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Համարը N 1476-Ն Տեսակը Հիմնական
Տիպը Որոշ�մ Կարգավիճակը Գործ�մ է

Սկզբնաղբյ�րը ՀՀՊՏ 2010.12.01/60(794) Հոդ.1372 Ընդ�նման վայրը Երևան
Ընդ�նող մարմինը ՀՀ կառավար�թյ�ն Ընդ�նման ամսաթիվը 04.11.2010

Ստորագրող մարմինը ՀՀ վարչապետ Ստորագրման ամսաթիվը 19.11.2010
Վավերացնող մարմինը Վավերացման ամսաթիվը 

Ուժի մեջ մտնել� ամսաթիվը 11.12.2010 Ուժը կորցնել� ամսաթիվը 

 Կապեր այլ փաստաթղթերի հետ

ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐ�ԹՅԱՆ ՈՐՈՇ�ՄԸ ՀՀ ԳՅ�ՂԻ ԵՎ ԳՅ�ՂԱՏՆՏԵՍ�ԹՅԱՆ 2010-2020 ԹՎԱԿԱՆՆԵՐԻ
ԿԱՅ�Ն ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՌԱԶՄԱՎԱՐ�ԹՅ�ՆԸ ԵՎ ՀՀ ԳՅ�ՂԻ ԵՎ ԳՅ�ՂԱՏՆՏԵՍ�ԹՅԱՆ 2010-2020

ԹՎԱԿԱՆՆԵՐԻ ԿԱՅ�Ն ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՌԱԶՄԱՎԱՐ�ԹՅԱՆ ԿԱՏԱՐ�ՄՆ ԱՊԱՀՈՎՈՂ
ՄԻՋՈՑԱՌ�ՄՆԵՐԻ ՑԱՆԿԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼ� ՄԱՍԻՆ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏ�ԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐ�ԹՅ�Ն
 

Ո Ր Ո Շ � Մ
 

4 նոյեմբերի 2010 թվականի N 1476-Ն
 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏ�ԹՅԱՆ ԳՅ�ՂԻ ԵՎ ԳՅ�ՂԱՏՆՏԵՍ�ԹՅԱՆ 2010-2020 ԹՎԱԿԱՆՆԵՐԻ ԿԱՅ�Ն ԶԱՐԳԱՑՄ
ՌԱԶՄԱՎԱՐ�ԹՅ�ՆԸ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏ�ԹՅԱՆ ԳՅ�ՂԻ ԵՎ ԳՅ�ՂԱՏՆՏԵՍ�ԹՅԱՆ 2010-2020

ԹՎԱԿԱՆՆԵՐԻ ԿԱՅ�Ն ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՌԱԶՄԱՎԱՐ�ԹՅԱՆ ԿԱՏԱՐ�ՄՆ ԱՊԱՀՈՎՈՂ ՄԻՋՈՑԱՌ�ՄՆԵՐԻ ՑԱՆԿԸ
ՀԱՍՏԱՏԵԼ� ՄԱՍԻՆ

 
Հայաստանի Հանրապետ�թյան կառավար�թյ�նը որոշ�մ է.

1. Հաստատել`
1) Հայաստանի Հանրապետ�թյան գյ�ղի և գյ�ղատնտես�թյան 2010-2020 թվականների կայ�ն զարգացման ռազմավար�թյ�

համաձայն N 1 հավելվածի.
2) Հայաստանի Հանրապետ�թյան գյ�ղի և գյ�ղատնտես�թյան 2010-2020 թվականների կայ�ն զարգացման ռազմավար�թյա

կատար�մն ապահովող միջոցառ�մների ցանկը` համաձայն N 2 հավելվածի։
 

Հայաստանի Հանրապետ�թյան 

վարչապետ
Տ. Սարգս

 
2010 թ. նոյեմբերի 19 

Երևան 

 

 
 Հավելված N 1

ՀՀ կառավար�թյան 2010 թվականի

նոյեմբերի 4-ի N 1476-Ն որոշման

 
 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏ�ԹՅԱՆ
ԳՅ�ՂԻ ԵՎ ԳՅ�ՂԱՏՆՏԵՍ�ԹՅԱՆ

2010-2020 ԹՎԱԿԱՆՆԵՐԻ ԿԱՅ�Ն ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ
ՌԱԶՄԱՎԱՐ�ԹՅ�Ն
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Ներած�թյ�ն
I. Գյ�ղատնտես�թյան ներկա վիճակի համառոտ բն�թագիրը
1. Դրական տեղաշարժերը
2. Ոլորտի զարգացման խոչընդոտները և հիմնախնդիրները
II. Գյ�ղատնտես�թյան զարգացման տեսլականը
III. Ռազմավար�թյան նպատակը
IV. Ռազմավար�թյան հիմնական խնդիրները
V. Ռազմավար�թյան հիմնական �ղղ�թյ�նները
1) Ֆինանսատնտեսական ճգնաժամի հետևանքների հաղթահար�մ և հակաճգնաժամային մեխանիզմների ներդր�մ
2) Ագրարային բարեփոխ�մների խորաց�մ, գյ�ղատնտեսական կոոպերատիվների զարգաց�մ
3) Պարենային ապահով�թյան մակարդակի բարձրաց�մ, սննդամթերքի անվտանգ�թյան և հիմնական պարենային մթերքնե

ինքնաբավ�թյան նվազագ�յն մակարդակի ապահով�մ
4) Տեղական արտադր�թյան գյ�ղատնտեսական արտադրանքների մրց�նակ�թյան բարձրաց�մ, ըստ

նպատակահարմար�թյան ներմ�ծվող պարենամթերքների փոխարին�մ և արտահանման �ղղված�թյ�ն �նեցող
գյ�ղատնտես�թյան զարգաց�մ

5) Գոտիական մասնագիտաց�մ և արտադր�թյան ռացիոնալ տեղաբաշխ�մ
6) Սննդամթերքի անվտանգ�թյան ապահով�մ
7) Հողօգտագործման արդյ�նավետ�թյան բարձրաց�մ
8) Օրգանական գյ�ղատնտես�թյան զարգաց�մ
9) Բ�սաբ�ծ�թյան զարգաց�մ
10) Անասնաբ�ծ�թյան զարգաց�մ
11) Գյ�ղատնտեսական հ�մքի վերամշակ�մ
12) Գյ�ղատնտես�թյան արտադրատեխնիկական սպասարկ�մների զարգաց�մ և արտադր�թյան տեխնիկական

հագեցված�թյան բարձրաց�մ
13) Գյ�ղական համայնքներ�մ ենթակառ�ցվածքների զարգաց�մ
14) Գյ�ղատնտեսական ռիսկերի մեղմաց�մ
15) Ագրարային ոլորտի վարկավորման բարելավ�մ
16) Ագրարային ոլորտի գիտակրթական, խորհրդատվական համակարգի բարելավ�մ
17) Գյ�ղատնտես�թյան հաշվառման համակարգի բարելավ�մ
VI. Գյ�ղատնտես�թյան պետական կարգավոր�մ
VII. Ռազմավար�թյան իրականաց�մից ակնկալվող արդյ�նքները
VIII. Ռազմավար�թյան իրականացման կառավար�մը և մոնիթորինգը

 
ՆԵՐԱԾ�ԹՅ�Ն

 
1. Ս�յն ռազմավար�թյ�նը ամրագր�մ է գյ�ղատնտես�թյան և գյ�ղի զարգացմանն �ղղված պետական քաղաքական�թյա

հիմնական �ղղ�թյ�նները 2010-2020 թվականներին:
2. Հանրապետ�թյան տնտես�թյան ազատականաց�մը, հողի և գյ�ղատնտեսական արտադր�թյան մյ�ս միջոցների,

արտադրական և սպասարկող ենթակառ�ցվածքների, գյ�ղմթերքներ իրացնող և վերամշակող կազմակերպ�թյ�նների
մասնավորեց�մը հ�սալի նախադրյալներ են ստեղծել գյ�ղ�մ առկա ներ�ժի արդյ�նավետ օգտագործման համար: Այդ�հանդե
հաշվի առնելով ագրարային ոլորտի առանձնահատկ�թյ�նները, ագրարային հատված�մ ստեղծված իրավիճակը, ծառացած
խնդիրների մասշտաբներն � հրատապ�թյ�նը, երկրի պարենային անվտանգ�թյան և գյ�ղական տարածքների զարգացման
առաջնահերթ�թյ�նը, կարևորվ�մ է գյ�ղատնտես�թյան և գյ�ղին պետական ակտիվ աջակց�թյ�նը։ Այն առավելապես �ղղվ
ագրարային ոլորտ�մ իրավական հիմքի ձևավորմանը, գյ�ղատնտես�թյ�ն�մ տնտեսավարողների համար գործ�նե�թյան և
ներդր�մների բարենպաստ պայմանների ապահովմանը, գյ�ղատնտես�թյան և գյ�ղի ենթակառ�ցվածքների զարգացմանը,
արտահանման �ղղված�թյ�ն �նեցող արտադր�թյան խթանմանը, գիտական նվաճ�մների և նոր տեխնոլոգիաների ներդրման
սննդամթերքի անվտանգ�թյան և մասնագիտական խորհրդատվ�թյան համակարգերի զարգացմանը։

3. Փաստաթղթ�մ նախանշվ�մ է ագրարային քաղաքական�թյան հիմնական �ղղ�թյ�նները և դրանց իրականաց�մն
ապահովող միջոցառ�մները։ Միաժամանակ ռազմավար�թյամբ սահմանվ�մ են գյ�ղատնտես�թյան ոլորտի գերակայ�թյ�ննե
և շ�կայական գործոններով պայմանավորված նախընտրելի մասնագիտաց�մն � ռացիոնալ տեղաբաշխ�մը, որոնք պետական
կառավարման և տեղական ինքնակառավարման մարմինների, դոնոր համայնքի, ներդրողների և տնտեսվարող ս�բյեկտների համ
կարող են լինել առավել նպատակամետ գործ�նե�թյան �ղենիշներ:

4. Ս�յն ռազմավար�թյ�նը թղթակցվ�մ է ՀՀ կառավար�թյան Կայ�ն զարգացման ծրագրին և ապահով�մ է
հանրապետ�թյ�ն�մ ագրարային բարեփոխ�մների խորացման քաղաքական�թյան շար�նակական�թյ�նը, միտված է
գյ�ղական աղքատ�թյան հաղթահարմանը և գյ�ղական աշխատ�նակ բնակչ�թյան միգրացիայի նվազեցմանը:

 
I. ԳՅ�ՂԱՏՆՏԵՍ�ԹՅԱՆ ՆԵՐԿԱ ՎԻՃԱԿԻ ՀԱՄԱՌՈՏ ԲՆ�ԹԱԳԻՐԸ

 
1. ԴՐԱԿԱՆ ՏԵՂԱՇԱՐԺԵՐԸ

 
5. Հայաստանի Հանրապետ�թյան տնտես�թյան կարևորագ�յն ոլորտներից մեկը՝ ագրոպարենային համակարգը, 2004-2008թ

ապահովել է երկրի համախառն ներքին արդյ�նքի 25.3, այդ թվ�մ գյ�ղատնտես�թյ�նը՝ 18.8 տոկոսը:
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6. Հաշվի առնելով երկրի կենսագործ�նե�թյան և տնտես�թյան կայ�նացման գործ�մ գյ�ղատնտես�թյան կարևոր�թյ�նը
անկախ�թյան հռչակ�մից անմիջապես հետո, ընտրվեց հողի և գյ�ղատնտեսական արտադր�թյան մյ�ս միջոցների, սպասարկո
ենթակառ�ցվածքների, գյ�ղմթերքներ իրացնող � վերամշակող կազմակերպ�թյ�նների մասնավորեցման քաղաքական�թյ�ն
Արդյ�նք�մ, ներկայ�մս ագրոպարենային ոլորտ�մ ձևավորվել է շ�կայական հարաբեր�թյ�ններով կարգավորվող ազատ
տնտեսական համակարգ, որը ներառ�մ է շ�րջ 340 հազար գյ�ղացիական տնտես�թյ�ն, գյ�ղատնտես�թյամբ զբաղվող
առևտրային կազմակերպ�թյ�ններ, գյ�ղատնտես�թյան սպասարկման, գյ�ղմթերքների իրացման � վերամշակման բազմաթիվ
մասնավոր ընկեր�թյ�ններ։

7. Հանրապետ�թյան գյ�ղատնտեսական արտադր�թյ�ն�մ հիմնական հողօգտագործողները գյ�ղացիական
տնտես�թյ�ններն են, որոնք տնօրին�մ են վարելահողերի ավելի քան 82.0, բազմամյա տնկարկների՝ 75.0, խոտհարքերի՝ 50.0
տոկոսը։

8. Ներկայ�մս գյ�ղատնտես�թյան համախառն արտադրանքի բացարձակ գերակշռող մասը (ավելի քան 98 տոկոսը)
ապահովվ�մ է մասնավոր հատվածի կողմից:

9. Տնտեսավարման նոր պայմաններ�մ, երբ արմատապես փոխվել է հողօգտագործման համակարգը, և մշակովի
հողատարած�թյ�նները մասնատվել են ավելի քան 1.2 մլն հողակտորների, առանձնահատ�կ կարևոր�թյ�ն է ստան�մ
գյ�ղատնտես�թյան արտադրական և սպասարկող ենթակառ�ցվածքների արդիականաց�մը գյ�ղատնտեսական կոոպերացիա
զարգաց�մը:

10. Միջազգային փորձը վկայ�մ է, որ տնտես�թյան մյ�ս ճյ�ղերի զարգաց�մը և գյ�ղատնտես�թյան ոլորտ�մ ինտենսիվ
տեխնոլոգիաների կիրառ�մը որպես կանոն հանգեցն�մ են տնտեսավարող ս�բյեկտների թվաքանակի կրճատման, մեկ
տնտես�թյան հաշվով հողատարած�թյան մեծացման և ի հաշիվ աշխատանքի արտադրողական�թյան բարձրացման՝ զբաղվածն
թվի նվազեցման։ Հանրապետ�թյան գյ�ղատնտես�թյան ոլորտ�մ այս օրինաչափ�թյ�նները դեռևս ցայտ�ն դրսևոր�մներ չ�
Ուստի ագրարային ոլորտ�մ կարևորվ�մ է տնտեսվարման բազմաձև�թյան և կամավոր�թյան սկզբ�նքով կոոպերացիայի
զարգացման անհրաժեշտ�թյ�նը: Ներկա էտապ�մ փոքր հողակտորների վրա արդյ�նավետ տնտեսավարմանը պետք է նպաստ
ճյ�ղի սպասարկող ծառայ�թյ�նների և շ�կայական ենթակառ�ցվածքների ընդլայն�մն � մրց�նակ�թյան բարձրաց�մը։ Դա
կոոպերացիայի զարգացման հետ միասին, առկա դժվար�թյ�նների հաղթահարման ամենաարդյ�նավետ �ղին է։ Հայաստանի
Հանրապետ�թյան կառավար�թյ�նը հետևողականորեն իրականացնել� է գյ�ղական ենթակառ�ցվածքների զարգացման,
ոռոգման համակարգերի կատարելագործման, հողերի մելիորատիվ վիճակի բարելավման, արոտավայրերի ջրարբիացման,
գյ�ղատնտեսական մշակաբ�յսերի վնասատ�ների դեմ կենտրոնացված պայքարի, և այլ կարևոր ծրագրեր։ Դրանց արդյ�նք�մ
դրական միտ�մներ կան՝ հացահատիկի, կարտոֆիլի, բանջարեղենի արտադր�թյան, ինչպես նաև այգեգործ�թյան բնագավառ�

11. Գյ�ղատնտեսական հ�մք արտադրող և վերամշակող ընկեր�թյ�նների և փոքր � միջին ձեռնարկատիր�թյան ս�բյեկտ
միջև աստիճանաբար ձևավորվ�մ են պայմանագրային հարաբեր�թյ�ններ, որոնք հ�սալի նախապայմաններ են ստեղծ�մ լոլիկ
պտղի, խաղողի և կաթի արտադր�թյան ավելացման համար։

12. Կարևորագ�յն ձեռքբեր�մ է տնտեսավարող ս�բյեկտների գործելաոճի և մտածող�թյան փոփոխ�թյ�նը: Ի տարբեր�թյ�
ագրարային բարեփոխ�մների առաջին տարիների, ներկայ�ս արտադրողներն այլևս իրենց արտադրական խնդիրների լ�ծ�մն
ամբողջականորեն չեն կապ�մ պետական հովանավորչ�թյան հետ և ագրարային ոլորտի տարբեր գործառ�յթ �նեցող ս�բյեկտ
հետ ձևավորվ�մ է գործընկերային հարաբեր�թյ�ններ։ Այսպիսի գործելաոճի և մտածող�թյան հետագա զարգաց�մը որպես
մարդկային գործոնի դրսևոր�մ` ագրարային բարեփոխ�մների խորացման հիմնական նախադրյալն է հատկապես կոոպերացիա
զարգացման �ղղ�թյամբ:

13. Հայաստանի գյ�ղատնտես�թյան կարևոր ձեռքբեր�մներից մեկը միջազգային կազմակերպ�թյ�նների հետ
համագործակց�թյան զարգաց�մն է։ Առևտրի համաշխարհային կազմակերպ�թյանը (ԱՀԿ), ՄԱԿ-ի պարենի և գյ�ղատնտես�թ
կազմակերպ�թյանը (ՊԳԿ), Գյ�ղատնտես�թյան զարգացման միջազգային հիմնադրամին (ԳԶՄՀ) և այլ միջազգային
կազմակերպ�թյ�ններին անդամակց�թյ�նը կարևոր ազդակ է համաշխարհային զարգաց�մների տիր�յթ�մ գտնվել�, ինչպես
նաև համընդհան�ր պահանջներին համահ�նչ ոլորտի իրավական � տեխնոլոգիական կարգավորման համար, որը արտաքին
ներդր�մների ներգրավման և արտաքին առևտրի զարգացման կարևոր նախադրյալ է։

14. 2000թ. համեմատ�թյամբ 2004-2008թթ. պարենային ապրանքների արտահան�մն ավելացել է 4.7 անգամ, իսկ ընդամենը
արտահանման կառ�ցվածք�մ 10.0 տոկոսից հասել է 14.4 տոկոսի: Միջազգային ֆինանսատնտեսական ճգնաժամը բացասական
ազդեց�թյ�ն �նեցավ ՀՀ արտաքին առևտրի վրա, մասնավորապես 2009 թվականին 2008-ի նկատմամբ (հ�նվար-սեպտեմբերի
տվյալներով) 35.4 տոկոսով կրճատվեցին գյ�ղատնտեսական ծագման արտադրանքների արտահանման ծավալները,

որի հետևանքով 2009 թվականի հ�նվար-նոյեմբերի տվյալներով գյ�ղատնտեսական մթերքների վերամշակող
արդյ�նաբեր�թյան համախառն արտադրանքը 7.8 տոկոսով պակասեց նախորդ տարվա համեմատ�թյամբ։

15. ՀՀ կառավար�թյան 2006թ. նոյեմբերի 30-ի N 1826-Ն որոշմամբ հաստատված ՀՀ գյ�ղատնտես�թյան կայ�ն զարգացման
ռազմավար�թյան (վերանայված տարբերակով) նախատեսված 51 միջոցառ�մների 90.2 տոկոսը կատարվել է կամ կատարման
ընթացք�մ է: Ռազմավար�թյան կատար�մն ապահովող միջոցառ�մների չկատարման հիմնական պատճառը համապատասխա
ֆինանսական միջոցների բացակայ�թյ�նն է (նշվածը վերաբեր�մ է ցանկի 2-րդ, 3-րդ, 27-րդ, 41-րդ միջոցառ�մներին): 2006-2008
թվականներին գյ�ղատնտես�թյ�ն�մ ապահովվել է տնտեսական աճ, մասնավորապես` 2006 թվականին 0.4%, 2007 թվականին
%, 2008 թվականին` 1.3 %: Կապված ֆինանսատնտեսական ճգնաժամի հետ 2009 թվականին Հայաստանի Հանրապետ�թյան
գյ�ղատնտես�թյան ճյ�ղ�մ գրանցվել է անկ�մ 0.1 %-ով, դրա հետ միաժամանակ ճյ�ղը �նեցել է հարաբերական կայ�ն�թյ�
տնտես�թյան մյ�ս ճյ�ղերի նկատմամբ։ 2009 թվականին հանրապետ�թյ�ն�մ ընդհան�ր տնտեսական անկ�մը կազմել 14.4 %

16. Գյ�ղատնտես�թյան ոլորտի կայ�ն զարգացմանը նպաստել է Հայաստանի Հանրապետ�թյան պետական բյ�ջեից մի շար
կարևոր ծրագրերի իրականացման պետական աջակց�թյ�նը (աղյ�սակ 1)։

 
Աղյ�ս

ՀՀ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅ�ՋԵԻՑ ԳՅ�ՂԱՏՆՏԵՍ�ԹՅԱՆ ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐ�ՄԸ
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  (մլն դրամ)

Հ/

հ
Միջոցառման անվան�մը

Տարիները

2008թ. 2009թ. 2010թ.

1 2 3 4 5

1 Բ�յսերի պաշտպան�թյան միջոցառ�մներ 300,0 300,0 150,0

2 Գյ�ղատնտեսական կենդանիների պատվաստ�մ 1353,8 1531,4 1000,0

3 Գյ�ղական խորհրդատվական ծառայ�թյ�նների իրականացման
նպատակով ԳԱՄԿ-ների և ԳԱՀԿ-ների ֆինանսավոր�մ 141,5 183,1 293,1

4
Գյ�ղատնտես�թյան կենդանիների հիվանդ�թյ�նների լաբորատոր
ախտորոշման և կենդանական ծագ�մ �նեցող հ�մքի և նյ�թի
փորձաքնն�թյան միջոցառ�մների իրականաց�մ

184,3 217,4 185,0

5  Գյ�ղատնտեսական հողատեսքերի պահպան�մ, բարելավ�մ և
ինժեներական կառ�ցվածքների վերականգն�մ 369,1 844,7 547,1

6 Պետական աջակց�թյ�ն գյ�ղատնտեսական հողօգտագործողներին 1645,0 1602,4 558,0

7 Հայաստանի Հանրապետ�թյան տավարաբ�ծ�թյան զարգացման ծրագիր 500,0 500,0 0,0

8
Տավարաբ�ծ�թյան զարգացման ծրագիր (Ճապոնիայի կառավար�թյան
աջակց�թյամբ իրականացվող «Դրամաշնորհային աջակց�թյ�ն սակավ
ապահով ֆերմերներին» ծրագրի շրջանակներ�մ)

0,0 0,0 345,0

9 Հայաստանի Հանրապետ�թյ�ն�մ ցորենի և գար� սերմնաբ�ծ�թյան
զարգացման ծրագիր 105,1 188,2 76,6

10 Անտառպահպանական, անտառպաշտպանական, անտառվերականգնման
աշխատանքների իրականաց�մ 1465,5 1465,5 765,5

11
Ճապոնիայի կառավար�թյան «Պարենային արտադր�թյան աճ» ծրագրի
շրջանակներ�մ ձևավորված գործընկերային ֆոնդի հաշվին իրականացվող
անտառվերականգնման միջոցառ�մներ

400,0 300,0 0,0

ԸՆԴԱՄԵՆԸ 6464,3 7132,7 3920,3

Այլ ծրագրեր 2275,6 1925,6 1874,8

Վարկային միջոցներ 589,5 4408,4 3387,3

ԱՄԲՈՂՋԸ 9329,4 13466,7 9182,4

17. Ուս�մնասիր�թյ�նները ց�յց են տալիս, որ բավականին բարձր է բ�յսերի պաշտպան�թյան կանխարգելիչ միջոցառ�մն
և գյ�ղատնտեսական կենդանիների հակահամաճարակային միջոցառ�մների վրա կատարված ծախսերի փոխհատ�ց�մը։ Այսպ
100-105 հազ. հա տարածքի վրա բ�յսերի պաշտպան�թյան միջոցառ�մների արդյ�նք�մ ըստ գնահատման կանխվել է շ�րջ 11 մ
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դրամի բերքի կոր�ստը, իսկ հակահամաճարակային պատվաստ�մների արդյ�նք�մ անասնապահական մթերքների
արտադր�թյան ծավալի կոր�ստի կանխման չափը գնահատվ�մ է 60-65 մլրդ դրամ։ Այսպիսով, միայն այս երկ� միջոցառ�մներ
մասով կատարված ծախսերը փոխհատ�ցվ�մ է բազմակի անգամ։

18. Պետական աջակց�թյ�ն գյ�ղատնտեսական հողօգտագործողներին ծրագրի իրականաց�մից արդյ�նքները հետևյալն են
1) ըստ կատարված �ս�մնասիր�թյ�նների 2007 թվականին աջակց�թյան ծրագրից օգտված համայնքներ�մ հիմնական

մշակաբ�յսերի մշակ�թյան տարածքները 2006 թվականին կազմել են՝ 1238.0 հա աշնանացան ցորեն և 4012.0 հա գարնանացան գ
իսկ 2007 թվականին` 1695.0 հա աշնանացան ցորեն և 4749.0 հա գարնանացան գարի: 2007 թվականին 2006 թվականի նկատմամբ
ցանքատարած�թյ�նների աճը կազմել է` աշնանացան ցորենի 36.9 % և գարնանացան գար�` 18.4 %: 457 հա-ի վրա կատարվել է
աշնանացան ցորենի ավելի ցանք, քան 2006 թվականին, որից ստացվող բերքը կազմ�մ է 1165.4 տոննա, արժեքը` 139.8 մլն դրամ: 7
հա-ի վրա կատարվել է գարնանացան գար� ավելի ցանք, քան 2006 թվականին, որից ստացված բերքը կազմ�մ է 1842,5 տոննա,
արժեքը` 202.7 մլն դրամ: Այսպիսով աշնանացան ցորենի և գարնանացան գար� համախառն արտադրանքի ընդհան�ր հավելաճ
կազմ�մ է 342.5 մլն դրամ, որը կրկնակի անգամ գերազանց�մ է 2007 թվականի պետական աջակց�թյան գ�մարին.

2) գյ�ղատնտեսական հողօգտագործողներին պետական աջակց�թյան ծրագրի 2008 թվականի արդյ�նքները հետևյալն են:
Հիմնական օժանդակ�թյ�ն ստացած մարզերի տարածաշրջաններ�մ մշակաբ�յսերի տարածքները 2008 թվականին գերազանցե
նախորդ տարվա մակարդակը 8.5 %-ով՝ ցանքատարած�թյ�նների հավելաճը կազմել է 5909.7 հա, այն դեպք�մ, երբ
հանրապետ�թյան առ�մով գյ�ղատնտեսական մշակաբ�յսերի ցանքատարած�թյ�նները չեն ավելացել: Համախառն
արտադրանքի հավելաճը գնահատվ�մ է 2450.4 մլն դրամ, որը գերազանց�մ է պետական աջակց�թյան գ�մարը 56.6 %-ով.

3) 2008-2009 թվականներին պետական աջակց�թյ�ն ստացած նախկին տարածաշրջաններ�մ (Արագած, Մարտ�նի, Ճամբա
և Աշոցք), որտեղ գրեթե բոլոր համայնքները պետական աջակց�թյան ծրագր�մ ընդգրկված են եղել, ինչպես 2008 թվականին, այն
էլ 2009 թվականին, աշնանացան և գարնանացան գար� � ցորենի ցանքատարած�թյ�նները 2009թ. գերազանցել են 2008թ.
մակարդակը 78.3 %-ով և կազմել են 15050 հա (ցանքատարած�թյ�նների աճը` 6611 հա): Միայն տվյալ տարածաշրջաններ�մ բեր
հավել�մը գնահատվ�մ է 15.9 հազ. տոննա, արժեքային արտահայտ�թյամբ` 1.8 մլրդ դրամ (գերազանց�մ է պետական
աջակց�թյան գ�մարը չհաշված ս�բսիդավոր�մ ստացած մյ�ս տարածքները).

4) նշված և այլ ծրագրերի գնահատ�մը վկայ�մ է Հայաստանի Հանրապետ�թյան պետական բյ�ջեից գյ�ղատնտես�թյանը
հատկացված միջոցների արդյ�նավետ�թյան մասին:

19. Ագրարային բարեփոխ�մների առաջին տարիներին տարբեր գործոնների հետևանքով մեծ կոր�ստների ենթարկվեցին
գյ�ղատնտես�թյան զարգաց�մը պայմանավորող` ագրոսպասարկման, ագրոբերրի�թյան և ագրովերամշակման
ենթակառ�ցվածքները: Վերջին տասնամյակ�մ ագրովերամշակման համակարգ�մ նկատելիորեն ավելացել են հզոր�թյ�նների
օգտագործ�մը, որի արդյ�նք�մ մեղմացել է գյ�ղատնտեսական հ�մքի մթեր�մների հիմնախնդիրը:

20. Միանշանակ է, որ հանրապետ�թյան գյ�ղատնտես�թյան զարգացման գլխավոր ազդակը ագրոպարենային
արդյ�նաբեր�թյան զարգաց�մն է, որին պետք է նպատակա�ղղել ագրարային ոլորտի ներդր�մային քաղաքական�թյ�նը։

 
2. ՈԼՈՐՏԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԽՈՉԸՆԴՈՏՆԵՐԸ ԵՎ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ

 
21. Գյ�ղատնտեսական արտադր�թյան արդյ�նավետ զարգացմանը դեռևս լրջորեն խոչընդոտ�մ է գյ�ղացիական

տնտես�թյ�նների փոքր չափերը և գյ�ղատնտես�թյան և գյ�ղի սպասարկող ենթակառ�ցվածքների դանդաղ ձևավոր�մը։
Ներկայ�մս մեկ գյ�ղացիական տնտես�թյանը միջին հաշվով բաժին է ընկն�մ 1.4 հա գյ�ղատնտեսական հողատեսքեր, այդ թվ�
1.1 հա վարելահող, որը հնարավոր�թյ�ն չի ընձեռ�մ իրականացնել ինտենսիվ տեխնոլոգիաների կիրառ�մ և արդյ�նավետ
տնտեսավար�մ:

22. Հայաստանի Հանրապետ�թյան նման սակավահող երկր�մ, որտեղ բնակչ�թյան մեկ շնչի հաշվով գյ�ղատնտեսական
հողերը կազմ�մ են 0.65 հա, իսկ վարելահողերը՝ ընդամենը 0.14 հա, գերակա խնդիր է հողային ռես�րսների լիարժեք և արդյ�նա
օգտագործ�մը։ Սակայն տարբեր գործոնների հետևանքով ներկայ�մս վարելահողերի շ�րջ 33.0 տոկոսը կամ 150.0 հազ. հեկտար
տարբեր պատճառներով նպատակային նշանակ�թյամբ չի օգտագործվ�մ, �ստի ռազմավարական կարևորագ�յն խնդիր է
հողօգտագործման արդյ�նավետ�թյան բարձրացման նպատակային ծրագրի իրականաց�մը։ Հողօգտագործման հիմնախնդիրնե
մասին են վկայ�մ գյ�ղատնտեսական մշակաբ�յսերի ցանքատարած�թյ�նները և բազմամյա տնկարկների տարածքները 1990
թվականի համեմատ�թյամբ 2009 թվականի համապատասխանաբար 31.3 և 32.6 տոկոսով (գծապատկեր 1 և 2)։
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Գծապատկեր 1
 

 
Գծապատկեր 2

 
23. Ժամանակակից գյ�ղատնտես�թյան զարգացման մայր�ղին արդյ�նաբերականաց�մն է, այսինքն՝ ինտենսիվացման

մակարդակի բարձրաց�մը, արդիական տեխնոլոգիաների և կառավարման համակարգերի կիրառ�մը։ Այն հանգամանքը, որ դեռ
ցածր է գյ�ղատնտեսական մշակաբ�յսերի բերքատվ�թյ�նը և կենդանիների մթերատվ�թյ�նը, արդեն իսկ խոս�մ է
ինտենսիվացման ցածր մակարդակ �նեցող գյ�ղատնտես�թյան մասին։

24. Սերմնաբ�ծ�թյան համակարգի անկատար�թյան, պարարտանյ�թերի � թ�նաքիմիկատների անբավարար և ոչ ճիշտ
օգտագործման, մշակ�թյան ագրոտեխնիկական կանոնների խախտման հետևանքով դեռևս ցածր է գյ�ղատնտեսական
մշակաբ�յսերի բերքատվ�թյ�նը: Հիմնական�մ ցանքատարած�թյ�նների ավելացման և որոշ չափով ինտենսիվացման
մակարդակի բարձրացման հաշվին մեծացել է հացահատիկի, բանջարեղենի և կարտոֆիլի համախառն բերքը։ Ինտենսիվացման
առ�մով որոշակի դրական տեղաշարժեր կան այգեգործ�թյ�ն�մ (գծապատկեր 3)։
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Գծապատկեր 3

 
25. Սակայն խաղողագործ�թյան ճյ�ղի զարգացմանը դեռևս խոչընդոտ�մ են՝ խաղողի ներկայիս սորտային կազմի ոչ

ամբողջական համապատասխան�թյ�նը վերամշակող արդյ�նաբեր�թյան և շ�կայի պահանջներին, մշակ�թյան ագրոտեխնիկ
ոչ լիարժեք կատար�մը և այգիների բարձր նոսր�թյ�նը:

26. Վերջին տասնամյակ�մ ավելի քան 10 անգամ կրճատվել է հանքային, գրեթե 18 անգամ՝ օրգանական պարարտանյ�թերի 
շ�րջ 10 անգամ բ�յսերի պաշտպան�թյան միջոցների օգտագործ�մը:

