
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՍԱԲԱՆԱԿԱՆ 
ԲԱԶՄԱԶԱՆՈՒԹՅԱՆ ՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ, ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ, 

ՎԵՐԱՐԱՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԿԱՅՈՒՆ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ 
ԲՆԱԳԱՎԱՌՆԵՐՈՒՄ 2021-2025 թթ. ՌԱԶՄԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԵՎ 

ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԻ ՄՇԱԿՄԱՆ 
ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՅԻՆ ՔԱՐՏԵԶ

ՓՈՐՁԱԳԵՏ` ՌՈՒԲԵՆ ՎԱՐԴԱՆՅԱՆ    

ԵՐԵՎԱՆ 2019Թ.



ՆԱԽԱԲԱՆ

Կենսաբանական բազմազանության պահպանության և կայուն օգտագործման 

հարցերը հանդիսանում են  շրջակա միջավայրի ռազմավարության անբաժանելի 

մասը՝ նպատակաուղղված կենսաբազմազանության կորստի, բնական 

միջավայրի դեգրադացման կանխարգելմանը, բնության բազմազանության և 

մարդկանց բարեկեցության ապահովմանը: Այս բնագավառում Հայաստանի 

որդեգրած քաղաքականությունը պետք է  համահունչ լինի «Կենսաբանական 

բազմազանության մասին» կոնվենցիայի (ԿԲԿ/CBD) Ռազմավարական պլանով 

սահմանված նպատակներին:



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ 
ԿԵՆՍԱԲԱԶՄԱԶԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ

Հարավային Կովկասի կենսաբազմազանությունն ու էկոհամակարգերը համաշխարհային նշանակություն 

ունեն: 

Բնության համաշխարհային հիմնադրամի (ԲՀՀ/WWF) կողմից Կովկասյան տարածաշրջանը ճանաչվել է 

որպես «Գլոբալ 200» էկոտարածքներից մեկը: 

«Conservation International» կազմակերպությունն այս տարածաշրջանը ճանաչել է որպես համաշխարհային 

«թեժ կետ», այսինքն` կենսաբանական տեսանկյունից աշխարհի 25 առավել բազմազան և վտանգված 

ցամաքային էկոհամակարգերից մեկը:

ՀՀ ամբողջ տարածքը գտնվում է «Birdlife International» կազմակերպության Էնդեմիկ թռչունների տարածքում 

(ԷԹՏ) , որը զբաղեցնում է 170 000 քառակուսի կիլոմետր տարածք և ներառում Ադրբեջանի, Վրաստանի, 

Իրանի, Ռուսաստանի և Թուրքիայի որոշ տարածքներ:



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ 
ԿԵՆՍԱԲԱԶՄԱԶԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ

3800 տեսակի 
անոթավոր բույսեր 

428 հողային և 
ջրային ջրիմուռներ

399 մամուռներ 4207 սնկեր 

464 քարաքոսեր, 
549 ողնաշարավոր 

կենդանիներ
17200 անողնաշար 

կենդանիներ 

Հայաստանի կենսաբազմազանությունն աչքի է ընկնում բարձր էնդեմիզմով՝ մոտ 500 

կենդանատեսակ (ֆաունայի շուրջ 3 %-ը) և 144 բուսատեսակ (ֆլորայի 3.8 %-ը), որոնք 

համարվում են Հայաստանի էնդեմիկներ



ԿԵՆՍԱԲԱԶՄԱԶԱՆՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՀՀ-
ԱՆ ՄՇԱԿԱԾ ՌԱԶՄԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ 
ԱԶԳԱՅԻՆ ԶԵԿՈՒՅՑՆԵՐԸ 

ՀՀ 1-ԻՆ ԱԶԳԱՅԻՆ 
ԶԵԿՈՒՅՑ, 1999 Թ.

