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Տարբերակ 0 – մարտ 2016թ. 

1. ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ. ՍՈՒՅՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԻ  ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ 

Սույն փաստաթուղթը հանդիսանում է Լիդիան Ինթերնեյշնլ (այսուհետ՝ Լիդիան) և 

ընկերությանն ամբողջովին պատկանող դուստր ձեռնարկության՝ Գեոթիմ ՓԲ ընկերության 

(այսուհետ՝ Գեոթիմ) կողմից Հայաստանում իրականացվող Ամուլսարի ոսկու հանքի 

ծրագրի համար մշակված Հողի իրավունքի ձեռքբերման և կենսամիջոցների 

վերականգնման պլանի հավելվածը: Այն կազմվել է Գեոթիմ ընկերության կողմից՝ հողի 

ձեռքբերման և վերաբնակեցման հարցերով միջազգային խորհրդատուի (Ֆրեդերիկ 

Ջիովանետի) աջակցությամբ: Լիդիան և Գեոթիմ ընկերությունների ղեկավարությունը 

հավանություն է տվել Փաստաթղթի հրապարակմանն ու իրագործմանը:  

2015թ. ապրիլին հրապարակված Հողի իրավունքի ձեռքբերման և կենսամիջոցների 

վերականգնման պլանը (ՀՁԿՎՊ) հիմնված էր Ծրագրի նախնական նախագծի վրա: 2015թ. 

Լիդիան ընկերությունը խորհրդատու մասնագետների հետ միասին կատարեց նախագծի և 

ծախսերի օպտիմալացում, որի արդյունքում տեղի ունեցավ Ծրագրի գլխավոր հատակագծի 

որոշակի փոփոխություն, ինչն իր հերթին պահանջում էր Ծրագրի բնապահպանական և 

սոցիալական ազդեցության գնահատման և ՀՁԿՎՊ-ի թարմացում, որը նախկինում 

հրապարակվել և քննարկվել է շահագրգիռ կողմերի հետ: 

Սույն փաստաթղթի բովանդակությունն ու նպատակը հետևյալն է. 

o Արտացոլել 2015թ. իրականացված նախագծի և ծախսերի օպտիմալացման 

արդյունքում Ամուլսարի Ծրագրի հատակագծի փոփոխությունները: 

o Ամփոփել հողին առնչվող ազդեցությունները (այդ թվում՝ գյուղատնտեսություն և 

արածեցում) և դրա հետ կապված կենսամիջոցների վրա (այդ թվում՝ ֆերմերներ և 

հովիվներ): 

o Նկարագրել նշված ազդեցությունների հետ կապված մեղմացման և փոխհատուցման 

միջոցառումները՝ ելնելով ՀՁԿՎՊ-ի սկզբունքներից: 

Սույն փաստաթուղթը լրացնում է գոյություն ունեցող ՀՁԿՎՊ-ն և այն պետք է կարդալ 

ՀՁԿՎՊ-ի հետ միասին: ՀՁԿՎՊ-ն ներկայացնում է Ամուլսարի Ծրագրի շրջանակներում 

հողի ձեռքբերման և կենսամիջոցների վերականգնմանն առնչվող բոլոր կարևոր 

սկզբունքները, ռազմավարությունը  և գործընթացները, մասնավորապես ստորև 

թվարկվածը, որոնք չեն կրկնվում սույն Հավելվածում. 

o Իրավական և սկզբունքային հիմնավորում, ներառյալ՝ Հայաստանի օրենսդրության 

պահանջների համեմատում ՎԶԵԲ և ՄՖԿ պահանջների հետ: 

o Ընդհանուր աշխարհագրական և սոցիալ-տնտեսական իրավիճակը: 

o Հողի ձեռքբերման և փոխհատուցման ռազմավարություն, գործընթաց և 

ընթացակարգեր, ներառյալ, սակայն չսահմանափակվելով, կիրառվող աջակցություն 

կամ փոխհատուցում ստանալու ընդհանուր իրավունքի ձևը, գնահատման 

մեթոդաբանությունը և վճարման կարգը: 

o Կենսամիջոցների կառավարման ընդհանուր մոտեցումը: 

o ՀՁԿՎՊ-ում արտացոլված մոտեցումների և ցուցանիշների համաձայն իրականացվող 

մշտադիտարկում և գնահատում: 

o Իրականացման սկզբունքները: 

Ստորև բերված նկարում պատկերված է նախագծի օպտիմալացման արդյունքում կազմված 

Ծրագրի վերջնական նախագիծը: ՀՁԿՎՊ-ում ներկայացված է նմանատիպ նկար, որը ցույց 

է տալիս Ծրագրի նախագիծը, ինչի վրա էլ հիմնված էր նախնական ՀՁԿՎՊ-ն (ՀՁԿՎՊ-ի 

Նկար 3): Համեմատությունը ցույց է տալիս, որ փոփոխությունները համեմատաբար փոքր 

են: Ծրագրի հատակագծի հիմքում ընկած հիմնական սկզբունքները մնում են նույնը, քանի 
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որ հիմնական ենթակառուցվածքների տեղադիրքը էապես չի փոխվել, այն ավելի 

բարելավվել է և օպտիմալացվել: Արդյունքում հողի վրա ազդեցության ուժգնությունը մնում 

է նույնը, որոշ դեպքերում սկբնական նախագծի համեմատ ազդեցությունները (օրինակ՝ 

հովիվների վրա) նույնիսկ կրճատվել են: 

ՀՁԿՎՊ-ն ներկայացնում է Ծրագրի հիմնական արդյունաբերական տեղամասերի (այդ 

թվում՝ կույտային տարրալվացման հրապարակը, Տեղամաս 28) հետ կապված հողերի 

ձեռքբերման առաջինից երրորդ փուլերը: Սույն Հավելվածում հիմնականում ներկայացվում 

են Տեղամաս 14-ը (հանքից մինչև 28-րդ տեղամաս 5.3 կմ երկարությամբ փոխակրիչի 

տարածքը), ինչպես նաև օպտիմալացման արդյունքում հայտնաբերված որոշ 

ազդեցություններ, որոնք հիմնականում վերաբերում են հենց Ամուլսար լեռան վրա գտնվող 

հանքին մոտ` բարձրադիր գոտում: Սրանք միասին կազմում են հողի ձեռքբերման չորրորդ 

փուլը: 
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Նկար 1. Ծրագրի նախագծի փոփոխված տարբերակը նախագծի և ծախսերի օպտիմալացումից հետո  
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Նկար 2. Ծրագրի զբաղեցրած տարածքի փոփոխված տարբերակը գյուղատնտեսական հողերի, խոտհարքների և հովիվների վրա 

ազդեցություններով 
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2. ՍՈՒՅՆ ՀԱՎԵԼՎԱԾՈՒՄ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎԱԾ՝ ԾՐԱԳՐԻՆ ԱՌՆՉՎՈՂ 

ԼՐԱՑՈՒՑԻՉ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

Ամուլսար Ծրագրի շինարարության և շահագործման համար անհրաժեշտ լրացուցիչ 

հողերը գտնվում են Գնդեվազ, Սարավան և Գորայք համայնքների տարածքում: Սարավան 

և Գորայք համայնքներում ազդեցություն կրող հողերը պետական և համայնքային հողեր են 

(սովորաբար արոտավայրեր բարձրադիր գոտիներում), մինչդեռ Գնդեվազի ազդակիր 

հողերը պետական և համայնքային հողերից բացի ներառում են նաև մասնավոր 

հողամասեր (տես երեք համայնքների վարչական սահմանները Նկար 2-ում): 

Սույն Հավելվածում ներկայացվող լրացուցիչ հիմնական ազդեցությունները հետևյալն են. 

o Որոշ գյուղատնտեսական հողեր ազդեցություն են կրում վերգետնյա փոխակրիչից (տես 

Նկար 1): 

o Մի շարք համայնքային կամ պետական հողամասեր ազդեցություն են կրում 

(հիմնականում Դատարկ ապարների լցակույտի պատճառով), որտեղ Գնդեվազի 

բնակիչները չարտոնված կերպով հավաքում են խոտ: 

o Սեզոնային հովիվները ազդեցություն են կրում, քանի որ հանքի ենթակառուցվածքները 

բարձրադիր գոտիներում կազդեն արածեցման նպատակով օգտագործվող հողերի վրա: 

o Ազդեցություններ կլինեն անասունների տեղաշարժի վրա՝ ջարդիչ կայանից մինչև 

կույտային տարրալվացման հրապարակ 5.3կմ երկարությամբ փոխակրիչի 

տեղադրման արդյունքում, որտեղ հողերը կհատվեն փոխակրիչով: 

 
Փոխակրիչի հետ կապված փոխվեց Ծրագրի՝ հողերի ձեռքբերման ռազմավարությունը: 

Ինչպես ներկայացվում է ՀՁԿՎՊ-ում, նախատեսվում էր փոխակրիչի տարածքին առնչվող 

հողերն օգտագործել վարձակալության պայմանագրերի հիման վրա: Սակայն, շահագրգիռ 

կողմերի հետ հետագա քննարկումներից հետո պարզվեց, որ առավել նպատակահարմար է  

գնել այդ հողերը: Սույն Հավելվածում ներկայացվում է փոփոխված ռազմավարությունը: 

Ստորև ներկայացված աղյուսակները ցույց են տալիս հողերի ձեռքբերման սկզբնական 

փուլերում և սույն Հավելվածում ներկայացվող ազդեցությունների հակիրճ նկարագիրը: 

Աղյուսակ 1. Անհրաժեշտ լրացուցիչ հողամասերի և դրանց առնչվող՝ սույն Հավելվածում 

ներկայացված ազդեցությունների հակիրճ նկարագիրը 

 

Ազդակիր 

գույքի 

կատեգորիան 

Հողի ձեռքբերման 1-3 փուլերում ձեռքբերված 

հողեր 

Ներկայացված սույն Հավելվածում 

Ազդակիր 

հողամասերի 

թիվը 

Ազդակիր 

հողամասերի 

մակերեսը 

(հա) 