27. Լ�րջ խնդիրներ են ծառացել գյ�ղատնտես�թյան տեխնիկական ապահովման և սպասարկման ծառայ�թյ�նների
բնագավառ�մ: Ներկայ�մս գյ�ղատնտեսական տեխնիկայի և սարքավոր�մների ավելի քան 95 տոկոսի շահագործման ժամկետը
լրացել է, որի պատճառով ցածր է սարքին�թյան մակարդակը և արտադրողական�թյ�նը, հետևաբար՝ բարձր են շահագործման
ծախսերը և ծառայ�թյ�նների սակագները:

28. Թեև պետական աջակց�թյամբ զգալի աշխատանքներ են կատարվել ոռոգման համակարգերի վերականգնման և զարգացմ
�ղղ�թյամբ, սակայն դեռևս այս բնագավառ�մ առկա են բազ�մ հիմնախնդիրներ: Հանրապետ�թյան 232.9 հազ. հա ոռոգելի
հողատարածքներից փաստացի ոռոգվ�մ է շ�րջ 156 հազ. հա:

29. Անց�մային շրջան�մ լրջորեն տ�ժեց նաև անասնապահ�թյ�նը: Բացի բնակչ�թյան վճար�նակ պահանջարկի նվազ�մի
սեփական կերարտադր�թյան կրճատման և ներկրվող կերերի ծավալների կտր�կ սահմանմափակման հետևանքով զգալիորեն
կրճատվեց անասնագլխաքանակը և անասնապահական մթերքների արտադր�թյ�նը (գծապատկերներ 4 և 5): 1990թ.
համեմատ�թյամբ ավելի քան 4 անգամ կրճատվել է կերային մշակաբ�յսերի տարած�թյ�նը, անբավարար է օգտագործվ�մ բնա
կերահանդակները: Մասնավորապես խիստ նկատելի է գյ�ղամերձ արոտավայրերի գերբեռնված�թյ�նն � էռոզիան և հեռագնա
արոտների սահմանափակ օգտագործ�մը: Վերջիններս հանգեցն�մ է լ�րջ տնտեսական կոր�ստների և արոտավայրերի
դեգրադացման:

 

Գծապատկեր 4
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30. Անասնապահ�թյան ճյ�ղ�մ անասնապահական որոշ մթերքների՝ կաթի և ձվի արտադր�թյան ծավալների ավելացման հ
մեկտեղ դեռևս խնդիրներ կան տոհմային գործի կազմակերպման, մասնավոր անասնաբ�ժական համակարգի ամրապնդման և
ոլորտի պետական աջակց�թյան մեխանիզմների կատարելագործման �ղղ�թյամբ։ Դրա հետ միաժամանակ իր կարգավոր�մն է
պահանջ�մ սննդամթերքի անվտանգ�թյան և ստանդարտացման բնագավառները:

 

 
Գծապատկեր 5

 
31. Վերը նշված հիմնախնդիրներին ավելան�մ են գյ�ղմթերքների իրացման շ�կայի ձևավորման դժվար�թյ�նները, որը մի

կողմից պայմանավորված է տեղական շ�կայ�մ դեռևս ցածր վճար�նակ պահանջարկով, ինչպես նաև գյ�ղատնտեսական մթերք
գնող-իրացնող ենթակառ�ցվածքների բացակայ�թյամբ, դրանց ձևավորման դանդաղ ընթացքով և արտահանման
դժվար�թյ�ններով։

32. Արտաքին առևտրի ապրանքային կառ�ցվածք�մ պարենի և գյ�ղատնտեսական հ�մքի բաժինը (2004-2008թթ. տվյալներո
կազմ�մ է արտահանման 14.3 և ներմ�ծման 17.1 տոկոսը։ 2008թ. տվյալներով ներմ�ծման արժեքը արտահանմանը գերազանց�
4.2 անգամ, ապա պարենի և գյ�ղատնտեսական հ�մքի գծով՝ 4.3 անգամ: Ավելին, արտադրատեսակների այս խմբ�մ արտահանմ
ավելի քան 64.0 տոկոսը բաժին է ընկն�մ կոնյակին, որը անհրաժեշտաբար արտահանման դիվերսիֆիկացման խնդիր է առաջադր
Ուստի գյ�ղատնտեսական ապրանքների արտահանման ծավալների ավելաց�մը, առևտրային հաշվեկշռի և կառ�ցվածքի
բարելավ�մը ն�յնպես դիտվ�մ է որպես ռազմավարական կարևոր�թյ�ն ներկայացնող հիմնախնդիր:

33. Դեռևս չի բավարարվ�մ գյ�ղատնտես�թյ�ն�մ տնտեսվարողների վարկավորման պահանջը, մասնավորապես՝
գյ�ղացիները յ�րաքանչյ�ր տարի շրջանառ� միջոցների խիստ կարիք են զգ�մ, իսկ գործող բանկային համակարգի կողմից
վարկավորման պայմանները՝ գրավի առարկայի շրջանակներ, վարկավորման ժամկետ, տոկոսադր�յք և այլն, դժվարամատչելի ե
գյ�ղացիական տնտես�թյ�նների հիմնական մասի համար։

34. Գյ�ղատնտես�թյ�նը որպես ռիսկային ոլորտ յ�րաքանչյ�ր տարի զգալի կոր�ստներ է կր�մ տարբեր բնական աղետնե
�ստի կարևոր խնդիր է ռիսկերի մեղմացման միջոցառ�մների իրականաց�մը և ապահովագրական համակարգի ներդր�մը։ Վեր
տարիներին որոշակի �շադր�թյ�ն է դարձվել հակակարկտային տեղակայանքների կիրառման և ռադիոլոկացիոն ցանցի ներդրմ
�ղղ�թյամբ։ Զգալի աշխատանքներ են տարվ�մ նաև հեղեղավտանգ տարածքներ�մ հակահեղեղային միջոցառ�մների և հողեր
էռոզիայի դեմ պայքարի իրականացման �ղղ�թյամբ։

35. ՀՀ գյ�ղատնտես�թյան կայ�ն զարգացման ռազմավար�թյ�նը փաստաթղթ�մ հիմք ընդ�նելով ագրարային
բարեփոխ�մների անցած ժամանակահատվածի ձեռքբեր�մները, ինչպես նաև թ�յլ տրված սխալներն � բացթող�մները,
իրատեսորեն գնահատելով գյ�ղատնտես�թյան հիմնախնդիրները, սահմանվ�մ է 2010-2020թթ. պետական ագրարային
քաղաքական�թյան հիմնական �ղղ�թյ�նները և դրանց կենսագործման միջոցառ�մները։

 
II. ԳՅ�ՂԱՏՆՏԵՍ�ԹՅԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՏԵՍԼԱԿԱՆԸ

 
36. Ագրարային բարեփոխ�մների և տնտես�թյան շ�կայական կողմնորոշման հետևողական խորացման և ագրարային

հատվածի առանձնահատկ�թյ�ններով պայմանավորված՝ պետական աջակց�թյան արդյ�նք�մ գյ�ղի և գյ�ղատնտես�թյան
զարգացման տեսլականն է.

1) ինտենսիվ տեխնոլոգիաների կիրառմամբ առևտրային գյ�ղատնտեսական կազմակերպ�թյ�նների, կոոպերատիվների և
շ�կայական ենթակառ�ցվածքների հետ ինտեգրված ընտանեկան գյ�ղացիական տնտես�թյ�նների զարգաց�մ,

2) երկրի պարենային անվտանգ�թյան շահերի և ագրոպարենային արտադրանքների արտաքին առևտրի հարաբերական
առավել�թյան սկզբ�նքների իրատեսական համադր�մով՝ բնակչ�թյան կայ�ն պարենային ապահով�մ և ագրովերամշակող
հատվածի գյ�ղատնտեսական հ�մքի պահանջարկի բավարար�մ,

3) գյ�ղատնտես�թյ�ն�մ համախառն արտադրանքի ավելաց�մ գերազանցապես աշխատանքի արտադրողական�թյան աճ
հաշվին, գյ�ղատնտես�թյան մեջ զբաղվածների թվաքանակի կրճատ�մ և ավելց�կային աշխատ�ժի մի մասի օգտագործ�մ
գյ�ղատնտես�թյան սպասարկման և վերապատրաստման միջոցով ոչ գյ�ղատնտեսական գործ�նե�թյան բնագավառներ�մ,
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4) արտադրված գյ�ղատնտեսական հ�մքի զգալի մասի վերամշակ�մ գյ�ղական համայնքներ�մ փոքր � միջին
ձեռնարկատիր�թյան զարգացման արդյ�նք�մ ձևավորված արտադրամասեր�մ,

5) բ�սաբ�ծ�թյան և անասնապահ�թյան ներճյ�ղային կառ�ցվածք�մ բարձր ավելացված արժեք ապահովող
գյ�ղատնտեսական մթերքների արտադր�թյան գերակշռ�թյ�ն,

6) հանրապետ�թյան բնակչ�թյան պարենային անվտանգ�թյան բարձր մակարդակ, կարևորագ�յն պարենամթերքների
ինքնաբավ�թյան ապահով�մ, գյ�ղական աղքատ�թյան և արտագաղթի կրճատ�մ:

 
III. ՌԱԶՄԱՎԱՐ�ԹՅԱՆ ՆՊԱՏԱԿԸ

 
37. Գյ�ղատնտես�թյան կայ�ն զարգացման ռազմավար�թյան հիմնական նպատակն է ֆինանսատնտեսական ճգնաժամի

հետևանքների հաղթահարման և հակաճգնաժամային մեխանիզմների ձևավորման միջոցով՝ նպաստել ճյ�ղի արդիականացմա
և մրց�նակ�թյան բարձրացմանը:

38. Հիմնական նպատակից բխող ենթանպատակներն են.
1) Գյ�ղատնտես�թյ�ն�մ և ագրոպարենային արդյ�նաբեր�թյ�ն�մ ֆինանսատնտեսական ճգնաժամի հետևանքների

հաղթահար�մ և ինտեգրացիոն կապերի խորաց�մ։
2) Ագրարային ոլորտ�մ տնտեսավարման բազմաձև�թյան գյ�ղատնտեսական և միջճյ�ղային կոոպերացիային զարգաց�մ:
3) Գյ�ղատնտեսական և ագրովերամշակման արտադրանքների իրացման գործընթացների բարելավ�մ և արտահանման

ծավալների ավելաց�մ:
4) Գյ�ղատնտես�թյան մրց�նակ�թյան բարձրաց�մ և նո� հա�ների խթան�մ:
5) Գյ�ղատնտես�թյան արտադրական ներ�ժի հողային, ջրային, աշխատանքային և ինտելեկտ�ալ ռես�րսների արդյ�նավ

օգտագործ�մ:
6) Միջազգային չափանիշներին համապատասխան սննդամթերքի անվտանգ�թյան ապահով�մ:
7) Գյ�ղական բնակավայրեր�մ ոչ գյ�ղատնտեսական զբաղված�թյան ընդլայն�մ և գյ�ղական բնակչ�թյան եկամ�տների

ավելաց�մ:
8) Գյ�ղական համայնքների ենթակառ�ցվածքների զարգաց�մ` մասնակցային ծրագրերի իրականացման միջոցով:
9) Գյ�ղատնտես�թյան սպասարկման ծառայ�թյ�նների զարգաց�մ և մատչելի�թյան բարձրաց�մ:
10) Գյ�ղատնտես�թյան ճյ�ղային կառ�ցվածքի բարելավ�մ և բարձր ավելացված արժեք ապահովող արտադրանքների

արտադր�թյան խթան�մ:
11) Շրջակա միջավայրի և բնական լանդշաֆտների պահպան�թյ�ն, ագրոտ�րիզմի և օրգանական գյ�ղատնտես�թյան

զարգաց�մ:
 

IV. ՌԱԶՄԱՎԱՐ�ԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ
 
39. Գյ�ղատնտես�թյան կայ�ն զարգացման ռազմավար�թյան հիմնական խնդիրներն են.

1) Ֆինանսատնտեսական ճգնաժամի հետևանքների հաղթահար�մ և հակաճգնաժամային մեխանիզմների ներդր�մ։
2) Ագրարային բարեփոխ�մների խորաց�մ, գյ�ղատնտեսական կոոպերատիվների զարգաց�մ:

3) Պարենային ապահով�թյան մակարդակի բարձրաց�մ, սննդամթերքի անվտանգ�թյան և հիմնական պարենային
մթերքների ինքնաբավ�թյան նվազագ�յն մակարդակի ապահով�մ:

4) Տեղական արտադր�թյան գյ�ղատնտեսական արտադրանքների մրց�նակ�թյան բարձրաց�մ, ըստ
նպատակահարմար�թյան ներմ�ծվող պարենամթերքների փոխարին�մ և արտահանման �ղղված�թյ�ն �նեցող
գյ�ղատնտես�թյան զարգաց�մ:

5) Գոտիական մասնագիտաց�մ և արտադր�թյան ռացիոնալ տեղաբաշխ�մ:

6) Սննդամթերքի անվտանգ�թյան ապահով�մ:

7) Հողօգտագործման արդյ�նավետ�թյան բարձրաց�մ։
8) Օրգանական գյ�ղատնտես�թյան զարգաց�մ։
9) Բ�սաբ�ծ�թյան զարգաց�մ.

ա. ագրոտեխնիկական առաջադիմական տեխնոլոգիաների ներդր�մ,
բ. բարձր ավելացված արժեք ապահովող մշակաբ�յսերի մշակ�թյան ընդլայն�մ,
գ. սելեկցիայի և սերմնաբ�ծ�թյան համակարգի զարգաց�մ, սերմերի որակի հսկող�թյան գործ�ն մեխանիզմների կիրառ�մ
դ. բ�յսերի պաշտպան�թյան և կարանտինի միջոցառ�մների իրականաց�մ,
ե. մշակաբ�յսերի գենետիկական բազմազան�թյան, ներառյալ մշակաբ�յսերի վայրի ցեղակիցների պահպան�թյան

ապահով�մը։
10) Անասնաբ�ծ�թյան զարգաց�մ.

ա. անասնաբ�ծ�թյան ճյ�ղերի արդյ�նավետ զ�գակցման և ռացիոնալ տեղաբաշխման աջակց�թյ�ն,
բ. տոհմային գործի զարգացման և հոտի վերարտադր�թյան համալիր միջոցառ�մների իրականաց�մ,
գ. անասնաբ�ժ�թյան համակարգի բարելավ�մ և անասնաբ�ժական միջոցառ�մների արդյ�նավետ�թյան բարձրաց�մ,
դ. անասնապահ�թյան կերի բազայի զարգաց�մ, Հայաստանի Հանրապետ�թյան մարզերի տարածաշրջաններ�մ խտացրած

կերերի արտադր�թյան փոքր արտադրամասերի ստեղծ�մ,
ե. անասնաբ�ծական առևտրային կազմակերպ�թյ�նների զարգացման աջակց�թյ�ն,
զ. գյ�ղատնտեսական կենդանիների ցեղերի գենետիկական բազմազան�թյան պահպան�թյան ապահով�մ։
11) Գյ�ղատնտեսական հ�մքի վերամշակ�մ.

ա. ոլորտի զարգաց�մ և վերամշակող կազմակերպ�թյ�նների ռացիոնալ տեղաբաշխ�մ,
բ. առաջավոր տեխնոլոգիաների ներդր�մ և արտադրանքի մրց�նակ�թյան բարձրաց�մ,
գ. մարքետինգային աջակց�թյ�ն և հ�մք արտադրողների հետ պայմանագրային հարաբեր�թյ�նների զարգաց�մ։
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12) Գյ�ղատնտես�թյան արտադրատեխնիկական սպասարկ�մների զարգաց�մ և արտադր�թյան տեխնիկական
հագեցված�թյան բարձրաց�մ։

13) Գյ�ղի սոցիալական ենթակառ�ցվածքների զարգաց�մ։
14) Գյ�ղատնտեսական ռիսկերի մեղմաց�մ։
15) Ագրարային ոլորտի վարկավորման բարելավ�մ։
16) Ագրարային ոլորտի գիտակրթական, խորհրդատվական համակարգի բարելավ�մ։
17) Գյ�ղատնտես�թյան հաշվառման համակարգի բարելավ�մ։
 

V. ՌԱԶՄԱՎԱՐ�ԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱԿԱՆ �ՂՂ�ԹՅ�ՆՆԵՐԸ
 

1) Ֆինանսատնտեսական ճգնաժամի հետևանքների հաղթահար�մ և հակաճգնաժամային մեխանիզմների ներդր�մ
 
40. Վերոհիշյալ խնդիրները կլ�ծվեն հետևյալ �ղղ�թյ�ններով.
1) ֆինանսատնտեսական ճգնաժամի հետևանքների հաղթահարման նպատակով Հայաստանի Հանրապետ�թյան

կառավար�թյան կողմից առավել հեռանկարային և արդյ�նավետ գործարար ծրագրերի աջակց�թյան քաղաքական�թյան
շար�նակ�մ.

2) արտահանման �ղղված�թյ�ն �նեցող և արտաքին շ�կայ�մ մրց�նակ արտադրանք արտադրող կազմակերպ�թյ�ններ
վարկային երաշխիքների, դրամաշնորհների և տեխնիկական օժանդակ�թյան տրամադր�մ (այս �ղղ�թյամբ նախընտրելի են
համարվ�մ պտ�ղ-բանջարեղենի վերամշակման, գինեգործական, օրգանական գյ�ղատնտեսական մթերքների, չոր մրգերի,
կաթնամթերքի և մսամթերքի առանձին տեսակների, թարմ մրգերի, արտադր�թյան, հետբերքահավաքային տեխնոլոգիաների
կատարելագործման և կարող�թյ�նների հզորացման, մանր եղջերավոր անաս�նների վերարտադր�թյան ապահովման և
արտահանման, շ�կայահանման խթանման և այլ ծրագրերը).

3) պետական աջակց�թյամբ իրականացվող ագրարային ոլորտի ռազմավար�թյան խնդիրներին համապատասխանող ծրագ
իրականաց�մ, որոնք նպաստել� են գյ�ղատնտես�թյան կենս�նակ�թյան և արտադրողների մրց�նակ�թյան բարձրացմանը
(առաջնային սերմնաբ�ծ�թյան և տոհմային գործի զարգացման, բ�յսերի պաշտպան�թյան և անասնաբ�ժական
հակահամաճարակային միջոցառ�մների իրականացման, սննդամթերքի անվտանգ�թյան, ենթակառ�ցվածքների
կարող�թյ�նների հզորացման, գյ�ղական համայնքների արտադրական և սոցիալական ենթակառ�ցվածքների բարելավման,
գյ�ղատնտեսական հողատեսքերի բերրի�թյան բարձրացման, հողերի մելիորատիվ վիճակի բարելավման, բնական
կերահանդակների ջրարբիացման, գիտական, խորհրդատվական և տեղեկատվական ապահովման, մասնագիտական կադրերի
պատրաստման, գյ�ղատնտես�թյ�ն�մ տնտեսավարողներին հասցեական աջակց�թյան և այլ ծրագրեր).

4) ագրարային ոլորտ�մ տնտեսավարման բազմաձև�թյան և միջճյ�ղային կոոպերացիայի զարգացման խթան�մ
(ագրովերամշակող և գյ�ղատնտեսական հ�մք արտադրող կազմակերպ�թյ�նների միջև ֆյ�չերսային պայմանագրերի
համակարգի ընդլայն�մ, վարկային միջոցների, մրցակցային դրամաշնորհների և աջակց�թյան տարբեր ձևերի կիրառմամբ
համագործակց�թյան զարգաց�մ.

5) հանրապետ�թյան ագրարային շ�կայի տարող�նակ�թյան և ապրանքախմբերի կազմի �ս�մնասիր�թյան հիման վրա
ներմ�ծվող պարենամթերքները աստիճանաբար տեղական արտադր�թյամբ փոխարինման խթան�մ (պարենային ցորենի, շաքա
բ�սական յ�ղի, հատիկաընդեղեն մշակաբ�յսերի, կենդանական յ�ղի, մսի և ձկան տարբեր տեսակների ինքնաբավ�թյան
բարձրաց�մ).

6) գյ�ղատնտես�թյան սպասարկման ծառայ�թյ�նների մատչելի�թյան բարձրաց�մ և որակի բարելավ�մ (պետ�թյ�ն-
մասնավոր հատվածի համագործակց�թյան զարգացմամբ՝ արտադրատեխնիկական սպասարկ�մներ, նյ�թատեխնիկական
մատակարար�մներ և այլ ծառայ�թյ�ններ իրականացնող կառ�յցների ձևավորմանն աջակց�թյ�ն, տարաժամկետ վճարմամբ
(ապրանքային վարկավորմամբ) գյ�ղատնտեսական տեխնիկայի մատակարարման կազմակերպ�մ).

7) գյ�ղատնտես�թյ�ն�մ տնտեսավարողների նպատակային և հասցեական աջակց�թյան (ս�բսիդավորման) մեխանիզմնե
մշակ�մ և ներդր�մ (պետական աջակց�թյ�նը կ�ղղվի հողային ռես�րսների օգտագործման մակարդակի բարձրացմանը,
առաջնահերթ անհրաժեշտ պարենամթերքների ինքնաբավ�թյան բարձրացմանը, տարբեր գոտիներ�մ նախընտրելի
մասնագիտացմանը, գյ�ղական տարածքների համաչափ զարգացմանը, վարկերի տոկոսադր�յքի ս�բսիդավորմանը և այլն).

8) գյ�ղական բնակչ�թյան եկամ�տների ավելացման և զբաղված�թյան բարձրացման նպատակով, հատկապես գենդերային
հիմնախնդիրների լ�ծման առ�մով, գյ�ղական բնակավայրեր�մ ոչ գյ�ղատնտեսական զբաղված�թյան հնարավոր�թյ�նների
ընդլայն�մ (փոքր և միջին ձեռնարկատիր�թյան զարգաց�մ, ագրոտ�րիզմի, արհեստագործ�թյան, հ�շանվերների, և
տնայնագործ�թյան աջակց�թյ�ն)։

 
2) Ագրարային բարեփոխ�մների խորաց�մ, գյ�ղատնտեսական կոոպերատիվների զարգաց�մ

 
Վերոհիշյալ խնդիրները կլ�ծվեն հետևյալ �ղղ�թյ�ններով.
41. Ագրարային բարեփոխ�մների խորաց�մը նախատես�մ է հողային հարաբեր�թյ�նների հետագա կատարելագործ�

հետևյալ �ղղ�թյ�ններով՝
1) գյ�ղատնտեսական հողատեսքերի, հատկապես վարելահողերի, արդյ�նավետ օգտագործման նպատակով Հայաստանի

Հանրապետ�թյան հողային օրենսգրք�մ հողերի ոչ նպատակային օգտագործման դեպք�մ կիրառվող պատժամիջոցների խստաց
հողակտորների կամավոր միավորման գործընթացին բազմակողմանի աջակց�թյ�ն.

2) բնական կերահանդակների (արոտներ, խոտհարքներ), դաշտային կերարտադր�թյան վիճակի համակողմանի �ս�մնասի
և դրանց օգտագործման արդյ�նավետ�թյան բարձրացման միջոցառ�մների մշակ�մ.

3) լեռնային և բարձրլեռնային համայնքներ�մ հեռագնա, մերձհամայնքային արոտների և խոտհարքների երկարաժամկետ
կառավարման, օգտագործման ծրագրերի մշակ�մ և մասնակցային սկզբ�նքով՝ դրանց իրականաց�մ (ջրարբիաց�մ, բարելավ�
ճանապարհների վերականգն�մ, էլեկտրիֆիկաց�մ, սառնարանային տնտես�թյ�նների ստեղծ�մ).
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4) արոտավայրերի երկարաժամկետ վարձակալ�թյան խրախ�ս�մ: Պետ�թյան և դոնոր համայնքի աջակց�թյամբ արոտներ
բարելավման � ջրարբիացման ծրագրերի իրականաց�մ.

5) հողաբարելավման և ռեկ�լտիվացիոն (խախտված հողերի վերականգնման) աշխատանքների կանոնակարգ�մ և
նպատակային ծրագրերի իրականաց�մ։ Միացյալ Ազգերի Կազմակերպ�թյան Անապատացման դեմ պայքարի Կոնվենցիայի
շրջանակներ�մ՝ դեգրադացված հողերի վերականգնման ծրագրերի իրականաց�մ.

6) հողային օրենսդր�թյամբ սահմանված պետական և համայնքային սեփական�թյան հողամասերի օտարման վերաբերյալ
հրապարակայն�թյան ապահով�մ և հողի շ�կայի ինստիտ�ցիոնալ համակարգի ձևավորման աջակց�թյ�ն.

7) իրավաս� պետական կառավարման մարմինների միջոցով հողերի մոնիտորինգի, գյ�ղատնտեսական հողատեսքերի
բազմաբն�յթ կադաստրի վարման, հողերի բերրի�թյան բարձրացման և էկոլոգիական վիճակի բարելավման ծրագրերի
իրականաց�մ.

8) գյ�ղացիական տնտես�թյ�ններին, գյ�ղատնտեսական առևտրային կազմակերպ�թյ�ններին արտադր�թյան արդյ�նա
կազմակերպման �ղղ�թյամբ ըստ տարածաշրջանների և արտադրական �ղղ�թյան տնտես�թյ�նների օպտիմալ չափերի,
գյ�ղատնտեսական արտադրանքների եկամտաբեր�թյան և արտադր�թյան ռացիոնալ կառ�ցվածքի վերաբերյալ
խորհրդատվ�թյան ապահով�մ.

9) ոլորտի արտադրական ներ�ժի գնահատման և պետական նպատակային ծրագրերի իրականացման արդյ�նավետ�թյան
բարձրացման համար գյ�ղատնտես�թյան համատարած հաշվառման փորձնական և հիմնական ծրագրերի իրականաց�մ.

10) տեղական արտադրողների և ներքին շ�կայի պաշտպան�թյան նպատակով ներդր�մային միջավայրի բարելավման,
տարիֆային և ոչ տարիֆային կարգավորման մեխանիզմների կատարելագործման և տնտեսական այլ գործիքների կիրառման
միջոցառ�մների իրականաց�մ (գործարար�թյան զարգացմանը խոչընդոտող իրավական ակտերի իռացիոնալ դր�յթների
բացահայտ�մ և վերաց�մ, անասնաբ�ժասանիտարական, բ�սասանիտարական և կարանտին կանոնների միջազգային
չափորոշիչներին, ինչպես նաև Առևտրի համաշխարհային կազմակերպ�թյան պահանջներին համապատասխանեց�մ):

42. Գյ�ղատնտես�թյան տնտեսավարման ձևերի զարգացման համատեքստ�մ միջոցառ�մները կնպատակա�ղղվեն
գյ�ղատնտես�թյ�ն�մ կոոպերացիայի տարբեր ձևերի խթանմանը, որը իրականացվել� է հետևյալ �ղղ�թյ�ններով.

1) գյ�ղատնտես�թյան ոլորտի տարբեր �ղղված�թյ�ն �նեցող կոոպերատիվների համար օրենսդր�թյան բարելավմամբ`
դրանց ձևավորման և գործ�նե�թյան բարենպաստ պայմանների ստեղծ�մ.

2) կոոպերատիվների կայացմանը և գործ�նե�թյան ընդլայնմանն �ղղված բազմակողմանի պետական աջակց�թյ�ն.
3) գյ�ղացիական տնտես�թյ�նների խոշորացման հետևողական քաղաքական�թյան հիմք�մ կոոպերացիայի զարգացման

ամրագր�մ.
4) գյ�ղատնտեսական մթերքների արտադր�թյ�նից մինչև սպառ�մը ապրանքային շարժին նպաստող կառ�յցների,

մասնավորապես՝ գյ�ղատնտեսական հետբերքահավաքային ենթակառ�ցվածքների, արտադրանքների իրացման լոգիստիկ
համակարգի՝ պահպանման, վերամշակման, փաթեթավորման և փոխադրման կարող�թյ�նների ձևավորմանը, հանրապետ�թյա
մեծ քաղաքներ�մ հանգստյան օրերի գյ�ղատնտեսական տոնավաճառների կազմակերպմանը, բոլոր մարզերի և
տարածաշրջանների ընդգրկ�մով մեծածախ վաճառքի համակարգի ստեղծման նպատակով կոոպերացիայի տարբեր ձևերի
զարգացմանն աջակց�թյ�ն.

5) սննդամթերքի անվտանգ�թյան պահանջներին համապատասխան սպանդի կազմակերպման նպատակով` սպանդանոցնե
համակարգի ընդլայն�մ, մսի սառեցման, տեսակավորման, փաթեթավորման և վաճառքի կանոնակարգ�մ (ներառյալ կենդանի
անաս�նների).

6) կաթի հավաքման կետերի և սպառողական կոոպերատիվների համակարգի ընդլայնման աջակց�թյ�ն, կաթնամթերքների
արտադր�թյան մեջ թարմ և վերամշակված կաթի օգտագործման կարգավոր�մ, սննդամթերքի անվտանգ�թյան պահանջներին
համապատասխան պահպանման, տեսակավորման, փաթեթավորման և վաճառքի կանոնակարգ�մ.

7) գյ�ղատնտեսական արտադրանքների, հատկապես` թարմ մրգերի և բանջարեղենների միջնորդավորված վաճառքի
սահմանափակ�մ, կոոպերացիայի զարգացման միջոցով մանրածախ առևտրի օբյեկտներին մատակարարվող ապրանքների
մեծածախ հավաքման կետերի ստեղծ�մ, դրանց կարող�թյ�նների ընդլայն�մ, հատկապես` պահպանման, տեսակավորման,
փաթեթավորման և փոխադրման միջոցներով վերազինման աջակց�թյ�ն.

8) տարբեր մեխանիզմների կիրառմամբ՝ վարկերի տոկոսադր�յքի ս�բսիդավոր�մ, գրավի երաշխիքների տրամադր�մ, գրա
առարկաների ցանկի ընդլայն�մ և այլն, գյ�ղատնտեսական վարկավորման մատչելի�թյան բարձրաց�մ.

9) գյ�ղատնտես�թյ�ն�մ վարկավորման ծավալների ավելաց�մ` մինչև 2020թ. այն հասցնելով ճյ�ղի ավելացված արժեքի
(համախառն ներքին արդյ�նքի) 14-17 % տոկոսի 2008թ. 2.4 տոկոսի դիմաց.

10) ապահովագրական համակարգի ներդրման համար նախադրյալների և պայմանների ստեղծ�մ՝ ապահովագրական ռիսկե
գնահատ�մ, ռիսկերի մեղմացման միջոցառ�մների իրականաց�մ և գյ�ղատնտես�թյ�ն�մ ապահովագրական համակարգի
ներդր�մ։

 
3) Պարենային ապահով�թյան մակարդակի բարձրաց�մ, սննդամթերքի անվտանգ�թյան և հիմնական պարենային

մթերքների ինքնաբավ�թյան նվազագ�յն մակարդակի ապահով�մ
 
43. Պարենամթերքի ֆիզիկական և տնտեսական մատչելի�թյան մակարդակի բարձրացման և պարենային անվտանգ�թյան

ապահովման խնդիրների լ�ծման համար նախատեսվ�մ է.
1) պարենամթերքի ֆիզիկական � տնտեսական մատչելի�թյան մակարդակի բարձրացման քաղաքական�թյան իրականաց�

«Պարենային անվտանգ�թյան ապահովման մասին» (2002թ.) Հայաստանի Հանրապետ�թյան օրենքի պահանջներին
համապատասխան՝ Հայաստանի Հանրապետ�թյան պարենային ապահով�թյան քաղաքական�թյան ծրագրի և Կայ�ն
զարգացման ծրագրի շրջանակներ�մ.

2) պարենամթերքի տեղական արտադր�թյան ծավալների ավելաց�մ և առևտրի հաշվեկշռի բարելավ�մ։ 2008 թվականի
համեմատ�թյամբ գյ�ղատնտես�թյան ավելացված արժեքի մոտ 1.5 անգամ ավելաց�մ և գյ�ղատնտեսական մթերքների
ապրանքայն�թյան ներկայիս 55-56 %-ի դիմաց 75 %-ի ապահով�մ.
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3) պարենամթերքի տնտեսական մատչելի�թյան մակարդակի բարձրաց�մ։ Ծրագրվող ժամանակահատված�մ 1 շնչի հաշվո
համախառն ներքին արդյ�նքի, նվազագ�յն և միջին ամսական աշխատավարձի, կենսաթոշակի և նպաստի զգալի ավելաց�մը
կարևոր նախադրյալներ են այդ խնդրի լ�ծման համար։ Վերջինս էականորեն կնպաստի պարենամթերքի տնտեսական
մատչելի�թյան մակարդակի բարձրացմանը.

4) կայ�ն զարգացման ծրագրի դր�յթներին համապատասխան, Հայաստանի Հանրապետ�թյան պարենային ապահով�թյան
քաղաքական�թյան դր�յթների իրականաց�մ.

5) պարենամթերքի ֆիզիկական մատչելի�թյանը կնպաստի գյ�ղատնտեսական մթերքների արտադր�թյան ծավալների
ավելացման հետ մեկտեղ դրանց կառ�ցվածքի բարելավ�մը, ինչպես նաև գյ�ղատնտեսական մթերքների վերամշակող
արտադր�թյ�ն�մ նոր տեխնոլոգիաների � արտադրատեսակների ներդրմանը նպաստող ծրագրերի իրականաց�մը,
մասնավորապես՝ այդ բնագավառ�մ մատչելի պայմաններով նպատակային վարկերի տրամադր�մը և այլն։ Վերջինիս
կնպատակա�ղղվի նաև Փոքր � միջին ձեռնարկատիր�թյան աջակց�թյան ազգային կենտրոնի միջոցով իրականացվող տարեկա
ծրագրերի ընդլայն�մը։

44. Հիմնական պարենային մթերքների ինքնաբավ�թյան նվազագ�յն մակարդակի ապահովման ռազմավարական
�ղղ�թյ�ններն են.

