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1. ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ 

1.1. Փաստաթղթի նկարագրություն 

Սույն փաստաթուղթը հանդիսանում է Լիդիան Ինթերնեյշնլ /այսուհետ` Լիդիան/ ընկերության 

և դրան պատկանող  “Գեոթիմ” ՓԲԸ /այսուհետ` Գեոթիմ/ դուստր ձեռնարկության պատվերով, 

Հայաստանում Ամուլսարի ոսկու հանքավայրի շահագործման ծրագրի /այսուհետ` Ծրագիր/ 

շրջանակներում նախապատրաստված Հողի ձեռքբերման և կենսամիջոցների վերականգնման 

պլան /այսուհետ` ՀՁԿՎՊ/: Այն մշակվել է հողի ձեռքբերման և վերաբնակեցման հարցերով 

խորհրդատու Ֆրեդերիկ Ջիովանեթիի կողմից` վերաբնակեցման և սոցիալական հարցերով 

փորձագետ Լելա Շատիրիշվիլիի և Գեոթիմի անձնակազմի աջակցությամբ` 2013 թ. մարտից 

մինչև 2015թ. փետրվարն ընկած ժամանակահատվածում:   

 

Տվյալ փաստաթուղթը ներկայացնում է հողի ձեռքբերմանն ու կենսամիջոցների 

վերականգնմանն ուղղված Լիդիանի գործողությունները և մանրամասնում է ինչպես 

Հայաստանյան օրենսդրության, այնպես էլ միջազգային պահանջների, մասնավորապես` 

Լիդիանի բաժնետեր հանդիսացող Միջազգային ֆինանսական կորպորացիայի /ՄՖԿ/ և 

Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի /ՎԶԵԲ/-ի պահանջների համաձայն հողի 

նկատմամբ իրավունքների ձեռքբերումն ապահովող պլաններն ու պարտավորությունները: 

Ծրագրի շրջանակներում նախատեսվում է բանակցային եղանակով ապահովել առավելագույն 

թվով ազդակիր հողատերերի և հողօգտագործողների կամավոր  համաձայնությունը, սակայն 

օտարման տարբերակի կիրառումը` որպես վերջին հնարավորություն, նույնպես բացառված չէ:  

 

Արդյունքում, կիրառվում են հարկադրված վերաբնակեցմանը վերաբերող ՄՖԿ-ի և ՎԶԵԲ-ի 

պահանջները (ՄՖԿ-ի Կատարողական Չափանիշ 5-ը և ՎԶԵԲ-ի Կատարողական Պահանջ 5-ը), 

ինչի դեպքում վերաբնակեցման պլանավորման փաստաթղթի մշակումը պարտադիր է 

դառնում: Սույն փաստաթուղթը պետք է համապատասխանի նշված պահանջներին: 

Մասնավորապես, «Կենսամիջոցների վերականգնման պլանը»` ԿՉ5-ի կետ 25-ին և ԿՊ5-ի կետ 

24-ին: «Վերաբնակեցման գործողությունների պլաններ»-ին վերաբերող ԿՉ5-ի կետ 19-ն ու ԿՊ5-

ի կետ 15-ը կիրառելի չեն` հաշվի առնելով ֆիզիկական վերաբնակեցման բացակայությունը:  

 

Սույն փաստաթուղթը ենթակա է հրապարակման` Ամուլսար Ծրագրի Բնապահպանական և 

սոցիալական ազդեցության գնահատման հետ մեկտեղ: Որոշ բաժիններ, ինչպիսիք են օրինակ` 

Ծրագրի նկարագրությունը, համառոտ ձևով ներկայացված են ստորև, իսկ ավելի մանրամասն` 

ԲՍԱԳ-ի ամբողջական զեկույցում: Սույն փաստաթղթում ներկայացված քարտեզները վերցված 

են Wardell Armstrong International (WAI) կողմից պատրաստված ԲՍԱԳ-ից:  

 

1.2. ԱՄՈՒԼՍԱՐԻ ԾՐԱԳԻՐ  

1.2.1. Ծրագրի համառոտ նկարագրություն 

 

Ամուլսարի Ծրագիրը 2006թ–ին Լիդիանի կողմից հայտնաբերված ոսկու և արծաթի նոր 

հանքավայր է: Այն գտնվում է երկու առանձին, այն է` Վայոց Ձորի և Սյունիքի մարզերի 

տարածքում: Ամուլսարի հանքավայրերը տեղակայված են Ամուլսար լեռան բարձրադիր 

վայրերում: Ծրագրի տարածքը ներառում է երեք հիմնական համայնք, այն է` Սարավանն ու 
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Գնդեվազը, որոնք գտնվում են Վայոց Ձորի մարզում, հանքավայրից համապատասխանաբար 

5կմ դեպի հարավ-արևելք և 7 կմ դեպի արևմուտք, և Սյունիքի մարզի Գորայքը, որը գտնվում է 

հանքավայրից մոտ 5 կմ դեպի հարավ-արևելք: Հանգստավայր և առողջարանային քաղաք 

հանդիսացող Ջերմուկը գտնվում է Ծրագրի գոտուց դեպի հյուսիս, մոտ 8 կմ հեռավորության 

վրա: Ծրագրի տեղադիրքը Հայաստանի տարածքի սահմաններում ներկայացված է Նկար 1-ում: 

Հարևան համայնքները պատկերված են Նկար 2-ում, իսկ Ծրագրի հիմնական օբյեկտները` 

Նկար 3-ում:         

 

Նկար 1. Ծրագրի տեղադիրքը Հայաստանի Հանրապետության սահմաններում  
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Նկար 2. Ծրագիրն ու հարևան համայնքները 

 
 

 



Ֆ. Ջիովանեթի – Վեր.6 – փետրվար 2015 

 

Նկար 3. Ծրագրի հիմնական հանգույցները  

 
 Նշում` Հատակագիծը կարող է ենթարկվել չնչին փոփոխությունների  
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Արդյունահանման գործընթացն իրականացվելու է բաց եղանակով, իսկ ոսկու և արծաթի 

կորզումը` կույտային տարրալվացման տեխնոլոգիայով: Ամուլսարի բացահանքերի  

շահագործումը կտևի մոտ  11 տարի և կներառի Արտավազդես, Տիգրանես և Էրատո 

հանքամարմինները: 

 

Կույտային տարրալվացման հրապարակը առաջարկվում է տեղադրել Ամուլսար լեռան 

արևմտյան մասում, Գնդեվազ գյուղից մոտ 1 կմ դեպի հարավ, իսկ բացահանքերից` ուղղիղ գծով 

մոտ 6 կմ հեռավորության վրա: Այն ներառելու է նաև կուտակման ավազաններ և ոսկու 

կորզման գործարան:  

 

Արդյունահանման հրապարակի հասանելիությունը նախատեսվում է ապահովել Գնդեվազն ու 

Ջերմուկը մայրուղուն կապող ճանապարհի միջոցով: Ճանապարհը շարունակվելու է հովտով 

վերև` դեպի արևելք, և ծառայելու է որպես կույտային տարրալվացման հրապարակի 

կառուցման, գործարկման ու շահագործման համար հիմնական ուղի: Հրապարակի 

էլեկտրամատակարարման նպատակով նախատեսվում է օգտագործել հրապարակի արևմտյան 

ծայրամասով անցնող հոսանքի գծերը, ինչպես նաև կառուցել նոր էլ. ենթակայան:   

     

Ջարդիչ կայանը, ինչպես նաև տեխնիկական սպասարկման արտադրամասերն ու 

գրասենյակները նախատեսվում է տեղակայել Էրատո հանքափոսից դեպի հյուսիս` 1 կմ 

հեռավորության վրա, առկա հետախուզական ճամբարի հարևանությամբ: Փոշեգոյացումից 

խուսափելու համար ծածկով ապահովված վերգետնյա փոխակրիչի միջոցով ջարդված 

հանքաքարը տեղափոխվելու է կույտային տարրալվացման հրապարակ: Ջարդիչ կայանի և 

/կույտային տարրալվացման հրապարակի միջև սահմանվել է մոտ 7.5 կմ երկարությամբ 

հարմար ուղի: Փոխակրիչի երկայնքով նախատեսվում է կառուցել ճանապարհ`փոխակրիչի 

սպասարկման համար մեքենաների  մուտքը, ինչպես նաև լեռան գագաթին գտնվող ջարդիչ 

կայանի և արտադրական ենթակառուցվածքների հասանելիությունն ապահովելու նպատակով: 

Ավելորդ հողախախտումից խուսափելու համար նշված միջանցքում կտեղադրվեն նաև 

մանրաթելային օպտիկական մալուխներն ու ջրի և հոսանքի գծերը:  Համայնքների հետ 

ընթացող բանակցությունների արդյունքում կորոշվեն անցումների տեղադիրքերն ու ձևերը` 

մեքենաների, հետիոտների ու հովիվների կարիքները հնարավորինս բավարարելու համար:   

 

1.2.2. Ծրագրի հովանավորները 

Ամուլսար Ծրագիրը մշակվել է երկրաբանական հետախուզման և հանքարդյունաբերության 

բնագավառում մասնագիտացված բրիտանական Lydian International (այսուհետ` Լիդիան) 

ընկերության և Լիդիանի 100% սեփականությունը հանդիսացող հայաստանյան «Գեոթիմ» ՓԲԸ   

(այսուհետ` Գեոթիմ) ընկերության կողմից: Համաշխարհային Բանկի Խմբի մասնավոր 

հատվածը հանդիսացող Միջազգային ֆինանսական կորպորացիան /ՄՖԿ/, ինչպես նաև 

Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկը /ՎԶԵԲ/ հանդիսանում են Լիդիան 

Ինթենեյշնլ ընկերության բաժնետեր` յուրաքանչյուրը 7% բաժնեմասով:  
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1.2.3. Թույլտվությունների ստացման գործընթացը 

2014թ. հուլիսի 29-ին Գեոթիմը դիմեց հանքարդյունահանման թույլտվության համար, իսկ 2014թ. 

նոյեմբերի 26-ին ստացավ հանքի շահագործման իրավունքը ՀՀ Էներգետիկայի և բնական 

պաշարների նախարարությունից:  

 

Տիգրանես, Արտավազդես և Էրատո հանքերի շահագործման համար անհրաժեշտ է նշյալ 

հանքափոսերի շահագործման իրավունք: Հանքերի կոնցեսիայի վերաբերյալ նախորդ օրենքի 

համաձայն, 2009թ-ին տրամադրվել է ՇԱԹՎ-29/245 (նախկին 14/588) հանքարդյունահանման 

լիցենզիա, որը թարմացվել է 22/11/2011թ-ին Էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարի 

206-Ա հրամանով` ներառելով Տիգրանես/Արտավազդես հանքափոսերը, ինչից հետո 2012թ. 

սեպտեմբերի 26-ով թվագրված թիվ ՇԱԹՎ-29/245 հանքարդյունահանման լիցենզիայով 

թարմացվել է հանքարդյունահանման թույլտվությունը: 2013թ. սեպտեմբերի 25-ին երկարացվել 

է Էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարի թիվ 156-Ա հրամանով Գեոթիմին 

տրամադրված Հանքարդյունահանման թույլտվությունը:   Հանքարդյունահանման թույտվության 

ժամկետը երկարացվել է մինչև 2040թ. ապրիլի 3-ը:  

 

Ինչպես արդեն նշվել է, 2014 թ-ին ընկերությունը դիմել է Հանքարդյունահանման թույլտվության 

երկարաձգման համար, որը ստորագրվել է 2014թ. նոյեմբերի 26-ին, նոյեմբերին հաստատված 

նախարարի թիվ 286-Ա հրամանով` ներառելով Էրատո բացահանքը և հանքարդյունահանման 

ու հանքաքարի շահագործման հետ կապված ենթակառուցվածքները:  

 

Նոր Հանքարդյունահանման թույլտվությունը գործում է մինչև 2034թ.հունվարի 01-ը` ներառելով 

հետևյալ փուլերը.   

1. Շինարարություն` 2 տարի 

2. Հանքի շահագործում` 9 տարի 

3. Հանքի փակում` 7 տարի: 
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2. ԻՐԱՎԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱՎՈՐՈՒՄ 

 

2.1. Հայաստանի Հանրապետության նորմատիվ իրավական հիմնական ակտեր 

Տվյալ բաժինը նախատեսված չէ «Հողի մասին» ողջ ՀՀ օրենսդրությունը համապարփակ 

ներկայացնելու համար: Այն ապահովում է Ամուլսար Ծրագրի շրջանակներում հողի 

ձեռքբերման, փոխհատուցման և կենսամիջոցների վերականգնման գործընթացներին 

վերաբերող հիմնական օրենսդրական դրույթների համառոտ նկարագրություն:      

 

2.1.1. Հիմնական օրենսդրական ակտերի ներկայացում  

Հողի ձեռքբերմանն ու փոխհատուցմանը վերաբերող հիմնական իրավական և նորմատիվային 

ակտերը ներառում են հետևյալը`   

- Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրություն (ընդունված` 05.07. 1995), 

-«Պետության և հանրության կարիքների համար սեփականության օտարման մասին» 

օրենք (ընդունված` 27.10. 2006), այսուհետ` «Օտարման մասին օրենք» 

-«Անշարժ գույքի գնահատման գործունեության մասին» օրենք (ընդունված` 04.10.2005) 

-Հողային օրենսգիրք1 (ընդունված` 2.05.2001) 

-Քաղաքացիական օրենսգիրք (ընդունված` 5.05.1998) 

-Քաղաքացիական դատավարության օրենսգիրք (ընդունված` 17.06.1998) 

-Վարչական դատավարության օրենսգիրք (ընդունված` 28.11.2007): 

Վերոնշյալ հիմնական իրավական ակտերից բացի, գործում են և դիտարկվել են նաև կոնկրետ 

հարցերին վերաբերող մի շարք ակտեր: Այդ կանոկարգերի ցանկը ներկայացված է Հավելված 1-

ում: 

 

2.1.2. Սահմանադրական հիմնական սկզբունքներ  

Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրությունը (05 հուլիսի 1995թ.) ապահովում է 

սեփականության և գույքային իրավունքների պաշտպանություն Մարդու իրավունքների 

համաշխարհային հռչակագրի համաձայն և սահմանում է այն հիմնական սխզբունքները, որոնց 

համաձայն հնարավոր է կատարել գույքի օտարում` հանրային շահերից ելնելով (Հոդված 31): 

Մասնավորապես, «Յուրաքանչյուր ոք իրավունք ունի իր հայեցողությամբ տիրապետելու, 

օգտագործելու, տնօրինելու եւ կտակելու իր սեփականությունը։ Սեփականության իրավունքի 

իրականացումը չպետք է վնաս պատճառի շրջակա միջավայրին, խախտի այլ անձանց, 

հանրության եւ պետության իրավունքներն ու օրինական շահերը: Ոչ ոքի չի կարելի զրկել 

սեփականությունից, բացառությամբ դատական կարգով՝ օրենքով նախատեսված 

դեպքերի:Սեփականության օտարումը հասարակության եւ պետության կարիքների համար 

կարող է կատարվել միայն բացառիկ՝ գերակա հանրային շահերի դեպքերում, օրենքով 

սահմանված կարգով, նախնական համարժեք փոխհատուցմամբ:» 

                                                           
1 Հողային Օրենսգրքի 101- 104-րդ հոդվածները դիտարկում են հողի հարկադիր օտարման դեպքերը օրենքի լուրջ խախտումների սահմաններում: Հոդված 105-ը 

ուսումնասիրում է օտարումը բնական աղետների և այլ արտակարգ իրավիճակների դեպքում: 106-108-րդ հոդվածները դիտարկում են օտարումը հանրային և համայնքային 

կարիքներից ելնելով: Նշյալ հոդվածները սահմանում են Սահմանադրությանը համապատասխանող մի շարք սկզբունքներ, սակայն ընդհանուր առմամբ դրանք այդքան 

կոնկրետ չեն, որքան որ 2006 թ. Օտարման օրենքը:   
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2.1.3. Օտարման2 գործընթաց  

Տվյալ բաժնում նկարագրված է ՀՀ-ում ընդհանուր առմամբ կիրառվող օտարման գործընթացը` 

հասկանալու համար դրան առնչվող իրավական ընթացակարգերը, ինչը սակայն չի նշանակում, 

որ տվյալ Ծրագրի շրջանակներում անպայմանորեն կկիրառվի օտարման գործընթաց: 

2.1.3.1.  Ընդհանուր սկզբունքներ  

Օտարման օրենքը («Գույքի օտարումը պետության և հանրության կարիքների համար» օրենքը) 

անդրադառնում է  (1) գերակա հանրային շահի և (2) Սահմանադրությամբ սահմանված կարգով 

համապատասխան և ողջամիտ փոխհատուցման սկզբունքներին (տես վերոգրյալ 17): 

 «Գերակա հանրային շահ»-ը կարող է սահմանվել կառավարության որոշմամբ օրենքով3 

նախատեսված մի շարք դեպքերում, որոնցից են` “Պետական, համայնքային կամ 

միջհամայնքային նախագծերի իրականացման ապահովումը էներգետիկայի, 

հեռահաղորդակցության, ջրամատարակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածքների, 

ջերմամատակարարման, քաղաքաշինության, բնական պաշարների հետախուզման և 

օգտագործման, տրանսպորտի, կապի միջոցների կամ բնակեցման ենթակառուցվածքների 

ոլորտներում”:    

2.1.3.2. Ընթացակարգ 

Հայաստանում կիրառվող օտարման գործընթացը ունի բարդ կառուցվածք, իսկ տարբեր 

ասպեկտների համար, ինչպիսիք են օրինակ` չափագրումներն ու գնահատումը (տես վերոգրյալ 

կետ 16 և Հավելված 1) կիրառվում են ավելի կոնկրետ իրավական ակտեր: Հիմնական փուլերը 

հետևյալն են (տես Նկար 1-ը գործընթացի պարզեցված նկարագրման համար). 

 Ա. Նախապատրաստական քայլեր և Հանրային շահ ճանաչելու վերաբերյալ որոշում. 

