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Հայաստանում կայուն անտառկառավարման չափորոշիչների և 

ցուցանիշների նախնական փաթեթ 

2019 թ. փետրվար ամսվա դրությամբ 

Թեմատիկ տարրեր Ցուցանիշներ 

1. Անտառային տարածք 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1 Անտառի և այլ անտառածածկ տարածքների 

մակերեսը,  անտառի և այլ անտառածածկ 

տարածքների մասնաբաժինը երկրի ցամաքային 

տարածքի ընդհանուր մակերեսում 

1.2 Համապարփակ ԱԿՊ-ներով կառավարվող անտառի 

մակերեսը և տոկոսը 

1.3 Պաշտպանական, հատուկ և արտադրական 

նշանակության անտառների մակերես 

1.4 Անտառի մակերեսի ավելացում կամ նվազում՝ 

պատճառներով 

1.5 Անտառի սեփականություն կամ տիրապետում, 

սեփականության յուրաքանչյուր կատեգորիային 

պատկանող անտառների մակերես 

1.6 Անտառի սաղարթի ծածկվածությունը՝  յուրաքանչյուր 

անտառպետության և անտառտնտեսության համար  

(տոկոս)  

1.7 Անտառում և այլ անտառածածկ տարածքներում 

փայտանյութի պաշարը և դրա միտումները 

1.8 Անտառի և այլ անտառածածկ տարածքների 

բաշխվածությունն ըստ հասակային դասերի/ կամ 

տրամագծի 

1.9 Անտառային ածխածնի հաշվեկշիռը և դրա 

փոփոխությունը`ըստ անտառների տիպերի 

1.10 Անտառների մակերեսը և տեսակային կազմը 

 

2. Կենսաբազմազանություն 

 

2.1 Անտառի մակերես՝ դասակարգված ըստ հանդիպող 
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ծառատեսակների քանակի 

2.2 Բնապահպանական բարձրարժեք անտառների տարածք 

2.3 Տեսակային բազմազանություն (տեսակների քանակ) 

2.4 Բնական և արհեստական անտառվերականգնման 

աստիճան 

2.5  Էնդեմիկ տեսակների քանակ (տոկոս) 

2.6  Ըստ ԲՊՄՄ կարմիր ցուցակի կատեգորիների 

դասակարգված վտանգված տեսակների քանակը 

անտառային տեսակների ընդհանուր թվաքանակի 

նկատմամբ 

2.7  Անտառի ֆրագմենտացիա 

2.8  Պահպանվող տարածքներում անտառային տեսակների 

ներկայացվածություն  

2.9 Անտառի մակերեսը պահպանվող տարածքներում 

2.10 Պահպանվող անտառային տարածքների  

բուֆերային գոտու կառավարում և կապ 

3. Անտառի առողջություն 3.1 Անտառային և այլ անտառածածկ տարածքներում  հողի 

քիմիական հատկանիշները (pH, ԿՓՀ, օրգանական 

ածխածին, հագեցածությունը հիմքերով)` կապված  

թթվայնության և էվտրոֆացման հետ՝ դասակարգված 

ըստ հողի հիմնական տեսակների 

3.2 Հրդեհների, միջատների, վնասատուների, 

հիվանդությունների, անտառանյութի մթերման, կլիմայի 

փոփոխության արդյունքում վնասված անտառներ 

(անտառային առողջություն և դիմակայման ներուժ) 

3.3 Անմիջականորեն մարդկային գործունեության 

արդյունքում առաջացած սպառնալիքներ (հատումներ, 

հրդեհներ, երկրորդական անտառանյութի օգտագործում, 

հանքարդյունաբերություն, այլ տնտեսական 

գործունեություններ՝ առնաց ՇՄԱԳ փորձաքննության) 

3.4 Դեգրադացված անտառների մակերես 

3.5 Անտառվերականգնում և անտառապատում (մակերես) 

 

 

4. Անտառային ռեսուրսների 

արտադրողական 

գործառույթներ 

 
 
4.1 [Այս չափորոշիչին պատկանող հավանական 

ցուցանիշները կքննարկվեն աշխատաժողովի 
ընթացքում] 

 
 
 

5. Պաշտպանական 

գործառույթներ 

5.1 Հողապաշտպան  և ջրապաշտպան անտառների 

մակերեսը և տոկոսն ընդհանուր անտառածածկում  
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5.2 Ջրի կուտակման համար պաշտպանիչ անտառների 

մակերես 

5.3 Անտառածածկը ջրհավաք ավազանում 

6. Անտառային ռեսուրսների 

սոցիալ-տնտեսական 

գործառույթներ 

6.1 Արտադրողականության ինդեքս 

6.2 Փայտյա արտադրատեսակների արտադրություն,  

ներմուծում և արտահանում  

6.3 Անտառային ձեռնարկությունների զուտ եկամուտ 

6.4 Անտառներում և անտառտնտեսություններում հանրային 

և մասնավոր ներդրումներ 

6.5 Անտառային սեկտորում աշխատող աշխատուժի 

թվաքանակը և ծախսված աշխատաժամերը` ըստ 

գենդերային և տարիքային խմբերի, կրթության և 

աշխատանքային բնութագրերի 

6.6 Անտառկառավարման և անտառային 

արդյունաբերության ոլորտում աշխատուժի 

կարողությունների զարգացում 

6.7 Անտառային ոլորտում հիմնական (աշխատատեղերի) 