1) կենսականորեն կարևորագ�յն պարենամթերքների, մասնավորապես՝ հացամթերքի, բ�սական յ�ղի, շաքարի, մսի, ձկան
տեղական արտադր�թյան խթան�մ և սահմանված կարգով չնվազեցվող պաշարների ձևավոր�մ, կարտոֆիլի վերամշակման
կարող�թյ�նների ստեղծման տեխնիկական աջակց�թյ�ն։ Անասնապահական մթերքների ծավալների ավելացման նպատակով
կերային բազայի հնարավոր�թյ�նների ընդլայն�մ, մասնավորապես՝ առավել արդյ�նավետ կերային մշակաբ�յսերի
(եգիպտացորեն, կերի ճակնդեղ, գետնախնձոր, ոչ ավանդական համարվող մշակաբ�յսեր և այլն) մշակ�թյան նոր տեխնոլոգիանե
ներդրման տեխնիկական աջակց�թյան և խորհրդատվ�թյան ապահով�մ.

2) տարիֆային և ոչ տարիֆային կարգավորման միջոցով՝ պարենամթերքի ներքին շ�կայի և տեղական արտադրողների շահե
պաշտպան�թյ�ն, ինչպես նաև արտահանման խթան�մ։

Պարենամթերքի ֆիզիկական և տնտեսական մատչելի�թյան մակարդակի բարձրացմանը նպատակա�ղղված միջոցառ�մներ
ըստ է�թյան, նպաստ�մ են հիմնական պարենային մթերքների ինքնաբավ�թյան նվազագ�յն մակարդակի բարձրացմանը։

 
4) Տեղական արտադր�թյան գյ�ղատնտեսական արտադրանքների մրց�նակ�թյան բարձրաց�մ, ըստ

նպատակահարմար�թյան ներմ�ծվող պարենամթերքների փոխարին�մ և արտահանման �ղղված�թյ�ն �նեցող
գյ�ղատնտես�թյան զարգաց�մ

 
45. ՀՀ ազգային պարենային հաշվեկշռի տվյալների վերլ�ծ�թյ�նը վկայ�մ է, որ մի շարք առաջնահերթ անհրաժեշտ

պարենամթերքների ինքնաբավ�թյան մակարդակը դեռևս զգալիորեն ցածր է, այսպես 2004-2008 թվականների միջին տվյալներով
կազմել է. ցորենը՝ 38.7 %, հատիկաընդեղեն մշակաբ�յսերը՝ 56.2 %, բ�սական յ�ղը՝ 4.3 %, խոզի միսը՝ 52.5 %, հավի միսը՝ 21.2 %։
Հիշատակված տվյալները վկայ�մ են առաջնահերթ անհրաժեշտ պարենամթերքների ներմ�ծ�մը, որոշակի հիմնավորված
սահմաններ�մ, տեղական արտադր�թյամբ փոխարինման կարևոր�թյ�նը։ Վերջինս հնարավոր է ապահովել տեղական
արտադր�թյան արտադրանքների մրց�նակ�թյան բարձրացման և արտադր�թյան ծավալների ավելացման միջոցով։ Այդ
նպատակով նախատեսվ�մ է.

1) գյ�ղացիական տնտես�թյ�ններին և գյ�ղատնտես�թյ�ն�մ տնտեսվարողներին աջակց�թյ�ն բ�սաբ�ծ�թյան,
անասնապահ�թյան, գյ�ղատնտեսական մթերքների վերամշակման բնագավառ�մ՝ առաջադիմական տեխնոլոգիաների ներդրմ
�ղղ�թյամբ խորհրդատվ�թյան, մատչելի պայմաններով նպատակային վարկերի ծավալների ընդլայնման և ներդր�մների համա
բարենպաստ պայմաններ ստեղծել� միջոցով.

2) գյ�ղական կազմակերպ�թյ�նների (ձեռնարկ�թյ�նների) և փոքրածավալ առևտրային գյ�ղատնտես�թյան զարգացման
ծրագրի շար�նակական�թյան ապահովման միջոցով տարեկան 110-120 տեխնոլոգիաների գնահատման ծրագրերի իրականաց�
կարևորագ�յն բնագավառներ�մ, մասնավորապես՝

ա. մշակաբ�յսերի նոր սորտերի մշակ�թյան, ցանքաշրջանառ�թյ�նների կիրառման, բ�յսերի պաշտպան�թյան,
պարարտացման արդյ�նավետ տեխնոլոգիաների ներդր�մ,

բ. բարձր ավելացված արժեք ապահովող, հանրապետ�թյան բնատնտեսական պայմաններին համապատասխանող և
շ�կայական պահանջարկ �նեցող մշակաբ�յսերի ներդր�մ,

գ. գյ�ղատնտեսական կենդանիների բարձր մթերատ� ցեղերի ներմ�ծ�մ և ընտրասերման ճանապարհով անաս�նների
տեղական ցեղերի տոհմային հատկանիշների բարելավման գործընթացի շար�նակ�մ,

դ. անաս�նների պահվածքի և կերակրման ոչ ավանդական արդյ�նավետ տեխնոլոգիաների ներդր�մ,
ե. գյ�ղատնտեսական մթերքների հետբերքահավաքային արդիական տեխնոլոգիաների ներդրմամբ՝ ավելացված արժեքի

մեծաց�մ,
զ. աջակց�թյան տարբեր մեխանիզմներով (նպատակային վարկեր, գրավի երաշխիքներ, տոկոսադր�յքի ս�բսիդավոր�մ,

դրամաշնորհներ և այլն) արտահանման �ղղված�թյ�ն �նեցող արտադրատեսակների արտադր�թյան և արտահանման խթան�
Վերջինս վերաբեր�մ է թարմ մրգերի որոշ տեսակներին, օրգանական արտադրանքին, մսամթերքների և կաթնամթերքների որոշ
տեսակներին, պտ�ղ-բանջարեղենի պահածոներին և այլն։

 
5) Գոտիական մասնագիտաց�մ և արտադր�թյան ռացիոնալ տեղաբաշխ�մ

 
46. Գյ�ղատնտես�թյան արտադրական գործոնների արդյ�նավետ օգտագործ�մը, տարածաշրջանների սոցիալ-տնտեսակա

զարգացման �ղղ�թյամբ հիմնավորված քաղաքական�թյան կիրառ�մը և գյ�ղական աղքատ�թյան հաղթահար�մը պահանջ�
բազմակողմանիորեն հիմնավորված գոտիական մասնագիտաց�մ և արտադր�թյան ռացիոնալ տեղաբաշխ�մ։ Ազատական
տնտես�թյան պայմաններ�մ այս գործընթացները հիմնական�մ կարգավորվ�մ են շ�կայական գործոններով, սակայն, նկատի
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�նենալով հիմնախնդրի ռազմավարական նշանակ�թյ�նը, պետ�թյ�նը տարածքային զարգացման քաղաքական�թյան
շրջանակներ�մ ան�ղղակիորեն կարող է նպաստել արտադր�թյան մասնագիտացմանը և ռացիոնալ տեղաբաշխմանը։

47. Ագրարային ոլորտ�մ տնտեսական վերափոխ�մների ժամանակահատված�մ տարբեր սոցիալ-տնտեսական գործոնների
թելադրանքով նկատելիորեն խաթարվել է (անցանկալի տրանսֆորմացիայի է ենթարկվել) գյ�ղատնտեսական գոտիների
մասնագիտաց�մը, որի հետևանքով զգալիորեն նվազել է ռես�րսների օգտագործման արդյ�նավետ�թյ�նը, կրճատվել է միավո
տարած�թյ�նից ստացվող համախառն արտադրանքը և աշխատանքի արտադրողական�թյ�նը։

48. Այս իրավիճակի աստիճանական կարգավորման նպատակով, հանրապետ�թյան բնատնտեսական ներ�ժի
հնարավոր�թյ�նների գնահատման հիման վրա, ռազմավար�թյան փաստաթղթ�մ ներկայացվ�մ են հանրապետ�թյան մարզե
հեռանկարային նախընտրելի մասնագիտացման �ղղ�թյ�նները։ Վերջինս �ղենիշային է ինչպես ագրարային, այնպես էլ
տարածքային զարգացման քաղաքական�թյան համար։

49. Նկատի �նենալով, որ հանրապետ�թյ�ն�մ առանձնացված գյ�ղատնտեսական գոտիները հիմնական�մ համընկն�մ ե
մարզային բաժանմանը՝ կառավարելի�թյան տեսանկյ�նից գոտիական մասնագիտաց�մը և արտադր�թյան տեղաբաշխ�մը
նպատակահարմար է գտնվել ներկայացնել մարզային կտրվածքով։

 
ՀԱՆՐԱՊԵՏ�ԹՅԱՆ ՄԱՐԶԵՐԻ ԳՅ�ՂԱՏՆՏԵՍ�ԹՅԱՆ ՆԱԽԸՆՏՐԵԼԻ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱՑ�ՄԸ ԵՎ ԳԼԽԱՎՈՐ ՃՅ�ՂԵ

(ՀԱՄԱԽԱՌՆ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔԻ ԿԱՌ�ՑՎԱԾՔՈՎ)

 

Մարզերը Մինչև ագրարային
բարեփոխ�մները Ներկայիս վիճակը Հեռանկարային

մասնագիտաց�մը

1 2 3 4

Արագածոտն Բանջարաբ�ծ�թյ�ն,
խաղողագործ�թյ�ն,
պտղաբ�ծ�թյ�ն,
կաթնամսային
տավարաբ�ծ�թյ�ն,
ոչխարաբ�ծ�թյ�ն։

Կաթնամսային
տավարաբ�ծ�թյ�ն,
կարտոֆիլաբ�ծ�թյ�ն,
պտղաբ�ծ�թյ�ն,
հացահատիկային
տնտես�թյ�ն։

Կաթնամսային
տավարաբ�ծ�թյ�ն,
պտղաբ�ծ�թյ�ն,
կարտոֆիլաբ�ծ�թյ�ն,
ոչխարաբ�ծ�թյ�ն,
կերարտադր�թյ�ն:

Արարատ Խաղողագործ�թյ�ն,
պտղաբ�ծ�թյ�ն,
բանջարաբ�ծ�թյ�ն,
կաթնային
տավարաբ�ծ�թյ�ն,
թռչնաբ�ծ�թյ�ն։

Բանջարաբ�ծ�թյ�ն,
խաղողագործ�թյ�ն,
մսակաթնային
տավարաբ�ծ�թյ�ն,
հացահատիկային
տնտես�թյ�ն,
պտղաբ�ծ�թյ�ն,
կարտոֆիլաբ�ծ�թյ�ն։

Խաղողագործ�թյ�ն,
բանջարաբ�ծ�թյ�ն,
կաթնային
տավարաբ�ծ�թյ�ն,
պտղաբ�ծ�թյ�ն, վաղահաս
կարտոֆի-լաբ�ծ�թյ�ն:

Արմավիր Խաղողագործ�թյ�ն,
պտղաբ�ծ�թյ�ն,
բանջարաբ�ծ�թյ�ն,
կաթնային
տավարաբ�ծ�թյ�ն,
թռչնաբ�ծ�թյ�ն,
խոզաբ�ծ�թյ�ն,
եթերայ�ղային
արտադր�թյ�ն։

Բանջարաբ�ծ�թյ�ն,
հացահատիկային
տնտես�թյ�ն,
խաղողագործ�թյ�ն,
մսակաթնային
տավարաբ�ծ�թյ�ն,
կարտոֆիլաբ�ծ�թյ�ն,
պտղաբ�ծ�թյ�ն։

Խաղողագործ�թյ�ն,
բանջարաբ�ծ�թյ�ն,
պտղաբ�ծ�թյ�ն, կաթնային
տավարաբ�ծ�թյ�ն,
վաղահաս կարտոֆի-
լաբ�ծ�թյ�ն։

Գեղարք�նիք Մսակաթնային
անասնապահ�թյ�ն,
ծխախոտագործ�թյ�ն,
կարտոֆիլաբ�ծ�թյ�ն։

Կարտոֆիլաբ�ծ�թյ�ն,
կաթնամսային
անասնապահ�թյ�ն,
հացահատիկային
տնտես�թյ�ն,
բանջարաբ�ծ�թյ�ն։

Մսակաթնային
անասնապահ�թյ�ն,
կարտոֆիլաբ�ծ�թյ�ն,
հացահատիկային
տնտես�թյ�ն,
կերարտադր�թյ�ն:

Լոռի Կաթնային և տոհմային
անասնապահ�թյ�ն,
կարտոֆիլաբ�ծ�թյ�ն։

Կաթնամսային
անասնապահ�թյ�ն,
կարտոֆիլաբ�ծ�թյ�ն,
հացահատիկային

Կաթնամսային
անասնապահ�թյ�ն,
կարտոֆիլաբ�ծ�թյ�ն,
հացահատիկային
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տնտես�թյ�ն,
կերարտադր�թյ�ն։

տնտես�թյ�ն,
կերարտադր�թյ�ն,
ճակնդեղագործ�թյ�ն,
պտղաբ�ծ�թյ�ն։

Կոտայք Կաթնամսային
անասնապահ�թյ�ն,
թռչնաբ�ծ�թյ�ն,
պտղաբ�ծ�թյ�ն,
հացահատիկային
տնտես�թյ�ն,
բանջարաբ�ծ�թյ�ն։

Մսակաթնային
անասնապահ�թյ�ն,
բանջարաբ�ծ�թյ�ն,
կարտոֆիլաբ�ծ�թյ�ն,
հացահատիկային
տնտես�թյ�ն,
պտղաբ�ծ�թյ�ն։

Կաթնամսային
անասնապահ�թյ�ն,
թռչնաբ�ծ�թյ�ն,
պտղաբ�ծ�թյ�ն,
հացահատիկային
տնտես�թյ�ն,
բանջարաբ�ծ�թյ�ն,
կերարտադր�թյ�ն։

Շիրակ Մսակաթնային
տավարաբ�ծ�թյ�ն,
ոչխարաբ�ծ�թյ�ն,
ճակնդեղագործ�թյ�ն,
հացահատիկային
տնտես�թյ�ն։

Կաթնամսային
տավարաբ�ծ�թյ�ն,
հացահատիկային
տնտես�թյ�ն,
կարտոֆիլաբ�ծ�թյ�ն,
բանջարաբ�ծ�թյ�ն,
ոչխարաբ�ծ�թյ�ն։

Մսակաթնային
տավարաբ�ծ�թյ�ն,
ոչխարաբ�ծ�թյ�ն,
հացահատիկային
տնտես�թյ�ն,
կարտոֆիլաբ�ծ�թյ�ն,
կերարտադր�թյ�ն,
բանջարաբ�ծ�թյ�ն,
ճակնդեղագործ�թյ�ն։

Սյ�նիք Մսակաթնային
տավարաբ�ծ�թյ�ն,
ոչխարաբ�ծ�թյ�ն,
ծխախոտագործ�թյ�ն,
պտղաբ�ծ�թյ�ն,
խաղողագործ�թյ�ն։

Կաթնամսային
տավարաբ�ծ�թյ�ն,
ոչխարաբ�ծ�թյ�ն,
կարտոֆիլաբ�ծ�թյ�ն,
հացահատիկային
տնտես�թյ�ն։

Մսակաթնային
տավարաբ�ծ�թյ�ն,
ոչխարաբ�ծ�թյ�ն,
կերարտադր�թյ�ն,
հացահատիկային
տնտես�թյ�ն,
մերձարևադարձային
պտղաբ�ծ�թյ�ն։

Վայոց ձոր Տավարաբ�ծ�թյ�ն,
ոչխարաբ�ծ�թյ�ն,
ծխախոտագործ�թյ�ն,
խաղողագործ�թյ�ն,
պտղաբ�ծ�թյ�ն։

Մսակաթնային
տավարաբ�ծ�թյ�ն,
պտղաբ�ծ�թյ�ն։

Մսակաթնային
տավարաբ�ծ�թյ�ն,
պտղաբ�ծ�թյ�ն,
ոչխարաբ�ծ�թյ�ն։

Տավ�շ Ծխախոտագործ�թյ�ն
պտղաբ�ծ�թյ�ն,
կաթնամսային
տավարաբ�ծ�թյ�ն,
խաղողագործ�թյ�ն,
խոզաբ�ծ�թյ�ն։

Մսակաթնային
տավարաբ�ծ�թյ�ն,
կարտոֆիլագործ�թյ�ն,
հացահատիկային
տնտես�թյ�ն,
խոզաբ�ծ�թյ�ն,
ոչխարաբ�ծ�թյ�ն,
խաղողագործ�թյ�ն։

Մսակաթնային
տավարաբ�ծ�թյ�ն,
պտղաբ�ծ�թյ�ն,
խաղողագործ�թյ�ն,
խոզաբ�ծ�թյ�ն,
կերարտադր�թյ�ն,
ծխախոտագործ�թյ�ն։

50. Գյ�ղատնտես�թյան ռացիոնալ տեղաբաշխման և մասնագիտացման քաղաքական�թյան հիմնական �ղղ�թյ�ններն են.
1) բնական ռես�րսների արդյ�նավետ օգտագործ�մը և համեմատական առավել�թյ�ն �նեցող ապրանքատեսակների

արտադր�թյան խթան�մը.
2) ըստ տարածաշրջանային զարգացման գերակայ�թյ�նների՝ գյ�ղատնտես�թյան նպատակային ս�բսիդավորման և

դրամաշնորհային ծրագրերի իրականացման տարբերակված մոտեց�մների կիրառ�մը.
3) վարկավորման մատչելի�թյան բարձրացման և մարքեթինգային աջակց�թյան միջոցով փոքր և միջին ձեռնարկատիր�թյա

աշխարհագր�թյան ընդլայն�մ.
4) գյ�ղական համայնքների արտադրական և սոցիալական ենթակառ�ցվածքների զարգացման միջոցով ներդր�մային

պայմանների բարելավ�մ.
5) միջմարզային տնտեսական ինտեգրացման խթան�մ և զարգաց�մ։
 

6) Սննդամթերքի անվտանգ�թյան ապահով�մ
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51. Արտերկրներից պարենամթերքի ներքին շ�կա մ�տք գործել� մատչելի�թյան ապահովման տեսանկյ�նից Հայաստանի

Հանրապետ�թյ�նը դասվ�մ է ամենաազատական (բաց) շ�կաներ �նեցող երկրների շարքին: Ներմ�ծվող, ինչպես նաև թարմ և
վերամշակված սն�նդ արտադրող տնտեսավարող ս�բյեկտների բազմազան�թյ�նը, վերջինների կողմից տարբեր տեխնոլոգիան
կիրառ�մն � սննդամթերքի անվտանգ�թյան վերահսկման պատշաճ համակարգի բացակայ�թյ�նը լ�րջ վտանգ են ստեղծ�մ
սպառողների առողջ�թյան համար:

52. Սննդի անվտանգ�թյան ստանդարտներին համապատասխան�թյ�նը կբարձրացնի Հայաստանի գյ�ղատնտես�թյան
մրց�նակ�թյ�նը։ Մրց�նակ�թյ�նը բարձրացնել� համար գյ�ղատնտեսական և ագրոպարենային հատվածը պետք է կարողա
նաև արդյ�նավետ կերպով արձագանքել տեղական սպառողների՝ սննդամթերքի անվտանգ�թյանն առնչվող պահանջներին և
մրցակցել ներկրվող ապրանքների, իսկ արտահանման դեպք�մ՝ արտասահմանյան ապրանքների որակական ստանդարտների հ

53. Ներկայ�մս շատ արտադրողների և վերամշակողների ներքին պահանջարկն է գլխավորապես թելադր�մ սննդամթերքի
անվտանգ�թյան և որակի բարելավման պահանջները։ Առավել որակյալ ներկրվող ապրանքների առկայ�թյ�նը որոշակիորեն
պահանջ�մ է գոյ�թյ�ն �նեցող ստանդարտների խստաց�մ, որակի կառավարման և անվտանգ�թյան ներքին վերահսկող�թյա
համակարգերի ներդր�մ, միջազգային ընդ�նված պահանջներին համապատասխան անվտանգ�թյան ց�ցանիշներ սահմանող
նորմատիվ իրավական ակտերի ընդ�ն�մ՝ արդյ�նք�մ պահպանելով ներքին շ�կան, ներկրվող սննդամթերքը փոխարինել
տեղական արտադր�թյամբ և ընդլայնել արտահանման հնարավոր�թյ�նները։

54. Սննդամթերքի անվտանգ�թյան նոր ստանդարտների կիրառման համար կարևորագ�յն պայման է ստանդարտների
աստիճանական ընդ�ն�մը, որը հնարավոր�թյ�ն կտա արտադրողներին կատարել առաջադրվող պահանջները և
համապատասխան պետական կառավարման մարմիններին՝ իրականացնել վերապահված լիազոր�թյ�նները։

55. Հայաստանը գյ�ղատնտեսական մթերքների արտահանման փոքր ծավալների, ցածրարժեք արտադրանքի, սննդամթերքի
անվտանգ�թյան և որակի բացասական համբավի պատճառով միջազգային շ�կաներ�մ ստիպված է լինել «գին ընդ�նող» և ոչ թե
«գին թելադրող»։ Ավելի բարձր արժեք �նեցող ապրանքների շ�կաներ մ�տք գործել� հնարավոր�թյ�նները Հայաստան�մ
արտադրված գյ�ղմթերքների համար սահմանափակ են։ Արտահանման իրավիճակի բարելավման տարբերակներից մեկը
առանձնահատ�կ շ�կաների համար, ինչպիսիք են՝ հայկական սփյ�ռքի և օրգանական սննդամթերքի շ�կաները, ապրանքներ
արտահանելն է։ Միջազգային շ�կաներ մ�տք գործել� մեկ այլ տարբերակ է՝ Հայաստան�մ սննդամթերքի անվտանգ�թյան և
որակի բարելավ�մը։

56. Ներկրող երկրները հաճախ պահանջ�մ են երաշխիքներ, որ սննդամթերքն արտահանվել է այնպիսի վայրերից, որտեղ չկա
որոշ տեսակի վնասատ�ներ և հիվանդ�թյ�ններ, գործ�մ են սննդամթերքի արտադր�թյան, փաթեթավորման և առաքման
հիգիենայի տարրական կանոնները, կամ որ պեստիցիդների կամ անասնաբ�ժական դեղերի մնացորդները և շրջակա միջավայրի
աղտոտիչները սննդամթերք�մ չեն գերազանց�մ իրենց թ�յլատրելի չափերը։ Արտահանող երկիրը և արտադրական ամբողջ ճյ�
պետք է համապատասխանեն այս պահանջներին և, շատ դեպքեր�մ, նաև ապաց�ցեն, որ համապատասխան�թյ�նն ապահովվա
է։

57. Սննդամթերքի անվտանգ�թյան և բ�յսերի � կենդանիների առողջ�թյան կառավարման կարող�թյ�նը շատ կարևոր է ո
միայն արտահանման համար սահմանված պահանջներին համապատասխան�թյ�նն ապահովել�, այլ նաև ներկրվող և տեղակա
արտադր�թյան գյ�ղատնտեսական և պարենային ապրանքների նկատմամբ արդյ�նավետ հսկող�թյ�ն իրականացնել� համա

58. ՀՀ գործող օրենսդր�թյամբ սննդամթերքի անվտանգ�թյան ապահովման համար պատասխանատվ�թյ�նը կր�մ է
արտադրողը (այդ նորմը լայնորեն կիրառվ�մ է նաև միջազգային պրակտիկայ�մ):

59. Սննդի շղթայ�մ սպառողների առողջ�թյան համար անվտանգ�թյան ապահով�մը պահանջ�մ է.
1) սննդամթերքի անվտանգ�թյան համակարգը կանոնակարգող օրենսդրական դաշտի ամբողջականաց�մ Եվրամի�թյան

համապատասխան դիրեկտիվների հիման վրա, այդ թվ�մ «Սննդամթերքի անվտանգ�թյան մասին» ՀՀ օրենք�մ համապատասխ
փոփոխ�թյ�ններ և լրաց�մներ կատարել� և դրա կիրարկ�մն ապահովող ենթաօրենսդրական ակտերի ընդ�ն�մ, որոնցով պե
է կարգավորվեն սննդամթերքի, սննդամթերքի հետ շփվող նյ�թերի և սննդային հավել�մների ներմ�ծման, արտահանման,
արտադր�թյան, վերամշակման, փաթեթավորման, մակնշման, փոխադրման, պահպանման, իրացման, ինչպես նաև առևտրի և
հանրային սննդի ոլորտ�մ ծառայ�թյ�նների մատ�ցման փ�լեր�մ անվտանգ�թյ�նը և որակին առնչվող հարաբեր�թյ�ններ

2) սննդամթերքի անվտանգ�թյան բնագավառ�մ պետական քաղաքական�թյան սկզբ�նքների � խնդիրների հստակեց�մ և
դրանց իրականացման ապահով�մ, որոնք մասնավորապես հանգ�մ են հետևյալին.

ա. սննդամթերքի անվտանգ�թյան ապահովման ոլորտի իրավական ակտերի կատար�մն ապահովել� և մարդ� կյանքի,
առողջ�թյան ապահովման նպատակով անվտանգ սննդամթերքի օգտագործման և սպառողական իրավ�նքների պաշտպան�թյա
գերակայ�թյ�նը,

բ. սննդի շղթայ�մ կատարվող գործառն�թյ�նների ժամանակ մարդ� կյանքի, առողջ�թյան անվտանգ�թյան և շրջակա
միջավայրի անվտանգ�թյան երաշխիքների ապահով�մը, հիշատակված բնագավառ�մ պետական վերահսկող�թյան ապահով�

գ. գիտականորեն հիմնավորված անվտանգ�թյան նորագ�յն տեխնոլոգիաների մշակման և ներդրման խրախ�ս�մը,
դ. սպառողների իրավ�նքների պաշտպան�թյան և սննդամթերքի որակի � անվտանգ�թյան նկատմամբ հասարակական

վերահսկող�թյ�ն իրականացնող կազմակերպ�թյ�ններին աջակց�թյ�ն,
ե. սպառողների շահերի պաշտպան�թյան, հասարակ�թյանը սննդամթերքի որակի անվտանգ�թյան և վտանգավոր

սննդամթերքի վերաբերյալ խորհրդատվ�թյան և տեղեկատվ�թյան ապահով�մ,
զ. սննդամթերքի անվտանգ�թյան ապահովման �ղղ�թյամբ միջազգային և տարածաշրջանային համապատասխան

կազմակերպ�թյ�նների հետ համագործակց�թյան և ընթացակարգերի ներդաշնակեցման ապահով�մ,
է. սննդամթերքի անվտանգ�թյան առավել բարձր մակարդակ ապահովել� նպատակով` «Դաշտից մինչև սեղան»,

«Տնտեսավարող ս�բյեկտների պատասխանատվ�թյան», «Հետագծելի�թյան», «Ռիսկերի վերլ�ծ�թյան» և «Նախազգ�շողական
մոտեցման» սկզբ�նքների ներդր�մ և կիրառ�մ։

60. Սննդի անվտանգ�թյան համակարգի զարգացման համար անհրաժեշտ իրավական հիմքերի կատարելագործման հետ
մեկտեղ, կիրականացվեն համապատասխան ինստիտ�ցիոնալ բարեփոխ�մներ։ Մասնավորապես նախատեսվ�մ է.
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1) Կոդեքսի ազգային կոմիտեի ստեղծ�մը։ «Կոդեքս Ալիմենտարի�ս»-ի ազգային կոմիտեն համակարգել� է սննդամթերքի
անվտանգ�թյան ապահովման բնագավառ�մ ազգային ստանդարտները միջազգային չափանիշներին համապատասխանեց�մը,
համագործակց�թյ�նը միջազգային և այլ երկրների համապատասխան կառ�յցների հետ.

2) սննդամթերքի անվտանգ�թյան նկատմամբ պետական վերահսկող�թյան կատարելագործման և արդյ�նավետ�թյան
բարձրացման նպատակով սննդամթերքի անվտանգ�թյան և անասնաբ�ժական պետական տեսչ�թյան կառ�ցվածքի
կատարելագործ�մ և գործառ�յթների հստակեց�մ, ինչպես նաև տեսչ�թյան գործ�նե�թյան թափանցիկ�թյ�նն ապահովել�
նպատակով ակտիվացնել համագործակց�թյ�նը սպառողների � սպառողների շահերի պաշտպան�թյան և այլ հասարակական
կազմակերպ�թյ�նների հետ.

3) սննդամթերքի անվտանգ�թյան ապահովման բնագավառի գործ�նե�թյ�նը իրականացվել� է ԱՀԿ-ի սանիտարական և
բ�սասանիտարական միջոցների կիրառման մասին համաձայնագրի պահանջներին, Եվրոպական հարևան�թյան
քաղաքական�թյան (ԵՀՔ) 2009-2011թթ. գործող�թյ�նների ծրագրին, ինչպես նաև Եվրամի�թյան Արևելյան գործընկեր�թյան
շրջանակներ�մ` սանիտարական և բ�սասանիտարական բնագավառներին առնչվող մասով նախատեսված միջոցառ�մներին
համապատասխան.

4) տեղական արտադր�թյան սննդամթերքի անվտանգ�թյան առավել բարձր մակարդակ ապահովել� նպատակով աջակցել
տնտեսավարող ս�բյեկտներին ներդնել� Վտանգի աղբյ�րների վերլ�ծ�թյան և կրիտիկական կետերի հսկման (HACCP կամ
ՎԱՎԿԿՀ) համակարգը.

5) սննդամթերքի անվտանգ�թյան նկատմամբ հսկող�թյան գործընթացի կազմակերպման համար անհրաժեշտ է
փորձաքնն�թյ�ն անցկացնող լաբորատորիաների կարող�թյ�նների �ժեղաց�մ և նորերի ստեղծ�մ, ապահովելով դրանց
տեխնիկական հագեցված�թյ�նը, համապատասխան կադրերի �ս�ց�մը և վերապատրաստ�մը։

61. Սննդամթերքի անվտանգ�թյան համակարգի կատարելագործ�մը կնպաստի սննդամթերքի մրց�նակ�թյան բարձրացմա
հետևաբար` արտահանման խթանմանը և պարենամթերքի արտաքին ապրանքաշրջանառ�թյան հաշվեկշիռի բարելավմանը։

 
7) Հողօգտագործման արդյ�նավետ�թյան բարձրաց�մ

 
62. Գյ�ղատնտես�թյան վարման համակարգի կարևորագ�յն բաղադրիչներից մեկը հողօգտագործման արդյ�նավետ�թյ�ն

Վերջինս առանձնահատ�կ նշանակ�թյ�ն է ձեռքբեր�մ հողային ռես�րսների սահմանափակ�թյան պայմաններ�մ։ Ակնհայտ 
որ Հայաստանը դասվ�մ է սակավահող երկրների շարքին, որը պահանջ�մ է գյ�ղատնտես�թյան ինտենսիվ զարգաց�մ։ Հողի
սեփականաշնորհ�մից հետո տարբեր պատճառներով զգալիորեն ավելացել է ոչ նպատակային օգտագործվող գյ�ղատնտեսակա
հողատեսքերի տարած�թյ�նը։ Մասնավորապես՝ անհամաչափ է արոտավայրերի ծանրաբեռնված�թյ�նը, որը բացասաբար է
անդրադառն�մ բնական ռես�րսների վերարտադր�թյան վրա, ցածր է վարելահողերի նպատակային օգտագործման մակարդակ

63. Հողօգտագործման տնտեսական արդյ�նավետ�թյ�նը պայմանավորված է գյ�ղատնտես�թյան ճյ�ղի ինտենսիվացման
հիմնական գործոններով։ Մասնավորապես՝ ռազմավարական առ�մով պետք է �շադր�թյ�ն դարձվի հետևյալ միջոցառ�մների
իրականացմանը։

1) Ոռոգման համակարգի և հողերի մելիորատիվ վիճակի բարելավ�մ, որը նախատես�մ է.