ՀՀ ԿՌԳԾ-Ը 
ՄՇԱԿՎԵԼ Է 1999 
Թ.-ԻՆ՝ 2000-2004 

ԹԹ. ՀԱՄԱՐ

ՀՀ 2-ՐԴ ԱԶԳԱՅԻՆ 
ԶԵԿՈՒՅՑ, 2002 Թ.

ՀՀ 3-ՐԴ ԱԶԳԱՅԻՆ 
ԶԵԿՈՒՅՑ, 2006 Թ.

ՀՀ ՇՄՊԳԾ-Ը
ՄՇԱԿՎԵԼ Է 

2008Թ.-ԻՆ՝ 2009-
2013 ԹԹ. ՀԱՄԱՐ

ՀՀ 4-ՐԴ ԱԶԳԱՅԻՆ 
ԶԵԿՈՒՅՑ, 2009 Թ.

ՀՀ 5-ՐԴ ԱԶԳԱՅԻՆ 
ԶԵԿՈՒՅՑ, 2014 Թ.

ՀՀ ԿՌԳԾ-Ը 
ՄՇԱԿՎԵԼ Է 

2015Թ.-ԻՆ՝ 2016-
2020ԹԹ. ՀԱՄԱՐ

ՀՀ 6-ՐԴ ԱԶԳԱՅԻՆ 
ԶԵԿՈՒՅՑ, 2019 Թ.

ՄԱԿ-Ի <<ԿԵՆՍԱԲԱՆԱԿԱՆ ԲԱԶՄԱԶԱՆՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ>> ԿՈՆՎԵՆՑԻԱ, ՀՀ ԱՆԴԱՄԱԿՑԵԼ Է 29.12.1993



ԾՐԱԳՐԻ ՆՊԱՏԱԿԸ

ՀՀ Շրջակա միջավայրի  նախարարության (ՇՄՆ)  և ՀՀ-ում Մեծ Բրիտանիայի 

դեսպանատան միջև ստորագրված հուշագրի հիման վրա իրականացվող 

«Բնության հատուկ պահպանվող տարածքների կառավարման համակարգի 

բարելավում՝ միջազգային համագործակցության ամրապնդման և 

անձնակազմի կարողությունների հզորացման միջոցով» ծրագրի 

շրջանակներում «Բնապահպանական ծրագրերի իրականացման գրասենյակ» 

(ԲԾԻԳ) Պետական Հիմնարկը (ՊՀ) նախաձեռնել է ՀՀ 2021-2025թթ.-ների 

ԿՌԳԱԾ-ի մշակման ճանապարհային քարտեզի կազմման աշխատանքները:



ՀՀ 2021-2025 ԹԹ.-ՆԵՐԻ ԿՌԳԱԾ-Ի ՄՇԱԿՄԱՆ 
ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՅԻՆ ՔԱՐՏԵԶ

1. ՀՀ 2021-2025ԹԹ.-ՆԵՐԻ 
ԿՌԳԱԾ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ 
ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔԻ ՄՇԱԿՈՒՄ ԵՎ 
ՀԱՄԱՁԱՅՆԵՑՈՒՄ ՇՄՆ -ԱՆ 
ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆ 
ՍՏՈՐԱԲԱԺԱՆՈՒՄՆԵՐԻ ՈՒ 
ՇԱՀԱԳՐԳԻՌ ԱՅԼ 
ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻ ՀԵՏ:

2. ՄՐՑՈՒՅԹԻ 
ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄ, 
ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԽՄԲԻ 
ՁԵՎԱՎՈՐՈՒՄ` ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ 
ՄԱՍՆԱԳԵՏՆԵՐԻ ՑԱՆԿԻ 
ՀՍՏԱԿԵՑՈՒՄ:

3. ՀՀ 2021-2025ԹԹ.-ՆԵՐԻ 
ԿՌԳԱԾ-Ի ԱՌԱՋԻՆ 
/ՆԱԽՆԱԿԱՆ/ ՆԱԽԱԳԾԻ 
ՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄ ԵՎ
ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՄ

4. ՔՆՆԱՐԿՈՒՄՆԵՐ ԲՈԼՈՐ 
ՇԱՀԱԳՐԳԻՌ ԿԵՂՄԵՆՐԻ ՀԵՏ 
ԵՎ ԱՌԱՋԱՐԿՆԵՐԻ 
ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՄ

5. ՀՀ 2021-2025ԹԹ.-ՆԵՐԻ 
ԿՌԳԱԾ-Ի ՄՇԱԿՄԱՆ ՀԱՄԱՐ 
ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ 
ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ «ՆԱԽՆԱԿԱՆ»  
ՀԱՇՎԱՐԿԻ
ԿԱՏԱՐՈՒՄ/ԿԱԶՄՈՒՄ: 

6. ՀՀ 2021-2025ԹԹ.-ՆԵՐԻ 
ԿՌԳԱԾ-Ի ԱՎԱՐՏԱԿԱՆ 
ՆԱԽԱԳԾԻ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՄ



ԱՌԱՋԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՀՀ 2021-2025ԹԹ.-ՆԵՐԻ ԿՌԳԱԾ 
ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔԻ ՄՇԱԿՄԱՆ ՀԱՄԱՐ

 Նմանատիպ աշխատանքների միջազգային և ՀՀ փորձի ուսումնասիրում և ամփոփում:

 ՀՀ 2021-2025թթ.-ների ԿՌԳԱԾ բովանդակության, ԱՆԽ-ի հստակեցման նպատակով ելակետային և առաջադրանքին առնչվող այլ 

տվյալների ուսումնասիրություն:

 ՀՀ 2021-2025թթ.-ների ԿՌԳԱԾ-ի բնագավառներում 2016-2020 թթ.-ների գործողությունների ազգային ծրագրով նախատեսված 

գործողությունների կատարված աշխատանքների վերաբերյալ հաշվետվությունների վերլուծություն:

 ԿԲԿ(CBD)-ի իրականացման 5-րդ և 6-րդ ազգային զեկույցների վերլուծություն: 

 ՀՀ 2021-2025թթ.-ների ԿՌԳԱԾ բովանդակության և կառուցվածքի  մշակում, քննարկում և  համաձայնեցում ՇՄՆ-ան  համապատասխան 

ստորաբաժանումների հետ:

 Հայաստանում  ագրոկենսաբազմազանության առկա վիճակը ուսումնասիրություն, առկա բացերի վեր հանում և հիմնավոր 

առաջարկություններ ներկայացում, որոնք կներառվեն նոր 2021-2025թթ.-ների ԿՌԳԱԾ գործողություններում:

 Կենսաբազմազանության պահպանության ռազմավարական հիմնական ուղղությունների իրականացման և առնչվող այլ փաստաթղթերի 

ամբողջական  վերլուծության հիման վրա նոր 2021-2025թթ.-ների ԿՌԳԱԾ մեջ աշխատանքների փուլերի   և յուրաքանչյուր գործողության 

հստակ նկարագրություն, անհրաժեշտության հիմնավորում, իրականացման իրատեսական ժամկետների նշում և ռիսկերի գնահատում:  

 Կենսաբազմազանության պահպանության ռազմավարական հիմնական ուղղությունների իրականացման համար անհրաժեշտ 

ռեսուրսների և պայմանների ուսումնասիրում, խոչընդոտների և դրանց հաղթահարման ուղիների բացահայտում:



ՄՐՑՈՒՅԹԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄ, ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԽՄԲԻ 
ՁԵՎԱՎՈՐՈՒՄ` ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՄԱՍՆԱԳԵՏՆԵՐԻ ՑԱՆԿԻ 
ՀՍՏԱԿԵՑՈՒՄ:

Նոր 2021-2025թթ.-ների ԿՌԳԱԾ-ի մշակման համար նպատակահարմար է ընտրել տեղական կամ միջազգային 

կազմակերպություն, որը պետք է ունենա բնապահպանության ոլորտում ռազմավարական ծրագրեր մշակելու համապատասխան 