 

«Գերակա հանրային շահ ճանաչելու վերաբերյալ» կառավարության որոշման առկայությունը  

 (Սեփականության օտարման օրենքի հոդված  7) պարտադիր է: Որոշումը կայացվում է 

Կառավարության կողմից և հիմնվում է հնարավոր ազդակիր սեփականության նախնական 

ուսումնասիրության վրա:  

«Պետության և հանրության կարիքների համար օտարվող գույքի նախնական 

ուսումնասիրությունը» (Օտարման օրենքի հոդված 8-ը) իրականացվում է Ծրագրի համար 

պատասխանատու կազմակերպության կողմից: Վերջինս Նախարարների խորհրդին 

ներկայացնում է հատուկ դիմում, որը, դրական պատասխանի դեպքում, հաստատվում է 

որոշման ձևով («Գույքի նախնական ուսումնասիրություն կատարելու մասին» կառավարության 

                                                           
2
 «Օտարում» եզրույթը օգտագործվում է տվյալ փաստաթղթում Հայաստանյան օրենսդրությամբ 

սահմանված «Հողի օտարումը պետության և հանրության կաիքների համար» օրենքի իմաստով, ինչը 

իրականում հանդիսանում է մասնավոր սեփականության փոխանցում Պետության օգտին` հանրության 

կարիքներից ելնելով: Այլ իրավական համատեքստերում օգտագործվող հոմանիշներն են` «Հարկադիր 

ձեռքբերում», «Յուրացում», «Պետականացման իրավունք» և այլն:
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որոշում4): Ընդհանուր գործընթացի շրջանակներում, տվյալ որոշումը հանդիսանում է օտարման 

գործընթացը արտոնող առաջին որոշումը: 

Այս երկու քայլերը իրականացվում են միայն մանրակրկիտ մշակված նախագծի առկայության 

դեպքում և Ծրագրի ազդեցության տարածքը վերջնականապես սահմանելու դեպքում: Նշված 

միջոցառումները (նախնական ուսումնասիրության դիմում և հարակից որոշում, նախնական 

ուսումնասիրություն, հանրային շահ ճանաչելու որոշում) տևում են մոտ 2,5-3 ամիս: 

Կառավարության կողմից հաստատվելուց հետո, հանրային շահ ճանաչելու որոշումը ենթակա է 

հրապարակման և բոլոր ազդակիր հողատերերի անհատական իրազեկման, վերջիններս կարող 

են բողոքարկել այն դատական կարգով մեկ ամսվա ընթացքում (հոդված 9):         

Բ. Ազդակիր գույքերի մանրամասն սահմանում, նկարագրություն և գնահատում. 

Բոլոր ազդակիր հողատերերին հանրային շահ ճանաչելու մասին որոշման մասին ծանուցելուց 

հետո, օտարման համար պատասխանատու մարմինը պատրաստում է «Նկարագրության 

արձանագրություններ» Կառավարության կողմից հաստատված կարգով (տես տվյալ 

գործընթացին վերաբերող օրենսդրության համապատասխան կետերը վերոգրյալ կետ 16-ում): 

Նշված Նկարագրության արձանագրությունները կազմվում են օրենքով սահմանված ձևաչափով 

և ենթակա են ստորագրման հողատերերի կողմից` գնահատման գործընթացը սկսելուց առաջ: 

Իրականում, դա մանրամասն չափագրական ուսումնասիրություն է, որում նշվում են ազդակիր 

սեփականության բոլոր տարրերը (հող, շինություններ, ծառեր և մշակաբույսեր): Այն չի 

ներառում ազդակիր գույքի սեփականատերերի և օգտագործողների սոցիալ-տնտեսական 

նկարագրությունը` նշելով միայն նրանց անհատական տվյալները: Որպես կանոն, 

Նկարագրության արձանագրությունները կազմվում են կամ անկախ ուսումասիրողների կամ 

Ծրագրի համար պատասխանատու կազմակերպության անձնակազմի կողմից:  

Նկարագրության արձանագրության ստորագրումը համարվում է վերջնական սահման, որից 

հետո իրականացված գույքի փոփոխությունները կամ գույքի հետ կապված գործարքները հաշվի 

չեն առնվում: Փոխարենը, սեփականատերերը կարող են վաճառել իրենց պատկանող գույքը 

կամ փոփոխություններ ներառել դրանում` Օտարման մասին որոշման վերաբերյալ ծանուցման 

պահից մինչև Նկարագրության արձանագրության ստորագրման պահն ընկած 

ժամանակահատվածում:    

Գնահատումը կատարվում է անկախ արտոնագրված գնահատող ընկերության կողմից և 

կապված չէ Նկարագրության արձանագրություններ կազմելու հետ: Գնահատումը կատարվում 

է միայն Նկարագրության արձանագրությունները կազմելուց և AP-ի կողմից ստորագրելուց 

հետո: 

Գնահատման արդունքների հիման վրա, օտարման համար պատասխանատու մարմինը 

կազմում է ընդհանուր փոխհատուցման վերջնական բյուջե և Նախարարերի խորհրդին է 

ներակայցնում խնդրանք` պետական բյուջեից համապատասխան գումարներ հատկացնելու 

նպատակով:   

Գ.  Պայմանագիր և վճարում  

Կապալառուների կողմից գնահատման զեկույցներն ու Նկարագրության 

արձանագրությունները կազմելուց և պատասխանատու մարմնի կողմից ընդունվելուց հետո, 
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դրանք ծառայում են որպես օտարում իրականացնող մարմնի և ազդակիր հողատերերի միջև 

կնքվելիք փոխհատուցման պայմանագրի հիմք: 

Նկարագրության արձանագրության  փուլի ընթացքում հնարավոր է կատարել որոշ ուղղումներ, 

իսկ փոխհատուցման պայմանագրի փուլում հնարավոր են որոշակի մակարդակի 

բանակցություններ: 

Օտարման համար պատասխանատու մարմնի կողմից վճարումները կատարվում են չեքով կամ 

բանկային փոխանցմամբ:  

2.1.3.3. Հայաստանում կիրառվող օտարման գործընթացի հիմնական խնդիրները 
միջազգային չափանիշների տեսանկյունից  

Հայաստանում կիրառվող օտարման գործընթացը բարդ է:  Փորձը ցույց է տալիս, որ 

կառավարության կողմից իրականացվող որոշ ծրագրերի շրջանակներում, ինչպիսիք են 

օրինակ` ճանապարհաշինությունը, առաջանում են գործընթացի և հարակից ընթացակարգերի 

հետ որոշ խնդիրներ: Ամուլսարի ծրագրի պես ծրագրերին առնչվող ՀՀ-ում կիրառվող օտարման 

գործընթացի հիմնական խնդիրները հետևյալն են` 

- Գործընթացը ենթադրում է նախարարների խորհրդի մի քանի որոշումների 

առկայություն, ինչը չի կարող ընթանալ անխափան, 

- Օտարման մասին օրենքը չի նախատեսում հատուկ դրույթներ մասնավոր սեկտորի 

ծրագրերի շրջանակներում օտարում իրականացնելու համար, և այս բնագավառում 

առկա ընթացակարգային փորձը խիստ սահմանափակ է, 

- Օտարման համար պատասխանատու պետական մարմինները ստիպված են կատարել 

Հայաստանյան օրենքներով սահմանված գնահատման պահանջները և ապահովված 

չեն փոխհատուցման արժեքները միջազգային չափանիշներով սահմանված 

վերականգնողական արժեքներին համապատասխանեցնելու համար անհրաժեշտ 

իրավական միջոցներով:  

Հաշվի առնելով վերոնշյալ հնարավոր դժվարությունները, Ծրագրի շրջանակներում որոշվել է 

կիրառել օտարման տարբերակը միայն որպես վերջին միջոց, այն էլ ՄՖԿ Կատարողական 

Չափանիշ 5-ի և ՎԶԵԲ Կատարողական Պահանջ 5-ի համատեքստում:     

2.1.4. Գնահատում  

Չնայած որ Ծրագրի շրջանակներում օտարման տարբերակի կիրառում չի նախատեսվում 

(միայն որպես վերջին տարբերակ, բանակցային եղանակով փոխհամաձայնության հասնելու 

բոլոր հնարավորությունները սպառելուց հետո), այնուամենայնիվ այն տրամադրում է 

Հայաստանում կիրառվող գնահատման մեթոդների վերաբերյալ օգտակար տեղեկատվություն: 

Օտարված գույքի գնահատումը իրականացվում է Օտարման մասին օրենքի հոդված 11-ով 

սահմանված կարգով, ինչի համաձայն փոխհատուցումը հաշվարկվում է շուկայական 

արժեքով` գումարած 15 տոկոս հավելավճար: Գույքի շուկայական արժեքը որոշվում է  “Անշարժ 

գույքի գնահատման մասին” օրենքով սահմանված կարգով, որի հոդված 8-ի համաձայն անշարժ 

գույքի գնահատումը պարտադիր է այն դեպքերում, երբ գույքի օտարումը տեղի է ունենում 

սոցիալական/հանրային կամ պետական կարիքների համար, և այն պետք է կատարվի 

արտոնագրված գնահատողների կողմից: Գնահատման արդյունքները արտացոլվում են 

գնահատման զեկույցում, որում անհրաժեշտ է ներառել հետևյալը.     
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- Գույքի անվանումն ու հասցեն, ինչպես նաև գնահատման ամսաթիվը, 

- Գնահատման երեք տարբեր մեթոդների վկայակոչում, 

- Գնահատվող գույքի նկատմամբ իրավունքները և սահմանափակումները, 

- Գույքի վերաբերյալ համապաասխան տեղեկատվություն` աղբյուրի նշմամբ, 

- Գույքի` տեղում իրականացված ուսումնասիրության արդյունքներն ու գնահատվող գույքի 

նկարագրությունը, 

-Շուկայական արժեքի հաշվարկ երեք տարբեր մեթոդներով և դրանց համաձայնեցումը: 
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Նկար  4. «Պետության և հանրության կարիքների համար սեփականության օտարման մասին» 

ՀՀ օրենքի համաձայն օտարման գործընթացի նկարագիր  

Ժամանակային  սահմանները  պայմանական են և կարող են փոփոխվել  

 

Օտարման գործընթացի 

հիմնական քայլերը  
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Նախնական ուսումնասիրութուն 

(ազդակիր գույքի և հողատերերի 
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Հանրային շահի որոշման 

հրապարակում և բոլոր ազդակիր 

անձանց տեղեկացում  

 

Preparation of application for detailed 

survey 

Մանրակրկիտ ուսումնասիրության 
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Մանրամասն ուսումնասիրության և 

գնահատման իրականացում  

Նկարագրության և գնահատման 

արձանագրությունների պատրաստում  

Պլանի և բյուջեի հաստատում 

Ժամանակ, 

շաբաթներ 
10 

20 

30 

50 

60 

40 

Հանրային շահի վերաբերյալ 

որոշում, այդ թվում` նախնական 

ուսումնասիրության հիման վրա 

բացահայտված ազդակիր 

անձանց ցանկը  

Գնահատման արձանագրությունների 

հիման վրա բյուջեի կազմում  

Ազդակիր անձանց հետ 

բանակցություններ 

Փոխհատուցման պայմանագրերի 

կնքում  

Փոխհատուցման վճարում 

compensation Դատական գործեր և գանգատների 

լուծման գործընթաց  
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2.1.5. Սերվիտուտ  

Քաղաքացիական օրենսգրքի հոդված 210-217 (ինչպես նաև Հողային օրենսգրքի հոդված 50)-ի 

համաձայն, հողատարածքի սեփականատերերը/օգտագործողները կարող են դիմել հարևան 

հողտարածքի սեփականատիրոջը` վերջինիս հողատարածքից սահմանափակ օգտագործման 

իրավունքով օգտվելու նպատակով (սերվիտուտ): Սերվիտուտը կարող է սահմանվել  հարևան 

հողակտորի միջով անցնելու կամ փոխադրվելու հնարավորություն ստանալու, 

էլ.հաղորդակցման գծեր, կապի միջոցներ կամ խողովակներ տեղադրելու և շահագործելու, 

ջրամատակարարում կամ կոյուղի ապահովելու և այլ նպատակներով:    

ՀՀ Քաղաքացիական օրենսգրքի հոդվածներ  211 և 212-ը սահմանում են կամավոր կամ 

հարկադիր սերվիտուտներ: Կամավոր սերվիտուտը սահմանվում է գրավոր կազմված և 

նոտարական վավերացմամբ պայմանագրի ձևով, որում նշվում է սերվիտուտի գործողության 

ժամկետն ու պայմանները և ներառվում է համապատասխան հատակագիծը: Հարկադիր 

սերվիտուտը սահմանվում է դատական կարգով, սերվիտուտ պահանջող անձի հայցով, 

կամավոր սերվիտուտի կամ դրա պայմանների վերաբերյալ համաձայնության չհասնելու 

դեպքում: Սա արվում է հանրային կարիքների համար հիմնվող ինժեներատեխնիկական 

ենթակառուցվածքների և խողովակաշարերի շահագործման և սպասարկման նպատակով: 

Սերվիտուտի իրավունքները ենթակա են գրանցման մնացած իրավունքների պես: 

2.1.6. Հողի կատեգորիայի փոփոխության վճար 

Վերոգրյալ վճարը ենթակա է վճարման հողի այսպես կոչված «նպատակային նշանակությունը» 

գյուղատնտեսականից արտադրականին փոփոխելու դեպքում: Վճարը հաշվարկվում է 

արտադրական հողի և գյուղատտեսական հողի կադաստրային արժեքների տարբերությունից 

ելնելով: Տվյալ Ծրագրի համար նախարարների խորհրդի կողմից սահմանվել է կոնկրետ 

կադաստրային արժեք «Գեոթիմ» ՓԲԸ-ի կողմից օգտագործվելիք հողերի համար, այն է`1,242 ՀՀ 

դրամ 1մ2 համար, 222 դրամ 1մ2 համար փոփոխության արժեքի դիմաց, Գնդեվազի հողերը այլ 

արտադրական նպատակներով օգտագործելու դեպքում: Գյուղատնտեսական հողերի 

կադաստրային արժեքը կարող է տարբեր լինել` դրա որակից և դասակարգումից կախված, 

սակայն ընդհանուր առմամբ այն տատանվում է 30 – 50 ՀՀ դրամ 1մ2 սահմաններում Գնդեվազի 

տարածքում: Այս գումարները վճարվում են շահագրգիռ համայնքների բյուջեներ, այն է` 

Ծրագրի դեպքում դա հիմնականում Գնդեվազ համայնքն է, և շատ ավելի պակաս ծավալով` 

Սարավան համայնքը:      

2.1.7. Համասեփականություն  

Վաղ 90-ներին մասնավորեցվելու ժամանակ հողերը հատկացվել են գյուղացիներին: Նրանցից 

ոմանք մահացել են ժամանակի ընթացքում, իսկ իրենց սեփականության իրավունքը գրանցվել է 

վերջիններիս բոլոր ժառանգների անունով: Արդյունքում, հողամասերից շատերը հանդիսանում 

են մի քանի (որպես կանոն 2-5) համասեփականատերերի սեփականություն, որոնցից մեկը կամ 

երկուսն են փաստացի օգտագործում այդ հողը: Այս խնդիրը ենթակա է լուծման հողի 

ձեռքբերման գործընթացի ընթացքում` հաշվի առնելով այն փասը, որ այդ 

համասեփականատերերից շատերը չեն էլ բնակվում այդ տարածքում:  
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2.1.8. Հողի առքուվաճառքի գործարքներ  

Հողի առքուվաճառքի գործարքը իրավական ուժ է ստանում առուվաճառքի պայմանագիրը 

երկու Կողմերի ներկայացուցիչների կողմից ստորագրելու պահից: Պայմանագիրը ենթակա է 

նոտարական վավերացման, իսկ նոր սեփականատերը(երը) պարտավոր է(են) գրանցել 

սեփականության իրավունքը ՀՀ Անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեում /ԱԳԿՊԿ/: 

Հնարավոր է նաև օպցիոն պայմանագրի տարբերակը (կամ վաճառելու խոստումը), երբ 

վաճառողը պարտավորվում է վաճառել իր գույքը գնորդին որոշակի ժամանակահատվածի 

ընթացքում, իսկ այդ պարտավորությունը իրավական ուժ է ստանում համաձայնեցված գնի 

որոշակի մասի վճարման հանգամանքով պայմանավորված: Ծրագրի պարագայում, որը 

ստիպված է սկսել հողի գործարքները մինչև ՀՀ կառավարությունից բոլոր թույլտվությունների 

ստացումը, վերջին տարբերակը շահավետ է, քանի որ նախապես համաձայնեցնելով 

գործարքների բոլոր պայմանները ժամանակ է խնայում` հնարվորություն տալով ավարտել 

գործարքը ավելի ուշ, բոլոր սահմանված թույլտվությունները ստանալուց հետո:   

2.1.9. Հողօգտագործողներ 

Հողօգտագործումը որպես կանոն իրականացվում է վարձակալության պայմանագրի հիմքով, 

որը կնքվում է վարձատուի և վարձակալի միջև, որոնք կարող  են լինել ինչպես անհատներ, 

այնպես էլ պետական մարմին, ինչպիսին է օրինակ` գյուղապետարանը: Ծրագրի գոտու 

սահմաններում առկա է երեք տեսակի հողի պաշտոնական վարձակալություն. 

