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1. Հավանություն տալ «Հայաստանի Հանրապետությունում բնապահպանական 

բարձր արժեք ունեցող անտառների որոշման չափանիշներին»՝ համաձայն 

հավելվածի: 
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Հավելված 

ՀՀ կառավարության 2017 թ. 
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արձանագրային որոշման 

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ԲԱՐՁՐ ԱՐԺԵՔ 

ՈՒՆԵՑՈՂ ԱՆՏԱՌՆԵՐԻ ՈՐՈՇՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԸ 

 

I. ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ 

 

1. Բնապահպանական բարձր արժեք ունեցող անտառների (այսուհետ՝ ԲԲԱԱ) 

խմբին դասվում են այն անտառները, որոնք անհրաժեշտ են մարդկանց գոյության, 

ինչպես նաև Երկիր մոլորակի կենսոլորտի պահպանության համար: ԲԲԱԱ–ի 

առանցքային դերը կապված է դրանց բարձր էկոլոգիական, սոցիալ-տնտեսական, 

ինչպես նաև կենսաբանական բազմազանության (այսուհետ՝ 

կենսաբազմազանություն) պահպանությունն ապահովող արժեքների հետ: 

2. ԲԲԱԱ-ի հիմքում դրված է այն գաղափարը, որ բնապահպանական 

միջազգային կամ ազգային նշանակության արժեքի առկայության դեպքում անտառի 

բարվոք վիճակն ապահովելու համար անհրաժեշտ է կիրառել լրացուցիչ 

գործողություններ` անտառօգտագործման ընթացքում այդ արժեքները պահպանելու 

նպատակով: 

3. Անտառային կենսաբազմազանության պահպանության գործում բավարար չէ 

միայն արտադրական տեսանկյունից մշակել և իրականացնել անտառների վիճակի 

բարելավմանն ուղղված անտառտնտեսական միջոցառումները: Կառավարման 

պլաններում պետք է հաշվի առնվի ինչպես ԲԲԱԱ, այնպես էլ տնտեսապես 

արժեքավոր և «հասուն» անտառային զանգվածների վիճակը, որոնք անտառային 

կենսաբազմազանության շատ ներկայացուցիչների համար ապահովում են գոյության 

պայմաններ: Այդ նպատակով անհրաժեշտ է վերանայել անտառտնտեսությունների 

կառավարման պլանները, ինչպես նաև նոր բնության հատուկ պահպանվող 

տարածքներ (այսուհետ՝ ԲՀՊՏ) ստեղծելիս հաշվի առնել ԲԲԱԱ տարածքները:  

 

 

II. ԲԲԱԱ ՏԱՐԱԾՔՆԵՐԻ ԴԱՍԱԿԱՐԳՈՒՄԸ 

 

4. ԲԲԱԱ–ի ընտրության համար կարևորվում է տարածքում 

կենսաբազմազանության առավել խոցելի բաղադրիչների, հազվագյուտ և անհետացող 



տեսակների առկայությունը և պահպանության հատուկ միջոցառումների 

արդյունավետ կազմակերպումն ու իրականացումը: 

5. ԲԲԱԱ տարածքները Հայաստանի Հանրապետությունում կարող են 

դասակարգվել հետևյալ տիպերի. 

1) Տիպ 1. անտառային տարածքներ, որտեղ ներկայացված է միջազգային, 

տարածարջանային կամ ազգային նշանակություն ունեցող կենսաբազմազանություն. 

2) Տիպ 2. իրենց բնական վիճակին մոտ, համեմատաբար քիչ փոփոխված խոշոր 

անտառային տարածքներ. 

3) Տիպ 3. անտառային տարածքներ, որոնք ներառում են հազվագյուտ կամ 

անհետացման վտանգի տակ գտնվող էկոհամակարգեր. 

4) Տիպ 4. անտառային տարածքներ, որոնք իրականացնում են պաշտպանական 

հատուկ գործառույթներ. 