փորձարություն և բարձր որոակավորում ունեցող մասնագետներ: Ընտրված կազմակերպությունը առնվազն պետք է համալրված 

լինի ստորև բերված մասնագետներով:

ա/ 6 կենսաբան (2 բուսաբան, 4 կենդանաբան), բ/ մեկ իրավաբան, բնապահպանության ոլորտում  օրենսդրության մշակման 

փորձառությամբ, առնվազն 10 տարվա մասնագիտական աշխատանքային փորձով, կենսաբազմազանության կառավարման 

ոլորտում փորձառությունը գերադասելի է,

գ/ Սոցիոլոգիայի ոլորտի մեկ մասնագետ, առնվազն 5 տարվա մասնագիտական աշխատանքային փորձով,

դ/ Մեկ տնտեսագետ, բնօգտագործման տնտեսագիտություն բնագավառում 10 տարվա մասնագիտական աշխատանքային փորձով:

ե/ Մեկ գյուղատնտես, ագրոկենսաբազմազանության բնագավառում 10 տարվա մասնագիտական աշխատանքային փորձով:

զ/ Մեկ լանդշաֆտագետ, առնվազն 5 տարվա մասնագիտական աշխատանքային փորձով:

Է/ Մեկ GIS մասնագետ, բնապահմանության ոլորտում առնվազն 5 մասնագիտական աշխատանքային փորձով:

Ընդամենը - 12 փորձագետ:



ԾՐԱԳՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ 
ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ 

ա/ Տեխնիկական 
առաջադրանքի մշակում 

– 1 ամիս,

բ/ Հայտարարության 
հրապարակում, 
հարցազրույցներ, 
աշխատանքային խմբի 
ձևավորում, պայմանագրերի 
կնքում – 2 ամիս,

գ/ Ռազմավարության 
առաջին նախագծի 
ներկայացում – 3 ամիս,

դ/ Քննարկումներ և 
առաջարկների ներկայացում 
–2 ամիս,

ե/ Ավարտական նախագծի 
ներկայացում – 2 ամիս:

Ընդամենը – 10 ամիս:



ԾՐԱԳՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԲՅՈՒՋԵ

ա/ Տեխնիկական առաջադրանքների մշակում՝ կապված ներկայացվող պահանջներից  
համապատասխան կազմակերպություն կամ անհատ-փորձագետներ 2.000.000դ.,

բ/ Ռազմավարության առաջին նախագծի մշակում  (12 մարդ x 1.500.000) – 18.000.000դ,

գ/ Ռազմավարության ավարտական նախագծի մշակում – (12 x 1.000.000) – 12.000.000դ,

դ/ Քննարկումների և սեմինարների կազմակերպում – 1.500.000դ

ե/ Ռազմավարության և 2021-2025 թթ.-ների գործողությունների ծրագրի հրատարակում -

(250 օրինակ X 2.000դ) – 500.000դ: 

Ընդամենը – 34.000.000դ:



ԱՌԱՋԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՀՀ 2021-2025ԹԹ.-
ՆԵՐԻ ԿՌԳԱԾ ՄՇԱԿՄԱՆ ՀԱՄԱՐ

1. Ուսումնասիրել Այիչիի 20 թիրախային ուղղությունները, դրանց իրականացման գործընթացը ու 

արդյունքները երկրում և անհրաժեշտության դեպքում ներառել համապատասխան միջոցառումներ  

նոր 2021-2025թթ.-ների ԿՌԳԱԾ մշակման ժամանակ:

2. Իրականացնել 2016-2020թթ. ԿՌԳԱԾ-ի վերլուծություն, կենդանիների և բույսերի տեսակային կազմի 

վերանայում, ինչպես նաև տարածվածության արեալների ճշգրտում:

3. Ուսումնասիրել ՀՀ կառավարության 2015թ. դեկտեմբերի 10-ի նիստի N 54 արձանագրային որոշման 