աշխատանքային  խմբերի միջին եկամուտ 

6.8 Կենսաապահովման նպատակով օգտագործվող 

անտառների տարածք և տոկոս 

6.9 Անտառային ոլորտում աշխատանքային վթարներ և 

մասնագիտական հիվանդություններ 

6.10 Փայտանյութի և փայտից ստացված արտադրանքի 

մեկ շնչին բաժին ընկնող սպառում 

6.11 Ոչ բնափայտային անտառային  շուկայական 

արտադրանքի մեկ շնչին բաժին ընկնող ընդհանուր 

սպառումը  

6.12 Հանրային հանգստի և զբոսաշրջության համար 

կառավարվող անտառների տարածքի մակերեսը և 

տոկոսը 

6.13 Անտառային մակերես, որն օգտագործվում է 

հատուկ մշակութային, հետազոտական կամ կրթական 

նպատակներով 

6.14 Անտառամերձ համայնքների կողմից ստացված 

կրթական և վերապատրաստման դասընթացներ 

6.15 Անտառկառավարման ներքին/տեղական 

հավաստագրում 

 

 

7. Իրավական, քաղաքական 

և ինստիտուցիոնալ 

շրջանակ 

7.1 Անտառի ազգային ծրագրերի առկայություն 

7.2 Անտառների կայուն կառավարմանն օժանդակող 

ծրագրեր, ծառայություններ և այլ ռեսուրսներ 
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7.3 Անտառների կառավարման կարիքների ինտեգրումը 

անտառների կառավարման ազգային պլանավորման 

գործընթացում 

7.4 Էկոլոգիական հարցերի հետ կապված անտառների 

կառավարման նոր և նորացված ստանդարտների և 

ուղեցույցների քանակ 

7.5 Անտառկառավարման պլանների և մոնիտորինգի 

ծրագրերի առկայություն 

7.6 Մշտական անտառային ֆոնդի (PFE) և դրա 2030-2050թթ․ 

պահպանության համար երկարաժամկետ 

կանխատեսումներ, ռազմավարություններ և ծրագրեր  

7.7 Կազմակերպչական կառուցվածքում որոշումների 

կայացման վրա ազդեցություն ունեցող անտառային 

համապատասխան մասնագետների մասնաբաժին 

7.8 Անտառների կառավարման և դրանց 

արդյունավետության համար պատասխանատու, ինչպես 

նաև  արդյունավետությանն աջակցող   

հաստատությունների թիվ՝ բալային համակարգով 

7.9 Կայուն անտառկառավարմանն աջակցող օրենսդրություն 

և կանոնակարգեր 

7.10 Միջազգային պարտավորությունների կատարման 

և հաշվետվողականության համակարգի առկայություն 

7.11 ՀՀ քաղաքացիների կողմից քաղաքական 

գործունեության և անտառների կայուն կառավարման 

ոլորտում կայացվող որոշումների գնահատում 

7.12 Կայուն անտառկառավարման և հողօգտագործման 

ոլորտում օրենքների, նորմատիվ իրավական ակտերի և 

կառավարման կանոնների կատարման վերահսկում 

7.13 Կայուն անտառկառավարմանն ուղղված ազգային, 

ենթազգային և միջազգային հանրային և մասնավոր 

ֆինանսավորում 

7.14 Անտառկառավարման ծախսերի և օգուտների 

արդարացի բաշխման մեխանիզմներ 

7.15 Հարկեր և այլ տնտեսական ռազմավարություններ, 

որոնք ազդում են անտառների կայուն կառավարման վրա  

 

7.16 Բոլոր շահագրգիռ կողմերի համար արդյունավետ, 

համապարփակ, մատչելի, հուսալի, վերահսկվող պորտալ  

7.17 Կայուն անտառկառավարման մոնիթորինգի, 

հաշվետվությունների և ստուգման (ՄՀՍ) համակարգի 

առկայություն  

7.18 Կայուն անտառկառավարման և հողօգտագործման 
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ոլորտում մշակված, իրականացվող և փոխանցված 

տեխնոլոգիաների քանակ  

7.19 Կայուն անտառկառավարմանն աջակցելու 

նպատակով գործընկերություններ (քանակ)  

7.20 ԿԱԿ ոլորտում քաղաքական, որոշումների 

կայացման, գործառնական կառավարման և տեղական 

ժողովրդի իրավունքների պաշտպանության 

գործընթացներում հասարակության ներգրավման 

ընթացակարգերի համապատասխանեցում 

7.21 Շահառուների ներգրավմամբ մշակված, 

կառավարվող և իրականացվող անտառային տարածքի 

մակերեսը (տոկոս) 

7.22 Կայուն անտառկառավարմանն աջակցող 

քաղաքականություն 

7.23 Անտառային ռեսուրսների և համաշխարհային 

ածխածնի շրջափուլում դրանց պահպանմանն ու 

պատշաճ կերպով ավելացմանն ուղղված 

քաղաքականություններ, հաստատություններ և 

գործիքներ 

7.24 Անտառների սեփականատիրական  հարցերով  

օրենսդրության առկայություն՝  սահմանադրական 

իրավունքի համաձայն   

7.25 Հողի և անտառային սեփականության վկայագրերի 

առկայություն 

7.26 Տեղական բնակչության ռոյալթիները (զիջումները) 

փայտի արտադրության ոլորտներում 

7.27 Անտառային արտադրատեսակների գնահատման 

համակարգեր  

7.28 Անտառկառավարման արդյունքում կուտակված 

օրգանական ածխածնի քանակ 

7.29 Անտառհետազոտական ծրագրեր և դրանք ծածկող 

տարածքներ (տոկոս)  

 

 

 

7.30 Ռեգիոնալ հիմքերի վրա հիմնված ջերմոցային 

գազերի գույքագրման  երկամյա հաշվետվությունների 

հասանելիություն 

7.31 Կատարելագործված նոր համպատասխան 

տեխնոլոգիաների ընդլայնում և օգտագործում 