- Հողի վարձակալություն մասնավոր հողասեփականատիրոջ և մասնավոր հողօգտագործողի 

միջև (ով կարող է լինել ինչպես ֆիզիկական, այնպես էլ իրավաբանական անձ, օրինակ` ՍՊԸ), 

- Հողի վարձակալություն գյուղապետարանի և մասնավոր հողօգտագործողի միջև  

գյուղատնտեսական արտադրության նպատակով, 

- Հողի վարձակալություն գյուղապետարանի և մասնավոր հովիվների միջև` արածեցման  

նպատակով:  

Բացի այդ, որոշ թվով հողօգտագործողներ Ծրագրի կույտային տարրալվացման տարածքում 

օգտվում են համայնքային հողերից առանց իրավական պատշաճ ձևակերպման, 

 Որոշ թվով հովիվներ օգտագործում են համայնքային արոտավայրերը ոչ 

պաշտոնապես`չունենալով պատշաճ վարձակալության պայմանագիր գյուղապետարանի հետ: 

Նման ոչ պաշտոնական հողօգտագործողները զբաղվում են համայնքային հողերի մշակմամբ 

չունենալով Գնդեվազի գյուղապետարանի հետ պաշտոնական պայմանագիր: Նույն իրավիճակն 

է նաև Սարավանում: Միջազգայնորեն ընդունված պրակտիկայի համաձայն, կարելի է 

փոխհատուցել նման ոչ պաշտոնական հողօգտագործողներին մշակաբույսերի (այդ թվում` 

ծառերի) և հողի բարեկարգումների դիմաց, որոնք նրանք կարող են ներկայացնել որպես 

իրենցը, և չհատուցել նրանց հողի արժեքը: Սա այն ռազմավարությունն է, որը նախատեսվում է 

որդեգրել Ծրագրի ընթացքում բաժին 5.4-ում նկարագրված կարգով: Սակայն այս իրավիճակը 

առաջացնում է որոշակի խնդիր. Հայաստանյան օրենքների համաձայն և համայնքային հողերի 

դեպքում, այդ ոչ պաշտոնական հողօգտագործողները համայնքային հողերի 
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սեփականաշնորհման դեպքում օգտվում են նախապատվության իրավունքից5:  Տվյալ հարցի 

լուծումը հնարավոր է հետևյալ կերպ. անհրաժեշտ է բացահայտել նման հողօգտագործողներին 

և պարզել վերջիններիս պատրաստակամությունը` օգտվել նախապատվության իրավունքից, 

ինչի դեպքում  առաջարկել նրանց փոխհատուցում այդ իրավունքից չօգտվելու նպատակով:   

 

2.2. ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ  

2.2.1. Ակնարկ  

Լիդիանի բաժնետերերից են Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկը (ՎԶԵԲ) և 

Միջազգային ֆինանսական կորպորացիան (ՄՖԿ): Ասիական զարգացման բանկը նույնպես 

դիտարկում է հնարավոր մասնակցության տարբերակները: Արդյունքում, Լիդիանն ու Ծրագիրը 

պարտավորված են կատարել այդ երկու միջազգային ֆինանսական հաստատությունների 

(ՄՖՀ)  բնապահպանական և սոցիալական պահանջները: Հողի ձեռքբերման,փոխհատուցման և 

վերաբնակեցման գործընթացները իրականացվելու են համապատասխանաբար հետևյալ 

չափանիշներով` 

ՄՖԿ Կատարողական Չափանիշ 5 «Հողի ձեռքբերում և հարկադրված վերաբնակեցում», 2012, 

ՎԶԵԲ Կատարողական Պահանջ 5 «Հողի ձեռքբերում, հարկադրված վերաբնակեցում և 

տնտեսական ապակայունացում», 2008թ., վերանայված` 2014թ., 

ԱԶԲ Պաշտպանողական քաղաքականության հռչակագիր, 2009թ. 

    Այս երեք հաստատությունների պահանջները ընդհանուր առմամբ նման են միմյանց 

բովանդակությամբ և ոգով: ԿՉ5 և ԿՊ5 նմանատիպ են, ի տարբերություն ՊՔՀ-ի: Ներքոգրյալ 

բաժիններում ներկայացված են ԿՉ5 և ԿՊ5-ը միասին, իսկ ՊՔՀ-ն` առանձին: Հիմնական 

նպատակները համառոտ ներկայացված են ստորև6:  

2.2.2. ԿՉ5 և ԿՊ5. Հիմնական նպատակները  

- Խուսափել կամ, առնվազն նվազեցնել հարկադրված վերաբնակեցումը` 

հնարավորության դեպքում ընտրելով ծրագրի նախագծման այլընտրանքային 

տարբերակներ, 

- Մեղմացնել բացասական սոցիալական և տնտեսական ազդեցությունները, որոնք 

պայմանավորված են  հողի ձեռքբերման գործընթացով կամ ազդակիր անձանց կողմից 

հողի օգտագործման ու հասանելիության սահմանափակմամբ` (i) առաջարկելով 

կորցված ակտիվների դիմաց փոխհատուցումը վերականգնման արժեքով, և (ii) 

իրակացնելով վերաբնակեցման գործողությունները պատշաճ իրազեկման, 

խորհրդատվության և ազդակիր կողմերի տեղեկացված ներգրավման եղանակով,   

- Բարելավել կամ առնվազն վերականգնել վերաբնակեցված անձանց կենսամիջոցները և 

կենսամակարդակը մինչև նախածրագրային մակարդակը հողային, աշխատավարձային 

                                                           
5
 Հողատերերի և հողօգտագործողների միջը գործարքի կոնկրետ գին սահմանված չէ առաջին 

տարբերակի դեպքում 

6
 Լրացուցիչ տեղեկությունների համար տես ՄՖԿ` www.ifc.org, ՎԶԵԲ www.ebrd.com, ԱԶԲ www.adb.org 

http://www.ifc.org/
http://www.ebrd.com/
http://www.adb.org/


Ֆ. Ջիովանեթի – Վեր.6 – փետրվար 2015 

և/կամ ձեռնարկատիրական միջոցառումների միջոցով` թեթևացնելու համար դրանց 

սոցիալ-տնտեսական կարգավիճակի կայուն զարգացումը, 

- Բարելավել վերաբնակեցված անձանց կենցաղային պայմանները` ապահովելով 

պատշաճ և ապահով կացարաններ վերաբնակեցման վայրերում:  

 

2.2.3. ԱԶԲ պահանջներ 

ԱԶԲ-ի`հարկադրված վերաբնակեցման վերաբերյալ ներկայիս քաղաքականությունը մշակվել է 

ԱԶԲ-ի 2009թ. Պաշտպանողական քաղաքականության հռչակագրում /ՊՔՀ/ և մասնավորապես 

«Պաշտպանողական պահանջներ 2. Հարկադրված վերաբնակեցում» Հավելված 2-ում: 

ՊՔՀ-ի ընդհանուր նպատակն է` «հնարավորության դեպքում խուսափել հարկադրված 

վերաբնակեցումից, նվազեցնել հարկադրված վերաբնակեցումը ընտրելով այլընտրանքային 

ծրագրեր և նախագծեր, խթանել կամ գոնե վերականգնել բոլոր վերաբնակեցված անձանց 

կենսամիջոցները` հասցնելով դրանք մինչև նախածրագրային մակարդակը, և բարելավել 

վերաբնակեցված աղքատ և այլ խոցելի խմբերի անձանց կենսամակարդակը»: Այն ներառում է 

ֆիզիկական (տեղափոխում, բնակելի հողատարածքի, և ապաստարանի կորուստ) և 

տնտեսական (հողի, ակտիվների և ակտիվների հասանելիության կամ կենսամիջոցների 

կորուստ) ապակայունացում ենթադրող բոլոր ծրագրերը: 

ՊՔՀ ներառում է հարկադրված վերաբնակեցման 12 հիմնական սկզբունքներ, որոնք ընդհանուր 

առմամբ նման են ԿՉ5/ԿՊ5-ի սկզբունքներին: ՊՔՀ-ի ամբողջական տարբերակը հասանելի է 

www.adb.org/documents/safeguard-policy-statement կայքում: 

 

2.3. ԹԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ  

Ստորև ներկայացված են հայաստանյան օրենսդրության թերությունները միջազգային 

պահանջների տեսանկյունից, ինչպես նաև այդ թերությունները վերացնելու միջոցները: 

Աղյուսակ 1. Հայաստանյան օրենսդրության թերությունները ԱԶԲ/ՄՖԿ/ՎԶԵԲ-ի պահանջների 

մասով 

Խնդիր / հարց ՀՀ օրենսդրություն ԱԶԲ/ՎԶԵԲ/ՄՖԿ 

քաղաքականություն  

Թերությունները վերացնելու 

միջոցները  

Վերաբնակեցման 

բացառում կամ 

նվազեցում  

Ոչ մի կոնկրետ դրույթ  Վերաբնակեցումն 

անհրաժեշտ է 

բացառել կամ 

նվազեցնել  

Տեխնիկատնտեսական 

հիմնավորման մեջ 

նախատեսված է նախագծման և 

վերաբնակեցման 

մասնագետների միջև 

իտերատիվ գործընթաց` 

ուղղված վերաբնակեցման 

ազդեցությունների 

նվազեցմանը  

http://www.adb.org/documents/safeguard-policy-statement


Ֆ. Ջիովանեթի – Վեր.6 – փետրվար 2015 

Խնդիր / հարց ՀՀ օրենսդրություն ԱԶԲ/ՎԶԵԲ/ՄՖԿ 

քաղաքականություն  

Թերությունները վերացնելու 

միջոցները  

Վերաբնակեցման 

պլանավորում և կից 

փաստաթղթավորում  

Ուսումնասիրությունից 

հետո կայացված 

որոշման մեջ 

անհրաժեշտ է 

արտացոլել բոլոր 

ազդակիր անձանց և 

ակտիվները, ՎԶԵԲ/ՄՖԿ 

վերաբնակեցման 

պլանին կամ շրջանակին 

համապատասխանող 

որևէ պլանավորման 

փաստաթուղթ չի 

պահանջվում: 

Անհրաժեշտ է մշակել 

և հրապարակել պլան  

Պլանը պետք է մշակվի 

ԱԶԲ/ՎԶԵԲ/ՄՖԿ-ի 

պահանջների  համաձայն և 

այնուհետև ներառվի Ծրագրի 

իրավական փաստաթղթերում, 

որոնք պայմանագրային 

եղանակով համաձայնեցվում 

եմ ԱԶԲ/ՎԶԵԲ/ՄՖԿ-ի և 

փոխառուի/ հովանավորի միջև:   

 

Խորհրդատվություն 

և հրապարակում  

Բոլոր ազդակիր 

սեփականատերերը 

պետք է իրազկվեն 

օտարման որոշման 

մասին, սակայն որևէ 

կոլեկտիվ 

խորհրդատվություն չի 

նախատեսվում  

 

Վերաբնակեցման 

պլանավորում` 

ապահովելու համար 

ազդակիր անձանց և 

այլ շահագրգիռ 

կողմերի 

ներգրավվածություն, 

ինչպես նաև 

վերաբնակեցման 

պլանների կամ 

շրջանակների 

նախնական և 

վերջնական 

տարբերակների 

հրապարակում: 

Խորհրդատվությունն ու 

հրապարակումը պարտադիր 

են ի հավելումն Հայաստանյան 

պահանջներին, ինպես նաև 

ենթակա են մանրամասման` 

վերաբնակեցման կամ 

կենսամիջոցների  

վերականգնման 

պլանավորման 

փաստաթղթերում:  
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Խնդիր / հարց ՀՀ օրենսդրություն ԱԶԲ/ՎԶԵԲ/ՄՖԿ 

քաղաքականություն  

Թերությունները վերացնելու 

միջոցները  

Գնահատում Շուկայական արժեք + 

15% ըստ Օտարման 

օրենքի  

Փոխարինման 

արժեք` տես 

սահմանումը ՎԶԵԲ-ի 

ԿՊ5/ՄՖԿ ԿՉ5-ում  

Հայաստանում կիրառվող 

գնահատման մեթոդները չեն 

կարող պատշաճորեն 

արտացոլել շուկայական 

արժեքը, իսկ գյուղական 

վայրերում կատարվող 

գործարքները չափազանց քիչ 

են համեմատության հիմք 

ծառայելու համար: Ծրագրի 

շրջանակներում կիրառվող 

գնահատման մեթոդոլոգիան 

համակցելու է հողի և 

մշակաբույսերի փոխարինման 

արժեքը որոշելու համար 

ինչպես հայաստանյան 

պահանջները, այնպես էլ 

միջազգայնորեն կիրառվող 

մեթոդները: Մանրամասների 

համար տես  Բաժին 5.3-ը: 

Պետական, 

համայնքային կամ 

այլ հողերը ապօրինի 

օգտագործողներ 

Իրավական ուժ չունեն 

քանի դեռ 

օրինականացված չեն  

Հավանաբար 

ենթակա են 

շինությունների, 

մշակաբույսերի և  

կառույցների   

փոխհատուցման 

դրանց 

սեփականության 

իրավունքով 

տնօրինման դեպքում 

և հողի նկատմամբ 

սեփականության 

իրավունքի 

առկայությունից 

անկախ:    

 

Ոչ պաշտոնական 

օգտագործողների 

փոխհատուցմանը վերաբերող 

դրույթները պարզաբանվում են 

ՀՁԿՎՊ-ում:  

 

Կենսամիջոցների 

վերականգնում  

Չի դիտարկվում Ազդակիր 

կենսամիջոցների 

առկայության 

դեպքում 

նախատեսվում է 

միջանկյալ և այլ 

աջակցության 

տրամադրում:   

Կենսամիջոցների 

վերականգնման 

աջակցությունը ներկայացվելու 

է ՀՁԿՎՊ-ում և պաշտոնապես 

համաձայնեցվելու Ծրագրի և 

վարկատուների միջև: 
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Խնդիր / հարց ՀՀ օրենսդրություն ԱԶԲ/ՎԶԵԲ/ՄՖԿ 

քաղաքականություն  

Թերությունները վերացնելու 

միջոցները  

Փոխհատուցում 

բնեղենով (հողի 

կամ շինությունների 

փոխարինում 

համարժեք գույքով) 

Կոնկրետ չի 

դիտարկվում (սակայն 

կոնկրետ չի էլ 

բացառվում) 

Նախընտրությունը 

տրվելու է հող հողի 

դիմաց 

փոխհատուցմանը, 

մասնավորապես եթե 

հողը որոշիչ 

նշանակություն ունի 

կենսամիջոցների 

համար:  

Բնեղեն փոխհատուցման 

դրույթները (այդ թվում` 

վերաբնակեցման փաթեթները 

փոխարինման գույքերով) 

մանրամս կներկայացվեն 

ՀՁԿՎՊ-ում:  

 

Գանգատարկման 

մեխանիզմ 

Դատական համակարգի 

միջոցով 

Պետք է հասանելի 

լինի ազդակիր 

անձանց համար (ինչը 

միշտ չէ դատական 

համակարգի 

պարագայում) 

Մինչ-դատական 

գանգատարկման մեխանիզմը 

ենթակա է նկարագրման 

ՀՁԿՎՊ-ում, թողնելով 

դատական կարգավորումը 

որպես համաձայնության և 

արտադատարանային 

համաձայնության չհասնելու 

դեպքում կիրառվող վերջին 

հնարավորություն:  

Մշտադիտարկում և 

գնահատում  

Ոչ մի կոնկրետ դրույթ Անհրաժեշտ է 

մշտադիտարկում և 

գնահատում:  

ՀՁԿՎՊ-ում ներառել 

Մշտադիտարկման և 

Գնահատման դրույթներ: 

 

Վերոգրյալ հիմնական խնդիրներից են` 

Կենսամիջոցների վերականգնումը, որը նախկինում պետական մարմինների կողմից 

իրականացված և որոշ ՄՖՀ-ի կողմից ֆինանսավորվող ենթակառուցվածքային ծրագրերի 

դեպքում դիտարկվել է ավելի շուտ որպես լրացուցիչ կանխիկ գումարի հատկացում, այլ ոչ 

որպես զարգացման գործընթաց կամ հարակից մշտադիտարկում, 

Փոխարինման արժեք, քանի որ Հայաստանում կիրառվող համեմատական գնահատման մեթոդը 

հիմնականում հիմնված է նմանատիպ գործարքների վրա, որոնք հաճախակի ներկայացվում են 

իրական արժեքից ցածր կամ չափազանց քիչ են քանակային առումով` հստակ պատկերացում 

ստեղծելու համար:  
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3. ԾՐԱԳՐՈՎ ՊԱՅՄԱՆԱՎՈՐՎԱԾ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՀՈՂԻ ՎՐԱ  

3.1. Ընդհանուր նկարագրություն 

Ամուլսար Ծրագրի շինարարության և շահագործման համար պահանջվող հողերը գտնվում են 

Գնդեվազ և Սարավան համայնքներում: Որոշ հողակտորներ գտնվում են Գորայք համայնքում, 

սակայն դրանք պետական սեփականություն են հանդիսանում, և որևէ մասնավոր հողատեր 

ազդեցություն չի ենթարկվի: 

Ծրագիրը չի ենթադրում որևէ ֆիզիկական վերաբնակեցում. Ծրագրի շինարարության կամ 

շահագործման ընթացքում որևէ մեկը ստիպված չի լինելու տեղափոխվել որևէ այլ վայր: 

Սակայն, այն ենթադրում է տնտեսական ապակայունացում /կենսամիջոցների վրա 

ազդեցություններ/:       

Հողի և հողօգտագործման վրա ազդեցության իմաստով, Ծրագրային ենթակառուցվածքները 

կարելի է համառոտ դասակարգել հետևյալ կերպ.  