Հավելված N1-ով հաստատված միջոցառումների կատարման ընթացքը, բացահայտել առկա 

խոչընդոտներ և իրականացնել դեռևս չկատարված գործողությունների հետագա պլանավորում:



ԿԵՆՍԱԲԱԶՄԱԶԱՆՈՒԹՅԱՆ ՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ 4 
ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

1. Նորմատիվային 1. Բարելավել կենսաբազմազանության պահպանությանն առնչող 
օրենսդրությունը

2. Տարածքային, 2. Նպաստել կենսաբազմազանության տարածքային պահպանության 
արդյունավետության բարձրացմանը,

3. Ռեպրոդուկտիվ, 3. Բարձրացնել կենսաբազմազանության ռեպրոդուկտիվ 
պահպանության հնարավորությունները

4. Իրազեկության բարձրացման 
ու տեղեկատվության 
տարածման միջոցով

4. Հանրության շրջանում մեծացնել կենսաբազմազանության 
կարևորության, պահպանության, պաշտպանության, 
վերարատադրության  և կայուն օգտագործման վերաբերյալ հանրային 
իրազեկման, տեղեկացվածության և գիտելիքների բարձրացման 
մակարդակը



ՆՈՐՄԱՏԻՎԱՅԻՆ ՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

1. Կենսաբազմազանության վերաբերյալ օրենսդրական դաշտի բարելավում, 

2. Կենդանիների և բույսերի Կարմիր գրքերի կազմում,

3. Միջգերատեսչական կապերի ամրապնդում, հարաբերությունների կարգավորում ու բարելավում,

4. ԷԾ–ների դիմաց կատարվող փոխհատուցման վճարների մեխանիզմի մշակում,

5. Տարածքների գնահատման չափորոշիչներ մշակում, հիմք ընդունելով հազվագյուտ և անհետացող 

տեսակների ներկայացվածության աստիճանը:

6. էկոհամակարգերի ոչնչացման և տարածքների դեգրադացման դեպքում փոխհատուցման 

մեխանիզմների մշակում:

7. Բնապահպանական վճարները՝ բնապահպանական միջոցառումներին ուղղելու և վերահսկման 

մեխանիզմների մշակում:



ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

1. ԲՀՊՏ-ների սահմանների վերանայում, հաշվի առնելով կենսաբազմազանության՝ հատկապես հազվագյուտ և 

անհետացող տեսակների ներկայացվածության աստիճանը:

2. Նոր ԲՀՊՏ-ների ստեղծում,

3. ԲՀՊՏ-ների համակարգում  տարբեր լանդշաֆտային գոտիների ներկայացվածության աստիճանի բարձրացում,

4. ԲՀՊՏ-ների ցանցի և էկոմիջանցքների ստեղծում,

5. «Էմերալդ» ցանցի վերանայում և իրավական հիմքերի ստեղծում,

6. Նոր Կենսոլորտային Պահպանավայրերի ստեղծում, 

7. «Հայանտառ» ՊՈԱԿ-ի կազմում ներառված արգելավայրերում պահպանության ռեժիմի ապահովում, 

8. ԿԹՏ-ներին և ԿԲՏ-ներին իրավական կարգավիճակ տալու համար իրավական հիմքերի մշակում,

9. ՀՀ տարածքում հանդիպող տեսակների վերլուծություն, ցանկի լրամշակում, տարածվածության բացահայտում, 

ինչպես նաև միգրացիոն ուղիների բացահայտում,



ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

10. Ջրային կենսաբազմազանության  պահպանության վերաբերյալ առաջարկությունների մշակում,

11. Հանրապետության տարածքում խախտված լանդշաֆտների վերականգնում, այդ թվում արժեքավոր և 

էնդեմիկ բուսատեսակների կիրառմանբ, 

12. «Մարդ-վայրի բնություն» կոնֆլիկտի մեղմացման, վայրի կենդանատեսակների կողմից հասցված 