ա. ոռոգման համակարգի կառավարման կառ�ցվածքի կատարելագործ�մ և տեխնիկական վիճակի բարելավ�մ,
բ. մեխանիկական ոռոգ�մն ինքնահոսի փոխարինման, ոռոգման ջրի տնօրինման, տրման և հաշվառման իրավական-

կազմակերպական հստակ մեխանիզմների ստեղծ�մ,
գ. նոր ջրատնտեսական կառ�յցների (մասնավորապես՝ փոքր ջրամբարներ) կառ�ցման և շահագործման միջոցով ոռոգելի

հողատարած�թյ�նների ավելաց�մ,
դ. նպաստել Ջրօգտագործողների ընկեր�թյ�նների կայացմանը և հետագա զարգացմանը, ինչպես նաև Ջրօգտագործողների

ընկեր�թյ�նների մի�թյ�նների ստեղծմանը,
ե. ներտնտեսային ոռոգման ցանցի վերականգնմանն աջակց�թյ�ն,
զ. դրենաժային ցանցերի տակ ընկած ոռոգելի հողատարածքներ�մ գր�նտային ջրերի մակարդակի և հանքայնացման

կարգավորման, հողերի երկրորդական աղակալման, բնակավայրեր�մ գր�նտային ջրերի մակարդակի բարձրացման, տարափոխ
հիվանդ�թյ�նների կանխարգելման, հողերի մելիորատիվ վիճակի բարելավման � գյ�ղատնտեսական մշակաբ�յսերի
բերքատվ�թյան կայ�ն�թյան ապահովման նպատակով Կոլեկտորադրենաժային ցանցերի մաքրման և նորոգման 2010-2020թթ
ծրագրի իրականաց�մ,

է. ոռոգման համակարգերի զարգացման ծրագրերի միջոցով լ�ծ�մ տալ հետևյալ խնդիրներին՝
- ինքնահոս ոռոգման համակարգերի կառավարման միջոցով իջեցնել ջրի ինքնարժեքը, ապահովել հ�սալի ջրամատակարար

և բարձրացնել ջրապահով�թյ�նը,
- համակարգի տեխնիկական վիճակի բարելավման միջոցով ապահովել հ�սալի ջրամատակարար�մ, ջրի կոր�ստների և

համակարգերի շահագործման ծախսերի նվազեց�մ,
- լրաց�ցիչ ջրառի շնորհիվ բարձրացնել երկրագործ�թյան արդյ�նավետ�թյ�նը,
- պայմաններ ստեղծել ոռոգման համակարգերի շահագործման և պահպանման գործընթացների ապապետականացման համա
- կառ�ցվածքային բարեփոխ�մների իրականացմամբ բարելավել համակարգերի արդյ�նավետ կառավար�մը, ապահովել

հասարակ�թյան իրազեկ�մը կիրարվող սակագնային քաղաքական�թյան մասին,
ը. բնական կերահանդակների (արոտների) բարելավման և ջրարբիացման ծրագրի իրականաց�մ։ Վերջինիս կ�ղղվեն նաև

Համաշխարհային բանկի վարկային միջոցները։ Ծրագրի իրականացման արդյ�նք�մ կբարձրանա բնական կերահանդակների
բերքատվ�թյ�նը, կավելանան իրական եկամ�տները, որը կնպաստի անասնապահ�թյան զարգացմանն � աղքատ�թյան
նվազեցմանը,

թ. Արարատյան հարթավայրի ոռոգելի երկրորդային աղակալված հողերի արմատական բարելավման ծրագրի իրականաց�
Ծրագրի իրականացման արդյ�նք�մ շ�րջ 8.0 հազ. հա հողատարածքներ�մ կկարգավորվեն գր�նտային ջրերի մակարդակները
կկանխարգելվեն երկրորդային աղակալման գործընթացները, կկանխվի այդ տարածքներ�մ գտնվող բնակավայրերի ջրակալ�մը
կապահովվի գյ�ղատնտեսական մշակաբ�յսերի կայ�ն բերքատվ�թյ�ն, որը կնպաստի աղքատ�թյան կրճատմանը,
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ժ. ոռոգման ջրի բարձր պահանջարկ �նեցող հողատարածքներ�մ մշակաբ�յսերի ճիշտ ընտր�թյ�ն և դրանց մշակ�թյան
ջրախնայողական տեխնոլոգիաների կիրառ�մ։

 
8) Օրգանական գյ�ղատնտես�թյան զարգաց�մ

 
64. Միջազգային շ�կայ�մ, հատկապես Եվրամի�թյան երկրներ�մ, տարեցտարի աճ�մ է պահանջարկը ինչպես թարմ, այնպ

էլ վերամշակված օրգանական պարենամթերքների նկատմամբ։ Հայաստան�մ առկա է որոշակի պայմաններ առավել բարձր
ավելացված արժեք ապահովող օրգանական սննդամթերքի արտադր�թյան զարգացման համար։

65. Օրգանական գյ�ղատնտեսական արտադր�թյ�նը հիմնված է կայ�ն և հավասարակշռված ագրոէկոհամակարգերի
ստեղծման, պահպան�թյան, աղտոտող տեխնոլոգիաների օգտագործման բացառման, քիմիական նյ�թերի կիրառման խիստ
սահմանափակման, բ�յսերի տեսակների, ինչպես նաև կենդանիների ցեղերի կենսաբազմազան�թյան ավելացման և հողի բնակա
բերրի�թյան բարձրացման, արդյ�նավետ ցանքաշրջանառ�թյան, օրգանական պարարտանյ�թերի կիրառման, վնասատ�ների
հիվանդ�թյ�նների դեմ պայքարի կենսաբանական և ֆիզիկական և այլ մեթոդներով պայքարի կազմակերպման վրա։

66. Օրգանական արտադր�թյան բնագավառ�մ արգելվ�մ է գենետիկական վերափոխված օրգանիզմների և դրանց
ածանցյալների, իոնացնող ճառագայթման, ինչպես նաև ժամանակակից որևէ կենսատեխնոլոգիական մեթոդների կիրառ�մը։

67. Անասնաբ�ծական ծագման մթերքների և դրանց վերամշակ�մից ստացվող օրգանական սննդամթերքի արտադր�թյան
համար կարևոր նախադրյալ է Հայաստան�մ ալպիական և ենթալպյան գոտ� արոտավայրերի առկայ�թյ�նը։

68. Հանրապետ�թյ�ն�մ օրգանական գյ�ղատնտես�թյան ձևավորման � զարգացման համար անհրաժեշտ է.
ա. մշակել և ընդ�նել «Օրգանական գյ�ղատնտես�թյան մասին» ՀՀ օրենքի կիրարկ�մն ապահովող իրավական ակտերը, որ

կամբողջականացնի օրգանական գյ�ղատնտես�թյան հարաբեր�թյ�նները կարգավորող իրավական դաշտը և
համապատասխան�թյան գնահատման կարգը, օրգանական արտադր�թյան մակնշման և պիտակավորման մոտեց�մները,
տնտեսավարողների պարտական�թյ�նները, ինչպես նաև բնագավառի պետական աջակց�թյան �ղղ�թյ�նները,

բ. մասնավոր հատված�մ համապատասխան�թյ�նը հավաստող (գնահատող) մարմինների ձևավորման աջակց�թյ�նը։ Այդ
մարմինները պետք է �նենան վերահսկող�թյան (տեսչական գործ�նե�թյան) համապատասխան փորձ, ռես�րսներ, որակավոր
աշխատակազմ, աշխատանքները իրականացնեն թափանցիկ և համապատասխան�թյան գնահատման գործառ�յթների
իրականացման ընթացք�մ ապահովեն տնտեսավարողների առևտրային գաղտնի�թյ�նը։ Համապատասխան�թյ�նը գնահատո
մարմինները պետք է հավատարմագրվեն պետական կառավարման լիազոր մարմնի կողմից։ Ընդ որ�մ օրգանական արտադրանք
ներմ�ծող երկիրը կարող է ցանկացած ժամանակ իրավաս� լինել միջազգային վերստ�գ�մ և ա�դիտ անցկացնել�
հանրապետ�թյ�նից արտահանվող օրգանական մակնշ�մը կրող պարենամթերքների նկատմամբ,

գ. օրգանական արտադր�թյան ազգային ստանդարտների (տեխնիկական կանոնակարգերի) մշակ�մ և դրանց ներդաշնակեց
միջազգային չափորոշիչներին,

դ. օրգանական արտադր�թյան խթանման նպատակով ոլորտի ս�բսիդավորման մեխանիզմների մշակ�մ և ներդր�մ,
ե. օրգանական արտադր�թյան և օրգանական արտադրանքի վերաբերյալ սպառողների իրազեկ�թյան բարձրացման

միջոցառ�մների մշակ�մ,
զ. օրգանական գյ�ղատնտեսական արտադր�թյան �ղղ�թյամբ մասնագիտացված փորձաց�ցադրական-�ս�մնական

կենտրոնի ստեղծմանն աջակց�թյ�ն:
69. Հանրապետ�թյ�ն�մ օրգանական արտադր�թյան խթանման համար անհրաժեշտ է ապահովել աջակց�թյ�նը

խորհրդատվ�թյան, տեղեկատվ�թյան տրամադրման, ինչպես նաև լրավճարների �ղղ�թյամբ։
 

9) Բ�սաբ�ծ�թյան զարգաց�մ
 

(Ագրոտեխնիկական առաջադիմական տեխնոլոգիաների ներդր�մ, բարձր ավելացված արժեք ապահովող մշակաբ�յսերի
մշակ�թյան ընդլայն�մ, սելեկցիայի և սերմնաբ�ծ�թյան համակարգի զարգաց�մ, սերմերի որակի հսկող�թյան գործ�ն

մեխանիզմների կիրառ�մ, բ�յսերի պաշտպան�թյան և կարանտինի միջոցառ�մների իրականաց�մ, մշակաբ�յսերի
գենետիկական բազմազան�թյան, ներառյալ՝ մշակաբ�յսերի վայրի ցեղակիցների պահպան�թյան ապահով�մ)

 
70. Բ�սաբ�ծ�թյան զարգաց�մ։ Ռազմավար�թյան շրջանակներ�մ բ�սաբ�ծ�թյան ճյ�ղի զարգացման

գերակայ�թյ�ններն են համարվ�մ.

1) առաջնային սերմնաբ�ծ�թյան զարգացման համար նպաստավոր պայմանների ստեղծ�մ.
2) ագրոտեխնիկայի առաջադիմական համակարգերի ներդրման միջոցով գյ�ղատնտեսական մշակաբ�յսերի բերքատվ�թյա

բարձրաց�մը և միավոր արտադրանքի հաշվով արտադրական ծախսերի կրճատ�մը.
3) ցանքատարած�թյ�նների կառ�ցվածքի բարելավ�մը և միավոր տարած�թյ�նից ստացվող եկամտի ավելաց�մը.
4) բարձր ավելացված արժեք ապահովող մշակաբ�յսերի ներդր�մը, մշակ�թյան ագրոտեխնիկայի յ�րաց�մը.
5) դաշտային կերարտադր�թյան զարգաց�մ, կերային մշակաբ�յսերի համախառն բերքի 2.5 անգամ ավելաց�մ.
6) գյ�ղատնտեսական մշակաբ�յսերի և դրանց վայրի նախնիների գենետիկական ռես�րսների պահպան�թյ�ն և կայ�ն

օգտագործ�մ.
7) 420 հազ. հա վարելահողերի լիարժեք օգտագործ�մը, դրանից առնվազն 400 հազ. հա ինտենսիվ մշակ�թյ�ն (գծապատկեր 
8) բազմամյա տնկարկների տարած�թյան ավելաց�մը մինչև 86.0 հազ. հա, որից պտղատ� այգիներ՝ 53.0 և խաղողինը 33.0 հա

հա:
71. Կանխատեսվող մակարդակի ձեռքբերման ռազմավար�թյան �ղղ�թյ�ններն են.
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Գծապատկեր 6

 
1) հանրապետ�թյան գոտիական առանձնահատկ�թյ�ններին համապատասխան մշակ�թյան և բերքահավաքի

առաջադիմական տեխնոլոգիաների արմատավոր�մը: Այդ նպատակով՝ նոր տեխնոլոգիաների ներդրման ծրագրի իրականաց�մ
վերջինիս �ղղ�թյամբ գյ�ղացիական տնտես�թյ�ններին և գյ�ղատնտես�թյ�ն�մ զբաղված տնտեսավարողներին
խորհրդատվական � տեղեկատվական աջակց�թյ�ն.

2) բարձր ավելացված արժեք ապահովող մշակաբ�յսերի ընդլայնման նպատակով գյ�ղատնտեսական մշակաբ�յսերի
կառ�ցվածքի բարելավման՝ ցածր ինտենսիվ�թյան մշակաբ�յսերը առավել արժեքավոր տեսակներով փոխարինման,
հանրապետ�թյան պայմաններին համապատասխանող հատիկաընդեղեն մշակաբ�յսերի (հնդկաձավար, ոլոռ, հաճար և այլն)
մշակ�թյան տեխնոլոգիաների յ�րացման, գյ�ղատնտեսական մշակաբ�յսերի մշակ�թյան, պարարտացման, պաշտպան�թյան
առաջավոր տեխնոլոգիաների ներդրման ծրագրերի իրականաց�մ։ Տեղական արտադրական հզոր�թյ�նների, մասնավորապես
«Վանաձոր-քիմպրոմ» ՓԲԸ-ի կողմից պարարտանյ�թերի արտադր�թյան հնարավոր�թյ�նների օգտագործ�մ.

3) բարձր ավելացված արժեքով գյ�ղատնտեսական մշակաբ�յսերի արտադր�թյան խթանմանը կ�ղղվի «Հազարամյակի
մարտահրավերներ» հայաստանյան ծրագրի «Ջրից դեպի շ�կա» ենթաբաղադրիչի սկզբ�նքների հիման վրա նոր ծրագրերի
իրականաց�մը, այդ նպատակով «Գյ�ղական ձեռնարկ�թյ�նների և փոքրածավալ առևտրային գյ�ղատնտես�թյան զարգացմա
երկրորդ ծրագրի շրջանակներ�մ հանրապետ�թյան տարբեր մարզեր�մ իրականացվող տեխնոլոգիաների գնահատման և
մրցակցային դրամաշնորհային ծրագրերի իրականաց�մ.

4) սերմերի արտադր�թյան, օգտագործման բնագավառ�մ «Սերմերի մասին» ՀՀ օրենքի և դրա կիրարկ�մն ապահովող
իրավական ակտերի պահանջների կատար�մ.

5) սելեկցիայի և առաջնային սերմնաբ�ծ�թյան գիտական ապահով�մ, երկրորդային սերմնաբ�ծ�թյան ոլորտ�մ մասնավո
ձեռներեց�թյան խթան�մ և սերմարտադր�թյան հավաստագր�մ.

6) սորտափորձարկման համակարգի կատարելագործ�մ և ընդլայն�մ.
7) առանձնակի �շադր�թյ�ն դարձնել գարնանացան հացաբ�յսերի (գարնանացան ցորեն, գարնանացան գարի, վիկ և վարսա

ինչպես նաև բազմամյա և միամյա կերային մշակաբ�յսերի սերմնաբ�ծ�թյանը.
8) խաղողի սելեկցիայի աշխատանքների նպատակա�ղղ�մ ցրտադիմացկ�ն, բարձրորակ, փոխադրա�նակ, սեղանի,

�նիվերսալ և տեխնիկական նոր սորտերի ստեղծմանն � ներդրմանը: Առանձնակի �շադր�թյ�ն դարձնել վիր�սազերծ
տնկանյ�թի արտադր�թյան և հիվանդ�թյ�նների � վնասատ�ների դեմ պայքարի առաջավոր տեխնոլոգիաների ներդրմանը.

9) բ�յսերի գենոֆոնդի պահպան�թյան, սելեկցիոն նվաճ�մների լիարժեք օգտագործման և այս ոլորտ�մ միջազգային
համագործակց�թյան զարգաց�մ, 2010-2012թթ. «Բ�յսերի նոր սորտերի պահպան�թյան միջազգային մի�թյանը» և «Սերմերի որ
ստ�գման միջազգային ասոցիացիային» Հայաստանի Հանրապետ�թյան անդամակց�թյ�ն.



11-10-2017 DocumentView

http://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=63109 19/46

10) հացահատիկային և կերային մշակաբ�յսերի, կարտոֆիլի և բանջարեղենի բարձր վերարտադր�թյան սերմաց�ների կայ�
սորտաթարմացման, տեսական� ընդլայնման և սերմերի որակի ստ�գման աջակց�թյ�ն: Հացահատիկային մշակաբ�յսերի
սերմնաբ�ծ�թյան զարգացման ծրագրերի մշակ�մ և իրականաց�մ.

11) Միացյալ Ազգերի Կազմակերպ�թյան Գյ�ղատնտես�թյան և պարենի կազմակերպ�թյան (ՖԱՕ), Գյ�ղատնտես�թյան
զարգացման միջազգային հիմնադրամի (ԻՖԱԴ), ինչպես նաև գյ�ղատնտես�թյան հետազոտական միջազգային կենտրոնների
(ԻԿԱՐԴԱ, ՍԻՄԻԹ, ԻԳԲՌԻ և այլն) աջակց�թյամբ՝ գյ�ղատնտեսական մշակաբ�յսերի սելեկցիայի ժամանակակից
տեխնոլոգիաների ներդր�մ, մասնավորապես կենսատեխնոլոգիական (ինվիտրո) եղանակով սերմնաբ�ծ�թյան զարգաց�մ.

12) վայրի հատապտ�ղների, դեղաբ�յսերի պլանտացիոն աճեցման, հատապտ�ղների արտադր�թյան և վերամշակման
խթան�մ.

13) ՀՀ պետբյ�ջեից և այլ աղբյ�րներից կատարվող հատկաց�մների օգտագործման արդյ�նավետ մեխանիզմների կիրառման
հաշվին ավելացնել բ�յսերի առավել վտանգավոր և մասսայական վարակիչ հիվանդ�թյ�նների դեմ պայքարի աշխատանքների
ծավալները: Բ�յսերի պաշտպան�թյան միջոցառ�մների 2010-2020թթ. երկարաժամկետ և տարեկան ծրագրերի մշակ�մ և
իրականաց�մ.

14) բ�յսերի պաշտպան�թյան միջոցների և պարարտանյ�թերի ներկրման, պահպան�թյան � վաճառքի գործընթացների
տեսչական հսկող�թյան �ժեղաց�մ.

15) բ�յսերի պաշտպան�թյան ինտեգրացված պայքարի ներդր�մ, օրգանական գյ�ղատնտես�թյան զարգացման նպատակո
կենսաբանական և էկոլոգիապես անվտանգ միջոցների կիրառ�թյան ընդլայն�մ։ Բ�յսերի պաշտպան�թյան ծառայ�թյ�ններ
մատ�ցող մասնավոր կառ�յցների ձևավորման խթան�մ և դրանց կայացմանը մասնագիտական և խորհրդատվական աջակց�թ

16) հանրապետ�թյան տարածքի բ�սասանիտարական անվտանգ�թյան ապահովման նպատակով Բ�յսերի կարանտինի
միջոցառ�մների 2010-2020թթ. երկարաժամկետ և տարեկան ծրագրերի իրականաց�մ.

17) հանրապետ�թյան ներդր�մային դիրքի բարելավման և գյ�ղատնտեսական մթերքների արտահանման խթանման
նպատակով Առևտրի Համաշխարհային Կազմակերպ�թյանն անդամակց�թյան և Եվրամի�թյան նոր հարևաններ ծրագրի
շրջանակներ�մ՝ բ�սասանիտարական վիճակի մոնիտորինգի և տեսչական գործ�նե�թյան բարելավման աշխատանքների
կատար�մ.

18) բ�սասանիտարական փորձաքնն�թյան համար անհրաժեշտ նյ�թատեխնիկական բազայի արդիականաց�մ և Առևտրի
Համաշխարհային Կազմակերպ�թյան պահանջներին համապատասխան նորմատիվային հիմքերի ներդաշնակեց�մ.

19) հողերի ագրոքիմիական հետազոտ�թյան և բերրի�թյան բարձրացման 2010-2020թթ. երկարաժամկետ և տարեկան
ծրագրի իրականացման շրջանակներ�մ ըստ տարածաշրջանների գյ�ղատնտեսական հողերի ագրոքիմիական քարտեզների
վերանայ�մ և հիմնական մշակաբ�յսերի պարարտացման արդյ�նավետ սխեմաների առաջադր�մ.

20) գյ�ղատնտեսական հողերի պարարտացման այլընտրանքային տեխնոլոգիաների կիրառ�մ, մասնավորապես` սիդերալ
(բ�սական մնացորդներով) պարարտաց�մ:

72. Հայաստանի Հանրապետ�թյան ագրարային քաղաքական�թյ�նը նպաստել� է կենսաբազմազան�թյան պահպան�թյա
ինչպես նաև լանդշաֆտների արդյ�նավետ կառավարման և բարելավման ծրագրավորմանը՝ ելնելով «Կենսաբազմազան�թյան
մասին», «Համաշխարհային մշակ�յթի և բն�թյան ժառանգ�թյան ապահովման մասին», «Եվրոպայի վայրի բն�թյան և բնական
միջավայրի պահպան�թյան մասին», «Լանդշաֆտների մասին» կոնվենցիաների հիմնադր�յթներից։

73. Գյ�ղատնտեսական մշակաբ�յսերի վայրի ցեղակիցների պահպան�թյան աջակց�թյ�նն իրականացվել� է հետևյալ
�ղղ�թյ�ններով՝

1) ՀՀ կառավար�թյան և դոնոր համայնքի աջակց�թյամբ Հայաստանի գյ�ղատնտեսական մշակաբ�յսերի և դրանց վայրի
ազգակիցների գենետիկական ռես�րսների պահպան�թյան և կայ�ն օգտագործման ծրագրի մշակ�մ և իրականաց�մ: Այդ
նպատակով. գենետիկական բանկի համալր�մ, Հայաստանի տարածք�մ առկա հավաքած�ների նմ�շների փաստաթղթավոր�մ
«Եվրոպական միջազգային կատալոգ�մ» (IURISCO) մ�տքագր�մ.

2) մշակաբ�յսերի և դրանց վայրի նախնիների գենետիկ բանկի ստեղծ�մ.
3) բնական կերահանդակների բարելավ�մ, արոտավայրերի ջրարբիաց�մ: Վերջինիս �ղղ�թյամբ պետ�թյ�ն-մասնավոր

հատված համագործակց�թյամբ երկարաժամկետ ծրագրերի իրականաց�մ.
4) տնտեսական արժեք ներկայացնող տեսակների պլանտացիաների և բ�ծարանների ստեղծ�մ.
5) անտառների վերականգն�մ, անտառշինարարական այլ միջոցառ�մների իրականաց�մ.
6) բնական աղետների (երաշտ, խորշակներ, սելավներ, ողող�մներ, հողերի աղակալ�մ, կարկտահար�թյ�ն և այլն)

առաջացման կանխարգել�մ, կանխատես�մ և հետևանքների մեղմմանն �ղղված, ինչպես նաև հակակարկտային կայանքների
տեղադրման համալիր միջոցառ�մների իրականաց�մ:

74. Բ�յսերի գենետիկական ռես�րսների հ�սալի պահպան�մն ապահովել� նպատակով անհրաժեշտ է`
1) վերազինել գենետիկական ռես�րսների հավաքած�ներ պահպանող (ex sitս) կազմակերպ�թյ�նները անհրաժեշտ

սարքավոր�մներով և տեխնիկական միջոցներով.
2) ստեղծել պտղի և խաղողի տեղական և սելեկցիոն սորտերի դաշտային հավաքած�ներ` կոլեկցիոն այգիների վերականգնմա

այլ երկրների գենետիկական բանկերից հայկական ծագ�մ �նեցող նմ�շների ձեռքբերման և նոր այգիների հիմնադրման միջոցով
3) ընդլայնել վեգետատիվ եղանակով բազմացող բ�յսերի համար կենսատեխնոլոգիական եղանակով (in vitro) պահպանման և

վերարտադր�թյան հնարավոր�թյ�նները.
4) նպաստել բ�յսերի գենետիկական ռես�րսների աճելավայրերի (in sitս) կառավարման բարելավմանը` տարածված�թյան,

բ�սական համակեց�թյ�նների և նրանց տեսակային կազմի գ�յքագրման, տարածման գոտիների ճշգրտման, պաշարի հաշվառմ
և մոնիտորինգի իրականացման միջոցով.

5) մշակել և իրականացնել գյ�ղացիական տնտես�թյ�նների պայմաններ�մ (on-farm) բ�յսերի գենետիկական ռես�րսների
պահպանման ծրագրեր.

6) ստեղծել հնարավոր�թյ�ններ` ժամանակակից մեթոդներով հավաքած�ների նմ�շների հավաքման և հիմնական հավաքա
ստեղծել� համար.
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7) ապահովել եզակի նշանակ�թյ�ն �նեցող գենետիկական ռես�րսների կրկնօրինակ�մը և անվտանգ պահպանման ռիսկե
նվազման նպատակով՝ արտերկր�մ գենետիկական բանկ�մ պահպան�մը.

8) պարենի արտադր�թյան և գյ�ղատնտես�թյան համար օգտագործվող բ�յսերի գենետիկական ռես�րսների նմ�շների
փաստաթղթավոր�մ և տեղեկատվ�թյան մատչելի�թյան ապահովման մեխանիզմների ստեղծ�մ.

9) բ�յսերի գենետիկական ռես�րսների պահպանման և կայ�ն օգտագործման ազգային ծրագրի մշակ�մ.
10) պարենի արտադր�թյան և գյ�ղատնտես�թյան համար օգտագործվող բ�յսերի գենետիկական ռես�րսների պահպանմա

օգտագործման ոլորտ�մ ներգրավված տարածաշրջանային և միջազգային կազմակերպ�թյ�նների հետ սերտ համագործակց�մ
Բ�սաբ�ծ�թյան հիմնական ց�ցանիշների կանխատես�մները ներկայացվ�մ են աղյ�սակներ�մ (աղյ�սակ 2, 3)։
 

10) Անասնաբ�ծ�թյան զարգաց�մ
 

(Անասնաբ�ծ�թյան ճյ�ղերի արդյ�նավետ զ�գակցման և ռացիոնալ տեղաբաշխման աջակց�թյ�ն, տոհմային գործի զարգաց
համալիր միջոցառ�մների իրականաց�մ, անասնաբ�ժ�թյան համակարգի բարելավ�մ և անասնաբ�ժական միջոցառ�մներ

արդյ�նավետ�թյան բարձրաց�մ, անասնաբ�ծ�թյան կերի բազայի զարգաց�մ, անասնաբ�ծական առևտրային
կազմակերպ�թյ�նների զարգացման աջակց�թյ�ն, գյ�ղատնտեսական կենդանիների ցեղերի գենետիկական բազմազան�թյա

պահպան�թյան ապահով�մ)
 
75. Ռազմավար�թյան շրջանակներ�մ անասնաբ�ծ�թյան զարգացման գերակայ�թյ�ններն են.

1) թարմ կաթի և կաթնամթերքների, ոչխարի մսի և ձվի նկատմամբ հանրապետ�թյան ներքին շ�կայի պահանջարկի
ամբողջական, իսկ տավարի � խոզի մսի նկատմամբ շ�րջ 80 տոկոսով բավարար�մ, իսկ թռչնի մսի ավելի քան 50 տոկոսով
ապահով�մ: Պանիրների և վերամշակված մսամթերքների արտահանման ծավալների ավելաց�մ.

2) բարձր մթերատ� հատկանիշներ �նեցող կաթնատ� և մսատ� �ղղ�թյան գյ�ղատնտեսական տոհմային կենդանիների
ներմ�ծման միջոցով տեղական ցեղերի բարելավ�մ և անասնաբ�ծ�թյան վարման արդյ�նավետ համակարգերի ներդր�մ:
Մասնավորապես` կաթնամսային տավարի նախրի բարելավման նպատակով շար�նակել Սիմենթալ, Հոլշտեն և Շվից ցեղերի
երինջների ներմ�ծ�մը: Մսատ� �ղղ�թյան զարգացման նպատակով աջակցել շոտլանդական Հայլենդյան ցեղի տավարի
հարմարեցման ծրագրի իրականացմանը: Այս ցեղի անաս�նները ցրտադիմացկ�ն են, անասնաշենքերի պահանջ չ�նեն և տարի
բոլոր, անգամ ձյ�նածածկ տարածքներ�մ օգտագործ�մ են բնական կերահանդակների խոտը.

3) իրանական կողմի պահանջարկի բավարարման առ�մով առանձնահատ�կ կարևոր�թյ�ն է ստան�մ ոչխարաբ�ծ�թյան
զարգաց�մը, �ստի նախատեսվ�մ է «Հայաստանի Հանրապետ�թյ�ն�մ ոչխարաբ�ծ�թյան զարգացման 2010-2020թթ. Ծրագրի
մշակ�մ, որով կհիմնավորվի մանր եղջրավորների գլխաքանակի կրկնապատկ�մը և բնական կերահանդակների բարելավման և
շ�րջտարյա արածեցման (ամառային արոտներից ձմեռային արոտներ փոխադրել� միջոցով) խնայողական սխեմաների կիրառ�

4) կերային մշակաբ�յսերի տարածքների ընդլայնման, բնական կերահանդակների (արոտների և խոտհարքների) արդյ�նավե
օգտագործման մեխանիզմների կիրառման միջոցով անասնակերերի սեփական արտադր�թյան հնարավոր�թյ�նների լիարժեք
օգտագործ�մ.

5) խորհրդատվ�թյան ապահովման և նպատակային վարկավորման միջոցով անասնապահ�թյան ոլորտ�մ տնտես�թյ�ննե
խոշորաց�մ և առևտրային կազմակերպ�թյ�նների ձևավորման խթան�մ.

6) անաս�նների կերակրման և պահվածքի բարելավման, տոհմային գործի զարգացման և անասնաբ�ժասանիտարական
աշխատանքների կազմակերպման մեխանիզմների կատարելագործման միջոցով անասնապահ�թյան ճյ�ղ�մ
արտադրողական�թյան և անասնապահական մթերքների մրց�նակ�թյան բարձրաց�մ.

7) արտահանման �ղղված�թյ�ն �նեցող թեթև արդյ�նաբեր�թյան ավանդական ճյ�ղերի (գորգագործ�թյ�ն, կոշիկի և
հագ�ստի արտադր�թյ�ն) զարգաց�մ և դրա հիման վրա բրդի և կաշվի պահանջարկի ավելաց�մ.

8) ալպիական արոտների բարելավման և նպատակային օգտագործման համակարգի ներդրման միջոցով շվեյցարական
պանիրների արտադր�թյան և արտահանման ծավալների ավելաց�մ.

9) անասնագլխաքանակի հաշվառման, համարակալման և տեղեկատվական համակարգի ձևավորման հիման վրա տոհմային
գործի կատարելագործ�մ � անասնաբ�ժական միջոցառ�մների արդյ�նավետ�թյան բարձրաց�մ, ինչպես նաև ոլորտի պետա
աջակց�թյան ծրագրերի հասցեական իրականաց�մ։

76. Անասնագլխաքանակի կայ�նացման տնտեսական հիմքը սեփական կերարտադր�թյան իրական հնարավոր�թյ�նների,
ներկրվող կերերի սահմանային արդյ�նավետ�թյան և անասնապահական մթերքների տեղական արտադր�թյան հարաբերակա
առավել�թյ�նների գնահատ�մն է։ Վերջինից ելնելով՝ կդրսևորվի անասնագլխաքանակի ավելացման միտ�մ (գծապատկեր 7, 8)
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Գծապատկեր 7

 

 
Գծապատկեր 8

 
77. Գյ�ղացիական տնտես�թյ�նները կավելացնեն խոշոր եղջերավոր անաս�նների, ոչխարների, այծերի և խոզերի

գլխաքանակը, քանի որ, անգամ եկամտաբեր�թյան ցածր մակարդակի պարագայ�մ, դրանք ապահով�մ են՝ կայ�ն
զբաղված�թյ�ն, դրամական հոսքերի սեզոնայն�թյան մեղմաց�մ, թարմ և վերամշակված անասնապահական մթերքների
նկատմամբ ներտնտեսային կարիքների բավարար�մ և բարձր իրացվելի�թյ�ն �նեցող ակտիվների առկայ�թյ�ն։ Գյ�ղացիակա
տնտես�թյ�ններ�մ գլխաքանակի ավելացմանը կնպաստեն նաև գյ�ղական համայնքներ�մ ձևավորվող կաթի հավաքման և
իրացման կառ�յցները, սպանդանոցները, արոտավայրերի բարելավման ծրագրերը, դաշտային կերարտադր�թյան զարգաց�մը,
ինչպես նաև կախված անասնագլխաքանակի որոշակի շեմից նպաստառ�ների ընտր�թյան չափորոշիչների վերանայ�մը։

78. Հանրապետ�թյան պարենային ապահով�թյան մակարդակի բարձրացմանը և գյ�ղական աղքատ�թյան
հաղթահարմանը կնպաստի մեղվաբ�ծ�թյան և ձկնաբ�ծ�թյան զարգաց�մը։ Այդ նպատակով աջակց�թյ�ն կց�ցաբերվի մե
և ձկան արտահանման մեխանիզմների մատչելի�թյան և շ�կայահանման դժվար�թյ�նների հաղթահարման �ղղ�թյամբ։
Արտաքին շ�կաների պահանջներին բավարարող որակի և փաթեթավորման ապահովման նպատակով Գյ�ղատնտես�թյան
զարգացման ներդր�մային հիմնադրամի (ՖԱՐԱ) միջոցով իրականացնել վենչ�րային բն�յթի ներդր�մային ծրագրեր։
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Հետևողականորեն կիրականացվի մեղվաբ�յծներին խորհրդատվական և տեխնիկական աջակց�թյան ց�ցաբեր�մ, մեղվաբ�յծն
հասարակական կազմակերպ�թյ�նների մասնակց�թյամբ ոլորտի օրենսդրական կարգավորման, հիվանդ�թյ�նների և
վնասատ�ների դեմ պայքարի աշխատանքների կազմակերպման, ինչպես նաև մեղրի և զ�գակցվող արտադրանքների (մեղրամոմ
մեղվի թ�յն և այլն) արտադր�թյան աջակց�թյ�ն։

79. Կարևոր գերակայ�թյ�ն է նաև ձկնաբ�ծ�թյան ոլորտի ընդլայն�մը։ Այս �ղղ�թյամբ անհրաժեշտ է միջազգային
կազմակերպ�թյ�նների հետ աշխատանք տանել ձկնաբ�ծական արտադրանքի վերամշակման կարող�թյ�նների ընդլայնման և
արտաքին շ�կայի չափորոշիչներով արտադրանքի արտահանման աջակց�թյան համար։

80. Անասնապահ�թյան ոչ ավանդական ձևերի (սագեր, հնդկահավեր, ջայլամներ, փասիաններ, ճագարներ և այլն) զարգացմա
�ղղված ծրագրերի խթան�մ։

81. Ընդհանրապես անասնաբ�ծ�թյան ճյ�ղի արդյ�նավետ տեղաբաշխման, նախընտրելի �ղղ�թյ�ններով մասնագիտացմ
և տնտես�թյ�նների չափերի խոշորացման համար իրականացնել բազմակողմանի խորհրդատվ�թյ�ն և նպատակային
վարկավոր�մ։

82. Վերոնշյալ գերակայ�թյ�նները և զարգացման միտ�մները հիմք ընդ�նելով կանխատեսվել են անասնաբ�ծ�թյան
հիմնական ց�ցանիշները (աղյ�սակներ 4, 5):

83. Կանխատեսվող մակարդակի ապահովման ռազմավարական �ղղ�թյ�ններն են.