Արդյունահանմանն ուղղակիորեն առնչվող հանքափոսերը և ենթակառուցվածքները (այդ 

թվում`դատարկ ապարների լցակույտը, պայթեցուցիչների պահեստը, ջրի կուտակման 

ավազանը, հետախուզական ճամբարը /առկա է/, շինարարական ճամբարը և փոխակրիչը) 

տեղակայված են բարձր լեռնային վայրերում`  2000 մ ծովի մակարդակից բարձր, որտեղ հողը 

իրենից ներկայացնում է ամառային արոտավայր կամ դատարկ է: Այդ վայրերում որևէ 

մասնավոր հողակտորներ չկան, իսկ հողը հանդիսանում է պետական կամ համայնքային 

սեփականություն: Այստեղ գտնվող շինությունների վրա ազդեցությունը սահմանափակ է 

լինելու և ներառելու է հիմնականում մի շարք հովիվների, ովքեր օգտագործում են այս վայրերը 

ամռան ամիսներին անասուններին արածեցնելու նպատակով:    

Ի տարբերություն վերոգրյալի, կույտային տարրալվացման հրապարակն ու ոսկու կորզման 

գործարանը գտնվում են 1700 մ ծովի մակերեսից ցածր գտնվող վայրերում, որոնք 

օգտագործվում են գյուղատնտեսական նպատակներով, այդ թվում` որպես ծիրանի 

համեմատաբար երիտասարդ այգիներ:  

Ծրագրի համար պահանջվող հողերի մի մասը անհրաժեշտ է լինելու միայն շինարարության և 

շահագործման փուլերի համար /մոտ 13 տարի/: Մասնավորապես` ջարդիչ կայանը կույտային 

տարրալվացման հրապարակին կապող փոխակրիչի և որոշ թվով դատարկ ապարների 

լցակույտերի համար պահանջվող հողերը, որոնք գտնվում են Գնդեվազ և Սարավան 

համայնքներում: Հանքի փակումից հետո, այս հողերը նախատեսվում է վերաեզրագծել, 

վերականգնել և վերադարձնել համայնքներին` որպես արոտավայր կամ անտառային հողեր 

օգտագործելու համար: Մեծ թեքվածքի պատճառով և ելնելով անվտանգության 

նկատառումներից` հանքափոսերը չեն կարող օգտագործվել արածեցման նպատակով և 

հավանաբար չեն վերադարձվելու համայնքներին: 

Փոխակրիչը հանդիսանում է գծային ենթակառուցվածք (դրա ընդհանուր լայնությունը, այդ 

թվում`սպասարկման ուղին, կազմում է մոտ 30 մետր): Շահագործումից հետո այն 

նախատեսվում է ապամոնտաժել, իսկ հարակից հողերը` վերականգնել: Հարակից հողերի 

հասանելիությունը նախատեսվում է ապահովել սերվիտուտի միջոցով, այնպես որ հողի 

սեփականության հետ կապված փոփոխություններ չեն նախատեսվում, իսկ Գեոթիմին 

կտրամադրվեն հանքի շահագործման ողջ ընթացքում 30-50 մետր լայնությամբ գծային 

ճանապարհից օգտվելու իրավունքներ: Շահագործման ավարտին սերվիտուտի պայմանագիրը 
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նախատեսվում է դադարեցնել, իսկ օգտագործման իրավունքները վերադրարձնել 

հողատերերին:    

Կույտային տարրալվացման հրապարակը (գտնվում է Գնդեվազի տարածքում) նախատեսվում է 

ապամոնտաժել, իսկ հողերը` վերականգնել, սակայն դրանք օգտագործման համար պիտանի 

չեն լինի` հաշվի առնելով տեխնիկական սահմանափակումները (հողային շերտն ու ենթաշերտը 

պիտանի չեն գյուղատնտեսական նպատակների համար, ինչպես նաև մեծ թեքությունը): Այս 

հողերը հնարավոր չէ կրկին օգտագործել գյուղատնտեսական նպատակներով: Արդյունքում 

Գեոթիմը նախատեսում է վերջնականապես ձեռք բերել այս հողերը և պատասխանատվություն 

ստանձնել երկարաժամկետ սպասարկման և համայնքի առողջապահության և անվտանգության 

համար` սահմանելով հնարավոր բոլոր արգելքները տվյալ հողամասեր մուտք գործելու համար, 

ինչպես նկարագրված է Հանքի փակման պլանում և ԲՍԱԳ-ի համապատասխան բաժիններում:    

3.2. Ազդակիր հողամասեր  

Կույտային տարրալվացման հրապարակը ներառելու է 135.55 հա ընդհանուր մակերեսով 

ընդամենը 265 մասնավոր հողամասեր: Նշյալ 265 մասանվոր հողամասերի բաշխումը ըստ 

հողօգտագործման ներկայացված է հետևյալ գծանկարում:  

Նկար 5. Հողամասերի բաշխումը ըստ հողօգտագործման  

 

  

 

Ներքոգրյալ աղյուսակում ներկայացված են ազդակիր հողամասերի որոշ բնութագրեր: 

Աղյուսակ 2. Ազդակիր հողամասերի բնութագրեր  

 Վարելահող Պտղատու 

այգի 

Արոտավայր / 

խոտհարք 

Ընդամենը 

Միջին մակերեսը (մ2) 4,704 4,467 28,811 5,115 

Միջինացված մակերեսը (մ2) 3,400 3,370 15,000 3,430 

Նվազագույն մակերեսը (մ2) 169 158 756 158 

Առավելագույն մակերեսը (մ2) 91,150 20,000 90,000 91,150 

Հողամասերի թիվը Մակերեսը հեկտարով 

Վարելահող 

Այգի 

Արոտավայր/

խոտհարք 

Վարելահող 

Այգի 

Արոտավայր/

խոտհարք 
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Ազդակիր ծիրանի այգիները գտնվում են կույտային տարրալվացման հրապարակի համար 

առաջարկվող տարածքի ստորին մասում: Նշյալ վայրում առկա են նաև որոշ այլ մրգատու 

ծառեր, այդ թվում` տանձենի և այլն, բայց պտղատու այգիների ճնշող մեծամասնությունը 

ծիրանենիներ են: Բանջարանոցների մեծամասնությունը տեղակայված է Գնդեվազի 

բնակավայր տանող ասֆալտապատ ճանապարհի երկայնքով: Այս բանջարանոցներում աճում 

են նաև որոշ ծառեր, այդ թվում` ծիրանի, խնձորի և ընկույզի ծառեր: Կույտային արրալվացման 

հրապարակի սահմաններում նկատվել են նաև խառը մշակաբույսեր, ծառերի միջև տնկված 

խոտերի և հացահատիկների տեսքով: Ծիրանի ծառերի խտությունը բավականին բարձր է, 

որպես կանոն 5մ x 5մ, երբեմն էլ` 5մ x.4.5մ:  

Լեռների բարձրադիր մասերում (փոխակրիչի և հանքերի շուրջ) վարելահող չկա, և հողերը այդ 

վայրերում օգտագործվում են բացառապես որպես արոտավայրեր: Այդ հողերի 

մեծամասնությունը համայնքային սեփականություն է, մասնավորապես` հանքերի տարածքը 

(հանքափոսեր, ջարդիչներ, հանքատար և մուտքային ճանապարհներ, հանքային 

ենթակառուցվածքներ և դատարկ ապարների լցակույտ): Այս հողերի մի մասը Գորայքի, 

Սարավանի և Գնդեվազի գյուղապետարաններից վարձակալվում են մասնավոր հովիվների 

կողմից` 1-3 տարով կնքված պայմանագրերի հիմքով: 

Հաջորդ էջում  /Նկար 6/ ներկայացված են ազդակիր հողամասերի որոշ լուսանկարներ: Նկար 7-

ը ներկայացնում է Գեոթիմի կողմից, հողի հասանելիության շրջանակներում, Հայաստանի 

Կադաստրային բյուրոյի կողմից տրամադրված տվյալների հիման վրա կազմված 

կադաստրային քարտեզը, որը ճշգրտվել է հողատերերի հետ Բաժին 5.2.4-ում նկարագրված 

սահմանազատման և գնահատման գործողությունների ընթացքում:   

Բացի այդ, 83 հողամասեր (45.3 հա ընդհանուր մակերեսով) ենթարկվելու են ազդեցության 

փոխակրիչի կառուցման արդյունքում (հանքի շահագործման ժամանակաշրջանի համար 

վերցվող 30 մետր լայնությամբ գոտի, որն այնուհետև վերականգնվելու և վերադարձվելու է 

հողատերերին): Այս հողամասերի սահմաններում գտնվող ազդակիր գոտին ենթակա է 

փոխհատուցման սերվիտուտի պայմանագրի համաձայն:  
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Նկար 6. Ազդակիր հողամասերում հողօգտագործումը պատկերող լուսանկարներ  

 

    

  

1- Կույտային տարրալվացման հրապարակի 

ստորին մասում գտնվող ծիրանի այգիներ  
2- Ծիրանենիներ խոտերի արանքում  

  

3- Կույտային տարրալվացման հրապարակի 

վերին մասը բնական մարգագետին է, որը 

համապատասխան թեքության դեպքում 

օգտագործվում է որպես խոտհարքի տարածք, 

իսկ մնացած տեղերում որպես արոտավայրեր 

    4- Կույտային տարրալվացման հրապարակի      

ստորին մասում աճող գարնանային ցորեն 
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5- Կույտային տարրալվացման հրապարակի 

ստորին մասում աճող բանջարեղենային 

մշակաբույսեր  

       6- Բանջարեղենային մշակաբույսեր դեպի 

Գնդեվազի բնակավայր տանող ճանապարհի 

երկայնքով  
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 Նկար 7 – Կույտային տարրալվացման գոտու կադաստրային քարտեզ (Տեղամաս 28) 
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4. ՍՈՑԻԱԼ-ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԵԼԱԿԵՏԱՅԻՆ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ  

4.1. Տեղեկատվության աղբյուրներ  

Տվյալ գլխում ներկայացված սոցիալ-տնտեսական ելակետային համառոտ տեղեկատվությունը 

հավաքելու համար օգտագործվել են տեղեկատվության հետևյալ աղբյուրները.  

- Ազդակիր հողամասերի կադաստային ցանկով որպես ազդակիր սահմանված Գնդեվազի 

տնային տնտեսությունների կենսակերպի ուսումասիրություն, որն իրականացվել է 2014թ. 

հունիս-հուլիս ամիսների ընթացքում: Հարցմանը մասնակցել են 128 ազդակիր տնային 

տնտեսություններ (ուսումնասիրության համար առկա բոլոր ազդակիր տնային 

տնտեսությունները): Սոցիալ-տնտեսական ուսումնասիրության ձևաթուղթը ներկայացված է 

Հավելված 2-ում,  

- Հովիվների ուսումնասիրություն, որն անցկացվել է 2012թ. ամռանը, Գորայք և Գնդեվազ 

համայնքներում հող օգտագործող հնարավոր ազդակիր 70 հովիվների շրջանում, 

- Որակական տեղեկատվություն, որը հավաքագրվել է տեղական աղբյուրներից, այդ թվում` 

տեղական մարմիններից և տարբեր հիմնական իրազեկիչներից, 

- Ֆոկուս խմբեր, որոնք անցկացվել են 2014թ. հունիս-հուլիս ամիսներին, ԲՍԱԳ-ի համար 

էկոհամակարգային ծառայությունների հետազոտման թիմի կողմից: 

 

4.2. Տնային տնտեսությունների քանակական ուսումնասիրության  (Գնդեվազ) արդյունքները  

4.2.1. Ազդակիր տնային տնտեսությունների ժողովրդագրություն  

Տանտերերի (ընտանիքի գլուխ) միջին տարիքը կազմում է 54.5, նվազագույն տարիքը` 22, իսկ 

առավելագույնը` 96 տարեկան: Միջինը կազմում է 52 տարեկան: Տնային տնտեսությունների 

մեծությունը միջինը կազմում է 4.4 մարդ (այդ թվում` ընտանիքի գլուխը), նվազագույնը` 1, 

առավելագունը` 8, իսկ միջինացվածը` 5:  

Մոտ 15 տնային տնտեսություններ ղեկավարվում են կանանց կողմից (11,7%): Դրանց մեծ մասը 

մեկ անձից բաղկացած ընտանիքներ են (որպես կանոն ծեր այրիներ): Նման տնային 

տնտեսությունները սահմանված են որպես պոտենցիալ խոցելի: 

Տնային տնտեսությունների ղեկավարների կրթական մակարդակը ներկայացված է ներքևի 

նկարում: 
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Նկար 8. Տնային տնտեսությունների ղեկավարների կրթական մակարդակը  

 

Primary	
0%	

Secondary	
52%	Technical	

30%	

Higher	
18%	

None	
0%	

Educa onal	Level	of	Household	Heads	

 

 

Այն պատկերում է ընդհանուր առմամբ կրթված համայնք, որտեղ բոլոր տնային 

տնտեսությունների ղեկավարներն ունեն առնվազն տարրական կրթություն: 

  

Տնային տնտեսությունների ղեկավարների կրթության 

մակարդակը 

Բարձրագույն 

Միջնակարգ 

Տեխնիկական 

Չկա    Նախնական 
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4.2.2. Կենսամիջոցներ և կենսամակարդակ  

4.2.2.1. Տնային տնտեսությունների ղեկավարների առաջնային զբաղմունքը 

Նկար 9-ում պատկերված է տնային տնտեսությունների ղեկավարների կողմից հայտարարված 

հիմնական զբաղմունքները: 

Նկար 9. Տնային տնտեսությունների ղեկավարների հիմնական զբաղմունքը  

 

Farmer	
9%	

Pensioner	
21%	

Unemployed	
10%	

Civil	
Servant	
9%	

Business	
2%	

Housewife	
3%	

Temporary	
jobs	
33%	

Other	
13%	

Primary	Occupa on	of	Household	Heads	

 

 

Չնայած որ ուսումնասիրված բոլոր 128 տնային տնտեսությունները ունեն հողամասեր 

(ազդակիր), գյուղատնտեսությունը որպես հիմնական զբաղմունք նշած տնային 

տնտեսությունների ղեկավարների թիվը համեմատաբար ցածր է` 9%: Իրականում, տնային 

տնտեսությունների մեծամասնությունը համակցում է տարբեր գործունեության տեսակներ , այդ 

թվում` գյուղատնտեսությունը: 

4.2.2.2. Կենսամակարդակ  

Նկար 10-ում պատկերված է կենսամակարդակի ցուցանիշ ընտրված որոշ առարկաներ ունեցող 

ազդակիր տնային տնտեսությունների տոկոսային հարաբերակցությունը: 

  

 

 

 

 

 

 

Տն. տնտեսությունների ղեկավաների հիմնական զբաղմունքը   

Քաղ.ծառայող 9% 

Անգորրծ 10% 

Բիզնես 2% Տն. Տնտեսուհիներ, 3% 

Կենսաթոշակ

աrու  

Ֆերմերներ  
Այլ 

Ժաման. 

աշխատանք  
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Նկար 10 – Տնային տնտեսություններում որոշ կենցաղային առարկանների առկայություն  
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4.2.2.3. Եկամուտներ և ծախսեր 

Նկար 11-ում /ձախից/ ներկայացված է այն ազդակիր տնային տնտեսությունների տոկոսային 

հարաբերությունը, որոնք որպես իրենց ծախսերի հիմնական աղբյուր նշել են որոշ տեսակի 

ծախսումներ, իսկ աջ կողմում ներկայացված է ծախսերի միջին բաշխումը: Սնունդը ազդակիր 

տնային տնտեսությունների կեսի կողմից նշվել է որպես ծախսերի հիմնական աղբյուր` 

կազմելով տնային տնտեսության միջին բյուջեի մոտ մեկ վեցերորդ մասը:Սա 

համապատասխանում է ուսումնասիրության մեջ բերված մեկ այլ հարցի պատասխանին, որը 

վերաբերում է ազդակիր հողամասի արտադրանքը  սեփական կարիքների համար 

օգտագործելուն. հարցվածների 80% չեն օգտագործում ազդակիր հողամասերի արտադրանքը 

սեփական կարիքների համար և ամբողջությամբ հանում են այն վաճառքի: Բիզնես ծախսերը 

բավականին բարձր են միջին բաշխման առումով, սակայն իրականում ներառում են շատ 

սահմանափակ թվով տնային տնտեսություններ:  

Նկար 11. Տնային տնտեսությունների ծախսերը     
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Կենցաղային իրերի տիրապետում,  տն.տնտեսություների % 

 

Տն. Տնտեսությունների ծախսերի յիմնական աղբյուրը Տն. տնտեսությունների ծախսերի միջին բաշխում 

Տրանսպորտ 7% 

Կոմ. Ծառայթ, 6% 

Դպրոց. կամ 

համալ. 

]ախս 8% 

Առողջապ 

Գյուղատ

նտեսութ. 
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Սնունդ 

Կացա
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Աղյուսակ 3-ը ներկայացնում է ազդակիր տնային տնտեսությունների ընդհանուր ծախսերի 

գումարի վիճակագրական բաշխումը (որը վերցված է որպես կանխիկ եկամուտի մեկ ցուցանիշ):  

Աղյուսակ 3.  Ազդակիր տնային տնտեսությունների ամսական ծախսերի բաշխում  

 

 Ընդհանուր ամսեկան ծախսումներ  

 ՀՀ դրամ / ամիս ԱՄՆ $ / ամիս 

Միջինը 317,465 765 

Առավելագույնը 5,050,000 12,169 

Միջինացված 250,000 602 

Առաջին քվարտիլ7  139,375 336 

Երկրորդ քվարտիլ  

(միջինացված) 

250,000 602 

Երրորդ քվարտիլ 375,750 905 

Չորրորդ քվարտիլ 

(առավելագույն) 

5,050,000 12,169 

7 Առաջին քվարտիլ. 25 % տնային տնտեսություններ ծախսում են (ԹԻՎԸ) պակաս, երկրորդը` 50 % տնային տնտեսություններ 

ծախսում են (ԹԻՎԸ) պակաս,  

Աղյուսակը բացահայտում է ազդակիր տնային տնտեսությունների համայնքի սահմաններում 

առկա համեմատաբար համաչափ բաշխում, միևնույն ժամանակ առկա են մի քանի 

անհամաչափություններ` ըստ առաջին երեք քվարտիլների արժեքների: Առավելագույն արժեքը 

այդքան էլ կարևոր չէ, քանի որ այն համակցում է բիզնես ծախսերը կենցաղային ծախսերի հետ: 

Ծախսերի մասին հարցը ավելի շատ տեղեկատվություն է տրամադրում կանխիկ եկամուտի 

մասին հարցի համեմատ. ըստ հարցվողների հայտարարության, այդ թվերը անհրաժեշտ է 

դիտարկել զգուշությամբ:   

4.2.3. Գյուղատնտեսություն  

4.2.3.1. Նկարագիր 

Ազդակիր տարածքի տարբեր մասերում նկատվել են գյուղատնտեսության տարբեր տեսակներ: 

Մասնավորապես, 

Հիմնականում ԿՏՀ-ի տարածքի հյուսիս-արևմտյան մասում, որոշ թվով փոքր հողամասեր 

օգտագործվում են բանջարանոցային կուլտուրաներ աճեցնելու նպատակով (տես Նկար 6-ի 

լուսանկար 6-ը):  Արտադրանքի մի մասը հանվում է վաճառքի, իսկ զգալի մասը պահվում է 

սեփական կարիքների և պահածոյացնելու համար: Այս հողամասերում աճեցվում են տարբեր 

տեսակի մշակաբույսեր (սովորաբար կարտոֆիլ, որոշ մրգատու ծառեր, լոլիկ, եգիպտացորեն, 

պղպեղ, կաղամբ և այլն):   
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ԿՏՀ-ի տարածքի հիմնական մասը կազմող հովիտը օգտագործվում է որպես վերջերս տնկված 