Ազդակիր տնային 

տնտեսությունների 

թիվը 

Ազդակիր 

հողամասերի 

թիվը 

Ազդակիր 

հողամասերի 

մակերեսը 

(հա) 

Ազդակիր տնային 

տնտեսությունների 

թիվը 

Պետական 

հողեր 

կիրառելի չի 2345,9 Տես հովիվներ 0 0 Տես հովիվներ 

Համայնքային 

հողեր 

կիրառելի չի 1522,0 Տես հովիվներ 0 0 Տես հովիվներ 
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Մասնավոր 

հողամասեր 

1-3 փուլեր 

238 138.9 150 14 0 01 

Մասնավոր 

հողամաս 

Փուլ 4 

0 0 0 22 13 20 

Սեզոնային 

հովիվներ 

կիրառելի չի Տես 

պետական և 

համայնքային 

հողեր 

70 կիրառելի չի կիրառելի չի 402 

 
Հավելված 1-ը ներկայացնում է ազդակիր գյուղատնտեսական հողակտորների ցանկը, 

Հավելված 2-ում ներկայացված է ազդակիր խոտհարքներ օգտագործողների ցուցակը, իսկ 

Հավելված 3-ում՝ հարցումներին մասնակցած հովիվների ցուցակը: 

                                                             
1  Կույտային տարրալվացման հրապարակի տարածքում մասնավոր հողամասերի ձեռքբերումից 

ազդեցություն կրող տնային տնտեսությունների թիվը 7-ն է, հետևաբար այս տարածքում չկան 

<նոր> հողատերեր: 

2  Ազդակիր սեզոնային հովիվների ընդհանուր թիվը 40 է: Նախկին նախագծով ենթադրվում էր, որ 

ազդակիր հովիվների ընդհանուր թիվը հասնում է 70-ի: 
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3. ՄԵՂՄԱՑՄԱՆ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ՓՈԽՀԱՏՈՒՑՈՒՄ  

3.1 ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՀՈՂԵՐ 

3.1.1 Հողի ձեռքբերման ներկայիս իրավիճակը 

Հողի ձեռքբերման նախորդ գործընթացը բաժանվում էր երեք փուլի, ըստ շինարարական 

աշխատանքների առաջնահերթության: Հողի ձեռքբերումը սկսվեց 2015թ. սկզբին: Առաջին 

և երկրորդ փուլերն իրականացվեցին 2015թ. առաջին կեսում, իսկ երրորդ փուլը 

կիրականացվի 2016թ. գարնան սկզբին: 

Առաջին և երկրորդ փուլերի ընթացքում ձեռքբերման ենթակա հողամասերի թիվը կազմում 

է 238: ՀՁԿՎՊ-ում նկարագրվող բանակցային գործընթացի արդյունքում նշված 238 

հողամասերից 234-ն արդեն ձեռք է բերվել 150 ազդակիր տնային տնտեսություններից: 

Ազդակիր հողատերերին տրվել է ամբողջական (100%) փոխհատուցում՝ 10% և 90% 

մասնակի վճարումներով: 

Տարբեր խնդիրներ ունեցող չորս հողամաս դեռևս պետք է ձեռք բերել (փաստաթղթերի հետ 

կապված խնդիրներ ունեցող 2 հողամաս, իրավական խնդիր ունեցող 1 հողամաս և 1 

սեփականատեր, որը չի ցանկանում վաճառել հողամասը): ՀՁԿՎՊ-ի սկզբունքների 

համաձայն այս չորս հողամասերը օտարվում են (դրանց հետ կապված դատական 

գործընթացները սկսվել են 2015թ. չորրորդ եռամսյակում): 

Աղյուսակ 2. 2016թ. փետրվարի դրությամբ հողի ձեռքբերման գործընթացի պրոգրեսը 

Հողակտոր Թիվը Տոկոս 

Ձեռքբերման ենթակա հողակտորների ընդհանուր թիվը 238 100% 

Ազդակիր տնային տնտեսությունների թիվը 150  

Բանակցություններ 238 100% 

Կնքված վերջնական համաձայնագրեր  234 98% 

Գեոթիմին փոխանցված սեփականության իրավունքը 234 98% 

Փոխհատուցման ամբողջական վճարները (նախնական 

10% + վերջնական 90%) 

234 98% 

Մնացած հողակտորները, որոնց հետ կապված 

անհրաժեշտ է կնքել համաձայնագրեր և կատարել 

փոխհատուցման վճարներ (օտարման գործընթաց) 

4  2% 

 

3.1.2 Լրացուցիչ գյուղատնտեսական հողերի ձեռքբերում 

Փոխակրիչը (ներառյալ՝ սպասարկող ճանապարհը և բուֆերային գոտին) տեղադրելու և 

շահագործելու համար անհրաժեշտ միջանցքի ընդհանուր լայնությունը կազմում է 30մ: 

Փոխակրիչի համար անհրաժեշտ կլինի ձեռք բերել լրացուցիչ 22 հողակտորներ: Պարզվել է, 

որ դրանցից 19-ը պատկանում են մասնավոր սեփականատերերի, մնացած երեքի հետ 

կապված սեփականատերերը պարզաբանվում են: Ազդակիր տարածքի ընդհանուր 

մակերեսը կազմում է 13հա: 

Հանքի փակումից հետո դրան առնչվող հողերը կվերադարձվեն սեփականատերերին կամ 

համայնքներին՝ ՀՁԿՎՊ-ում նկարագրվող սկզբունքների համաձայն: Ենթադրվում է, որ 

հանքի փակումից հետո այս հողերը կռեկուլտիվացվեն և կօգտագործվեն արածեցման և 

խոտհարքի նպատակներով: 

Կադաստրում ազդակիր հողերը դասակարգվում են որպես վարելահողեր: Չնայած այս 

դասակարգմանը, դրանք չեն մշակվում և օգտագործվում են որպես արոտավայրեր կամ 
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խոտհարք (բնական խոտ, չկան տնկված կերային մշակաբույսեր): Չկա ոռոգման ջուր: 

Այստեղ չկան այգիներ, ծառեր կամ բանջարանոցներ, քանի որ այս տարածքը գտնվում է 

համեմատաբար բարձրադիր գոտում, և Գնդեվազում առկա են նշված պայմաններն 

ապահովող  առավել նպաստավոր հողեր: Չկան հողակտորներն առանձնացնող 

ցանկապատներ, ինչպես նաև բնակելի կամ այլ շինություններ: Այս տարածքը լայնորեն 

օգտագործվում է որպես արոտավայր: Գարնանն անասունները տեղաշարժվում են առավել 

բարձրադիր գոտիներ, իսկ աշնանն իջնում ցածրադիր տարածքներ: Ստորև 

լուսանկարները ցույց են տալիս այս տարածքի ընդհանուր պատկերը:  

Նկար 3. Փոխակրիչի (Տեղամաս 14) ազդեցությունը կրող հողամասերի ընդհանուր 

պատկերը:  

  
  

 

Եվս 14 հողակտոր (15,7 հա) անհրաժեշտ կլինի ձեռք բերել կույտային տարրալվացման 

հարթակի (Տեղամաս 28) տարածքում՝ Ծրագրի հատակագծում թեթևակի 

փոփոխությունների հետ կապված: Նշված հողակտորները պատկանում են 7 

սեփականատերերի, որոնք ընդգրկված են եղել հողերի ձեռքբերման նախորդ փուլերում 

(Փուլ 1-2): 

Հավելված 4-ը ներկայացվում է ազդակիր հողատերերի սոցիալ-տնտեսական վիճակի 

հակիրճ նկարագիրը՝ ելնելով 2015թ. չորրորդ եռամսյակում կատարված կենսամիջոցների 

վերաբերյալ հետազոտության արդյունքներից: Նշենք, որ հարցումների ընթացքում 

օգտագործվել է ՀՁԿՎՊ-ում կիրառված հարցաշարը: 

3.1.3 Հողի իրավունքի ձեռբերման ռազմավարությունը 

Ինչպես ներկայացվում է ՀՁԿՎՊ-ում, սկզբնական գաղափարն այն էր, որ փոխակրիչի տակ 

գտնվող հողակտորների իրավունքը Գեոթիմի կողմից պետք է ձեռք բերվեր 

ժամանակավորապես՝ հողատիրոջը վճարելով համապատասխան փոխհատուցում 

վարձակալության կամ սերվիտուտի տեսքով: Հետագայում իրավական խնդիրների շուրջ 

տարված աշխատանքներն ու հողերի սեփականատերերի հետ խորհրդակցությունները 

ցույց տվեցին, որ հաշվի առնելով այն փաստը, որ տարածքը զբաղեցվելու է երկար 

ժամանակով (մոտավորապես 15 տարի), թե Ընկերության և թե ազդակիր հողատերերի 

համար նախընտրելի է հողի ձեռքբերումը: Այսպիսով Գեոթիմը կգնի այս հողակտորները և 

կկիրառի ՀՁԿՎՊ-ում նկարագրվող ռազմավարությունը (բանակցությունների միջոցով  

կարգավորում՝ փոխհատուցման առաջարկի հիման վրա, ինչպես նաև հողի օտարում 

ծայրահեղ դեպքում, եթե սպառվել են  բանակցությունների միջոցով կարգավորման բոլոր 

հնարավորությունները): 
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2015թ. նոյեմբերի սկզբին ազդակիր հողերի և մշակաբույսերի նախնական գնահատումն 

իրականացվել է այն նույն փորձագետի կողմից, ով առաջին և երկրորդ փուլում 

իրականացրել էր հողերի գնահատում՝ հողերի ձեռքբերման գծով միջազգային 

խորհրդատուի վերահսկողությամբ: Կիրառվել է ՀՁԿՎՊ-ում3 նկարագրվող նույն 

մեթոդաբանությունը: Հաստատվել է, որ խոտհարքների, արոտավայրերի և միամյա 

մշակաբույսերի գները 2014թ. սկսած չեն փոխվել, երբ գնահատվել են առաջին և երկրորդ 

փուլի հողամասերը, քանի որ այդ ժամանակվանից ի վեր Հայաստանի մակրոտնտեսական 

և տեղական շուկայի պայմանները չեն փոխվել: Այս հողամասերի նկարագիրը առկա է: 

