ջրային ու ցամաքային, այդ թվում անտառային
էկոհամակարգերն ու դրանց կենսաբազմազանությունը, հողային ծածկույթը),
• մարդու առողջությունը,
• ջրային տնտեսությունը,
• գյուղատնտեսությունը, այդ թվում ձկնաբուծությունն ու անտառային տնտեսությունը,
• էներգետիկան
• բնակավայրերն ու ենթակառուցվածքները,
• զբոսաշրջությունը:
Հայաստանում մշակվել են 14 հիմնական ռազմավարական և այլ փաստաթղթեր,
որոնք անմիջականորեն կապված են կենսաբազմազանության և ագրոկենսաբազմազանության պահպանման հետ և որոնց կապվում են ծրագրի
առաջարկվող միջամտությունները.
1. ՀՀ 2014-2025 թթ. հեռանկարային
զարգացման
ռազմավարական ծրագիր:
Բնապահպանության ոլորտում ռազմավարության նպատակն է՝ բնապահպանական
քաղաքականության օրենսդրական և նորմատիվային դաշտի կատարելագործում ու
արդիականացում, բնապահպանական կառավարման բնագավառում կոռուպցիոն
ռիuկերի նվազեցում, հողերի դեգրադացիայի ներկա բացասական միտումների
կանխարգելում,
ԲՀՊՏ-ների
կառավարման
համակարգի
կատարելագործման
աշխատանքների իրականացում, անտառի ազգային ծրագրի մշակում և իրականացում,
ջրային ռեսուրսների համապարփակ կառավարման ավազանային պլանների մշակում և
կառավարման
գործընթացների
ապակենտրոնացում,
բնապահպանական
մշտադիտարկման համակարգի կատարելագործման համար միասնական մոտեցումների
և չափորոշիչների սահմանում (Փաստաթղթի կետ 25):
2. ՀՀ 2017-2022 թթ. Կառավարության ծրագիր: Բնապահպանության ոլորտում
ռազմավարության նպատակն այն է, որ ՀՀ կառավարության առաջիկա 5 տարիների
գործունեությունը հիմնականում միտված կլինի բնապահպանության ոլորտի
կառավարման համակարգի շարունակական կատարելագործմանը և բարելավմանը,
կոռուպցիոն ռիսկերի նվազեցմանը, ջրային ռեսուրսների պահպանությանը և կայուն
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3.

4.

5.

6.

7.

8.

օգտագործմանը, մթնոլորտային օդի, հողի ու ընդերքի պահպանությանը (ծրագրի Գլուխ
4, 4.1-4.4 բաժիններ):
«Հայաստանի
Հանրապետության
շրջակա
միջավայրի
պահպանության
գործողությունների երկրորդ ազգային ծրագիր» (2008 թ.), որը ներառում է
կենսաբազմազանության պահպանմանն ուղղված մի շարք գործողություններ
(կենսաբազմազանության
բարձրարժեք
տարածքների
գույքագրում,
կենսաբազմազանության մոնիթորինգի համակարգի և տվյալների բազայի ստեղծում,
բուսական և կենդանական աշխարհի կարևորագույն տեսակների ռեսուրսների
գնահատում, գենետիկական ռեսուրսների կառավարում և այլն)(Գլուխ 6):
«Հայաստանի Հանրապետության կենսաբանական բազմազանության պահպանության,
պաշտպանության,
վերարտադրության
և
օգտագործման
բնագավառներում
ռազմավարությունը և գործողությունների ազգային ծրագիր» (2015 թ.), ռազմավարության
հիմնական նպատակը հանուն մարդկային կայուն զարգացման լանդշաֆտների և
կենսաբանական բազմազանության պահպանությունը, կայուն օգտագործումը և
վերականգնումն է (Ամբողջ փաստաթուղթը):
Հայաստանի Հանրապետության բնության հատուկ պահպանվող տարածքների
ռազմավարություն, պահմանության և օգտագործման բնագավառում պետական ծրագիր
և միջոցառումներ (2014 թ.): Այստեղ ավելի ընդարձակ կերպով ներկայացվել և
հստակեցվել են կենսաբազմազանության in-situ պահպանման հիմնական նպատակները:
Գործողությունների ծրագիրը ներառում է 5 գլուխ. իրավական դաշտի/օրենսդրության
կատարելագործում, կառավարման համակարգի կատարելագործում, ԲՀՊՏ-ների ցանցի
ընդլայնում,
ֆինանսական-տեխնիկական
մեխանիզմների
և
աշխատակազմի
կատարելագործում (Ամբողջ փաստաթուղթը):
«Հայաստանի
Հանրապետությունում
անապատացման
դեմ
պայքարի
գործողությունների ազգային ծրագիր» (2014): Ծրագիրը ճնշում կգործադրի բնակավայրի
կորստի, հողերի օգտագործման փոփոխության և դեգրադացիայի և ջրօգտագործման
անկայունության նվազեցման վրա: Կրճատել բնական միջավայրի կորուստը և
դեգրադացիան: Խթանել, պահպանել և վերականգնել հիմնական անտառային
էկոհամակարգերը: Խթանել, պահպանել և վերականգնել հիմնական ջրաճահճային
էկոհամակարգերը: Վերականգնել արդյունաբերական գործունեության պատճառով
դեգրադացված լանդշաֆտները և դրանց կենսաբազմազանությունը: (Ամբողջ
փաստաթուղթը):
«Համայնքային ագրոռեսուրսների կառավարման և մրցունակության ծրագիր» (20102020թթ.). որի նպատակն է աջակցել 100 լեռնային և սահմանամերձ համայնքներում
արոտավայրերի և անասնաբուծական համակարգի արդյունավետության բարելավմանը,
աջակցել տեղական արտադրողների և վերամշակողների Կարողությունների
հզորացմանը, ովքեր ներգրավված են երկրի համար կարևոր գյուղատնտեսական
արտադրանքի արժեշղթաներ ում, բարելավել գյուղատնտեսական խորհրդատվությունը և
կենդանիների առողջության պահպանման ծառայություններ (գլուխներ 2 և 3):
«Մարդու իրավունքների պաշտպանության ազգային ռազմավարություն» (2012 թ.), որի
հիմնական նպատակներն են` ա) մարդու իրավունքների և հիմնարար ազատությունների
պաշտպանությունն ու զարգացումը, բ) Հայաստանի Հանրապետության յուրաքանչյուր
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անձի իրավունքների և ազատությունների պաշտպանության գործուն և արդյունավետ
մեխանիզմների ապահովումը, գ) միջազգային չափանիշներին համապատասխան
գործող օրենսդրության կատարելագործումը և պատշաճ կիրառման ապահովումը, դ)
մարդու իրավունքների և դրանց պաշտպանության եղանակների մասին հանրային
իրազեկության բարձրացումը, ե) սեփական իրավունքների պաշտպանության
խրախուսումը (ամբողջական փաստաթուղթ):
9. ՀՀ Արարատի մարզի (2015-2018), Լոռու մարզի (2014-2017) և Տավուշի մարզի սոցիալտնտեսական զարգացման ծրագրեր: Այս երեք ծրագրերի նպատակը 3 մարզերի
շարունակական զարգացումը ժամանակակից մոտեցումներով ապահովելն է: Ծրագրի
իրականացումը կաջակցի մարզերի գյուղական և քաղաքային համայնքներին լուծել
ծառացած մարտահրավերներն ու առաջնահերթ խնդիրները: Մարզային տնտեսության
ռազմավարական ուղղությունները, դրանց զարգացման մեխանիզմները, զարգացման
հեռանկարները և ակնկալվող Արդյունքները հստակորեն նշված են սույն ծրագրերում:
Ծրագրերը կլինեն բոլոր ներդրողներին, շահագրգիռ կողմերին, միջազգային և տեղական
դոնոր կազմակերպություններին մարզերում կապող հարթակներ (ամբողջական
փաստաթուղթ):
10. ԳԷՀ-6 ազգային պորտֆոլիո (2015): Հստակեցվել են երկրի առաջնահերթությունները,
որոնց հիման վրա մշակվել է ծրագրային փաթեթ, որը նախատեսվում է իրականացնել
ռեսուրսների թափանցիկ տեղաբաշխման համակարգի STAR շրջանակներում
(ամբողջական փաստաթուղթ):
11.
Տեխնոլոգիական կարիքների գնահատում (ՏԿԳ) (2015-2017թթ.): Հայաստանն
ակտիվորեն ներգրավված է այս գործընթացում, որը կապահովի պատշաճ
տեխնոլոգիական աջակցություն և կստեղծի բարենպաստ միջավայր տեխնոլոգիաների
զարգացման և փոխանցման համար: ՏԿԳ-ի գործընթացը ՀՀ-ում կլիմայի փոփոխության
վերաբերյալ համակարգված ուսումնասիրությունների շարունակությունն է: ՏԿԳ-ի
ծրագիրը մեծ հնարավորություն տվեց երկրում կիրառվող տեխնոլոգիաների
գնահատման միջոցով էկոլոգիապես մաքուր տեխնոլոգիաների հայտնաբերման համար,
որոնք կարող են իրականացվել էական ներդրում ունենալով երկրի կլիմայի
փոփոխության մեղմացման կարիքների լուծելու հարցում: Մշակվել են «Մեղմման
տեխնոլոգիաների
գործողությունների
պլան»
և
«Հարմարվողականության
տեխնոլոգիաների
գործողությունների
պլան»
հաշվետվությունները
(Ամբողջ
փաստաթուղթ):
12. Գենդերային հավասարության խթանման ռազմավարություն (2016-2020) փաստաթուղթ`
ՄԱԶԾ հայաստանյան գրասենյակ: Այս փաստաթղթի նպատակներն ունեն երկակի
բնույթ: Ներառյալ`. i)
ՄԱԿ-ի Զարգացման ծրագրի Հայաստանյան գրասենյակում
ֆորմալ, ստանդարտացված համակարգի ներդրում ծրագրերում և գործառնություններում
գենդերային մեյնսթրիմինգի (ԳՄ) իրականացման համար` համաձայն կորպորատիվ
գենդերային հավասարության քաղաքականությունների և չափանիշների, և ii)
անձնակազմի համար հստակեցնել «գենդերային մեյնսթրիմինգ», «գենդերային
հավասարություն»
և
այլ
առնչվող
գենդերային
հասկացություններն
ու
քաղաքականությունները (Ամբողջ փաստաթուղթ):
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13. 2013 թ. Մայիսի 20-ին ընդունված «Կանանց և տղամարդկանց հավասար իրավունքների և
հավասար հնարավորությունների ապահովման մասին» ՀՀ օրենք:
«Կանանց և
տղամարդկանց հավասար իրավունքների և հավասար հնարավորությունների
ապահովման մասին» ՀՀ օրենքը սահմանում է գենդերային հավասարության
ապահովմանն ուղղված պետական քաղաքականության հիմնական ուղղությունները,
ներառյալ` պետական կառավարման և հանրային ծառայության շրջանակներում
գենդերային
հավասարության
երաշխիքները,
պարզաբանում
է
գենդերային
խտրականության ձևերը, քաղաքականության մշակումը (Ամբողջ փաստաթուղթ):
Այլ ծրագրեր
I.
Կլիմայական խելացի գյուղատնտեսության վարման համար արևային էներգիայով
աշխատող ոռոգման համակարգեր: Ծրագիրն իրականացվել է "Հուսո լույս" ՀԿ-ի և ԳԷՀ-ի
կողմից (2017- 2018թթ.):
II.
Տավուշի շրջանում Արևային էներգիան էներգետիկ ինքնավարության և անտառների
պահպանության համար/ ՀԿԿ շրագրի ֆինանսավորում: Ծրագիրն իրականացվել է
"Հույսի կամուրջ" ՀԿ-ի և ԳԷՀ-ի կողմից (2017- 2018թթ.):
III.
Հայաստանի
գյուղական
համայնքներում
Ազգային մակարդակով
սահմանված
նախատեսվող
գործողությունների/ներդրումների
իրականացում:
Ծրագիրը
իրականացվում է «Խազեր» էկոլոգիական և մշակութային ՀԿ-ի և ԳԷՀ-ի (2017- 2019թթ.)
կողմից:
IV.
Ուրցաձորի
էկո-կրթության
կենտրոն:
Ծրագիրն
իրականացվել
է
Կենսաբազմազանության ռեսուրսների կայուն օգտագործման համար համայնքի
բնակչության կարողությունների բարելավման նպատակով: Կենտրոնի նպատակն է
բարելավել տեղի համայնքի բնակիչների՝ կենսաբազմազանության ռեսուրսների կայուն
օգտագործման կարողությունները Վայրի բնության և մշակութային արժեքների
պահպանման հիմնադրամի կողմից` ՄԱԶԾ Գլոբալ էկոլոգիական հիմնադրամի Փոքր
դրամաշնորհների ծրագրի ֆինանսական աջակցությամբ: (2012-2014թթ.):
V.
Հայաստանի գյուղական համայնքներում ագրո-կենսաբազմազանության օգտագործման
և պաշտպանության միջոցով կենսապայմանների բարելավում: Ծրագիրը իրականացվում
է ՀՀ բնապահպանության նախարարության կողմից, Գլոբալ էկոլոգիական հիմնադրամի
ֆինանսավորմամբ և ՄԱԿ-ի շրջակա միջավայրի ծրագրի աջակցությամբ (2015-2019թթ.):
VI. Օքսֆամ Հայաստան: մարդկանց համաշխարհային շարժում է, որի նպատակն է
կառուցել ապագա առանց աղքատության: Սկսած 1994 թվականից կազմակերպությունը
Հայաստանում իրականացնում է երկարատև զարգացման ծրագրեր շուրջ 165 հեռավոր
գյուղական համայնքներում` սերտ համագործակցելով կառավարության, մարզային
իշխանությունների, տեղական ինքնակառավարման մարմինների, տասնյակից ավելի
տեղական հասարակական կազմակերպությունների, ինչպես նաև հասարակական
կազմակերպությունների ցանցերի և դաշինքների հետ: «Օքսֆամ» ընկերությունը վեց
տասնամյակների ընթացքում ստեղծել է 19 գյուղատնտեսական կոոպերատիվներ
Տավուշի և Վայոց ձորի մարզերում, որոնցից վեցը` կանանց կոոպերատիվներ են:
Կառուցվել և շահագործվել են երկու մրգերի և բանջարեղենի վերամշակման
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գործարաններ, 4 մրգերի և բանջարեղենների սառնարանային համալիրներ և 21
ջերմոցներ:
Ծրագրի
արդյունքներն
ու
ենթաարդյունքներն
ուղղակիորեն
կապված
են
ռազմավարական փաստաթղթերի և զարգացման ծրագրերի հետ, քանի որ
բնապահպանական, սոցիալ-տնտեսական, գենդերային և գիտելիքների հզորացման
խնդիրները լուծված են ծրագրի տարածքում: Ծրագրի արդյունքներ կարող են
օգտագործվել նաև ՀՀ այլ մարզերում` նման ծրագրերի մշակման և իրականացման
համար:

Ե. Ծրագրի համապատասխանությունը ազգային տեխնիկական ստանդարտներին
66. Հայաստանում կլիմայի փոփոխության հետ կապված ծառերի տնկման, անտառների
վերականգնման կամ գյուղատնտեսության պահպանման համապատասխան ազգային
տեխնիկական ստանդարտներ չկան: Այնուամենայնիվ, ամբողջական ծրագրի
մշակման փուլում Ստանդարտացման ոլորտի կոդերը և անունները պետք է հիմնված
լինեն Հայաստանի ստանդարտների դասակարգչի վրա: Նախնական ծրագրում
ներառված են հետևյալ բաժինները.
ՍՏԱՆԴԱՐՏԱՑՄԱՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌԻ ԿՈԴԵՐՆ ՈՒ ԱՆՎԱՆՈՒՄՆԵՐՆ ԸՍՏ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ
ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍՏԱՆԴԱՐՏՆԵՐԻ ԴԱՍԱԿԱՐԳՉԻ
Կոդ 13. Բնապահպանություն: Մարդու պաշտպանությունը շրջակա միջավայրի
ազդեցությունից: Անվտանգություն
Խմբային
Անվանում
կոդ
13.020
13.030
13.040
13.060
13.080
13.100
13.120

Շրջակա միջավայրի պաշտպանությու
Թափոններ
Օդի որակ
Ջրի որակ
Հողի որակ, ագրոնոմիա
Մասնագիտական գործունեության անվտանգություն: Արդյունաբերական հիգիենա
Առօրյա կյանքի անվտանգություն

Կոդ 65. Գյուղատնտեսություն
Խմբային
կոդ
65.020
65.020.30
65.040.30
65.060
65.080
65.120

Անվանում

Գյուղատնտեսություն և անտառաբուծություն
Անասանբուծություն
Ջերմոցներ և այլ կառույցներ
Գյուղատնտեսական մեքենաներ, գույք և սարքավորումներ
Պարարտանյութեր
Անասնակեր

Կոդ 67. Սննդի տեխնոլոգիա
112

Խմբային
կոդ

Անվանում

67.020
67.040
67.050
67.080
67.100
67.220

Սննդի արդյունաբերության հետ առնչվող գործընթացներ
Ընդհանուր առմամբ սննդամթերք
Սննդամթերքի ստուգման և անալիզների ընդհանուր մեթոդները
Միրգ, բանջարեղեն
Կաթ և կաթնամթերք
Համեմունքներ. սննդային հավելումներ

Որպես այդպիսին, առաջարկվող ծրագիրը բոլոր փուլերում կհամապատասխանեցվի
միջազգային լավագույն փորձի ստանդարտներին: Շրջակա միջավայրի վրա
ազդեցության գնահատումը կամ սոցիալական և բնապահպանական կառավարման
շրջանակները կստեղծվեն նախագծի նախապատրաստման ընթացքում `Հայաստանի
Հանրապետության օրենսդրությանը համապատասխան: Մեղմման միջոցառումների
կարիք ունեցող խնեդիրներ չեն բացահայտվել: Տեխնոլոգիաների փոխանցման,
վերապատրաստման կամ տեղական համայնքի ներգրավման համար նախատեսված
միջամտություններ, կիրականացվեն Հայաստանի աշխատանքային օրենսգրքի և
գենդերային հավասարության թիրախներին համապատասխան:
Ինչպես արդեն նշվեց, նախագծի իրականացման փուլում նախատեսվում է իրականացնել
նախագծում
և
գնահատում`
քաղաքային
պլանավորման
փաստաթղթերի
փորձաքննության և ՇՄԱԳ գործընթացի հետ միասին:
Քաղաքային պլանավորման փաստաթղթերի փորձաքննությունը ուսումնասիրում է
ծրագրի համապատասխանությունը ՀՀ օրենքներին, օրենսդրական ակտերին և առկա
տեխնիկական ստանդարտներին:
ՀՀ Քաղաքաշինություն մասին օրենքի հոդված 16-ը կարգավորում է քաղաքաշինական
նորմատիվ-տեխնիկական փաստաթղթերի համակարգը, որը քաղաքաշինական
գործունեության պետական կարգավորման միջոց է: Այն սահմանում է հուսալիության,
շրջակա միջավայրի պահպանության, հակահրդեհային, սանիտարահիգիենիկ,
հաշմանդամների տեղաշարժման մատչելիությունն ապահովող և այլ անհրաժեշտ
նորմեր, կանոններ, ցուցանիշներ, ինչպես նաև նախագծման, իրականացման ու
շահագործման ընթացքում որակի ապահովման պայմաններ` օբյեկտին, առանձին
շենքին, շինությանը, կոնստրուկցիային կամ շինարարական նյութերին ներկայացվող
պահանջներով:
Քաղաքաշինական
նորմատիվ-տեխնիկական
փաստաթղթերը
կազմում
են
քաղաքաշինական բնագավառի իրավական ակտերի համակարգի բաղկացուցիչ մասը և
հիմք
են
ծառայում
փորձաքննության,
քաղաքաշինական
գործունեության
վերահսկողության, վիճելի հարցերի լուծման համար:
Քաղաքաշինական նորմատիվ-տեխնիկական փաստաթղթերի պահանջների կատարումը
պարտադիր է քաղաքաշինական գործունեության սուբյեկտների համար:
Նախագծերի համապատասխանությունը Հայաստանի Հանրապետության տեխնիկական
ստանդարտներին կարգավորվում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարության
2002 թվականի փետրվարի 2-ի «Քաղաքաշինական փաստաթղթերի փորձաքննության
կարգը հաստատելու մասին» թիվ 96 որոշմամբ: Շինարարության փուլում
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վերահսկողությունն իրականացվում է հավաստագրված տեխնիկական վերահսկողի
կողմից, որը վերահսկում է շինարարական աշխատանքների որակը, իսկ հսկողությունն
իրականացնում
է
նախագծային
կազմակերպությունը,
որը
վերահսկում
է
աշխատանքների համապատասխանությունը նախագծին:
Տեխնիկական վերահսկողությունն և հեղինակային իրավունքի պաշտպանության
վերահսկողությունն իրականացվում է քաղաքաշինության նախարարի 2008 թ. Հունիսի
16-ի N-41-N հրամանագրի համաձայն:
Վարելահողեր, խոտհարքների և արոտավայրերի բարելավումը կարգավորվում է
Հայաստանի Հանրապետության հողային օրենսգրքով և կառավարության որոշումներով:
Հողային
օրենսգրքի
2-րդ
հոդվածը
վերաբերում
է
Հողային հարաբերությունների պետական կարգավորմանը: Հողերի բերրիության
բարձրացման, օգտագործման և պահպանման, դրանց բնական գյուղատնտեսական
շրջանացման հետ կապված գործունեության բնագավառում ծրագրերի և միասնական
ներդրումային քաղաքականության իրականացումը կարգավորվում է վերոհիշյալ
հոդվածի 5-րդ կետով: Արոտների և խոտհարքների բարելավումն իրականացվում է ՀՀ
կառավարության 28.10 2010 թ. N 1477-Ն և 14.04.2011թ. N 389-Ն որոշումների
պահանջների համաձայն:
Լանդշաֆտների վերականգնումն իրականացվում է ՀՀ լանդշաֆտների պահպանման,
կառավարման և պլանավորման ռազմավարության շրջանակներում և Հայաստանի
Հանրապետության կառավարության 2012 թվականի հուլիսի 19-ի «Լանդշաֆտների
պաշհպանության, կառավարման և պլանավորման ռազմավարությունը և դրանից բխող
առաջնահերթ և միջաժամկետ միջոցառումներին հավանություն տալու մասին» N29
որոշման համաձայն, որը բխում է ՀՀ Ազգային ժողովի կողմից 2004 թ.-ին հաստատված
«Լանդշաֆտի Եվրոպական Կոնվենցիան»: ՇՄԱԳ-ի փորձաքննություն իրականացվում է
ՀՀ Ազգային ժողովի կողմից 21.06.2014 թ.-ին ընդունված «Շրջակա միջավայրի վրա
ազդեցության գնահատման և փորձաքննության մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն:
Դաշտային ճանապարհների վերականգնումը կիրականացվի ՀՀ քաղաքաշինության
նախարարության կառուցապատման նորմերի պահանջների համապատասխան:
Ցածր ածխածնային զարգացման նպատակով յուրաքանչյուր շինարարական ծրագիր
համար պետք է պատրաստվեն նախագծա-հաշվարկային փաստաթղթեր: Այս
նպատակով ԲԾԻԳ-ը կհայտարարի մրցույթ և կընտրի նախագծային կազմակերպության:
Նախագծային
կազմակերպության
կողմից
ծրագրի
պետք
է
իրականացվի
քաղաքաշինական փաստաթղթերի և ՇՄԱԳ-ի փորձաքննություն, որը քաղաքաշիության
և ՇՄԱԳ-ի մասին օրենքների պահանջն է: Քաղաքաշինական փաստաթղթերի
փորձաքննությունը սահմանում է ծրագրի համապատասխանությունը քաղաքաշինական
կանոնակարգերին, իսկ ՇՄԱԳ-ը` ծրագրի ազդեցությունը շրջակա միջավայրի վրա:
Համաձայն շրջակա միջավայրի գնահատման (ՇՄԱԳ) օրենքի, ծրագրային որոշ
գործողություններ
ենթակա
են
ամբողջական
վերադիտարկման
և
ՇՄԱԳ
փորձաքննության:
Ծրագրի
իրականացման
փուլում
նախատեսվում
է
նախահաշվարկային փաստաթղթերի և կառավարման պլանների մշակում:
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ՇՄԱԳ փորձաքննությունն իրականացնելու են կառավարման պլանների նախագծեր և
կառավարման պլաններ մշակող կազմակերպությունները, որոնց ընտրությունը
կկատարվի մրցութային կարգով /բյուջեի նշումներ N2, N4, N6/.
Գնումների մասին օրենքի համաձայն կկազմակերպվի մրցույթ, որի հաղթող
կազմակերպության հետ կկնքվի պայմանագիր: Պայմանագրի կնքումից 4 ամիս հետո
կներկայացվեն
կառավարման
պլանները`
շինարարական
աշխատանքների
մեկնարկման նպատակով:
Այնուհետև, ծրագրերի և կառավարման պլանների
հաստատումից
հետո,
կընտրվեն
գործունեություն
իրականացնող
կազմակերպությունները:

Զ. Նմանություն այլ ծրագրերին
67. Ներկայումս հանրապետությունում նման ծրագիր կամ աշխատանքներ պետական և այլ
դոնոր կազմակերպությունների կողմից չեն իրականացվում: Համայնքներում կատարվել
են հարցումներ պետական և ոչ պետական կազմակերպությունների կողմից անցյալում և
ներկայումս ստացվող աջակցության մասին: Առաջարվող ծրագիրը չի կրկնօրինակում
այլ ծրագրերի: Այն էկո-գյուղատնտեսական մոտեցման խթանման նպատակով օգտվում է
այլ ծրագրերի շրջանակներում քաղված դասերից և ստեղծված հարթակներից: Ծրագիրը
նպատակ
ունի
ստեղծել
Հայաստանում
հողերի
հարմարվողականության
միջոցառումների հնարավոր հիմքերը, որոնք հետագայու կզարգացվեն գործընկերների,
կառավարության կամ կլիմայական ֆոնդերի (օրինակ, Կանաչ Կլիմայի Հիմնադրամ)
կողմից: Ծրագրի նախապատրաստական փուլում խորհրդակցություններ կանցկացվեն
կառավարության այլ ստորաբաժանումների և զարգացման գործընկերների հետ, որը
նպատակ ունի կանխարգելել ծրագրի համընկնման կամ գործողությունների թույլ
համակարգման ռիսկերը:
68. Հայաստանում ԳԷՀ ՓԴԾ-ն պաշտոնապես մեկնարկել է 2008թ. նոյեմբերին՝ Ազգային
համակարգողի նշանակմամբ: 2009թ. մայիսին մշակվել և հաստատվել են Ազգային
ծրագրի
ռազմավարությունը
և
աշխատանքային
շրջանակները:
Ներկա
գործառնական փուլում (2015-2018թթ.) ազգային ծրագիրը ընդգրկում է ԳԷՀ հետևյալ
առանցքային որոտները`
•
•
•
•
•

Կենսաբազմազանության պահպանություն և կայուն օգտագործում
Պայքար հողերի դեգրադացիայի դեմ
Կլիմայի փոփոխության մեղմում
Միջազգային ջրերի պահպանություն
Կայուն օրգանական աղտոտիչների և այլ վնասակար քիմիկատների վերացում:

ՓԴԾ-Հայաստանը ընդունում է դրամաշնորհային հայտեր բացառապես գրանցված
ազգային ՀԿ-ներից, որոնք չունեն օտարերկյա հիմնադիրներ, պարբերաբար` ողջ տարվա
ընթացքում: Տրամադրվող դրամաշնորհների առավելագույն չափը կազմում է 50,000 ԱՄՆ
դոլարին համարժեք դրամ: ԳԷՀ ՓԴԾ-ն ծրագրային նախագծին չի հատկացնում
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հիմնական
ֆինանսավորում,
այլ
աջակցում
է
մրցույթին
դիմող
կազմակերպություններին` հատկացնելով լրացուցիչ, հավելյալ ֆինանսավորում: ԳԷՀ-ի
հիմնական պահանջն է նախագծերի համաֆինանսավորման ապահովումը 1:1
հարաբերակցությամբ` դրամային և ոչ դրամային (աշխատանք, սարքավորումների
օգտագործում,
նյութեր
և
այլն)
ներդրումների
հավասար
մասնաբաժնով:
Դիմումները կարող են ներկայացվել Հայաստանի բոլոր մարզերից: Այս ծրագրերը կարող
են անդրադառնալ միայն բնապահպանական խնդիրներին, որոնք ներկայացված են
թեմատիկ ոլորտներում: ՓԴԾ չի անդրադառնում կլիմայի փոփոխության նկատմամբ
էկոհամակարգերի և լանդշաֆտների հարմարվողականության բարձրացմանն ուղղված
համալիր միջոցառումներին: Մեր կողմից ներկայացված հայեցակարգը չի կարող կրկնվել
կամ նմանվել ԳԷՀ-ի ՓԴԾ ծրագրերին, քանի որ այն ներառում է համալիր
գործողություններ, որոնք ուղղված են էկոհամակարգերի, բնական և գյուղատնտեսական
լանդշաֆտների հարմարվողականության բարձրացմանը: Այս նպատակին հասնելու
համար տարբեր միջոցառումներ կձեռնարկվեն բնակչության սոցիալ-տնտեսական
իրավիճակի բարելավման, գիտելիքների կատարելագործման հզորությունների,
հասարակական
կազմակերպությունների,
պետական
հատվածի
էներգաարդյունավետության բարձրացման, գյուղատնտեսության դիվերսիֆիկացման և
դեգրադացված տարածքների հարմարեցման համար:

Է. Ուսուցողական և գիտելիքների կառավարման բաղադրիչի նկարագրություն
69. Ծրագրի երրորդ բաղադրիչը վերաբերվում է թիրախային տարբեր խմբերի գիտելիքների և
տեղեկացվածության
մակարդակի
բարձրացմանը:
Թիրախային
խմբերը
վերջնականապես իրենց Կարողությունների հզորացման կարիքների հետ միասին
կսահմանվեն ծրագրի ամբողջական փաթեթի նախապատրաստման ընթացքում, որի
հիման վրա կմշակվեն վերապատրաստման ծրագրերը: Հատուկ ուշադրություն կդարձվի
ծրագրի իրականացման ընթացքում և դրա ավարտին գիտելիքների տարածմանը: Այս
նպատակով, յուրաքանչյուր համայնքում կկազմավորվեն կանանց, տղամարդկանց և
երիտասարդության ներգրավմամբ թիրախային խմբեր, որոնց անդամների համար
(հիմնականում ուսուցիչներ, մարզային գյուղատնտեսական աջակցության կենտրոնների
մասնագետներ, քաղաքապետարանի աշխատակիցներ)
կմշակվեն դասընթացների
ծրագրեր, որոնք կմատուցվեն այն սկզբունքով, որ հնարավոր լինի ստացած գիտելիքները
տարածել այլ շահագրգիռ խմբերի շրջանում:
Այլ թիրախային խմբերի համար
վերապատրաստման
ծրագրերը
միտված
կլինեն
գործնական
խնդիրների
պարզաբանմանը, որոնք ավելի հետաքրքիր են և առավել պահանջված են բնակչության
լայն շրջանակներում: Յուրաքանչյուր դասընթացից հետո մասնակիցների կողմից
կիրականացվի ծրագրի արդյունավետության գնահատում, իսկ փորձագետների կողմից՝
արդյունքների վերլուծություն: Կնշվեն դասընթացների դրական և թերի կողմերը, որոնց
հիման վրա կմշակվեն առաջարկություններ՝ նմանատիպ
դասընթացների
արդյունավետության բարձրացման նպատակով:
• Գիտելիքների և տեղեկացվածության բաղադրիչը կկենտրոնանա նաև զանգվածային
լրատվամիջոցների և տեղական ինքնակառավարման մարմինների միջոցով լավագույն
փորձի տարածման վրա: Այս միջոցառմանը կօժանդակեն ծրագրով նախատեսված
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հանրամատչելի ինֆորմացիոն թռուցիկների, բուկլետների մշակումը, տպագրումը և
տարածումը մարզի համայնքներում: Ծրագիրը նախատեսում է մի շարք միջոցառումներ,
որոնք, ի վերջո, պետք է բարձրացնեն էկոհամակարգերի հարմարվողականության
մակարդակը կլիմայի փոփոխության նկատմամբ: գյուղատնտեսության, էներգետիկայի,
բնական և գյուղատնտեսական էկոհամակարգերի կայուն կառավարման ոլորտի
մասնագետների ներգրավումը այս միջոցառումներին կնպաստի հանրապետության այլ
մարզերում լավագույն փորձի ամփոփմանը և տարածմանը:
Ծրագրի մշակման փուլում ԲԾԻԳ-ն ընդունել է Հարմարվողականության հիմնադրամի
այն սկզբունքը, որ գիտելիքը այն հասկացությունն է, որը հիմնված է մարդկանց փորձի և
վերլուծության վրա և պետք է փոխանակվի ու փոխանցվի` գիտելիքի կարիքների
ֆիքսման և համակարգման միջոցով: Թեպետ գիտելիքների կառավարմանն
(ԳԿ)
ուղղված գործողությունները կարող են իրականացվել տարբեր եղանակներով` ելնելով
միջավայրից և ռեսուրսների առկայությունից, գիտելիքների կառավարման համար
կարևոր են հետևյլա հիմնական հասկացությունները. Գիտելիքների կառավարման
ռազմավարությունը սահմանում է ԳԿ երկարաժամկետ ուղղությունը, ծավալները և
նպատակները (կարճաժամկետ և երկարաժամկետ), որոնք համակարգված կերպով
իրականացվում են և, ի վերջո, ձեռք են բերվում համապատասխան ռեսուրսների
պլանավորման միջոցով:
Այն ներառում է գործողությունների ծրագիր, որն ուղղված է փորձից դասեր քաղելուն և
այդ գիտելիքները բոլոր շահագրգիռ կողմերի և գլոբալ համայնքի հետ կիսելուն` որպես
ապագա ծրագրերի ուղենիշ:
Ծրագրի իրականացման առաջին փուլի ընթացքում կընտրվի պրոֆեսիոնալ
խորհրդատվական կազմակերպություն, որը կլուծի սիներգիզմի, թափանցիկության,
մասնակցության և ներգրավման, ճկունության, համապատասխանության, ինչպես նաև
ծախսարդյունավետության հետ առնչվող խնդիրները:
ԳԿ պլանի մշակումը կներառի հետևյալ քայլերը.
Քայլ 1: Առկա գիտելիքների, տվյալների և հաղորդակցման արտադրանքների, ինչպես
նաև լրատվամիջոցների վերլուծություն
Քայլ 2: Կառավարման պլանի նախագծում (Գործողությունների բացահայտում)
Քայլ 3: Կառավարման պլանի իրականացում և մոնիթորինգ (Գործողությունների
բացահայտում)
Քայլ 4: Քաղված դասերի գնահատում և տարածում (Գործողությունների բացահայտում):

Ը. Խորհրդակցական գործընթացի նկարագրություն
70. Սույն ծրագրի հայեցակարգը մշակվել է ԲԾԻԳ-ի, ՀՀ շրջակա միջավայրի
նախարարության, ինչպես նաև Կլիմայի փոփոխության տեղեկատվական կենտրոնի և
ՄԱԶԾ հայաստանյան գրասենյակի սերտորեն համագործակցությամբ: Սույն ծրագրի
հայեցակարգի մշակման ընթացքում խորհրդակցություն է կազմակերպվել տարբեր
շահագրգիռ կողմերի համար և համաձայնություն ձեռք բերվել ընտրված ոլորտներից
յուրաքանչյուրի
համար
հարմարվողականության
գործողությունների
հատուկ
կարիքների առնչությամբ: 2017թ-ին թիրախային 4 համայնքներից յուրաքանչյուրում
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(Ուրցաձոր, Դիլիջան, Մարգահովիտ և Ֆիոլետովո) իրականացվել
են ծրագրի
նախապատրաստական
հանդիպումներ
և
շահագրգիռ
կողմերի
հետ
խորհրդակցություններ` տեղական բնակչության ներգրավմամբ: ԲԾԻԳ-ի Էկոկրթական
ծրագրերի և դոնորների օժանդակությամբ իրականացվող ծրագրերի բաժինների
ղեկավարներն այցելել են ծրագրի հնարավոր տարածքներ և
համայնքներում
ներկայացրել են Հարմարվողականության հիմնադրամի նպատակները, քննարկումներ
ունեցել այնպիսի թեմաների շուրջ, ինչպիսիք են` համայնքների կարիքները, առավել
խոցելի տարածքները, այդ հարցերի վերաբերյալ ներկայումս իրականացվեղ
գործողությունները և երկրի կլիմայի սպառնալիքների և խոցելիության մասին ընդհանուր
տեղեկությունները: Համայնքի ղեկավարները հանձնարարեցին իրենց օգնականներին և
խորհրդատուներին ծրագրի գործընկերների հետ կապ պահպանել և ծրագրի
նախագծման ընթացքում խորհրդատվություն ստանալ` տեխնիկական նախագծման մեջ
իրենց ներդրումն ունենալու և միջնաժամկետ արդյունքներն ու գործողությունները
պարզելու, ինչպես նաև ԲԾԻԳ- ին Ծրագրի նախագծման համար անհրաժեշտ
տեղեկություններ
տրամադրելու
նպատակով:
Խորհրդակցության
գործընթացը
մեկնարկել է հայեցակարգի առաջարկ ձևակերպման հենց սկզբից: Այս առաջին վերևներքևից մոտեցումը թույլ տվեց ԱԻՄ-ին հաստատելու հարմարվողականության
հիմնական միջոցառումները, որոնք համարվում են արդյունավետ և իրականանալի
առկա ֆինանսական միջոցների պայմաններում:
71. Առաջարկվող ծրագրի հայեցակարգի բաղադրիչներն ընտրվել են Ազգային
մակարդակով` հաշվի առնելով Հայաստանի Կլիմայի փոփոխության երրորդ
ազգային հաղորդագրությունը և Ազգային մակարդակով սահմանված նախատեսվող
գործողությունները/ներդրումները, իսկ աշխարհագրական շրջանակն ընտրվել է` հաշվի
առնելով խոցելիությունը, հարմարվողականությունը և այլ կարև որ ասպեկտներ: ԲԾԻԳ
տնօրենի Մայիսի 18-ի հրամանով ԲԾԻԳ անձնակազմը տնօրենի տեղակալի
գլխավորությամբ ծրագրի նպատակների հետ ուղղակիորեն կապված բոլոր շահագրգիռ
կողմերի և խոցելի խմբերի հետ խորհրդակցություններ և քննարկումներ իրականացնելու
նպատակով
ուղևորվեց
համայնքներ:
Խորհրդակցությունների
գործընթացում
ներգրավված շահագրգիռ կողմերին հանձնվեց ծրագրի հայեցակարգի նախագիծը,
որպեսզի մեկնաբանություններն ու փոփոխությունների առաջարկները հավաքագրվեն և
հասցեագրվեն վերջնական նախագծում:
72. Բոլոր հանդիպումները, քննարկումները և ծրագրի հայեցակարգային դրույթների
ներկայացումը կատարվել են այնպես, որպեսզի այդ համայնքի բոլոր շահագրգիռ խմբերը
ներկայացված լինեին: Դա հնարավոր դարձավ, քանի որ նախկինում կատարվել է բոլոր
համայնքների վիճակագրության ուսումնասիրություն և հստակ պատկերացում կազմվել
սոցիալական և
ժողովրդագրական իրավիճակի մասին: Կանանց հավասար
ներկայացումը նույնպես պարտադիր պայման էր: Կանանց հավասար մասնակցությունից
բացի, մեծ ուշադրություն է դարձվել նրանց առաջարկություններին, որոնք պարզաբանել
են ծրագրի հայեցակարգի մի շարք գործողություններ:
Մինչ ծրագրի ամբողջական փաստաթղթի մշակումը ԾԻԳ-ի կողմից մշակվել է
«Սոցիալական և տնտեսական օգուտներ կանանց և խոցելի խմբերի համար»
ուսումնասիրության նախնական պլան, որը նախատեսում է.
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1. Ոլորտին վերաբերվող օրենքների, կառավարության որոշումների, միջազգային
իրավական փաստաթղթերի ուսումնասիրություն և վերլուծություն,
2. Ազգային վիճակագրական ծառայության տվյալների,
միջազգային և տեղական
կազմակերպությունների կողմից ոլորտին վերաբերվող ուսումնասիրությունների
արդյունքների վերլուծություն,
3. Հարցաշարերի միջոցով ծրագրում ընդգրկված համայնքներում սոցիալական տարբեր
խմբերի վերաբերյալ տվյալների հավաքագրում և վերլուծություն,
4. Ծրագրում
ընդգրկված
համայնքներում
սոցիալական
տարբեր
խմբերի
ներկայացուցիչների հետ հանդիպումներ և արդյունքների վերլուծություն,
5. Հստակեցում, թե ծրագրով նախատեսված արդյունքները ինչպես կազդեն Կանանց և
խոցելի խմբերի վրա:
Միջազգային իրավական փաստաթղթերի վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ Հայաստանի
Հանրապետությունը միացել է մարդու և կանանց իրավունքների պաշտպանության
միջազգային փաստաթղթերին, որոնք ամրագրված են ՀՀ սահմանադրությունում և ՀՀ
օրենքներում:
Միջազգային և տեղական կազմակերպությունների կողմից ոլորտին վերաբերվող
ուսումնասիրությունների արդյունքների վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ թեև երկրում
ամրագրված են մարդու իրավունքները և սեռերի հավասարությունը, սակայն մարդու
հիմնարար ազատությունների իրականացման ընթացքում կան որոշակի խնդիրներ,
որոնք հիմնականում պայմանավորված են տեղեկացվածության և գիտելիքների
անբավարար մակարդակով:
Ազգային վիճակագրական ծառայության տվյալների և ծրագրում ընդգրկված
համայնքներից հավաքագրված սոցիալական տարբեր խմբերի վերաբերյալ տվյալների
վերլուծությունից պարզվել է, որ
1. Համայնք Ուրցաձոր
2017թ.-ին համայնքի բնակչությունը կազմել է 4525, ներառյալ` 2096 տղամարդ, իսկ
2429 կին: Ընտանիքների թիվը կազմել է 1027: Համայնքում գրանցված են եղել 430
կենսաթոշակառուներ, որոնցից 7-ը միայնակ: Սոցիալապես անապահով ընտանիքների
թիվը կազմել է 210: Համայնքում գրանցվել է 46 հաշմանդամ: Համայնքում կա 389
աշակերտ և 120 մանկապարտեզահասակ երեխա:
2. Դիլիջան
2017թ.-ին համայնքի բնակչությունը կազմել է 19951, ներառյալ` 7923 տղամարդ,
իսկ 12028 կին: Ընտանիքների թիվը կազմել է 4490: Համայնքում գրանցված են եղել 4029
կենսաթոշակառու, որոնցից 210-ը միայնակ: Սոցիալապես անապահով ընտանիքների
թիվը կազմել է 1226: Համայնքում գրանցվել է 708 հաշմանդամ: Համայնքում կա 1777
աշակերտ և 539 մանկապարտեզահասակ երեխա:
3. Մարգահովիտ
2017թ.-ին համայնքի բնակչությունը կազմել է 3551, ներառյալ` 1794 տղամարդ, իսկ
1757 կին: Ընտանիքների թիվը կազմել է 1376: Համայնքում գրանցված են եղել 525
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կենսաթոշակառու, որոնցից 285-ը միայնակ: Սոցիալապես անապահով ընտանիքների
թիվը կազմել է 242: Համայնքում գրանցվել է 115 հաշմանդամ: Համայնքում կա 350
աշակերտ և 55 մանկապարտեզահասակ երեխա:
4. Ֆիոլետովո
2017թ.-ին համայնքի բնակչությունը կազմել է 1279, ներառյալ` 646 տղամարդ, իսկ
633 կին: Ընտանիքների թիվը կազմել է 365: Համայնքում գրանցված են եղել 127
կենսաթոշակառու, որոնցից 4-ը միայնակ: Սոցիալապես անապահով ընտանիքների թիվը
կազմել է 1: Համայնքում գրանցվել է 11 հաշմանդամ: Համայնքում կա 136 աշակերտ և ոչ
մի մանկապարտեզահասակ երեխա:
Ծրագրում ընդգրկված համայնքներում սոցիալական տարբեր խմբերի
ներկայացուցիչների հետ հանդիպումների, քննարկումների և ուսումնասիրությունների
արդյունքների վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ կանայք հիմնականում աշխատում են
դպրոցներում, հիվանդանոցներում, սոցիալական պետական ծառայություններում,
խանութներում և մասնավոր գրասենյակներում: Կանանց ներգրավվածությունը մեծ է
նաև գյուղատնտեսական աշխատանքներում: Կանայք հիմնականում զբաղված են
բանջարային մշակաբույսերի մշակության և բերքահավաքի աշխատանքներում, ինչպես
նաև պտղատու այգիների բերքահավաքի աշխատանքներում: Հացահատիկի
մշակությունը հիմնականում մեքենայացված է, իսկ անասնապահությամբ զբաղվում են
տղամարդիկ: Տնային տնտեսության (տան խնամք, ճաշի պատրաստում, երեխաների
խնամք, դպրոցահասակ երեխաների ուսուցում և այլն) աշխատանքները 95%-ով
կատարում են կանայք: Հանդիպումների ժամանակ կանայք նշում են, որ այս
աշխատանքները իրենք պարտադրված չեն կատարում: Տղամարդկանց մեծ մասը
անհրաժեշտության դեպքում օգնում է կանանց տնային աշխատանքներում, սակայն դա
ավանդավբար համարվում է կանացի գործունեություն, որը նրանց համոզմամբ առավել
լավ կարող են կատարել կանայք:
Բոլոր ուսումնասիրությունները ցույց են տալիս, որ ընտանիքներում
չի
խրախուսվում երեխաների աշխատանքը, թե´ տնային և թե´ այլ աշխատանքներում:
Բոլոր ընտանիքներում, նույնիսկ ամենաչքավոր, առաջնային է համարվում երեխաների
կրթության
ապահովումը
դպրոցներում
և
բարձրագույն
ուսումնական
հաստատություններում: Ծնողները իրենց հնարավորությունների սահմաններում
ապահովում են երեխաների դպրոցական կրթությունը և ֆինանսական միջոցներ են
փնտրում ապահովելու երեխաների հետագա բարձրագույն կրթությունը:
Սակայն սա չի նշանակում, որ երեխաները չեն օգնում ծնողներին տնային
աշխատանքների և տնամերձ հողամասերի մշակության աշխատանքներում: Շատ
ընտանիքներում երեխաները (13-14 տարեկանից բարձր) դասերը պատրաստելուց հետո
օգնում են ծնողներին տան խնամքի և տնամերձ հողամասի մշակության
աշխատանքներում: Սա կրում է ուսուցողական բնույթ և հնարավորություն է տալիս
երեխաներին ծանոթանալու տնային և գյուղատնտեսական աշխատանքներին:

120

Ծրագրի ամբողջական փաթեթի մշակման փուլում, հունիս-օգոստոս ամիսներին,
տարածաշրջաններում կազմակերպվել են բազմաթիվ հանդիպումներ և քննարկումներ,
որոնք ներկայացված են ստորև բերված աղյուսակում:

Շահագրգիռ կողմերի հետ խորհրդակցության գործընթացը
ԽՈՐՀՐԴԱԿՑՈ ԱՄՍԱԹԻՎ ՎԱՅՐ
ՒԹՅՈՒՆ
Հանդիպում

13.06.2018

Հանդիպում

13.06.2018

Հանդիպում

13.06.2018

Հանդիպում

17.06.2018

Հանդիպում

18.06.2018

Հանդիպում

18.06.2018

Հանդիպում

23-24 .06.2018

Հանդիպում

27.05.2018

Հանդիպում

27.05.2018

ՆՊԱՏԱԿ

Ուրցաձոր

Քննարկում ծրագրի
նպատակների և
ծրագրված
գործողությունների
վերաբերյալ
Ուրցաձորի դպրոց Քննարկում ծրագրի
նպատակների և
ծրագրված
գործողությունների
վերաբերյալ
Շաղափ
Քննարկում ծրագրի
նպատակների և
ծրագրված
գործողությունների
վերաբերյալ
Ուրցաձոր
Քննարկում ծրագրի
ծրագրված
գործողությունների
վերաբերյալ
Ուրցաձոր
Քննարկում ծրագրի
ծրագրված
գործողությունների
վերաբերյալ
Ուրցաձոր
Քննարկում ծրագրի
ծրագրված
գործողությունների
վերաբերյալ
Ուրցաձոր
Քննարկում ծրագրի
ծրագրված
գործողությունների
վերաբերյալ
Հաղարծին
Քննարկում ծրագրի
ծրագրված
գործողությունների
վերաբերյալ
Հաղարծին
Քննարկում ծրագրի
ծրագրված
գործողությունների
վերաբերյալ
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ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐ
10 մասնակից, ներառյալ` 3
կին