ծիրանի այգիներ (ընդհամենը մոտ 25 հա այգիներ): Դրանք հանդիսանում են բնակավայրից 

դեպի հարավ գտնվող Գնդեվազի ծիրանանոցների շարունակությունը: Այս այգիները 

օգտագործվում են ձեռնարկատիրական նպատակով և խնամվում են ինչպես ընտանիքի, 

այնպես էլ վարձու աշխատուժով, իսկ ամբողջ բերքը վաճառվում է (բաժին 4.2.3.2 ստորև): 

Ծիրանի այգիների միջև առկա որոշ հողամասեր օգտագործվում են տարեկան մշակաբույսեր, 

մասնավորապես` գարնանային ցորեն, սիլոսի համար եգիպտացորեն և գարի  աճեցնելու 

համար: Ծիրանի ծառեր աճեցնող գյուղացիներից ոմանք օգտագործում են իրենց այգիների մի 

մասը որպես բանջարանոց: Որոշ դեպքերում, ֆերմերները հավաքում են ծիրանիների շուրջ 

աճող խոտը:       

Լեռան բարձրադիր մասերում (ԿՏՀ, փոխակրիչի արևելյան ծայրամաս) սառը կլիման և ավելի 

զառիթափ և ժայռոտ տեղանքը պայմանավորում են հիմնականում մարգագետնային տարածքի 

առկայությունը, որտեղ, տրակտոր օգտագործելու հնարավորության դեպքում, խոտը 

հավաքվում և տարվում է Գնդեվազ, իսկ հակառակ դեպքում այն օգտագործվում է ուղղակի 

որպես արոտավայր:  

4.2.3.2. Ծիրանենիներ  

Գնդեվազը հայտնի է ողջ Հայաստանում որպես բարձր որակի ծիրան արտադրող համայնք: 

Բարձրադիր դիրքի ու արևի ազդեցության շնորհիվ այստեղ ծիրանը լավ է աճում և 

հասունանում է ավելի ուշ քան Հայաստանի այլ ծիրանաշատ վայրերում (մասնավորապես 

Արարատյան դաշտավայրի համեմատ): Բարձր որակն ու ուշ հասունացումը առավելություն են 

տալիս գնդեվազցիներին`հնարավորություն տալով բերքը վաճառել ավելի բարձր գնով: Բերքի 

մի մասը արտահանվում է Ռուսաստան ռուսաստանաբնակ հայերի միջոցով, ովքեր ծագումով 

լիելով այս վայրերից, բնակություն են հաստատել Ռուսաստանում:    

Գնդեվազում աճեցվող ծիրաները սովորաբար ձեռք են բերվում միջնորդների կողմից, որոնք 

որպես կանոն նույնն են սեզոնից սեզոն, երբեմն համայնքի միջնորդների աջակցությամբ: Այդ 

միջնորդները սովորաբար համայնք են գալիս բերքի սեզոնին` հուլիսի 10-15-ից մինչև օգոստոսի 

5-10-ը, սեփական բեռնատար մեքենաներով և փաթեթավորման արկղերով: Նրանք ձեռք են 

բերում ծիրանները անմիջապես այգիներից և կազմակերպում են դրանց տեղափոխումը Երևան, 

Աշտարակ կամ Արմավիր` ավելի խոշոր գնորդներին վաճառելու համար, ովքեր այնուհետ 

վերավաճառում են ծիրանը Երևանի (սուպերմարկետների) շուկաների մանրածախ 

վաճառողներին և արտահանում են զգալի մասը օդով կամ ցամաքային ճանապարհով դեպի 

Ռուսաստան:  

Գնդեվազի ֆերներներից ծիրանի ձեռքբերման արժեքը ավելի բարձր է, քան Հայաստանի այլ 

վայրերում` հետևալ գործոններով պայմանավորված. 

- Բարձրադիր դիրքը. Գնդեվազի ծիրանները ուշ են հասունանում, դրանք շուկա են 

հանվում հուլիսի կեսերից մինչև օգոստոս, ինչը հաջորդում է Հայաստանյան ծիրանի 

պիկ սեզոնին, որը հունիսի վերջերից մինչև հուլիսի առաջին կեսն է, և ինչը զգալի 

մրցակցային առավելություն է համարվում,   

- Այդ ծիրանները բարձր են գնահատվում լավ տեսքի և համի շնորհիվ (մասնավորապես 

“Շալախ” կոչվող հատուկ տեսակը): 

2014 թ-ին, լավ որակի ծիրանի ձեռքբերման գինը կազմում էր 1,000 դրամ 1 կգ համար, իսկ պիկ 

սեզոնին` 1200 դրամ: Սեզոնին ավարտին (01 օգոստոսի 2014թ) գների նվազեցին մինչև 600-800 

դրամ, քանի որ դրանք չափազանց հասունացած էին արտահանելու համար: Ավելի վատ որակի 
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ծիրանները հնարավոր էր գնել 500-800 դրամով: Գնդեվազի ծիրանի վաճառքի միջին 

մանրածախ գինը Երևանում կազմում էր 1400 դրամ 1 կգ համար 2014թ. օգոստոսին: Ընդհանուր 

առմամբ 2014 թ. շատ վատ տարի էր ծիրանի արտադրության համար, քանի որ ծիրանի 

աճեցման հիմնական տարածքը համարվող  Արարատյան դաշտավայրի բոլոր ծիրանանոցները 

վնասվել էին գարնանային ցրտահարությունների և կարկուտի պատճառով, ինչը հանգեցրել էր 

ծիրանի շատ փոքր բերքատվության և բարձր գների: 

4.2.3.3. Գյուղատնտեսական հողօգտագործողներ  

Հովիվների բացառությամբ, ում մասին խոսքը կգնա բաժին 4.3-ում, Ծրագրի ազդակիր 

տարածքում գյուղատնտեսական հողերի օգտագործողները ընդհանուր առմամբ անհատներ են, 

ովքեր, իրենց գյուղատնտեսական ձեռնարկությունների (ծիրանի այգիների) ընդլայնման 

նպատակով, պաշտոնական կամ ոչ պաշտոնական վարձակալության միջոցով օգտվում են այդ 

հողերից: Այս մասում որևէ հնարավոր խոցելի հողօգտագործողներ չեն հայտնաբերվել: 

Գյուղատնտեսական հողերի օգտագորողների համար տվյալ համատեքստում հողի կորստի 

ռիսկը գնահատվել է նվազագույն աստիճանի:    

4.3. Հովիվներ  

Նշում. Այս բաժնի հիմքում ընկած են Բնապահպանական  և սոցիալական ազդեցությունների 
գնահատման (ԲՍԱԳ) շրջանակներում Wardell Armstrong International (WAI) և Treweek 

Environmental Consultants (TEC) ընկերությունների կողմից կատարված ուսումնասիրությունները: 

4.3.1. Համառոտ նկարագիր  

Սեզոնային հովիվների մարդահամարը անցկացվել է 2012թ. օգոստոս և սեպտեմբեր ամիսներին, 

դրա արդյունքները համառոտ ներկայացված են ստորև: Պատշաճ ելակետային 

տեղեկատվություն ապահովելու նպատակով` մարդահամարն ընդգրկել է ազդակիր տարածքից 

ավելի ընդգրկուն տարածք: Հովիվների տեղադիրքերը (արածեցում և ժամանակավոր 

ճամբարներ) ներկայացված են Նկար 11-ում:  

Սովորական համարվող 2012 թ-ին ավելի լայն տարածքներ տեղափոխված 58 սեզոնային 

հովիվներից 20-ը անասուններին արածեցնում էին Ծրագրի արտոնագրված տարածքի 

սահմաններում (դատարկ ապարների լցակույտի և ժամանակավոր շինարարական ճամբարի 

միջև), հետևաբար նրանք կարող են ենթարկվել ազդեցությունների Ծրագրով սահմանված 

հողհատկացման և այդ հողերի հասանելիության սահմանափակման հետևանքով: Ներքևի 

աղյուսակը համառոտ ներկայացնում է 2012 թ. մարդահամարի տվյալները` նշելով Ծրագրի 

ազդեցությունը կրող տարածքները, որոնք կազդեն սեզոնային հովիվների վրա:  

Աղյուսակ 4. Ծրագրի ազդակիր հովիվներ  

 

Տեղադիրքեր Հովիվների կողմից օգտագործում  Ազդակիր կամ ոչ 

ազդակիր  

Կույտային տարրալվացման 

հրապարակ և փոխակրիչի 

գոտի   

Ուսումնասիրվել է մեկ հովիվ 

(տեղակայված` Գնդեվազում): ԿՏՀ-ը 

շրջապատող տարածքն ավելի շատ 

օգտագործվում է ծիրանի աճեցման 

համար, սակայն վերին մասում 

Հնարավոր ազդակիր  
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Տեղադիրքեր Հովիվների կողմից օգտագործում  Ազդակիր կամ ոչ 

ազդակիր  

գտնվող որոշ հողեր կարող են 

օգտագործվել փոխակրիչի տարածք 

մուտք գործելու համար: Այս 

տարածքը օգտագործվում է նաև 

Գնդեվազ գյուղի հովիվների կողմից 

Ջերմուկ տանող հիմնական 

ճանապարհի երկայնքով գտնվող 

ամառային արոտավայրեր հասնելու 

համար: 

Դատարկ ապարների 

լցակույտ 

Ուսումնասիրվել են 15 հովիվներ, 

ովքեր ԴՊԼ-ի տարածքի 

սահմաններում ունեն ճամբարներ և 

օգտագործում են այդ տարածքը 

արածեցման նպատակով (բոլորը 

Խնձորեսկ գյուղից են): Արածեցման 

սեզոնի ընթացքում նրանք բնակվում 

են վրանային ճամբարներում և ունեն 

մոտ 5-600 անասուններ (կաթնատու և 

մսատու): 

Հնարավոր ազդակիր 

Ժամանակավոր 

շինարարարական ճամբար  

Նկատվել է 1 հովիվ այս տարածքում, 

ով սակայն չի օգտվում 

շինարարական ճամբարի տարածքից: 

Ոչ ազդակիր 

Ուղեձոր 

Հարցվել են բոլոր բնակիչները, 

նրանցից ոչ ոք չի օգտագործում նշյալ 

տարածքը արածեցման նպատակով: 

Ոչ ազդակիր  
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Նկար 12. Սեզոնային հովիվների ճամբարներ և արածեցման վայրեր 
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2014թ. հուլիսին անցկացված հովիվների հետ ֆոկուս խմբային քննարկումները բացահայտեցին 

բնորոշ մի շարք գործունեության տեսակներ, որոնք իրականացվում են սեզոնային հովիվների 

կողմից նշված տարածքում գտնվելու ժամանակ: Օրինակ, Խնձորեսկ գյուղի հովիվները նշել են 

արտադրողականության և եկամտի հետևյալ  ցուցանիշներ. 

- 15-16 հովիվներ, ունեն մոտ 5-600 գլուխ անասուն, ինչպես կաթնատու, այնպես էլ 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 հաշվարկի, 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/մեկ հովիվ/օրական): Սրանք ընդհանուր արժեքներ են, որոնք ենթակա են հաստատման 

ավելի կոնկրետ ուսումասիրության միջոցով:      

4.3.2. Հողի առկայություն 

Հովիվների կողմից օգտագործվող հողերը վարձակալվում են համայնքային ղեկավարներից, 

հնարավոր ազդակիր սեզոնային հովիվների գործողությունների մեծամասնությունը ընթանում 

է Գորայքի գյուղապետարանին պատկանող հողերում: Որպես կանոն, վարձակալության 

պայմանագրերը կնքվում են տեղական կառավարման մարմնի և հովիվների միջև, իսկ 

համայնքային բյուջե վճարվում է նվազագույն վարձավճար: Ըստ Գորայքի, Սարավանի և 

Գնդեվազի գյուղապետերի, վարձակալության համար առկա են բավականաչափ լրացուցիչ 

նմանատիպ արոտավայրեր և խոտհարքներ, որոնք կարող են օգտագործվել հովիվների կողմից 

ներկայիս տարածքները Ծրագրով պայմանավցորված սահմանափակումների արդյունքում 

կորցնելու դեպքում: WAI-ի աշխատանքների արդյունքում պարզվել է, որ հողի և ջրի 

հասանելիությունը, ինչպես նաև առկա կաթահավաք ծառայությունների և հովիվների մշտական 

տների մոտիկությունը այն հիմնական գործոններից են, որոնք անհրաժեշտ է հաշվի առնել 

ամբողջական ՀՁԿՎՊ մշակելու և իրականացնելու ժամանակ:  

WAI կողմից իրականացված հողի հնարավորությունների վիզուալ գահատումը ցույց է տվել,  որ 

արածեցման նպատակով օգտագործվող հողերի մի մասը գերարածեցված է: Սա հաստատում 

են մարդահամարի ժամանակ հովիվների հարցումները: Ազդակիր հողերի որակը ավելի 

մանրամասն քննարկվում է ԲՍԱԳ-ում:  

 2015թ. առաջին կեսերին, մինչ ազդեցությունների մեկնարկը, նախատեսվում են 

խորհրդակցություններ հովիվների և գյուղապետերի հետ` հովիվների չափորոշիչներին 

(օրինակ` արոտավայրերի որակ և կաթի հավաքման ծառայությունների մոտիկությունը) 

համապատասխանող հողերը վերջնականապես սահմանելու նպատակով: Այս 

խորհրդատվությունների մանրամասն արդյունքները կարտացոլվեն մշտադիտարկման 

զեկույցներում: 

4.3.3. Ազդեցություններ հովիվների գործունեության վրա  

2012 թ. մարդահամարի ժամանակ, հովիվները նախընտրեցին մնալ նույն հողերում 

հնարավորության դեպքում, սակայն նման տարբերակի բացակայության դեպքում ակնկալվում 

է նվազագույն անհարմարություն` համարժեք հողերի առկայության պարագայում: Արժե նշել է, 

որ 2014թ. հուլիսին կազմակերպված ֆոկուս խմբի քննարկումների ժամանակ Խնձորեսկ գյուղի 

հովիվները (ովքեր ամառային ամիսների ընթացքում տեղակայվում են ԴՊԼ-ից դեպի արևելք) 

նշեցին, որ նրանցից կպահանջվի 3 օր ամռան սկզբին (յուրաքանչյուր տարվա մայիսին) իրենց 
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անասուններին գյուղից մինչև նշված վայր տանելու համար: Եթե Ծրագրի շրջանակներում 

նշված հողերի անհրաժեշտություն առաջանա, ապա նրանք կնախընտրեն տեղափոխվել իրենց 

տներին ավելի մոտ գտնվող հողեր` օգտվելով իրենց գյուղի մոտակայքում գտնվող և իրենց 

կողմից “պարապ” համարվող լեռներից: Նրանք սերնդեսերունդ օգտագործում են Որոտան 

դաշտավայրը, քանի որ այն ավելի երկար է մնուն կանաչ, քան Հայաստանի հարավ-արևելյան 

այլ տարածքներ: 

 Հանայնքների ղեկավարության հետ վարձակալության պաշտոնական պայմանագրեր ունեցող 

հովիվների համար, այլ տարածքների համար նոր վարձակալության պայմանագրեր կնքելը մեծ 

խնդիրներ չի առաջացնի: Հովիվների փոքր մասը օգտվում է այդ հողերից առանց 

վարձակալության պայմանագրի կամ համայնքային բյուջեներ վարձավճարներ վճարելու: Նման 

պայմաններում, նրանք ավելի խոցելի են դառնում ակնկալվող փոփոխությունների նկատմամբ: 

Այդ հովիվների համաձայն, վարձավճարների չվճարման հիմնական պատճառն այն է, որ 

նրանք չեն կարող այն թույլ տալ իրենց, հետևաբար նրանք ավելի խոցելի են հանգամանքների 

փոփոխության աումով: Ընկերությունը պարտավորվում է հետևել, որ 2012 և 2014 թթ. 

դիտարկված բոլոր հովիվները, այդ թվում` վարձակալության պայմանագիր չունեցողները, 

հնարավորություն ունենան ընտրելու և նվազագույն անհարմարություններով օգտագործելու 

նոր արոտավայրեր, իսկ փոխարինվող հողերում արածեցման վճարները լինեն ողջամիտ 

սահմաններում: Բացասական ազդեցությունների հայտնաբերման դեպքում, տեղական 

գյուղապետերի հետ համագործակցմամբ կսահմանվեն լրացուցիչ աջակցման միջոցառումներ` 

ազդակիր հովիվների համար համապատասխան փոխարինված արոտավայրեր պատշաճ 

մուտք ապահովելու նպատակով: Ընկերությունը պարտավորվում է իր ամսեկան 

մշտադիտարկման զեկույցներում ներկայացնել այս խնդրի առաջընթացի և արդյունքների 

վերաբերյալ տեղեկատվություն:          

4.3.4. Ենթակառուցվածքներ և ծառայություններ   

Ուսումնասիրված տարածքներում, հովիվների կողմից որպես ժամանակավոր ճամբարներ 

օգտագործվող կամ հատուկ կառուցված որևէ շինություններ չկան, սակայն 2012թ. 

մարդահամարը բացահայտել է 9 հովիվների, ովքեր ավելի լայն տարածքի սահմաններում 

իրենց ճամբարնների համար օգտագործում են կիսակառույց շենքեր կամ լքված շինություններ: 

Ծրագրի շրջանակներում նշյալ շինությունների վրա որևէ ազդեցություն չի ակնկալվում: 

Հովիվների ճամբարների մի մասը տեղափոխելի է` օգտագործվող վրանների շնորհիվ, այնպես 

որ դրանք հնարավոր է հեշտությամբ տեղափոխել նոր վայրեր:  

Հովիվների ճամբարները ապահովված չեն որևէ կոմունալ ծառայություններով (ինչպիսիք են 

օրինակ` էլեկտրականություն, կոյուղի, աղբահանություն, ջրաբաշխում և այլն):      

4.4. Խոցելիություն 

Գնդեվազի հողատերերի և հողօգտագործողների կենսակերպի ուսումնասիրության 

արդյուքնում ընտրվել են հնարավոր խոցելի հետևյալ խմբերը. 