3.1.4 Անպիտան հողեր 

Այն դեպքում, եթե հողամասն ավելի լայն է, քան փոխակրիչի բուֆերային գոտին, ապա 

Ծրագրի շրջանակներում ձեռք կբերվի հողամասի այն հատվածը, որն ընկած է փոխակրիչի 

բուֆերային գոտում: Դրա երկու կողմերում մնացած հատվածները չեն գնվի և որպես կանոն 

դրա համար փոխհատուցում չի կատարվի: Գյուղատնտեսական գործունեությունը այս 

հողամասի նշված հատվածների վրա կարող է շարունակվել: Այդուհանդերձ, կարող են 

լինել դեպքեր, երբ հողակտորի մնացած մասը կարող է շատ փոքր լինել տնտեսապես 

նպատակահարմարության և այն մշակելու առումով: 

Անպիտան հողը այն հողն է, որն ուղղակիորեն անհրաժեշտ չէ Ծրագրի համար (Ծրագրի 

անմիջական զբաղեցրած տարածքի մաս չի կազմում), սակայն Ծրագրի գործողությունների 

հետևանքով դառնում է հողատիրոջ կամ հողօգտագործողի համար տնտեսապես ոչ 

շահավետ: Անպիտան հողերի օրինակներ են. 

o Հողամասեր, որոնք կիսվում են գծային կառույցով (օրինակ՝ փոխակրիչով), այնպես 

որ շինարարության ընթացքում հոսքագծի որևէ կողմում հողագործությունը 

մշտապես կամ ժամանակավորապես դառնում է անհնար կամ տնտեսապես ոչ 

շահավետ (օրինակ՝ որովհետև մեքենա-մեխանիզմներ չեն կարող այլևս 

շահագործվել): 

o Հողամասերի հատվածներ, որոնք չնայած ուղղակի ազդեցություն չեն կրում, սակայն 

մասնատվում են Ծրագրի գործողությունների արդյունքում մերձատար 

ճանապարհների կամ ոռոգման կամ ցամաքուրդային համակարգերի առկայությամբ 

պայմանավորված, այնպես որ հողի մշակումն այլևս դառնում է անհնար:  

 

Նախնական տվյալներով փոխակրիչի երկայնքով ազդակիր մասնավոր հողակտորներում 

կարող են լինել մի քանի ոչ պիտանի հողեր: Հողի սեփականատերերի հետ 

բանակցություններ սկսելիս այս հանգամանքները կհստակեցվեն: Նմանապես, 

շինարարություն իրականացվող տարածքներում մնացած հողամասեր մտնելու 

հնարավորությունը կսահմանափակվի, շինարարության ընթացքում հողի մշակումն 

այնտեղ դարձնելով գործնականորեն ոչ նպատակահարմար կամ տնտեսապես ոչ 

շահավետ: Եթե ձեռքբերման կամ տարածքի զբաղեցման արդյունքում հողամասերի փոքր 

հատվածներ դառնան տնտեսապես ոչ շահավետ, ապա նրանք կարող են որպես անպիտան 

հողեր փոխհատուցում ստանալու իրավունք ունենալ: 

 

Տվյալ հողատիրոջ ներկայացրած պահանջի հիման վրա կետ առ կետ կստուգվի, թե արդյոք 

հողամասը կարող է որակավորվել որպես անպիտան: Այս պարագայում հաշվի կառնվեն 

հետևյալ չափորոշիչները. 
  

o Հողամասի անպիտան դարձած հատվածի չափը և ձևը, մասնավորապես հաշվի 

առնելով այնտեղ օգտագործվող գյուղատնտեսական մեխանիզմի տեսակը (տրակտոր, 

                                                             
3  ՀՁԿՎՊ Բաժին 5.3. Գնահատում 
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կոմբայն) և նշված հատվածը դրանց մտնելու և շրջվելու հնարավորությունը՝ ելնելով 

հողամասի չափերից և ձևից: 

o Մտնելու սահմանափակումներ, և արդյոք այն կշարունակվի միայն շինարարության 

փուլում, թե մշտական բնույթ է կրում: 

o Շինարարական փուլի ընթացքում ոռոգման կամ ջրահեռացման սահմանափակում 

կամ ժամանակավոր դադարեցում: 

o Հողատերերի միջև կոոպերատիվ համաձայնագրերի (օրինակ՝ տրակտորի և 

գյուղատնտեսական այլ տեխնիկայի վարձում) խախտում, ինչի արդյունքում հողի 

իրավունքի մնացած սեփականատերերի համար հողը կդառնա տնտեսապես ոչ 

շահավետ:  

 

Այս ուսումնասիրությունները կատարվում են դաշտում՝ հողի ձեռքբերման խմբի կողմից, 

կատարվում են այցելություններ հողամաս՝ հայցվորի հետ միասին: Այն հաստատվում է 

եզրակացություն (արդյոք պահանջը հիմնավորված է, թե ոչ) պարունակող հակիրճ 

հաշվետվությամբ, դրա հիմնավորումը բխում է վերը նշված չափորոշիչներից, իսկ 

փոխհատուցման հաշվարկը կատարվում է ելնելով անպիտան հատվածից (հող և 

մշակաբույսեր)՝ հողի ձեռքբերման և օգտագործման ուղեցույցում նշված գներով:  

 

3.2 ՏԵՂԻ ԲՆԱԿԻՉՆԵՐԻ ԿՈՂՄԻՑ ԽՈՏԻ ՉԱՐՏՈՆՎԱԾ ՀԱՎԱՔՈՒՄ ԾՐԱԳՐԻ ԱԶԴԱԿԻՐ 

ՏԱՐԱԾՔԻ ԲԱՐՁՐԱԴԻՐ ՎԱՅՐԵՐՈՒՄ 

3.2.1 Ակնկալվող ազդեցությունները 

2015թ. նոյեմբերին իրականացվեց հողօգտագործման ուսումնասիրություն՝ պարզելու, թե 

ինչ նպատակով են օգտագործվում բարձրադիր գոտում գտնվող Ծրագրի ենթակառույցների 

տարածքների հողերը, որոնք ներառում են (տես Նկար 2) բացահանքերն ու նրանց 

բուֆերային գոտին, Դատարկ ապարների լցակույտը (ԴԱԼ) և հանքի 

ենթակառուցվածքների համար նախատեսված հարթակները: Պարզվեց, որ նախկինում այդ 

հողերի մի մասը Գնդեվազ և Գորայք գյուղերի բնակիչներն օգտագործել են խոտ հավաքելու 

նպատակով, և այս տեղեկատվությունը հետագայում հաստատվեց երկու գյուղերի 

գյուղապետերի կողմից: 

Նշված հետազոտության արդյունքներն ու դրան հաջորդող խորհրդակցությունները 

ներակայցվում են ստորև. 

o Բարձրադիր գոտում Ծրագրի ենթակառուցվածքների առկայությունը կազդի Գնդեվազ 

և Գորայք համայնքներին պատկանող համայնքային և պետական հողերի վրա: Այս 

տարածքում չկան մասնավոր հողեր: 

o Հողօգտագործման համար (խոտհարք, արոտավայր կամ այլ հողատեսքեր) չկա 

գյուղապետարանի կողմից պաշտոնապես կնքված վարձակալության որևէ 

պայմանագիր:  

o Այս հողերը նախկինում օգտագործվել են խոտ հավաքելու նպատակով: Գնդեվազի 

գյուղապետն ասաց նաև, որ անցած 4-5 տարիների ընթացքում այս տարածքը չի 

օգտագործվել խոտհունձի նպատակով՝ հաշվի առնելով դրա հեռավորությունը գյուղից 

(մյուս տարածքների համեմատ, որտեղ հասնելն ավելի հեշտ է, օրինակ՝ ցածրադիր 

գոտում գտնվող տարածքը, որը կրում է փոխակրիչի ազդեցությունը 14-րդ 

տեղամասում), ինչպես նաև խոտի հավաքման համար տրանսպորտի հետ կապված 

ծախսերը: 
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o Պարզվել է, որ ԴԱԼ-ի և նրա շրջակա տարածքի հողահանդակները որպես խոտհարք 

չարտոնված կերպով օգտագործվում են Գնդեվազի 18 բնակիչների կողմից (տես 

Հավելված 2. Խոտհարքներ օգտագործողների ցուցակը): 

o Գնդեվազի գյուղապետի հետ անցկացվեցին քննարկումներ՝ նշված ոչ պաշտոնապես 

գրանցված հողօգտագործողների համար խոտհարքների այլընտրանքային 

տարածքներ գտնելու վերաբերյալ: Գյուղապետը նշեց, որ Գնդեվազ համայնքին 

պատկանող տարածքներում կան այդպիսի հողեր: 

3.2.2 Հողի իրավունքի ձեռքբերման և ազդեցությունների մեղմացման ռազմավարությունը 

Իրավական տեսանկյունից, Գեոթիմը պետական և համայնքային հողերը ձեռք է բերում 

վարձակալության պայմանագրերի հիման վրա, աճուրդային գործընթացի արդյունքներից 

ելնելով: Գեոթիմն արդեն վարձակալել է անհրաժեշտ պետական և համայնքային հողերի 

մեծ մասը, և մի քանիսն էլ կվարձակալեն նախկինում իրականացված գործընթացի 

համաձայն: Իմիջիայլոց, վարձակալությունից ստացված գումարներն արդեն ապահովում 

են նշված երկու գյուղապետարանների տարեկան բյուջետային միջոցների զգալի մասը:  