18 մասնակից, ներառյալ` 17
կին

16 մասնակից, ներառյալ` 5
կին

11 մասնակից, ներառյալ` 8
կին

5 մասնակից, ներառյալ` 5
կին

19 մասնակից, ներառյալ` 4
կին

12 մասնակից, ներառյալ` 3
կին

8 մասնակից, ներառյալ` 6
կին

12 մասնակից, ներառյալ` 6
կին

Հանդիպում

22.06.2018

Աղավնավանք

Քննարկում ծրագրի
ծրագրված
գործողությունների
վերաբերյալ
Հանդիպում
23.06.2018
Խաչարձան
Քննարկում ծրագրի
ծրագրված
գործողությունների
վերաբերյալ
Հանդիպում
06.07.2018
Աղավնավանք
Քննարկում ծրագրի
ծրագրված
գործողությունների
վերաբերյալ
Հանդիպում
06.07.2018
Դիլիջան
Քննարկում ծրագրի
ծրագրված
գործողությունների
վերաբերյալ
Հանդիպում
06.07.2018
Հաղարծին
Քննարկում ծրագրի
ծրագրված
գործողությունների
վերաբերյալ
Հանդիպում
06.07.2018
Խաչարձան
Քննարկում ծրագրի
ծրագրված
գործողությունների
վերաբերյալ
Հանդիպում
20.07.2018
Դիլիջան
Քննարկում ծրագրի
ծրագրված
գործողությունների
վերաբերյալ
Հանդիպում
06.07.2018
Մարգահովիտ
Քննարկում ծրագրի
ծրագրված
գործողությունների
վերաբերյալ
Հանդիպում
12.07.2018
Մարգահովիտ
Քննարկում ծրագրի
ծրագրված
գործողությունների
վերաբերյալ
Հանդիպում
18.07.2018
Մարգահովիտ
Քննարկում ծրագրի
ծրագրված
գործողությունների
վերաբերյալ
Հանդիպում
19.07.2018
Ֆիոլետովո
Քննարկում ծրագրի
ծրագրված
գործողությունների
վերաբերյալ
Ծրագրի
02.07-20.07.2018 Բոլոր համայնքներ Ծրագրի ամփոփ
քարոզարշավ,
նկարագիր, կարծիքների
անձնական
հավաքագրում և
խոսակցություննե
կարիքների
րի և
նույնականացում
հեռախոսազանգե
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10 մասնակից, ներառյալ` 4
կին

8 մասնակից, ներառյալ` 6
կին

5 մասնակից, ներառյալ` 3
կին

6 մասնակից, ներառյալ` 5
կին

13 մասնակից, ներառյալ` 13
կին

12 մասնակից, ներառյալ` 12
կին

12 մասնակից, ներառյալ` 0
կին

9 մասնակից, ներառյալ` 1
կին

5 մասնակից, ներառյալ` 3
կին

8 մասնակից, ներառյալ` 4
կին

9 մասնակից, ներառյալ` 0
կին

68 մասնակից, ներառյալ` 28
կին

րի միջոցով
Շահառու
համայնքների
համար ծրագրի
ամբողջական
փաթեթի
ներկայացում և
քննարկում

01.08.2018

Համայնքների, ՀՀ
շրջակա
միջավայրի
նախարարության,
“Դիլիջան ”
ազգային պարկի,
“Խոսրովի անտառ”
արգելոցի,
Մարզպետարաննե
րի, ՀԿ-ների,
ինչպես նաև
«Դիլիջան» թերթի
ներկայացուցիչներ
, որոնք տպագրում
են Դիլիջանի
շրջանում:

ԲԾԻԳ- ի
46 մասնակից, ներառյալ`
աշխատակիցներն ու
10 կին
փորձագետները
ներկայացրեցին Ծրագրի
գործողությունները և
թիրախները ըստ
մարզերի: Եղան
հետաքրքիր
քննարկումներ, իսկ
առաջարկությունները
ներառվեցին ծրագրում:

Մեկնաբանություններ
Հանդիպումներին մասնակցել են 254 մարդ, որից՝
- համայնքապետարանների աշխատողներ -30
- ուսուցիչներ – 22
- բարձր դասարանների աշակերտներ -12
- պետական և մասնավոր կազմակերպություններում աշխատողներ – 18
- տնային
տնտեսուհիներ,
ֆերմերներ,
անասնապահներ,
թոշակառուներ,
ուսանողներ, նպաստառուներ – 127:
- ՀԿ-ներ, կանայք, երիտասարդներ և բնապահպանական միությունների անդամներ
- 44
Ընդհանուր առմամբ, խորհրդատվական գործընթացներում ներգրավվել է 129 կին, ինչը
կազմում է համայնքի բոլոր անդամների 50,78% -ը:
1. Մասնակիցներին ներկայացվել է ծրագրի նպատակը, խնդիրները և դրանց լուծման
ուղիները:
2. Մասնակիցների հետ քննարկվել են ծրագրի հայեցակարգով նախատեսված այն
աշխատանքները,
որոնք
նպատակաուղղված
են
կլիմայի
փոփոխության
պայմաններում
բնական
և
գյուղատնտեսական
էկոհամակարգերի
հարմարվողականության բարձրացմանը:
3. Մասնակիցների հետ քննարկվել են ծրագրի հայեցակարգով նախատեսված
ընդհանուր օգտագործման (մրգերի և դեղաբույսերի արևային չորանոցներ,
չտաքացվող ջերմատներ, արևային ջրատաքացուցիչներ) այն աշխատանքները, որոնք
կնպաստեն լրացուցիչ եկամուտների ստացմանը:
4. Մասնակիցների հետ քննարկվել են ծրագրի հայեցակարգով նախատեսված
բանջարաբոստանային մշակաբույսերի նոր համեմատաբար շոգադիմացկուն,
չորադիմացկուն և շուկայում մեծ պահանջարկ ունեցող սորտերի ներդրման
հնարավորությունները:
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5. Մասնակիցների հետ քննարկվել են ծրագրի հայեցակարգով նախատեսված պտղատու
և հատապտղատու այգիների հիմնման հնարավորությունները:
6. Մասնակիցների հետ քննարկվել են ծրագրի հայեցակարգով նախատեսված
տարածքին բնորոշ դեղաբույսերի փորձնական մշակման հնարավորությունները:
7. Անհատական զրույցների ընթացքում վստահելիության բարձրացման նպատակով չեն
ֆիքսվել մասնակիցների անունները և սոցիալական վիճակը: Գրառվել են միայն
ծրագրի վերաբերյալ նրանց վերաբերմունքը և այն աշխատանքների ցանկը, որոնք
նրանք նպատակահարմար են գտնում իրականացնել իրենց սեփականաշնորհված
հողատարածքում կամ բնական էկոհամակարգերում:
Արդյունքներ
1. Մասնակիցները տեղեկացված են ծրագրի մասին և հավանություն են տալիս
նախատեսվող աշխատանքներին:
2. Կարևորում են ընդհանուր օգտագործման ջերմատների և չորանոցների կառուցումը և
ոռոգման ջրի խնայողության միջոցառումները:
3. Գտնում են, որ արևային ջրատաքացուցիչների կառուցումը կարևոր է, սակայն այն
պահանջում է մշտական ջրամատակարարում, որը կլիմայի չորայնության մեծացման
պատճառով ներկայումս պրոբլեմատիկ է: Առաջարկում են այս հարցի լուծմանը
անդրադառնալ ծրագրի իրականացման փուլում, երբ կլուծվի մշտական
ջրամատակարարումը:
4. Առաջարկում են մրգերի և դեղաբույսերի արևային չորանոցները և չտաքացվող
ջերմատները տրամադրել համայնքներին, իսկ ծրագրի իրականացման փուլում
մասնակցային մոտեցմամբ հստակեցնել շահառուների ցանկը:
5. Մասնակիցներն առաջարկում են արևային չորանոցների և չտաքացվող ջերմատների
տրամադրման համար հիմք ընդունել այն սկզբունքը, որ դրանք պետք է առաջին
հերթին տրամադրվեն հասարակական կազմակերպություններին, կանանց,
երիտասարդների և այլն միություններին, բազմազավակ ընտանիքներին և այն
դպրոցներին և մանկապարտեզներին, որոնք ունեն դրանց կառուցման համար
համապատասխան պայմաններ:
6. Մասնակիցները կարևորում են դաշտամիջյան ճանապարհների վերանորոգման,
արոտների, խոտհարքների և վարելահողերի բարելավման, ջրախնայող նոր
տեխնոլոգիաների կիրառման և կերի կայուն բազայի ստեղծման աշխատանքները:
7. Մասնակիցներն առաջարկում են մեծ ուշադրություն դարձնել իրականացվող
միջոցառումների վերաբերյալ գիտելիքների բարձրացմանը:
8. Մասնակիցները հետաքրքրված են ագրոանտառի ստեղծման և դեղաբույսերի
բնական աճելավայրերի բարելավման գաղափարով:
9. Մասնակիցները հիմնականում պատրաստ են աջակցելու ծրագրին իրականացման
բոլոր փուլերում:
Մասնակիցների ցուցակները ներկայացված են Հավելված 3-ում:
Համայնքային
ավարտական
հանդիպումների
ընթացքում
կազմվել
են
արձանագրություններ, որտեղ ներկայացվել են հիմնական աշխատանքները, որոնք
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ընտրվել են բոլոր քննարկումների ընթացքում և պետք է իրականացվեն համայնքներում
(Հավելված 4):

•

•

Շահառուների ընտրություն
73. Շահառուների նախնական խմբերը սահմանվել են հիմնվելով համայնքի
ղեկավարների հետ խորհրդակցությունների, Տավուշի և Արարատի մարզերի սոցիալտնտեսական զարգացման ծրագրերի, Ազգային վիճակագրական ծառայության
տվյալների, համայնքների բնակչության կառուցվածքի, ինչպես նաև ԲԾԻԳ-ի և այլ
կազմակերպությունների կողմից իրականացված ծրագրերից քաղված դասերի վրա:
Թիրախային խմբերի վերջնական ցանկը կհաստատվի կարիքների գնահատումից
հետո:
Համայնքապետարանների աշխատակիցներ: Տեղական ինքնակառավարման մասին
Հայաստանի Հանրապետության օրենքի համաձայն, համայնքապետարանները
բավականաչափ լայն իրավունքներ ունեն իրենց վարչական սահմաններում
բնապահպանական, վերականգնողական, առողջապահական, շինարարական և այլ
գործողություններ իրականացնելու համար: Ծրագիրը հավատացած է, որ քաղաքային
խորհրդի և աշխատակիցների գիտելիքների մակարդակը բարձրացնելն առաջնահերթ
խնդիրներից է, որը կնպաստի տարբեր ծրագրերի շրջանակներում նախատեսված
միջոցառումների արդյունավետ իրականացմանը, «Արդյունքների» պահպանմանն ու
փորձի տարածմանը: Միևնույն ժամանակ, համապատասխան գիտելիքների
տիրապետող որոշում կայացնողներն ապագայում չեն ընդունի այնպիսի որոշումներ,
որոնք վնաս կհասցնեն շրջակա միջավայրին և արդյունքում համայնքի շահերին:
ֆերմերային տնտեսություններ: Ծրագրի ազդեցության գոտում հիմնականում
համեմատաբար փոքր հողակտորների վրա զբաղվում են գյուղատնտեսությամբ, / 12002500մ2/: Կան շատ քիչ խոշոր տնտեսություններ, որոնք կարող են իրազեկման և
գիտելիքների մակարդակի բարձրացման միջոցառումներ կազմակերպել իրենց
աշխատակիցների համար: Ընտրված թիրախային խումբն առավել բազմաշերտ և խոցելի
է, քանի որ անբավարար սոցիալական պայմանները սահմանափակում են շրջակա
միջավայրի հրատապ խնդիրների և դրանք լուծելու արդյունավետ միջոցների վերաբերյալ
բավարար գիտելիքներ ստանալու հնարավորությունները:

• Հատկապես մեծ ուշադրություն է դարձվել սոցիալական խմբերի ներգրավմանը

նախագծի ամբողջական առաջարկի մշակման փուլում: Մարզերում հանդիպումներ են
կազմակերպվել սոցիալական ծառայությունների հետ, սահմանվել է ծրագրի տարածքում
բնակվող սոցիալական շահառուների ցուցակը, ներառյալ` բազմանդամ ընտանիքները,
թոշակառուները և այլն, որոնց հետ առանձին հանդիպումներ են կազմակերպվել:
Հայտնաբերել են նաև սեփականաշնորհված հողերը, հողամասերը և այն
գործողությունները, որոնք կբարելավեն այդ շահառուների սոցիալական կարգավիճակը:
• ՀԿ-ներ, կանայք, երիտասարդներ, բնապահպանների կամավոր միություններ:
• Ուսուցիչներ և ավագ դպրոցի աշակերտներ: Այս թիրախային խումբը կարևոր է, քանի որ
նրանք են գիտելիքների ուղղակի կրողներն ու փոխանցողները: Բնապահպանական
բավարար գիտելիքների շնորհիվ ուսուցիչները (ծրագրի նպատակները կենտրոնանում
են) կարող են ուսանողների շրջանում բնապահպանական միջոցառումների և
125

•

•

•

կենսաբազմազանության պահպանման կարևորության մասին կայուն մտածողություն
ստեղծել, իսկ ավագ դպրոցի աշակերտների շրջանում` ինչպես գիտելիքներ տարածել,
այնպես էլ` կոմնորոշել մասնագիտական կրթության հարցում:
ԶԼՄ-ներ: Մեծ է այս թիրախային խմբի դերը Ծրագրի մասին տեղեկատվության
տարածման, միջոցառումների լուսաբանման, արդյունքների վերլուծության, դրական
փորձի տարածման, շահագրգիռ կողմերի թափանցիկության և մոբիլիզացման հարցում:
Ծրագրի շարունակականության ապահովման նպատակով վերապատրաստման հատուկ
ծրագրի շրջանկներում ԶԼՄ-ներին կտրամադրվեն անհրաժեշտ գիտելիքներ և տպագիր
նյութեր:
ԲՀՊՏ-ների անձնակազմ: Ծրագիրը կարևորում է այս խմբի իրազեկության բարձրացումը
և շրջակա համայնքների հետ արդյունավետ փոխհարաբերությունները: ԲՀՊՏ-ների և
համայնքների միջև հակամարտությունների լուծման, մասնակցային կառավարման և
օգուտների բաշխման հարցերի լուսաբնման նպատակով հատուկ դասընթաց
կկազմակերպվի: Այս թիրախային խումբն անմիջականորեն կապված է շրջակա
համայնքների հետ և ունի ծրագրի արդյունքները և լավագույն փորձը լայնորեն
տարածելու բոլոր հնարավորությունները: Ծրագրի հայեցակարգի նախագծի մշակման
ընթացքում մի շարք հանդիպումներ են անցկացվել «Խոսրովի անտառ» պետական
արգելոցի և «Դիլիջան» ազգային պարկի աշխատակիցների ու հարակից համայնքների
ղեկավարների և համայնքի ավագանու անդամների հետ: ծրագրի իրականացման
ընթացքում «Խոսրովի անտառ» պետական արգելոցի և «Դիլիջան» ազգային պարկի
կառավարման մարմինները կմասնակցեն գործողությունների վերահսկողության
իրականացմանը:
«Խոսրովի անտառ» պետական արգելոցի և «Դիլիջան» ազգային պարկի ՊՈԱԿ-ների
տնօրենները կներառվեն Կառավարման խորհուրդում և կմասնակցեն որոշումների
ընդունման և իրականացման գործընթացներին: Կառավարման պլանները մշակող և
կազմող կազմակերպությունները սերտորեն կհամագործակցեն ՊՈԱԿ-ների հետ`
քննարկելով նախահաշվարկային փաստաթղթերն ու կառավարման պլանները: Նշվեց, որ
քանի որ Դիլիջան համայնքը գտնվում է ազգային պարկի տարածքում, ապա
գործունեության իրականացման ընթացքում կենսաբազմազանության վրա ազդեցության
մոնիթորինգը կիրականացվի ՊՈԱԿ-ը համապատասխան մասնագետների կողմից:
ՊՈԱԿ-ի աշխատակիցները ևս կներառվեն բողոքների և դժգոհությունների քննարկման
հարթակում:

74. Ծրագրի տարածքում` հիմնականում Ուրցաձոր համայնքում, Դիլիջան քաղաքում և
Մարգահովիտ համայնքում կան մի շարք ՀԿ-ներ: Այս կազմակերպություններից
որոշների հետ հանդիպումների ժամանակ քննարկվել են ծրագրի ամբողջական
առաջարկի
մշակման
և
իրականացման
գործընթացում
ներգրավվելու
հնարավորությունները: Բոլոր հասարակական կազմակերպությունները ցանկություն են
հայտնել աջակցել ծրագրի իրականացմանն ու ծրագրի ավարտից հետո ապահովել
արդյունքների կայունությունը: Մի քանի հարցաթերթիկներ են մշակվել համայնքների
վերաբերյալ հավաստի տվյալներ հավաքագրելու նպատակով, որոնք այցելությունների
ընթացքում կամ էլեկտրոնային եղանակով տրամադրվել են համայնքներին: Լրացված
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հարցաթերթիկների արդյունքներն ամփոփված են Հավելված 2-ում:
քննարկումներում ապահովվել է գենդերային հավասարության սկզբունքը:

Բոլոր

Թ. Ապահովել պահանջվող ֆինանսավորման հիմնավորումը` կենտրոնանալով
հարմարվողականության հիմնավորումների ամբողջական արժեքի վրա
75. Այս ծրագրի համար պահանջվող ֆինանսավորումը կազմում 2, 506, 000 ԱՄՆ դոլար`
ներառյալ, ծրագրի կառավարման և ծրագրի կատարման վճարները: Պահանջվող
ֆինանսավորումը
հիմնված
է
չորս
համայնքներում
կլիմայական
խելացի
գյուղատնտեսության, տեխնոլոգիաների փոխանցման և կարողությունների հզորացման
գործողությունների
համար
առաջարկվող
տեխնոլոգիաների
արժեքի
առկա
գնահատականների վրա: Ֆինանսավորումը պահանջվում է «Խոսրովի անտառ»
պետական արգելոցի և «Դիլիջան» ազգային պարկի հարակից համայնքների տեղական
բնակչության խոցելիության նվազեցմանն ու կայունության բարձրացմանն ուղղված
միջամտությունների իրականացման նպատակով: Կլիմայի փոփոխության բացասական
ազդեցությունները նվազեցնելու նպատակով ուշադրության կիզակետում են այնպիսի
կարևոր ոլորտներ (դեգրադացված բնական էկոհամակարգեր, ենթակառուցվածքներ,
գյուղատնտեսություն, ջրային ռեսուրսներ, էներգաարդյունավետություն, լրացուցիչ
եկամուտների ստեղծում ևայլն) ինչպիսիք են.
- Գյուղատնտեսության ոլորտում (ներառյալ գյուղատնտեսություն և անասուններ)
բարձրացնել կլիմայի փոփոխության նկատմամբ հարմարվողականությունը,
- Կլիմայի փոփոխության նկատմամբ հարմարվողականության վերաբերյալ
համայնքների, արտադրողների, հաստատությունների և այլ շահագրգիռ կողմերի
կարողությունների հզորացում:
Աղյուսակ 4-ը (տես վերը բերված) լրացուցիչ մանրամասներ է տրամադրում տեղական
վարչական ևհամայնքային մակարդակներում մատչելի Ֆինանսական ռեսուրսների
մասին, որոնք վկայում են ռեսուրսների սահմանափակության և դրանց լիարժեք
տրամադրման անհրաժեշտության մասին:

Ժ. Նկարագրեք, թե ինչպես՞ է նախագծի / ծրագրի նախագծման ժամանակ հաշվի առնվել
նախագծի / ծրագրի արդյունքների կայունությունը
Կայունություն
76. Ծրագիրը կազդի ընտրված աշխարհագրական տարածքների ու ավելի քան 17.000
բնակիչների վրա:
Ծրագրի շրջանակներում նախատեսվող կարողությունների
հզորացման գործընթացը թույլ կտա ուսուցանել տեղական ղեկավարներին, ովքեր իրենք
համայնքներում կկարողանան հզորացնել իրենց կարողությունները.
• Ծրագիրը խթանում է այնպիսի նախաձեռնությունների իրականացմանը, որոնց
շրջանակներում ստացված արդյունքները կայուն կլինեն նաև հետագայում: Օրինակ,
ոռոգման ջրի համակարգերի, ենթակառուցվածքների, արոտների և խոտհարքների
վերականգնումը և բարելավումն ունեն երկարաժամկետ կյանք: Այնուամենայնիվ,
այդպիսի նախաձեռնությունների համար պահանջվում է իրականացնել կանոնավոր
սպասարկում նաև իրականացումից հետո: Տեղական կազմակերպությունների,
համայնքապետարանների, ՀԿ-ների մասնակցությունը և հատկապես տեղական
շահառուների
(անհատներ
ևկազմակերպություններ)
հանձնառությունը
հնարավորություն է տալիս պահպանելու ևնույնիսկ շարունակաբար բարելավելու
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նախաձեռնությունները: Գյուղատնտեսության ոլորտում առաջարկի կայունությունը
կախված է հարմարվողական նախաձեռնությունների շրջանակներում տրամադրված նոր
գիտելիքներից, նորարարական ծախսարդյունավետ տեխնոլոգիաների օգտագործումից
ևկլիմայի փոփոխության ևդրա այլ հետևանքների մոնիթորինգից: Այս դեպքերում
նպատակին
կատարումը
կարելի
է
դիտարկել
արտադրողականության
ևգյուղատնտեսության ոլորտի շահույթների տեսանկյունից` հաջողությամբ ներառելով
հարմարվողականության
գործողությունները:
Ջանքերը
կգործադրվեն
համապատասխան մոնիթորինգի համակարգին օժանդակման միջոցով հողերի
կառավարման
ևհարմարվողականության
միջոցառումների
երկարաժամկետ
կայունության ապահովման համար:
Կայունությունը
կխթանվի
նաև
ֆերմերների,
համայնքի
ղեկավարների,
համապատասխան թաղային ևմարզային պատասխանատուների շրջանում կլիմայի
փոփոխության ևգյուղատնտեսության ու ջրային ռեսուրսների ոլորտում այլընտրանքային
հարմարվողականության
միջոցառումների
վերաբերյալ
հասարակության
իրազեկվածության ևգիտելիքների մակարդակի բարձրացման դերի միջճյուղային,
բազմաշահառու ուղղորդման ու ճանաչման միջոցով, որը կարող է լուծել Հայաստանի
առջևծառացած զարգացման մարտահրավերներից շատերը: Կլիմայի փոփոխության
վերաբերյալ իրազեկության բարձրացմանը վերաբերող բազմաթիվ գործողությունների
հետ միասին կան նաև շատ այլ միջոցներ, որոնք ուղղված են կլիմայի փոփոխության
նկատմամբ կայուն հարմարվողականության նկատմամբ մարդկանց վերաբերմունքի
ևգործելակերպի փոփոխմանը: Ծրագիրը կխթանի առաջարկվող միջամտությունների
կայունությունը նաևաջակցելով հողային քաղաքականություններին ևօրենսդրությանը,
ինչպես նաև հողերի կայուն կառավարման և կլիմայական խելացի գյուղատնտեսության
ոլորտներում նպաստելով հետագա ներդրումների կատարմանը:
Համայնքային կառավարման պլանները մշակվելու են Ծրագրի իրականացումից հետո
ևս ծրագրային գործողությունները պահպանելու նպատակով, որը հստակ կսահմանի
համայնքի մակարդակով ծրագրի իրականացման գործողություններում ներառված բոլոր
դերակատարների պարտականությունները: Ծրագրի ավարտից հետո ԲԾԻԳ- ի և
համապատասխան համայնքների ղեկավարների հետ ստորագրվելու են հանձնմանընդունման ակտեր, որը նպատակաուղղված կլինի ծրագրի արդյունքների փոխանցմանը:
Այդ
արդյունքների
հետագա
պահպանման
ու
կառավարման
նպատակով
համապատասխան համաձայնագրեր կնքվեն համայնքի ղեկավարների հետ: Ավելին, այդ
նպատակով օգտագործվելու են խնայողությունները` հանրային ոլորտում էներգիայից,
գազից ևայլն: Բացի այդ, համայնքային բյուջեները շրջակա միջավայրի պահպանության
հոդվածներում կներառեն ավելացումներ ևայլ գործունեության արդյունքում ստացված
եկամուտներ:
Ծրագրի ամբողջական փաթեթի մշակման ընթացքում ոլոր շահագրգիռ կողմերի հետ
ծրագրի արդյունքների կայունության
պահպանման նպատակով համաձայնագրեր
կմշակվեն և կստորագրվեն:
Շահառու խմբերի հետ կստորագրվեն նաև ծրագրի արդյունքների համատեղ
օգտագործման և պահպանման համաձայնագրեր:
Հայաստանի Հանրապետության
օրենքները, նմանատիպ ծրագրերից սերտած դասերը, համայնքի համար անհրաժեշտ
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միջոցառումները,
կլիմայի
փոփոխության
նկատմամբ
էկոհամակարգի
հարմարվողականության կարևորության մասին բնակչության իրազեկվածությունը,
հասարակական
կազմակերպությունների
ցանցը
ևնրանց
Կարողությունների
հզորացումը, անկախ լրատվամիջոցները ևբնակչության համեմատաբար բարձր
կրթության մակարդակը հանդիսանում են ծրագրի արդյունքների կայունության
ապահովման հիմքը:
Դիտարկվել են ՀԲ-ի, ՄԱԿ-ի Զարգացման ծրագրի, ՄԱԿ-ի շրջակա միջավայրի ծրագրի և
ՄԱԿ-ի արդյունաբերական զարգացման կազմակերպության և շատ այլ ծրագրերից
ստացված դասերը: Բոլոր ծրագրերում, արդյունքների կայունությունը հիմնականում
պայմանավորված է.
Մասնակցային մոտեցման ապահովում,
Այնպիսի գործողությունների իրականացում, որոնք հասանելի են բնակչության լայն
խմբերի համար,
հասարակական կազմակերպությունների ներգրավում ևկարողությունների հզորացում,
Սերտ համագործակցություն համայնքի ղեկավարների ևհամայնքի անդամների հետ,
Ծրագրի արդյունքների ու առաջխաղացման վերաբերյալ հանրության իրազեկում,
Բնակչության
իրազեկության
բարձրացումը
նպատակների,
արդյունքների
և
պահպանման օգուտների վերաբերյալ,
Ծրագրի արդյունքների պահպանման ևկայունության վերաբերյալ համայնքների հետ
պարտադիր պայմանավորվածության առկայություն:

Ի. Բնապահպանական և սոցիալական ռիսկեր

Բնապահպանական և
սոցիալական սկզբունքներ

Օրենքի
համապատասխանությունը

Համապատասխանության համար
հետագա գնահատումների կարիք
չկա
Ծրագրի բոլոր գործողությունները
համապատասխանում են ՀՀ
օրենքներին և նորմատիվ ակտերին.
համապատասխանության լրացուցիչ
գնահատման անհրաժեշտություն չկա:

Համապատասխանությա
ն համար գնահատման
անհրաժեշտություն չկա

Պահանջվում է հետագա
գնահատում, քանի որ
ծրագիրը կարող է
բավարար չափով
հասանելի չլինել բոլոր
խմբերի համար:

Մատչելիություն և
հավասարություն

Կարիքավոր և խոցելի խմբեր

Հնարավոր
ազդեցություններ և
ռիսկեր –
համապատասխանությա
ն համար անհրաժեշտ է
հետագա գնահատում

Ծրագրի գործունեությունը
բացասաբար չի անդրադառնում
կարիքավոր և խոցելի խմբերի վրա:
Ազդակիր համայնքների բնակչության
57,6%-ը կանայք են, 17,5%-ը`
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Մարդու իրավունքներ

Գենդերային
հավասարություն, կանանց
իրավունքների և
հնարավորությունների
հզորացում

Աշխատանքային հիմնական
իրավունքներ

Բնիկ ազգաբնակչություն

Հարկադիր վերաբնակեցում

թոշակառուներ, 2,0%-ը`
սահմանափակ հնարավորություններ
ունեցող մարդիկ, 23%-ը սոցիալապես
անապահով ընտանիքներ, իսկ16,8 %-ը
նպաստառու ընտանիքներ են:
Ծրագրի գործողությունները
կնպաստեն նշված խմբերի
սոցիալական պայմանների
բարելավմանը:
Մարդու իրավունքները բնական
ռեսուրսների օգտագործման,
հավասարության, կրթության,
առողջության և այլ ոլորտներում
պաշտպանված են
սահմանադրությամբ և
համապատասխան օրենքներով:
Ծրագիրը չի նախատեսում մարդու
իրավունքների որևէ խախտում:
Մշակութային
առանձնահատկությունների հիման վրա,
ընդհանուր առմամբ, գենդերային
հարցերը ինչպես այլ զարգացող
երկրներում, այնպես էլ Հայաստանում
գտնվում են ուշադրության կենտրոնում:
Կանայք օժտված են որոշակի
լիազորություններով: Գյուղական
վայրերում նրանք զբաղվում են առօրյա
գործունեությամբ և որոշումներ են
կայացնում ընտանեկան և գյուղական
խնդիրների վերաբերյալ: Նախորդ
ուսումնասիրությունների արդյունքում
գենդերային խնդիրները չեն
բացահայտվել: Կանանց ներգրավման
որոշակի ռիսկեր կարող են առաջանալ:
3-րդ մասում կտրամադրվեն մեղմման
միջոցառումներին առնչվող հետագա
գործողությունները:
ՀՀ-ում Աշխատանքային
իրավունքների պաշտպանությունը
երաշխավորվում է ՀՀ ազգային
օրենսդրությամբ, ներառյալ` երկրի
կողմից վավերացված միջազգային
կոնվենցիաները
Տարածքի հիմնական բնակչությունը
հայեր են: Ծրագրի տարածքում այլ
ազգությունների
ներկայացուցիչներչկան:
Ծրագրի իրականացումը չի
նախատեսում բնակիչների
վերաբնակեցում:

130

Պահանջվում է հետագա
գնահատում` ապահովելու
համար կանանց հավասար
մասնակցութունը
միջամտություններին և
որոշումների կայացմանը:

Պահանջվում է լրացուցիչ
գնահատում, համոզվելու
համար, որ
միջամտությունները
կենսամիջավայրին որևէ
վնաս չեն հասցնի:

Կենսամիջավայրի
պահպանություն

Կենսաբանական
բազմազանության
պահպանություն

Կլիմայի փոփոխություն

Աղտոտման կանխարգելում և
ռեսուրսների
արդյունավետություն

Հանրային առողջություն

Բնական և մշակութային
ժառանգություն Ծրագրի
իրականացումը նպաստում է
բնական և մշակութային
ժառանգության
պահպանմանը
Հողի և հողատարածքների
պահպանություն
77.

Ծրագրի գործունեությունը
բացասաբար չի անդրադառնա
կենսաբազմազանության
պահպանման վրա, քանի որ ծրագրի
նախագծման աշխատանքները
երաշխավորում են, որ ծրագրի
տարածքում առկա բուսական և
կենդանական աշխարհը կպահպանվի:
Ծրագիրը բացասական ազդեցություն
չի ունենում կլիմայի փոփոխության
վրա: Նախագծային գործողությունները
չեն նախատեսում կլիմայի
փոփոխությանը նպաստող գազերի
արտանետման, որը կնպաստի ՋԳ
արտանետումների ՋԳ
արտանետումներին:
Նախագիծը չի նախատեսում շրջակա
միջավայրի աղտոտում և նպաստում է
ռեսուրսների արդյունավետության
բարձրացմանը` առկա բնական
ռեսուրսների առավել արդյունավետ
կառավարման համար:
Էկոհամակարգի
հավասարակշռության կայունությունը
կնպաստի հանրային առողջության
բարելավմանը: Այսպիսով, հանրային
առողջության վրա բացասական
ազդեցություն չի նախատեսվում:
Ծրագրով նախատեսված
միջոցառումները չեն իրականացվում
այնպիսի վայրերում, որտեղ առկա են
բնական և մշակութային
ժառանգություններ:

Ծրագրի միջամտությունները վնաս չեն
պատճառի հողատարածքներին և
հողային ռեսուրսներին:

Նախնական
ուսումնասիրության
գործընթացից
հետո`
համաձայն
Հարմարվողականության հիմնադրամի
ԲՍԿՊ-ի ակնկալվում է, որ առաջարկվող
հայեցակարգի նախագիծը, հավանաբար, կլինի “Բ” կատեգորիայում, քանի որ ունի շատ
սահմանափակ բնապահպանական կամ սոցիալական ազդեցություններ:
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•

•

•

Հայաստանի Հանրապետությունը ԱՄԿ-ի անդամ է 1992 թվականից և վավերացրել է
ԱՄԿ-ի բոլոր 8 հիմնական կոնվենցիաները, որը նշանակում է, որ երկիրն ապահովում է
ԱՄԿ
հիմնական
աշխատանքային
ստանդարտների
կիրառումը,
ներառյալ`
միությունների ստեղծման ազատությունը և կոլեկտիվ բանակցությունների իրավունքի
արդյունավետ ճանաչումը, հարկադիր և պարտադիր աշխատանքի բոլոր ձևերի
վերացումը; երեխաների աշխատանքի ու զբաղվածության և զբաղմունքի առումով
խտրականության վերացում. Հայաստանի ազգային օրենսդրությունը ներառում է
այնպիսի օրենքներ և դրույթներ, որոնք ապահովում են ԱՄԿ հիմնական աշխատանքային
ստանդարտների կիրառումը, ներառյալ` «Երեխաների իրավունքների մասին» ՀՀ օրենքը
(1996); 18 տարեկանից ցածր անձանց, հղի կանանց և մինչև մեկ տարեկան երեխայի
խնամող կանանց համար դժվար և վտանգավոր համարվող աշխատանքների ցանկի
մասին Կառավարության որոշու (2005), «Կանանց և տղամարդկանց հավասար
իրավունքների և հնարավորությունների երաշխավորման մասին» ՀՀ օրենքը (2013),
«Զբաղվածության մասին» ՀՀ օրենքը (2013), ինչպես նաև Աշխատանքային օրենսգիրքը
(2004 թ.):
Աշխատանքի ընդունվելու տարիքը ըստ ՀՀ օրենսդրության համարվում է 16 տարեկանը,
իսկ վտանգավոր աշխատանքի դեպքում 18 տարեկանը: 14-ից 16 տարեկան երեխաները
կարող են աշխատանքային պայմանագիր կնքել իրենց ծնողներից մեկի կամ օրինական
խնամակալի գրավոր համաձայնությամբ: Աշխատանքը չպետք է վնաս հասցնի նրանց
առողջությանը,
անվտանգությանը,
կրթությանը
կամ
բարոյականությանը:
Աշխատանքային օրենսգրքի 148-րդ հոդվածն արգելում է 18 տարին չլրացած անձանց
գիշերային աշխատանքը, իսկ 17-րդ հոդվածը` նրանց աշխատանքը հանգստյան և տոն
օրերին:
Միևնույն ժամանակ, հարկ է նշել, որ Աշխատանքի ընդունման նվազագույն տարիքին
վերաբերող աշխատանքային օրենսգիրքը և դրա դրույթները կիրառելի չեն գործնական
աշխատանքային
հարաբերությունների
շրջանակներից
դուրս
կատարված
աշխատանքների, օրինակ չվճարվող աշխատանք կատարող երեխաների, ոչ ֆորմալ
հատվածում աշխատանքների կատարման կամ ինքնազբաղվածության պարագայում:
Այնումենայնիվ, թիրախային համայնքներում կատարված ուսումնասիրություններն ու
խորհրդակցությունները ցույց տվեցին, որ երեխաներ ունեցող ընտանիքները չեն
խրախուսում երեխաների կողմից տնային աշխատանքների կամ այլ գործողությունների
կատարումը, և առաջնահերթությունը տրվում է կրթության հետապնդմանը:
Այնուամենայնիվ, սա ամենևին չի նշանակում, որ երեխաները չեն օգնում իրենց
ծնողներին տնային աշխատանքների և իրենց հողատարածքների մշակման
աշխատանքներում:
Շատ
ընտանիքներում
դպրոցի
հանձնարարություններն
ավարտելուց հետո երեխաները (ավելի քան 13 տարեկան) օգնում են ծնողներին տնային
աշխատանքների և հողի մշակման աշխատանքներում: Սա կրում է ուսումնական տարր
և հնարավորություն է տալիս երեխաներին ծանոթանալ տնային և գյուղատնտեսական
աշխատանքների
հետ:
Այսպիսով,
ծրագիրը
համապատասխան
իրավական
միջոցառումներ կիրականացնի շահառուների հետ գրավոր համաձայնագրերի /
պայմանագրերի ստորագրման տեսքով` ծրագրի իրականացման ընթացքում և դրանից
հետո 16 տարին չլրացած երեխաների աշխատանքի ընդունման հնարավորությունը
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բացառելու համար, որը հակասում է ԱՄԿ-ի Նվազագույն տարիքի և հարկադիր
աշխատանքի կոնվենցիաներին:
ՀՀ-ում և հատկապես ծրագրի տարածքում տղամարդկանց և կանանց միջև օգուտների
բաշխման տարբերությունների հանգեցնող մշակութային, ավանդական, կրոնական կամ
այլ հիմքեր չկան, որը բացառում է հետագա գնահատման անհրաժեշտությունը:
Այնուամենայնիվ,
կկատարվի
գնահատում,
և
անհրաժեշտության
դեպքում
կնախատեսվեն
համապատասխան
մեղմացնող
միջոցառումներ:
Հայաստանի
մշակույթում, ընդհանուր առմամբ, այլ զարգացող երկրների նման գենդերային խնդիրներ
գոյություն չունեն: Կանայք լայն լիազորություններ ունեն գյուղերում, զբաղվում են
առօրյա գործունեությամբ և որոշումներ կայացնում ընտանեկան և գյուղական գործերի
ոլորտում: Անցյալում կատարված գնահատումները չեն բացահայտվել որևէ գենդերային
հիմնախնդիր: Կանանց ներգրավման որոշ ռիսկեր կարող է լինել: Մեղմացման
միջոցառումներին վերաբերող հետագա գործողությունները կներկայացվեն 3-րդ մասում:
Որպես Եվրոպայի խորհրդի անդամ, Հայաստանի Հանրապետությունը վավերացրել է
գենդերային հավասարության և մարդու իրավունքների մասին բոլոր կոնվենցիաները և
պայմանագրերը:
Ծրագրի տարածքում ապրող այլ ազգությունների թիվը շատ քիչ է: Հիմնականում,
Ֆիոլետովո համայնքում ապրող էթնիկ ռուսները որպես ծրագրի շահագրգիռ կողմեր
ներգրավվել են Հարմարվողականության հիմնադրամի, կլիմայի փոփոխության
նկատմամբ հարմարվողականության և ծրագրի առանձնահատկությունների վերաբերյալ
ԲԾԻԳ- ի կողմից իրականացվող նախնական հանդիպումներում և քննարկումներում:
Ծրագրի նպատակներն ու գործունեությունը դրական են գնահատվել համայնքի
ղեկավարների և բնակիչների կողմից:
Ծրագրի շրջանակներում նախատեսվում է վերականգնել արդեն գոյություն ունեցող
դաշտային ճանապարհները, որոնք գտնվում են շատ վատ վիճակում: Այս
գործողությունները սահմանափակ բացասական ազդեցություն կունենան բնական
միջավայրի վրա, չեն աղտոտի շրջակա միջավայրը և չեն վնասի հողը: Պետք է նշել, որ
գործունեության արդյունքում կկրճատվեն մեքենաներից և գյուղատնտեսական
տեխնիկայից առաջացող ջերմոցային գազերի արտանետումները, իսկ ճանապարհների
բարելավման դեպքում, մեքենաները չեն շրջանցի դրանք, և տարածքի բնությանը և
լանդշաֆտներին վնաս չի հասցվի: Ներկա ոռոգման ցանցի առավել վնասված
հատվածները կվերանորոգվեն, որի արդյունքում հարակից տարածքների հողային
էրոզիա, աղակալման և ճահճացման կործանարար գործընթացները կնվազեն: Դա
հնարավորություն կտա նվազեցնել ջրի կորուստները և կլիմայի փոփոխության ու
ոռոգման ջրի նվազեցման պայմաններում ոռոգման համակարգի արդյունավետությունը:
Կլիմայական խելացի գյուղատնտեսությունը հնարավորություն է տալիս բարձրացնել
հարմարվողականությունը` նվազեցնելով ոռոգման ջրի ծախսերը, ինչպես նաև կանանց
զբաղվածության ժամանակը:
Օրգանական պարարտանյութերով արոտների և խոտհարքների բարելավումը
կբարձրացնի դրանց հարմարվողականությունը:
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Օրգանական պարարտանյութերով և ցեոլիտով վարելահողերի բարելավումը թույլ կտա
հողում
խոնավություն
կուտակել
և
կբարձրացնի
վարելահողերի
արտադրողականությունը և հարմարվողականությունը:
Ծրագրի շրջանակներում նախատեսում է կիրառել նոր տեխնոլոգիաներ և թեթև
կոնստրուկցիաներ, որի ընթացքում հողը չի վնասվի, իսկ շրջակա միջավայրը չի
աղտոտվի: Գործողությունները սահմանվելու են ամբողջական ծրագրի առաջարկի
մշակման ընթացքում, որը թույլ կտա սահմանել համապատասխան ռիսկերը
ազդեցության մեղմացման ու կանխարգելման միջոցառումները, ինչպես նաև մշակել
Բնապահպանական և սոցիալական կառավարման պլան (ԲՍԿՊ):
ԲԱԺԻՆ III: ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՄԵԽԱՆԻԶՄՆԵՐ

Ա. Ծրագրի իրականացման կարգը
78. Ծրագիրը կիրականացվի երեք տարվա ընթացքում` սկսած 2018 թվականի սեպտեմբերից:
Ծրագրի Իրականացնող մարմինը (ԻՄ) ԲԾԻԳ-ն է, որը Հարմարվողականության
հիմնադրամի ազգային իրականացնող մարմինն է: Վերարտադրելով ազգային
շահագրգիռ կողմերի հետ ուղղակի աշխատելու (պետական և մասնավոր
կազմակերպությունների, ակադեմիայի, ՀԿ-ների) ԲԾԻԳ-ի երկարատև աշխատանքային
փորձը և հաշվի առնելով ազգային և միջազգային մակարդակներում ԲԾԻԳ-ի կողմից
անցյալում իրականացրած նախագծերի ու ծրագրերի հաջողությունը Հայաստանի
Հանրապետության
կառավարությունը
հստակորեն
հավանություն
է
տվել
Հարմարվողականության հիմնադրամի այս ծրագրին, որը պետք է իրականացվի ԲԾԻԳ-ի
կողմից:
• Ծրագրի
կառավարման
խորհուրդը
(ԾԿԽ)
պատասխանատու
կլինի
Հարմարվողականության հիմնադրամի ծրագրի կառավարման վերաբերյալ որոշումների
կայացման համար: Բացի այդ, խորհուրդը կկատարի հետևյալը. i) ծրագրի մոնիթորինգ և
գնահատում; ii) կատարողականի բարելավում; և iii) հաշվետվողականություն
և
ուսուցում; iv) բազմամյա և տարեկան աշխատանքային պլանի հաստատում և սերտ
վերահսկում` ապահովելով դրա կատարումը և ծրագրի նպատակների ձեռքբերումը; (vi)
տարեկան, բազմամյա և ավարտական հաշվետվությունների հաստատում:
• ԾԿԽ-ը կազմված կլինի համապատասխան գերատեսչությունների նշանակված
ներկայացուցիչներից և տեղական ինքնակառավարման մարմինների և ԲԾԻԳ
անձնակազմի ներկայացուցիչներից: ԾԿԽ-ը քարտուղարը կընտրվի խորհրդի
անդամներից:
ԾԿԽ-ը
հաստատում է տարեկան աշխատանքային պլանները և
գնումների պլանները, ինչպես նաև վերանայում են ծրագրի պարբերական
հաշվետվությունները, ինչպես նաև հաստատված ծրագրերից ցանկացած շեղումները:
• Հարմարվողականության հիմնադրամի այս ծրագրի ընդհանուր կառավարումը
կիրականացվի ԲԾԻԳ անձնակազմի կողմից` որպես ազգային իրականացնող մարմին:
Հարմարվողականության հիմնադրամի այս ծրագրի համար ԲԾԻԳ-ը կիրականացնի
հետևյալ ծառայությունները.
o ԲԾԻԳ-ի որպես ԱԻՄ գործառույթների և պարտականությունների ընդհանուր
համակարգումը և կառավարումը, ինրպես նաև ՀՄՀ- ի և շահագրգիռ կողմերի հետ
փոխհարաբերությունների դյուրացումը:
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o պորտֆելի
իրականացման
վերահսկողություն
և
բյուջեի
կատարման
հաշվետվությունների պատրաստում:
o ծրագրի մշակման փուլում, իրականացման ընթացքում և ավարտին միջանկյալ և
ընդհանուր արդյունքների որակի ապահովում և հաշվետվողականություն:
o ՀՄՀ- ի ֆինանսկան միջոցների ստացում, կառավարում և վճարում ՀՄՀ Ֆինանսական
չափանիշների համաձայն:
o Տեղեկատվության և հաղորդակցության կառավարում` ծրագրի իրականացման
ընթացքին (Ֆինանսական և նյութական) հետևելու և վերահսկելու համար:
o Ծրագրի կատարողականի գնահատման վերահսկողության և որակի ապահովում և
քաղված դասերի/ լավագույն փորձի ներառում` ապագա ծրագրերի բարելավման
նպատակով, և
o Ծրագրի գործողությունների, ներառյալ` ֆինանսական հարցերի մոնիթորինգ և
ամենամսյա ու եռամսյակային ընթացիկ հաշվետվությունների պատրաստում և
ամենամսյա ու եռամսյակային առաջընթացի վերանայում:
o Ծրագրային գործողություների իրականացման ընթացքում գենդերային զգայունության
սկզբունքի ապահովում` ՀՄՀ գենդերային քաղաքականությանն ու գործողությունների
ծրագրին համահունչ:
o ԾԽ-ին հանդիպումների կազմակերպման օժանդակություն:
o Ծրագրի շահառուների, այդ թվում, դոնորների, հասարակական կազմակերպությունների,
պետական գործակալությունների և այլ անձանց հետ հարաբերությունների
կառավարում:
Ստորև բերված գրաֆիկում ցուցադրված է ծրագրի իրականացման մեխանիզմը