-Առկա են կանանց կողմից ղեկավարվող 15 տնային տնտեսություններ (11.7%): Դրանց մեծ մասը 

մեկ անձից բաղկացած տն. տնտեսություններ են (հիմնականում տարեց այրի կանայք), որոնք 

սահմանվել են որպես պոտենցիալ խոցելի,  

 - 22 տնային տնտեսությունների ղեկավարների տարիքը 65 և բարձր է, և դրանք նույնպես 

սահմանվել են որպես հնարավոր խոցելի, 
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- 1 տնային տնտեսություն դասակարգվել է որպես «շատ աղքատ և հիմնական կարիքները 

չհոգացող», 

- Ազդակիր տնային տնտեսությունների մեջ առկա են 32 հաշմանդամ (մարդիկ, ովքեր 

գրանցված են որպես Հայաստանյան օրենքներով 1-3 կարգի հաշմանդամություն ունեցող, կամ 

անձինք, ովքեր տառապում են քրոնիկ կամ լուրջ հիվանդություններով), 

Բոլորը միասին և հաշվի առնելով վերոնշյալ կատեգորիաների համընկման 

հնարավորությունները, 27 տնային տնտեսություններ նախապես սահմանվել են որպես 

հնարավոր խոցելի:   

Սույն փաստաթղթի Գլուխ 7-ում նկարագրված են հնարավոր խոցելի տնային 

տնտեսությունների համար նախատեսված հատուկ միջոցառումներ:  
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5. ՀՈՂԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ ՁԵՌՔԲԵՐՈՒՄ ԵՎ ՓՈԽՀԱՏՈՒՑՄԱՆ ՌԱԶՄԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

ԵՎ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑ  

5.1. Հիմնական սկզբունքներ  

Ստորև ներկայացված են Ամուլսար ծրագրի շրջանակներում հողի ձեռքբերման գործընթացը 

ուղղորդող հիմնական սկզբունքները. 

- Հողի նկատմամբ իրավունքների ձեռքբերումը իրականացվում է բանակցային եղանակով և 

գործող միջազգային (ՄՖԿ, ՎԶԵԲ և ԱԶԲ) պահանջների համաձայն, հարկադիր օտարումը 

կարող է կիրառվել միայն որպես վերջին հնարավորություն` համաձայնության հասնելու բոլոր 

ողջամիտ տարբերակները սպառելուց հետո, 

- Հողի նկատմամբ իրավունքների ձեռքբերման գործընթացը համապատասխանում է 

Հայաստանյան օրենսդրության և միջազգային, այդ թվում` ԱԶԲ ԱՊՌ, ՎԶԵԲ-ի ԿՊ5, ՄՖԿ ԿՉ5-ի 

պահանջներին,  

- Բոլոր փոխհատուցումները կառարվելու են առնվազն փոխարինման արժեքով, 

- Դրամական փոխհատուցման փոխարեն հող նախընտրողների համար նախատեսված է հող 

հողի դիմաց տարբերակ, 

- Ազդակիր հողամասերի և անձանց ընտրությունը կատարվում է պաշտոնական կադաստային 

տվյալների հիման վրա, իսկ բողոքների դեպքում ենթակա է լրացուցիչ ստուգման և ճշգրտման, 

- Կենսամիջոցների ազդեցությունները գնահատվում և մեղմացվում են ըստ անհրաժեշտության,  

-    Հանքի կառուցման և շահագործման համար օգտագործված հողամասերը պետք է 

վերականգնվեն նախկին ֆիզիկական վիճակին և վերադրաձվեն նախկին սեփականատերերին` 

իրակական, տեխնիկական և տնտեսական հնարավորությունների առկայության դեպքում,  

- Գործում է գանգատների կառավարման մեխանիզմ, 

- Ազդակիր անձինք իրազեկված են, և նրանց տրամադրվում է խորհրդատվություն, և  

- Ընտրվել են խոցելի անձինք, ում տրամադրվում է աջակցություն ըստ անհրաժեշտության: 

 

5.2.  Հողի ձեռքբերման և փոխհատուցման գործընթացի նախնական փուլ  

5.2.1. Նկարագիր  

Հողի ձեռքբերման և փոխհատուցման գործընթացը ներառում է հետևյալ հիմնական հինգ 

քայլերը. 

- Ազդակիր հողամասերի, հողատերերի և հողօգտագործողների, այդ թվում` ոչ պաշտոնական 

հողօգտագործողների ընտրություն` հիմնվելով կադաստրային տվյալների վրա, ինչպես նաև 

սեփականության իրավունքի սահմանում և բոլոր իրավական փաստաթղթերի պատրաստում 

(հողի նկատմամբ սեփականության, վարձակալության, գրավի, կալանքի իրավունքներ, 

մահվան վկայականներ և կտակներ` որոշելու համար ժառանգորդներին, լիազորագրեր), 
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-   Ազդակիր հողատերերի և հողօգտագործողների սոցիալ-տնտեսական ուսումնասիրություն, 

- Ազդակիր հողամասերի ակտիվների, այդ թվում` շինությունների, ծառերի և մշակաբույսերի 

գույքագրում, 

- Ազդակիր հողատերերին կամ հողօգտագործողներին փոխհատուցման առաջարկի (այդ 

թվում` հող հողի դիմաց) ներկայացում, 

- Գործարքի (առուվաճառքի պայմանագրի) կնքում և հողամասի սեփականության իրավունքի 

փոխանցում Գեոթիմին:  

Այս բաժնում նկարագրվում է վերոնշյալ առաջին երեք քայլերը, իսկ մնացած երկուսը 

մանրամասն ներկայացված  են բաժին 5.4-ում:     

5.2.2. Ազդակիր հողամասերի, հողատերերի և հողօգտագործողների ընտրություն 

Ծրագրի տարածքի վերջնական սահմանները հայտնի են 2014թ. մայիսից (հետագա որոշ 

աննշան փոփոխություններով): Նշված տարածքի վերաբերյալ կադաստային տվյալները 

տրամադրվել են Կադաստրային գրասենյակի կողմից, ինչի հիման վրա կազմվել է ազդակիր 

հողամասերի տվյալների բազա և քարտեզ: Կադաստրային ցանկը ներառում է հետևյալ 

տեղեկատվությունը.  

- Հողամասի կադաստային ծածկագիր, 

- Ընդհանուր մակերեսը, 

- Բոլոր գրանցված համասեփականատերերի սահմանում, 

- Հողամասի կադաստրային արժեքի որոշմանն առնչվող տեղեկատվություն: 

5.2.3. Սոցիալ-տնտեսական ուսումնասիրություն 

Հարևան համայնքներում բնակվող սեփականատերերը, համասեփականատերերը և 

հողօգտագործողները ներառված են սոցիալ-տնտեսական ուսումնասիրության մեջ, որի 

նպատակն է ` միջազգային պահանջներով սահմանված կարգով պարզել բոլոր ազդակիր 

տնային տնտեսությունների ընթացիկ սոցիալ-տնտեսական պայմանները: Այն ներառում է 

հետևյալ հարցերը.  

- Ազդակիր տնային տնտեսություններում ապրող անձանց մարդահամար, 

-Սոցիալ-տնտեսական տեղեկատվություն: 

Նշյալ ուսումնասիրությունը կատարվել է 2014թ. հունիսից-հոկտեմբեր ամիսներին, Գեոթիմի 

կողմից տեղական համայնքներից ընտրված տեղական գնահատողների թիմի կողմից: Սոցիալ-

տնտեսական ուսումնասիրության նպատակով ազդակիր ընտանիք այցելելելիս, տվյալ 

ընտանիքի անդամները պետք է ներկայացնեին ազդակիր հողամասի նկատմամբ 

սեփականության իրավունքը հաստատող փաստաթուղթ, անձը հաստատող փաստաթուղթ 

(անձնագրեր) և ամուսնության վկայական: Գրանցված համասեփականատերերից մեկի 

մահացած լինելու դեպքում, թիմին է տրամադրվում ժառանգության վկայագիրը կամ առնվազն 

մահվան վկայականը` գույքի նկատմամբ իրավուքների գրանցման հետ կապված հետագա 

քայլերը ճշտելու նպատակով:  
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Կենսամիջոցների ուսումնասիրության արդյունքները ներկայացված են վերևում` Գլուխ 4-ում: 

5.2.4. Գույքագրում 

Միևնույն ժամանակ (2014թ. հունիս և հուլիս ամիսներին) անկախ հայաստանյան գնահատողի և 

անկախ հայաստանյան ագրոնոմիստի (երկուսն էլ բարձր որակի մասնագետներ) կողմից 

կատարվել է ազդակիր հողամասերի գույքագրում` հողամասերի, ինչպես նաև  դրանցում առկա 

շինությունների, ծառերի և մշակաբույսերի նկարագրման նպատակով: Գլուխ 3-ում 

ներկայացված են հիմնական արդյունքները: Ազդակիր հողամասերի վերաբերյալ ողջ 

տվյալների բազան` դրանց գնահատման բնութագրերով, այդ թվում` ծառերի հաշվարկով և 

տարեկան մշակաբույսերի գնահատմամբ, տրամադրվել է Գեոթիմին փոխհատուցման 

պայմանագրեր և փոխհատուցման վճարումներ նախապատրաստելու համար:  

2014թ. հունիս-հուլիս ամիսներին կատարված գույքագրման համար հիմք ծառայած տվյալները 

հաստատվել են ազդակիր հողատերերի կամ հողօգտագործողների կողմից և ծառայում են 

որպես սահմանային/վերջնական տվյալներ ԿՉ5/ԿՊ5-ի իմաստով: Ազդակիր անձանց կողմից 

նույնպես ստուգվել են իրենց հողամասերի սահմանագծերը, ինչպես նաև հաստատվել են 

գուքագրման արդյունքները 2014թ. սեպտեմբեր/հոկտեմբեր ամիսներին: Այդ ժամանակ էլ 

հողատերերին տրամադրվել է տեղեկատվություն հող-հողի-դիմաց տարբերակի` որպես 

կանխիկ գումարի այլընտրանքի վերաբերյալ, ինչպես նաև ժամանակ է տրամադրվել այդ երկու 

տարբերակներից ընտրություն կատարելու համար:  

5.3. Գնահատում  

5.3.1. Հող 

Կովկասյան տարածքշրջանի գյուղական հողային շուկան ունի որոշ առանձնահատկություններ, 

ինչը բարձրացնում է հողի արժեքը: Տեղացի հողատերերի միջև առևտուրն այդքան էլ ակտիվ չէ, 

իսկ հողի գները ենթարկվում են տատանումների հանքարդյունաբերական կամ ագրոբիզնես 

ընկերությունների պես սահմանափակ թվով խոշոր գնորդների կողմից, ովքեր հաճախ 

պատրաստ են վճարել շատ ավելի բարձր գներ, քան այն գներն են, որոնք տեղացի ֆերմերները 

երբևէ պատրաստ են կամ կարող են վճարել:    Ամուսլար ծրագրի համար հողի գնահատում 

կատարելիս հաշվի են առնվել այս առանձնահատկություններ`ի նպաստ հողատերերին:  

Հայաստանյան օրենքներին և միջազգային պահանջներին տեղյակ փորձառու հայաստանցի 

գնահատողի կողմից իրականացվել է հողի նախնական գնահատում` հողի ձեռքբերման գծով 

միջազգային մասնագետի ղեկավարությամբ: Ի տարբերություն Հայաստանում ընդունված 

գործելակերպի, Ծրագրի համար ձեռքբերվող հողը գնահատվում է ընդունված միջազգային 

պրակտիկայի համաձայն, հողերում առկա մշակաբույսերից, ծառերից և շինություններից 

անկախ` ազդակիր հողատերերի համար ավելի թափանցիկ գնահատման գործընթաց 

ապահովելու նպատակով: Հողի այս նախնական գնահատման հիմքում ընկած է 

համեմատական մեթոդը: Հողի յուրաքանչյուր ընդհանուր կատեգորիայի (տես ներքևում) 

համար ընտրվել են այսպես կոչված «անալոգային» գործարքներ և կատարվել են հաշվարկներ 

հողի երեք հիմնական կատեգորիաներից, այն է` (1) վարելահող, (2) այգիներ և բանջարանոցներ 

և (3) արոտավայրեր և խոտհարք տարածքներ, յուրաքանչյուրի համար նախնական 

փոխարինման արժեք սահմանելու համար: Այնուամենայնիվ, այս առաջին գնահատումը 

ուղեկցվեց որոշ դժվարություններով` հաշվի առնելով  Ծրագրի տարածքում նմանատիպ 

անալոգային գործարքների սակավությունը, ինչը պայմանավորված է Հայաստանի գյուղական 

վայրերում հողային շուկաների ընդհանուր պասիվությամբ, ինչպես նաև ֆիսկալ պատճառերով 

պայմանավորված գրանցված կադաստրային արժեքների նվազեցմամբ:  
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Համեմատական մեթոդով ստացված նախնական արժեքները համեմատվեցինին Հայաստանում 

այլ  միջազգային ֆիանսավորմամբ իրականացվող ծրագրերի (օրինակ` Ասիական զարգացման 

բանկի կողմից ֆինանսավորվող Հյուսիս-Հարավ ճանապարհային միջանցք), ինչպես նաև 

հարևան Վրաստանի համեմատելի տարածքների հետ: Նախնախան արժեքները ճշգրտվեցին 

(հիմնականում զգալիորեն բարձրացվեցին)` համապատասխանության նպատակով: Մոտ 40 

ԱՄՆ ցենտ բարձր լեռնային տարածքների 1 քմ, վարելահող չհանդիսացող արոտավայրերի և 

մոտ 2 ԱՄՆ դոլար 1քմ վարելահողերի համար սահմանված արժեքները Ամուլսար ծրագրի 

շրջանակներում շատ շատավետ են` Արևմտյան և Արևելյան Եվրոպայում նմանատիպ հողերի 

համար կիրառվող արժեքների համամատ:     

Հողամասերը իրական գործածման չափանիշով դասակարգելուց բացի, գնահատողի կողմից 

դրանք ուսումնասիրվել են որոշ առանձնահատկությունների, այն է` թեքություններ, քարեր, 

մուտք և այլնի մասով: Կարևոր է նշել, որ բոլոր վարելահողերն ու այգի/բանջարանոցային 

հողատարածքները գնահատվել են որպես ոռոգվող, անգամ հողամասի ծայրամասում ոռոգման 

համակարգի բացակայության պարագայում:     

Գործարքի ձևակերպման հետ կապված ծախսերը ներառված չեն հողամասի գնի մեջ, քանի որ 

նոտարական և վերագրանցման հետ կապված բոլոր ծախսերը ուղղակիորեն կվճարվեն Գեոթիմ 

ընկերության կողմից: Նույնը վերաբերում է բոլոր այն հարկերին, որոնք կապված են գործարքի 

հետ և որոնք ըստ Հայաստանի օրենսդրության ենթակա են վճարման գնորդի կողմից:     

Հողի արժեքների միջակայքը ներկայացված է հետևյալ աղյուսակում: 

Աղյուսակ 5. Հողի փոխհատուցման դրույքաչափեր  

 

Հողի կատեգորիա 

Միջին 

դրույքաչափ 

Նվազագույն 

դրույքաչափ 

Առավելագույն 

դրույքաչափ 

Միջինացված 

դրույքաչափ 

դրամ/մ2 $/մ2 դրամ/մ2 $/մ2 դրամ/մ2 $/մ2 դրամ/մ2 $/մ2 

Վարելահող  457 1.11 173 0.42 690 1.68 513 1.25 

Այգի/բանջարանոց 904 2.21 729 1.78 998 2.43 903 2.20 

Արոտավայր/խոտհարք 169 0.41 155 0.38 185 0.45 174 0.43 

 

Նշում. Նախնական փոխհատուցման դրույքաչափերի որոշման ժամանակ փոխանակման 

արժեքը 2014թ. 3-րդ եռամսյակում եղել է  409 դրամ / 1 ԱՄՆ դոլար: 

5.3.2. Ծառեր 

Ծառերի գնահատումն իրականացվում է բացթողնված եկամտի մեթոդով, որը փոխարինման 

արժեքի հաշվարկման ընդունված ձև է. փոխհատուցումը նախատեսված է ծառը կտրելու 

արդյունքում, ծառի տիրոջ կողմից բաղթողնված եկամուտը հատուցելու համար: 

Փոխհատուցման բանաձը հետևյալն է. 

ԾՓ = (ՄԳ x ՄԲ) x Տ + ՏՓ + ՏԻ 
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որտեղ 

ԾՓ`  Ծառի դիմաց փոխհատուցում ՀՀ դրամով 

ՄԳ` Ապրանքի մանրածախ գինը (դրամ/կգ) 

ՄԲ` Ծառի միջին բերքատվություն (կգ/ծառ)  

Տ` Ժամանակահատված, որն անհրաժեշտ է նոր տնկին կորցված ծառի 

բերքատվության մակարդակին հասցնելու համար  

ՏՓ` Փոխարինման տնկիի արժեք (դրամ/տնկի) 

ՏԻ` Տնկին աճեցնելու ինքնարժեք (օր`աշխատանք, տրանսպորտ, պարարտանյութ, 

պեստիցիդներ և այլն` դրամ/ծառ) 

Մրգերի գները հավաքվել են հետևյալ աղբյուրներից. 