5) Տիպ 5. անտառային տարածքներ, որոնք անհրաժեշտ են տեղական 

բնակչության կենսագործունեության ապահովման համար: 

 

III. ԲԲԱԱ ՏԱՐԱԾՔՆԵՐԻ ՈՐՈՇՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԸ 

 

6. Տիպ 1 ԲԲԱԱ որոշման չափանիշներն են. 

1) արգելոցների, ազգային պարկերի արգելոցային գոտիների անտառային 

տարածքները, որոնք կենսաբազմազանության բազմաթիվ արժեքավոր տեսակների 

համար հանդիսանում են հուսալի բնակատեղ: Արգելավայրերում, բնության 

հուշարձաններում, ազգային պարկերին պատկանող այլ գոտիներում բարձր 

բնապահպանական արժեքի առկայությունը  բացահայտելու  համար (օրինակ` 

ռեկրեացիոն գոտու անտառներում) անհրաժեշտ է իրականացնել ամբողջական 

գնահատում` դրանց իրական էկոլոգիական և սոցիալական արժեքների 

բացահայտման նպատակով: 

2) առնվազն 10 հեկտար մակերես ունեցող անտառային  տարածքներ, որտեղ 

առկա են Հայաստանի Հանրապետության կարմիր գրքում գրանցված կրիտիկական և 

վտանգված կատեգորիաներին պատկանող  բուսական և կենդանական առնվազն 

հինգ տեսակներ: Քանի որ այդ տեսակների քանակը  շատ է, իսկ դաշտային 

պայմաններում դրանց հայտնաբերումը հաճախ դժվար է, ապա կարելի է 

բավարարվել բնության մեջ հեշտությամբ որոշվող, աչքի ընկնող և առավել հրապուրիչ 

առնվազն երեք տեսակներով: Այդ տեսակների անվանումները բերվում են ցանկ 1-ում:  

 

 

 



Ցանկ 1. ՀՀ Կարմիր գրքում կրիտիկական և վտանգված կատեգորիաների բույսերի և 

կենդանիների  առավել աչքի ընկնող տեսակներ  

Տեսակի հայերեն անվանումը Տեսակի լատիներեն անվանումը  

                                            Բույսեր 

Գետնամուշկ Lycopodium selago 

Իժալեզու սովորական Ophioglossum vulgatum 

Նեկտարասկորդում 

եռաոտնաչափ 

Nectaroscordum tripedale 

Ձնծաղիկ ալպիական Galanthus alpinus  

Ձնծաղիկ լագոդեխիի Galanthus lagodechianus  

Շտերնբերգիա Ֆիշերի Sternbergia fischeriana 

Արիստոլոխիա վրացական Aristolochia iberica 

Թաղաղու դեղին Asphodeline lutea  

Տոմանթեա դարեղեգիսի Tomanthea daralaghezica  

Պախիֆրագմա խոշորատերև Pachyphragma macrophyllum 

Կորոնարիա կաշվեկերպ Coronaria coriacea 

Շնդեղ գոհարի Colchicum goharae  

Շնդեղ ստվերային Colchicum umbrosum  

Արջատխլենի Corylus colurna  

Շագանակենի ցանովի Castanea sativa  

ԱնձխոտՄարշալի Corydalis marschalliana  

Խորդենի արևելակովկասյան Geranium albanum. 