79. Ծրագրի կառավարումն իրականացվելու է ԲԾԻԳ-ի կողմից` Ուրցաձոր («Խոսրովի
անտառ» պետական արգելոց) Դիլիջան, Մարգահովիտ և Ֆիոլետովո համայնքների
(«Դիլիջան» ազգային պարկ) հետ միասին: Վերը թվարկվածներից բացի ծրագրերի
իրականացման բաժինը պատասխանատվություն է կրելու ՀՄՀ սոցիալական ու
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բնապահպանական ստանդարտների համաձայն մոնիթորինգի և գնահատման ծրագրի
մշակման ու իրականացման համար, ներառյալ` ապրանքների և ծառայությունների
գնման և տեխնիկական էկսպերտիզայի մոբիլիզացման համար գենդերահեն
ապախորշացված ցուցանիշների կիրառումը, որտեղ դա դեռևս չէ կիրառվում:
Անհրաժեշտության դեպքում ծրագրի կառավարման բաժինը կհավաքագրի մի շարք
տեխնիկական
փորձագետներ,
որոնք
կաջակցեն
ծրագրի
համակարգման,
իրականացման և մոնիթորինգին: Այս աշխատանքները կարող են ներառել, բայց
չսահմանափակվել հետևյալով (i) Ծրագրի համակարգող կամ Ծրագրի ղեկավար, (ii)
գնումների մասնագետ, (iii) հաշվապահ, (iv) սոցիալական և գենդերային մասնագետ, (v)
սոցիալական և բնապահպանական մասնագետ, (vi) Մոնիթորինգի և գնահատման
մասնագետ, (vii) մարկետինգի մասնագետ և այլն.
80. Ապահովելու համար, որ կանայք և տղամարդիկ հավասարապես օգտվեն ծրագրի
շրջանակներում ներկայացված հարմարվողականության միջոցառումներից, և որպեսզի
ծրագրի կառավարման և իրականացման յուրաքանչյուր փուլում կիրառվի գենդերային
ուղղորդման մոտեցումը, ծրագրի սկզբնական փուլում պետք է մշակվի Գենդերային
գործողությունների ծրագիր (ԳԳԾ), ներառյալ` պետք է սահմանվեն ծրագրի
իրականացման և մոնիթորինգի գենդերային ցուցանիշներ: Ծրագրի ԳԳԾ-ը մշակվելու է
սոցիալական և գենդերային մասնագետի կողմից, որը ԾԿԲ աշխատակազմի մշտական
անդամ պետք է լինի: ԳԳԾ իրականացումը և ծրագրի պլանավորման, իրականացման ու
մոնիտորիգի գործընթացներում ներառումը համակարգվելու
է նույն մասնագետի
կողմից: Բացի այլոց, ԳԳԾ շրջանակներում ծրագրի իրականացման ու մոնիթորինգի
համար սահմանվելու են գենդերահեն ապախոշորացված և գենդերային զգայուն
ցուցանիշներ: Սոցիալական և գենդերային հարցերի մասնագետը պատասխանատու
կլինի նաև ծրագրի շրջանակներում գենդերային մոնիթորինգի այցերի անցկացման և
ծրագրի շրջանակներում գենդերային հավասարության և գենդերային արձագանքի
վերաբերյալ հաշվետվությունների ներկայացման, կանոնավոր սոցիալ-տնտեսական և
գենդերային ուսումնասիրությունների իրականացման և գենդերային անբարենպաստ
ազդեցություններից խուսափելու, նվազագույնի հասցնելու և / կամ մեղմացման
միջոցառումների վերաբերյալ առաջարկությունների ներկայացման, ինչպես նաև
իրազեկման բարձրացման սեմինարների կազմակերպման համար: Բացի այդ, ծրագրի
նախապատրաստման փուլում կառավարման և իրականացման հետ կապված
աշխատակազմի համար սոցիալական և գենդերային մասնագետը գենդերային
զգայունության վերաբերյալ դասընթաց կկազմակերպի ի: ԳԳԾ-ի գործունեության
առաջընթացի հաշվետվությունը ԾԻԳ-ին ԱԻՄ-ի կողմից կներկայացվի եռամսյակային
առաջընթացի հաշվետվություններում:
81. Բողոքների լուծման մեխանիզմ. Օժանդակել այնպիս միեխանիզի մշակմանը, որը թույլ
կտա Ուրցաձոր, Դիլիջան, Մարգահովիտ և Ֆիոլետովո թիրախային համայնքների
շահառուներին ծրագրի ու դրա իրականացման վերաբերյալ բողոքներ և
մտահոգություններ ներկայացնել: Այդ մեխանիզմը կստեղծվի և կկառավարվի ԲԾԻԳ-ի
կողմից, որի համար ծրագիրը կհետևի բողոքների կառավարման միջազգային լավագույն
փորձին:
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Բ. Ծրագրի ֆինանսական ռիսկերի կառավարման միջոցառումներ
Ռիսկ

Կատեգորիա

Մակարդակ

Ոչ բոլոր անհրաժեշտ
շահագրգիռ կողմերը
կարող են մասնակցել
գործընթացին
պահանջվող
կարողություններով և
հանձնառությամբ
(սկզբնական փուլից
մինչև ավարտը) կամ
կարող են գործընթացի
կեսից դադարեցնել
իրենց
մասնակցությունը:
Այնուհետև, որոշ
շահառուներ կարող են
անհամաձայություն
ցուցաբերել
առաջարկվող
միջոցների վերաբերյալ:

Ինստիտուցիոնալ

Ցածր

Ծրագրային
արդյունքները,
ներառյալ` այնպիսի
օբյեկտներն, ինչպիսիք
են ջերմոցները,
չորանոցները և այլն,
լավ պաշտպանված չեն

Ինստիտուցիոնալ

Ցածր
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Մեղմացման միջոցառումներ
- Ծրագիրը կկառուցվի չորս թիրախային
համայնքներում` Ուրցաձորու,
Դիլիջանում, Մարգահովիտում և
Ֆիոլետովոյում շահագրգիռ կողմերի
ակտիվ ներգրավան ռազմավարության և
հաճախակի խորհրդակցությունների
հենքի վրա:
- Կանանց, երիտասարդության,
տարեցների և այլ պոտենցիալ խոցելի
խմբերի հավասար մասնակցության
ապահովման նպատակով
կկազմակերպվեն խորհրդակցություններ և
այդ խմբերից ներկայացուցիչների
նեգրավմամբ աշխատանքային խմբեր, որը
հնարավորություն կտա հաշվի առնել այս
շահագրգիռ խմբերի կարիքները:
Ծրագրի շահառուները կընտրվեն մի քանի
փուլով, ներառյալ` (1) համայնքային
խորհրդատվական հանդիպումների
ընթացքում կիրականացվի հնարավոր
շահառուների ուսումնասիրություն , (2)
շահառուները կընտրվեն
համայնքապետարանների առաջարկների
հիման և (3) երես-առ-երես
հանդիպումների ու այցելությունների
ընթացքում, որոնք նպատակ ունեն տեղում
որոշելու ֆերմերների հմտություններն ու
ծրագրի պայմաններն ընդունելու
պատրաստակամությունը:
- Բողոքների լուծման մեխանիզմը
կաջակցի համայնքի անդամներին և
շահագրգիռ կողմերին ներկայացնել իրենց
բողոքները.
- Համաձայնագրեր կստորագրվեն ծրագրի
շրջանակներում օգուտներ ստացող
(ջերմատուն, կաթսա և այլն)բոլոր
շահառուների հետ
Համաձայնագրերում նախատեսվում է
ամրագրել տրամադրված գույքը
աշխատանքային վիճակում պահպանելուն
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Կատեգորիա
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Շահառուները կարող
են իրագործման
գործընթացում զգալ
ուշադրության կամ
իրականացնող մարմնի
հետ
համագործակցության
պակաս:

Ինստիտուցիոնալ

Միջին

Ծրագրի
իրականացման
հետաձգում, ներառյալ`
կապված հետաձգված
գնումների հետ

Ինստիտուցիոնալ

Ցածր
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ուղղված շահառուների
պատասխանատվությունը, և,
անհրաժեշտության դեպքում,
աշխատանքային վիճակում պահպանման
համար պահանջվող բոլոր ծախսերը:
Անփութության դեպքում պայմանագրով
նախատեսվում է գույքը վերադարձնել
աշխատանքային վիճակում, որպեսզի
ծրագիրը փոխանցի այն այլ շահառուներին:
- տրամադրված գույքի լավ պահպանման
ու շահագործման նպատակով
շահառուներին կտրամադրվեն
տեղեկատվական թերթիկներ / նյութեր
- տրամադրված գույքի վրա փակցված են
լինելու ծրագրի և ԾԻԳ-ի լոգոները
- Ծրագիրը կիրականացվի տարբեր
շահագրգիռ կողմերի և ազդակիր
համայնքների հետ սերտ
խորհրդակցության պայմաններում:
Դերակատարումներն ու
պարտականությունները կհստակեցվեն
մեկնարկային սեմինարի ժամանակ, իսկ
սեփականության իրավունքի զգացման
կերտումը կնպաստի ավելի լավ
համագործակցության հաստատմանը բոլոր
շահագրգիռ կողմերի միջև:
- ԾԻԳ-ի կոնտակտները կտրամադրվեն
բոլոր շահառուներին, և կանոնավոր
այցելությունները կանցկացվեն ծրագրի
տարբեր մասնագետների կողմից, որպեսզի
յուրաքանչյուր շահառու առնվազն ամիսը
մեկ անգամ փոխհարաբերվի ծրագրի որևէ
ներկայացուցիչի հետ:
- ծրագրի իրականացման աշխատանքային
պլանը կթարմացվի մեկնարկային փուլի
ընթացքում
- Ծրագրի իրականացման առաջընթացը
կվերահսկվի շաբաթական կտրվածքով
ԾԻԳ-ի աշխատակազմի հանդիպումների
ընթացքում
- ԾԻԳ-ը պետք է հետևի ՀՀ պետական
գնումների ընթացակարգերին, որտեղ
սահմանված են գնման գործընթացի
որոշակի փուլերի նվազագույն օրերը:
Գնումների հետաձգման պատճառով
ձգձգումների ռիսկը նվազագույնի
հասցնելու նպատակով առավելագույն
ժամկետները ներառվել են ն ծրագրի
ժամկետներում
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Կատեգորիա

Մակարդակ

Իրականացման
կարողությունների
սահմանափակումներ
կապված սահմանված
ժամկետում ծրագրի
իրականացման և
կայունության
ապահովման համար
ազգային և
տարածաշրջանային
հաստատություններում
սահմանափակ
մարդկային
ռեսուրսների հետ

Ինստիտուցիոնալ

Միջին

Շինարարության
թույլտվություն
ստանալու
հետաձգումներ

Ինստիտուցիոնալ

Միջին

Քաղաքական

Ցածր

Սոցիալական

Ցածր

Կառավարությունը չի
աջակցում ծրագրի
իրականացմանը և
ծրագրի կայունության
ապահովմանը:

Ծրագրի շահառուները
լավ չեն ընտրված
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- Ծրագրի աշխատանքներն այնպես են
նախատեսվել որպեսզի ավարտին
հասցվեն սահմանված ժամկետում:
- Մոնիթորինգի գործողությունները
կապահովեն ծրագրի իրականացման
նպատակները
- Ծրագրի հիմնական բաղադրիչներից է
գիտելիքների և իրազեկության
բարձրացումը:
- Պետական և համայնքային մարմինների
աշխատողները, որոշումներ
կայացնողները և տեղական բնակչությունը
բավարար գիտելիքներ կստանան կլիմայի
փոփոխության ընթացքում լանդշաֆտների
և էկոհամակարգերի
հարմարվողականության և կլիմայական
խելացի գյուղատնտեսական
տեխնիկաների արդյունավետ
կառավարման վերաբերյալ:

- Ծրագիրը պայմանագիր է կնքելու միայն
հուսալի և փորձառու շինարարական
ընկերությունների հետ, որոնք ճշգրիտ
կերպով կլրացնեն համապատասխան
ձևաթղթերը և ժամանակին ձեռք կբերեն
թույլտվությունները:
-ԲԾԻԳ-ը պետական կառույց է և ծրագրի
իրականացումը համահունչ է ՀՀ Շրջակա
միջավղայրի նախարարության մանդատին
և կստանա կառավարության
աջակցությունը հենց սկզբից:
Տեղական և ազգային մարմինները
կտեղեկացվեն ծրագրի կարևորության
մասին և ԾԻԳ-ը կստանա
համապատասխան աջակցություն բոլորի
կողմից:
- Ծրագրի շահառուները կընտրվեն մի
քանի փուլով, ներառյալ` (1) համայնքային
խորհրդատվական հանդիպումների
ընթացքում կիրականացվի հնարավոր
շահառուների ուսումնասիրություն , (2)
շահառուները կընտրվեն
համայնքապետարանների առաջարկների
հիման և (3) երես-առ-երես
հանդիպումների ու այցելությունների
ընթացքում, որոնք նպատակ ունեն տեղում
որոշելու ֆերմերների հմտություններն ու
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Կատեգորիա
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Ծրագրի շահառուները
չեն աջակցում
փոփոխություններին և
/ կամ կիրառվող նոր
տեխնոլոգիաները
դժվար կառավարելի են

Սոցիալական

Միջին

Ռեսուրսների թերի
կառավարում

Ֆինանսական

Ցածր

Դրամական միջոցների
տրամադրման
ուշացումներ

Ֆինանսական

Ցածր

Մեղմացման միջոցառումներ
ծրագրի պայմաններն ընդունելու
պատրաստակամությունը:
- Նախնական խորհրդատվական
գործողությունների շրջանակներում
կապահովվի բոլոր շահագրգիռ կողմերի
սահմանումը և պատշաճ
խորհրդակցությունը.
Ավելին, խորհրդատվություններում
կներառվեն կանայք, երիտասարդությանը և
տարեցներին և այլ խոցելի խմբերի:
Ծրագիրը կաջակցի վեճերի լուծման
անկախ մեխանիզմի ստեղծմանը:
-Իրականացման փուլում տարբեր
շահագրգիռ կողմերի հետ
խորհրդատվությունը կնպաստի
սեփականության զգացման կառուցմանը:
-Ծրագիրը կապահովի շահառուների
ակտիվ մասնակցությունը
- Իրազեկման և գիտելիքների մակարդակի
բարձրացման աշխատանքները
կբարձրացնեն կիրառվող նոր
տեխնոլոգիաների կառավարման
կարողությունները և կապահովեն, որ
շահառուները չդիմադրեն
հարմարվողականության
գործողությունների իրականացմանը:
- Ֆինանսական ռիսկերի
կառավարումը հնարավոր կլինի
իրականացնել շարունակական
գնահատումների, աուդիտի և
հաշվետվությունների
պատրաստման միջոցով` ծրագրի
ՄևԳ պլանի համաձայն:
- ԲԾԻԳ-ը կապահովի բոլոր միջոցների
պատշաճ կառավարումը: բոլոր գնումները
կկատարվեն ժամանակին ի շնորհիվ
ծրագրում աշխատող գնումների
անձնակազմի

Գ. Բնապահպանական և սոցիալական ռիսկերի կառավարում
Բնապահպանակա Գնա
ն և սոցիալական հա
սկզբունքներ
տում

Հնարավոր ազդեցություններ և ռիսկեր համապատասխանության
համար անհրաժեշտ է հետագա գնահատում
Բնապահպանական և սոցիալական և
Պատասխա
գենդերային երաշխիքների և մեղմման
նատվություն
միջոցառումների նկարագիր
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Համապատասխա
նությունը օրենքին

Շատ
ցածր

Կարիքավոր և
խոցելի խմբեր

Շատ
ցածր

Կարիքավոր և
խոցելի խմբեր

Ցածր

Շատ քիչ հավանական է, որ ծրագիրը չհամապատասխանի
համապատասխան ազգային օրենքներին, քանի որ որպես
պետական մարմին ԲԾԻԳ-ը պարտավորվում է գործել
Հայաստանի
Հանրապետության
օրենքների
և
կանոնակարգերի համապատասխան:
Ավելին, ծրագրի
իրականացման համար ԲԾԻԳ- ի կողմից ներգրավված
կապալառուներն ու խորհրդատուները ևս կգործեն
Հայաստանի օրենքների և կանոնակարգերի համաձայն:
ԲԾԻԳ- ի տեխնիկական մասնագետները կապահովեն
համապատասխանությունը
տեխնիկական
կանոնակարգերին, ներառյալ օրինակ
գենդերային
մասնագետները:
Բոլոր շահառուների համար կապահովվի ծրագրի ինչպես
նաև որոշումների կայացման գործընթացներին արդար և
հավասար մատչելիությունը (ցածր ռիսկայնություն)
ԾԻԳ-ը և ԲԾԻԳ-ը կապահովեն, որպեսզի ծրագրի բոլոր
նպաստները հավասարապես հասանելի լինեն բոլոր
շահառուների համար ծրագրի ողջ ընթացքում: ՄևԳ
գործողությունների
միջոցով
գույքի
գնահատում
կիրականացվի ծրագրի բոլոր փուլերի ընթացքում: Ծրագիրը
կիրականացվի ներքևից վերև, մասնակցային մոտեցման
կիրառմամբ, որը պայմանավորված է ներգրավված
համայնքների կարիքներով և նախապատվությամբ:
Բոլոր գործողությունների ընթացքում շահառու խմբերը
կընտրվեն մասնակցային եղանակով: Միջոցառումները
լիովին կհրապարակվեն հանրության բոլոր խմբերի համար:
Ծրագրի նպաստների մատչելիության հարցում չի լինի ոչ
խտրականություն, ոչ էլ` կողմնակալություն:
որպես անկախ մեխանիզմ կստեղծվի բողոքների լուծման
մեխանիզմ, որը օբյեկտիվորեն կկարգավորի շահագրգիռ
կողմերի ցանկացած մտահոգություն կամ բողոք:

ԱԻՄ,
տեխնիկական
գենդերային
հարցերի
մասնագետներ

և

Գենդերային
հարցերի ու ՄևԳ
մասնագետներ

ԱԻՄ, Գենդերային
Կարիքավոր և խոցելի խմբերը` հատկապես տարեցները,
հարցերի ու ՄևԳ
կանայք և աղքատ ընտանիքները, ներառված են Ծրագրի
մասնագետներ
նախագծման փուլում և ծրագրից ուղղակի օգուտներ
պետք է ստանան:
Կստեղծվի խորհրդատվության տրամադրման հատուկ
մեխանիզմ, որրի միջոցով կանայք, երիտասարդներն ու
տարեցները կստանան անվտանգ հարթակ` նպաստելու
ծրագրի
մշակմանը
և
իրականացմանը:
Մինչդեռ,
բողոքարկման անկախ մեխանիզմը թույլ կտա ներգրավված
շահագրգիռ
կողմերին
հայտնել
իրենց
բոլոր
մտահոգությունները:
Համաձայն ԲԾԻԳ-ի Գործառնական ձեռնարկի (ԳՁ) գլուխ
IX-ի, բոլոր առաջարկվող ծրագրերը /նախագծերը պետք
է
խուսափեն կարիքավորև խոցելի խմբերի, ներառյալ`
երեխաների, կանանց ու աղջիկների, տարեցների, բնիկների,
ցեղային խմբերի, տեղահանվածների, փախստականների,
հաշմանդամություն ունեցող մարդկանց, ինչպես նաև ՄԻԱՎ
/ ՁԻԱՀ-ով ունեցող մարդկանց վրա ցանկացած անհամաչափ
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Մարդու
իրավունքներ

Շատ
ցածր

Գենդերային
հավասարություն
և կանանց
հզորացում

Ցածր

Հիմնական
աշխատանքա
յին
իրավունքներ

Շատ
ցածր

ազդեցություն պարտադրելուց:
Ծրագրի նախնական փուլում ազդակիր համայնքներում
սահմանվելու
են
կարիքավոր
և
խոցելի
խմբերի
բնութագրերը` օգտագործելով այն կատեգորիաները, որոնք
պատշաճ կերպով սահմանում են դրանք: Գործընթացը
ներառելու է նաև կարիքավորև խոցելի խմբերի վրա ծրագրի
հնարավոր
ազդեցությունների
նույնականացումն
ու
բնութագրումը: Ցանկացած առաջարկվող ծրագրի/նախագծի
նախնական
ստուգման
ժամանակ
իրականացնող
մարմինները պետք է գնահատեն և հաշվի առնեն
կարիքավորև
խոցելի
խմբերի
վրա
կոնկրետ
ազդեցությունները:
Մարդու իրավունքները բնական ռեսուրսների
օգտագործման, հավասարության, կրթության,
առողջության և այլ ոլորտներում պաշտպանված են
սահմանադրությամբ և համապատասխան օրենքներով:
Ծրագիրը չի նախատեսում մարդու իրավունքների որև է
խախտում:
Կանանց ներգրավման կառավարումը պետք է իրականացվի
ծրագրի մեկնարկման փուլում: Նախ և առաջ, կիրականացվի
շահագրգիռ կողմերի պրոֆիլավորում, որպեսզի կանայք
լինեն ծրագրի ուղղակի շահառուները:
Ծրագրի իրականացման ընթացքում կխրախուսվի ծրագրում
կանանց զբաղվածության ապահովումը:
Ծրագրում ընդգրկված են կանանց և երիտասարդների
խմբեր: Որպես կանանց հզորացման գործընթաց, կանանց
խմբերը կստանան արևային չորանոցներ և ջերմոցներ: ՄևԳ
գործընթացների ժամանակ կանանց խմբերը թիրախային
կլինեն վերահսկման տեսանկյունից, որպեսզի գնահատվեն
կանանց նկատմամբ ծրագրի ուղղակի և անուղղակի
օգուտները:
Ծրագրի
ուղղակի
շահառուները
կանաք
են:
Գործողությունների ընտրության ընթացքում ծրագրի թիմը
կապահովի,
որպեսզի
ծրագիրը
արդյունավետորեն
արձագանքի
կանանց
և
աղջիկների
յուրահատուկ
կարիքներին և նպաստի գենդերային հավասարությանը:
Գենդերային
հավասարությունը
կխթանվի
վերապատրաստմանն
ու
գիտելիքների
մակարդակի
բարձրացմանն ուղղված գործողությունների ընթացքում`
կանանց և երիտասարդների համար ապահովելով մինչև
40% մասնակցություն:
Նրանց դերը և կարիքները հաշվի են առնվել ծրագրի
նախագծման ընթացքում:

ԱԻՄ

ԱԻՄ, գենդերայն
հարցերի
մասնագետ

Աշխատանքային իրավունքները պաշտպանվում են ՀՀ ԱԻՄ,
Սահմանադրությամբ և համապատասխան օրենքներով: Այս Մոնիթորինգի
ծրագրի շրջանակներում աշխատող բոլոր անձինք հետև ելու մասնագետ
են ՀՀ օրենսդրությանը և կունենան համապատասխան
աշխատանքային
պայմանագրեր:
Շինարարական
աշխատանքների
համար
ԲԾԻԳի
վարձակալած
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Բնիկ
ազգաբնակչու
թյուն

Շատ
ցածր

1.
2.

3.

Հարկադիր
վերաբնակեցում

Շատ
ցածր

Բնական
կենսամիջավայ
րի
պահպանություն

Ցածր

Կենսաբանական
բազմազանության
պահպանություն

Ցածր

կապալառուներն ու խորհրդատուները կհետև են նաև ՀՀ
աշխատանքային
օրենսդրությամբ
սահմանված
ընթացակարգերին:
Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության մեջ չի
օգտագործվում «բնիկ ժողովուրդ» տերմինը, այն
վերաբերում է Հայաստանի բնակչությանը, իսկ «էթնիկ
խմբերին» վերաբերվում է
«Ազգային և էթնիկ ինքնությունը պահպանելու իրավուն
քի մասին» 56-րդ հոդվածըՅուրաքանչյուր ոք ունի իր ազգային և էթնիկ
ինքնությունը պահպանելու իրավունք:
Ազգային փոքրամասնություններին պատկանող
անձինք ունեն իրենց ավանդույթների, կրոնի, լեզվի և
մշակույթի պահպանման ու զարգացման իրավունք:
Սույն հոդվածով սահմանված իրավունքների
իրականացումը կարգավորվում է օրենքով:
Ծրագրի իրականացումը չի նախատեսում բնակիչների
վերաբնակեցում: Վերաբնակեցման հետ կապված ոչ մի
ռիսկեր չկան:
Ցանկացած ծրագրային գործողություն (օրինակ` արոտների
կայուն կառավարման համար ցանկապատում), որը կարող է
ազդել
մարդկանց
տեղաշարժի
վրա,
կընթանան
համայնքներում բոլոր շահագրգիռ կողմերի հետ սերտ
խորհրդակցությամբ`
սահմանափակելու
համար
համայնքների
վրա
ազդեցությունը
Ծրագիրը նպատակ ունի բարելավել և պահպանել բնական
ռեսուրսների կառավարումը և գյուղատնտեսական
գործելակերպերը երկու պահպանվող տարածքների
հարակից տարածքներում: Որպես այդպիսին, ակնկալվում
է, որ ծրագրի ակնկալվող ազդեցությունը Խոսրովի
անտառի և Դիլիջանի ազգային պարկի վրա դրական կլինի:
Օրինակ, ծրագրի արդյունքում կբարելավվի պահպանվող
տարածքներին հարակից արոտների կառավարումը, որի
արդյունքում սահմանափակելով համայնքների կողմից
ԲՀՊՏ-ների վրա ազդեցութունը, օրինակ չկանոնակարգված
արածեցման տեսքով:
Ծրագրի տարածքում հատուկ պահպանվող տարածքներ
կամ (օրինակ, վտանգված տեսակների) կենսամիջավայրեր,
որը պահանջում է կոնկրետ գործողություններ չկան
Ծրագիրը կբարձրացնի վնասատուների կառավարման
ֆերմերների կարողությունները (օր.` Թունաքիմիկատների
և
պարարտանյութերի կազմը և
քանակը), որպեսզի
արոտավայրերի
և
հողատարածքների
կենսաբազմազանությունը չփոխվի: Ծրագիրը ճանաչում է
կենսաբազմազանության
և
էկոհամակարգային
ծառայությունների
պահպանման կամ հզորացման
անհրաժեշտությունը և նպատակ է հետապնդում ինտեգրել
դրանց կայուն կառավարումը այս ծրագրի շրջանակներում
խրախուսվող կլիմայական խելացի գյուղատնտեսական
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ԱԻՄ, Գենդերային
հարցերի
մասնագետ

ԱԻՄ,
Բնապահպանակ
ան
և
սոցիալական
հարցերի
կառավարման
մասնագետ

ԱԻՄ,
Բնապահպանակ
ան
և
սոցիալական
հարցերի
կառավարման
մասնագետ

ԱԻՄ,
Բնապահպանակ
ան
և
սոցիալական
հարցերի
կառավարման
մասնագետ, IUCNից
լրացուցիչ
աջակցություն,
ՊՈԱԿ-ի