վնասների փոխհատուցման, ինչպես նաև ԲՀՊՏ-ների հարակից համայնքների բնակիչներին 

արտոնությունների տրամադրման մեխանիզմների մշակում,

13. Էկոմիջանցքի սահմաններում գտնվող թիրախային համայնքների սոցիալ-տնտեսական իրավիճակի 

գնահատում և արտոնությունների տրամադրման մեխանիզմների մշակում,

14. Հազվագյուտ և արժեքավոր տեսակներին սպառնացող վտանգների բացահայտում, դրանց 

պոպուլյացիաների վերականգնմանը ուղղված առաջարկությունների մշակում,

15. ԲՀՊՏ-ների անձնակազմի կարողությունների հզորացում, մասնագիտական հմտությունների զարգացում:



ՌԵՊՐՈԴՈՒԿՏԻՎ ՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

1. Ռեպրոդուկտիվ պահպանության օրենսդրական դաշտի կարգավորում,

2. Անազատ և կիսաազատ պայմաններում պահվող կենդանատեսակների տեսակային կազմի (տեղական և 

ներմուծված), պահման պայմանների, մասնագիտական կարողությունների և հեռանկարային 

զարգացման պոտենցիալի վերլուծում,

3. Անազատ և կիսաազատ պայմաններում հազվագյուտ և անհետացող տեսակներ պահող անհատներին 

աջակցման և խրախուսման մեխանիզմների մշակում, 

4. Անազատ և կիսաազատ պայմաններում կենդանիներին պահելու ստանդարտների վերաբերյալ 

համապատասխան կարգի մշակում, որոնց առկայության դեպքում հնարավոր կլինի կիրառել 

պատասխանատվության չենթարկվելու պայմանով վերոնշյալ անձանց օրինական դաշտում գրանցելու 

գործնթացը,



ՌԵՊՐՈԴՈՒԿՏԻՎ ՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

5. Ագրոկենսաբազմազանության վերաբերյալ տեղեկատվություն ունեցողների, գիտական և 

հավաքածուներ պահպանող հաստատությունների միջև համապատասխան տվյալների տրամադրման 

ու փոխանակման համար մեխանիզմների մշակում,

6. Ագրոկենսաբազմազանության՝ տեղական, հին ավանդական, մասնավորապես՝ օգտագործումից դուրս 

մղված սորտերի, գենոֆոնդի վերականգնման և պահպանմանն ուղղված առաջարկությունների 

մշակում:



ԻՐԱԶԵԿՈՒԹՅԱՆ ԲԱՐՁՐԱՑՈՒՄ և 
ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ՏԱՐԱԾՈՒՄ

1. Կենսաբազմազանության և ԷԾ-ների մասին Հայաստանի բնակչության իրազեկվածության բարձրացում,

2. Տեղեկատվության տարածման և իրազեկության բարձրացման համար բնակչության շրջանում 

բնապահպանական խնդիրների կարևորության վերաբերյալ երկարաժամկետ և մշտական 

աշխատանքների իրականացում, 

3. Ազգաբնակչության շրջանում էկոդաստեարակության և էկոկրթության նպատակով  Երևանի 

կենդանաբանական այգու, ՀՀ բնության պետական թանգարանի, ՀՀ ԳԱԱ կենդանաբանության և 

բուսաբանության ինստիտուտների կենդանաբանական թանգարանի և բուսաբանական այգիու դերի 

բարձրացում,

4. Բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում «արգելոցային գործ» առարկայի ներդրման և 

դասավանդման համար առաջարկությունների մշակում:



ԿԵՍԱՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԻ ԿԱՅՈՒՆ 
ՕԳՏԱԳՈՐԾՈՒՄ ԵՎ ՄՈՆԻԹՈՐԻՆԳ