Պապլոր դժգույն Muscari pallens  

Մկնասոխ Միշչենկոյի Scilla mischtschenkoana  

Հիրիկ ատրպատականյան Iris atropatana  

Հիրիկ Գրոսհեյմի Iris grossheimii  

Հիրիկ կեղծ կովկասյան Iris pseudocaucasica  

Վիշապագլուխ ավստրիական Dracocephalum austriacum  

Արքայածաղիկ բլրակային Fritillaria collina  

Վարդակակաչ խճճված Tulipa confusa  

Վարդակակաչ Ֆլորենսկու Tulipa florenskyi  

Վարդակակաչ Սոսնովսկու Tulipa sosnovskyi  

Վարդակակաչ անտառային Tulipa sylvestris  

Էպիպոգիում անտերև Epipogium aphyllum  

Երկտերևի ձվաձև Listera ovata  

Խոլորձ Ստևենի Orchis stevenii  

Խոլորձ եռատամ Orchis tridentata  

Ստևենիելա սատիրանման Steveniella satyrioides  



Սոսի արևելյան Platanus orientalis  

Գնարբուկ Կոմարովի Primula vulgaris subsp. komarovii 

Գնարբուկ Վորոնովի Primula vulgaris subsp. woronowii  

Վարդակակաչ գորտնուկային Anemone ranunculoides  

Անողնաշար կենդանիներ 

Սյունաձև խխունջ Columella columella 

Ակրամովսկու խխունջ Euxina akramowskii 

Նետիկ զինված Coenagrion armatum 

Կապույտ ճպուռ Aeshna cyanea 

Սղոցակիր ճպուռ Aeshna serrata 

Ճահճային ճպուռ Leucorrhinia pectoralis 

Սոմխետական չրխկան Cardiophorus somcheticus 

Աղաբաբյանի ոսկեբզեզ Sphaerobothris aghababiani 

Թամբակուրծ քթարախահան Mylabris sedilithorax 

Հայկական սևամարմին Armenohelops armeniacus 

Սևամարմին աքսորված Entomogonus amandanus 

Կապանյան երկարաբեղիկ Cortodera kaphanica 

Ալպյան ռոզալիա Rosalia alpina 

Աղաբաբյանի երկարաբեղիկ Asias aghababiani 

Դամոնիդես կապտաթիթեռ Agrodiaetus damonides 

Անտեսված կապտաթիթեռ Agrodiaetus neglectus 

Ողնաշարավոր կենդանիներ 

Փոքրասիական տրիտոն Ommatotriton ophryticus 

Փոքրասիական մողես Parvilacerta parva 

Դալի մողես Darevskia dahli 

Ռոստոմբեկովի մողես Darevskia rostombekovi 

Սև անգղ Aegipus monachus 

Ալպիական ճայ Pyrrhocorax graculus 

Շելկովնիկովի կուտորա Neomys schelkovnikovi 

Հայկական մկնիկ Sicista armenica 

Ընձառյուծ Panthera pardus 

Կովկասյան ազնվացեղ եղջերու 

կամ մարալ 
Cervus elaphus maral 

 

3) առնվազն 10 հեկտար մակերես ունեցող անտառային  տարածքներ, որտեղ առկա են 

սահմանափակ տարածվածություն ունեցող՝ Հայաստանի էնդեմիկ բուսական և 

կենդանական առնվազն հինգ տեսակներ: 



4) անտառային լանդշաֆտները, որոնք կարևոր նշանակություն ունեն կենդանական 

աշխարհի ներկայացուցիչների գոյության և բնականոն զարգացման համար` 

կենդանիների բնադրավայրեր, ձմեռման և չուի ժամանակ հանգրվանի տեղանքներ, 

կենդանիների սնման և ջրման տեղամասեր, միգրացիոն ուղիներ: Պետք է հաշվի առնել 

Հայաստանի Հանրապետության կարմիր գրքում գրանցված կենդանատեսակների 

(անկախ վտանգվածության աստիճանից) սեզոնային կուտակումների և տեղաշարժի 

համար (այդ թվում՝ միգրացիոն ուղիները) տարածքները, որոնցում առկա է առնվազն 

մեկ նման տեսակ (օրինակ՝ կովկասյան մարեհավ, բեզոարյան այծ, չղջիկներ և այլն):  

   Տիպ 2 ԲԲԱԱ որոշման չափանիշն է. 

1) անձեռնմխելի (համեմատաբար քիչ խաթարված) և կուսական անտառային 

տարածքները, որտեղ բնական պայմաններում հանդիպում են բուսական և 

կենդանական աշխարհի գերակշռող մասի կամ բոլոր տեսակների կենսունակ 

պոպուլյացիաները: Անտառային տարածքը կարող է առանձնացվել որպես տիպ 2 

ԲԲԱԱ, եթե այն միաժամանակ համապատասխանում է հետևյալ չափանիշներին. 