Կլիմայի
փոփոխություն

Ան
հայտ

Աղտոտման
կանխարգելում և
ռեսուրսարդյունա
վետություն

Ցածր

Հանրային
առողջություն

Առկա
չէ

գործելակերպերի մեջ:
Կլիմայական խելացի գյուղատնտեսության մոտեցումը
թույլ կտա պահպանել կենսաբազմազանությունը և
բարելավել
օգտագործման
արդյունավետությունը
`նպաստելով
բնական
կարգավորման
մեթոդներին
/խոտածածկ
բուֆերային
գոտիների
ագրո-անտառի
հիմնում/:
Ծրագիրը կնպաստի կարողությունների հզորացմանն ու
ֆերմերից-ֆերմերին գիտելիքների փոխանցմանը` բնական
ռեսուրսների, ներառյալ` հողի, ջրի, արոտների և
անտառների պատասխանատու և
արդյունավետ
կառավարման նպատակով:
Ծրագրում բացառվելու է ինվազիվ տեսակների կամ նոր
վնասատուների և հիվանդությունների ներմուծում ծրագրի
տեղամասեր,
իսկ
բոլոր
իրականացվելիք
գործողությունները
պետք
է
համապատասխանեն
համապատասխան ազգային և միջազգային օրենքներին և
ուղենիշներին:
Ծրագիրը բացասական ազդեցություն չի ունենա կլիմայի
փոփոխության վրա: Ոչ մի ծրագրային միջամտություն չի
նախատեսում խթանել կլիմայի փոփոխությանը նպաստող
գազերի արտանետմանը, և, հետև աբար, չեն նպաստի
ջերմոցային գազերի արտանետումներին: Բացի այդ,
ծրագիրը չի ստեղծի նոր կլիմայական ռիսկեր, օրինակ
`ջրհեղեղից տուժած տարածքներում շինարարություն:
Փոխարենը, ծրագրի հիմնական նպատակն է աջակցել
կլիմայի փոփոխության հնարավոր հետև անքներին
պահպանվող տարածքներին հարակից համայնքների
հարմարողականությանը:
Ծրագիրը նպաստելու է հողային և ջրային ռեսուրսների
կայուն կառավարմանը, որը կնպաստի ծրագրի տարածքում
խուսափել, սահմանափակել և շրջել հողի դեգրադացիան,
ինչպես նաև կաջակցի համայնքներին հարմարվել կլիմայի
փոփոխության հնարավոր ազդեցություններին: Կլիմայական
խելացի
գյուղատնտեսական
միջոցառումների
շրջանակներում ոչ մի թունաքիմիկատ կամ հանքային
պարարտանյութ չի տրամադրվի, որը կարող է ունենալ որև է
ազդեցություն ծրագրի տարածքի վրա:
Շինարարության
ընթացքում
(օրինակ,
դաշտային
ճանապարհների վերականգնում, ջրանցքների կառուցում),
անհրաժեշտ նախազգուշական միջոցներ կձեռնարկվեն
ցանկացած
ազդեցությունից
խուսափելու
կամ
սահմանափակելու համար (օրինակ` հողերի խտացում,
շինհրապարակում տեղակայված հեղեղատների էրոզիա):
Շատ
հավանական
է,
որ
ծրագիրը
բացասական
ազդեցություն չի ունենա հասարակության առողջության
վրա: Ինչպես նշված է վերև ում, նախագծում չեն օգտագործի
որևէ պեստիցիդներ կամ որև է այլ նյութեր, որոնք կարող են
ազդել հանրային առողջության վրա, ինչպիսիք են արև ային
չորանոցներում սուլֆիդների կիրառումը:
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մասնագետ

ԱԻՄ,
Բնապահպանա
կան
և
սոցիալական
հարցերի
կառավարման
մասնագետ

ԱԻՄ,
Բնապահպանա
կան
և
սոցիալական
հարցերի
կառավարման
մասնագետ

ԱՌԿԱ ՉԷ

Ֆիզիկական և
մշակութային
ժառանգությունը

Առկա
չէ

Հողատարածքների
և հողերի
պահպանությունը

Շատ
ցածր

Ֆիզիկական կամ մշակութային ժառանգությունը որև է
ազդեցության չեն ենթարկվի: Ծրագրի տարածքները
«Խոսրովի անտառ» պետական արգելոցի տարածքում չեն
տեղակայված և որև է ազդեցություն չեն ունենա նրա
պատմամշակութային արժեքների վրա: խնդրում ենք
տեսնել քարտեզը
Ծրագրի նպատակն է ծրագրի տարածքներում խուսափել,
սահմանափակել և շրջել հողային և ջրային ռեսուրսների
վրա ցանկացած բացասական ազդեցություն:
Իրականում, ակնկալվում է, որ ծրագիրը դրական
ազդեցություն կունենա հողի պահպանման վրա և
կնվազեցնի
հողերի
դեգրադացիան
`ագրո-անտառի
հիմնաման
և
սանդղափուլերով
հողակտորների
պատրաստման միջոցով:

ԱՌԿԱ ՉԷ

ԱԻՄ,
Բնապահպանա
կան
և
սոցիալական
հարցերի
կառավարման
մասնագետ,
ՄԱԱԴՊԿ
աջակցությամբ

Ծրագրի ազդեցության գոտին չի ներառում «Խոսրովի անտառ» պետական
արգելոցի տարածքը, որտեղ «ԲՀՊՏ-ների մասին» ՀՀ օրենքի 16-րդ հոդվածի համաձայն`
արգելվում է բնական համակարգերը և
օբյեկտները խաթարող կամ նրանց
պաշտպանությանը սպառնացող ցանկացած գործողություն: Գործողությունների ցանկն
ու տեղադրությունը նախկինում քննարկվել են «Խոսրովի անտառ» պետական արգելոցի
մասնագետների հետ:

«Խոսրովի անտառ» պետական արգելոց
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Ուրցաձոր համայնքին հարակից տարածք

Բնապահպանական և սոցիալական կառավարման պլան
82. Ծրագիրը սահմանվել է որպես սահմանափակ բնապահպանական և սոցիալական
ազդեցություններով “բ կատեգորիայի” ծրագիր: Ինչ վերաբերում է հողի
պահպանությանը, ինչպես նաև բնության հատուկ պահպանվող տարածքների վրա
կլիմայի փոփոխության ազդեցություններին, ապա ամենայն հավանականությամբ,
ծրագիրը դրական ազդեցություն կունենա համայնքների և ծրագրի տարածքի վրա:
Ծրագրի շրջանակներում նախատեսվում
է մշակել բնապահպանական ու
սոցիալական կառավարման պլան (ԲՍԿՊ), որը կհամապատասխանի Հայաստանի
Հանրապետության
օրենքների
և
կանոնակարգերի,
ինչպես
նաև
Հարմարվողականության հիմնադրամի քաղաքականության պահանջներին: ԲՍԿՊ-ը
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կօգտագործվի որպես սոցիալական և բնապահպանական խնդիրների լուծմանը
նպաստող կառավարման գործիք, որում կուրվագծվեն պոտենցիալ բացասական
բնապահպանական և սոցիալական ազդեցությունները մինչև ընդունելի մակարդակ
հասցնելուն ուղղված կանխարգելիչ/ մեղմման միջոցառումներ: Դրանում
կներկայացվի նաև, թե ինչպես են հնարավոր ռիսկերը և մեղմման միջոցառումները
հետագայում
վերահսկվելու,
և
թե
ինչպես
են
բաշխվելու
պատասխանատվությունները:
Հնարավոր
ազդակիր
շահառուների
հետ
խորհրդակցությունները և փաստաթղթերի լուսաբանումը կներառվեն ԲՍԿՊ-ում`
նախքան ծրագրի հետ առնչվող ցանկացած աշխատանքի, կամ գործողության
մեկնարկը:
1.
Ռիսկերի կառավարման միջոցառումներ
(i)
Պարտականություններ.
ԲՍԿՊի
կառավարման
անմիջական
պատասխանատվությունը կրում է ԲԾԻԳ ծրագրի ղեկավարը: Ծրագրի
վերահսկման/
վերջնական
համապատասխանության
ստուգման
պատասխանատվությունը ևս կրում է Ծրագրի ղեկավարը: Ծրագրի իրականացման
ընթացքում կատարվող փոփոխությունները կամ լրացուցիչ գործողությունները և
առաջարկվող
լրացուցիչ
ծրագրերը,
որոնք
համապատասխանում
են
Հարմարվողականության հիմնադրամի պահանջներին կախված ծավալներից և
գործողության տեսակից պետք է դիտարկվեն ծրագրի ղեկավարի և հաստատվեն
ծրագրի կառավարման խորհրդի կողմից:
(ii)
«Խոսրովի անտառ» պետական արգելոց և «Դիլիջան» ազգային պարկ ՊՈԱԿ-ների
տնօրենները կընդգրկվեն Կառավարման խորհրդում և կմասնակցեն որոշումների
ընդունման և գործողությունների իրականացման գործընթացներին: Կառավարման
պլանների
նախագծերի
պատրաստմամբ
և
մշակմամբ
զբաղվող
կազմակերպությունները սերտորեն համագործակցելու են ՊՈԱԿ-ների հետ:
Վերջիններս
պարտադիր
կերպով
քննարկումներ
կկազմակերպեն
նախահաշվարկային փաստաթղթերի և կառավարման պլանների վերաբերյալ: Պետք
է նշել, որ Դիլիջան համայնքը գտնվում է ազգային պարկի տարածքում, այդ
պատճառով գործողությունների իրականացման ընթացքում ՊՈԱԿ-ը հատուկ
մասնագետ կհատկացնի կենսաբազմազանության վրա ազդեցության մոնիտոինգի
իրականացման նպատակով: ՊՈԱԿ-ների աշխատակիցները նույնպես կընդգրկվեն
բողոքների և դժգոհությունների քննարկման հարթակում:
(iii)
Կառավարման և մեղմման միջոցառումներ. Ծրագրի նախապատրաստական
փուլում
ստուգվել
է
ծրագրային
բոլոր
գործողությունների
համապատասխանությունը 15 բնապահպանական և սոցիալական ռիսկերի
նկատմամբ: Կառավարման և մոնիթորինգի միջոցառումների հաստատման
նպատակով Ծրագրի մեկնարկման փուլում արդյունքները կներկայացվեն բոլոր
շահագրգիռ կողմերին:
2.
Ընդհանուր բնապահպանական և սոցիալական ռիսկերի կառավարմանն ու
նվազեցմանն ուղղված միջոցառումներ. Բացի վերը նշված ռիսկերի կառավարման
միջոցներից, կկիրառվեն ԲՍԿՊ- ի հետ համապատասխանության ապահովման
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հետևյալ տարրերը.
(i)

Կապալառուների
հետ
համագործակցության
բոլոր
պայմանագրերն
ու
համաձայնագրերեը կներառեն ԲՍԿՊ-ի և ԿՊ- ի, ինչպես նաև 15 ԲՍԿսկզբունքների և հատկապես օրենքի (սկզբունք 1), մարդու իրավունքների (սկզբունք
4)
համապատասխանության,
գենդերային
մոտեցման
(սկզբունք
5)
և
աշխատանքային և անվտանգության ստանդարտների (սկզբունքներ 6 և 13)
հղումները:

•

Սկզբունք 1: Ենթկապալառուների հետ բոլոր պայմանագրերում պետք է ներառվեն
ստանդարտներին և օրենքներին վերաբերող հղումները, որոնց պետք է
համապատասխանեցվեն ծրագրային աշխատանքները, ինչպես նաև ծրագրային
համապատասխան քայլերն ու պարտականությունները:

•

Սկզբունք 4: Ենթկապալառուների հետ բոլոր պայմանագրերում պետք է ներառվեն
մարդու իրավունքների մասին համապատասխան դեկլարացիաների հղումները:

•
(ii)

(iii)
(iv)

(v)

(vi)

3.

Սկզբունք 6: Ենթկապալառուների հետ բոլոր պայմանագրերում պետք է
ներառվեն ԱՄԿ-ի զբաղվածության և աշխատանքային պայմանների չափորոշիչները:
Ծրագրի համապատասխանությունը Հարմարվողականության հիմնադրամի
ԲՍԿՊ-ին վերահսկվելու է ԲԾԻԳ անձնակազմի կողմից (բացի Ծրագրի ղեկավարից)
(սկզբունք 4):
Ազգային և տեղական չափանիշներին համապատասխանությունն ապահովող
տեխնիկական պատասխանատուների շարունակական համակարգում:
Սոցիալական,
գենդերային
և
բնապահպանական
մասնագետները
կիրականացնեն գենդերային հարցերի, ինչպես նաև ծրագրերի համապատասխանության
և ռիսկերին վերաբերող ուսումնասիրություններ (Հարմարվողականության հիմնադրամի
ԲՍՊ-ի 5-րդ սկզբունք)
ԾԻԳ-ը և ԲԾԻԳ-ը կապահովի, որ ծրագիրը և նարանից բխող օգուտները
հավասարապես մատչելի լինեն բոլոր շահագրգիռ կողմերի համար: ՄևԳ
գործողությունների միջոցով ծրագրի բոլոր փուլերի ընթացքում պետք է իրականացվի
հավասարության գնահատում: Ծրագիրը կիրականացվի ներքևից վերև, մասնակցային
մոտեցման կիրառմամբ, որը պայմանավորված է ներգրավված համայնքների
կարիքներով և նախապատվությամբ:
Կարողությունների հզորացում և իրազեկության բարձրացում: Կառավարման
թիմերի, գործընկեր իրականացնող մարմինների և թիրախային համայնքների համար
կկազմակերպվի վերապատրաստում/ կարողությունների զարգացում` 15 սկզբունքները,
ԲՍԿՊ- ն և, մասնավորապես, նրանց պարտականությունները հասկանալու և
ղեկավարելու համար: Սա կիրականացվի ծրագրի հենց սկզբից:
Ռիսկերի մոնիթորինգ
(v) Մոնիթորինգը կիրականացվի պատշաճ ժամանակին գործողությունների կատարումն
ապահովելու և որոշելու համար, թե արդյո՞ք գործողությունները պատշաճ կերպով
մեղմացնում են ռիսկը / ազդեցությունը կամ, սահմանված արդյունքին հասնելու համար
ենթակա են փոփոխման, թե ոչ:
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(vi)

Տարեկան հաշվետվությունները կներառեն տեղեկատվություն այս ԲՍԿՊ
իրականացման կարգավիճակի, ներառյալ` բնապահպանական ու սոցիալական
ռիսկերից խուսափելու, նվազագույնին հասցնելու կամ մեղմելու համար պահանջվող
միջոցառումների վերաբերյալ: Անհրաժեշտության դեպքում հաշվետվություններում
կներռավի նաև ցանկացած պահանջվող ուղղիչ գործողությունների նկարագրությունը:
Ուղղակի մոնիթորինգի պարտականությունները կդրվեն Ծրագրի ղեկավարի և
Մոնիթորինգի
մասնագետների
վրա:
Վերահսկողության/վերջնական
համապատասխանության պատասխանատվությունը կրելու է ընդհանուր Ծրագրի
ղեկավարը: Փոփոխությունների կամ լրացուցիչ գործողությունների անհրաժեշտության
դեպքում մոնիթորինգի ցուցանիշները ևս կփոխվեն կամ կավելացվեն:
Բողոքների լուծման մեխանիզմ (ԲԼՄ)
Բողոքների լուծման մեխանիզմը (ԲԼՄ) կիրականացնի ԲԾԻԳ-ի ԲՄ
քաղաքականությունը և ուղեցույցները: Ինչպես սահմանված է քաղաքականության մեջ,
ԲԼՄ-ը կաջակցի բնապահպանական և սոցիալական բարեկեցությանը, ներառյալ`
մարդու իրավունքներին և
գենդերային հավասարությունը: ԲԼՄ-ը կստանա և
կդյուրացնի ծրագրերի բնապահպանական, սոցիալական, մարդու իրավունքների,
գենդերային գործունեության, ինչպես նաև ընդհանուր բողոքների վերաբերյալ
մտահոգությունների և բողոքների լուծմանը: Երբ և
որտեղ անհրաժեշտություն
առաջանա, այս մեխանիզմը կօգտագործվի ծրագրի իրականացման ընթացքում
առաջացած ցանկացած բողոքների լուծման համար:
Տուժած անձի մտահոգությունները, բողոքները և դժգոհությունները կուղղվեն
Ծրագրի իրականացման գրասենյակին (ԾԻԳ), որտեղ Ծրագրի համակարգողը,
Բնապահպանական և
սոցիալական երաշխիքների և
Գենդերային հարցերի
մասնագետները բողոքի բնույթից կախված համապատասխան շահագրգիռ կողմերի
համաձայնությամբ կստանան, կգրանցեն, կվերանայեն և կլուծեն մտահոգությունները:
Վարվելու
է բողոքների գրանցամատյան` յուրաքանչյուր բողոքի ամսաթիվը,
մանրամասները և
բնույթը, բողոքողի անունը և
հետագա ուսումնասիրության
ամսաթիվն ու արդյունքում ձեռնարկված գործողությունները գրանցելու համար:
Հարմարվողականության հիմնադրամի Էլ. հասցեն, փոստային հասցեն և
հեռախոսահամարը կհրապարակվեն նաև մեր, շրջակա միջավայրի նախարարության
վեբկայքում և LinkedIn-ի մեր կայքէջում ծրագրի վերաբերյալ ցանկացած մտահոգություն
հայտնելու համար՝
Adaptation Fund Board secretariat
Mail stop: MSN P-4-400
1818 H Street NW
Washington DC
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20433 USA
Tel: 001-202-478-7347
afbsec@adaptation-fund.org
Գրանցամատյանը պետք է պարունակի ցանկացած բողոքի չկատարման և/կամ ուղղիչ
գործողությունների մասին հաշվետվություն կամ բողոքների վերաբերյալ այլ
համապատասխան փաստաթղթերի հղումներ:
Փուլ
1

2

3

Գործընթաց

Տևողություն

Ցանկացած տուժած անձ կամ համայնքի ղեկավար,
Ցանկացած ժամանակ
ներկայացուցիչներ և այլ շահագրգիռ կողմեր
կարող են իրենց բողոքը ներկայացնել ԾԻԳ-ին:
Ծրագրի համակարգողը, ԲՍՊ և գենդերային հարցերի
1 շաբաթ
մասնագետը դիտարկում և լուծում է գտնում խնդիրներին
համայնքների ղեկավարների հետ խորհրդակցությունների
արդյունքում
Ծրագրի համակարգող, Բնապահպանական և
1 շաբաթ
սոցիալական կամ գենդերային մասնագետները
պատասխանում են բողոք ներկայացրած անձին

Եթե հարցը չի լուծվում կամ ԾԻԳ-ի մակարդակում ստացված արդյունքը չի բավարարում,
կամ սահմանված ժամկետում որև է պատասխան չի ստացվում
4

Ազդակիր անձը բողոքը համայնքապետարանի միջոցով
ներկայացնում է ՇՄՆ կամ ԱԻՄ

5

ԱԻՄ-ը դիտարկում է և լուծումներ է գտնում
առաջադրված խնդրի համար, որը կարող է ներառել
վեճի լուծման առաջարկություն, ներառյալ`
վերահսկելու համար համապատասխան մարմին
ԱԻՄ-ը զեեկուցում է բողոքի ընթացքի մասին
բողոքարկողին

6

3-րդ քայլում նշված որոշումը
ստանալուց հետո 2 շաբաթվա
ընթացքում
2 շաբաթ

1 շաբաթ

I Եթե հարցը չի լուծվում կամ մտահոգ կողմը բավարարված չէ
Ազդակիր կողմը կարող է բողոքը ներկայացնել Օմբուդսմենի գրասենյակին, Օմբուդսմենի գրասենյակ կամ
դատարանին կամ իրավապահ մարմիններին
դատական համակարգ կամ
իրավապահ մարմիններ

Դ. Մոնիթորինգի և գնահատման միջոցառումներ և բյուջե
Ծրագրի մոնիթորինգն իրականացվելու է ՄևԳ գործողությունների միջոցով: ՄևԳ
բյուջեն ներկայացված է ստորև: Մոիտորինգն իրականացվելու է ծրագրի թիմի կողմից,
որը կվավերացվի ԱԻՄ-ի կողմից: Մոնիթորինգի և գնահատման առաջընթացը հիմնված
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կլինի ծրագրի արդյունքների շրջանակում սահմանված թիրախների և ցուցանիշների
վրա:
ԾԻԳ-ը կստեղծի ծրագրի մոնիթորինգի առաջընթացի համակարգ: Մասնակցային
մեխանիզմներով համապատասխան տվյալների հավաքագրման և
արձանագրման
գործընթացը կաջակցի արդյունքների և
ենթաարդյունքների ցուցանիշների
մոնիթորինգին և գնահատմանը:

Ծրագրի մեկնարկային սեմինարի առաջադրանքները ներառում են հետևյալը.
1. ծրագրի ներկայացում բոլոր շահագրգիռ կողմերին.
2. ծրագրի թիմի ներկայացում.
3. ծրագրի արդյունքների շրջանակի հիման վրա աշխատանքային պլանի
ստեղծում, որը կներառի ծրագրի կառավարման թիմի դերերի,
պարտականությունների և գործառույթների հաստատում.
4. մոնիթորինգի և գնահատման ցուցանիշների վերանայում.
5. մոնիթորինգի և գնահատման, ինչպես նաև բյուջեի, աշխատանքային պլանի և
ժամանակացույցի հաստատում:
Ծրագրի շրջանակներում, ԾԻԳ-ը և Մոնիթորինգի ու գնահատման բաժինը
պատասխանատու կլինեն մոնիթորինգի համար, իսկ նրանց գործողությունները
կհիմնվեն տարեկան գործողությունների պլանի վրա: Տարեկան գործողությունների
պլանում կներկայացվեն ընթացիկ տարվա բոլոր անհրաժեշտ գործողությունները, իսկ
եռամսյակային կարգավիճակի հաշվետվությունները կներկայացնեն կատարված
աշխատանքների մոնիթորինգի գործընթացը: ՏԳԾ-ները կհամաձայնեցվեն և
նախատեսվեն ԱԻՄ տարեկան հանդիպումների ժամանակ: ՏԳԾ-ը ևս կառաջնորդվի
ծրագրի արդյունքների շրջանակով:
Ծրագրի
ընթացքում
կներկայացվեն
հետև
յալ
հաշվետվությունները
և
գնահատականները.
Մեկնարկային
սեմինարի հաշվետվությունը կպատրաստվի և մանրամասն
կներկայացնի
բոլոր
շահագրգիռ
կողմերի
դերը,
պարտականությունները,
գործողությունները և գործառույթները: Բացի այդ, այն կներառի առաջին տարեկան
գործողությունների պլանը և առաջին տարվա մոնիթորինգի պլանը:
Գործողությունների տարեկան ծրագիր (ԳՏԾ) - պետք է հաստատվի ԲԾԻԳ ՊՀ-ի
կողմից յուրաքանչյուր գործառնական ժամանակաշրջան սկսելուց առաջ, որը
մանրամասն
կներկայացնի
նախատեսվող
գործողությունները,
նպատակները,
արդյունքները և յուրաքանչյուր ցուցանիշի կատարման ժամկետները: AOP-ը կներառի
բոլոր անհրաժեշտ ֆինանսական գործունեությունները:
Եռամսյակային հաշվետվություններ - ծրագրի կառավարման բաժինը ԲԾԻԳ ՊՀ-ին
պետք է ներկայացնի յուրաքանչյուր եռամսյակի վերջում: Այն կներառի, թե ինչպես են
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կատարվում ծրագրի արդյունքների շրջանակում բացահայտված ցուցանիշները, ինչ
խնդիրներ և խոչընդոտներ են առաջանում իրականացման ընթացքում: Եռամսյակային
հաշվետվությունները կներկայացվեն կատարված աշխատանքների մոնիթորինգի
գործընթացը:
Տարեկան կառավարման հաշվետվություններ - Տարեկան կառավարման
հաշվետվությունը կներառի վերջին ԳՏԾ-ն, որը համեմատելու է իրական արդյունքները
ԳՏԾ-ում թվարկված թիրախների և կարևոր արդյունքների հետ՝ անհրաժեշտության
դեպքում առաջարկելով առաջիկա ԳՏԾ-ում բարելավման միջոցառումներ:
Արտաքին աուդիտի հաշվետվությունները - ֆինանսական հաշվետվությունների
հետ մեկտեղ պատրաստվում է նաև արտաքին տարեկան աուդիտորական
հաշվետվություն, որը կատարվում է կառավարության կողմից հաստատված
Ֆինանսական կանոնակարգի համաձայն:
Միջնաժամկետ գնահատումը - ծրագրի իրականացման ընթացքում կկատարվի
արտաքին միջանկյալ գնահատում՝ ծրագրի արդյունքների առաջընթացի վերաբերյալ:
Հաշվի կառնվի ծրագրի արդյունավետությունը և, անհրաժեշտության դեպքում,
կիրականացվի նպատակին հասնելու միջամտություն:
Ավարտական հաշվետվություն - կներկայացվի ծրագրի ավարտից երեք ամիս
առաջ: Ծրագրի արդյունքները կգնահատվեն ըստ պլանավորված արդյունքների:
Ավարտական
գնահատումը
կանդրադառնա
ծրագրի
ազդեցություններին
և
կայունությանը:
Ավարտական արտաքին գնահատում - հիմնական նպատակն է ուսումնասիրել
ծրագրի ազդեցությունները, կայունությունը և երկարաժամկետ ազդեցությունները:
Ավարտական գնահատումը կներկայացնի նաև հետագա գործողությունները, որոնք
պետք է իրականացվեն ծրագրի կայունության համար:
Մոնիթորինգ և
գնահատում
Եռամսյակային և տարեկան
հաշվետվություն
Ավարտական հաշվետվություն
Ծրագրի կառավարման խորհրդի
հանդիպումներ
Տեխնիկական վերահսկողություն
Հեղինակային իրավունքի
վերահսկողություն
Մեկնարկային և ավարտական
սեմինարներ

ԲԾԻԳ-ի
անձնակազմ
ԲԾԻԳ-ի
անձնակազմ
Ծրագրի
ղեկավար
փորձագետ

700

փորձագետ
ԲԾԻԳ-ի
անձնակազմ
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2000

700

700

2100

9423
2190

9427
2190

18850
4380

2000

4000

Միջանկյալ ուսումնասիրություն
Ավարտական ուսումնասիրություն

20000

միջազգային
փորձագետ
միջազգային
փորձագետ

20000
20000

20000

Արտաքին աուդիտ

3000

3000

3000

9000

Ընդամենը

5700

35313

37317

78330

Մոնիթորինգի և գնահատման գործողությունները ներառում են գենդերային
տեսանկյունից զգայուն շահագրգիռ կողմերի հետ խորհրդակցության գործընթացը:
Ցանկացած գենդերային կոնկրետ թիրախների կամ գենդերային վերաբերող
արդյունքների հայտնաբերման դեպքում համապատասխան մասնագետը կզբաղվի այդ
հարցով:
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Ե. Ծրագրի արդյունքների շրջանակ, ներառյալ` փուլերը, թիրախները և ցուցանիշները
Արդյունք

Ցուցանիշ

Ելակետային

Փուլեր

Ծրագրի

Ստուգման

Պատասխ

տվյալներ

(թիրախ,

թիրախի

միջոցներ

անա

1-ին

ավարտ

տվու

տարի)
Նպատակներ.

