
                                                    

        

 

ԻՆՉՊԵՍ ՆԵՐԳՐԱՎԵԼ ԵՐԻՏԱՍԱՐԴ ՖԵՐՄԵՐՆԵՐԻՆ ԵՎ 

ԿԱՆԱՆՑ ՆՈՐԱՍՏԵՂԾ ՖԵՐՄԵՐԱՅԻՆ ԱԿՈՒՄԲՆԵՐՈՒՄ   

Ծրագրի խնդիրը  

Սույն ծրագրով նախատեսվում է շահագրգռել ծրագրի շահառու երիտասարդ 

ֆերմերներին՝ ներգրավվել/անդամակցել նորաստեղծ ֆերմերային ակումբներին, 

որտեղ և որոնց միջոցով վերջիններս 

կարող են ստանալ մասնագիտական 

խորհրդատվություն, փորձի 

փոխանակում, ինչպես նաև 

համատեղ ծրագրերի 

իրականացման 

հնարավորություններ:  

 

 

 

 

 

Ծրագրի նպատակն է 



 Նախաձեռնել անհատական հանդիպումներ թիրախային տարածքներում 

(Արարատի, Գեղարքունիքի մարզեր) գործող երիտասարդ և հեռանկարային 

ֆերմերային տնտեսությունների ներկայացուցիչների հետ:  

 Խորհրդատվություն իրականացնել և հիմնավորել ակումբների գաղափարի 

ներդրման կարևորությունն ու անհրաժեշտությունը:  

 Հնարավորինս արդյունավետ կերպով կազմակերպել նախնական խմբային 

հանդիպումները և ներկայացնել նախատեսվող ակումբի երկարաժամկետ 

գործունեության հեռանկարային առավելությունները: 

 

 

Ցանկալի արդյունքի դեպքում՝ 

1. Ծրագրի թիրախային տարածքներում կիրականացվի աջակցություն 

ֆերմերային ակումբների ստեղծմանը:  

2. Ստեղծված ակումբները կկազմակերպեն կանոնավոր հանդիպումներ, 

քննարկումներ (բերքատվության ծավալների, բերքի մթերման, 

բուսատեսակների նախապատվության և այլ ոլորտային հարցերի շուրջ), 

կիրականացվի փորձի փոխանակում, պարբերաբար կներգրավեն նոր 

անդամներ:  

3. Ակումբների հանդիպումներին կմասնակցեն նաև հրավիրյալ մասնագետներ 

(սկզբնական շրջանում հրավերները կիրականացվեն 

Ագրոկենսաբազմազանության ծրագրի ներկայացուցիչների կողմից, իսկ 

հետագայում՝ արդեն կայանալուց հետո, հենց ակումբի կողմից և 

հետաքրքրության շրջանակներում): Հրավիրյալները մասնագիտական 

աջակցության դասընթացներ կիրականացնեն և տեղեկատվական նյութեր 

կտրամադրեն երիտասարդ ֆերմերներին:  

 

Գործողությունների պլան 

1. ‹‹Ագրոկենսաբազմազանության›› ծրագրի համապատասխան մասնագետ-

ներկայացուցիչը (այսուհետ՝ խորհրդատու) նախաձեռնում է հանդիպում 

թիրախային համայնքի առավել ակտիվ և զարգացման ներուժ ունեցող 

երիտասարդ ֆերմերների հետ: Հանդիպումների և գործողությունների 

ժամանակացույցը կազմվում է  ծրագրի ազգային համակարգողի անմիջական 

վերահսկողությամբ: 



 
Ցանկալի է, որ հանդիպումների ժամկետ սահմանվի ձմռան սեզոնը, քանի որ 

այդ ընթացքում ակտիվ գյուղատնտեսական գործունեություն չի 

իրականացվում և ֆերմերները համեմատաբար ազատ են, ուստի այս 

հանդիպումները նրանց համար լրացուցիչ ծանրաբեռնվածություն կամ 

աշխատանքից կտրվել չեն պահանջի: 

 

2. Անհատական հանդիպումների  

ընթացքում խորհրդատուն  

ներկայացնում է ֆերմերին ֆերմերային 

ակումբներ ստեղծելու գաղափարը՝ 

մեջբերելով միջազգային փորձը, 

ընդգծելով ֆերմերային 

ակումբավարության առավելությունները 

և դրա դրական ազդեցության 

հնարավորությունը իր սեփական 

տնտեսության վրա:  

 

3. Խորհրդատուն անցկացնում է հանդիպումներ այլ ֆերմերիների հետ ևս՝ 

խորհուրդ տալով համագյուղացիների հետ համատեղ քննարկել ակումբ 

ստեղծելու գաղափարը: 

 

4. Քանի որ հանրային լսումների անցկացման մշակույթն արդեն առկա է ՀՀ 

մարզերի շատ համայնքներում, ուստի նույն մոդելով քննարկման է դրվում  

համայնքում ֆերմերային ակումբ ստեղծելու գաղափարը:  

Մասնավորապես՝ Խորհրդատուն նախապես ընտրված վայրում և ժամին 

մասնակցության ցանկություն հայտնած ֆերմերների հետ կազմակերպում է 

համայնքային ամփոփիչ քննարկում: Հիմնական կետերով ներկայացնում է՝  

 համայնքում ֆերմերային ակումբ ստեղծելու մեխանիզմները,  



 ակումբի ստեղծմանը Ագրոկենսաբազմազանության ծրագրի աջակցության 

շրջանակները, 

 նախատեսվող ֆերմերային ակումբի հիմնական գործառույթները, 

 ակումբին անդամագրված ֆերմերների անհատական և խմբային 

պատասխանատվության շրջանակները,  

 բացատրում ակումբի հետագա ինքնուրույն գործունեության 

հնարավորություններն ու հեռանկարները, 

 տրամադրում համապատասխան ուղեցույցներ և մասնագիտական նյութեր: 

 

 

5. Քննարկման արդյունքի դրական ելքի դեպքում ծրագրի խորհրդատուն 

նախաձեռնում է ակումբի ստեղծման գործողությունների 

նախապատրաստական աշխատանքները: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Խորհրդատու-
ֆերմեր

հանդիպում

Խորհրդատու-
գաղափարով
հետաքրքրված
նոր ֆերմերների
ներգրավում

Համայնքային
քննարկում

Ակումբի
ստեղծում



 

 

Այս հրատարակությունը (խմբագրությունը) ներկայացնում է <<Հայաստանի գյուղական 

համայնքներում ագրոկենսաբազմազանության պահպանության և օգտագործման միջոցով 

կենսապայմանների բարելավում>> ծրագրի արդյունքների մի մասը: Գլոբալ Էկոլոգիական 

Հիմնադրամի (ԳԷՀ) կողմից աջակցվող սույն ծրագիրը համակարգվում է Բիովերսիթի Ինթերնաշնալի 

(IPGRI) կողմից ՄԱԿ-ի շրջակա միջավայրի ծրագրի իրականացման աջակցությամբ (UNEP): 