Գումարային փոխհատուցում չի լինի, քանի որ խոտ հավաքելու նպատակով հողի 

օգտագործումը Գնդեվազի առանձին տնային տնտեսությունների կողմից պաշտոնապես 

արտոնված չէ: Ազդեցությունների մեղմացմանն ուղղված մոտեցումը կլինի տեղական 

իշխանությունների և ազդակիր խմբերի հետ այլընտրանքային տարածքների համար 

հողօգտագործման իրավունք ստանալու վերաբերյալ քննարկումը և դրան աջակցելը, եթե 

կա այդ հողեր մուտքի երաշխիք: 

Հետագա հանդիպումներ են նախատեսվում Գնդեվազի գյուղապետի հետ՝ խոտհարք 

օգտագործողների համար այլընտրանքային տարածքների հայտնաբերման հարցը 

վերջնականապես լուծելու նպատակով: Այնուհետև հանդիպումներ կանցկացվեն 

Գնդեվազում չարտոնված հողօգտագործողների հետ՝ նրանց կողմից այլընտրանքային 

հողերի տարբերակները քննարկելու նպատակով (նախատեսվում է 2016թ. ապրիլին): 

Ինչպես նկարագրվում է ՀՁԿՎՊ-ում, Ընկերությունը կաջակցի համայնքապետարանների 

հետ վարձակալության պայմանագրերի կնքման գործընթացին և կհոգա դրա հետ կապված 

ծախսերը (վարձակալության ծախսերը տեղում գործող դրույքաչափերին 

համապատասխան): 

3.3 ՍԵԶՈՆԱՅԻՆ ՀՈՎԻՎՆԵՐ 

3.3.1 Հակիրճ տեղեկանք 

Տարբեր համայնքներից եկած հովիվները տեղական իշխանություններից վարձակալում են 

արոտավայրեր բարձրադիր վայրերում: Հավանական ազդեցություն կրող սեզոնային 

արածեցում կազմակերպելու համար անհրաժեշտ գործողությունների մեծ մասը տեղի է 

ունենում Գորայք համայնքի ենթակայության տակ գտնվող հողերում: Հովիվները նախրի 

հետ այս տարածքում են գտնվում մայիսից մինչև հոկտեմբեր ընկած 

ժամանակահատվածում: Սեզոնային հովիվների մեծ մասը հեռավոր Խնձորեսկ գյուղից է 

(որը ոչ մի ազդեցություն չի կրում Ծրագրից), որոշներն էլ Գորայքից են և շրջակա 

տարածքից: 

Որպես կանոն, վարձակալության պայմանագրերը կնքվում են տեղական 

ինքնակառավարման մարմնի և հովվի միջև, և հովիվը համայնքային բյուջե է վճարում 

նվազագույն վարձավճար: Հովիվները հիմնում են փոքր ճամբարներ՝ օգտագործելով 

անվավոր շարժական տնակներ, բեռնարկղեր կամ վրաններ, որտեղ նրանք գիշերում են և 

հավաքում հոտը՝ կթելու և երբեմն էլ կարագ և պանիր պատրաստելու համար: Ճամբարները 

տեղադրելիս հովիվների համար կարևոր գործոն են հանդիսանում հողատարածք հասնելը, 
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ջրին և գոյություն ունեցող կաթ հավաքող ծառայություններին և հովիվների մշտական 

տներին մոտ լինելը:  

2014թ. հուլիսին հովիվների հետ անցկացված նպատակային քննարկումները 

բացահայտեցին մի շարք գործունեության տեսակներ, որոնք իրականացվում են սեզոնային 

հովիվների կողմից նշված տարածքում գտնվելու ժամանակ: Օրինակ, Խնձորեսկ գյուղի 

հովիվները նշել են արտադրողականության և եկամտի հետևյալ ցուցանիշները. 

- 15-16 հովիվ ունի մոտ 5-600 գլուխ անասուն, թե կաթնատու, և թե մսատու, 

 - ամառային սեզոնի ընթացքում ճամբարում արտադրվում է մոտ 30-40 կգ պանիր, 

- մինչև 6 բեռնատար մեքենա օրական (առավոտյան և երեկոյան) հովիվներից կաթ են 

հավաքում: Ըստ հաշվարկների, դա կազմում է 2 000-3 000 լիտր թարմ կաթ օրական` 140 

դրամ/լիտր արժեքով, ինչը կազմում է մոտ 300.000 դրամ օրական (մոտ 625 ԱՄՆ դոլար կամ 

մոտ 40 ԱՄՆ դոլար/հովիվ/օր սեզոնի ընթացքում՝ ըստ 2014թ. աշնան):  Այս տվյալները ըստ 

2015թ. աշնան, ավելի ցածր են. 105-110 դրամ/լիտր արժեքով, ինչը կազմում է մոտ 260.000 

դրամ օրական (մոտ 5305 ԱՄՆ դոլար կամ մոտ 32-33 ԱՄՆ դոլար/հովիվ/օր սեզոնի 

ընթացքում՝ սեզոնի ընթացքում, մոտ 5-6 ամիս):   

3.3.2 Ակնկալվող ազդեցություն 

Ծրագրի զբաղեցրած տարածքի վերջնական նախագծի համաձայն մոտ 40 սեզոնային հովիվ 

ազդեցություն կկրի: Ենթադրաբար նրանք կտեղափոխվեն այլընտրանքային տարածքներ, 

քանի որ արածեցման համար նախատեսված հողերը ձեռք կբերվեն Ծրագրի 

ենթակառուցվածքների տեղակայման համար, կամ դրանք կխախտվեն շահագործման 

աշխատանքների արդյունքում: Տեղափոխվելիս հովիվները ստիպված կլինեն հիմնել նոր 

ճամբարներ կամ գոյություն ունեցող ճամբարները տեղափոխել նոր տարածք: 

Չկա որևէ շինություն, որոնք սահմանված կարգով կառուցվել կամ օգտագործվում են 

հովիվների կողմից որպես ժամանակավոր ճամբարներ, սակայն հովիվների մեծ մասը 

օգտագործում են լքված կամ շարժական շինություններ, օրինակ՝ հին ավտոբուսներ կամ 

բեռնարկղեր (տես ստորև լուսանկարները), որոնք կարող են տեղափոխվել նոր տարածք: 

 
Նկար 4. Սեզոնային հովիվները բարձրադիր գոտու պետական հողերում՝ ԴԱԼ-ի տարածքում 
 

  
Խնձորեսկից եկած հովիվների խումբը 2015թ. 

ԲՍԱԳ-ի համար տեղի ունեցած նպատակային 

հարցումների ժամանակ 

Ամռանը. Հովիվների ընտանիքները, այդ թվում 

փոքր երեխաները ամառային արոտավայրերի 

տարածքում 
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Հովիվը ձիով նախիրը քշում է դեպի 

արոտավայր 

Հովիվների ապաստարան 

  
Կենդանիների ապաստարան և փարախ, 

ինչպես նաև կաթի հավաքման տարրաներ 

Փարախ և հովիվների ապաստարան 

 

Հովիվների ճամբարները կոմունալ ծառայություններով ապահովված չեն (այսինքն՝ չկա 

էլէկտրականություն, կոյուղի, աղբահանություն, ջրամատակարարում և այլն): Ջուրը 

վերցվում է լեռնային աղբյուրներից և պահվում բաքերում՝ կենդանիների և մարդկանց 

կողմից այն հետագայում օգտագործելու նպատակով: 

3.3.3 Սոզոնային հովիվների հետ խորհրդակցություններ 

2012թ. սկսած մի քանի անգամ անցկացվել են խորհրդակցություններ հովիվների հետ: 

Ստորև բերված աղյուսակը ցույց է տալիս հովիվների հետ վերջերս տեղի ունեցած 

խորհրդակցությունները, իսկ դրան հաջորդող պարբերությունում ամփոփ ներկայացվում 

են նշված խորհրդակցությունների արդյունքները: 

 

Աղյուսակ 3. Սեզոնային հովիվների հետ վերջերս տեղի ունեցած խորհրդակցությունները 

 

Ամսաթիվ Մասնակիցներ Քննարկված հարցեր 

Հուլիս 2014թ. ԴԱԼ-ի տարածքն 

օգտագործող 

հովիվներ 

Նպատակային քննարկումներ 15 հովիվների հետ 

Հուլիս 2015թ. ԴԱԼ-ի տարածքն 

օգտագործող 

հովիվներ 

Նպատակային քննարկումներ 16-18 հովիվների հետ 

Նոյեմբեր 2015թ. ԴԱԼ-ի և շրջակա 

տարածքն 

Հանդիպում Գորայքի և Խնձորեսկի գյուղապետերի 

մասնակցությամբ: Քննարկվել են հովիվների համար 
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օգտագործող 

հովիվներ 

հասանելի այլընտրանքային տարածքների 

տարբերակները: Հովիվներն իրենց մտահոգությունը 

հայտնեցին ջրամատակարարման  

անհրաժեշտության մասին: Մասնակիցները 

պայմանավորվեցին միասին այցելել 

այլընտրանքային արոտավայրեր 2016թ. գարնան 

սկզբին (ձյունը հալվելուց հետո): Մինչև ապրիլի 

կեսերը նախատեսվում է այցելություն տեղամաս: 
 

 

Նշված խորհդրակցությունների ընթացքում, ինչպես նաև տեղական իշխանությունների 

միջոցով հովիվները նշել են, որ նախընտրում են մնալ նույն ընդհանուր տարածքում: Նրանք 

նշել են նաև, որ ուրախ են, որ Ծրագրի աշխատանքները սկսվեն, քանի որ նրանք ակնկալում 

են նվազագույն անհարմարություն, նույնիսկ եթե անհրաժեշտ լինի տեղափոխվեն, քանի որ 

արածեցման համար նմանատիպ հողերն այդ տարածքում շատ են: 