1) տոհմային գործի զարգացման համալիր միջոցառ�մների իրականաց�մ: Ագրարային ոլորտ�մ իրականացված տնտեսա
վերափոխ�մներին հաջորդող ժամանակահատված�մ տոհմային գործի ձախողման և արհեստական սերմնավորման ծավալների
խիստ կրճատման հետևանքով հանրապետ�թյան պայմաններ�մ բ�ծվող անաս�նների ցեղերի գենոֆոնդի պահպան�թյ�նը
վտանգվել է, տեղի է �նեցել հետադարձ տրամախաչ�մ և հատկապես խոշոր եղջերավոր անաս�նների տոհմային հատկանիշներ
վատացել են ավելի քան 30 տոկոսով։ Տոհմային գործի զարգացման նպատակով նախատեսվ�մ է՝

ա. տոհմային անասնաբ�ծ�թյան զարգացման երկարաժամկետ 2010-2020թթ. ծրագրի մշակ�մ և իրականաց�մ,
բ. հանրապետ�թյան պայմաններին հարմարեցված անաս�նների ցեղերի գենոֆոնդի, գյ�ղատնտեսական կենդանիների ցեղ

գենետիկական բազմազան�թյան պահպան�թյ�ն և սելեկցիոն նպատակներով օգտագործ�մ, արհեստական սերմնավորման
ենթարկվող անասնագլխաքանակի ավելաց�մ և արդյ�նք�մ սերնդատվ�թյան ց�ցանիշի և մատղաշի տոհմային հատկանիշներ
բարելավ�մ,

գ. հոտի բարելավման աշխատանքների իրականաց�մ (մասնավորապես` եղջրահատ�մ, բաց պահվածքի կիրառ�մ, հորթերի
ժամանակին առանձնաց�մ և կոպիտ կերերին վաղ ընտելաց�մ, ժամանակին և ճիշտ խոտանման կազմակերպ�մ), տվյալ
աշխատանքներ�մ ագրոբիզնեսի և գյ�ղի զարգացման կենտրոն հիմնադրամի (CARD) հնարավոր�թյ�նների և փորձի օգտագործ
Վերջինիս կողմից գյ�ղատնտես�թյան աջակց�թյան մարզային կենտրոնների համապատասխան մասնագետներին և այլ
կառ�յցներին �ս�ցման կազմակերպ�մ,

դ. գյ�ղատնտեսական կենդանիների համարակալման և հաշվառման ծրագրի իրականաց�մ,
ե. գյ�ղատնտեսական կենդանիների տոհմային հատկանիշների բարելավման նպատակով շար�նակել արտերկրից բարձր

մթերատ� կենդանիների և սերմնահեղ�կի ներմ�ծման և անասնապահական տնտես�թյ�ններին մատչելի պայմաններով
տրամադրման ծրագրերը.

2) կերարտադր�թյան, կերակրման և պահվածքի բարելավ�մ։ Անասնապահ�թյան զարգացման հիմնական նախապայմա
կայ�ն և լիարժեք կերի բազայի ստեղծ�մն է։ Այդ նպատակով նախատեսվ�մ է.

ա. դաշտային կերարտադր�թյան զարգացման, առավել բարձրարժեք կերային մշակաբ�յսերի սորտերի շրջանացման և
մշակ�թյան տեխնոլոգիայի բարելավման հաշվին սեփական կերարտադր�թյան ավելաց�մ,

բ. արոտավայրերի երկարաժամկետ վարձակալ�թյան և մասնավորեցման խրախ�ս�մ, հեռագնա արոտների արդյ�նավետ
օգտագործմանը նպաստող մեխանիզմների ներդր�մ, արոտավայրերի վարձակալների և սեփականատերերի կողմից արոտների
բարելավմանն �ղղված միջոցառ�մներին տեխնիկական աջակց�թյան և խորհրդատվ�թյան ապահով�մ,

գ. բարձրադիր գոտ� արոտների արդյ�նավետ օգտագործման մեխանիզմների կիրառ�մ,
դ. բազմամյա և միամյա կերային մշակաբ�յսերի տարածքների ընդլայնման միջոցով դաշտային կերարտադր�թյան կառ�ցվա

բարելավ�մ,
ե. հատիկային և համակցված կերերի, ինչպես նաև սպիտակ�ցային և վիտամինային հավել�մների արտադր�թյան գծով փոք

միջին ձեռնարկատիր�թյան աջակց�թյ�ն,
զ. լեռնային արոտավայրերի դեգրադացման աստիճանի գնահատ�մ և դրանց բարելավման միջոցառ�մների մշակ�մ։
84. Անասնաբ�ժական համակարգի բարելավ�մ և անասնաբ�ժական միջոցառ�մների արդյ�նավետ�թյան բարձրաց�մ
1) գյ�ղատնտեսական կենդանիների անասնաբ�ժական համակարգի բարելավման նպատակով նախատեսվ�մ է՝
ա. կենդանիների վարակիչ հիվանդ�թյ�նների կանխարգել�մ, կենդանիների և մարդ� համար ընդհան�ր հիվանդ�թյ�ննե

բնակչ�թյան պաշտպան�թյ�ն և հանրապետ�թյ�ն�մ գյ�ղատնտեսական կենդանիների շրջան�մ անասնահամաճարակային
բարենպաստ իրավիճակի ստեղծ�մ։ Եվրոմի�թյան չափորոշիչներին համապատասխան 2011-2020թթ. գյ�ղատնտեսական
կենդանիների հիվանդ�թյ�նների կանխարգելման ծրագրի մշակ�մ։ Վերջինիս իրականացման միջոցով ապահովել հատ�կ
վտանգավոր հետևյալ հիվանդ�թյ�ններով՝ սիբիրախտ, բր�ցելոզ, տ�բերկ�լյոզ, դաբաղ, խշխշան պալար, խոզերի ժանտախտ
վարակված կենդանիների գլխաքանակի նվազեց�մ։ Անհրաժեշտ�թյան դեպք�մ այլ վարակիչ հիվանդ�թյ�նների (թռչնագրիպի
խոզերի աֆրիկյան ժանտախտի, թռչ�նների ժանտախտի, կատաղ�թյան և այլն) կանխարգելման պետական ծրագրերի
իրականաց�մ` համապատասխան շահագրգիռ կառ�յցների մասնակց�թյամբ,

բ. անասնաբ�ժ�թյան բնագավառի օրենսդրական հիմքերի հետևողական կարգավոր�մ, սննդի անվտանգ�թյան պահանջնե
�ժեղաց�մ, անասնաբ�ծական մթերքների սանիտարական փորձաքնն�թյան համակարգի բարելավման նպատակով այդ
գործառ�յթն իրականացնող ս�բյեկտների հավատարմագր�մ, լաբորատորիաների տեխնիկական հագեցված�թյան բարձրաց�
կադրային ապահով�մ,

գ. նպատակային վարկավորման և դրամաշնորհային ծրագրերի միջոցով անասնաբ�ժական դեղամիջոցների տեղական
արտադր�թյան խթան�մ, դրանց փորձաքնն�թյան, ստանդարտների և իրացման համակարգի կանոնակարգ�մ,



11-10-2017 DocumentView

http://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=63109 23/46

դ. Առևտրի Համաշխարհային Կազմակերպ�թյանը և Միջազգային էպիզոտիկ բյ�րոյի անդամակց�թյան շրջանակներ�մ
նորմատիվային փաստաթղթերի ն�յնականաց�մը, տեսչական հսկող�թյան �ժեղաց�մ,

ե. տարածաշրջաններ�մ պետական անասնաբ�ժական ծառայ�թյ�նների վերակազմավորման, դրանց գ�յքի
ապապետականացման և միջազգային կազմակերպ�թյ�նների տեխնիկական աջակց�թյան միջոցով մասնավոր անասնաբ�ժակ
ծառայ�թյան ձևավորման խթան�մ,

զ. գյ�ղական համայնքներ�մ անասնաբ�յժների ինստիտ�տի ամրապնդ�մ՝ դրանց նյ�թատեխնիկական բազայի համալրմա
ՀՀ պետական բյ�ջեից հատկաց�մների ավելացման և վճարովի անասնաբ�ժական ծառայ�թյ�նների ընդլայնման միջոցով։

 
 11) Գյ�ղատնտեսական հ�մքի վերամշակ�մ

 
(Ոլորտի զարգաց�մ և վերամշակող կազմակերպ�թյ�նների ռացիոնալ տեղաբաշխ�մ։ Առաջավոր տեխնոլոգիաների ներդր�

արտադրանքի մրց�նակ�թյան բարձրաց�մ։ Մարքետինգային աջակց�թյ�ն և հ�մք արտադրողների հետ պայմանագրային
հարաբեր�թյ�նների զարգաց�մ)

 
79. Հայաստան�մ ագրարային ոլորտի զարգացման շարժիչ �ժը գյ�ղատնտեսական մթերքների վերամշակման համակարգն

Վերջինս արտահանման �ղղված�թյ�ն �նեցող գյ�ղատնտես�թյան ձևավորման հիմնական նախապայմանն է։ Բացի այդ ներկ
իրավիճակ�մ գյ�ղացիական տնտես�թյ�նների վարկավորման, տեխնոլոգիաների կատարելագործման, նյ�թատեխնիկական
միջոցների մատակարարման, որակի ստանդարտների կիրառման և այլ խնդիրներ առավել արդյ�նավետ կերպով կարող են լ�ծվ
ագրովերամշակող կազմակերպ�թյ�նների հետ համագործակց�թյան խորացման միջոցով։

80. Հայաստան�մ ավանդաբար զարգացած էր գինեգործ�թյ�նը, մրգի և բանջարեղենի պահածոների, ծխախոտի, մսի և կաթի
վերամշակման, ոչ ոգելից խմիչքների և գարեջրի արտադր�թյ�նը։

81. Այս համակարգը հիմնական�մ �ղղված էր ներքին պահանջարկի բավարարմանը, սակայն գինիների և պահածոների զգա
մասը արտահանվ�մ էր Խորհրդային մի�թյան հանրապետ�թյ�ններ, մասնավորապես՝ Ռ�սաստան։ Տնտեսական
բարեփոխ�մներին հաջորդող ժամանակահատվածի հարաբեր�թյ�նների փոփոխ�թյ�նները ց�յց տվեցին, որ անցյալից
ժառանգած գործարանները՝ իրենց գերհզոր�թյ�ններով և տեխնոլոգիական մակարդակով չեն բավարար�մ ներքին և արտաքին
շ�կայի ներկայիս պահանջներին։ Ուստի մասնավորեց�մից հետո խիստ սահմանափակ թվով վերամշակող ընկեր�թյ�ններ
ենթարկվեցին տեխնոլոգիական վերազինման և թողարկ�մ են ներքին � արտաքին շ�կայ�մ մրց�նակ արտադրանք։

82. 90-ական թվականներին գյ�ղատնտեսական հ�մք վերամշակող համակարգի հզոր�թյ�նների սահմանափակ�մը մեծապ
ազդեց խաղողի և պտղի այգիների տարած�թյան կրճատման, ինչպես նաև հ�մք մատակարարող գյ�ղացիական տնտես�թյ�նն
եկամ�տների վրա։

83. Հայաստանի ներկայիս հաղորդակց�թյան �ղիների և Առևտրի Համաշխարհային Կազմակերպ�թյան անդամակց�թյան
արդի վիճակ�մ գինեգործ�թյան զարգացման միակ �ղին սեփական հ�մքի հիման վրա միջազգային շ�կայ�մ մրց�նակ
արտադր�թյան զարգաց�մն է: Այսինքն հիմնական ճանապարհը բարձրորակ գինիների և կոնյակների արտադր�թյ�նն է: Այդ
նշանակ�մ է, որ նոր հարաբեր�թյ�նների համակարգ�մ անհրաժեշտ է արմատապես վերանայել այգիների տեղաբաշխ�մը, դր
սորտային կազմը, գինեգործ�թյան � խաղողագործ�թյան զարգացման �ղղ�թյ�նները։

84. Վերջին տարիներին գյ�ղատնտեսական մթերքների վերամշակման համակարգ�մ նկատելի է որոշակի առաջընթաց
(աղյ�սակ 7)։ Մասնավորապես՝ գործող և նոր ստեղծվող գործարաններ�մ արդիական տեխնոլոգիաների կիրառ�մը, արդյ�նավ
մենեջմենթը և մարքեթինգային ծառայ�թյ�նների զարգաց�մը բարձրացրել է թողարկվող արտադրանքի մրց�նակ�թյ�նը։

85. Միաժամանակ հ�մք արտադրողների հետ պայմանագրային հարաբեր�թյ�նները նպաստ�մ են փոխշահավետ
համագործակց�թյան զարգացմանը։ Ռազմավարական առ�մով այս համակարգի զարգացման գերակայ�թյ�ններն են.

1) արտադրական հզոր�թյ�նների ընդլայն�մ, տեսական� մեծաց�մ և արտադրանքի մրց�նակ�թյան բարձրաց�մ.
2) արտադրանքի իրացման (շ�կայահանման) գործառ�յթների ակտիվաց�մ և արտահանման ծավալների ավելաց�մ.
3) որակի կառավարման, ստանդարտացման և հավաստագրման միջազգային չափանիշներին բավարարող համակարգի

ներդր�մ.
4) վերամշակող արտադր�թյան ռացիոնալ տեղաբաշխ�մ, հատկապես Տավ�շի, Սյ�նիքի, Վայոց ձորի և Լոռ� մարզեր�մ

վերամշակման ոլորտի փոքր և միջին ձեռնարկատիր�թյան զարգացման խթան�մ.
5) վայրաճ պտ�ղների և հատապտ�ղների վերամշակման նոր տեխնոլոգիաներով հագեցված փոքր և միջին ձեռնարկ�թյ�նն

ձևավորման խթան�մ։
86. Գյ�ղատնտեսական հ�մքի վերամշակման համակարգի պետական աջակց�թյան �ղղ�թյ�ններն են.
1) արտաքին առևտրի ռազմավար�թյան հստակեց�մ, տրանսպորտային �ղիների շրջափակման վերացման հետևողական

քայլերի ձեռնարկ�մ.
2) բիզնես-տեղեկատվ�թյան տարած�մ, մարքեթինգային և գիտական հետազոտ�թյ�նների ընդլայն�մ.
3) մասնագիտական կադրերի պատրաստ�մ և առաջադիմական տեխնոլոգիաների ներդրման տեխնիկական աջակց�թյ�ն.
4) հ�մք արտադրողների և վերամշակողների միջև կոոպերացիայի ձևավորմանն աջակց�թյ�ն.
5) շ�կային արագ հարմարվող փոքր արտադր�թյ�նների ստեղծմանն աջակց�թյ�ն.
6) խաղողագործ�թյան և գինեգործ�թյան և մարքեթինգային բնագավառ�մ կադրերի պատրաստ�մ, վերապատրաստ�մ,

գիտական հետազոտ�թյ�նների իրականաց�մ և դրանց արդյ�նքների ներդրմանն աջակց�թյ�ն.
7) վերամշակող արդյ�նաբեր�թյան, հատկապես՝ գինիների, մ�րաբաների, ջեմերի, կոնֆիտյ�րների, օշարակների, չրերի,

համեմ�նքների, ազգային աղանդերների և այլնի (ալանի, ս�ջ�խ, դոշաբ, ըմպելիքների և թեյերի համար խոտաբ�յսերի և
դեղաբ�յսերի փաթեթավոր�մ և այլն) արտադր�թյան �ղղ�թյամբ փոքր և միջին ձեռնարկատիր�թյան զարգացման խթան�մ.

8) վերամշակող կազմակերպ�թյ�նների և տեխնիկական սորտերի խաղող արտադրողների միջև պայմանագրային
փոխհարաբեր�թյ�նների ձևավորման գործընթացին աջակց�թյ�ն՝ այդ �ղղ�թյամբ գործող մեխանիզմների մշակ�մ, որոնք պե
է միտված լինեն վարկավորման մատչելի�թյան բարձրացմանը, ռիսկերի նվազեցմանը և վճարային կարգապահ�թյան
բարձրացմանը.
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9) խաղողագործ�թյան և գինեգործ�թյան զարգացման գործ�մ տեղական և արտաքին ներդր�մների համար բարենպաստ
գործարար և ներդր�մային միջավայրի ձևավոր�մ, հ�մքի արտադր�թյան և վերամշակող համատեղ կազմակերպ�թյ�նների
ստեղծման խթան�մ.

10) ներքին և արտաքին շ�կաներ�մ խաղողի վերամշակ�մից ստացված արտադրատեսակների մրց�նակ�թյ�նը
բարձրացնել� նպատակով փոխշահավետ առևտրային կապերի ընդլայն�մ, Անկախ Պետ�թյ�նների Համագործակց�թյան և այլ
երկրներ�մ ց�ցահանդեսներին մասնակց�թյան, տեղեկատվական միասնական դաշտի ձևավորման և տնտեսավարող
ս�բյեկտների համար տեղեկատվ�թյան մատչելի�թյան ապահով�մ:

87. Վերոհիշյալ միջոցառ�մների իրականացմանը կնպատակա�ղղվեն Գյ�ղատնտես�թյան զարգացման ներդր�մային
հիմնադրամի (ՖԱՐԱ) մասնակց�թյամբ իրականացվող ծրագրերը։ Բացի այդ կշար�նակվի «Հազարամյակի մարտահրավերներ»
հիմնադրամի հայաստանյան ծրագրի «Ջրից դեպի շ�կա» ենթաբաղադրիչի միջոցներով գյ�ղատնտեսական մթերքներ
վերամշակողներին՝ նոր տեխնոլոգիաների ներդրմանը, շ�կայահանմանը, սննդամթերքի անվտանգ�թյան պահանջների
ապահովմանը ց�ցաբերվող աջակց�թյ�նը։

88. Պետ�թյ�ն-մասնավոր հատված համագործակց�թյան զարգացման շրջանակներ�մ կխթանվեն արտահանման
կողմնորոշ�մ �նեցող արտադրանքների արտադր�թյան ավելաց�մը և ներկրվող պարենամթերքները տեղական արտադր�թյա
փոխարինման գործարար ծրագրերը։ Մասնավորապես՝ որպես գերակայ�թյ�ն կդիտարկվեն՝ օրգանական գյ�ղատնտեսական
հ�մքի վերամշակ�մը, բարձրորակ ալկոհոլային խմիչքների, հատկապես կոնյակի, հյ�թերի խտանյ�թի, տոմատի մած�կի,
պահածոների և չոր մրգերի արտադր�թյան ավելաց�մը։

 
12) Գյ�ղատնտես�թյան արտադրատեխնիկական սպասարկ�մների զարգաց�մ և արտադր�թյան տեխնիկական

հագեցված�թյան բարձրաց�մ
 
89. Տեխնիկական առաջընթացի և սահմանափակ ռես�րսների պայմաններ�մ առավել բարձր արդյ�նքի ապահովման հիմնա

�ղին արտադր�թյան ինդ�ստրաց�մն է։ Վերջինս յ�րահատ�կ է նաև գյ�ղատնտես�թյանը։ Սակայն Հայաստանի գյ�ղացիակ
տնտես�թյ�նների փոքր չափերի և խիստ մասնատված հողակտորների պայմաններ�մ ինտենսիվ տեխնոլոգիաների կիրառ�թյ�
լ�րջ դժվար�թյ�նների է հանդիպ�մ։ Ավելին, մի կողմից գյ�ղատնտեսական տեխնիկայի անբավարար�թյ�նը, ծայրաստիճան
բարձր մաշված�թյ�նը և մյ�ս կողմից փոքր տնտես�թյ�ններ�մ դրանց ոչ արդյ�նավետ շահագործ�մը խոչընդոտներ են
ստեղծ�մ ճյ�ղի ինտենսիվ�թյան մակարդակի բարձրացման համար։ Ուստի խնդրի լ�ծ�մը պահանջ�մ է տևական և համալիր
միջոցառ�մների իրականաց�մ։ Մասնավորապես, անհրաժեշտ է.

1) հստակեցնել հողային հարաբեր�թյ�նները և մշակել հողերի ոչ նպատակային օգտագործման դեպք�մ առանց
սեփական�թյան իրավ�նքի խախտման հողօգտագործման արդյ�նավետ մեխանիզմների (վարձակալ�թյ�ն, ժամանակավոր
օգտագործման տրամադր�մ, հողի համատեղ մշակ�թյ�ն և այլն) կիրառ�մ.

2) տեխնիկական մշակաբ�յսերի առավել յ�րահատ�կ արտադրական գործընթացների մեքենայացմանը վերամշակող
կազմակերպ�թյ�նների օժանդակ�թյ�ն (շաքարի ճակնդեղի, հատիկաընդեղեն մշակաբ�յսերի, հատիկի եգիպտացորենի
կոմբայնային բերքահավաք և այլն).

3) գյ�ղատնտեսական տեխնիկայի ձեռքբերման մասնակցային դրամաշնորհների, ապրանքային վարկավորման համակարգո
ներկր�մների, դրամաշնորհային ծրագրերով տեխնիկայի մատչելի պայմաններով մատակարարման, լիզինգային մեխանիզմների
կիրառ�մ.

4) պետ�թյ�ն-մասնավոր հատված համագործակց�թյամբ գյ�ղատնտեսական տեխնիկայի կոոպերացման, բաժնետիրացմա
սկզբ�նքով գործող տարածաշրջանային հավաքակայանների ձևավոր�մ, տվյալ բնագավառ�մ մրցակցային դաշտի ստեղծ�մ,
ծառայ�թյ�նների սակագների մատչելի�թյան ապահով�մ.

5) հողի զրոյական (անվար) մշակ�թյան տեխնոլոգիայի ներդր�մ և այդ նպատակով համապատասխան գյ�ղատնտեսական
տեխնիկայի ձեռքբերման աջակց�թյ�ն.

6) պետ�թյանը տրամադրվող դրամաշնորհային ծրագրերի նպատակա�ղղ�մ գյ�ղատնտես�թյան նյ�թատեխնիկական
ռես�րսներով ապահովված�թյան մակարդակի բարձրացմանը.

7) բնական աղետների դեմ պայքարի, մասնավորապես հակակարկտային համակարգի նոր տեխնոլոգիաների ներդր�մ.
8) հանրապետ�թյան �ղղաձիգ գոտիական�թյան առանձնահատկ�թյ�ններին համապատասխան տեխնիկայի շարժ�ն

օգտագործման կազմակերպման աջակց�թյ�ն։
 

13) Գյ�ղական համայնքներ�մ ենթակառ�ցվածքների զարգաց�մ
 
90. Գյ�ղատնտես�թյան և գյ�ղի սոցիալական զարգացման խնդիրները փոխկապակցված են, որպես կանոն զարգացած

ենթակառ�ցվածքներ �նեցող համայնքներ�մ գյ�ղատնտես�թյան ինտենսիվացման մակարդակը ավելի բարձր է: Իր հերթին,
բարձր արդյ�նավետ գյ�ղատնտես�թյ�նը նպաստ�մ է գյ�ղական ենթակառ�ցվածքների զարգացմանը: Այս տեսանկյ�նից
ռազմավար�թյ�նը ներառ�մ է գյ�ղական այն ենթակառ�ցվածքները, որոնք �ղղակիորեն պայմանավորված են
գյ�ղատնտես�թյան զարգացմամբ և նպաստ�մ են այդ ճյ�ղի զարգացմանը: Մասնավորապես դա վերաբեր�մ է էներգետիկ
համակարգին, ճանապարհային ցանցին, տրանսպորտին և կապին, ջրամատակարարմանը և այլն: Նշված բնագավառների
զարգացման ռազմավարական �ղղ�թյ�ններն են`

 1) վառելիքաէներգետիկ համակարգի բնագավառ�մ.

ա. պետական-մասնավոր հատվածների համագործակց�թյամբ, ինչպես նաև այլ աղբյ�րներից ֆինանսական միջոցների
ներգրավման միջոցով` գյ�ղական համայնքների գազիֆիկաց�մ և համապատասխան պայմանների առկայ�թյան դեպք�մ փոքր
հիդրոէլեկտրակայանների նոր հզոր�թյ�նների գործարկ�մ` պահպանելով անվտանգ�թյան պահանջները և բնապահպանակա
նորմերը.

բ. կենսագազի, երկրաջերմային, արևային և վերականգնվող էներգիայի այլ աղբյ�րների ներ�ժի արդյ�նավետ օգտագործ�մ
որը ոչ միայն կենցաղային, այլև արդյ�նաբերական նշանակ�թյ�ն �նի գյ�ղական տարածքների զարգացման համար.
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2) ջրամատակարարման բնագավառ�մ.

ա. մատակարարվող ջրի որակի բարելավ�մը, ջրի կոր�ստների կրճատ�մը, իսկ հեռանկար�մ` խմել� ջրի շ�րջօրյա
ջրամատակարարման ապահով�մ.

բ. անհրաժեշտ ջրաքանակի պաշարների ստեղծ�մ և կառավար�մ, ջրամատակարարման համակարգի անվտանգ շահագործ
օրվա կարգավորիչ ջրավազանների վերակառ�ց�մը և նորերի կառ�ց�մ.

գ. գյ�ղական համայնքներ�մ կոյ�ղացման աշխատանքների շար�նակ�մ, կենսաբանական մաքրման կայանների տեղադր�
հնարավորինս բացառելով վարակիչ հիվանդ�թյ�նների տարած�մը.

3) ավտոմոբիլային տրանսպորտի բնագավառ�մ.

ա. բարձրացնել տրանսպորտային միջոցներով օգտվել� մատչելի�թյ�նը` հատկապես հեռավոր (ծայրամասային) լեռնային �
սահմանամերձ բնակավայրեր�մ.

բ. տրանսպորտային ծառայ�թյ�նների լիարժեք շ�կայի կայացման նպատակով` բարելավել մարքեթինգային կառ�յցների
գործ�նե�թյ�նը, ապահովել փոխադր�մների մրց�թային ընտր�թյ�ն, կատարելագործել արտոնագրման և սերտիֆիկացման
համակարգերը.

գ. շար�նակել տրանսպորտի ոլորտ�մ իրականացվող բարեփոխ�մները` �ղղված գյ�ղական տարածքների գործարար
ակտիվ�թյան բարձրացման և ճոճանակային միգրացիայի միջոցով աշխատ�ժի շ�կայի զարգացմանը.

4) ճանապարհաշին�թյան բնագավառ�մ.

ա. ՀՀ պետական բյ�ջեի և ֆինանսավորման այլ աղբյ�րների հաշվին շար�նակաբար իրականացնել գյ�ղական բնակավայր
սպասարկող ավտոմոբիլային ճանապարհների հիմնանորոգման աշխատանքները (հատկապես` լեռնային և սահմանամերձ գոտ�
ապահովելով դրանց պատշաճ անցանելի�թյ�ն.

բ. միջնաժամկետ հեռանկար�մ գրեթե բոլոր բնակավայրերը միջպետական նշանակ�թյան ճանապարհներին կապող առնվա
մեկ բարեկարգ ճանապարհի առկայ�թյան ապահով�մ.

5) կապի, լրատվ�թյան և տեղեկատվ�թյան բնագավառ�մ.

ա. կապի համակարգի արդիականաց�մ գյ�ղական համայնքներ�մ, կապի միջոցներից օգտվել� մատչելի�թյան բարձրաց�
համակարգի աստիճանական թվայնաց�մ.

բ. պահ�ստային (ռեզերվային) � այլընտրանքային ենթակառ�ցվածքների, ինչպես նաև շարժական (մոբիլ) կապի միջոցների
ստեղծ�մ, պահպան�մ և զարգաց�մ.

գ. Հայաստանի Հանրապետ�թյան բոլոր մարզեր�մ կապի համակարգի ծավալ�մ` գծային, ռադիոռելեային, այլընտրանքայի
կապի միջոցների զարգացման միջոցով.

դ. կապի համակարգի հ�սալի պահպան�մ արտաքին միջամտ�թյ�նից.
ե. կապի ժամանակակից միջոցների (ինտերնետային, բջջային և այլ) հասանելի�թյան և լիարժեք ծածկ�յթի աստիճանական

ապահով�մ, ներառյալ հեռավոր գյ�ղական տարածքները, ծառայ�թյ�նների շ�կայի այդ հատված�մ առողջ մրցակց�թյան
ապահով�մ.

զ. հեռահաղորդակց�թյան և փոստային կապի ոլորտներ�մ շ�կայական տնտես�թյանը բնորոշ հարաբեր�թյ�նների
արմատավոր�մ:

91. Գյ�ղական բնակչ�թյան կենսամակարդակի և գյ�ղատնտես�թյան ճյ�ղի արդյ�նավետ�թյան բարձրացման առ�մով
կարևոր նշանակ�թյ�ն �նի գյ�ղի սոցիալական ենթակառ�ցվածքների զարգաց�մը: Շ�կայական հարաբեր�թյ�նների
ձևավորման անց�մային շրջան�մ դեռևս կպահպանվի պետ�թյան կողմից այդ ենթակառ�ցվածքների �ղղակի աջակց�թյան
անհրաժեշտ�թյ�նը: Հետագայ�մ աստիճանաբար կմեծանա տեղական ինքնակառավարման մարմինների և մասնավոր հատված
մասնակց�թյ�նը սոցիալական ենթակառ�ցվածքների զարգացմանն � դրանց կառավարմանը: Ս�յն ռազմավար�թյան
շրջանակներ�մ կարևորվ�մ է գյ�ղի սոցիալական զարգացման հետևյալ �ղղ�թյ�նները.