1. Կենսաբազմազանության համակողմանի և համակարգված մոնիթորինգի իրականացան համար 

մեխանիզմների մշակում,

2. Կեսառեսուրսների (օգտագործման ենթակա տեսակների) լիարժեք և ճշգրիտ քանակական կազմի հաշվառում  

և գնահատում իրականացնելու համար մեխանիզմների մշակում,

3. Կենսառեսուրսների օգտագործման համապարփակ և համակարգված մոնիթորինգ իրականացնելու 

հնարավերությունների վերլուծում, առկա խոչնդոտների հաղթահարման համար առաջարկությունների 

ներկայացում,

4. Կենսաբազմազանության վրա հիմնված բիզնեսի հավաստագրման և արտոնագրման ոլորտի վերլուծում, առկա 

բացերի և խնդիրների վեր հանում, խնդիրների լուծման և ոլորտը կանոնակարգելու վերաբերյալ 

առաջարկությունների ներկայացում:

5. Կենսաբազմազանության վերաբերյալ միասնական տեղեկատվության հավաքագրման և կադաստրի վարման

համար համապատասխան կարգի մշակում :



ԿԼԻՄԱՅԻ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅԱՆ ՀԵՏԵՎԱՆՔՆԵՐԸ 
ԿԵՆՍԱԲԱԶՄԱԶԱՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ 
ԷԿՈՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐԻ ՎՐԱ

1. Կլիմայի փոփոխության հետևանքով կենսաբազմազանության և էկոհամակարգերի վրա բացասական

ազդեցության վերլուծում, դրանց մեղղմանն ուղղված մեխանիզմների ներդնման համար

առաջարկությունների ներկայացում,

2. Կենսաբազմազանության պահպանության համատեքստում ԲՀՊՏ-ների վրա կլիմայի փոփոխության և

անապատացման հնարավոր ազդեցության վերլուծում, դրա հետևանքների մեղմացման համար

առաջարկությունների մշակում, 

3. Կլիմայի փոփոխության դեպքում հազվագյուտ էկոհամակարգերի խոցելիության բացահայտման

համար ուսումնասիրությունների իրականացում, դրանց վիճակի բարելավման համար

առաջարկությունների ներկայացում: 



ՍՈՑԻԱԼ-ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ 
ԿԵՆՍԱԲԱԶՄԱԶԱՆՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՏԵՔՍՏՈՒՄ

1. Հայաստանում կենսաբազմազանության վրա մարդածին գործոնների հետևանքով բացասական 

ազդեցությունների գնահատում և վերլուծում, դրանց մեղղման ուղղությամբ առաջարկությունների 

ներկայացում,

2. ԲՀՊՏ-ների հարակից համայնքներում, հատկապես սոցիալապես բարձր խոցելիություն ունեցող 

համայնքներում ուսումնասիրությունների իրականացում, պարզելու համար բնօգտագործման ձևերը և 

համայնքի կախվածության աստիճանը  տվյալ էկոհամակարգերից, 

3. Համայնքների սոցիալ-տնտեսական մակարդակի բարձրացմանն ուղղված այլընտրանքային 

գործունեություն կազմակերպելու համար առաջարկությունների մշակում:



ԾՐԱԳՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄԻՑ 
ԱԿՆԿԱԼՎՈՂ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ

1. Հայաստանի կենսաբազմազանությանն առընչվող օրենսդրության կատարելագործում,

2. Հայաստանի կենսաբազմազանության հիմնախնդիրների լուծման համար արդյունավետ և 

իրատեսական կառավարման մեխանիզմների մշակում և իրականացում,

3. Կենսաբազմազանության կառավարման միջճյուղային հարաբերությունների կատարելագործում,

4. Կենսաբազմազանությանը և էկոհամակարգերին սպառնացող հիմնական վտանգների բացահայտում 

ու կանխարգելում,

5. Տարածքային պահպանության զարգացում և կատարելագործում,

6. Էկո-միջանցքների և ԲՀՊՏ-ների ցանցի ստեղծում՝ արեալների ամբողջականության և կենդանիների 