2014թ. հուլիսին տեղի ունեցած նպատակային քննարկումների ընթացքում Խնձորեսկից 

եկած հովիվները, որոնք ամռան ամիսներին մնում են ԴԱԼ-ի արևելյան մասում, նշեցին, որ 

նրանցից երեք օր է պահանջվում ամռան սկզբում (մայիսին) իրենց գյուղից նախիրը այս 

տարածք հասցնելու համար, և նրանք կցանկանային իրենց տանն առավել մոտ տարածքներ 

տեղափոխվել, որտեղ նրանք կօգտագործեն արոտավայրային այն տարածքները, որոնք, 

նրանց կարծիքով, չեն օգտագործվում: Դարեր շարունակ նրանք օգտագործել են Որոտանի 

հովիտը, քանի որ Որոտանում կանաչն ավելի երկար է մնում, քան Հայաստանի հարավ-

արևմտյան մասում գտնվող որևէ այլ տարածքում, հետևաբար այստեղ արածեցման սեզոնն 

ավելի երկար է տևում: 

3.3.4 Մեղմացման և փոխհատուցման մոտեցում 

Մեղմացման և փոխհատուցման մոտեցումն այս կապակցությամբ կլինի հետևյալը. 

o Սեզոնային հովիվներին կառաջարկվեն այլընտրանքային տարածքներ՝ ջրի 

առկայությամբ և այնտեղ հասնելու հնարավորությամբ (Գորայքի գյուղապետի հետ 

կոորդինացնելով): 

o Անհրաժեշտության դեպքում կկառուցվեն խմոցներ, որը հնարավորություն կտա 

օգտվել արոտավայրի նոր տարածքներից, որոնք ջրի բացակայության պատճառով 

ներկայումս չեն օգտագործվում: Այս կապակցությամբ գնահատումներն ու 

պլանավորումը կիրականացվի 2016թ. գարնանը: Գորայքի գյուղապետի և տեղական 

տնտեսվարող սուբյեկտների հետ կոորդինացնելով կատարվել է նախնական 

գնահատում: Մարտի վերջից մինչև ապրիլի կեսերն ընկած ժամանակահատվածում 

Ընկերությունն ինժեներների հետ կկազմակերպի ծախսերի ճշգրիտ գնահատում: 

o Կաթի հավաքման համակարգի հասանելիությունն ապահովելու համար 2016թ. 

մայիսին կբացվի առբերման նոր ճանապարհ:  

o Ճամբարները տեղափոխելու համար սեզոնային հովիվներին կտրվի նպաստ՝ նրանց 

հետ համաձայնեցված գումարի չափով (յուրաքանչյուր ճամբարը տեղափոխելու 

արժեքը): 

o Անհրաժեշտության դեպքում աջակցություն կցուցաբերվի Գորայքի գյուղապետարանի 

և հովիվների միջև սահմանված կարգով վարձակալությունը ձևակերպելու հարցում: 

o Հովիվներն իրավունք կունենան օգտվել Կենսամիջոցների վերականգնման պլանից 

(մասնավորապես արհեստական սերմնավորման ծրագրից): 
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Երեք տարի շարունակ Ընկերությունը կիրականացնի հովիվների մոնիտորինգ՝ պարզելու, 

թե արդյոք բոլոր հովիվները, այդ թվում վարձակալության պայմանագրեր չունեցողները, 

կարողացել են գտնել և օգտագործել արոտավայրին նոր տարածքներ նվազագույն 

անհարմարությունով: ՀՁԿՎՊ-ի համաձայն ամեն տարի կիրականացվեն հարցումներ 

հովիվների շրջանում: Հետագայում բացասական ազդեցություններ հայտնաբերելու 

դեպքում համապատասխան գյուղապետերի հետ կուսումնասիրվեն և կիրականացվեն՝ 

աջակցելու լրացուցիչ միջոցառումները, որպեսզի ազդակիր հովիվները հնարավորություն 

ունենան մտնել առաջարկվող արոտավայրի հողատարածքները: Մոնիտորինգի 

վերաբերյալ պարբերական իր հաշվետվությունների միջոցով Ընկերությունը կտեղեկացնի 

այս հարցի վերաբերյալ առաջընթացի և մշտադիտարկման մասին: 

3.4 ԱՄԵՆՕՐՅԱ ՀՈՎԻՎՆԵՐ 

Գնդեվազից <ամենօրյա> հովիվները օգտագործում են փոխակրիչի տարածքում գտնվող 

հողերը (նրանք անասուններին այս տարածք բերում են առավոտյան և հետ տանում գյուղ 

երեկոյան): Սա տեղի է ունենում միայն տաք եղանակին, երբ խոտ կա: Փոխակրիչի 

կառուցման և շահագործման համար անհրաժեշտ տարածքի ընդհանուր լայնությունը, 

ներառյալ փոխակրիչի և նրա երկու կողմում գտնվող բուֆերային գոտին կազմելու են 30մ, 

ընդհանուր երկարությունը՝ 5,3կմ: Զբաղեցրած տարածքը համեմատաբար փոքր է՝ հաշվի 

առնելով արածեցման համար ընդարձակ տարածությունը: Չնայած կենդանիները 

հնարավորություն կունենան շարունակել օգտագործել այս տարածքը, որտեղ արածեցման 

համար հարմար հողատարածքների վրա էական ազդեցություններ չեն ակնկալվում, 

փոխակրիչը կարող է նրանց տեղաշարժի համար խոչընդոտ հանդիսանալ: 

Ամենօրյա հովիվների և նրանց անասունների վրա լուրջ ազդեցություններից խուսափելու 

համար Ընկերությունը փոխակրիչի նախագծում ներառել է երեք անցումների կառուցում, 

որը թույլ կտա հովիվներին և անասուններին ապահով կտրել-անցնել փոխակրիչը և 

օգտագործել մյուս կողմում գտնվող հողատարածքները: Երեք անցումներից մեկը 

նախատեսված է մեքենաների և տրակտորների անցուդարձի համար: 

Անցումների տեղադիրքը որոշվել և համաձայնեցվել է Գնդեվազի գյուղապետի հետ: 

Այնուհետև, 2015թ. դեկտեմբերի 9-ին անցումների և տարածքի մատչելիության վերաբերյալ 

խորհդրակցություն անցկացվեց Գնդեվազի հովիվների հետ, որի ընթացքում նրանց 

տեղեկացվեց անցումների և դրանց մոտավոր տեղադիրքի վերաբերյալ: 

3.5 ԱՋԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՄ ՓՈԽՀԱՏՈՒՑՈՒՄ ՍՏԱՆԱԼՈՒ ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ 

Ելնելով վերը նշվածից, ստորև բերված աղյուսակը ներկայացնում է աջակցություն կամ 

փոխհատուցում ստանալու իրավունքի ամփոփագիրը՝ ազդեցության յուրաքանչյուր 

կատեգորիայի համար: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ամուլսար. Հողի ձեռքբերման, փոխհատուցման և կենսամիջոցների վերականգնման պլան 16 
 

Տարբերակ 0 – մարտ 2016թ. 

Աղյուսակ 4. Աջակցություն կամ փոխհատուցում ստանալու իրավունքի ամփոփագիր 

 

Կատեգորիա Ազդեցության նկարագիր Ազդակիր 

տնային 

տնտեսություն

ների թիվը 

Մեղմացում / Փոխհատուցում 

Գյուղատնտեսակ

ան հողեր 

Փոխակրիչի տարածքում ազդակիր 22 

մասնավոր հողեր դասակարգվել են 

որպես գյուղատնտեսական հողեր, 

սակայն հիմնականում օգտագործվում են 

որպես խոտհարք և արոտավայրեր: Կան 

ազդակիր ևս 14 գյուղատնտեսական հողեր 

Տեղամաս 28-ում (կույտային 

տարրալվացման հրապարակ) 
 

20 (3 նոր, 17 

նշված են 

հիմնական 

ՀՁԿՎՊ-ում) 

 

7 (բոլորն էլ 

ներկայացված 

են հիմնական 

ՀՁԿՎՊ-ում) 

Հողի և բերքի փոխհատուցում 

ՀՁԿՎՊ-ում նշված 

դրույքաչափերով և գործընթացի 

համաձայն 
 

Չարտոնված 

խոտի հավաքում 

տեղացի 

բնակիչների 

կողմից Ծրագրի 

ազդակիր 

տարածքի 

բարձրադիր 

վայրերում 

Գնդեվազից 18 մարդ չարտոնված կերպով 

օգտվում է բարձրադիր վայրերում 

համայնքային և պետական 

հողատարածքներից, որոնք ընկած են 

ԴԱԼ-ի հարևանության և ազդեցություն 

կկրեն Ծրագրի գործողությունների հետ 

կապված հողի ձեռքբերման արդյունքում:  

18 Այլընտրանքային տարածքների 

հայտնաբերում և քննարկում 

տեղական իշխանությունների և 

ազդակիր խմբերի հետ: 

Հայտնաբերելու դեպքում 

աջակցություն այդպիսի 

հողատարածքների համար 

իրավունքի ձեռքբերմանը:  

Սեզոնային 

հովիվներ 

Ամռանը նշված տարածք քոչող հովիվների 

կողմից արածեցման նպատակով 

օգտագործվող արոտավայրի ձեռքբերում 

Ծրագրի կողմից 

 

40 o Այլընտրանքային 

արոտավայրերի հայտնաբերում 

և աջակցություն դրանց հասնելու 

համար/ճանապարհ 

o Արոտավայրերում ջրի (ջրի 

աղբյուրների) ապահովում, եթե 

ջուրը մոտ չի 

o Ճանապարհ, որը թույլ կտա 

անհրաժեշտության դեպքում 

հասնել կաթի մթերման 

համակարգին: 

o Համապատասխան նպաստ 

ճամբարները տեղափոխելու 

համար, որը կքննարկվի 

հովիվների հետ 

o Աջակցություն Գորայքի 

գյուղապետարանի հետ 

օրինական վարձակալություն 

ձևակերպելու հարցում 

o Կենսամիջոցների 

վերականգնման պլանի հետ 

կապված օգուտ 

(մասնավորապես արհեստական 

սերմնավորման ծրագիր) 
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Կատեգորիա Ազդեցության նկարագիր Ազդակիր 