1) կրթամշակ�թային և մարզական օբյեկտների շինարար�թյ�ն և վերանորոգ�մ.
2) ագրոտ�րիզմի զարգացման ծրագրերի մշակ�մ և իրականացման տեխնիկական աջակց�թյ�ն.
3) ոչ գյ�ղատնտեսական զբաղված�թյան նպատակով փոքր և միջին ձեռնարկատիր�թյան զարգաց�մ.
4) գյ�ղաբնակ կանանց գործարար ակտիվ�թյան բարձրացման նպատակային ծրագրերի իրականաց�մ.
5) գյ�ղական զարգացման ռազմավար�թյան մշակ�մ.
6) գյ�ղատնտեսական կոոպերացիայի զարգացման խթանման նպատակով Առևտրի Համաշխարհային կազմակերպ�թյան

անդամակց�թյան պարտավոր�թյ�նների շրջանակներ�մ, հարկային համակարգի կատարելագործ�մ.
7) կայ�ն զարգացման ծրագրի շրջանակներ�մ գյ�ղական աղքատ�թյան հաղթահարման միջոցառ�մների իրականաց�մ:
 

14) Գյ�ղատնտեսական ռիսկերի մեղմաց�մ
 
92. Հայաստանի ռիսկային գյ�ղատնտես�թյան պայմաններ�մ նախատեսվ�մ է ռիսկերի կանխատեսման, հնարավորինս

կանխարգելման և հետևանքների հաղթահարման հետևյալ �ղղ�թյ�նները.
1) գյ�ղատնտես�թյան փոխադարձ ապահովագր�թյան համակարգի ներդրման աջակց�թյ�ն.
2) հակակարկտային համակարգի վերականգնման փորձնական ծրագրի իրականաց�մ.
3) ջրախնայողական տեխնոլոգիաների ներդր�մ,
4) երաշտի և սակավաջր�թյան պայմաններ�մ ոռոգման ջրի օգտագործման կանոնակարգ�մ.
5) հակահեղեղային և սողանքների կանխարգելիչ միջոցառ�մների իրականաց�մ.
6) գյ�ղատնտեսական մշակաբ�յսերի բերքի կանխատեսման � ծրագրավորման համակարգի ներդր�մ։
 

15) Ագրարային ոլորտի վարկավորման բարելավ�մ
 
93. Գյ�ղատնտես�թյան վարկավորման գործընթաց�մ կկարևորվի գրավադրման մեխանիզմների բարելավ�մը՝

մասնավորապես գրավի առարկայի շրջանակի ընդլայն�մը, ինչպես նաև մատչելի տոկոսադր�յքի և վարկավորման ժամկետների
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ապահով�մը, պետական երաշխիքների տրամադր�մը։
Հայաստանի Հանրապետ�թյան մարզեր�մ և տարածաշրջաններ�մ նախընտրելի արտադրական �ղղ�թյ�ններով

գյ�ղատնտեսական և գյ�ղատնտեսական հ�մքի վերամշակման տնտեսավարող ս�բյեկտների կարող�թյ�նների �ժեղացման 
նոր ս�բյեկտների ձևավորման նպատակով պետական աջակց�թյան կարևոր գործոն է նպատակային վարկավոր�մը:
Վարկավորման նպատակով կօգտագործվի Գյ�ղական տարածքների տնտեսական զարգացման ծրագրի և Գյ�ղական
ձեռնարկ�թյ�նների և փոքրածավալ առևտրային գյ�ղատնտես�թյան զարգացման նոր ծրագրի վերավարկավորման և
համայնքային աջակց�թյան բաղադրիչների, ինչպես նաև Ասիական բանկի և Նավթ արտահանող երկրների կազմակերպ�թյան
հիմնադրամից ակնկալվող վարկային միջոցները:

94. Վարկերի մատչելի�թյան բարձրացման նպատակով կիրականացվի վարկերի տոկոսադր�յքների ս�բսիդավորման տարբ
ծրագրեր, որոնք կնպատակա�ղղվեն ոլորտ�մ նպատակային քաղաքական�թյան իրականացմանը:

 
16) Ագրարային ոլորտի գիտակրթական, խորհրդատվական համակարգի բարելավ�մ

 
95. Գյ�ղատնտես�թյան ոլորտի տեղեկատվ�թյան, խորհրդատվ�թյան, գիտական և կադրային ապահովման հիմնախնդիրնե

լ�ծման �ղղ�թյամբ պետական աջակց�թյան քաղաքական�թյան շար�նակ�մ:
96. Գյ�ղատնտեսական աջակց�թյան մարզային կենտրոնների գոտիական սկզբ�նքով խոշորաց�մ և կառ�ցվածքային

փոփոխ�թյ�նների իրականաց�մ։
97. Մարզային մակարդակ�մ գիտական, �ս�մնական և խորհրդատվական կառ�յցների ինտեգրման միջոցով ինստիտ�ցիո

բարեփոխ�մների իրականաց�մ:
98. Ուս�մնական համակարգի հետևողական բարեփոխ�մներով արդիական տեխնոլոգիաներին իրազեկ, աշխատանքի

շ�կայ�մ մրց�նակ մասնագետների պատրաստման � վերապատրաստման ապահով�մ: Այս բնագավառ�մ իր առաջնակարգ դ
է �նենալ� Հայաստանի պետական ագրարային համալսարանը, որը ներկայ�մս բարձրագ�յն կրթ�թյամբ ագրարային ոլորտի
կադրեր է պատրաստ�մ 37 մասնագիտ�թյ�ններով: Առկա պահանջարկի հետ կապված գյ�ղատնտեսական քոլեջներ�մ
պետպատվերի շրջանակներ�մ կիրականացվի շրջակա միջավայրի պահպանման և բնական պաշարների արդյ�նավետ
օգտագործման, բ�յսերի պաշտպան�թյան, մեխանիզատորի, անտառ-հիդրոմելիորատորի, սպառողական ապրանքների որակի
փորձաքնն�թյան մասնագետների պատրաստման գործընթացը։

99. Գյ�ղատնտես�թյան աջակց�թյան հանրապետական և մարզային կենտրոնների տեխնիկական վերազինման և
մասնագիտական կարող�թյ�նների հզորացման միջոցով խորհրդատվական համակարգի արդյ�նավետ�թյան բարձրաց�մ,
ֆերմերների առաջնային կարիքների բացահայտ�մ և դրանց բավարարման գործ�ն համակարգի ձևավոր�մ:

 
17) Գյ�ղատնտես�թյան հաշվառման համակարգի բարելավ�մ

 
100. Գյ�ղատնտես�թյան ոլորտի զարգացման միտ�մների ճիշտ գնահատ�մը, հիմնավորված քաղաքական�թյան

իրականաց�մը անհնար է առանց ճյ�ղի տարբեր կողմերը բն�թագրող վիճակագրական տվյալների որակի բարձրացման
�ղղ�թյամբ միջոցառ�մների իրագործման: Գյ�ղատնտես�թյան հաշվառման համակարգի բարելավմանը կնպաստի
գյ�ղատնտեսական համատարած հաշվառման ծրագրի իրագործ�մը: Այն հնարավոր�թյ�ն կտա, ըստ հանրապետ�թյան
համայնքների, �նենալ գյ�ղատնտեսական ռես�րսային ներ�ժի առավել ամբողջական պատկերը:

101. Գյ�ղատնտեսական համատարած հաշվառման ծրագրի իրականաց�մը հնարավոր�թյ�ն կտա՝
1) ընդլայնել գյ�ղատնտես�թյան ոլորտի իրավիճակը բն�թագրող վիճակագրական ց�ցանիշների շրջանակը և բարձրացնել

դրանց որակը.
2) �նենալ գյ�ղացիական տնտես�թյ�նների վերաբերյալ էլեկտրոնային մշակված տվյալների բազա.
3) գնահատել գյ�ղատնտես�թյ�ն�մ ներճյ�ղային կառ�ցվածքային փոփոխ�թյ�նները:
102. Կարևոր ծրագրերից է համարվ�մ ՀՀ գյ�ղատնտես�թյան նախարար�թյան համակարգ�մ վարչական ռեգիստրի

հիմնադր�մը և դրա գործ�նե�թյան ապահով�մը:
103. Նշված ծրագրերի առկայ�թյ�նը պայմաններ կստեղծի մշակվող ծրագրային փաստաթղթերի իրատեսական�թյան

բարձրացման և նախատեսվող ծրագրային միջոցառ�մների իրականացման համար։
 

VI. ԳՅ�ՂԱՏՆՏԵՍ�ԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐ�Մ
 
104. Ս�յն ռազմավար�թյան խնդիրների լ�ծման շրջանակներ�մ պետ�թյ�նն իրականացն�մ է գյ�ղատնտես�թյան

կարգավորման հետևյալ գործառ�յթները.
1) աջակց�թյ�ն արտադր�թյան խոշոր ինժեներական (մելիորացիա, ոռոգ�մ, ցամաք�րդային համակարգ, հակահեղեղային

միջոցառ�մներ, ջրարբիաց�մ, ճանապարհաշին�թյ�ն և այլն) և գյ�ղի սոցիալական ենթակառ�ցվածքների զարգացմանը.
2) օրենսդրական հիմքերի ստեղծ�մ, ազատ մրցակց�թյան ապահով�մ.
3) գյ�ղատնտեսական հողերի մոնիտորինգ և պահպան�թյ�ն.
4) առաջնային սերմնաբ�ծ�թյան և տոհմային գործի զարգաց�մ.
5) անաս�նների և բ�յսերի համաճարակային և կարանտին հիվանդ�թյ�նների կանխարգել�մ.
6) սննդամթերքի անվտանգ�թյան ապահովման համակարգի գործ�նե�թյան կատարելագործ�մ.
7) ոլորտի գիտատեխնիկական ապահով�մ, տեղեկատվական և խորհրդատվական ծառայ�թյ�նների աջակց�թյ�ն.
8) գյ�ղական տարածքների համաչափ զարգացման ապահով�մ.
9) զարգացման ծրագրերի ընդ�ն�մ և դրանց իրականացման պայմանների ապահով�մ.
10) միջազգային համագործակց�թյան զարգաց�մ և շ�կայահանման հնարավոր�թյ�նների ընդլայն�մ.
11) գյ�ղացիների շահերի և իրավ�նքների պաշտպան�թյ�նը:
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VII. ՌԱԶՄԱՎԱՐ�ԹՅԱՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑ�ՄԻՑ ԱԿՆԿԱԼՎՈՂ ԱՐԴՅ�ՆՔՆԵՐԸ
 
105. Ս�յն ռազմավար�թյան իրականաց�մից ակնկալվ�մ է հանրապետ�թյան ագրարային ոլորտի կայ�ն�թյան ապահով�

զարգաց�մ, որը կդրսևորվի տնտեսական և սոցիալական հետևյալ արդյ�նքներով.
1) 2020թ. գյ�ղատնտեսական արտադր�թյան ծավալը 2007-2009թթ. միջին մակարդակը կգերազանցի շ�րջ 46 տոկոսով.
2) գյ�ղատնտես�թյան մեջ զբաղվածների թվաքանակը կդրսևորի կրճատման միտ�մ (այն 2020թ. կկազմի 420 հազ. զբաղված,

ներկայիս 493.0 հազ. զբաղվածի դիմաց) և համախառն արտադրանքի ավելաց�մը կապահովվի աշխատանքի
արտադրողական�թյան ավելացման հաշվին.

3) գյ�ղատնտես�թյան ապրանքայն�թյան մակարդակը 2020թ. կհասնի մինչև 75 տոկոսի, որը հնարավոր�թյ�ն կտա
էականորեն ավելացնել գյ�ղացիական տնտես�թյ�նների դրամական հոսքերը և վերարտադրողական կարող�թյ�նները.

4) 2020թ. ցանքային տարածքը կհասցվի 421.0 հազ. հա, որը կգերազանցի 2007-2009թթ. մակարդակը շ�րջ 39.0 տոկոսով: Ն�յն
ժամանակահատված�մ կերային մշակաբ�յսերի տարած�թյ�նը կհասցվի 155.0, իսկ բազմամյա տնկարկներինը՝ 86.2 հազ. հա:
Այսինքն 2007-2009թթ. մակարդակը կգերազանցվի համապատասխանաբար՝ 2.4 և 1.6 անգամ.

5) դրական տեղաշարժեր կլինեն բ�սաբ�ծ�թյան և անասնապահ�թյան ներճյ�ղային կառ�ցվածք�մ՝ կավելանա պտղի,
խաղողի, կարտոֆիլի, բանջարեղենի, կերային և տեխնիկական մշակաբ�յսերի համախառն արտադր�թյ�նը: Անասնապահ�թյա
մեջ նկատելիորեն կավելանա ոչխարաբ�ծ�թյ�նից և թռչնաբ�ծ�թյ�նից ստացվող մթերքների տեսակարար կշիռը.

6) բարձր բերքատ� սորտերի շրջանացման և մշակ�թյան տեխնոլոգիաների արդիականացման շնորհիվ կանխատեսվող
ժամանակահատվածի վերջ�մ, 2007-2009թթ. համեմատ�թյամբ հացահատիկային մշակաբ�յսերի, կարտոֆիլի, բանջարեղենի
բերքատվ�թյ�նը կաճի համապատասխանաբար՝ 44.6, 34.8 և 34.2 տոկոսով, իսկ պտղի և խաղողի բերքատվ�թյ�նը՝ 36.7 և 12.5
տոկոսով.

7) տոհմային գործի զարգացման, կերակրման և պահվածքի բարելավման շնորհիվ 2020թ. մեկ կովի կաթնատվ�թյան մակարդ
կհասցվի 2480 կիլոգրամ.

8) պարենի և գյ�ղատնտեսական հ�մքի արտահանման ծավալները կավելանան 3.5 անգամ.
9) կբարձրանա հանրապետ�թյան բնակչ�թյան պարենային անվտանգ�թյան մակարդակը, զգալիորեն կավելանա

կարևորագ�յն պարենամթերքների տեղական արտադր�թյան հաշվին ապահովված�թյ�նը, կավելանա գյ�ղատնտես�թյ�ն�մ
տնտեսավարողների եկամ�տները:

 
VIII. ՌԱԶՄԱՎԱՐ�ԹՅԱՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐ�ՄԸ ԵՎ ՄՈՆԻԹՈՐԻՆԳԸ

 
106. Ռազմավար�թյան կառավար�մն իրականացվել� է Հայաստանի Հանրապետ�թյան գյ�ղատնտես�թյան նախարար�թ

և Հայաստանի Հանրապետ�թյան գյ�ղատնտես�թյան 2010-2020 թվականների կայ�ն զարգացման ռազմավար�թյան կատար�
ապահովող միջոցառ�մների ցանկ�մ ընդգրկված պետական կառավարման մարմինների կողմից հետևյալ մեխանիզմներով`

1) ռազմավար�թյան դր�յթների և դրանց կատար�մն ապահովող միջոցառ�մների ցանկը �ղենիշային են լինել�
գյ�ղատնտես�թյան ճյ�ղ�մ միջնաժամկետ ծախսերի ծրագրի, բյ�ջետային ֆինանսավորման տարեկան հայտերի ներկայացմա
ոլորտ�մ այլ նպատակային ծրագրերի իրականացման համար,

2) Հայաստանի Հանրապետ�թյան կառավար�թյան կողմից ռազմավար�թյան նախագծի ընդ�ն�մից հետո մեկամսյա
ժամկետ�մ Հայաստանի Հանրապետ�թյան գյ�ղատնտես�թյան նախարարի հրամանով կսահմանվի Հայաստանի
Հանրապետ�թյան գյ�ղատնտես�թյան 2010-2020 թվականների կայ�ն զարգացման ռազմավար�թյան կատար�մն ապահովող
միջոցառ�մների ժամանակաց�յցը` ըստ նախարար�թյան համակարգի պատասխանատ�ների և ժամկետների: Հրաման�մ
կընդգրկվեն նաև կառավարման պետական այլ մարմինների հետ համագործակց�թյան շրջանակները: Հայաստանի
Հանրապետ�թյան գյ�ղատնտես�թյան նախարարի նշված հրամանով սահմանվել� է նաև ռազմավար�թյան կատար�մն
ապահովող միջոցառ�մների իրականացման ընթացքի վերաբերյալ հաշվետվ�թյ�նների ներկայացման պարբերական�թյ�նը և
ձևաչափը,

3) միջոցառ�մների կատարման գործընթացից և առաջացած խնդիրներից ելնելով՝ ռազմավար�թյան իրականացման
յ�րաքանչյ�ր տարվա առաջին եռամսյակ�մ կվերանայվի ռազմավար�թյան միջոցառ�մների իրականացմանն �ղղված
Հայաստանի Հանրապետ�թյան գյ�ղատնտես�թյան նախարարի հրամանը, որով կհստակեցվեն կարճաժամկետ
ժամանակահատվածի խնդիրները,

4) ըստ ոլորտների և իրավաս�թյան շրջանակների ռազմավար�թյան կառավար�մը պետք է իրականացվի նաև պետական
կառավարման տարածքային մարմինների և տեղական ինքնակառավարման մարմինների կողմից:

107. Ռազմավար�թյան իրականաց�մն ապահովող միջոցառ�մների մոնիթորինգը կատարվել� է Հայաստանի
Հանրապետ�թյան գյ�ղատնտես�թյան նախարար�թյան, ինչպես նաև միջոցառ�մների ցանկ�մ ընդգրկված շահագրգիռ
մարմինների կողմից հետևյալ մեխանիզմներով.

1) Հայաստանի Հանրապետ�թյան կառավար�թյան կողմից ռազմավար�թյան նախագծի ընդ�ն�մից հետո եռամսյա
ժամկետ�մ ընդ�նվել� է ռազմավար�թյան իրականացման մոնիթորինգի մասին Հայաստանի Հանրապետ�թյան
գյ�ղատնտես�թյան նախարարի հրամանը, որով նախարար�թյանը վերապահված իրավաս�թյ�նների շրջանակներ�մ
սահմանվել� է`

ա. ըստ առանձին միջոցառ�մների մոնիթորինգի ց�ցանիշների համակարգը, որի համար հիմք են ընդ�նվել� Հայաստանի
Հանրապետ�թյան գյ�ղատնտես�թյան 2010-2020 թվականների կայ�ն զարգացման ռազմավար�թյան կատար�մն ապահովող
միջոցառ�մների ցանկ�մ սահմանված արդյ�նքի գնահատման ց�ցանիշները.

բ. մոնիթորինգի իրականացման պարբերական�թյ�նը, մեխանիզմները և դրա իրականացման պատասխանատ�
ստորաբաժան�մները, հաշվետվ�թյ�նների ներկայացման ձևաչափը.

2) մոնիթորինգի իրականացման համար հիմք է ծառայել� նաև Հայաստանի Հանրապետ�թյան ազգային վիճակագրական
ծառայ�թյան կողմից հրապարակվող գյ�ղատնտես�թյան ոլորտին առնչվող հետևյալ ց�ցանիշները.

ա. գյ�ղատնտես�թյան համախառն արտադրանքի արժեքը ըստ բ�սաբ�ծ�թյան և անասնապահ�թյան ճյ�ղերի.
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բ. գյ�ղատնտեսական մշակաբ�յսերի ցանքատարած�թյ�նները և դրա կառ�ցվածքը.
գ. բազմամյա տնկարկների տարածքը և կառ�ցվածքը.
դ. գյ�ղատնտեսական կենդանիների գլխաքանակը ըստ տեսակների.
ե. բ�սաբ�ծական հիմնական մթերքների արտադր�թյան ծավալները.
զ. գյ�ղատնտեսական հիմնական մշակաբ�յսերի բերքատվ�թյ�նը.
է. անասնապահական հիմնական մթերքների արտադր�թյան ծավալները.
ը. գյ�ղատնտեսական կենդանիների մթերատվ�թյ�նը.
թ. գյ�ղատնտես�թյան մեջ զբաղվածների միջին թվաքանակը.
ժ. գյ�ղատնտես�թյան մեջ մեկ զբաղվածի հաշվով համախառն արտադրանքը (արտադրողական�թյ�նը).
ժա. գյ�ղատնտեսական մթերքների ապրանքայն�թյան մակարդակը.
ժբ. ոռոգելի հողատարածքների տեսակարար կշիռը ցանքատարած�թյ�նների և բազմամյա տնկարկների տարածքների

նկատմամբ.
ժգ. հիմնական գյ�ղատնտեսական տեխնիկայի առկայ�թյ�նը.
ժդ. գյ�ղատնտեսական տեխնիկայի սարքին�թյան մակարդակը.
ժե. առաջնային անհրաժեշտ սննդամթերքների ինքնաբավ�թյան մակարդակը.
ժզ. Հայաստանի Հանրապետ�թյան պարենային հաշվեկշռ�մ ներառվող սննդամթերքների սպառման կառ�ցվածքը (էներգետ

արժեքով գնահատված).
ժէ. գյ�ղատնտեսական մթերքների գները (մանրածախ և գյ�ղացիական տնտես�թյ�նների կողմից առաջարկվող).
3) ռազմավար�թյան մոնիթորինգը իրականացվել� է նաև Կայ�ն զարգացման ծրագրի մոնիթորինգի շրջանակներ�մ, ինչպե

նաև նախարար�թյան համակարգ�մ գործող պետական տեսչ�թյ�նների և այլ ստորաբաժան�մների կողմից` նախարար�թյան
կանոնադր�թյամբ սահմանված իրավաս�թյ�նների շրջանակներ�մ,

4) գյ�ղատնտես�թյան վարչական ռեգիստրի համակարգի ներդր�մը հնարավոր�թյ�ն կընձեռի առավել արդյ�նավետ
իրականացնել ռազմավար�թյան դր�յթների և իրականաց�մն ապահովող միջոցառ�մների մոնիթորինգը:

108. Ռազմավար�թյան կատար�մն ապահովող միջոցառ�մները ներկայացված են 2-րդ հավելված�մ։
109. Գյ�ղատնտես�թյան կայ�ն զարգացման ռազմավար�թյան խնդիրները, միջնաժամկետ � երկարաժամկետ

քաղաքական�թյան գերակայ�թյ�նները և առաջնահերթ�թյ�նները չեն հավակն�մ լինել անփոփոխ, բայց դրանք
հանդիսան�մ են սահմանված նպատակների և խնդիրների իրականացման հիմք և հնարավոր�թյ�ն են ընձեռ�մ գնահատել
ռազմավար�թյան կենսագործման ընթացքը, անհրաժեշտ ճշգրտ�մներ և լրաց�մներ կատարել� նպատակային ց�ցանիշներ
գերակա �ղղ�թյ�ններ�մ: Ռազմավար�թյ�նը կիրականացվի միջնաժամկետ և գերակայ�թյ�ններով թելադրված նոր
մշակվող ծրագրերով:

Աղյ�ս

ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄՇԱԿԱԲ�ՅՍԵՐԻ ՑԱՆՔԱՏԱՐԱԾ�ԹՅ�ՆՆԵՐԸ ԵՎ ԿԱՌ�ՑՎԱԾՔԸ
 

Մշակաբ�յսերը

2007թ. 2008թ. 2009թ. 2010թ. 2011թ. 2012թ. 2013թ.

հազ.
հա

կառ�ց-
վածքը,

%

հազ.
հա

կառ�ց-
վածքը,

%

հազ.
հա

կառ�ց-
վածքը,

%

հազ.
հա

կառ�ց-
վածքը,

%

հազ.
հա

կառ�ց-
վածքը,

%

հազ.
հա

կառ�ց-
վածքը,

%

հազ.
հա

կառ�ց-
վածքը,

%

Հացահատիկային
մշակաբ�յսեր 176.2 57.6 172.8 56.8 171.6 57.2 170.0 56.3 174.0 56.1 178.0 55.5 182.0 54.2

Կարտոֆիլ 31.6 10.3 34.3 11.3 32.0 10.7 31.5 10.4 31.2 10.1 30.9 9.6 30.6 9.1

Բանջարեղեն 25.6 8.4 24.2 8.0 23.9 8.0 24.0 8.0 24.2 7.8 24.4 7.6 24.6 7.3

Բոստան 5.9 1.9 5.4 1.8 6.2 2.1 6.0 2.0 6.0 1.9 6.0 1.9 6.0 1.8

Կերային
մշակաբ�յսեր

65.0 21.2 65.3 21.5 63.9 21.3 67.0 22.2 70.0 22.6 76.0 23.7 85.0 25.3

Տեխնիկական
մշակաբ�յսեր 1.6 0.5 2.4 0.8 2.4 0.8 3.2 1.1 4.7 1.5 5.7 1.8 7.7 2.3

Ընդամենը 305.9 100.0 304.4 100.0 300.0 100.0 301.7 100.0 310.1 100.0 321.0 100.0 335.9 100.0
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ցանքային
տարած�թյ�նը

Պտ�ղ 38.0 70.5 36.7 68.6 37.0 69.2 39.0 68.8 40.0 68.1 41.5 66.9 43.0 65.7

այդ թվ�մ՝
բերքատ� 32.4 X 31.1 X 31.7 X 33.4 X 34.2 X 35.5 X 36.8 X

Խաղող 15.9 29.5 16.8 31.4 16.5 30.8 17.7 31.2 18.7 31.9 20.5 33.1 22.4 34.3

այդ թվ�մ՝
բերքատ� 14.1 X 14.4 X 14.3 X 15.3 X 16.2 X 17.7 X 19.4 X

Ընդամենը
բազմամյա
տնկարկներ

53.9 100.0 53.5 100.0 53.5 100.0 56.7 100.0 58.7 100.0 62.0 100.0 65.4 100.0

Մշակաբ�յսերը

2014թ. 2015թ. 2016թ. 2017թ. 2018թ. 2019թ. 2020թ.

հազ.
հա

կառ�ց-
վածքը,

%

հազ.
հա

կառ�ց-
վածքը,

%

հազ.
հա

կառ�ց-
վածքը,

%

հազ.
հա

կառ�ց-
վածքը,

%

հազ.
հա

կառ�ց-
վածքը,

%

հազ.
հա

կառ�ց-
վածքը,

%

հազ.
հա

կառ�ց-
վածքը,

%

Հացահատիկային
մշակաբ�յսեր 186.0 53.0 190.0 51.6 190.0 50.3 190.0 49.0 190.0 47.7 190.0 46.4 190.0 45.1

Կարտոֆիլ 30.3 8.6 30.0 8.2 30.0 7.9 30.0 7.7 30.0 7.5 30.0 7.3 30.0 7.1

Բանջարեղեն 24.8 7.1 25.0 6.8 25.0 6.6 25.0 6.4 25.0 6.3 25.0 6.1 25.0 5.9

Բոստան 6.0 1.7 6.0 1.6 6.0 1.6 6.0 1.5 6.0 1.5 6.0 1.5 6.0 1.4

Կերային
մշակաբ�յսեր

94.0 26.8 105.0 28.5 114.0 30.2 124.0 32.0 134.0 33.6 144.0 35.2 155.0 36.8

Տեխնիկական
մշակաբ�յսեր 10.0 2.8 12.0 3.3 12.5 3.3 13.0 3.4 13.6 3.4 14.2 3.5 15.0 3.6

Ընդամենը
ցանքային

տարած�թյ�նը
351.1 100.0 368.0 100.0 377.5 100.0 388.0 100.0 398.6 100.0 409.2 100.0 421.0 100.0

Պտ�ղ 45.0 65.2 47.0 64.2 48.4 63.4 49.6 62.8 50.9 62.3 52.0 61.9 53.0 61.5

այդ թվ�մ՝
բերքատ� 38.5 X 40.0 X 41.1 X 42.2 X 43.3 X 44.2 X 45.1 X

Խաղող 24.0 34.8 26.2 35.8 28.0 36.6 29.4 37.2 30.8 37.7 32.0 38.1 33.2 38.5

այդ թվ�մ՝
բերքատ�

20.7 X 22.3 X 23.8 X 25.0 X 26.2 X 27.2 X 28.2 X
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Ընդամենը
բազմամյա
տնկարկներ

69.0 100.0 73.2 100.0 76.4 100.0 79.0 100.0 81.7 100.0 84.0 100.0 86.2 100.0

Աղյ�ս

ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄՇԱԿԱԲ�ՅՍԵՐԻ ՀԱՄԱԽԱՌՆ ԲԵՐՔԸ ԵՎ ԲԵՐՔԱՏՎ�ԹՅ�ՆԸ
 

Մշակաբ�յսերը
Չափի
միա-

վորը
2007թ. 2008թ. 2009թ. 2010թ. 2011թ. 2012թ. 2013թ. 2014թ. 2015թ. 2016թ. 2017թ. 2018թ. 2019թ. 2020թ.

Հացահատիկային մշակաբ�յսեր

Համախառն բերքը հազ.
տ 452.5 415.4 374.9 416.5 436.0 457.5 478.0 505.0 554.0 580.0 609.0 609.0 640.0 665.0

Բերքատվ�թյ�նը ց/հա 25.9 24.1 22.6 24.5 25.1 25.7 26.3 27.2 29.2 30.5 32.1 32.1 33.7 35.0

Կարտոֆիլ

Համախառն բերքը հազ.
տ 583.9 648.6 593.6 617.0 622.0 628.0 637.0 648.0 660.0 676.0 693.0 712.0 733.0 750.0

Բերքատվ�թյ�նը ց/հա 183.3 188.7 184.4 196.0 200.0 203.2 208.2 213.9 220.0 225.3 231.0 237.3 244.3 250.0

Բանջարեղեն

Համախառն բերքը հազ.
տ 845.3 825.3 819.8 876.0 897.0 927.0 956.0 990.0 1025 1043.0 1054.0 1066.5 1077.0 1087.5

Բերքատվ�թյ�նը ց/հա 324.0 321.4 327.1 365.0 370.7 379.9 388.6 399.2 410.0 417.2 421.6 426.6 430.8 435.0

Բոստան

Համախառն բերքը հազ.
տ 206.3 182.2 216.1 222.0 226.0 231.0 235.0 244.0 252.0 258.6 262.0 264.8 265.0 270.0

Բերքատվ�թյ�նը ց/հա 350.6 334.5 350.6 370.0 376.7 385.0 391.7 406.7 420.0 431.0 436.7 441.3 441.7 450.0

Պտ�ղ

Համախառն բերքը հազ.
տ 260.2 317.8 332.2 305.0 321.0 348.0 386.0 423.0 460.0 488.3 513.0 538.5 560.0 586.3

Բերքատվ�թյ�նը ց/հա 79.7 101.2 104.4 91.3 93.9 98.0 104.9 109.9 115.0 118.8 121.6 124.4 126.7 130.0

Խաղող
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Համախառն բերքը հազ.
տ

218.9 185.8 208.6 222.6 237.0 259.0 282.0 310.0 345.7 372.3 395.3 415.6 432.5 451.2

Բերքատվ�թյ�նը ց/հա 153.6 128.0 144.9 145.5 146.3 146.3 145.4 149.8 155.0 156.4 158.1 158.6 159.0 160.0

Աղյ�ս

ԳՅ�ՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԿԵՆԴԱՆԻՆԵՐԻ ՓԱՍՏԱՑԻ ԵՎ ԿԱՆԽԱՏԵՍՎՈՂ ԳԼԽԱՔԱՆԱԿՆԵՐԸ (ՏԱՐԵՎԵՐՋԻ ԴՐ�ԹՅԱՄ
 

  (հազ. գլ�խ)

Գյ�ղատնտեսական
կենդանիների

տեսակը
2007թ. 2008թ. 2009թ. 2010թ. 2011թ. 2012թ. 2013թ. 2014թ. 2015թ. 2016թ. 2017թ. 2018թ. 2019թ. 2020թ.

Խոշոր
եղջերավորներ 629.1 584.8 570.7 597.3 599.7 603.5 608.9 615.8 624.5 628.3 634.3 642.8 653.4 667.0

 այդ թվ�մ` կովեր 310.6 283.0 273.8 285.3 287 289.7 293.5 298.3 304.4 306.6 310 314.8 320.8 328.5

 խոզեր 86.7 84.8 112.6 115.0 117.5 121.4 127 134 143.0 149 158.4 171.8 188.6 210.0

 ոչխարներ և այծեր 637.1 559.2 511.0 588.0 616.8 661.6 725.6 805.6 908.0 965.8 1055.7 1184.1 1344.6 1550.0

 թռչ�ններ 4018.2 4188.2 4200.0 4300.0 4498 4806 5246 5796 6500.0 6635 6845 7145 7520 8000.0

 ձիեր 11.8 11.3 11.3 11.4 11.5 11.6 11.7 11.8 12.0 12.1 12.2 12.4 12.7 13.0

Աղյ�ս

ԳՅ�ՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԿԵՆԴԱՆԻՆԵՐԻ ՄԹԵՐԱՏՎ�ԹՅ�ՆԸ ԵՎ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԱՆԱՍՆԱՊԱՀԱԿԱՆ ՄԹԵՐՔՆԵՐԻ
ԱՐՏԱԴՐ�ԹՅԱՆ ԾԱՎԱԼՆԵՐԸ

 

Ց�ցանիշները Չափի
միավորը 2007թ. 2008թ. 2009թ. 2010թ. 2011թ. 2012թ. 2013թ. 2014թ. 2015թ. 2016թ. 2017թ. 2018թ. 2019թ. 2020թ.

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

1 կովի միջին
կաթնատվ�թյ�նը ԿԳ 1957 1992 2157 2180 2185 2193 2204 2218 2235 2260 2291 2340 2405 2480

Կովի կաթի
համախառն
արտադր�թյ�նը

հազ. տ 598.9 618.9 610.6 617.1 625.5 638.5 657 680.5 710.5 725 743 771 807.1 850.5

1 ոչխարի և այծի
միջին
կաթնատվ�թյ�նը

կգ 88 90 93.5 96.2 96.8 97.8 99.2 101 103 103.3 103.8 104.5 105.3 106.4

Ոչխարի և այծի կաթի
համախառն
արտադր�թյ�նը

հազ. տ 42.3 43 42.4 45.8 48.7 53.1 59.6 67.6 77.6 81.7 88.2 97.4 108.9 123.7
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ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԿԱԹԻ
ՀԱՄԱԽԱՌՆ
ԱՐՏԱԴՐ�ԹՅ�ՆԸ

հազ. տ 641.2 661.9 653 662.9 674.2 691.6 716.6 748.1 788.1 806.7 831.2 868.4 916 974.2

1 տավարի միջին
օրական քաշաճը գրամ 435 435 440 450 454.5 461.5 471.5 484 500 504.5 511.5 521.5 534 550

Ընդամենը իրացվող
տավարի միս
կենդանի քաշով

հազ. տ 78.5 89.6 86.9 91.3 91.7 92.3 93.1 94.2 95.5 95.7 95.8 96.1 96.6 97

1 ոչխարի և այծի
միջին օրական
քաշաճը

գրամ 115 115 115 120 121.4 123.5 126.5 130.2 135 136.8 139.6 143.6 148.6 155

Ընդամենը ոչխարի և
այծի իրացվող միս
կենդանի քաշով

հազ. տ 15.5 15.8 18.8 15.8 16.7 18 19.9 22.3 25.4 27.8 30.3 34.5 40.8 46.5

1 խոզի միջին
օրական քաշաճը գրամ 265 265 270 275 280 287.7 298.7 312.4 330 330 330 330 330 330

Ընդամենը խոզի
իրացվող միս
կենդանի քաշով

հազ. տ 20.4 11.6 13.8 12.7 13.1 13.6 14.5 15.6 17 17.8 18.6 20 21.8 24

1 թռչ�նի կենդանի
քաշը կգ 1.2 1.2 1.2 1.25 1.25 1.26 1.27 1.28 1.3 1.31 1.32 1.34 1.37 1.4

Ընդամենը իրացվող
թռչնի միս կենդանի
քաշով

հազ. տ 7.8 8.9 6.7 8.6 8.9 9.4 10.1 11 12 12.6 13 13.8 14.8 16

ԸՆԴԱՄԵՆԸ ՄՍԻ
ԻՐԱՑ�Մ
ԿԵՆԴԱՆԻ ՔԱՇՈՎ

հազ. տ 122.2 125.9 126.2 128.4 130.4 133.3 137.6 143.1 149.9 153.9 157.7 164.4 174.0 183.5

Մեկ հավի միջին
տարեկան
ձվատվ�թյ�նը

հատ 172 188 195 205 205.9 207.3 209.3 211.8 215 215.9 217.3 219.3 221.8 225

 ԸՆԴԱՄԵՆԸ ՁՎԻ
ԱՐՏԱԴՐ�ԹՅ�ՆԸ

մլն հատ 525.4 576.1 630.1 670 674.5 681.5 691.5 704 720 724.7 726.9 732.9 742.0 750

1 ոչխարի միջին
բրդատվ�թյ�նը կգ 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.22 2.23 2.25 2.25 2.26 2.27 2.28 2.3

ԲՐԴԻ ՀԱՄԱԽԱՌՆ
ԱՐՏԱԴՐ�ԹՅ�ՆԸ

տ 1277 1332 1230 1290 1357.5 1462.5 1612.5 1800 2040 2180.8 2389.6 2693.6 3075.0 3560

Աղյ�ս

ԳՅ�ՂԱՏՆՏԵՍ�ԹՅԱՆ ՀԱՄԱԽԱՌՆ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔԻ ԱՐԺԵՔԻ ԿԱՆԽԱՏԵՍ�ՄՆԵՐԸ
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 2007-2009թթ.
միջինը

2010թ. 2011թ. 2012թ. 2013թ. 2014թ. 2015թ.