ա. 300 հա-ից ոչ պակաս մակերես ունեցող անտառները. 

բ. վերջին 50 տարիներին բնափայտային անտառօգտագործումից զերծ մնացած 

անտառային տարածքները. 

գ. հասունացող, հասուն և գերհասուն տարիքային խմբերին պատկանող 

անտառները. 

դ. ծառուտի 06 և բարձր լրիվություն ունեցող անտառները. 

ե. 10 %-ից պակաս մասնատվածություն ունեցող անտառները. 

զ. անտառմշակույթներից զերծ մնացած տարածքները: 

 

7. Տիպ 3 ԲԲԱԱ որոշման չափանիշն է. 

1) գլոբալ, տարածաշրջանային կամ ազգային նշանակության հազվագյուտ 

և/կամ յուրօրինակ անտառային էկոհամակարգերի առկայությունը, որոնք արագ 

կրճատվում են՝ արտահայտված մասնատվածության և մարդածին ազդեցության 

պայմաններում: Դրանց են դասվում Հայաստանի համար առանձնացված բուսական և 

կենդանական տեսակների համար 17 հազվագյուտ անտառային բնակմիջավայրերը 

(ցանկ 2), գետերի առափնյա (տուգայան) անտառները, ինչպես նաև անտառի վերին 

սահմանը կազմող 200մ լայնությամբ ծառաթփային շերտը: Այս անտառային 

տարածքների նվազագույն մակերեսը պետք է լինի 10 հեկտարից ոչ պակաս: Եթե 

ընտրված էկոհամակարգի մակերեսն ավելի փոքր է, ապա անհրաժեշտ 10 hեկտարը 

կարող է լրացվել դրա պահպանման գոտու հաշվին, ինչը պոպուլյացիաների բնական 

զարգացման համար կապահովի բավարար պայմաններ: 

Ցանկ 2․ Հայաստանի  հազվագյուտ  անտառային  բնակմիջավայրերը 



1.Իրանա-անատոլիական խառը մերձափնյա անտառներ 

2.Ծավ գետի ավազանի սոսու պուրակ 

3.Եփրատի բարդու գերակշռությամբ մերձափնյա անտառներ 

4. Հյուսիսային Հայաստանի կաղամախու պուրակներ 

5.Լորենու ծառուտներ 

6. Կաղնու-բոխու-արջատխլենու անտառ 

7.Պոնտոկովկասյան սոճու անտառներ 

8.Անատոլիական գիհու ծառուտներ 

9.Գարշահոտ գիհու ծառուտներ 

10.Հայաստանի կենու մեկուսացված պուրակներ 

11.Հատապտղային կենու և արևելյան հաճարենու խառը ծառուտներ 

12.Կովկասյան մրտավարդի թփուտներ 

13.Կազակական գիհու թփուտներ 

14.Մերձալպյան կորաբուն անտառներ 

15.Տանձենու նոսրանտառներ 

16.Նռնենու նոսրանտառներ 

17.Կարմրանների թփուտներ  

 

8. Տիպ 4 ԲԲԱԱ որոշման չափանիշներն են. 

1) Ջրապաշտպան հատուկ նշանակություն ունեցող անտառները, որոնք 

ապահովում են մաքուր ջրի շարունակական մատակարարումը՝ կենցաղային, 

արդյունաբերական ու գյուղատնտեսական նպատակներով: Անտառային 

տարածքները կարող են առանձնացվել որպես տիպ 4 ԲԲԱԱ, եթե դրանք 

համապատասխանում են հետևյալ չափանիշներից որևէ մեկին. 

ա. կանխարգելում են խմելու ջրի կորուստը տեղական բնակչության հիմնական 

ջրաղբյուրից. 

բ. պաշտպանում են բնակավայրերը, գյուղատնտեսական նշանակության 

հողերը և ենթակառուցվածքները ջրհեղեղներից և երաշտներից. 