տնային 

տնտեսություն

ների թիվը 

Մեղմացում / Փոխհատուցում 

Ամենօրյա 

հովիվներ 

Փոխակրիչը խոչընդոտ կհանդիսանա 

անասունների ամենօրյա տեղաշարժի 

համար 

Մոտ 90 3 անցում փոխակրիչի տարածքում 

արգելքի հետևանքը մեղմացնելու և 

փոխակրիչի երկու կողմում 

արածեցում կազմակերպելու 

համար 
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4. ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՆԵՐ ԵՎ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ 

4.1 ԲԱՆԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ՓՈԽՀԱՏՈՒՑՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑ 

4.1.1 Հակիրճ տեղեկանք 

Բանակցությունների և փոխհատուցման գործընթացը նկարագրվում է ՀՁԿՎՊ-ում և սույն 

Հավելվածում այդ գործընթացը կներկայացվի մեղմացման ու փոխհատուցման մասով փոքր 

փոփոխություններով: Այստեղ հակիրճ նկարագրվում է սույն Հավելվածով ներկայացված 

հիմնական կետերն ու կոնկրետ փոփոխությունները: Դրանց մանրամասները ներկայցված 

են ՀՁԿՎՊ-ում: 

4.1.2 Գնահատում 

Յուրաքանչյուր հողակտոր գնահատվում է առանձին՝ պրոֆեսիոնալ գնահատողի կողմից: 

Բերքն առանձին գնահատում է պրոֆեսիոնալ գյուղատնտեսը: ՀՁԿՎՊ-ում ներկայացված 

դրույքաչափերը 2016թ. դեռևս կիրառելի են, քանի որ Հայաստանում ընդհանրապես և 

կոնկրետ այս տարածաշրջանում շուկայական պայմանների էական փոփոխություններ չեն 

եղել: 

4.1.3 Փոխհատուցման առաջարկ և բանակցային գործընթաց 

Յուրաքանչյուր ազդակիր սեփականության համար նախատեսվում է պատրաստել 

փոխհատուցման առաջարկ` գույքագրման և գնահատման արդյունքների հիման վրա: 

Փոխհատուցման առաջարկները գաղտնի կպահվեն:  Ստորև նկարագրվում է ազդակիր 

հողատիրոջը նշված առաջարկը ներկայացնելու բանակցային գործընթացը: 

Նախատեսվում է երեք այցելությունից բաղկացած գործընթաց:  

o Առաջին այցի ժամանակ, հողատերը հրավիրվում է ստորագրել Չափագրման և 

հաշվարկի թերթիկ, որտեղ նշված են տվյալ հողատարածքի չափերն ու ծառերի և 

մշակաբույսերի քանակները, տեղեկացնել Գեոթիմին հողօգտագործողների 

առկայության մասին, տրամադրել համասեփականատերերի կոնտակտային 

տվյալները: 

o Երկրորդ այցի ժամանակ թիմը այցելում է յուրաքանչյուր ազդակիր հողատիրոջը կամ 

հողօգտագործողին իրենց տանը կամ հրավիրում է նրանց գրասենյակ, որտեղ 

ստուգվում են նրանց նույնականացման փաստաթղթերն, կրկին անգամ բացատրվում է 

ընթացակարգը, տեղեկացվում են գանգատարկման մեխանիզմի մասին,  ներկայացվում 

է փոխհատուցման առաջարկն ու պայմանագիրը (նախապես կազմված), 

փոխհատուցման առաջարկը ներկայացվում է ազդակիր անձին՝ վերջինիս կողմից 

ուսումնասիրվեու նպատակով:     

o Երրորդ այցելության ժամանակ, որը պետք է կատարվի երկրորդ այցելությունից 2 

շաբաթ անց՝ 6 ժաբաթվա ընթացում, թիմն այցելում է բոլոր ազդակիր հողատերերին և 

փորձում ստանալ նրանց ստորագրությունները:   

Իրավական պայմանագրերը հետագայում ներկայացվում են յուրաքանչյուր հողատիրոջն 

ու հողօգտագործողին: Այս պայմանագրերի մեծ մասը սովորական առքուվաճառքի 

պայմանագրեր են: 
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4.1.4 Վճարում 

Վճարումը կկատարվի միանվագ՝ պայմանագրի գումարի 100%-ի չափով: Գեոթիմը կվճարի 

համապատասխան բոլոր հարկերը: Վարձակալության համար վճարները համայնքային 

բյուջե վճարվում են տարեկան կտրվածքով: 

4.1.5 Գրանցում 

Երկու կողմերի ներկայացուցիչների կողմից գործարքը կնքելուց և նոտարական կարգով 

վավերացնելուց հետո, Ընկերությունը գործը ներկայացնում է Կադաստրի գրասենյակ՝ 

գրանցման համար, և վճարում է դրա հետ կապված վճարները:  

4.1.6 Օտարում 

Չնայած օտարման տարբերակի կիրառումը բացառվում է գործըթացի բնականոն ընթացքի 

պարագայում, այնուամենայնիվ բանակցային եղանակով համաձայնության չհասնելու 

դեպքում այն կարող է օգտագործվել որպես վերջին հնարավորություն: Այն կարող է 

կիրառվել օրինակ հետևյալ իրավիճակների դեպքում. 

o Բացակայող հողատերեր կամ համասեփականատերեր, ովքեր չեն տրամադրել 

լիազորագիր և ում գտնվելու վայրն անհայտ է, 

o Հողատերեր, ովքեր հրաժարվում են գործարքից անգամ բազմակի այցելությունների 

ժամանակ բանակցություններից հետո: 

Օտարման կիրառման բոլոր պատճառները ենթակա են մանրակրկիտ 

փաստաթղթավորման (հրաժարման դեպքում նոտարական կարգով հաստատված 

հրաժարման ակտ, ինչպես նաև բացակայող հողատերերի հայտնաբերմանն ու նրանց հետ 

կապ հաստատելուն ուղղված ջանքերը հավաստիացնող փաստաթղթեր): 

4.2 ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ 

Ստորև բերված գծապատկերը  ցույց է տալիս սույն Հավելվածում նկարագրվող 

գործողությունների իրականացման ժամանակացույցը: 
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Գծապատկեր 5. Իրականացման ժամանակացույց 
 

 Ժամկետ Նոյեմբեր 

2015թ. 

Դեկտեմբեր 

2015թ. 

Հունվար 

2016թ. 

Փետրվար Մարտ Ապրիլ 

# Գործողություն 

0
2

/1
1

/1
5

 

0
9

/1
1

/1
5

 

1
6

/1
1

/1
5

 

2
3

/1
1

/1
5

 

0
1

/1
2

/1
5

 

0
7

/1
2

/1
5

 

1
4

/1
2

/1
5

 

2
1

/1
2

/1
5

 

0
4

/0
1

/1
6

 

1
1

/0
1

/1
6

 

1
8

/0
1

/1
6

 

2
5

/0
1

/1
6

 

0
1

/0
2

/1
6

 

0
8

/0
2

/1
6

 

1
5

/0
2

/1
6

 

2
2

/0
2

/1
6

 

0
1

/0
3

/1
6

 

0
7

/0
3

/1
6

 

1
4

/0
3

/1
6

 

2
1

/0
3

/1
6

 

2
8

/0
3

/1
6

 

0
4

/0
4

/1
6

 

1
1

/0
4

/1
6

 

1
8

/0
4

/1
6

 

2
5

/0
4

/1
6

 

1 Չափումներ և հաշվարկներ հողերի սեփականատերերի 

հետ 

                         

2 Կազմել հողատերերի և հողօգտագործողների ցուցակը                          

3 Պատրաստել փոխհատուցման ձևաթղթեր                          

4 ՀՁԿՎՊ-ի հավելվածի հարապարակում: 

Անհրաժեշտության դեպքում հավաքել արձագանքները 

                         

5 Առաջին այցելություն. փոխհատուցման ձևաթղթերի 

առաջին խմբաքանակը հողատերերին (20x2) 

              X X          

6 Երկրորդ այցելություն. Հողատերերի կողմից 

փոխհատուցման ձևաթղթերի ստորագրում 

               X X         

7 Երրորդ այցելություն. Պայմանագրի պատրաստում                  X X X      

8 Չորրոդ այցելություն. Վաճառքի պայմանագրի 

ստորագրում, 100%-ի վճարում առաջին խմբին (20x2) 

                   X X X X   

9 Փաստաթղթերի ձևակերպում ձեռքբերված հողի 

սեփականության իրավունքի փոխանցում 

                         

10 Հողատերերի հայտարարությունների պատրաստում 

(ձևականության պահպանում, հաստատել, որ ոչ մի 

պահանջ չկա ձեռք բերված հողերի հետ կապված) 

                         

11 Բարդ գործերի մշակում (ներառյալ օտարում Առաջին 

փուլում) 

                         

12 Օտարում. 3 գործ առաջին և երկրորդ փուլերից, նոր 

գործեր, եթե անհրաժեշտ է 

                         

13 Խորհրդակցություններ և/կամ հանդիպումներ 

հովիվների հետ (սեզոնային, ամենօրյա) 

                         

14 Կենսամիջոցների վերականգնմանն ուղղված 

գործողություններ  

                         

15 Մոնիտորինգ և գնահատում                           
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Հավելված 1. Փոխակրիչի տարածքում ազդակիր գյուղատնտեսական 