- Եղեգնաձորում  (Ծրագրի իրականացման մարզի մայրաքաղաք) շուկայական գների 

վերաբերյալ պաշտոնական վիճակագրական տվյալներ 2009-2014թթ համար, 

- Գնդեվազի աղբյուրներից ստացված տեղեկատվություն 2014թ. և նախորդ տարիների 

ընթացքում ծիրանի գների վերաբերյալ, 

- Երևանյան աղբյուրներից ստացված տեղեկատվություն տարեկան և բազմամյա 

մշակաբույսերի համար Վայոց Ձորում գործող գնման գների վերաբերյալ, 

Բերքատվության վերաբերյալ տվյալները ստացնել են հուսալի ագրոնոմիական աղբյուրներից, 

այդ թվում` Հայաստանյան հետազոտական ինստիտուտներից, անկախ մասնագետներից և 

գյուղատնտեսական զարգացման ոլորտի ՀԿ-ներից:  

Բոլոր տվյալները համեմատվել են այլ ծրագրերի հետ`վերաբնակեցման և փոխհատուցման 

միջազգային չափանիշներին համապատասխանելու նպատակով, մասնավորապես` Ասիական 

Միջազգային Բանկի ֆինանսավորմամբ ներկայումս իրականացվող Հյուսիս-Հարավ միջանցք 

ծրագրի հետ: 

Աղյուսակ 6-ում ներկայացված է Ծրագրի ազդակիր տարածքում ծառերի, այդ թվում`մրգատու և 

այլ ծառերի դիմաց փոխհատուցման դրույքաչափերի մանրակրկիտ հաշվարկը:  

5.3.3. Միամյա մշակաբույսեր  

Ծրագրի ազդակիր տարածքում աճեցվող միամյա մշակաբույսերն են` գարնանային ցորեն, 

գարնանային գարի, եգիպտացորեն (սիլոսի համար օգտագործվող), լյուցերնա  (Onobrychis), 

տարբեր բանջարանոցային կուլտուրաներ (հիմնականում, բայց ոչ միայն այն ազդակիր 

տարածքում, որը ամենամոտն է գտնվում Գնդեվազ գյուղին, անմիջապես հիմնական 

ասֆալտապատ ճանապարհից դեպի արևելք): Ազդակիր տարածքի զգալի մասը խոտածածկ է, 

որը կամ հնձվում է խոտհարքի համար հասանելի մասերում, կամ էլ գործածվում է որպես 

արոտավայր:  Որոշ հողամասերում աճեցվում են խառը մշակաբույսեր, այդ թվում` ծիրանի 

այգիներում, որտեղ խոտը հնձում է:    

Միամյա մշակաբույսերը գնահատվում են շուկայական արժեքով, տարածքում միջին 

բերքատվության (գնահատողի կողմից պետք է կազմակերպվի ագրոնոմիական 
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ուսումնասիրություն) և տվյալ տարածքում բերքի ժամանակահատվածում գործող միջին 

շուկայական գնի հիման վրա: Աղյուսակ 7-ը ստորև ներկայացնում է հաշվարկների 

մանրամասները:  

5.3.4. Շինություններ 

Ծրագրի ազդակիր տարածքում գտնվող շինությունների թիվը շատ սահմանափակ է, և դրանք 

գնահատվել են Գեոթիմի կողմից ներգրավված փորձառու մասնագետի կողմից, առանձին 

դեպքերի համար: Շինությունների մեծամասնությունը հին ավտոբուսներ կամ վագոններ են, 

որոնք վատ եղանակի ժամանակ օգտագործվում են որպես ապաստան կամ գյուղատնտեսական 

գործիքների համար պահեստներ և գտնվում են հողամասի որևէ անկյունում: Դրանք 

իրականում հնարավոր է տեղափոխել, սակայն դա կարող է վտանգավոր, ծախսատար, իսկ 

որոշ դեպքերում տեխնիկապես դժվար իրագործելի լինել (դրանք որպես կանոն ունենում են 

քարից, տախտակից կամ այլ նյութերից պատրաստված փոքր կցորդներ):     

5.3.5. Ազդակիր միջոցների գնահատման վերաբերյալ խորհրդատվություն 

2014թ. օգոստոսի 22-ին կազմակերպվել է հանրային խորհրդակցություն` ներկայացնելու 

համար ՀՁՓՈւ -ի, այդ թվում` ազդակիր հողերի և մշակաբույսերի գնահատման հիմնական 

սկզբունքները: Մասնակիցների կողմից արվել է մեկ նկատողություն ծիրանի ծառերի 

գնահատման հետ կապված, այն է` երեք տարիքային կատեգորիաների փոխարեն առաջարկվել 

է կիրառել չորս կատեգորիա` այգիների զարգացման փուլերի տարբերությունները ավելի լավ 

արտացոլելու նպատակով: Այդ առաջարկությունը նկատի է առնվել, իսկ փոխհատուցման 

սակագինը` փոփոխվել համապաասխանաբար: 
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Տեսակ Կատեգորիա Տարիքային 

կատեգորիա 

Մրգի 

վաճառքի 

գին 

(դրամ/կգ) 

Բերքատվածություն 

(կգ/ծառ/տարի) 

Վերականգնման 

ժամանակաշրջան 

(տարիներ) 

Կորցված 

արտադրանքի 

արժեքը (դրամ) 

Տնկիների 

արժեքը 

(դրամ) 

Աշխատանքի, ոռոգման, պարարտանյութերի 

կուտակային արժեք և այլ սպասարկում 

վերականգնման ժամանակահատվածի 

ընթացքում (դրամ/ծառ) 

Ընդամենը 

(դրամ) 

Ընդամենը (ԱՄՆ 

դոլար/դրամ/ԱՄՆ 

դոլար = 410) 

Ծիրան Տնկի  0-1 տարեկան 900 - 1 - 1,200 5,600 6,800 17 

 Ոչ բերքատու երիտասարդ 2-3 տարեկան 900 - 5 - 1,200 28,000 29,200 71 

 Ոչ բերքատու հասուն 4-5 տարեկան 900 15 5 67,500 1,200 28,000 96,700 236 

 Բերքատու 6 և ավելի տարեկան 900 50 6 270,000 1,200 33,600 304,800 743 

Խնձոր Տնկի  0-1 տարեկան 500 - 1 - 1,200 5,600 6,800 17 

 Ոչ բերքատու  2-4 տարեկան 500 - 4 - 1,200 22,400 23,600 58 

 Բերքատու 5 և ավելի տարեկան 500 50 5 125,000 1,200 28,000 154,200 376 

Սալոր Տնկի  0-1 տարեկան 300 - 1 - 1,200 5,600 6,800 17 

 Ոչ բերքատու  2-4 տարեկան 300 - 4 - 1,200 22,400 23,600 58 

 Բերքատու 5 և ավելի տարեկան 300 30 5 45,000 1,200 28,000 74,200 181 

Տանձ Տնկի  0-1 տարեկան 1,500 - 1 - 1,200 5,600 6,800 17 

 Ոչ բերքատու  2-4 տարեկան 1,500 - 4 - 1,200 22,400 23,600 58 

 Բերքատու 5 և ավելի տարեկան 1,500 60 5 450,000 1,200 28,000 479,200 1,169 

Դեղձ Տնկի  0-1 տարեկան 350 - 1 - 1,200 5,600 6,800 17 

 Ոչ բերքատու  2-4 տարեկան 350 - 5 - 1,200 28,000 29,200 71 

 Բերքատու 5 և ավելի տարեկան 350 40 6 84,000 1,200 33,600 118,800 290 

Թութ Տնկի  0-1 տարեկան 1,000 - 1 - 1,200 5,600 6,800 17 

 Ոչ բերքատու  2-4 տարեկան 1,000 - 5 - 1,200 28,000 29,200 71 

 Բերքատու 5 և ավելի տարեկան 1,000 40 6 240,000 1,200 33,600 274,800 670 

Ընկույզ Տնկի  0-1 տարեկան 1,300 - 1 - 1,200 5,600 6,800 17 

 Ոչ բերքատու 2-4 տարեկան 1,300 - 7 - 1,200 39,200 40,400 99 

 Բերքատու 5 և ավելի տարեկան 1,300 50 8 520,000 1,200 44,800 566,000 1,380 

Նուշ Տնկի  0-1 տարեկան 1,000 - 1 - 1,200 5,600 6,800 17 

 Ոչ բերքատու  2-4 տարեկան 1,000 - 4 - 1,200 22,400 23,600 58 

 Բերքատու 5 և ավելի տարեկան 1,000 20 5 100,000 1,200 28,000 129,200 315 

Պնդուկ Տնկի  0-1 տարեկան 1,000 - 1 - 1,200 5,600 6,800 17 

 Ոչ բերքատու  2-4 տարեկան 1,000 - 4 - 1,200 22,400 23,600 58 

 Բերքատու 5 և ավելի տարեկան 1,000 10 5 50,000 1,200 28,000 79,200 193 

Խաղող Տնկի  0-1 տարեկան 500  1 - 1,200 5,600 6,800 17 

 Ոչ բերքատու  2-4 տարեկան 500  4 - 1,200 22,400 23,600 58 

 Բերքատու 6 և ավելի տարեկան 500 3 5 7,500 1,200 28,000 36,700 90 

Բալ Տնկի  0-1 տարեկան 500 - 1 - 1,200 5,600 6,800 17 

 Ոչ բերքատու  2-4 տարեկան 500 - 5 - 1,200 28,000 29,200 71 

 Բերքատու 6 և ավելի տարեկան 500 30 6 90,000 1,200 33,600 124,800 304 

Կեռաս Տնկի  0-1 տարեկան 1,000 - 1 - 1,200 5,600 6,800 17 

 Ոչ բերքատու  2-4 տարեկան 1,000 - 5 - 1,200 28,000 29,200 71 

 Բերքատու 6 և ավելի տարեկան 1,000 50 6 300,000 1,200 33,600 334,800 817 

Սերկևիլ Տնկի  0-1 տարեկան 500 - 1 - 1,200 5,600 6,800 17 

 Ոչ բերքատու  2-4 տարեկան 500 - 4 - 1,200 22,400 23,600 58 

 Բերքատու 5 և ավելի տարեկան 500 30 5 75,000 1,200 28,000 104,200 254 

Բարդի Տնկի  0-1 մետր   1 - 200 - 200 0 

 Երիտասարդ 1-5 մետր   5 10,000 200 - 1,000 2 

 Հասուն 20 մ և ավելի   6 20,000 200 - 30,000 73 

Հացենի Տնկի  0-1 մետր   1 - 200 - 500 1 

 Երիտասարդ 1-5 մետր   5 10,000 200 - 2,000 5 
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ԲԵՐՔ ԲԵՐՔԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ԲԵՐՔԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ՇՈՒԿԱՅԱԿԱՆ ԳԻՆ ՓՈԽՀԱՏՈՒՑՄԱՆ ԱՐԺԵՔ 

 Կգ/մ2 Ցենտներ/հա Դրամ/կգ Դրամ/մ2 

Ցորեն 0.25 25 250 63 

Գարի 0.25 25 220 55 

Եգիպտացորեն (սիլոս) 1.20 120 30 36 

Էսպարցետ  070 70 50 35 

Երեքնուկ 1.20 120 50 60 

Բնական խոտ 0.45 45 40 18 

Կարտոֆիլ 3.00 300 230 250 

Լոբազգիներ 1.20 120 400 480 

Լոլիկ 6.00 600 350 2,100 

Վարունգ 4.00 400 350 1,400 

Տակդեղ 3.00 300 350 1,050 

Ստեպղին 2.50 250 400 1,000 

Կաղամբ 4.00 400 140 560 

Սմբուկ 2.10 210 350 735 

Սխտոր 1.60 160 1,100 1,760 

Սոխ 2.00 200 350 700 

Ճակնդեղ 3.00 300 400 1,200 

Ելակ 5.00 500 700 3,500 

Հաղարջ 3.00 300 1,000 3,000 

Ազնվամորի 3.00 300 1,000 3,000 

Արոտավայր    20 
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5.4. Հողօգտագործողների փոխհատուցում  

Հողօգտագործողների առկայության պարագայում, հողի դիմաց փոխհատուցումը տրվելու է 

հողատերերին, իսկ մշակաբույսերի և շինությունների, որոնց նկատմամբ սեփականության 

իրավունքը կարող են ապացուցել հողօգտագործողների կողմից, կտրվի վերջիններս:    

5.5. Փոխարինված հողեր  

Հայաստանի օրենքներով նախատեսված դրամական փոխհատուցումից բացի բոլոր 

հողատերերին առաջարկվում է հող հողի դիմաց տարբերակը: Սույն փաստաթղթի 

ներկայացման պահի դրությամբ, միայն սահմափակ թվով հողատերեր (ընդամենը մոտ 10 ` 

2015թ. հունվարի դրությամբ) են արտահայտել հետաքրքրվածություն դրամական 

փոխհատուցման փոխարեն Գեոթիմի աջակցությամբ ստանալ համարժեք հող: Հաշվի առնելով 

տվյալ տարբերակով հետաքրքրված անձանց սահմանափակ թիվը, այն նախատեսվում է 

քննարկել ընտրողական սկզբունքով, հետևյալ հնարավորություններով. 

- Դրամական փոխհատուցում սովորական պայմաններով, և աջակցության տրամադրում 

Գեոթիմի կողմից հողատիրոջ կողմից վաճառքի հանված մեկ կամ մի քանի հողամասերի 

փոխարեն նորերի ընտրության հարցում` գործարքի հետագա աջակցման պայմանով, 

- Ծրագրի տարածքի սահմաններում երեք գյուղապետարանների կողմից մասնավոր 

հողատերերի կամ հողօգտագորողների համար աճուրդային վաճառքի կամ 

վարձակալության հեշտացում (սա կարող է հետաքրքրել միայն  այն 

հողօգտագործողներին, ովքեր օգտագործում են տարածքները որպես արոտավայրեր և 

խոտհարք տարածքներ, քանի որ գյուղապետարաններն ունեն միայն այս տեսակի հողեր 

բարձրադիր լեռնային վայրերում և սահմանափակ թվով բանջարանոցային կամ 

վարելահողեր):  

- Որպես հողի փոխհատուցում` հողամասի տրամադրում, իսկ փոխհատուցման մնացած 

մասը (մշակաբույսեր և ծառեր) վճարվում է կանխիկով` հողամասի ընտրության, 

ձեռքբերման և ազդակիր հողատիրոջը փոխանցելու հարցերում Գեոթիմի կողմից զգալի 

աջակցության պայմանով,   

- Հողամասի տրամադրում ինչպես փոխհատուցվող հողամասի, այնպես էլ 

մշակաբույսերի դիմաց: 

Գեոթիմի ոկղմից ընտրվել են մի քանի հողամասեր (մոտ 20 հա) Հյուսիսային Գնդեվազի 

տարածքում, որոնք պատկանում են Գդեվազին գյուղապետարանին և նախկինում օգտագործվել 

են որպես բանջարանոցներ:  Այդ հողերը ձեռքբերելու հնարավորությունները քննարկվել են 

Գնդեվազի գյուղապետարանի հետ, և ստանալով նախնական համաձայնություն, դրանց 

ձեռքբերումը հնարավոր է միայն աճուրդային կարգով: Ներկայումս Գեոթիմը աշխատում է 

Գյուղապետարանի հետ` ոռոգման համակարգ տեղադրելու ուղղությամբ, ինչը 

հնարավորություն կտա հող հողի դիմաց փոխհատուցման տարբերակի շրջանակներում ոռոգել 

այս տարածքը և դարձնել այն հարմար նոր այգիներ և այլ գյուղատնտեսական գործունեություն 

նախաձեռնելու համար:  

Հող հողի դիմաց գործարքների վերաբերյալ լրացուցիչ տվյալները ներկայացված են ստորև, 

բաժին 6.1-ում:  
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5.6. Փոխակրիչի սերվիտուտ 

Փոխակրիչի (30 մետր լայնությամբ հողաշերտ, որը կօգտագործվի հանքի շահագործման ողջ 

ընթացքում և այնուհետև կվերականգնվի և կվերադրաձվի հողատերերին) առկայությամբ 

պայմանավորված ազդեցության կենթարկվեն 83 մասնավոր հողամասեր (ընդամենը 45.3 հա 

մակերեսով): Այս հողամասերի սահմաններում ազդակիր հողաշերտի դիմաց կտրվի 

սերվիտուտի պայմանագրով սահմանված փոխհատուցում: Փոխհատուցումը կտրվի հողի 

ձեռքբերման ողջ դրույքաչափով (տես վերևի Աղյուսակ 5-ը), իսկ մակաբույսերի համար (այս 

հողամասերը հիմնականում արոտավայրեր են և որոշ չափով խոտհարք տարածքներ)` 

Աղյուսակ 6 և 7-ով սահմանված դրուքաչափերով:      

5.7. “Անպետք” հողեր 

Անպետք հողեր են համարվում այն կտրված կամ բաժանված հողերը, որոնց մնացած մասը  

դառնում է օգտագործման համար ոչ պիտանի և/կամ ոչ կենսունակ: Սա հիմնականում 

վերաբերում է փոխակրիչի ուղու երկայնքով գտնվող հողերին: Եթե հողամասի մի մասը 

վնասվում և դառնում է ոչ պիտանի և անկենսունակ, ապա ողջ հողամասը ենթակա է գնման և 

փոխհատուցման:  

5.8. Փոխհատուցման բանակցային գործընթաց  

5.8.1. Փոխհատուցման առաջարկ  

Յուրաքանչյուր ազդակիր սեփականության համար նախատեսվում է կազմել փոխհատուցման 

առաջարկ ` վերոգրյալ գույքագրման և գնահատման արդյունքների հիման վրա: Դրանք գաղտնի 

են պահվելու (Ընկերությունում հասանելի են սահմանափակ թվով մարդկանց) մինչև ազդակիր 

հողատիրոջ կամ հողօգտագործողի իրազեկումը: 

Այն դեպքերում երբ հողամասը օգտագործվում է ոչ թե հողատիրոջ, այլ մեկ այլ 

հողօգտագործողի կողմից, հողի դիմաց փոխհատուցումը տրվում է հողատիրոջը, իսկ 

մշակաբույսերի և ծառերի փոխհատուցումը` հողօգտագործողին: Սա վերաբերում է  նաև 

համայնքային հողերում գործունեություն ծավալած ֆերմերներին:  

5.8.2. Բանակցային գործընթաց 

5.8.2.1. Ընթացակարգ 

Նախատեսվում է երեք այցելությունից բաղկացած գործընթաց:  

Առաջին այցի ժամանակ, հողատերը պարտավոր է` ստորագրել Չափագրման և հաշվարկի 

թերթիկ, որտեղ նշված են տվյալ հողատարածքի չափսերն ու ծառերի և մշակաբույսերի 

քանակները,  տեղեկացնել Գեոթիմին հողօգտագործողների առկայության մասին, տրամադրել 

համասեփականատերերի կոնտակտային տվյալները և առաջին անգամ ծանոթանալ հող ողի 

դիմաց տարբերակին: Այս փուլն իրականացվել է Գեոթիմի կողմից 2014թ. հոկտեմբերին: 