գ. պաշտպանում են ջրօգտագործման տարբեր ձևերի (կենցաղային, 

գյուղատնտեսական, արդյունաբերական, էներգետիկայի և այլն) համար անհրաժեշտ 

ջրային պաշարները զանգվածային չվերականգնվող կորուստներից. 

դ. ապահովում են գետերի ափամերձ տարածքների պահպանությունը` վճռորոշ 

դեր խաղալով ողողման հետևանքների վերահսկման և կանխարգելման գործում:  

Վերը նշված չափանիշներին համապատասխանելու դեպքում առանձնացվում 

են 5 կմ-ից ավելի երկարությամբ գետերի և գետակների երկայնքով ձգվող 200 մ, 3-5 կմ  

երկարությամբ գետերի և գետակների երկայնքով ձգվող 100 մ լայնությամբ 

անտառաշերտերը, ինչպես նաև բնակավայրի խմելու ջրի գոյացման հիմնական 



աղբյուրի շուրջ 300 մ, ջրամբարների շուրջ 200 մ և աղբյուրների շուրջ 100 մ շառավիղով 

անտառաշերտերը:  

2) Հակաէրոզիոն հատուկ նշանակություն ունեցող անտառները, որոնք 

կանխարգելում են հողի էրոզիան, սողանքները և սելավները: Անտառային 

տարածքները կարող են առանձնացվել որպես տիպ 4 ԲԲԱԱ, եթե դրանք 

համապատասխանում են հետևյալ չափանիշներից որևէ մեկին՝ 

ա. 300-ից ավել թեքության լանջերում տեղաբաշխված անտառները. 

բ. բնակավայրերի շրջակա սելավավտանգ լանջերին աճող 200 մ լայնությամբ 

անտառաշերտերը՝ 06 և ավելի լրիվությամբ և 10 հեկտար նվազագույն մակերեսով:  

 

9. Տիպ 5 ԲԲԱԱ որոշման չափանիշներն են. 

1) անտառը հարակից է համայնքին, որը գազաֆիկացված չէ կամ 

գազաֆիկացված է, սակայն բնակչության մեծ մասը անվճարունակ է. 

2) անտառը հարակից է համայնքին, որը ճանապահներով կապված չէ խոշոր 

բնակավայրերի հետ, իսկ տարվա որոշ սեզոններին բնական անբարենպաստ 

պայմանների պատճառով ժամանակավորապես լրիվ մեկուսացված և կտրված է այլ 

վայրերից. 

3) անտառը հարակից է համայնքին, որի բնակիչների նվազագույն զամբյուղի 

առնվազն 40 տոկոսը ապահովվում է անտառային ռեսուրսների օգտագործումից: 

Նշված չափանիշներինց որևէ մեկին համապատասխանող համայնքին կից 5 կմ 

շառավիղով անտառային գոտին կարող է առանձնացվել որպես ԲԲԱԱ: 

 

IV. ԲԲԱԱ ՏԱՐԱԾՔՆԵՐԻ ՈՐՈՇՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԸ 

10.  ԲԲԱԱ տարածքների որոշման գործընթացն ընդգրկում է հետևյալ 

գործողությունները. 

1) իրականացնել տարածքի նախնական գնահատում՝ օգտագործելով առկա 

տեղեկատվությունը և ընտրել ԲԲԱԱ ենթակա տարածքներ. 

2) դաշտային պայմաններում իրականացնել տարածքի ամբողջական 

գնահատում՝ ապահովելով տարբեր ոլորտային հետազոտությունների համադրումը 

(իրական արժեքների՝ բուսականության տիպերի, տեսակների կուտակումների, 

էկոհամակարգային ծառայությունների բացահայտում): 

11. ԲԲԱԱ տարածքների որոշումն իրականացվում է ԲՀՊՏ-ների և անտառային 

տնտեսությունների կառավարման պլանների մշակման ընթացքում և հանդիսանում է 

կառավարման պլանների անքակտելի մասը՝ նկարագրելով ԲԲԱԱ-ների տիպերը, 

զբաղեցրած տարածքները և սահմանները (քարտեզագրական նյութ), սպառնացող 

վտանգները և պահպանության միջոցառումները: 