հողամասերի ցանկը 

 
# Կադաստրային 

համար 

Հողի կատեգորիա Հողատերերի անուն, ազգանուն 

1 10-016-0203-
0008 

Վարելահող, չոռոգվող Պավլիկ Ալեքսանյան Արտավազդի, Ելիզա 

Ալեքսանյան Մկրտչի, Հրանտ Ալեքսանյան 

Պավլիկի, Հերմինե Ալեքսանյան Հոմերոսի 

2 10-016-0211-
0022 

Վարելահող, չոռոգվող Վարդան Եղյան Զորիկի, Մագթաղ Եղիյան 

Զորիկի, Վանուհի Եղոյան Զորիկի,Գարիկ 

Եղիյան Վարդանի, Գուրգեն Եղիյան 

Վարդանի 

3 10-016-0203-
0038 

Վարելահող, չոռոգվող Կարապետ Աղաբեկյան Թադևոսի 

4 10-016-0211-
0024 

Խոտհարք Սաթիկ Հարությունյան 

5 10-016-0203-
0009 

Վարելահող, չոռոգվող Ֆլորա Նիկոլայան 

6 10-016-0211-
0020 

Խոտհարք Աշոտ Եղոյան Արշալույսի, Ռեմիկ Եղոյան 

Լիպարիտի, Ռաֆիկ Եղոյան Աշոտի 

7 10-016-0211-
0021 

Վարելահող, չոռոգվող Վարդան Եղյան Զորիկի, Մագթաղ Եղիյան 

Զորիկի, Վանուհի Եղոյան Զորիկի,Գարիկ 

Եղիյան Վարդանի, Գուրգեն Եղիյան 

Վարդանի 

8 10-016-0203-
0042 

Վարելահող, չոռոգվող Արևհատ Մկրտչյան, Սևակ Մկրտչյան 

Վանիկի, Վրեժ Մկրտչյան 

9 10-016-0203-
0035 

Վարելահող, չոռոգվող Արծրուն Թադևոսյան Մամիկոնի, Երազիկ 

Թադևոսյան Արամայիսի, Ռուբիկ 

Թադևոսյան Արծրունի 

10 10-016-0203-
0036 

Վարելահող, չոռոգվող Արտեմ Սարգսյան Սեդրակի, Վերգուշ 

Արսենյան Թադեվոսի,Հրահատ Արսենյան 

Արտեմի, Անահիտ Արսենյան Հրահատի, 

Դավիթ Արսենյան Հրահատի 

11 10-016-0211-
0023 

Վարելահող, չոռոգվող Աշոտ Եղոյան Արշալույսի, Ռեմիկ Եղոյան 

Լիպարիտի, Ռաֆիկ Եղոյան Աշոտի 

12 10-016-0203-
0039 

Վարելահող, չոռոգվող Արծրուն Նիկոլայան Վաղարշակի, Հրանուշ 

Մարգարյան, Վաղինակ Նիկոլայան 

Արծրունու,Դավիթ Նիկոլայան Արծրունու 

13 10-016-0204-
0133 

Վարելահող, չոռոգվող Ֆելիքս Խաչատրյան Մկրտիչի, Լուսինե 

Խաչատրյան Ֆելիքսի, Մկրտիչ Խաչատրյան 

Ֆելիքսի,Օֆելյա Ջանոյան Արյուծիկի 

14 10-016-0203-
0037 

Վարելահող, չոռոգվող Լիդա Ալավերդյան Սամսոնի, Մայիս 

Աղաբեկյան Ռաֆիկի, Վարդանուշ 

Հովսեփյան Նորաինի 

15 10-016-0203-
0040 

Վարելահող, չոռոգվող Ֆլորա Բարսեղյան Էլիգումի, Գարուն 

Նիկոլայան Նորիկի, Մարինե Նիկոլայան 

Նորիկի,Արփինե Նիկոլայան Նորիկի, 

Պարգև Նիկոլայան Նորիկի, 
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# Կադաստրային 

համար 

Հողի կատեգորիա Հողատերերի անուն, ազգանուն 

16 10-016-0203-
0010 

Վարելահող, չոռոգվող Նաիրի Նիկոլայան Վարազդատի 

17 10-016-0203-
0043 

Վարելահող, չոռոգվող Սաթիկ Ալավերդյան Մանուկի, Արարատ 

Ալավերդյան Հարությունի, Սիրանուշ 

Խաչատրյան Գուրգենի, Գարիկ 

Ալավերդյան Արարատի,Գոհար 

Ալավերդյան Արարատի, 

18 10-016-0203-
0041 

Վարելահող, չոռոգվող Ռուբեն Հովհաննիսյան Աբելի, Լարիսա 

Հովհաննիսյան Նիկոլայի, Էդգար 

Հովհաննիսյան Ռուբիկի, Արսեն 

Հովհաննիսյան Ռուբիկի 

19 10-016-0203-
0046 

Վարելահող, չոռոգվող Աղվան Մկրտչյան Արտեմի, Ելենա 

Սարգսյան Վահանի,Ցողիկ Մկրտչյան 

Աղվանի,Շամիրամ Մկրտչյան 

Աղվանի,Արթուր Մկրտչյան 

Աղվանի,Հայկուհի Մկրտչյան Աղվա 

20 10-016-0204-
0132 

Վարելահող, չոռոգվող  Հաջորդ երեք հողամասերի 

սեփականատերերը ստուգվում են 

Կադաստրի հետ (պաշտոնական նամակն 

ուղարկվել է) 

21 10-016-0204-
0171 

Վարելահող, չոռոգվող Նույնը, ինչ նշված է վերևում 

22 10-016-0211-
0019 

Վարելահող, չոռոգվող Նույնը, ինչ նշված է վերևում 
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Հավելված 2. ԴԱԼ-ի տարածքում խոտհարքները չարտոնված կերպով 

օգտագործողներ 

# Խոտհարքների հողատարածքները 

օգտագործողների անուն, ազգանուն 

(Գնդեվազ) 

1 Արշակայան   Մխիթար 
 

2 Անտոնյան   Շահեն 
 

3 Մկրտչյան  Բենիամին 

4 Եղոյան   Ռաֆիկ 

5 Սարգսյան  Հակոբ 

6 Վասակյան   Վասակ 

7 Նիկոլայան   Նաիրի 

8 Առաքելյան   Դանել 

9 Հովհանիսյան   Օնիկ 

10 Հովսեփյան   Սերյոժա 

11 Մկրտչյան  Հայրապետ 

12 Եղոյան  Արգամ 

13 Թադևոսյան   Մամիկոն 
 

14 Խաչատրյան   Վանիկ 

15 Ստեփանյան  Հրաչ 

16 Զաքարյան   Իգնատ 

17 Թադևոսյան   Տիգրան 

18 Գրիգորյան   Դավիթ 
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Հավելված 3. Հարցմանը մասնակցած հովիվների ցուցակը 

# Հովիվների անուն, 

ազգանուն 

Մշտական 

բնակավայրը     

Տեղամաս 

14/ 

ամենօրյա 

հովիվներ 

ԴԱԼ  

սեզոնային 

հովիվներ 

Հեռավորությունը 

(կմ) 

արոտավայրից 

մինչև իրենց 

բնակավայր  

1 Հրայր  Միրզոյան; 

Սերյոժա  Միրզոյան 

Խնձորեսկ   V 100 

2 Վրեժ Դալաքյան, 

Վլադիկ Դալաքյան 

Խնձորեսկ   V 100 

3 Հարությունյան  

Հարութ 

Խնձորեսկ   V 96 

4 Հովհաննես 

Սողոմոնյան, Հակոբ 

Սողոմոնյան 

Խնձորեսկ   V 96 

5 Ղուլյան  Նորիկ Խնձորեսկ   V 100 

6 Շահնուբարյան  

Արամայիս 

Խնձորեսկ   V 84 

7 Ղարդիլյան  

Արամայիս 

Խնձորեսկ   V 100 

8 Վարդան Դիշունց Խնձորեսկ   V 100 

9 Հրանտիկ Բեգլարյան Խնձորեսկ   V 100 

10 Ղալդուց  Սուրիկ Խնձորեսկ   V 100 

11 Սարդարյան  Դավիթ 

Սարդարյան  Յուրիկ 

Խնձորեսկ   V 100 

12 Հայկ Կարապետյան 

Սամվել 

Կարապետյան 

Խնձորեսկ   V 100 

13 Վահագն  

Սարդարյան 

Թամարա  

Սարդարյան 

Խնձորեսկ   V 100 

14 Մուրադյան Արտաշ Խնձորեսկ   V 100 

15 Նորիկ Ղուլիան Խնձորեսկ   V 100 

16 Սերյոժա Բեգլարյան Խնձորեսկ   V 85 

17 Մուրադյան  Արտուշ Ներքին 

նձորեսկ  

  V 100 

18 Մովսիսյան  Գուրգեն Շաքի   V 35 

19 Վահան  

Խաչատրյան 

Շաքի   V 30 

20 Աղաբեկյան  Ալբերտ Գորիս   V 80 

21 Սարդարյան  

Սամվել 

Գորայք   V 90 

22 Գրիգորյան  Շահեն Ակներ   V 100 
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# Հովիվների անուն, 

ազգանուն 

Մշտական 

բնակավայրը     

Տեղամաս 

14/ 

ամենօրյա 

հովիվներ 

ԴԱԼ  

սեզոնային 

հովիվներ 

Հեռավորությունը 

(կմ) 

արոտավայրից 

մինչև իրենց 

բնակավայր  

23 Ղարիբ Ստեփանյան 

Գարեգին 

Ստեփանյան 

Արմավիր   V 80 

24 Հակոբյան  Հրաչ Եղեգնաձոր   V 60 

25 Բակունց  Սասուն Վերիշեն   V 70 

26 Մուրադ Աղաջանյան Գորայք   V 4 

27 Հայկ Մկրտչյան 

Վլադիկ Մկրտչյան 

Գորայք   V 3 

28 Արշակ Անտոնյան Գորայք   V 4 

29 Խորեն Եփրեմյան Գորայք   V 3 

30 Պողոսյան Արամ Գորայք   V 3 

31 Գրիգորյան  Հրաչյա 

Սիմոն  Գրիգորյան     

Գնդեվազ V   20 

32 Շահեն  Նիկոլայան Գնդեվազ V   10 

33 Թաթուլ  Գրիգորյան Գնդեվազ V   6 

34 Նիկոլայան  Դավիթ Գնդեվազ V   10 

35 Եղոյան  Վահան Գնդեվազ V   2 

36 Ռաֆիկ Եղոյան Գնդեվազ V   3 

37 Կարո  Հունանյան Գնդեվազ V   7 

38 Ռուբեն  

Հովհաննիսյան 

Գնդեվազ V   6 

39 Մկրտչյան  Հակոբ Գնդեվազ V   7 

 



Ամուլսար. Հողի ձեռքբերման, փոխհատուցման և կենսամիջոցների վերականգնման պլան 26 
 

Տարբերակ 0 – մարտ 2016թ. 