համա-
խառն

արտա-
դրանքը,

մլրդ
դրամ

տեսա-
կարար
կշիռը,

%

համա-
խառն

արտա-
դրանքը,

մլրդ
դրամ

տեսա-
կարար
կշիռը,

%

համա-
խառն

արտա-
դրանքը,

մլրդ
դրամ

տեսա-
կարար
կշիռը,

%

համա-
խառն

արտա-
դրանքը,

մլրդ
դրամ

տեսա-
կարար
կշիռը,

%

համա-
խառն

արտա-
դրանքը,

մլրդ
դրամ

տեսա-
կարար
կշիռը,

%

համա-
խառն

արտա-
դրանքը,

մլրդ
դրամ

տեսա-
կարար
կշիռը,

%

համա-
խառն

արտա-
դրանքը,

մլրդ
դրամ

տեսա-
կարար
կշիռը,

%

Բ�սաբ�ծ�-
թյ�ն 439,5 67.5 453.7 67.3 467.2 67.7 486.2 68.1 507.8 68.4 532.5 68.6 557.2 68.8

Անասնապա-
հ�թյ�ն 211.2 32.5 220.0 32.7 223.4 32.3 228.1 31.9 234.8 31.6 243.2 31.4 252.6 31.2

Ընդամենը
գյ�ղատնտե-

ս�թյ�ն
650.7 100.0 673.7 100.0 690.6 100.0 714.3 100.0 742.6 100.0 775.7 100.0 809.8 100.0

 

2016թ. 2017թ. 2018թ. 2019թ. 2020թ.

համախառն
արտա-
դրանքը,

մլրդ դրամ

տեսակարար
կշիռը, %

համախառն
արտա-
դրանքը,

մլրդ դրամ

տեսակա- 
րար

կշիռը, %

համախառն
արտա-
դրանքը,

մլրդ դրամ

տեսակա-
րար

կշիռը, %

համախառն
արտա-
դրանքը,

մլրդ դրամ

տեսակա-
րար

կշիռը, %

համախառն
արտա-
դրանքը,

մլրդ դրամ

տեսակա
րար

կշիռը, %

Բ�սաբ�ծ�-
թյ�ն 578.3 69.0 596.1 69.1 614.5 69.1 630.5 68.7 646.6 68.2

Անասնապա-
հ�թյ�ն 259.9 31.0 267.0 30.9 274.8 30.9 287.6 31.3 301.5 31.8

Ընդամենը
գյ�ղատնտե-

ս�թյ�ն
838.2 100.0 863.1 100.0 889.3 100.0 918.1 100.0 981.0 100.0

Աղյ�ս

ԳՅ�ՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՄԹԵՐՔՆԵՐԻ ՎԵՐԱՄՇԱԿ�ՄԻՑ ՍՏԱՑՎՈՂ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԱՐՏԱԴՐԱՏԵՍԱԿՆԵՐԻ
ԱՐՏԱԴՐ�ԹՅԱՆ ԾԱՎԱԼՆԵՐԸ

 

Արտադրատե-

սակները
Չափի 

միավոր
2007թ. 2008թ. 2009թ. 2010թ. 2011թ. 2012թ. 2013թ. 2014թ. 2015թ. 2016թ. 2017թ. 2018թ. 2019թ. 2020թ.

Պանիր տոննա 16900 17200 17459.3 18000 18180 18460 18860 19360 20000.0 20090 20230 20430 20680 21000

Պահածոներ-
ընդամենը տոննա 12411 12909 8436 11050 11532 12281 13351 14688 16400 16895 17665 18765 20140 21900

 այդ թվ�մ`
միս տոննա 752.0 784 718.9 800.0 863 961 1101 1276 1500.0 1590 1730 1930 2180 2500.0
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 ձկան տոննա 180.0 117.0 30.0 150.0 154.5 161.5 171.5 184 200.0 209 223 243 268 300.0

 բանջարեղենի տոննա 2569 3122 2832.6 3100.0 3136 3192 3272 3372 3500.0 3554 3638 3758 3908 4100.0

 տոմատի տոննա 6187 4169 3489.8 4000.0 4198 4506 4946 5496 6200.0 6362 6614 6974 7424 8000

 մրգի տոննա 2723 4717 1364.7 3000.0 3180 3460 3860 4360 5000.0 5180 5460 5860 6360 7000

Բնական
հյ�թեր-
ընդամենը

հազ. 
լիտր 5722 6646 7474.8 7500.0 7518 7546 7586 7636 7700.0 7817 7999 8259 8584 9000

Օղի և օղ�-
լիկյորի
արտադրանք

հազ. 
լիտր 12735 12155 13146 13150 13164 13184.5 13214.5 13252 13300.0 13363 13461 13601 13776 14000

Կոնյակ հազ. 
լիտր 14131 16047 9869 14000 14270 14690 15290 16040 17000.0 17270 17690 18290 19040 20000

Գինի հազ. 
լիտր 3672 3342 4372.1 8300.0 8363 8461 8601 8776 9000.0 9540 10380 11580 13080 15000

Շամպայն գինի հազ. 
լիտր 579 464 456.4 450.0 459 473 493 518 550.0 568 596 636 686 750.0

Գարեջ�ր հազ. 
լիտր 11631 10527 10825.3 10500 10635 10845 11145 11520 12000.0 12270 12690 13290 14040 15000

Շաքարավազ տոննա 3293.7 3826.5 870.0 100000 104500 111500 121500 134000 150000 15630 166100 180100 197600 220000

Հայաստանի Հանրապետ�թյան
կառավար�թյան աշխատակազմի

ղեկավար Դ. Սարգս

 

 
 Հավելված N 2

ՀՀ կառավար�թյան 2010 թվականի

նոյեմբերի 4-ի N 1476-Ն որոշման

 
Ց Ա Ն Կ

 
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏ�ԹՅԱՆ ԳՅ�ՂԻ ԵՎ ԳՅ�ՂԱՏՆՏԵՍ�ԹՅԱՆ 2010-2020 ԹՎԱԿԱՆՆԵՐԻ ԿԱՅ�Ն ԶԱՐԳԱՑՄ

ՌԱԶՄԱՎԱՐ�ԹՅԱՆ ԿԱՏԱՐ�ՄՆ ԱՊԱՀՈՎՈՂ ՄԻՋՈՑԱՌ�ՄՆԵՐԻ

 Միջոցառ�մ Նպատակ/Խնդիր Արդյ�նք
Արդյ�նքի գնահատման

ց�ցանիշները
Իրականացնողներ Ժամ-կետը

Ֆինանսա-վորման

աղբյ�րը

Պահան

ֆինան

վորմ

մոտա

գնահ

տակա

տար

կտրվա

մլն դր

1. Հայաստանի Հանրապետ�թյ�ն�մ Գյ�ղատնտես�թյան Գյ�ղատնտես�թյ�ն�մ Հայաստանի 2010- ՀՀ պետական 400
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Հանրապետ�թյ�ն�մ

գյ�ղատնտեսական

կոոպերատիվների

ձևավորմանն �

գործ�նե�թյանը խթան�մ

գյ�ղատնտեսական

տարբեր �ղղված�թյ�ն

�նեցող

կոոպերատիվների

ձևավորման խթան�մ և

գործ�նե�թյան համար

բարենպաստ պայմանների

ստեղծ�մ։

ռես�րսների

օգտագործման

արդյ�նավետ�թյան

բարձրաց�մ,

տնտեսավարողների

գործ�նե�թյան

պայմանների բարելավ�մ,

ճյ�ղի

մատակարար�մների �

սպասարկ�մների

գործընթացի լավաց�մ,

գյ�ղատնտես�թյան

արդյ�նավետ�թյան

բարձրաց�մ:

ստեղծված

կոոպերատիվների թիվը,

կոոպերատիվների

գործ�նե�թյան

գոտիներ�մ

(տարածաշրջան, մարզ)

գյ�ղատնտեսական

հողատեսքերի

նպատակային

օգտագործման

մակարդակի

փոփոխ�թյ�նը,

գյ�ղատնտեսական

հիմնական մթերքների

արտադր�թյան

ծավալների,

ապրանքայն�թյան

մակարդակի

փոփոխ�թյ�նը:

Հանրապետ�թյան

գյ�ղատնտես�թյան

նախարար�թյ�ն, 

Հայաստանի

Հանրապետ�թյան

էկոնոմիկայի

նախարար�թյ�ն, 

Հայաստանի

Հանրապետ�թյան

մարզպետարաններ

2020թթ. բյ�ջե,  

դրամա-շնորհներ, 

վարկեր, 

արտաքին 

ներդր�մներ, 

տնտեսա-

վարողների

ներդր�մներ

2. «Սպառողական

կոոպերատիվների մասին» ՀՀ

օրենք�մ փոփոխ�թյ�ններ

կատարել� մասին» ՀՀ օրենքի

ընդ�ն�մ

Սպառողական

կոոպերատիվների

ձևավորման համար

անդամների պարտադիր

թվի նվազեցման միջոցով

գյ�ղատնտեսական

սպառողական

կոոպերատիվների

ձևավորման գործընթացի

խթան�մ։

Սպառողական

գյ�ղատնտեսական

կոոպերատիվների

գրանցման պայմանների

դյ�րինաց�մ, դրանց

ստեղծման խթան�մ:

Սպառողական

կոոպերատիվների

անդամների

արտադրանքի իրացման

և ներդրանքների

ձեռքբերման

արդյ�նավետ

կազմակերպ�մ։ Այդ

նպատակով կատարվող

ծախսերի 30-35 տոկոս

խնայող�թյ�ն։

Գյ�ղատնտես�թյան

սպասարկ�մների որակի

բարելավ�մ:

Գյ�ղատնտեսական

արտադր�թյան

ծավալների ավելաց�մ:

Հայաստանի

Հանրապետ�թյան

գյ�ղատնտես�թյան

նախարար�թյ�ն,

2010-

2011թթ.

- -

3. «Ավելացված արժեքի հարկի

մասին» ՀՀ օրենք�մ լրաց�մ

կատարել� մասին» ՀՀ օրենքի

ընդ�ն�մ

Համատեղ գործ�նե�թյան

պայմանագրի

շրջանակներ�մ

գյ�ղատնտեսական

արտադրանքի

արտադր�թյ�ն

իրականացնող բոլոր

ինքն�ր�յն

տնտեսավարող

ս�բյեկտների նկատմամբ

ԱԱՀ-ի գործող շեմի

տարածման մրջոցով

գյ�ղատնտես�թյ�ն�մ

համատեղ գործ�նե�թյան

խթան�մ:

Գյ�ղատնտես�թյ�ն�մ

համատեղ գործ�նե�թյան

համար բարենպաստ

պայմանների ստեղծ�մ և

տվյալ գործ�նե�թյան

խթան�մ

Գյ�ղատնտես�թյ�ն�մ

համատեղ

գործ�նե�թյան միջոցով

ռես�րսների

արդյ�նավետ

օգտագործ�մ,

ապրանքայն�թյան

մակարդակի և

արտադր�թյան

արդյ�նավետ�թյան

բարձրաց�մ:

Հայաստանի

Հանրապետ�թյան

գյ�ղատնտես�թյան

նախարար�թյ�ն,

2011թ. - -

4. «Հայաստանի

Հանրապետ�թյ�ն�մ

գյ�ղացիական

տնտես�թյ�նների

խոշորացման հայեցակարգի»

մշակ�մ և ընդ�ն�մ

Գյ�ղացիական

տնտես�թյ�նների

խոշորացման գործընթացը

սահմանափակող

գործոնների և առկա

խնդիրների

բացահայտման հիման

վրա դրանց լ�ծման

Կոոպերատիվների,

ընկեր�թյ�նների,

ասոցիացիաների և

տնտեսավարողների

կամավոր�թյան

սկզբ�նքի վրա հիմնված

այլ միավոր�մների

ստեղծման խթանման

Գյ�ղացիական

տնտես�թյ�նների

չափերի փոփոխ�թյ�նը,

գյ�ղատնտեսական

կոոպերատիվների,

ասոցիացիաների թվի

փոփոխ�թյ�նը:

Հայաստանի

Հանրապետ�թյան

գյ�ղատնտես�թյան

նախարար�թյ�ն

2010-

2011թթ

- -
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պետական

քաղաքական�թյան

�ղղ�թյ�նների և

մեխանիզմների

բացահայտ�մ։

 

քաղաքական�թյան

առկայ�թյ�ն:

5. Գյ�ղական բնակավայրեր�մ ոչ

գյ�ղատնտեսական

գործ�նե�թյան ծավալմանը,

փոքր � միջին

ձեռնարկատիր�թյանն

աջակց�թյան, գյ�ղական

բնակչ�թյան ոչ

գյ�ղատնտեսական

զբաղված�թյան ապահովման

նպատակով աշխատաշ�կայի

պահանջներին

համապատասխան

մասնագիտական �ս�ցման

ծրագրերի իրականաց�մ

Գյ�ղական

բնակավայրերի

աշխատ�ժի, հ�մքային

ռես�րսների

արդյ�նավետ

օգտագործ�մը,

բնակչ�թյան

եկամ�տների

ավելաց�մը,

աղքատ�թյան

մակարդակի կրճատ�մը,

հողի շ�կայի կայացման

համար պայմանների

ստեղծ�մը։

Գյ�ղական բնակչ�թյան

կենսամակարդակի

բարձրաց�մը,

գյ�ղացիական

տնտես�թյ�նների

խոշորաց�մը,

համայնքների

ռես�րսային ներ�ժի

օգտագործման

մակարդակի

բարձրաց�մը։

Ծրագիրը ներառող

համայնքներ�մ

աշխատ�նակ

բնակչ�թյան

զբաղված�թյան և

բնակչ�թյան 1 շնչին

ընկնող եկամ�տի

մակարդակի

փոփոխ�թյ�նները։

Հայաստանի

Հանրապետ�թյան

գյ�ղատնտես�թյան

նախարար�թյ�ն, 

Հայաստանի

Հանրապետ�թյան

էկոնոմիկայի

նախարար�թյ�ն, 

Հայաստանի

Հանրապետ�թյան

մարզպետարաններ

2010-

2020թթ.

ՀՀ պետական

բյ�ջե,  

դրամա-շնորհներ,

վարկեր

1500

6. Գյ�ղատնտես�թյան ոլորտ�մ

ապահովագրական ռիսկերի

գնահատման ծրագրի և

ապահովագր�թյան

փորձնական ծրագրի

իրականաց�մ

Գյ�ղատնտես�թյան

ոլորտ�մ

ապահովագրական

համակարգի ներդրման

համար ելակետային

հիմքի ձևավոր�մ։

Գյ�ղատնտես�թյան

ոլորտ�մ

ապահովագր�թյան

ներդրման մեխանիզմների

մշակ�մ։  

Պետական

մասնակց�թյան

ներդր�մների չափի

գնահատ�մ։

Գյ�ղատնտես�թյան

կոր�ստների կրճատ�մ

և միավոր

հողատարած�թյան

հաշվով ստացվող

արդյ�նքի ավելաց�մ։

 

Հայաստանի

Հանրապետ�թյան

գյ�ղատնտես�թյան

նախարար�թյ�ն, 

Հայաստանի

Հանրապետ�թյան

ֆինանսների

նախարար�թյ�ն, 

Հայաստանի

Հանրապետ�թյան

էկոնոմիկայի

նախարար�թյ�ն, 

Հայաստանի

Հանրապետ�թյան  

արտակարգ

իրավիճակների

նախարար�թյ�ն, 

Հայաստանի

Հանրապետ�թյան

կենտրոնական բանկ

(համաձայն�թյամբ)

2013-

2020թթ.

Դրամա-շնորհներ,  

արտաքին �ղղակի

ներդր�մներ, 

ՀՀ պետական

բյ�ջե

90.

7. Գյ�ղատնտես�թյան ոլորտ�մ

ապահովագրական համակարգի

ներդրման ծրագրի

իրականաց�մ

Գյ�ղատնտես�թյան

ոլորտ�մ

տնտեսավարողների

գործ�նե�թյան

կայ�ն�թյան ապահով�մ

և ընդլայնված

վերարտադր�թյան

համար

հնարավոր�թյ�նների

ապահով�մ։

Գյ�ղատնտեսական

մթերքների

արտադր�թյան

ծավալների ավելաց�մ՝

բնական և տեխնածին

աղետների առաջացման

ռիսկերի մեղմման,

ապահովագրողներին

աջակց�թյան միջոցով։

Գյ�ղատնտեսական

մթերքների

արտադր�թյան

ծավալների աճը։

 

Հայաստանի

Հանրապետ�թյան

գյ�ղատնտես�թյան

նախարար�թյ�ն, 

Հայաստանի

Հանրապետ�թյան

ֆինանսների

նախարար�թյ�ն, 

Հայաստանի

Հանրապետ�թյան

էկոնոմիկայի

նախարար�թյ�ն, 

Հայաստանի

Հանրապետ�թյան  

արտակարգ

իրավիճակների

նախարար�թյ�ն, 

2017 և

հետագա

տարիներ

ՀՀ պետական

բյ�ջե,  

տնտեսա-

վարողների

միջոցներ,

արտաքին

ներդր�մներ

1250
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Հայաստանի

Հանրապետ�թյան

կենտրոնական բանկ

(համաձայն�թյամբ)

8. Գյ�ղատնտեսական մթերքների

իրացման համակարգի

(լոգիստիկ

ենթակառ�ցվածքների)

զարգացմանն աջակց�թյ�ն

 

 

 

 

 

 

 

Գյ�ղատնտեսական

մթերքների արտադրող-

սպառող շղթայ�մ

արտադրանքի ազատ

շարժին նպաստող

պայմանների ապահով�մ։

Կներդրվեն

գյ�ղատնտեսական

մթերքների իրացման

արդյ�նավետ

մեխանիզմներ:

Կբարձրանա

գյ�ղատնտեսական

մթերքների

ապրանքայն�թյան

մակարդակը և

գյ�ղացիական

տնտես�թյ�նների

եկամ�տները: Կավելանա

գյ�ղատնտես�թյան

համախառն արտադրանքը

և կբարձրանա  

ճյ�ղի

արդյ�նավետ�թյ�նը:

Գյ�ղատնտես�թյան

ապրանքայն�թյան

մակարդակը, միավոր

տարած�թյան հաշվով

շահ�յթի ավելաց�մը։  

Գյ�ղատնտեսական

մթերքների ներմ�ծման-

արտահանման

հաշվեկշիռը:

Հայաստանի

Հանրապետ�թյան

գյ�ղատնտես�թյան

նախարար�թյ�ն, 

Հայաստանի

Հանրապետ�թյան

էկոնոմիկայի

նախարար�թյ�ն, 

Հայաստանի

Հանրապետ�թյան 

մարզպետարաններ

2011-

2015թթ.

Դրամա-շնորհներ,

տնտեսա-

վարողների

միջոցներ,  

վարկեր

900

9. Հանրապետ�թյ�ն�մ

փոքրածավալ սպանդանոցների

հիմնադրմանը և

գործ�նե�թյանն աջակց�թյ�ն

Գյ�ղատնտեսական

կենդանիների սպանդի

պայմանների բարելավ�մ:

Սննդի անվտանգ�թյան

պահանջներին

համապատասխան

իրացվող մսամթերքի

որակի ապահով�մ և

հիվանդ�թյ�նների

բացառ�մ։

Կխթանվի մսի

ապրանքային շղթայի

զարգաց�մը, կբարելավվի

մորթից մինչև

սպառողներին միսը

իրացնել� ապրանքային

շղթայի անվտանգ�թյան

պայմանները:

Աջակց�թյ�ն

կց�ցաբերվի նոր

սպանդանոցների

ստեղծման

աշխատանքներին:

Սպանդանոցների

միջոցով իրացվող մսի

ծավալը:  

Իրացվող մսի որակը: 

Հիվանդ�թյ�նների

առկայ�թյ�նը։  

Բարձրորակ մսամթերքի

տեսակարար կշռի

մեծաց�մը։  

Մսամթերքի

կոր�ստների

կրճատ�մը։

Հայաստանի

Հանրապետ�թյան

գյ�ղատնտես�թյան

նախարար�թյ�ն, 

Հայաստանի

Հանրապետ�թյան

առողջապահ�թյան

նախարար�թյ�ն, 

Հայաստանի

Հանրապետ�թյան

մարզպետարաններ

2010-

2020թթ.

Դրամա-շնորհներ, 

արտաքին

ներդր�մներ, 

տնտեսա-

վարողների

միջոցներ, 

վարկեր

550

10. Սննդամթերքի անվտանգ�թյան

իրավական հիմքերի

կատարելագործ�մ և

Եվրամի�թյան պահանջներին

համապատասխանեց�մ

Սննդամթերքի

անվտանգ�թյան

օրենսդր�թյ�նը

միջազգային

չափանիշներին

համապատասխանեց�մ և

կատարելագործ�մ։

Սպառողների շահերի

պաշտպան�թյ�ն,

պարենամթերքի

արտահանման ծավալների

ավելաց�մ։

Սննդային

թ�նավոր�մների

բացառ�մ, ժամկետանց և

վտանգավոր

բաղադրիչներ

պար�նակող

սննդամթերքի վաճառքի

կանխարգել�մ,

արտահանվող

սննդամթերքի լիարժեք

անվտանգ�թյան

ապահով�մ։

 

Հայաստանի

Հանրապետ�թյան

գյ�ղատնտես�թյան

նախարար�թյ�ն, 

Հայաստանի

Հանրապետ�թյան

առողջապահ�թյան

նախարար�թյ�ն, 

Հայաստանի

Հանրապետ�թյան

էկոնոմիկայի

նախարար�թյ�ն

2011-

2012թթ.

- -

11. Հայաստան�մ Կոդեքս

Ալիմենտարի�սի ազգային

հանձնաժողովի ձևավոր�մ և

գործ�նե�թյանն աջակց�թյ�ն

Սննդի ազգային

չափանիշները

անվտանգ�թյան և որակի

վերահսկման

համակարգերի

միջազգային

չափանիշներին

համապատասխանեց�մ։

Կոդեքսի Ազգային

Հանձնաժողովի ստեղծման

միջոցով գործ�ն

օժանդակ�թյ�ն սննդի

անվտանգ�թյան և որակի

վերահսկման

համակարգերի

միջազգային

Որակի վերահսկման

համակարգը 

միջազգայնորեն

ընդ�նված

չափանիշներին

համապատասխան�թյան

աստիճանը: 

Որակի և սննդի

Հայաստանի

Հանրապետ�թյան

գյ�ղատնտես�թյան

նախարար�թյ�ն, 

Հայաստանի

Հանրապետ�թյան

առողջապահ�թյան

նախարար�թյ�ն, 

2010-

2011թթ.

- -
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չափանիշներին

համապատասխանեցնել�

գործ�մ։

անվտանգ�թյան

պատճառներով

հայրենական

պարենամթերքի

արտահանման

արգելքների բացառ�մ։

Հայաստանի

Հանրապետ�թյան

էկոնոմիկայի

նախարար�թյ�ն

 

12. Սննդամթերքի վերահսկման

լաբորատորիաների

կարող�թյ�նների հզորաց�մ

Հայաստան�մ սննդի

վերահսկման

լաբորատորիաների

տեխնիկական

հագեցված�թյան և

կադրերի որակավորման

միջոցով

հավատարմագրման և

միջազգային ճանաչման

ապահով�մ։

Գյ�ղատնտեսական

արտադրանքների

արտահանման

ավելաց�մ։ Սննդի

վերահսկման միջազգային

չափանիշների

ապահով�մ։

Պարենամթերքի

արտահանման

ծավալների ավելաց�մ։

Սերտիֆիկացված

մթերքների տեսակարար

կշռի մեծաց�մ։ Սննդային

թ�նավոր�մների

կանխարգել�մ։

 

Հայաստանի

Հանրապետ�թյան

գյ�ղատնտես�թյան

նախարար�թյ�ն, 

Հայաստանի

Հանրապետ�թյան

առողջապահ�թյան

նախարար�թյ�ն, 

Հայաստանի

Հանրապետ�թյան

էկոնոմիկայի

նախարար�թյ�ն

2010-

2012թթ.

Դրամա-շնորհներ 100

13. Հայաստանի

Հանրապետ�թյ�ն�մ

պարենային անվտանգ�թյան

հայեցակարգի մշակ�մ

Սննդամթերքի

ֆիզիկական և

տնտեսական

մատչելի�թյան, ինչպես

նաև սպառողների

առողջ�թյան

ապահովման �ղղ�թյամբ

հայեցակարգային

մոտեց�մների �

գերակայ�թյ�նների

սահման�մ։  

Պարենամթերքի արտաքին

ապրանքաշրջանառ�թյան

հաշվեկշռի բարելավ�մ։

Տեղական արտադր�թյան

սննդամթերքի

մրց�նակ�թյան

բարձրացման միջոցով

արտահանման խթան�մ և

ներմ�ծվող

պարենամթերքը

տեղական

արտադր�թյամբ

փոխարին�մ:

Հանրապետ�թյան

պարենային

ինքնաբավ�թյան

մակարդակի բարձրաց�մ

մինչև 80%: Սննդամթերքի

ֆիզիկական �

տնտեսական

մատչելի�թյան և

սննդամթերքի

անվտանգ�թյան

ապահով�մ:

Բնակչ�թյան ծայրահեղ

աղքատ�թյան

մակարդակը:  

Կենսապես

կարևորագ�յն

պարենամթերքով

բնակչ�թյան

սպառողական

պահանջարկի

բավարարման

մակարդակը, այդ թվ�մ`

տեղական

արտադր�թյան հաշվին:

Հայաստանի

Հանրապետ�թյան

գյ�ղատնտես�թյան

նախարար�թյ�ն,  

Պետական

կառավարման այլ

շահագրգիռ

մարմիններ

2010թ. - -

14. «Բ�յսերի նոր սորտերի

պաշտպան�թյան մասին»

Հայաստանի Հանրապետ�թյան

օրենքի ընդ�ն�մ

Բ�յսերի նոր սորտերի

պաշտպան�թյան

բնագավառի

կարգավոր�մը

Եվրամի�թյան

չափանիշներին

համապատասխանեց�մ։

Բ�յսերի նոր սորտերի

պաշտպան�թյան

միջազգային մի�թյանն

(ՈւՊՕՎ)

անդամակց�թյան

պահանջներին

համապատասխան

իրավական հիմքերի և

ՈւՊՕՎ-ին

անդամակց�թյան

նախադրյալների

ստեղծ�մ։

Բ�յսերի նոր սորտերի

պաշտպան�թյան

միջազգային մի�թյանն

(ՈւՊՕՎ)

անդամակց�թյ�ն: 

Հանրապետ�թյ�ն�մ

գյ�ղատնտեսական

մշակաբ�յսերի բարձր

բերքատ� սորտերի

շրջանաց�մ:

Հայաստանի

Հանրապետ�թյան

գյ�ղատնտես�թյան

նախարար�թյ�ն

2010-

2011թթ.

- -

15. Սերմնաբ�ծ�թյան զարգացման

ծրագրի իրականաց�մ

Գյ�ղատնտեսական

մշակաբ�յսերի

բերքատվ�թյան

բարձրաց�մը, անհայտ

ծագման սերմերի

օգտագործման

Պայմաններ կստեղծվի

բ�սաբ�ծ�թյան ճյ�ղի

ինտենսիվացման համար,

կբացառվի անհայտ

ծագման սերմերի

օգտագործ�մը,  

Գյ�ղատնտեսական

մշակաբ�յսերի միջին

բերքատվ�թյ�նը,

մշակաբ�յսերի

կայ�ն�թյ�նը բնական

աղետների նկատմամբ,

Հայաստանի

Հանրապետ�թյան

գյ�ղատնտես�թյան

նախարար�թյ�ն,  

Հայաստանի

2010-

2015թթ.

ՀՀ պետական

բյ�ջե,  

տնտեսա-

վարողների

միջոցներ

350
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բացառ�մը, երաշտի և

ցրտահար�թյ�նների

նկատմամբ կայ�ն�թյան

ապահով�մը,

բ�սաբ�ծական ճյ�ղի

ինտենսիվաց�մը և

ռիսկերի նվազեց�մ։

կբարձրանա

մշակաբ�յսերի

բերքատվ�թյ�նը,

կավելանա

բ�սաբ�ծական

մթերքների

արտադր�թյ�նը: 

Բերքատվ�թյան

բարձրացման շնորհիվ

բ�սաբ�ծ�թյան ճյ�ղի

արդյ�նավետ

բարձրաց�մը,

սերմնանյ�թի և

բ�սաբ�ծական

մթերքների որակի

բարելավ�մ,

բ�սաբ�ծական

արտադրանքի

մրց�նակ�թյան

բարձրաց�մ։

սելեկցիոն

հատկանիշների

պահպան�մը, 

նոր բարձր հատկանիշներ

�նեցող սորտերի

ստեղծ�մ, բարձր

վերարտադր�թյան

սերմնանյ�թի

օգտագործման

տեսակարար կշռի

ավելաց�մ։

 

 

Հանրապետ�թյան

մարզպետարաններ

16. Տոհմաբ�ծ�թյան զարգացման

ծրագրի իրականաց�մ

Գյ�ղատնտեսական

կենդանիների տոհմային

հատկանիշների

պահպան�մ, նոր բարձր

մթերատ� ցեղերի բ�ծ�մ։

Գյ�ղատնտեսական

կենդանիների

մթերատվ�թյան

բարձրաց�մ,

անասնապահ�թյամբ

զբաղվող գյ�ղացիական

տնտես�թյ�նների

աջակց�թյան ընդլայն�մ,  

ճյ�ղի

արդյ�նավետ�թյան և

ինտենսիվացման

մակարդակի բարձրաց�մ։

Գյ�ղատնտեսական

կենդանիների

մթերատվ�թյ�ն,

մթերքների որակի

բարելավ�մ:

Գյ�ղատնտեսական

կենդանիների տոհմային

հատկանիշների

պահպան�մ և նոր

մթերատ� ցեղերի

բ�ծ�մ և ներդր�մ:

 

Հայաստանի

Հանրապետ�թյան

գյ�ղատնտես�թյան

նախարար�թյ�ն,  

Հայաստանի

Հանրապետ�թյան

մարզպետարաններ

2010-

2020թթ.

ՀՀ պետական

բյ�ջե,  

տնտեսա-

վարողների

միջոցներ, 

վարկեր

600

17. Գյ�ղատնտեսական

կենդանիների տոհմային

հատկանիշների բարելավման

տարեկան և երկարաժամկետ

ծրագրերի իրականաց�մ

Արտերկրներից բարձր

տոհմային հատկանիշներ

�նեցող

գյ�ղատնտեսական

կենդանիների ներմ�ծման

միջոցով

անասնագլխաքանակի

հոտի կառ�ցվածքի

բարելավ�մ,

մթերատվ�թյան

բարձրաց�մ։

Գյ�ղատնտեսական

կենդանիների տոհմային

հատկանիշների

բարելավ�մ,

մթերատվ�թյան

բարձրաց�մ,

անասնապահական

մթերքների

արտադր�թյան

արդյ�նավետ�թյան

բարձրաց�մ և

արտադր�թյան

ծավալների ավելաց�մ:

Անասնահոտի

կառ�ցվածք�մ

տոհմային բարձր

հատկանիշներ �նեցող

կենդանիների

տեսակարար կշիռը,

մթերատվ�թյան

ց�ցանիշը, միավոր

արտադրանքի վրա

կատարվող ծախսերը:

Հայաստանի

Հանրապետ�թյան

գյ�ղատնտես�թյան

նախարար�թյ�ն, 

Հայաստանի

Հանրապետ�թյան

մարզպետարաններ

2010-

2020թթ.

ՀՀ պետական

բյ�ջե,  

տնտեսա-

վարողների

միջոցներ, 

վարկեր

1200

18. Սերմերի որակի ստ�գման և

պետական սորտափորձարկման

ծրագրի իրականաց�մ

Գյ�ղատնտեսական

մշակաբ�յսերի ցանքային

ցածր որակ �նեցող

սերմերի և տնկանյ�թի

օգտագործման կանխ�մ: 

Կոնդիցիոն սերմերի

վերարտադր�թյան

ապահով�մ։

Կավելանան կոնդիցիոն

սերմերի

վերարտադր�թյան

ծավալները: 

Գյ�ղատնտեսական

մշակաբ�յսերի

բերքատվ�թյան

բարձրաց�մ։

Գյ�ղատնտեսական

մշակաբ�յսերի

բերքատվ�թյան

մակարդակը։

Օգտագործվող սերմերի

մեջ կոնդիցիոն սերմերի

տեսակարար կշիռը։

Հայաստանի

Հանրապետ�թյան

գյ�ղատնտես�թյան

նախարար�թյ�ն

2010թ. 

2011-

2013թթ. 

2014-

2020թթ.

ՀՀ պետական

բյ�ջե,  

տնտեսա-

վարողների

միջոցներ,

55.

19. Տնկարանային

տնտես�թյ�նների

Բարձր որակի և

բարձրարժեք սորտերի

խաղողի և պտղատ�

Պտղի և խաղողի

արտադր�թյան

ծավալների ավելաց�մ։

Պտղի և խաղողի

բերքատ� կայ�ն

սորտերի ներդր�մ։

Հայաստանի

Հանրապետ�թյան

2010թ. 