 

 

V. ԲԲԱԱ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄԸ ԵՎ ՄՈՆԻԹՈՐԻՆԳԸ 

 

12. ԲՀՊՏ-ների և անտառային տնտեսությունների ԲԲԱԱ-ի կառավարումն 

իրականացնում են Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված 

դրանց կառավարումն իրականացնող կազմակերպությունները: 

13. ԲԲԱԱ-ների կայուն կառավարումն ապահովելու նպատակով 

իրականացվում է այդ անտառային էկոհամակարգերի մոնիթորինգ` համաձայն 

մշակված  մոնիթորինգային ծրագրերի (արձանագրությունների): 

14. Մոնիթորինգային ծրագրերում, համապատասխան  ԲԲԱԱ տիպին, 

որոշվում և ընդգրկվում են տվյալ անտառային տարածքի կարգավիճակը բնորոշող 

ինդիկատորները, մոնիթորինգի իրականացման մեթոդաբանությունը 

(տեղեկատվության հավաքագրման մեթոդներ` նմուշների/տվյալների ստացման 

տեղամասերի նկարագրություն, կրկնությունների քանակը,  ժամկետները, 

պարբերականությունը, նմուշների/տվյալների մշակման և պահպանման մեթոդներ), 

ինչպես նաև տվյալ ԲԲԱԱ-ում մոնիթորինգ իրականացնող կառույցները կամ սուբ-

յեկտները: 

  



ՀԻՄՆԱՎՈՐՈՒՄ 

 

<<ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ԲԱՐՁՐ ԱՐԺԵՔ 

ՈՒՆԵՑՈՂ ԱՆՏԱՌՆԵՐԻ ՈՐՈՇՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԻՆ ՀԱՎԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ՏԱԼՈՒ 

ՄԱՍԻՆ>> ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 

ԱՐՁԱՆԱԳՐԱՅԻՆ ՈՐՈՇՄԱՆ ՆԱԽԱԳԾԻ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏՈՒԹՅԱՆ 

ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ 

 

1. Ընթացիկ իրավիճակը և իրավական ակտի ընդունման անհրաժեշտությունը 

Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի դեկտեմբերի 

10-ի նիստի № 54 արձանագրային որոշմամբ հավանության արժանացավ 

<<Հայաստանի Հանրապետության կենսաբանական բազմազանության 

պահպանության, պաշտպանության, վերարտադրության և օգտագործման 

բնագավառներում ռազմավարությունը և գործողությունների ազգային ծրագիրը>>, 

որում առանձնահատուկ նշվում է այն գաղափարը, որ բնության հատուկ պահպանվող 

և անտառային տարածքների կառավարման պլաններում պետք է հաշվի առնվեն 

ինչպես <<բարձրարժեք բնապահպանական անտառների>>, այնպես էլ տնտեսապես 

արժեքավոր և <<հասուն>> անտառային զանգվածների վիճակը, որոնք անտառային 

կենսաբազմազանության շատ ներկայացուցիչների համար ապահովում են գոյության 

պայմաններ: 

Բնապահպանական բարձր արժեք ունեցող անտառների գաղափարն իր 

արտացոլումն է գտել միջազգային հարթակում՝ Անտառի հոգաբարձուների խորհրդի 

(FSC) կողմից սահմանված բարձր բնապահպանական արժեք ունեցող անտառների 

ընտրության, առանձնացման և պահպանության հայեցակարգում: 

 

2. Առաջարկվող կարգավորման բնույթը 

Սույն որոշմամբ առաջարկվում է՝ 

1. ընդունել բնապահպանական բարձր արժեք ունեցող անտառների դասակարգումը՝ 

ըստ տիպերի. 

2. բնապահպանական բարձր արժեք ունեցող անտառների որոշման չափորոշիչները. 