Հավելված 4. Ազդակիր գյուղատնտեսական հողամասերի սեփականատերերի 

սոցիալ-տնտեսական վիճակը 

ՏՎՅԱԼՆԵՐԻ ԱՂԲՅՈՒՐԸ 

Այս ոլորտում սոցիալ-տնտեսական ելակետային վիճակի ընդհանուր նկարագիրը կազմելու 

համար օգտագործվել են տվյալների հետևյալ աղբյուրները. 
 

o Կենսամիջոցների հետազոտությունն իրականացվել է 2015թ. նոյեմբերի սկզբին՝ 

ընդգրկելով 14-րդ տեղամասում, փոխակրիչի 15մ բուֆերային գոտու սահմաններում 

գտնվող հողամասերի բոլոր սեփականատերերին: Չորրորդ փուլի համար ընդհանուր 

առմամբ հարցում է կատարվել 17 ազդակիր տնային տնտեսություններում, որոնց 

սեփականության տակ է գտնվում 20-22 հողամաս: 

o Խումբը կիրառել է 2014թ. աշնանն իրականացված կենսամիջոցների հետազոտության 

ընթացքում օգտագործված՝ միջազգային խորհրդատու Ֆրեդերիկ Ջիովանետիի 

մշակած նույն մեթոդն ու հարցաշարը: Այսպիսով, երկու հետազոտությունների միջև ոչ 

մի տարբերություն չկա: 2015թ. իրականացված հետազոտությունը ներկայացնում է 

լրացուցիչ հողատերերի չորրոդ փուլի համար: 

o Հողօգտագործման հետազոտություն 2015թ. նոյեմբերին, որի նպատակն էր պարզելու 

հողօգտագործումը Ծրագրի զբաղեցրած տարածքում: 

o 2015թ. սեպտեմբերի վերջին իրականացվել են հարցումներ հովիվների 

շրջանում՝պարզելու ա) ԴԱԼ-ի և շրջակա տարածքների նշանակությունը սեզոնային 

հովիվների համար, որոնք գալիս են Խնձորեսկ գյուղից, և բ) 14-րդ տեղամասի տարածքի 

նշանակությունը գնդեվազցի ամենօրյա հովիվների համար: Ընդհանուր առմամբ 

հարցմանը մասնակցել է 39 հովիվ (30-ը ԴԱԼ-ի տարածքից և 9-ը՝ Գնդեվազից): 

o Տեղական աղբյուրներից, այդ թվում՝ տեղական իշխանություններից և տարբեր 

տեղեկատուներից հավաքված որակական տեղեկություններ: 

o 2014թ. օգոստոսին ԲՍԱԳ-ի նպատակով իրականացված էկոհամակարգերի 

ծառայությունների հետազոտության համար պատասխանատու խմբի կողմից 

անցկացվել են նպատակային խորհրդակցություններ: 

 

ՏՆԱՅԻՆ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՔԱՆԱԿԱԿԱՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ 

Ստորև արդյունքները վերաբերում են հողի ձեռքբերման գործընթացի 4-րդ փուլում ազդեցություն 

կրող 17 տնտեսություններին առնչվող՝ 2015թ. նոյեմբերին իրականացված լրացուցիչ 

հետազոտությանը: 
 
Ազդակիր տնային տնտեսությունների ժողովրդագրություն 
 
Ուսումնասիրված տնային տնտեսությունների ղեկավարների միջին տարիքը կազմում է 52.5, 

նվազագույն տարիքը՝ 32 տարեկան, իսկ առավելագույնը՝ 89 տարեկան: Տնտեսությունը 

բաղկացած է միջինը 4,6 անդամից (ներառյալ՝ տնտեսության ղեկավարը), նվազագույնը 1, 

առավելագույնը 8 և միջինը 5 անդամ: 

 
Կա երկու տնային տնտեսություն, որոնք ղեկավարվում են կանանց կողմից (11,7%). Մեկը 

ղեկավարում է կինը, մյուսը՝ թոշակառու զույգը: 
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Սա հաստատում է 2014թ. աշնան ավելի մեծ խմբի (140 տնային տնտեսություն) հետազոտության 

արդյունքները, այսինքն՝ ընդհանուր առմամբ կրթված համայնք, որտեղ տնային տնտեսության 

ղեկավարը ստացել է առնվազն նախնական կրթություն:  
 
 

 
 
Հարցմանը մասնակցած տնային տնտեսությունների ղեկավարների մեծ մասը նշել էին 

այգեգործությունը, միաժամանակ շեշտելով, որ իրենց ապրուստի միջոցները հիմնված են 

միաժամանակ մի քանի հանգամանքների վրա՝ այգեգործություն, անասնապահություն, 

պատահական (մեկանգամյա) աշխատանք և այլն: 

 

Կենսամիջոցներ և կենսամակարդակ 
 
Ստորև գծապատկերը ցույց է տալիս կենսամակարդակի ցուցանիշ ընտրված տնային որոշ իրեր 

ունեցող ընտանիքների տոկոսային հարաբերակցությունը: 
 
 
 
 
 
 
 

Տնային տնտեսությունների ղեկավարների

կրթական մակարդակը

secondary: 47% technical: 17%

university degree: 30% elementary: 6%

միջնակարգ, 47%

բարձրագույն, 30%
տեխնիկական, 17%

տարրական, 6%

Տնային տնտեսությունների ղեկավարների

նախնական հիմնական զբաղմունքը

farmers: 17% pensioner: 17%
odd/other jobs: 35% civil servant: 12%
business/non farming: 6% housekeeper: 6%
unemployed: 6%

այգեգործ, 17%

այլ աշխատանք, 35%

բիզնես/ոչ այգեգործ., 6%

գործազուրկ, 6%

թոշակառու, 17%

քաղ. ծառայող, 12%

տնային տնտեսուhի, 6%
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Հաջորդ գծապատկերները ցույց են տալիս ազդակիր տնային տնտեսությունների տոկոսային 

հարաբերությունը, որոնք որպես իրենց ծախսերի հիմնական աղբյուր նշել են որոշ 

տեսակի ծախսումներ, իսկ աջ կողմում ներկայացված է ծախսերի միջին բաշխումը:  

Երկու գրաֆիկներում սննդի վրա ծախսը նշվել է որպես ծախսերի հիմնական աղբյուր, և  

դրա վրա ամսական կտրվածքով ծախսվում է ամենամեծ գումարը: 
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Տնային տնտեսությունների հիմնական ծախսերի

աղբյուրները



Ամուլսար. Հողի ձեռքբերման, փոխհատուցման և կենսամիջոցների վերականգնման պլան 29 
 

Տարբերակ 0 – մարտ 2016թ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Գյուղատնտեսություն 
 
Հաջորդ երկու գծապատկերները ցույց են տալիս ազդակիր հողամասի սեփականության 

իրավունքը և հողօգտագործման նպատակը: Պարզվել են բոլոր հողամասերի 

սեփականատերերը, և հողերի 88%-ն օգտագործվում է գյուղատնտեսական նպատակներով: Իսկ 

այն հողերը, որոնք չեն օգտագործվում, հիմնականում պատկանում են ծեր թոշակառուներին:  
 
 

 
     

 
Մյուս գծապատկերը ցույց է տալիս հետազոտված տնային տնտեսությունների՝ 

գյուղատնտեսության տարբեր ճյուղերից տարեկան եկամուտը, ինչը ցույց է տալիս, որ եկամուտը 

հիմնված է կենսամիջոցների տարբեր աղբյուրների վրա:  
 
 
  

Ազդակիր հողամասի սեփականության

իրավունք և օգտագործում

Հողամասի սեփականատեր և օգտագործող՝
94%

Սեփականատեր, այլ վարձակալող՝6%

Ազդակիր հողամասի օգտագործում

Գյուղատնտեսական նպատակներով

օգտագործում՝ 88%

Հողը չեն օգտագործում ՝ 12%

Տնային տնտեսությունների

ծախսերի բաշխումը

Food: 28% HH expenses: 10%

Utilities: 13% Health: 7%

Agriculture/livestock: 13% Transportation: 14%

Other: 7%

Սնունդ՝ 28%

Կոմունալ՝ 13%

Գյուղատնտ./անասն 13%

Այլ 7%

ՏՏ ծախսերը 10%

Առողջապահություն 7%

Տրանսպորտ 14%
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Ստորև ներկայացված աղյուսակը ցույց է տալիս հարցմանը մասնակցած տնային 

տնտեսությունների տարեկան միջին եկամուտը գյուղատնտեսության տարբեր ոլորտներից, ինչը 

վկայում է, որ եկամուտը հիմնված է կենսամիջոցների տարբեր աղբյուրների վրա: 
 

 

 Տնային տնտեսությունների ընդհանուր եկամուտը բոլոր 

աղբյուրներից, այդ թվում՝ գյուղատնտեսություն, 

անասնապահություն, վճարվող աշխատանք, 

ծառայություններ, մեկանգամյա աշխատանք և այլն 

 ՀՀ դրամ/տարեկան ԱՄՆ դոլար / տարեկան4 

Միջինը 2,380,000 5,000 

Առավելագունը 5,800,000 12,080 

Նվազագույնը 300,000 625 

 
 
 
 

                                                             
4 ՝$1=480 ՀՀ դրամ տարադրամի փոխարժեքով 
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Գյուղատնտեսությունից տնային տնտեսությունների

տարեկան եկամուտը