2011-

2013թթ. 

Տնտեսա-

վարողների

ներդր�մ-ներ, 

150
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զարգացմանն �ղղված

միջոցառ�մների իրականաց�մ

տնկիների

արտադր�թյ�ն: Նոր

հիմնվող այգիները

մաքրասորտ, լիարժեք,

բարձր բերքատ�

դարձնելը

 

 գյ�ղատնտես�թյան

նախարար�թյ�ն

2014-

2020թթ.

վարկեր, 

դրամա-շնորհներ

20. Հողերի ագրոքիմիական

հետազոտ�թյան և բերրի�թյան

բարձրացման ծրագրի

իրականաց�մ

Գյ�ղատնտեսական

հողերի գիտականորեն

հիմնավորված

պարարտացման

համակարգերի մշակ�մ և

ներդր�մ։

Հողերի բերրի�թյան և

մշակաբ�յսերի

բերքատվ�թյան

բարձրաց�մ։

Գյ�ղատնտեսական

մշակաբ�յսերի

բերքատվ�թյան

մակարդակը, հողերի

բերրի�թյան

մակարդակը։

Հայաստանի

Հանրապետ�թյան

գյ�ղատնտես�թյան

նախարար�թյ�ն

2010թ. 

2011-

2013թթ. 

2014-

2020թթ.

ՀՀ պետական

բյ�ջե

60.

21. Շաքարի ճակնդեղի մշակ�թյան

խթանման ծրագրի

իարկանաց�մ

Հանրապետ�թյ�ն�մ

շաքարի ճակնդեղի

արտադր�թյան

վերականգն�մը,

ագրոտեխնիկայի

կատարելագործ�մը,

պահանջվող հ�մքի

ծավալի և որակական

չափանիշների

ապահով�մ։

Կվերականգնվի

հանրապետ�թյ�ն�մ

շաքարի ճակնդեղի

մշակ�թյ�նը:  

Կապահովվեն

արտադրանքի

երաշխավորված իրաց�մ

և կայ�ն եկամ�տներ:  

Շաքարի ինքնաբավ�թյան

ապահով�մ։  

Հյ�թալի կերերի

արտադր�թյան

ընդլայն�մ։

Շաքարի ճակնդեղի

արտադր�թյան

ծավալները,

ճակնդեղագործ

ֆերմերների

եկամ�տները, շաքարի

ինքնաբավ�թյ�նը և

արտահանման

ծավալները։

Հայաստանի

Հանրապետ�թյան

գյ�ղատնտես�թյան

նախարար�թյ�ն, 

Հայաստանի

Հանրապետ�թյան

մարզպետարաններ

 

2010-

2020թթ.

Տնտեսա-

վարողների

ներդր�մ-ներ,  

վարկեր

1500

22. Օրգանական

գյ�ղատնտես�թյան խթանման

ծրագրի իրականաց�մ

Հանրապետ�թյան

գյ�ղատնտես�թյան

ներ�ժի առավել

արդյ�նավետ

օգտագործ�մ,

արտադր�թյան

արդյ�նավետ�թյան

բարձրաց�մ։

Գյ�ղատնտեսական

բարձրարժեք

արտադարնքի

արտադր�թյան համար

նպաստավոր պայմանների

ստեղծ�մ,

գյ�ղատնտես�թյ�ն�մ

տնտեսավարողների

եկամ�տների ավելաց�մ,

արտաքին

ապրանքաշրջանառ�թյան

հաշվեկշռի բարելավ�մ։

Օրգանական

արտադրանքի ծավալի

փոփոխ�թյ�նը:

Օրգանական մեթոդով

գործող

տնտես�թյ�նների թիվը:

Արտահանման

ծավալների ավելաց�մը:

Հայաստանի

Հանրապետ�թյան

գյ�ղատնտես�թյան

նախարար�թյ�ն  

Հայաստանի

Հանրապետ�թյան

էկոնոմիկայի

նախարար�թյ�ն

2010-

2020թթ.

Տնտեսա-

վարողների

ներդր�մ-ներ,  

վարկեր,  

դրամա-շնորհներ

350

23. Գյ�ղատնտեսական

մշակաբ�յսերի

բ�սասանիտարական

մոնիտորինգի միջոցառ�մների

ծրագրի իրականաց�մ

Գյ�ղատնտեսական

մշակաբ�յսերի

բ�սասանիտարական

վիճակի մոնիտորինգ,

բ�յսերի վնասատ�ների և

հիվանդ�թյ�նների դեմ

պայքարի միջոցառ�մների

մշակ�մ, բ�յսերի

պաշտպան�թյան

միջոցառ�մների

փորձաքնն�թյան

անցկաց�մ։

Վնասատ�ների և

հիվանդ�թյ�նների դեմ

պայքարի արդյ�նավետ

ձևերի և մեթոդների

կիրառ�մ։

Գյ�ղական

մշակաբ�յսերի

բերքատվ�թյ�նը,

բ�սասանիտարական

կայ�ն վիճակի

ապահով�մը։

 

Հայաստանի

Հանրապետ�թյան

գյ�ղատնտես�թյան

նախարար�թյ�ն

2010թ. 

2011-

2013թթ. 

2014-

2020թթ.

ՀՀ պետական

բյ�ջե

60.

24. Բ�յսերի պաշտպան�թյան

միջոցառ�մների ծրագրի

իրականաց�մ

Առավել տարածված և

վտանգավոր

օրգանիզմների դեմ

բ�յսերի

պաշտպան�թյան

Կկանխվի վնասատ�

օրգանիզմների

գործ�նե�թյ�նը,

նվազագ�յնի կհասցվի

դրանց տարածման

Բ�յսերի

պաշտպան�թյան

միջոցառ�մներ�մ

ընդգրկված տարածքները

և վնասատ�ները։  

Հայաստանի

Հանրապետ�թյան

գյ�ղատնտես�թյան

նախարար�թյ�ն

2010թ. 

2011-

2013թթ. 

2014-

2020թթ.

ՀՀ պետական

բյ�ջե, տնտեսա-

վարողների

միջոցներ

300
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կենտրոնացված

միջոցառ�մների

իրականաց�մը։

արեալը: 

Կապահովվի որակյալ և

բարձր բերք:

Գյ�ղատնտեսական

մշակաբ�յսերի

բերքատվ�թյ�նը։

25. Բ�յսերի կարանտինի  ծրագրի

իրականաց�մ

Հանրապետ�թյան

տարածք�մ

բ�սասանիտարական

անվտանգ�թյան

ապահով�մը։

Բ�յսերի կարանտին

հիվանդ�թյ�ների և

վարակի օջախների

կանխարգել�մ։

Հանրապետ�թյան

տարածք�մ կայ�ն

բ�սասանիտարական

վիճակը։

 

Հայաստանի

Հանրապետ�թյան

գյ�ղատնտես�թյան

նախարար�թյ�ն, 

Հայաստանի

Հանրապետ�թյան  

արտակարգ

իրավիճակների

նախարար�թյ�ն

2010թ. 

2011-

2013թթ. 

2014-

2020թթ.

ՀՀ պետական

բյ�ջե

40.

26. Գյ�ղատնտեսական

կենդանիների արհեստական

սերմնավորման միջոցառ�մների

իրականաց�մ

Կովերի արհեստական

սերմնավորման համար

սերմնահեղ�կի

պահպան�մ։

Սերմնավորման համար

կենսաբանական �

գենետիկական կայ�ն

հատկանիշներ �նեցող

սերմնահեղ�կի

ապահով�մ։

Սերնդատվ�թյան

մակարդակը: 

Գյ�ղատնտեսական

կենդանիների

մթերատվ�թյ�նը։

 

Հայաստանի

Հանրապետ�թյան

գյ�ղատնտես�թյան

նախարար�թյ�ն

2010թ. 

2011-

2013թթ. 

2014-

2020թթ.

ՀՀ պետական

բյ�ջե,  

տնտեսա-

վարողների

միջոցներ

150

27. Գյ�ղատնտեսական

կենդանիների համարակալման

և հաշվառման միջոցառ�մների

ծրագրի իրականաց�մ

Հանրապետ�թյ�ն�մ

տոհմային գործի

բարելավ�մ,

անասնաբ�ժական

միջոցառ�մների

արդյ�նավետ�թյան

բարձրաց�մ,

անաս�նների

գրավադրման համար

նախապայմանների

ստեղծ�մ։

Կստեղծվի հաշվառման

համակարգ և տվյալների

բանկ, առավել

արդյ�նավետ

կկազմակերպվի

տոհմային և

անասնաբ�ժական

միջոցառ�մները։

Տավարի գլխաքանակի

վերաբերյալ հավաստի

տվյալների առկայ�թյ�ն։

Ծրագրային

աշխատանքների համար

հավաստի տվյալների

առկայ�թյ�ն։

Հայաստանի

Հանրապետ�թյան

գյ�ղատնտես�թյան

նախարար�թյ�ն

2014-

2020թթ.

ՀՀ պետական

բյ�ջե

450

28. Անասնահակահամաճարակային

միջոցառ�մների գնահատման

ծրագրի իրականաց�մ

Կենդանիների վարակիչ

հիվանդ�թյ�նների

կանխարգել�մ,

կենդանիների և մարդ�

համար ընդհան�ր

հիվանդ�թյ�ններից

ազգաբնակչ�թյան

պաշտպան�թյ�ն,

հանրապետ�թյ�ն�մ

հակահամաճարակային

կայ�ն իրավիճակի

ստեղծ�մ, 

հակահամաճարակային

կանխարգելիչ

միջոցառ�մների

արդյ�նքների

մոնիտորինգ և

համապատասխան

առաջարկ�թյ�նների

մշակ�մ։

Վարակիչ

հիվանդ�թյ�նների դեմ

պայքարի արդյ�նավետ

մեթոդների և միջոցների

ընտր�թյ�ն։

Հակահամաճարակային

միջոցառ�մների

իրականաց�մից հետո

հիվանդ�թյ�նների 

առկայ�թյ�ն։

Հայաստանի

Հանրապետ�թյան

գյ�ղատնտես�թյան

նախարար�թյ�ն, 

Հայաստանի

Հանրապետ�թյան  

արտակարգ

իրավիճակների

նախարար�թյ�ն,

2010թ. 

2011-

2013թթ. 

2014-

2020թթ.

ՀՀ պետական

բյ�ջե

360

29. Կանխարգելիչ

պատվաստ�մների ծրագրի

իրականաց�մ համայնքային

անասնաբ�յժների

մասնակց�թյամբ

Հակահամաճարակային

պատվաստ�մների և

ախտորոշիչ

հետազոտ�մների միջոցով

հանրապետ�թյան

տարածք�մ կենդանիների

Վարակիչ

հիվանդ�թյ�նների

կրճատ�մ: 

Հակահամաճարակային

իրավիճակի կայ�նաց�մ: 

Գյ�ղատնտեսական

Վարակիչ

հիվանդ�թյ�նների

բացակայ�թյ�նը, 

գյ�ղատնտեսական

կենդանիների

մթերատվ�թյ�նը։

Հայաստանի

Հանրապետ�թյան

գյ�ղատնտես�թյան

նախարար�թյ�ն

2010թ. 

2011-

2013թթ. 

2014-

2020թթ.

ՀՀ պետական

բյ�ջե

1600
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վարակիչ

հիվանդ�թյ�նների

նկատմամբ կայ�ն

հակահամաճարակային

վիճակի ստեղծ�մ։

կենդանիների

մթերատվ�թյան

մակարդակի բարձրաց�մ:

 

30. ՀՀ-�մ բր�ցելոզ հիվանդ�թյան

դեմ պայքարի Ազգային ծրագրի

մշակ�մ

Մշակել և իրականացնել

բր�ցելոզի դեմ պայքարի

արդյ�նավետ ազգային

վերահսկող�թյան

ռազմավար�թյ�ն

Հայաստան�մ

բր�ցելոզով հիվանդ

կենդանիների և մարդկանց

թվի կրճատ�մ: Տեղական

արտադր�թյան կաթի և

մսի արտադր�թյան աճ:

Անվտանգ կենդանական

ծագման հ�մքի և մթերքի

(կաթ, կաթնամթերք, միս,

մսամթերք) սպառման

ապահով�մ: Բր�ցելոզ

հիվանդ�թյան նկատմամբ

մարդկանց և կենդանիների

առողջ�թյան բարելավ�մ:

Վարակի

տարածված�թյան

աստիճանը:

Հայաստանի

Հանրապետ�թյան

գյ�ղատնտես�թյան

նախարար�թյ�ն,

Հայաստանի

Հանրապետ�թյան  

առողջապահ�թյան

նախարար�թյ�ն

2010-

2015թթ.

- -

31. Բնական կերհանդակների

(արոտների) մոնիտորինգի,

բարելավման և ջրարբիացման

միջոցառ�մների ծրագրի

իրականաց�մ

Բնական կերհանդակների

օգտագործման

համակարգ�մ, դրանց

ջրարբիացման

համակարգերի

վերականգն�մ։

Տավարի, ոչխարի մսի և

կաթի, մասամբ խոզի մսի

արտադր�թյան վրա

կատարվող ծախսերի

կրճատ�մ։

Արոտներից ստացվող

կերերի ելքը,

անասնապահական

մթերքների

արտադր�թյան վրա

կատարված

ծախս�մների

մակարդակ։

Հայաստանի

Հանրապետ�թյան

գյ�ղատնտես�թյան

նախարար�թյ�ն

2011-

2013թթ. 

2014-

2020թթ.

ՀՀ պետական

բյ�ջե, 

արտաքին

ներդր�մներ

650

32. Կլիմայի փոփոխ�թյան

հետևանքով

գյ�ղատնտես�թյան

խոցելի�թյան նվազեցման

միջոցառ�մների իրականաց�մ

Կլիմայի փոփոխ�թյան

նկատմամբ

գյ�ղատնտես�թյան

ճյ�ղի կայ�ն�թյան

մեծաց�մ։

Գյ�ղատնտես�թյան

կայ�ն�թյան և

տնտեսական աճի

ապահով�մ։

Գյ�ղատնտես�թյան

հիմնական

արտադրատնտեսական

ց�ցանիշները։

Հայաստանի

Հանրապետ�թյան

գյ�ղատնտես�թյան

նախարար�թյ�ն, 

Հայաստանի

Հանրապետ�թյան

բնապահպան�թյան

նախարար�թյ�ն, 

Հայաստանի

Հանրապետ�թյան

մարզպետարաններ

2011-

2020թթ.

ՀՀ պետական

բյ�ջե, դրամա-

շնորհներ

250

33. Գյ�ղատնտեսական հողերի և,

հատկապես, արոտավայրերի

դեգրադացիայի

(վատթարացման) և

անապատացման դեմ պայքարի

միջոցառ�մների իրականաց�մ,

Գյ�ղատնտեսական

հողերի վիճակի

վատթարացման կանխ�մ

և բարելավ�մ։

Գյ�ղատնտեսական

հողատեսքերի վիճակի

բարելավ�մ։

Դեգրադացիայի

ենթարկված

գյ�ղատնտեսական

հողատեսքերի և

ընդհան�ր հողատեսքերի

հարաբեր�թյ�նը։

Հայաստանի

Հանրապետ�թյան

գյ�ղատնտես�թյան

նախարար�թյ�ն, 

Հայաստանի

Հանրապետ�թյան

բնապահպան�թյան

նախարար�թյ�ն, 

Հայաստանի

Հանրապետ�թյան

մարզպետարաններ

20010-

2020թթ.

ՀՀ պետական

բյ�ջե, դրամա-

շնորհներ

300

34. Ջրախնայողական

նորարարական

տեխնոլոգիաների ներմ�ծման և

զարգացման ծրագրերի

իրականաց�մ

Ոռոգման ջրի

խնայողական

օգտագործ�մը։

Ջրապահովված�թյան

մակարդակի

բարձրաց�մը և սն�ցման

ռեժիմի բարելավ�մը։

Ոռոգելի մշակաբ�յսերի

բերքատվ�թյան աճի

ց�ցանիշները։

Հայաստանի

Հանրապետ�թյան

տարածքային

կառավարման

նախարար�թյ�ն, 

Հայաստանի

2011-

2020թթ.

Արտաքին

ներդր�մ-ներ,  

դրամա- 

շնորհներ

350
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Հանրապետ�թյան

գյ�ղատնտես�թյան

նախարար�թյ�ն, 

Հայաստանի

Հանրապետ�թյան

մարզպետարաններ

35. Մշակ�թյան անվար (զրոյական

մշակ�թյան) տեխնոլոգիաների

ներդր�մ

Մշակ�թյան

աշխատանքների

խնայողական

իրականաց�մ,

հողաբարելավ�մ:

 

Մշակ�թյան

աշխատանքների

ծախսերի կրճատ�մ,

հողատար�թյան և

մոլախոտերի նվազեց�մ:

Մեկ պայմանական

հեկտարի հաշվով

ծախսերի շ�րջ 35 %-ով

կրճատ�մ:

Հայաստանի

Հանրապետ�թյան

գյ�ղատնտես�թյան

նախարար�թյ�ն

2011-

2020թթ.

ՀՀ պետական

բյ�ջե, դրամա-

շնորհներ,  

տնտեսա-

վարողների

ներդր�մներ

320

36. Հանքային պարարտանյ�թերի

ներկրման և իրացման

միջոցառ�մների իրականաց�մ

Գյ�ղացիական

տնտես�թյ�ններին

պարարտանյ�թերի

մատակարար�մ։

Ագրոտեխնիկայի

պահանջների կատարման

բարձրաց�մ։

Գյ�ղատնտեսական

մշակաբ�յսերի

բերքատվ�թյ�ն։

 

Հայաստանի

Հանրապետ�թյան

գյ�ղատնտես�թյան

նախարար�թյ�ն

2010-

2015թթ.

Տնտեսա-

վարողների

միջոցներ

-

37. Գյ�ղատնտեսական տեխնիկայի

հավաքակազմի աստիճանաբար

նորացման միջոցառ�մների

իրականաց�մ` կոոպերացման

բաժնետիրացման սկզբ�նքով

գործող արտադրատեխնիկական

ծառայ�թյ�նների խթան�մ

Տեխնիկական

հագեցված�թյան

մակարդակի բարձրաց�մ։

Մեքենայացման

մակարդակի բարձրաց�մ,

գյ�ղատնտեսական

մթերքների

արտադր�թյան ծախսերի

կրճատ�մ

Գյ�ղատնտեսական

արտադրական

գործընթացների

մեքենայացման

աստիճանը։

 

Հայաստանի

Հանրապետ�թյան

գյ�ղատնտես�թյան

նախարար�թյ�ն

2010-

2015թթ.

Դրամա-շնորհներ,

վարկեր, տնտեսա-

վարողների  

ներդր�մներ

900

38. Հակակարկտային ծառայ�թյան

վերականգնման

միջոցառ�մների իրականաց�մ

Բնական աղետների

հետևանքների մեղմաց�մ։

Բերքի կորստի նվազ�մ,

բնակչ�թյան

եկամ�տների ավելաց�մ

Գյ�ղատնտեսական

ռիսկերի նվազեց�մ։

 

Հայաստանի

Հանրապետ�թյան

արտակարգ

իրավիճակների 

նախարար�թյ�ն, 

Հայաստանի

Հանրապետ�թյան

գյ�ղատնտես�թյան

նախարար�թյ�ն

2010-

2015թթ.

ՀՀ պետական

բյ�ջե,  

տնտեսա-

վարողների  

միջոցներ

450

39. Հայաստանի Հանրապետ�թյան

ագրարային ոլորտի

խորհրդատվական և

տեղեկատվական համակարգի

զարգացման (2011-2015թթ.)

հայեցակարգի նախագծի

մշակ�մ և ընդ�ն�մ

Հանրապետ�թյան

գյ�ղատնտես�թյան

խորհրդատվական

համակարգի զարգացման

�ղղ�թյ�նների և

մեխանիզմների

հստակեց�մ։

Խորհրդատվական �

տեղեկատվական

համակարգի

կատարելագործմանն

�ղղված

առաջնահերթ�թյ�նների

սահման�մ,  ոլորտի

բարելավման համար

անհրաժեշտ

միջոցառ�մների մշակ�մ

և իրականացման

մոնիտորինգ

Գյ�ղատնտես�թյան

խորհրդատվ�թյան

ոլորտ�մ շահառ�ների

թիվը,

գյ�ղատնտես�թյան

համախառն

արտադրանքի

փոփոխ�թյ�նը:  

Գյ�ղատնտեսական

հիմնական մթերքների

արտադր�թյան

արդյ�նավետ�թյան

ց�ցանիշները:

Գյ�ղատնտեսական

մթերքների

ապրանքայն�թյան

մակարդակը:

Հայաստանի

Հանրապետ�թյան

գյ�ղատնտես�թյան

նախարար�թյ�ն, 

Հայաստանի

Հանրապետ�թյան

մարզպետարաններ

2010-

2011թթ.

- -

40. Համայնքների

գյ�ղատնտեսական

ռես�րսների կառավարման և

Գյ�ղական համայնքների

առկա ռես�րսների

արդյ�նավետ

Համայնքային

ռես�րսների

արդյ�նավետ

Բնական

կերահանդակների

օգտագործման վիճակը:

Հայաստանի

Հանրապետ�թյան

գյ�ղատնտես�թյան

2010-

2015թթ.

Արտաքին

ներդր�մ-ներ, ՀՀ

պետական բյ�ջե

1800
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մրց�նակ�թյան ծրագրի

նախապատրաստ�մ և

իրականաց�մ (վարկային

ծրագիր)

օգտագործման �

կառավարման միջոցով

անասնապահ�թյան

ճյ�ղի

արդյ�նավետ�թյան �

մրց�նակ�թյան

բարձրաց�մ,

անասնապահական

մթերքների

արտադր�թյան

ծավալների ավելաց�մ։

օգտագործ�մ,

անասնապահ�թյան

արդյ�նավետ�թյան

բարձրաց�մը,

անասնապահական

տնտես�թյ�նների

եկամ�տների

ավելաց�մը: 

Ռես�րսների

կառավարման

ինստիտ�ցիոնալ

կառ�յցների ստեղծ�մը:

Նոր տեխնոլոգիաների և

նորամ�ծ�թյ�նների

ներդր�մը և տարած�մը։

Դրանց բարելավման

ց�ցանիշները:

Անասնապահական

մթերքների

արտադր�թյան

ծավալները և միավոր

արտադրանքի ծախսերը:

Մթերատվ�թյան

ց�ցանիշի

փոփոխ�թյ�նը:

նախարար�թյ�ն, 

Հայաստանի

Հանրապետ�թյան

մարզպետարաններ

41. Շ�կայական

հնարավոր�թյ�ններ

ֆերմերներին ծրագրի

իրականաց�մ

Գյ�ղատնտես�թյան

ոլորտի վարկավոր�մ,

ներտնտեսային ոռոգման

ցանցի գործ�նե�թյան,

գյ�ղական

ենթակառ�ցվածքների

վերականգն�մ և

համայնքների զարգացման

ապահով�մ, գյ�ղական

բնակչ�թյան

եկամ�տների ավելաց�մ։

Բարձր լեռնային, հեռավոր

և առավել աղքատ 

գյ�ղերի տնտեսական

վիճակի կայ�նաց�մ,

այդպիսի բնակավայրերի

պահպան�մը և

միգրացիոն

գործընթացների

նվազեց�մ, գյ�ղական

փոքր

կազմակերպ�թյ�ններին

աջակց�թյ�ն,

տնտեսական կառ�յցների

ձևավորման աջակց�թյ�ն

հետևյալ բաղադրիչների

իրականացման միջոցով.  

- գյ�ղական

ձեռնարկ�թյ�նների

ֆինանսավոր�մ,

տնտեսապես

հիմնավորված

ենթակառ�ցվածքներ:

Գյ�ղատնտես�թյան

համախառն

արտադրանքի ծավալ:

Գյ�ղատնտեսական

մթերքների

արտադր�թյան

արդյ�նավետ�թյան

ց�ցանիշներ: Գյ�ղական

բնակավայրեր�մ

բնակչ�թյան

զբաղված�թյան

մակարդակ: Գյ�ղական

համայքների զարգացման

ընդհան�ր իրավիճակ:

 

Հայաստանի

Հանրապետ�թյան

գյ�ղատնտես�թյան

նախարար�թյ�ն, 

Հայաստանի

Հանրապետ�թյան

մարզպետարաններ

2010-

2015թթ.

Արտաքին

ներդր�մ-ներ, ՀՀ

պետական բյ�ջե

1300

42. Գյ�ղատնտես�թյան

ս�բսիդավորման

�ղղ�թյ�նների և

մեխանիզմների

կատարելագործ�մ և ծրագրերի

իրականաց�մ

Առևտրի Համաշխարհային

Կազմակերպ�թյանն

անդամակց�թյան

շրջանակներ�մ

ստանձնած

պարտավոր�թյ�նների

կատարման և

գյ�ղատնտես�թյ�ն�մ

տնտեսավարող

ս�բյեկտների համար

բարենպաստ պայմանների

ձևավորման

նախադրյալների

ստեղծ�մ։

Հանրապետ�թյան

գյ�ղատնտես�թյան

տարածաշրջանային

զարգացման համար

նախադրյալների

ստեղծ�մ։

Գյ�ղատնտես�թյան

ս�բսիդավորման

հիմնավորված

մեխանիզմների

առկայ�թյ�ն։

Հայաստանի

Հանրապետ�թյան

գյ�ղատնտես�թյան

նախարար�թյ�ն, 

Հայաստանի

Հանրապետ�թյան

ֆինանսների

նախարար�թյ�ն

2010-

2015թթ.

ՀՀ պետական

բյ�ջե, դրամա-

շնորհներ

1500

43. Հայաստանի

Հանրապետ�թյ�ն�մ

գյ�ղատնտեսական վարչական

ռեգիստրի ձևավոր�մ

Բ�սաբ�ծ�թյան և

անասնաբ�ծ�թյան

ոլորտին առնչվող

վիճակագրական

տվյալների հավաքագր�մ,

տեղեկատվական

շտեմարանի ձևավոր�մ,

նախնական ամփոփման

Հանրապետ�թյան

համայնքների

բ�սաբ�ծ�թյան և

անասնապահ�թյան

ճյ�ղեր�մ հաշվառման

անցկաց�մը,

տեղեկատվ�թյան

հավաքագր�մը, դրանց

Վիճակագրական

հաշվետվ�թյ�նների

ձևերի և դրանց լրացման

մեթոդական ց�ց�մների

առկայ�թյ�ն։  

Հանրապետ�թյան բոլոր

համայնքներ�մ

կատարված

Հայաստանի

Հանրապետ�թյան

գյ�ղատնտես�թյան

նախարար�թյ�ն, 

Հայաստանի

Հանրապետ�թյան

ազգային

վիճակագրական

2012-

2013թթ.

ՀՀ պետական

բյ�ջե

200
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� վերլ�ծ�թյան

աշխատանքների

կազմակերպ�մ։

 

համակարգչային

մշակ�մը, պահպան�մն

� վերլ�ծ�թյ�նը հիմք

կծառայեն ագրարային

ոլորտին առնչվող

ծրագրերի,

հայեցակարգերի,

ծրագրային

փաստաթղթերի և

առաջարկ�թյ�նների

մշակման և

իրականացված ծրագրերի

մոնիթորինգի անցկացման

համար։

�ս�մնասիր�թյ�նների

հիման վրա

դաշտավար�թյան,

պտղաբ�ծ�թյան և

խաղողագործ�թյան

վերաբերյալ

տեղեկատվ�թյան,

ինչպես նաև 

գյ�ղատնտեսական

կենդանիների՝ ըստ

սեռահասակային

խմբերի, հիմնական

արտադրական

ց�ցանիշների

հավաքագր�մ և

վիճակագր�թյան

միասնական

մեթոդաբան�թյանը

համապատասխան՝

համակարգչային

մշակման առկայ�թյ�ն։

ծառայ�թյ�ն, 

Հայաստանի

Հանրապետ�թյան

մարզպետարաններ

44. Գյ�ղատնտեսական

հողատեսքերի պահպանման,

բարելավման միջոցառ�մների

ծրագրի իրականաց�մ

Գյ�ղատնտեսական

հողատարածքների,

բնակավայրերի,

տնտեսական արժեք

ներկայացնող

տարածքների

պաշտպան�թյ�ն

սելավների և

վարար�մների ռիսկից։

Գյ�ղատնտեսական

հողատեսքերի,

բնակավայրերի,

տնտեսական արժեք

ներկայացնող

տարածքների

ջրատարման,

ջրածածկման ռիսկի

կանխ�մ։

Հակահեղեղային

միջոցառ�մների (գետերի

հ�ների մաքրման,

ափապաշտպան,

ինժեներական

կառ�յցների

շինարար�թյան)

իրականացված ծրագրերի

քանակը, 

ջրատարման,

ջրածածկման

երև�յթների

բացակայ�թյ�նը կամ

առկայ�թյ�նը։

Հայաստանի

Հանրապետ�թյան

գյ�ղատնտես�թյան

նախարար�թյ�ն, 

Հայաստանի

Հանրապետ�թյան  

արտակարգ

իրավիճակների

նախարար�թյ�ն

2010-

2020թթ.

ՀՀ պետական

բյ�ջե,  

արտաքին

ներդր�մներ,

դրամա-շնորհներ

850

45. Հողերի մոնիթորինգի

ց�ցանիշների տվյալների

ստացման և տրամադրման

մեթոդաբան�թյան մշակ�մ և

իրականաց�մ (Հայաստանի

Հանրապետ�թյան

կառավար�թյան 2009թ. N 276-Ն

որոշման պահանջներին

համապատասխան)

Հողերի պահպան�թյան և

կառավարման

հիմնավորված

քաղաքական�թյան

վար�մ։

Մոնիթորինգի

ց�ցանիշների ստացման և

տրամադրման վերաբերյալ

առկա մեթոդաբան�թյ�ն։

Հողերի մոնիթորինգի

իրականացման կարգով

(հաստատված ՀՀ

կառավար�թյան 2009թ. N

276-Ն որոշմամբ)

սահմանված

ց�ցանիշներ (թվով 11):

Հայաստանի

Հանրապետ�թյան

բնապահպան�թյան

նախարար�թյ�ն, 

Հայաստանի

Հանրապետ�թյան

գյ�ղատնտես�թյան

նախարար�թյ�ն, 

Հայաստանի

Հանրապետ�թյան

քաղաքաշին�թյան

նախարար�թյ�ն, 

Հայաստանի

Հանրապետ�թյան

էկոնոմիկայի

նախարար�թյ�ն, 

Հայաստանի

Հանրապետ�թյան

էներգետիկայի և

բնական

պաշարների

նախարար�թյ�ն, 

Հայաստանի

Հանրապետ�թյան  

տրանսպորտի և

2011-

2012թթ.

- -
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կապի 

նախարար�թյ�ն,  

Հայաստանի

Հանրապետ�թյան  

առողջապահ�թյան

նախարար�թյ�ն, 

Հայաստանի

Հանրապետ�թյան  

մշակ�յթի

նախարար�թյ�ն

46 Հայաստանի գյ�ղատնտեսական

մշակաբ�յսերի և դրանց վայրի

ցեղակիցների գենետիկական

ռես�րսների պահպան�թյան և

հավասարակշռված

օգտագործման ծրագրի մշակ�մ

և իրականաց�մ

Բ�յսերի գենետիկական

ռես�րսների

պահպան�թյան

կառավարման

կատարելագործ�մ։

Գենետիկական

ռես�րսների

պահպան�թյան և

հավասարակշռված

օգտագործման

գործնական ծրագիր։

Գյ�ղատնտեսական

մշակաբ�յսերի և դրանց

վայրի ցեղակիցների

գենետիկական

ռես�րսների բն�թյան

մեջ պահպանվող և

գենետիկական

ռես�րսների բանկեր�մ

գտնվող տեսակների և

նմ�շների

քանակ�թյ�նը:

Վերջիններիս

հատկանիշների

նպատակային

օգտագործման

տվյալները:

Հայաստանի

Հանրապետ�թյան

գյ�ղատնտես�թյան

նախարար�թյ�ն, 

Հայաստանի, 

Հանրապետ�թյան

բնապահպան�թյան

նախարար�թյ�ն

2011-

2015թթ.

ՀՀ պետական

բյ�ջե, 

արտաքին

ներդր�մներ, 

դրամա-շնորհներ

95.

47. «ՀՀ քաղաքացիական

օրենսգրք�մ լրաց�մ

կատարել� մասին» ՀՀ օրենքի

նախագծի մշակ�մ

Համատեղ գործ�նե�թյան

պայմանագրի մասնակից

չհանդիսացող

գյ�ղատնտեսական

արտադրանք արտադրող

քաղաքացիների կողմից

առանց պետական

գրանցման

գյ�ղատնտեսական

արտադրանքի

արտադր�թյամբ

զբաղվել� իրավ�նքի

կանոնակարգ�մ:

Առանց պետական

գրանցման

գյ�ղատնտեսական

արտադրանքի

արտադր�թյամբ

զբաղվել� իրավական

հիմքի ստեղծ�մ

Գյ�ղատնտես�թյան

համախառն

արտադրանքի

ծավալների ավելաց�մ

Հայաստանի

Հանրապետ�թյան

գյ�ղատնտես�թյան

նախարար�թյ�ն

2011թ. - -

Հայաստանի Հանրապետ�թյան
կառավար�թյան աշխատակազմի

ղեկավար Դ. Սարգս