• Ծրագրի

0 շահառուներ

5000

թյուն
16000

6 ամիսը մեկ

գյուղատնտեսության ոլորտի

շահառուների

անգամ

հարմարվողականության

ընդհանուր թիվ

պատրաստվող

ամրապնդման և կլիմայի

(ուղղակի և

փոփոխության նկատմամբ

անուղղակի)

հարմարմարվողականության
բարձրացման նպատակով
կլիմայական ռիսկերի
նկատմամբ «Խոսրովի անտառ»

30%

40%

ններ,

• շահառու կանանց

հետազոտությո

տոկոս
• ՀՉԴ մոնիթորինգի
համակարգ

հաշվետվությու

ւններ
ՀՉԴ

ոչ

UNCCD

այո

աջակցու

մոնիթորինգի

պետական արգելոցին և

համակարգ

«Դիլիջան» ազգային պարկին

(չկա)

ԲԾԻԳ`

թյամբ

հարակից տեղական
համայնքների խոցելիության
նվազեցում` ինստիտուցիոնալ և
պլանավորման
կարողությունների հզորացման
միջոցով:
Բաղադրիչ 1: Համայնքային, կլիմայական խելացի գյուղատնտեսական գործելակերպերը դեգրադացված տարածքներում և
բուֆերային գոտում
Արդյունք 1: Համայնքային,
լկաիմայակայուն խելացի

• Վերականգնված և
բարձրացված

թիրախային

xx հա

համայնքներու վերականգ
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xx հա

Ծրագրի

ԲԾԻԳ և

վերականգն

հաշվետվությու թիրախա

Արդյունք

Ցուցանիշ

Ելակետային

Փուլեր

Ծրագրի

Ստուգման

Պատասխ

տվյալներ

(թիրախ,

թիրախի

միջոցներ

անա

1-ին

ավարտ

տվու

տարի)

թյուն

գյուղատնտեսական

հարմարվողականու

մ xx հա

նված

ված

ններ,

յին

գործելակերպերն

թյամբ հողերի

դեգրադացվա

տարածք

տարածք

հարցումներ, 6

համայնք

իրականացված են

ընդհանուր

ծ տարածքներ

(xx%)

(xx%)

ամիսը մեկ

ներ

դեգրադացված

տարածքը
Ոռոգման

Ոռոգման

Ոռոգման

Ծրագրի 6

ԲԾԻԳ և

տարածքներում` նվազել են

• Ոռոգման

արտադրական համակարգերի

համակարգերում

համակարգում համակար

համակարգ

և պահպանվող տարածքների

նվազեցված ջրի

ջրի կորուստը

գում ջրի

ում ջրի

խոցելիությունը կլիմայական

կորուստ

(70%)

կորուստը

կորուստը

(50%)

(30%)

ռիսկերի նկատմամբ
• բարելաված

• բարելաված

արոտավայրերի

արոտավայ

կառավարումից

րերի

օգտվող

կառավարու

անասունն

անասուննե

անասունների%,

մից

երի 30%-ը

րի 50%-ը

օգտվում է
անասուննե
րի%,
10%-ը
Ենթաարդյունք 1.1: Ոռոգման

Ոռոգման համակարգի Որոշված չէ

6100մ

ջրամատակարարման

վերականգնված

վերականգ

վերականգն

ամսյա

թիրախա

համակարգերը վերականգնված

հատված # մ

նված

ված

հաշվետվությ

յին
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120m

Արդյունք

Ցուցանիշ

Ելակետային

Փուլեր

Ծրագրի

Ստուգման

Պատասխ

տվյալներ

(թիրախ,

թիրախի

միջոցներ

անա

1-ին

ավարտ

տվու

տարի)
են` բարձրացել է ջրի

Տեղադրված արևային

հատված

օգտագործման

ֆոտովոլտայի

արդյունավետությունը;

պանելներ և պոմպեր #

թյուն
հատված

ուններ,

համայնք

հարցումներ,

ներ

Տեղադրվա Տեղադրված
ծ

պոմպերի

պոմպերի

քանակը -3

քանակը -1
Ենթաարդյունք

1.2:

1հա

5.2 հա

Ծրագրի 6

ԲԾԻԳ և

այգիներում համակարգով # հա

կաթիլայի

կաթիլային

ամսյա

թիրախա

ջրախնայող այգիներ

ն ոռոգում

ոռոգում

հաշվետվությ

յին

ուններ,

համայնք

հարցումներ,

ներ

30%

Ծրագրի 6

ԲԾԻԳ և

արոտավայրերի դեգրադացված վերականգնված

վերականգն

ամսյա

թիրախա

հողեր

ված

հաշվետվությ

յին

դաշտամիջյան ճանապարհները ճանապարհների

դաշտային

ուններ,

համայնք

վերականգնված են;

տոկոսը

ճանապարհ

հարցումներ,

ներ

# կմ վերականգնված

ներ

դաշտային

39.5

ճանապարհներ

վերականգն

# հատ ջրհեռացման

ված

խողովակներ

դաշտային

համայնքային
տեղադրված

են

կաթիլային

Ընտրված կաթիլային ոռոգան

Որոշված չէ

ոռոգման

համակարգեր;
Ենթաարդյունք

1.3:

տանող

Հեռագնա %

Դեգրադացված

/

առկա դաշտամիջյան
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կմ

Արդյունք

Ցուցանիշ

Ելակետային

Փուլեր

Ծրագրի

Ստուգման

Պատասխ

տվյալներ

(թիրախ,

թիրախի

միջոցներ

անա

1-ին

ավարտ

տվու

տարի)

թյուն
ճանապարհ
ներ
50 հատ
ջրհեռացմա
ն
խողովակնե
ր

1.4: Ստեղծված են բազմամյա

#

հա

բազմամյա

0

խոտաբույսերի

խոտաբույսերի

բազմամյա

բազմամյա

ամսյա

թիրախա

ցանքատարածքներ ` նվազել է

ցանքատարածքներ

բույսերի

բույսերի

հաշվետվությ

յին

ցանքատա

ցանքատար

ուններ,

համայնք

րածքներ

ածքներ

հարցումներ,

ներ

արոտավայրերի դեգրադացիան

հա

10

հա Ծրագրի 6

ԲԾԻԳ և

Ենթաարդյունք 1.5:

# հա վերականգնված

Վերական

1382հա

Ծրագրի 6

ԲԾԻԳ և

Համայնքային արոտավայրերն

խոտհարքներ և

գնված են

վերականգն

ամսյա

թիրախա

ու խոտհարքները

վարելահողեր

100 հա

ված

հաշվետվությ

յին

վերականգնված են, բարձրացել

# հա վերականգնված

խոտհարք

խոտհարքն

ուններ,

համայնք

է հարմարվողականությունը

արոտներ

ներ,

եր,

հարցումներ,

ներ

մարգագե

մարգագետ

տիններ և

իններ և

վարելահո

վարելահող

ղեր

եր
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Արդյունք

Ցուցանիշ

Ելակետային

Փուլեր

Ծրագրի

Ստուգման

Պատասխ

տվյալներ

(թիրախ,

թիրախի

միջոցներ

անա

1-ին

ավարտ

տվու

տարի)
Ենթաարդյունք 1.6 Կառուցված

#

հատ

կառուցված կորոշվի

են ջրարբիացման կետեր;

ջրարբիացման կետեր

թյուն

կառուցվա

կառուցված

Ծրագրի 6

ԲԾԻԳ և

ծ

ջրարբիացմ

ամսյա

թիրախա

ջրարբիաց

ան կետերի

հաշվետվությ

յին

ման

թիվը՝ 15

ուններ,

համայնք

հարցումներ,

ներ

կետերի
թիվը՝ 5
Ենթաարդյունք 1.7:

Ագրո-անտառի

1 հա

3 հա

Ծրագրի

ԲԾԻԳ և

Վերականգնված են`

հիմնադրման միջոցով

հիմնված

հիմնված

տեխնիկակա

թիրախա

դեգրադացված թեք լանջեր

# հա վերականգնված

ագրո-

ագրո-

ն

յին

տնկվել են բազմամյա,

դեգրադացված

անտառ

անտառ

հաշվետվությ

համայնք

չորադիմացկուն տեսակներ

լանջեր

ուններ,

ներ

թեք

միջնաժամկե
տ եւ
ավարտակա
ն
ուսումնասիր
ություններ

Բաղադրիչ 2.Խոցելի գյուղական համայնքներում ամրապնդել և ներդնել կլիմայական խելացի տեխնոլոգիաները և արժեշխթաները
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Արդյունք

Ցուցանիշ

Ելակետային

Փուլեր

Ծրագրի

Ստուգման

Պատասխ

տվյալներ

(թիրախ,

թիրախի

միջոցներ

անա

1-ին

ավարտ

տվու

տարի)
Արդյունք 2: Գյուղատնտեսական

• Կլիմայական

Որոշված չէ

թյուն

50

350

Ծրագրի 6

ԲԾԻԳ և

շահառու

շահառու

ամսյա

թիրախայ

արտադրանքի ստացման

խելացի

արժեշղթաներն ամրապնդված

տեխնոլոգիաներից

հաշվետվությ

ին

են, իսկ կլիմայական խելացի

օգուտ ստացող

ուններ,

համայնք

տեխնոլոգիաները հասանելի են

շահառուների

հարցումներ,

ներ

խոցելի գյուղական

ընդհանուր թիվը

համայնքների համար

• Եկամուտների
ավելացում, կամ
եկամուտների
նվազման կանխում
• Կլիմայական

30%-ը կին

50%-ը կին

շահառու

շահառու

խելացի
տեխնոլոգիաներից
օգուտ ստացող
շահառու կանանց
տոկոսը
Եթաարդյուք 2.1 Խելացի

X հա խոտաբույսերի

0.1 հա

0.5 հա

Ծրագրի 6

ԲԾԻԳ և

գյուղատնտեսական

ցանքս,

խոտաբույ

խոտաբույս

ամսյա

թիրախայ

սերի

երի ցանքս,

հաշվետվությ

ին

ցանքս,

2.5 հա հա

ուններ,

համայնք

X հա տեղադրված

կառուցվա

կակարկտա

հարցումներ,

ներ

հակակարկտային

ծ

յին ցանցերի

տեխնոլոգիաների ներդրում
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Արդյունք

Ցուցանիշ

Ելակետային

Փուլեր

Ծրագրի

Ստուգման

Պատասխ

տվյալներ

(թիրախ,

թիրախի

միջոցներ

անա

1-ին

ավարտ

տվու

տարի)
ցանցեր

1 հա-ի

թյուն
կառուցում

վրա
տեղադրվ

3.6 հա

X հա թփերի տնկում

ած է

թփերի

և մուլչապատում

հակակար

տնկում և

կտային

մուլչապատ

ցանցերւմ

ում

Ենթաարդյունք 2.2: Թիրախային

մ2 կառուցված

1000 մ2

3000 մ2

Ծրագրի 6

ԲԾԻԳ և

համայնքների տարածքներում

ջերմատներ

կառուցվա

կառուցված

ամսյա

թիրախայ

կառուցված են չտաքացվող

ծ

ջերմատներ

հաշվետվությ

ին

թեթև կոնստրուկցիաներով

ջերմատնե

100

ուններ,

համայնք

ր

շահառունե

հարցումներ,

ներ

ջերմատներ

ջերմատներով
զբաղվող

ր

շահառուների քանակ

30

70 %

#

շահառու

շահառունե

ջերմատներով

րը կանայք

զբաղվող շահառու

40 %

կանանց %-ը

շահառուն
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են

Արդյունք

Ցուցանիշ

Ելակետային

Փուլեր

Ծրագրի

Ստուգման

Պատասխ

տվյալներ

(թիրախ,

թիրախի

միջոցներ

անա

1-ին

ավարտ

տվու

տարի)

թյուն

երը
կանայք են

Ենթաարդյունք 2.3: Թիրախային

մ2 կառուցված

100 մ2

150 մ2

Ծրագրի 6

ԲԾԻԳ և

համայնքների տարածքներում

արևային չորանոցներ

կառուցվա

կառուցված

ամսյա

թիրախա

տեղադրված են արևային

ծ արևային

արևային

հաշվետվությ

յին

չորանոցներ

չորանոցնե չորանոցներ ուններ,

համայնք

ր

ներ

հարցումներ,
100

արևային

66

չորանոցներով

շահառու

շահառու

զբաղվող
շահառուների թիվը

որոնցից 80
%-ը կանայք
որոնցից

արևային

53 %-ը

չորանոցներով

կանայք

զբաղվող կանանց % -ը

161

Արդյունք

Ցուցանիշ

Ելակետային

Փուլեր

Ծրագրի

Ստուգման

Պատասխ

տվյալներ

(թիրախ,

թիրախի

միջոցներ

անա

1-ին

ավարտ

տվու

տարի)
Ենթաարդյունք 2.4:

# հատ կառավարման

Համայնքային կառավարում և

0

թյուն

4

4

Բիզնես

ԲԾԻԳ և

և բիզնես պլանները

կառավար

կառավարմ

պլանները

թիրախայ

կլիմայական խելացի

մշակված են

ման պլան

ան և 4

հասանելի են

ին

գյուղատնտեսական

կլիմայական խելացի

բիզնես

համայնք

արժեշղթաների համար

գյուղատնտեսական

պլան

ներ

կառավարման և բիզնես

արժեշղթաների

պլանները մշակված են

համար

Բաղադրիչ 3: Կլիմայական խելացի գյուղատնտեսկան գործելակերպի վերաբերյալ իրազեկության մակարդակի
բարձրացում,կարողությունների հզորացում, մոնիթորինգ և որոշումների կայացում
Արդյունք 3: Թիրախային

կլիմայական խելացի

համայնքներում

գյուղատնտեսկան

կլիմայական խելացի

գործելակերպի և ՀՉԴ

գյուղատնտեսկան

վերաբերյալ

գործելակերպի և ՀՉԴ

իրազեկության

վերաբերյալ իրազեկության

մակարդակի

մակարդակի

բարձրացումից և

բարձրացում,կարողությունների

կարողությունների

հզորացում, մոնիթորինգ և

հզորացումից օգտվող

որոշումների կայացում

շահառուների քանակը

0

200

300

Վերապատրաս ԲԾԻԳ և

շահառուն

շահառունե

տման

եր

ր

հաշվետվությու ին
ններ

թիրախայ
համայնք
ներ

շահառու կանանց
%-ը

30% կին
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40% կին

Արդյունք

Ցուցանիշ

Ելակետային

Փուլեր

Ծրագրի

Ստուգման

Պատասխ

տվյալներ

(թիրախ,

թիրախի

միջոցներ

անա

1-ին

ավարտ

տվու

տարի)

թյուն

շահառու

շահառու

Ենթաարդյունք 3.1: Ֆերմերային

# կլիմայի

100

200

Վերապատրաս ԲԾԻԳ և

դաշտային դպրոցները և

փոփոխության

շահառուն

շահառունե

տման

ագրոգիտասփյուռ

ազդեցության և

եր

ր

հաշվետվությու ին

ծառայությունները

սպառնալիքներին

տրամադրված են թիրախային

համապատասխան

համայնքներին` կլիմայական

արձագանքների

խելացի գյուղատնտեսական և

մասին տեղյակ

ններ

թիրախայ
համայնք
ներ

ՀՉԴ լավագույն պրակտիկաները շահառուների թիվը
տարածելու նպատակով;
շահառու կանանց % -

30% կին

40%

ը

շահառու

կիշահառու
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Արդյունք

Ցուցանիշ

Ելակետային

Փուլեր

Ծրագրի

Ստուգման

Պատասխ

տվյալներ

(թիրախ,

թիրախի

միջոցներ

անա

1-ին

ավարտ

տվու

տարի)

թյուն

Ենթաարդյունք 3.2 Կլիմայական

Կլիմայի

4

4

խելացի գյուղատնտեսության

փոփոխության

վերապատ վերապատր

վերաբերյալ լավագույն փորձի

սպառնալիքների

րաստման

աստման

օրինակներն ու ուսումնական

վերաբերյալ

ծրագրեր

ծրագրեր և

նյութերը կազմված, տարածված

իրազեկվածության

եւ

թեմաներ

և մատչելի են;

բարձրացման

թեմաներ

նպատակով # հատ
վերապատրաստման
ծրագրեր եւ թեմաներ
մշակված են
Ենթաարդյունք 3.3

# հատ

Ձևակերպված

4

հարմարվողկանության

հարմարվողկանությա

չէ

հարմարվո հարմարվող նության

թիրախայ

համայնքահեն

ն համայնքահեն

ղկանությ

կանության

համայնքահեն

ին

ան

համայնքահ

պլաններ

համայնք

համայնքա

են պլաններ

հեն

մշակված

պլաններ

են

պլանավորում

թիրախային պլաններ

համայնքներում

4

հարմարվողկա

ԲԾԻԳ և

ներ

մշակված
են
Ենթաարդյունք 3.4 Թիրախային

Թիրախային

տարածքներում կլիմայական
խելացի գյուղատնտեսության և

Մատչելի չէ

Մշակվել է

Մշակվել է 3

տարածքներում

1

հարմարվող նության

կլիմայական խելացի

հարմարվո կանության
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հարմարվողկա
համայնքահեն

ԲԾԻԳ և
թիրախայ
ին

Արդյունք

Ցուցանիշ

Ելակետային

Փուլեր

Ծրագրի

Ստուգման

Պատասխ

տվյալներ

(թիրախ,

թիրախի

միջոցներ

անա

1-ին

ավարտ

տվու

տարի)

թյուն

ՀՉԴ ապահովման նպատակով

գյուղատնտեսություն

ղկանությ

համայնքահ

մշակված

համայնք

մշակվել են համապատասխան

և ՀՉԴ կայունության

ան

են պլան

պլաններ

ներ

ռազմավարություններ,

ապահովման

համայնքա

նպատակով

հեն պլան

մշակիված պլաններ
Գ.
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Զ. Ծրագրի համապատասխանությունը Հարմարվողականության հիմնադրամի
արդյունքների շրջանակին
Ծրագրի

Ծրագրի

Հիմնադրամի

Հիմնադրամի

Դրամա

նպատակը

նպատակի

արդյունք

արդյունքի ցուցանիշ

շնորհի

(ներ)10

ցուցանիշը

(ներ)

գումարը

(ներ)

(ԱՄՆ
դոլար)

1. Ծրագրի նպատակն

1. Կլիմայի

Արդյունք 5:

5. էկոհամակարգային

է նվազեցնել «Խոսրովի

փոփոխության

Բարձրացել է

ծառայությունները և

անտառ» պետական

հետևանքներից

էկոհամակարգեր

բնական պաշարները

արգելոցի և «Դիլիջան»

բխող

ի կայունությունը

կլիմայի

ազգային պարկի

էկոհամակարգեր

կլիմայի

փոփոխությամբ և

հարակից

ի սպառնալիքի

փոփոխությամբ և

փոփոխականությամբ

համայնքների կլիմայի

մակարդակ

փոփոխականությ

պայմանավորված

փոփոխության

ամբ

սթրեսի

նկատմամբ

պայմանավորված պայմաններում

խոցելիությունը

սթրեսի

ամրապնդվել կամ

գյուղատնտեսության

պայմաններում

բարելավվել են

ոլորտի կլիմայի
փոփոխության
հարմարվողականությ
ան կարողության
հզորացման ու
ինստիտուցիոնալ և
պլանավորման
կարողությունների
ամրապնդման
միջոցով
Ծրագրի արդյունք

Ծրագրի

Հիմնադրամի

Հիմնադրամի

Դրամաշ

(ներ)

արդյունքի

ենթաարդյունք

ենթաարդյունքի

նորհի

ցուցանիշ

գումարը

ցուցանիշ (ներ)

(ԱՄՆ
դոլար)
10

The AF utilized OECD/DAC terminology for its results framework. Project proponents may use different terminology but the overall principle should
still apply

166

1. Համայնքահեն

Կլիմայական

Ենթաարդյունք 5:

5.1. Ստեղծված,

խելացի

խելացի

Խոցելի

պահպանված կամ

գյուղատնտեսական

տեխնոլոգիաները ֆիզիկական,

բարելավված բնական

գործելակերպը

հասանելի են

բնական և

պաշարների թիվը և

ներդրված է

խոցելի

սոցիալկան

տեսակը կլիմայի

դեգրադացված

գյուղական

ակտիվները

փոփոխության և

տարածքներում`

համայնքներին

բարելավվել են

փոփոխականության

նվազեցնելով

կլիմայի

արդյունքում

արտադրական

փոփոխության և

առաջացած

համակարգերի և

փոփոխականությ

պայմաններին

պահպանվող

ան

դիմակայելու համար

տարածքների

պայմաններում

խոցելիությունը
կլիմայական
ռիսկերի նկատմամբ
2. Ամրապնդվել են

Բարձրացել է

Ենթաարդյունք 6:

6.1.1.Հարմարվողական

էկոլոգիապես մաքուր

գյուղատնտեսակ

Ամրապնդված

միջոցների թիվը և

գյուղատնտեսական

ան արտադրանքի նպատակային

տեսակ (ֆիզիկական,

արտադրանքի

արտադրողական

անհատական և

ինչպես նաև

ստացման

ությունը

համայնքային

գիտելիքներ), որոնք

արժեշղթաները և

կենսապահովմա

ստեղծվել են

կլիմայական խելացի

ն

նպատակային

տեխնոլոգիաները

ռազմավարությու

անհատական կամ

հասանելի են դարձել

ններ` կապված

համայնքային

խոցելի գյուղական

կլիմայի

կենսապահովման

համայնքների համար

փոփոխության,

ռազմավարություններ

ներառյալ

ի օժանդակման

փոփոխականությ

համար

ան

6.1.2. Կլիմայի

ազդեցություններ

փոփոխության

ի հետ

սցենարով
պայմանավորված
ստեղծված տնային
տնտեսությունների
եկամտի աղբյուրների
տեսակը
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3. Թիրախային