անարգել միգրացիայի ապահովում,



ԾՐԱԳՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄԻՑ 
ԱԿՆԿԱԼՎՈՂ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ

7. ԲՀՊՏ-ների անձնակազմի կարողությունների հզորացում և մասնագիտական հմտությունների 

զարգացում,

8. Ռեպրոդուկտիվ պահպանության բարելավում և զարգացում,

9. Անազատ և կիսաազատ պայմաններում կենդանիներին պահելու ստանդարտների և կարգի մշակում,

10. Ագրոկենսաբազմազանության՝ տեղական, հին ավանդական, մասնավորապես՝ օգտագործումից դուրս 

մղված սորտերի, գենոֆոնդի վերականգնում և պահպանում,

11. Կենսաբազմազանության հիմնախնդիրների վերաբերյալ բնակչության իրազեկվածության 

բարձրացում,

12. Բնակչության իրազեկության բարձրացման միջոցով կենսաբազմազանության կորստի հիմնական 

պատճառների վերացում,



ԾՐԱԳՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄԻՑ 
ԱԿՆԿԱԼՎՈՂ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ

13. Էկոդաստեարակության և էկոկրթության զարգացում,

14. Կենսաբազմազանության վրա ուղղակի ճնշման կրճատումը և Կենսառեսուրսների կայուն 

օգտագործման խթանում,

15. Կենսառեսուրսների կայուն օգտագործման միջոցով բնակչության համար սոցիալ-տնտեսական 

պայմանների ապահովում,

16. Կենսաբազմազանության պահպանության և կենսառեսուրսների կայուն օգտագործման ոլորտում 

գիտական ներուժի զարգացում,

17. «Մարդ-վայրի բնություն» կոնֆլիկտի մեղմում,

18. Կենսաբազմազանության և էկոհամակարգերի վրա կլիմայի փոփոխության բացասական ազդեցության 

և հնարավոր անապատացման մեղմում:



ԾՐԱԳՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՌԻՍԿԱՅԻՆ ԳՈՐԾՈՆՆԵՐԸ, 
ՀԵՏԵՎԱՆՔՆԵՐԸ և ԴՐԱՆՑ ՄԵՂՄԱՑՄԱՆԸ ԿԱՄ
ԿԱՆԽԱՐԳԵԼՄԱՆՆ ՈՒՂՂՎԱԾ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ 
ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

1. Ֆինանսավորման բացակայություն 1. ա/պետական բյուջեում համապատասխան               
ծախսերի նախատեսում.
բ/ դոնոր    կազմակերպությունների հետ բանակցային     
գործընթացների իրականացում.

2. Համապատասխան մասնագետների   բացակայություն 
կամ թույլ ներգրավվածություն

2. Արտերկրից հրավիրված համապատասխան 
մասնագետների ընդգրկում կամ տեղական մասնագետների 
պատրաստում:

3. Պետական ծրագրի վերաբերյալ շահագրգիռ կողմերի 
անբավարար իրազեկվածություն 

3. Պետական ծրագրի նպատակների, նախատեսվող 
միջոցառումների, ակնկալվող արդյունքների  վերաբերյալ 
իրազեկման աշխատանքներ

4. Ծրագրի իրականացման գործընթացներում շահագրգիռ 
կողմերի անտարբերություն կամ թույլ ներգրավվածություն

4. Բացատրական և իրազեկման աշխատանքներ 
կենսաբազմազանության պահպանման և դրա սոցիալ-
տնտեսական նշանակության վերաբերյալ

5. Ծրագրում նշված իրավական ակտերի նախագծերի 
մշակման, քննարկումների և ընդունման գործընթացների 
ձգձգումներ

5. Իրավական ակտերի նախագծերի մշակման և 
քննարկումների իրականացման պատասխանատուների 
սահմանում և ժամանակացույցի կազմում



ՇՆՈՐՀԱԿԱԼՈՒԹՅՈՒՆ