3. Բնապահպանական բարձր արժեք ունեցող անտառների որոշման գործընթացը, 

կառավարման և մոնիթորինգի առանձնահատկությունները: 

 



 

3. Նախագծի մշակման գործընթացում ներգրավված ինստիտուտները, անձինք և 

նրանց դիրքորոշումը 

Նախագծի մշակումն իրականացվել է ENPI FLEG 2 ծրագրի շրջանակներում 

Ավստրիական զարգացման համագործակցության ֆինանսավորմամբ, 

«Կենսաբազմազանության և լանդշաֆտների պահպանության միավորում» 

հասարակական կազմակերպության կողմից WWF հայաստանյան մասնաճյուղի 

աջակցությամբ։ Նախագիծն ընդունվել է փոխհամաձայնեցման սկզբունքով: 

 

4. Ակնկալվող արդյունքը 

Հայաստանի բնության հատուկ պահպանվող և անտառային տարածքների 

կառավարման պլաններում կընդգրկվեն բնապահպանական բարձր արժեք ունեցող 

անտառները, որով հնարավոր կլինի ապահովել անտառային 

կենսաբազմազանության գոյության պայմանների բարվոք վիճակը:  

 

ՏԵՂԵԿԱՆՔ 

 

<<ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ԲԱՐՁՐ ԱՐԺԵՔ 

ՈՒՆԵՑՈՂ ԱՆՏԱՌՆԵՐԻ ՈՐՈՇՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԻՆ ՀԱՎԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ՏԱԼՈՒ 

ՄԱՍԻՆ>> ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 

ԱՐՁԱՆԱԳՐԱՅԻՆ ՈՐՈՇՄԱՆ ՆԱԽԱԳԾԻ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԿԱՊԱԿՑՈՒԹՅԱՄԲ 

ՊԵՏԱԿԱՆ ԿԱՄ ՏԵՂԱԿԱՆ ԻՆՔՆԱԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՄԱՐՄՆԻ ԲՅՈՒՋԵՈՒՄ 

ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ ԵՎ ԾԱԽՍԵՐԻ ԱՎԵԼԱՑՄԱՆ ԿԱՄ ՆՎԱԶԵՑՄԱՆ ՄԱՍԻՆ 

 

Հայաստանի Հանրապետության  կառավարության սույն արձանագրային 

որոշման նախագծի ընդունման կապակցությամբ պետական կամ տեղական 

ինքնակառավարման մարմնի բյուջեում եկամուտների և ծախսերի ավելացում կամ 

նվազեցում չի նախատեսվում: 

 

 

 

 



ՏԵՂԵԿԱՆՔ 

 

<<ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ԲԱՐՁՐ ԱՐԺԵՔ 

ՈՒՆԵՑՈՂ ԱՆՏԱՌՆԵՐԻ ՈՐՈՇՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԻՆ ՀԱՎԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ՏԱԼՈՒ 

ՄԱՍԻՆ>> ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 

ԱՐՁԱՆԱԳՐԱՅԻՆ ՈՐՈՇՄԱՆ ՆԱԽԱԳԾԻ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԿԱՊԱԿՑՈՒԹՅԱՄԲ ԱՅԼ 

ՆՈՐՄԱՏԻՎ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԱԿՏԵՐԻ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ 

 

Հայաստանի Հանրապետության  կառավարության սույն արձանագրային 

որոշման նախագծի ընդունման դեպքում անհրաժեշտ է ընդունել հետևյալ իրավական 

ակտերը. 

1. <<Հայաստանի Հանրապետության անտառային օրենսգրքում 

փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին>> Հայաստանի 

Հանրապետության օրենք. 

2. <<Հայաստանի Հանրապետության բնության հատուկ պահպանվող 

տարածքների մասին օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին>> 

Հայաստանի Հանրապետության օրենք. 

3. <<Հայաստանի Հանրապետության բուսական աշխարհի մասին օրենքում 

փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին>> Հայաստանի 

Հանրապետության օրենք. 

4. <<Հայաստանի Հանրապետության կենդանական աշխարհի մասին օրենքում 

փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին>> Հայաստանի 

Հանրապետության օրենք: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