Համայնքային

Ենթաարդյունք 3:

համայնքներում

աշխատողների,

Հարմարվողական մակարդակում

բարձրացել է

տնային

ությանը և

իրազեկման

տնտեսություններ ռիսկերի

ռիսկերի նվազեցման

մակարդակը`

ի, ՀԿ-ների

նվազեցմանն

գործողությունների

կլիմայական խելացի

ներկայացուցիչնե

ուղղված

կամ

գյուղատնտեսական

րի, զանգվածային

իրազեկման

ռազմավարություններ

արտադրանքի

լրատվության

աշխատանքների

ի թիվը և տեսակը

ստացման և հողերի

միջոցների

ն մասնակցող

3.1.2 Թեման

չեզոք դեգրադացիային

ներկայացուցիչնե

բնակչության

լուսաբանող

հասնելու մեթոդների

րի, ուսուցիչների

թիրախային

լրատվությունների

պլանավորման,

և ուսանողների

խմբեր

թիվը տեղական

մոնիթորինգի և

թիվն, ովքեր

մամուլում և

որոշումների

մասնակցել են

լրատվամիջոցներում

կայացման

իրազեկման և

վերաբերյալ:

գիտելիքների
մակարդակի
բարձրացման
դասընթացներին:
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3.1.1 Տեղական
ներկայացված

Է. Ծրագրի բյուջեն
Արդյունք/Ենթաարդյունք
Բաղադրիչ 1
Ընդամենը
Բաղադրիչ 1
1

1.1

Շինարարական
ընկերություն 1

Իրականացնող
կազմակերպություն
1.2
1.1-1.2

1.3

Շինարարական
ընկերություն 1
Նախագծային
ընկերություն 1
Շինարարական
ընկերություն 2

Նախագծային
ընկերություն 2
1.4

Իրականացնող
ընկերություն

1.5

1.6

Շինարարական

Նշումներ

Ոռոգման համակարգի
կառուցում
38 կվտ ժամ արևային
պոմպերի տեղադրում
Այգիների հիմնում առանց
կաթիլային ոռոգման
համակարգի
Կաթիլային ոռոգման
համակարգի կառուցում
Նախագծա-հաշվարկային
փաստաթղթերի
պատրաստում
Առկա դաշտային
ճանապարհների
վերակառուցում և
ջրահեռացման
խողովակների տեղադրում
Նախագծա-հաշվարկային
փաստաթղթերի
պատրաստում
Վարելահողերի
վերականգնում
Համայնքային արոտների և
խոտհարքների
վերականգնում
Կաթիլային ոռոգման
համակարգով այգիների
հիմնում
Ջրարբիացման կետերի
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Y-1
507,041

Y-2
1,170,627

Y-3
55,515

TOTAL
1,733,183

150 000

482566

-

632.566

N1

23041

30 000

-

53.041

35 000

100 000

-

135.000

N1

10 000

64 833

-

74.833

N1

50 000

-

-

50.000

N2

100 000

209 315

-

309.315

N3

31 000

-

-

31.000

N4

8 000

14 000

9205

31.205

N5

60 000

180 000

40310

280.310

10 000

42 600

-

52.600

20 000

31 313

-

51.313

N3

1.7

Բաղադրիչ 2
2.1

ընկերություն 2
Իրականացնող
ընկերություն

10 000

Ընդամենը
Բաղադրիչ 2
Իրականացնող
ընկերություն

2.2

Իրականացնող
ընկերություն

2.2

Շինարարական
ընկերություն 1

2.3

Շինարարական
ընկերություն 1

Շինարարական
ընկերություն 1

Իրականացնող
ընկերություն
2.4

կառուցում
Դեգրադացված լանջերի
հարմարվողականության
բարձրացում

Խորհրդատվական
կազմակերպություն

114 000
Խելացի
գյուղատնտեսական
գործելակերպեր,
0,5 հա խոտաբույսերի
ցանքս,
Դաշտային պայմաններում
փորձարկման
տարածքների ստեղծում
Տնամերձ հողերի վրա
օրգանական
պարարտանյութերով հողի
բարելավման
ցուցադրություն ա
Արևային ջերմատների
կառուցում կաթիլային
ոռոգմամբ
Մրգերի, բանջարեղենի և
խոտաբույսերի համար
արևային չորանոցների
կառուցում
Հակակարկտային ցանցերի
կառուցում
Ջերմակայուն,
չորադիմացկուն նոր
սորտերի և մշակաբույսերի
ներդրում
Թփերի տնկում և
մուլչապատում

5 000

Համայնքային
կառավարում և բիզնես

65 000

170

16 000

6000

192397
10 617

36 000

32.000

N5

342397

-

N5

15.617

2000

3000

2200

7200

N5

20 000

50 000

20 000

90.000

N1

15 000

60 000

10 800

85.800

-

41 667

2000

6 000

3000

11.000

5 000

21 113

-

26.113

N5

65.000

N6

41.667

N1

պլաններ, ներառյալ
կլիմայական խելացի
գյուղատնտեսական
արժեշղթաներ ի բնական
ու գյուղատնտեսական
էկոհամակարգերի
հարմարվողականության
բարձրացման համար

1

Բաղադրիչ 3
3.1

3.2

Ընդամենը
Բաղադրիչ 3
Խորհրդատվական
կազմակերպություն
2

Խորհրդատվական
կազմակերպություն
2

61000

60500

78500

200000

Սեմինարներ

5 000

-

-

5000

N7

Հարցաթերթիկների
մշակում և հարցումների
անցկացում
Դաշտային դպրոցների
ուսումնական ծրագրերի
մշակում
Դաշտային դպրոցների
խմբերի կազմակերպում,
գիտելիքների
կատարելագործում,
ցուցադրական դաշտային
փորձարկումներ
Համայնքների կարիքների և
կարողությունների
ուսումնասիրություն
Վերապատրաստման
ևիրազեկվածության
բարձրացման ծրագրի
մշակումը
Ծրագրի համար թեմաների
մշակում
Գիտելիքների և
հմտությունների
ուսուցման ծրագրի

4 000

-

-

4 000

N7

8 000

-

-

8 000

5000

15000

15000

35000

12 000

-

-

12 000

12000

-

-

12 000

4000

-

-

4000

2000

15 000

15 000

32 000
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N7

3.3

3.4

3.5

Խորհրդատվական
կազմակերպություն
2

Խորհրդատվական
կազմակերպություն
2

Խորհրդատվական
կազմակերպություն
2

իրականացում
Ծրագրային նյութերի,
արդյունքների, լավագույն
փորձի տարածման պլանի
մշակում,
Ծրագրային նյութերի,
արդյունքների, լավագույն
փորձի տարածում,
Թիրախային
տարածքներում
կլիմայական խելացի
գյուղատնտեսության և ՀՉԴ
ապահովելու նպատակով
ռազմավարությունների
մշակում
Համայնքներում գոյություն
ունեցող հասարակական
կազմակերպությունների,
կանանց, երիտասարդների,
բնապահպանական և այլ
միավորումների որոշում և
դրանց համար
կարողությունների
հզորացման պլանի
մշակում
Մոնիթորինգի համակարգի
ստեղծում և իրականացում
հողահեն
հարմարվողականության
միջոցների և հողի չեզոք
դեգրադացման համար

Ընդամենը: Ծրագրի
բաղադրիչներ
Ծրագրի կառավարման
ծախսեր (ԲԾԻԳ)
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-

2500

2500

5 000

N7

1500

3000

15000

19 500

-

3000

8000

11 000

2000

12 000

12 000

26 000

5500

10000

11000

26500

N7

N7

682,041

1.423.524

170.015

2,275,580

11.376

11.378

11.376

34.130

ընդհանուր բյուջեի 1.5%)
Ծրագրի ընդհանուր
արժեք
Ծրագրի իրականացման
ծախսեր (* ընդհանուր
բյուջեի առավելագույն
8.5% -ը)
Ծրագրի ընդհանուր
արժեքը

693.417

1.434.900

181.393

2.309.710
196290

44.165
737.582

74.393
1.509.293

77.732
259.125

2.506.000

Ծրագրի իրականացման ծախսեր (* ընդհանուր բյուջեի առավելագույն 8.5% -ը)
Y-1

Y-2

Y-3

TOTA L

Ծրագրի ղեկավար
Համակարգող
Մոնիթորինգի մասնագետ

8.990
8.330
7.660

8.990
8.330
7660

9.010
8.330
7.670

26.990.
24.990
22.990

Սոցիալական և գենդերային ռիսկերի գնահատման
մասնագետ
Բնապահպանական ռիսկ մասնագետ

5830

5830

5840

17500

5830

5830

5840

17500

700

700

700

2100

9423
2190

9427
2190
2000

18850
4380
4000

Մոնիթորինգ և գնահատում 67685
Եռամսյակային և տարեկան հաշվետվություններ
Ավարտական հաշվետվություն
Ծրագրի կառավարմա խորհուրդի կազմակերպում
Տեխնիկական վերահսկողություն
Հեղինակային վերահսկողություն
Մեկնարկային և ավարտական սեմինարներ

ԲԾԻԳ
անձնակազմ
ԲԾԻԳ
անձնակազմ
Ծրագրի
ղեկավար
Expert
Expert
ԲԾԻԳ

2000
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Միջանկյալ գնահատում
Ավարտական գնահատում

անձնակազմ
Միջազգային
փորձագետ
Միջազգային
փորձագետ

20 000

Արտաքին աուդիտ
Թարգմանություն
Այլ ծախսեր

Ընդհանուր արժեքը

20 000
20 000

20 000

3000
1500
830

3000
1500
830

3000
2500
830

9000
5500
2490

44670

74.283

77337

196290

Ծրագրի Կառավարման ծախսեր ընդհանուր բյուջեի 1.5% -ը
Տ-1

Տ-2

Տ-3

Ընդամենը

Ֆինանսների պատասխանատու
Վարչական աջակցություն
Գնումների մասնագետ
Գործուղման ծախսեր
Այլ ծախսեր

4190
3100
1980
1160
930

4190
3100
1980
1190
930

4196
3120
1960
1180
924

12576
9320
5920
3530
2784

Ընդամենը

11360

11390

11380

34130
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Ը. Վճարման գրաֆիկն ըստ փուլերի

Պայմանագրի կնքումից հետո
Պլանավորված
ամսաթիվ

Ծրագրի
մեկնարկից մեկ
տարի հետո

2-րդ տարի

Ընդամենը

Հունվար 2019

Հունվար 2020

Մայիս 2022

Ծրագրի միջոցները

682,041

1.423.524

170.015

2275580

Ծրագրի
իրականացման
ծախսեր
Ծրագրի ընդհանուր
արժեք
ԻԿ վճար/
վերահսկողության
ծախսեր
Ծրագրի ընդհանուր
արժեք

11.376

11.378

11.376

34.130

693.417

1.434.900

181.393

2.309.710
196290

44.165
737.582

74.393
1.509.293
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77.732
259.125

2.506.000

ԲԱԺԻՆ IV: ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ ԾՐԱԳՐԻ ՀԱՎԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ
ԻՐԱԿԱՆԱՑՆՈՂ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ ՀԱՎԱՍՏԱԳՐՈՒՄ
Ա. Ծրագրին հավանություն տալու մասին կառավարության նամակ. Ներկայացրեք
պետական պաշտոնյաի անուն, ազգանունը և պաշտոնը: Նշեք հավանություն տալու
ամսաթիվը: Տարածաշրջանային ծրագրի պարագայում, պետք է նշվեն հավանություն
տվող բոլոր մասանակից երկրների պետական պաշտոնյաների անունները:
Հավանություն տալու մասին նամակը /ները/ պետք է ներկայացվեն ծրագրի առաջարկի
հավելվածի տեսքով: Այն պետք է կցվի ստորև ներկայացված ձևաչափով:
Տարածաշրջանային ծրագրի պարագայում խնդրում ենք ավելացնել հավանություն տվող
բոլոր մասանակից երկրների կառավարությունները.
Պրն. Էրիկ Գրիգորյան` ՀՀ Ամսաթիվ: 2018թ-ի օգոստոսի
շրջակա միջավայրի նախարար
6
Բ. Իրականացնող կազմակերպության հավաստագրում. Ներկայացրեք իրականացնող
կազմակերպության համակարգողի անուն, ազգանունը և նշեք հավանություն տալու
ամսաթիվը: Ներկայացրեք նաև ծրագրի կոնտակտային անձանց անուններն ու
ազգանունները, հեռախոսահամարներն ու էլ. հասցեները:
Հաստատում եմ, որ սույն առաջարկը պատրաստվել է Հարմարվողականության
հիմնադրամի կողմից տրամադրված ուղեցույցերի և գերակա ազգային զարգացման
ու հարմարվողականության ծրագրերի համապատասխան (ՄԱԿ-ի ԿՓՇԿ ներքո
«Ազգային
մակարդակով
սահմանված
նախատեսվող
գործողություններ/ներդրումներ», «ՀՀ Շրջակա միջավայրի պահպանության
Ազգային գործողությունների 2-րդ ծրագիր», «Կենսաբանական բազմազանության
ազգային ռազմավարություն և ԳԾ», «ԲՀՊՏ-ների զարգացման ազգային
ռազմավարություն և գործողությունների ծրագիր», «անապատացման դեմ պայքարի
ռազմավարությանը և գործողությունների ազգային ծրագիր», «Հողերի չեզոք
դեգրադացման
ազգային
ռազմավարություն,
«Համայնքների գյուղատնտեսական ռեսուրսների
կառավարման և
մրցունակության» ծրագրի 2010-2020) և ենթակա է Հարմարվողականության
հիմնադրամի խորհրդի կողմից հաստատման` համաձայն հիմնադրամի
բնապահպանական
ու
սոցիալական
քաղաքականության
համապատասխանությամբ ծրագրի իրականացման և այն ընկալմամբ, որ սույն
ծրագրի իրականացման ամբողջ պատասխանատվությունը
/իրավական և
ֆինանսական /կրում է իրականացնող մարմինը:
Անուն, ազգանուն և ստորագրություն
Իրականացնող մարմնի համակարգող
Հեռ. և էլ. փոստ: info@cep.am , 010651631

Մերուժան Գալստյան
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Ծրագրի կոնտակտային անձինք: Սամվել Բալոյան, Էդիկ Ոսկանյան, Ռուբիկ
Շահազիզյան
Հեռ. և էլ. Հասցե: sbaloyan09@rambler.ru , edshw@yahoo.com , rshahazizyan@yahoo.com
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ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԲՆՈՒԹՅԱՆ ՀԱՏՈՒԿ ՊԱՀՊԱՆՎՈՂ ՏԱՐԱԾՔՆԵՐԻՆ ՀԱՐԱԿԻՑ
ՀԱՄԱՅՆՔՆԵՐԻ ԵՎ ԷԿՈՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐԻ ՀԱՐՄԱՐՎՈՂԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՆԵՐՈՒԺԻ
ԲԱՐՁՐԱՑՈՒՄ» ԾՐԱԳԻՐ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԲՆԱՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ
ԵՎ
Տավուշի մարզի Դիլիջան (ներառյալ` Հաղարծին, Աղավնավանք, Գոշ, Խաչարձան,
Թեղուտ գյուղերը) համայնքի և Լոռու մարզի Ֆիոլետովո և Մարգահովիտ
համայնքների
ՄԻՋԵՎ

« » «

» 2019 թվական

178

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԲՆՈՒԹՅԱՆ ՀԱՏՈՒԿ ՊԱՀՊԱՆՎՈՂ ՏԱՐԱԾՔՆԵՐԻՆ ՀԱՐԱԿԻՑ
ՀԱՄԱՅՆՔՆԵՐԻ ԵՎ ԷԿՈՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐԻ ՀԱՐՄԱՐՎՈՂԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՆԵՐՈՒԺԻ
ԲԱՐՁՐԱՑՈՒՄ» ԾՐԱԳՐԻ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ԿԱՅՈՒՆՈՒԹՅԱՆ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ
ՆԱԽԱԲԱՆ
Հայաստանի Հանրապետության շրջակա միջավայրի նախարարությունը (այսուհետ՝
Նախարարություն) և Տավուշի մարզի Դիլիջան (ներառյալ` Հաղարծին, Աղավնավանք,
Գոշ, Խաչարձան, Թեղուտ գյուղերը) համայնքի և Լոռու մարզի Ֆիոլետովո և
Մարգահովիտ համայնքները (այսուհետ՝ Պայմանագրի կողմեր)

հաշվի առնելով, որ Հայաստանի Հանրապետության շրջակա միջավայրի
նախարարության «Բնապահպանական ծրագրերի իրականացման գրասենյակ»
պետական հիմնարկը 2016 թվականի նոյեմբերի 4-ին հավատարմագրվել է «Կլիմայի
փոփոխության մասին» ՄԱԿ-ի շրջանակային կոնվենցիայի Հարմարվողականության
հիմնադրամին՝ հիմնադրամի խորհրդի B.28-29.1 որոշմամբ.
նկատի ունենալով, որ կլիմայի փոփոխության պայմաններում անհրաժեշտ է
նվազեցնել «Դիլիջան» ազգային պարկին հարակից համայնքների խոցելիությունը՝
հզորացնելով գյուղատնտեսության ոլորտի հարմարվողական կարողությունները,
ամրապնդելով ինստիտուցիոնալ ու պլանավորման
հնարավորությունները,
իրականացնելով կլիմայի փոփոխության նկատմաբ հարմարվողականության
միջոցառումներ.
ընդունելով, որ «Հայաստանի բնության հատուկ պահպանվող տարածքներին
հարակից համայնքների և էկոհամակարգերի հարմարվողականության ներուժի
բարձրացում» ծրագրի հայտն ամբողջությամբ պատրաստ է և համապատասխանում է
կլիմայի փոփոխությամբ պայմանավորված բնական և գյուղատնտեսական
լանդշաֆտների հարմարվողականության մակարդակի բարձրացման պահանջներին.
կարևորելով, որ ծրագրի իրականացումը կօգնի Դիլիջան, Ֆիոլետովո և
Մարգահովիտ համայնքների իշխանություններին՝ քաղել դասեր և մշակել ու
իրականացնել ծրագրի արդյունքների կայունության ապահովման ծրագրեր.
պայմանավորվեցին ներքոհիշյալի մասին:

ՀՈԴՎԱԾ 1. ՆՊԱՏԱԿՆԵՐ
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1. Բարձրացնել կլիմայի գլոբալ փոփոխության պայմաններում Համայնքի վարչական
տարածքում դեգրադացված բնական և գյուղատնտեսական լանդշաֆտների
հարմարվողականությունը.
2. Ստեղծել կերի կայուն բազա.
3. Ներդնել ոչ ավանդական մշակամույսեր.
4. Նպաստել շահառուների կենսապայմանների բարելավմանը.
5. Բարձրացնել բնակչության գիտելիքների մակարդակը կլիմայի փոփոխության
պայմաններում հարմարվողականության վերաբերյալ:

ՀՈԴՎԱԾ 2. ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ
Նախարարությունը և Համայնքը համագործակցում են «Հայաստանի բնության հատուկ
պահպանվող տարածքներին հարակից համայնքների և էկոհամակարգերի
հարմարվողականության ներուժի բարձրացում» ծրագրի իրականացման ընթացքում
ցուցաբերել
անհրաժեշտ
փոխադարձ
օժանդակություն՝
տեղեկատվության
փոխանակման և հնարավոր խոչընդոտների վերացման նպատակով:
Այս հոդվածով նախատեսված դեպքերում խորհրդատվությունը և տեղեկատվության
ու փաստաթղթերի փոխանակումը պետք է կատարվեն առանց վնասելու այնպիսի
ընթացակարգերը, որոնք կարող են պահանջվել` ապահովելու համար որոշակի
տեղեկատվության և փաստաթղթերի գաղտնիությունն ու հասանելիության
սահմանափակ բնույթը:
ՀՈԴՎԱԾ 3. ԾՐԱԳՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ
Ծրագիրն իրականացնելու է Հայաստանի Հանրապետության շրջակա միջավայրի
նախարարությունը ի դեմս «Բնապահպանական ծրագրերի իրականացման
գրասենյակ» պետական հիմնարկի՝ «Կլիմայի փոփոխության մասին» ՄԱԿ-ի
շրջանակային
կոնվենցիայի
Հարմարվողականության
հիմնադրամի կողմից
տրամադրած դրամաշնորհի միջոցով:
«Բնապահպանական ծրագրերի իրականացման գրասենյակ» պետական հիմնարկը
Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված մրցութային կարգով
ընտրում է համապատասխան կազմակերպություն՝ ծրագիրն իրականացնելու
նպատակով:
«Բնապահպանական ծրագրերի իրականացման գրասենյակ» պետական հիմնարկն
իրականացնում է մոնիթորինգ կատարվող աշխատանքների նկատմամբ և
արդյունքների մասին տեղեկացնում Նախարարությանը և Համայնքին:
Կատարված աշխատանքների վերաբերյալ հաշվետվությունները քննարկվում են
Նախարարությունում և Համայնքում ու տրվում է համապատասխան եզրակացություն:
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«Բնապահպանական ծրագրերի իրականացման գրասենյակ» պետական հիմնարկը
հաշվետվությունները և դրանց վերաբերյալ Նախարարության ու Համայնքի
եզրակացությունները տեղադրում է իր պաշտոնական կայքէջում՝ www.epiu.am:
Ծրագրով նախատեսված աշխատանքների վերջնական արդյունքներն ընդունվում են
Նախարարության և Համայնքի փոխադարձ համաձայնությամբ:

ՀՈԴՎԱԾ 4. ԾՐԱԳՐԻ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ԿԱՅՈՒՆՈՒԹՅԱՆ ԱՊԱՀՈՎՈՒՄ
Ծրագրի արդյունքների կայունության ապահովման նպատակով Նախարարությունը և
Համայնքը փոխադարձ համաձայնությամբ պայմանավորվում են հետևյալը.
1. Համայնքն իրականացնում է իր վարչական սահմաններում կատարված
աշխատանքների արդյունքների պահպանությունը, շահագործումը, խնամքն ու
վերանորոգումը.
2. Համայնքն
անհրաժեշտության
դեպքում կարող է դիմել Հայաստանի
Հանրապետության կառավարությանը՝ ծրագրի արդյունքների պահպանության և
վերանորոգման նպատակով որոշակի օժանդակություն ստանալու հարցով.
3. Նախարարությունը մշտական մոնիթորինգ է իրականացնում (ըստ եռամսյակների)
ծրագրի արդյունքների նկատմամբ և ստացված տվյալները քննարկում Համայնքի
հետ.
4. Համայնքը ծրագրի արդյունքների կայունության մարդածին խախտումների
հայտնաբերման դեպքում անհապաղ դիմում է Նախարարությանը և իրավապահ
մարմիններին՝ համապատասխան միջոցներ ձեռք առնելու նպատակով.
5. ծրագրի արդյունքների խախտումների հետևանքների վերացումն իրականացվում է
Նախարարության և Համայնքի համատեղ ջանքերով՝ անհրաժեշտության դեպքում
դիմելով Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանը՝ համապատասխան
միջոցներ տրամադրելու նպատակով:

ՀՈԴՎԱԾ 5. ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐԻ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅԱՆ ԺԱՄԿԵՏԸ
Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում ստորագրման պահից և գործում է անժամկետ։
Համաձայնագիրը կնքվում է հայերեն լեզվով 2
Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

հավասարազոր

օրինակից:

Համաձայնագրում փոփոխությունները և լրացումները կարող են կատարվել
Նախարարության և Համայնքի համաձայնությամբ` լրացուցիչ համաձայնագիր
կնքելու միջոցով, որը կհանդիսանա սույն Համաձայնագրի անբաժանելի մասը:
ՀՈԴՎԱԾ 6. ԾԱՆՈՒՑՈՒՄԸ, ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ
Համաձայնագրի ներքո պահանջվող կամ հանձնման թույլտվություն ստացած կամ
ներկայացված ցանկացած ծանուցում կամ պահանջագիր պետք է լինի գրավոր:
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Կհամարվի, որ նման ծանուցումը կամ պահանջագիրը պատշաճ կերպով տրվել կամ
ներկայացվել է, երբ այն առձեռն, պատվիրված փոստով, առաքողի, հեռագրի միջոցով
կփոխանցվի այն կողմին, որին պահանջվում է այն հանձնել կամ ներկայացնել` ստորև
ներկայացված հասցեով կամ այլ այնպիսի հասցեով, որի մասին հետագայում
կծանուցվի:

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐ՝
ԴԻԼԻՋԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ՝
ՈՒՐՑԱՁՈՐ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ՝
ՄԱՐԳԱՀՈՎԻՏ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ՝
ՖԻՈԼԵՏՈՎՈ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ՝
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