Երկրորդ այցի ժամանակ թիմը այցելում է յուրաքանչյուր հողատիրոջն ու հողօգտագործողին 

իրենց տանը կամ հրավիրում է նրանց գրասենյակ, որտեղ ստուգվում են նրանց 

նույնականացման փաստաթղթերն ու արվում են պատճեններ, բացատրվում է ընթացակարգը 

կրկին անգամ` ներառելով հող հողի դիմաց տարբերակը, տեղեկացվում են գանգատարկման 

մեխանիզմի մասին,  ներկայացվում է փոխհատուցման առաջարկն ու պայմանագիրը 

(նախապես կազմված), տրամադրվում է փոխհատուցման առաջարկը ազդակիր անձի կողմից 
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ուսումնասիրվելու համար, համասեփականատերերից որևէ մեկի գյուղում չբնակվելու 

պարագայում ճշտվում են նման անձանց տվյալները և ձեռնարկվում են միջոցներ նրանց հետ 

կապ հաստատելու և/կամ տեղացի համասեփականատերերից մեկին լիազորագիր 

տրամադրելու ուղղությամբ, այս փուլում հող հողի դիմաց տարբերակը կրկին անգամ 

ներկայացվում և պարզաբանվում է:     

Երրորդ այցելության ժամանակ, որը պետք է կատարավի երկրորդից 2 շաբաթ անց 6 ժաբաթվա 

ընթացում, թիմն այցելում է բոլոր ազդակիր հողատերերին և փորձում ստանալ նրանց 

ստորագրությունները, այս դեպքում թիմին ուղեկցում է նոտարը` հնարավորության դեպքում 

տեղում գործարքը վավերացնելու նպատակով (Ջերմուկից կամ որևէ այլ հարակից քաղաքից 

անհրաժեշտ է ընտրել մեկ կամ երկու նոտար, ովքոր կհամաձայնեն մասնակցել նման 

աշխատանքին):   

Խորհրդատվական և բանակցային այցելությունների ժամանակ, բանակցությունների համար 

պատասխանատու Գեոթիմի անձնակազմին ուղեկցում է իրավաբանը, ով գրանցում է 

այցելության բոլոր մանրամասներն ու կազմում է հանդիպման արձանագրություն:     

Ողջ գործըթացի ընթացքում Գեոթիմի ներկայացուցիչը/բանակցողն ու իրավաբանը մշտապես 

պատրաստ են լինելու պատասխանել կամ պարզաբանել առաջացող հարցերը:   

5.8.2.2. Պայմանագրեր  

Բոլոր անհատ հողատերերի և հողօգտագործողների համար պատրաստվել են երկու լեզուներով 

(հայերեն/անգլերեն) չորս տեսակի պայմանագրերի նախագծեր. 

-Հողատերերի համար նախատեսված առուվաճառքի պայմանագիր բոլոր այն օբյեկտների 

համար, որոնք պահանջում են իրավունքի լիարժեք երաշխիք (անփոփոխ և մշտական 

սեփականության իրավունք)  (այն դեպքերում, երբ վերականգնումը տեխնիկապես կամ 

տնտեսապես անհնարին է և որտեղ ենթակառուցվածքները պահանջում են զգալի ներդրումներ),  

- Բերքի փոխհատուցման պայմանագիր հողօգտագործողների համար (որոշ դեպքերում 

ներառելով նաև այն շինությունները, որոնք պատկանում են հողօգտագործողին, այլ ոչ թե 

հողատիրոջը),  

- Վարձակալության պայմանագիր բոլոր ժամանակավոր օբյեկտների համար, և   

- Սերվիտուտի պայմանագիր փոխակրիչի և նույն տեսակի այլ գծային կառույցների 

(հեռահաղորդակցման լարեր, խողովակաշարեր) և որոշ գործողություններ արգելող բուֆերային 

գոտիների համար:   

 

5.8.3. Վճարում  

Սահմանված կարգի համաձայն, բոլոր վճարումները կատարվում են հայկական դրամով, 

բանկային փոխանցման եղանակով, համապատասխան շահառուի (սեփականատեր, 

համասեփականատեր, հողօտագործող)  անունով բացված հաշվեհամարին: Պայմանագիրը 

ստորագրելու ժամանակ  շահառուները պարտավոր են տրամադրել բանկային տվյալներ: 

Բանկային հաշվեհամար չունենալու պարագայում, նրանց կտրամադրվի համապատասխան 

աջակցություն այն բացելու հարցում: Եթե ամուսինները հանդիսանում են 

համասեփականատերեր, և նրանից միայն մեկն ունի հաշվեհամար, ապա մյուսը ստիպված է 
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բացել սեփական հաշվեհամար, քանի որ մեկի փոխհատուցումը չի կարող վճարվել մյուսին (եթե 

իհարկե նրանք չեն տիրապետում համատեղ հաշվեհամարին, որի դեպքում անհրաժեշտ է 

բանկի հաստատում): Փոխհատուցումը չի վճարվում կանխիկ եղանակով: Ծրագրի 

շրջանակներում ներկայումս դիտարկվում է երկու վճարմամբ փոխհատուցումը վճարելու 

տարբերակ (առաջինը 10%-ի չափով, որից հետո կկատարվի երկրորդ վճարումը` 90% չափով):   

Հիմնականում ստացողները հանդիսանում են ֆիզիկական անձինք (այն է`տնային 

տնտեսություններ ի տարբերություն իրավաբանական անձանց): Հայաստանյան օրենքը նման 

դեպքում պահանջում է, որ գործող հարկերը պահվեն և վճարվեն Գեոթիմի կողմից:  

Համայնքային բյուջերեն կատարվող վարձավճարները վճարվում են տարեկան կտրվածքով:  

5.8.4. Գրանցում  

Երկու կողմերի ներկայացուցիչների կողմից գործարքը կնքելուց և նոտարական կարգով 

վավերացնելուց հետո, Ընկերությունը գործը ներկայացնում է Կադաստրային գրասենյակ: Հողի 

ձեռքբերման թիմի իրավաբանը աշխատելու է ինչպես նոտարի, այնպես էլ Կադաստրի հետ` 

գործարքի անխափան ընթացքն ապահովելու նպատակով: Խորհուրդ է տրվում նախապես 

համագործակցել Կադաստրային գրասենյակի հետ (բանակցային գործընթացի մեկնարկին)` 

- պարզելու համար գրանցման և կից գործընթացի համար պահանջվող փաստաթղթերի 

փաթեթը, 

- նախապես տեղեկացնելու նրանց սպասվող մեծաքանակ գործարքների մասին, ինչպես նաև 

ստուգելու  անհրաժեշտ ռեսուրսների առկայությունը` գործընթացի հարթ ընթացքը ողջամիտ 

ժամկետներում ապահովելու նպատակով:    

5.8.5. Օտարման կիրառում 

Չնայած որ, 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 դեպքերում. 

-Բացակայող հողատերեր կամ համասեփականատերեր, ովքեր չեն տրամադրել լիազորագիր և 

ում գտնվելու վայրն անհայտ է,  

- 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): 

5.9. Տնտեսական ապակայունացման ազդեցությունների մեղմացում հովիվների մասով  

Ծրագրով պայմանավորված տեղահանման ազդեցության ծավալը կախված է համարժեք որակի 

այլընտրանքային արոտավայրերի և խոտհարք տարածքների առկայությունից, ինչպես նաև 

արոտավայրերի և խոտհարք տարածքների հասանելիության սահմանափակմամբ 

պայմանավորված հովիվների ն պատճառվող անհարմարությունից:  Համարժեք որակի հողերը 

պետք է ունենան նույնպիսի գյուղատնտեսական ներուժ և հովիվների կողմից օգտագործվող 
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ծառայություններ և ենթակառուցվածքներ, այդ թվում` ճանապարհներ և ուղիներ 

(կաթնամթերքի վաճառքի համար օգտագործվող), ինչպես նաև  ճամբարների համար 

օգտագործվող ջրային ռեսուրսներ և շինություններ:     

Հովիվների կենսակերպի վրա հնարավոր ազդեցությունները նախատեսվում է մեղմացնել 

տարբեր տեսակի միջոցառումներով` կախված տվյալ ազդեցության բնույթից: Ամենակարևոր 

մեղմացման միջոցը Ծրագրի նախագծումն է, որը հնարավորություն է տալիս խուսափել 

հովիվների համար կարևոր տարաքներից (մուտքի հնարավորություն, ջրի առկայություն, 

արոտավայրեր, կացարան կամ այլ արժեքներ): 

Հովիվների կողմից Ծրագրով պայմանավորված ազդեցության ենթարկվելու դեպքում 

նախատեսվում են հետևյալ միջոցառումները.   

-  Ծրագիրը կաջակցի հովիվներին` հայանքային ղեկավարների հետ միասին վարձակալության 

համար նոր համարժեք հողեր գտնելու հարցում, ինչպես նաև կապահովի նշված հողերի 

իրական առկայությունը մինչև շինարարական աշխատանքների մեկնարկը   2015 թ. ամռանը, 

- Անշարժ շինությունների (օրինակ` արոտավայրերի ճամբարների մաս հանդիսացող 

կառույցների) կորստի դեպքում, եթե հովիվները կարողանան հաստատել իրենց 

սեփականության կամ օգտագործման (անգամ ոչ պաշտոնական) իրավունքը, ապա Ծրագիրը 

կվճարի կանխիկ փոխհատուցում նշված կատույցների համար, 

  - Այն հովիվները, ովքեր կզրկվեն իրենց կողմից օգտագործվող տարածքներ մուտք գործելու 

հնարավորությունից, Գեոթիմի օգնությամբ կստանան նոր հողատարածքներ մուտք գործելու 

հնարավորություն,  

- Գեոթիմը նախատեսում է վերահսկել նշված փոփոխությունների արդյունքում հովիվների 

խմբերի կենսամիջոցների վրա ազդեցությունները` կատարելով տարեկան 

ուսումնասիրություններ հստակ ցուցանիշներով, որոնք հնարավորություն կտան գնահատել 

2012թ. ելակետային տվյալների համեմատ կենսամիջոցների էական փոփոխությունները,    

- Ուսումնասիրությունների արդյունքում հովիվների կենսամիջոցների վրա զգալի 

ազդեցությունների հայտնաբերման դեպքում, Գեոթիմը կընդլայնի համապատասխան 

աջակցման միջոցառումները` մասնավորապես ապահովելով փոխարինված արոտավայրերի 

հասանելիությունը ողջամիտ պայմաններով, եթե դա չի իրականացվել ավելի վաղ, և     

- Հովիվների հետ համագործակցմամբ կդիտարկվեն տարածաշրջանում կաթի և մսի 

արտադրության և վաճառքի խթանմանն ուղղված տեխնիկական աջակցության միջոցով 

անասնապահության ընդլայնան հնարավորությունները: Սա ներառում է կաթի հավաքման և 

սառնարանային պահպանման պայմանների բարելավում, արհեստական սերմնավորում և նոր 

գենետիկ տեսակների ներմուծում և այլն:  

Ի լրումն վերոնշյալ մեղմացման միջոցառումներին, սեզոնային հովիվների ավելի մեծ խումբ 

ներառված է Գլուխ 6-ում նկարագրված կենսամիջոցների խթանման ծրագրերում որպես 

թիրախային խումբ: Տեխնիկական աջակցությունը նախատեսվում է ուղղել գյուղտնտեսական 

արտադրանքի ընդլայնմանը, ինչպես նաև կարևորել տնտեսական գործունեության տեսակների 

դիվերսիֆիկացումը:    
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5.10. Տեղեկատվության կառավարում  

Հողի իրավունքների ձեռքբերման ծրագրի համար պահանջվող տեղեկատվությունը հավաքվում 

և օգտագործվում է երկու մակարդակներում. 

-Հողամասերի մակարդակ, քանի որ փոխհատուցումները տրվում են հողամասերի դիմաց,  

- Տնային տնտեսությունների մակարդակ, քանի որ կենսամիջոցների չափումն ու վերահսկումը 

կատարվում է  հողի կորստի ազդեցությունը կրող տնային տնտեսությունների մակարդակի 

վրա:  

Տվյալների բազայում անհրաժեշտ է արտացոլել այս տարբերությունը: Այս երկու տվյալների 

խմբերի միջև կապը պետք է հաստատվի պարզ և հաջորդական թվային համակարգով, որտեղ 

տվյալ հողամասի կադաստրային համարը համապատասխանում է բոլոր այն տնային 

տնտեսությունների նույնացման համարներին, որոնք այս կամ այլ կերպ  (հողատեր, 

հողօգտագործողներ, համասեփականատերեր) կրել են տվյալ հոմանասի կորստի հետ կապված 

ազդեցություններ:   Այս գործընթացը փաստաթղթավորելու և խթանելու համար առաջարկվող 

տվյալների բազայի ընդհանուր կառուցվածքի հիմքում հողամասերի կադաստրային 

ծածկագրերն են, և այն պետք է համապատասխանի ներքևի նկարում բերված ձևին: 

   Նկար 13 – Տվյալների բազայի կառուցվածք  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ազդակիր հողամասերի ցանկ, 

որոնք նույնականացվում են 

իրենց կադաստրային 

ծածկագրերով  

Ազդակիր տնային 

տնտեսությունների ցանկ, որը 

ներառում է բոլոր 

համասեփականատերերին և 

հողօգտագործողներին, ինչպիսիք 

են հովիվները` հիմնական 

կոնտակտային և անձնական 

տվյալներով  

Ազդակիր հողամասերի 

աղյուսակ, որը ներառում է 

փոխհատուցման հաշվարկի 

համար անհրաժեշտ տվյալներ, և 

հավելվածներ, ինչպիսիք են 

սեփականության վկայականները   

Կենսակերպի վերաբերյալ 

տեղեկատվություն տնային 

տնտեսությունների  մակարդակով  

Կադաստ

րային 

քարտեզ 

Բանակցային գործընթացի 

արձանագրություն և 

ստորագրված պայմանագրերի ու 

Ընկերության անունով գրանցված 

վերջնական իրավունքի 

վկայականի սկանավորված 

օրինակներ 
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5.11. Դրամական փոխհատուցման հնարավոր գենդերային ազդեցությունների 

մեղմացում  

Հողամասերի մեծամասնությունը սեփականության իրավունով պատկանում է մի խումբ 

համասեփականատերերին, այդ թվում` առաջին սեփականատիրոջ (համասեփականատերերի) 

բոլոր ժառանգներին, որպես կանոն երեխաներին, որոնց թվում առկա են նաև իգական սեռի 

ժառանգներ: Նման դեպքերում Հայաստանյան օրենքները չեն առանձնացնում արական և 

իգական սեռի համասեփականատերերին, իսկ փոխհատուցման գումարը հավասարաչափ 

բաշխվուն  է բոլոր համասեփականատերերի միջև` ներառելով ինչպես արական, այդպես էլ 

իգական սեռի ներկայացուցիչներին: Շատ քիչ դեպքերում և ղեկավարվելով մահացած 

սեփականատիրոջ կտակով, ազդակիր հողամասի բաժնեմասերը հավասարապես չեն 

բաշխվում (օրինակ  գույքը բաժանված է երեք համասեփականատերերի միջև, սակայն 50% 

մեկին, իսկ մնացած երկուսին` 25% -ական): Նման դեպքերում փոխհատուցումը բաշխվում է 

ըստ սեփականության վկայականում բերված բաժնեմասերի:  

Որոշ դեպքերում հողամասը համատեղ սեփականության իրավունքով պատկանում է 

ամուսիններին, ինչի դեպքում փոխհատուցումը հավասարապես բաշխվում է երկուսի միջև: 

Ծրագրի շրջանակներում անհրաժեշտ է ուշադրություն դարձնել, որ ամուսինների համատեղ 

տիրապետման դեպքում փոխհատուցման գումարը փոխանցվի համատեղ բանկային 

հաշվեհամարին , կամ հնարավորության դեպքում ամուսինները բացեն առանձին 

հաշվեհամարներ: 

Ավելի խնդրառատ իրավիճակ է առաջանում, երբ հողամասը պատկանում է ամուսնական 

զույգին, որի համասեփականատերերից մեկը (որպես կանոն ամուսինը) մահացած է լինում: 

Նման դեպքերում, կտակի բացակայության պարագայում օրենքը պահանջում է, որ մահացած 

համասեփականատիրոջ բաժնեմասը հավասար բաժիններով բաշխբի բոլոր օրինական 

ժառանգների, այդ թվում` կնոջ/ամուսնու և բոլոր երեխաների միջև:  Նման դեպքերը, որոնք շատ 

չեն թվով, ուսումնասիրվելու են առանձին` խուսափելու համար այն իրավիճակներից, երբ կինը 

զրկվում է ժառանգությունից և Ծրագրի շրջանակներում իր համար որոշիչ համարվող 

հողամասի դիմաց հատուցում ստանալուց: Բոլոր նման դեպքերում կինը կգրանցվի որպես 

խոցելի և կստանա խոցելի անձանց համար նախատեսված աջակցություն, այդ թվում` 

համարժեք հողամաս ստանալու հնարավորություն:  
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6. ԿԵՆՍԱՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՈՒՄ 

6.1. Հող հողի դիմաց 

Գյուղացիների հետ նախնական խորհրդակցությունները ցույց են տվել, որ ազդակիր անձանց 

մեծամասնությունը ավելի հակված է իրենց հողի և մշակաբույսերի դիմաց դրամական 

փոխհատուցմանը և սեփական ուժերով իրենց կենսամիջոցների վերականգնմանը` համարժեք 

գյուղատնտեսական հող կամ այլ բիզնես ձեռնարկություն ձեռքբերելու միջոցով: Ծրագիրը 

նախատեսում է վերահսկել կենսամիջոցների վերականգնման գործըթացը, ինչպես նաև 

ապահովել այդ տնային տնտեսությունների վիճակի բարելավում (տես մանրամասն 

մշտադիտարկման դրույթները, այդ թվում` ուղղիչ գործողությունները, որոնք կարող են 

ձեռնարկվել այն դեպքում, եթե  մշտադիտարկումը բացահայտի տնային տնտեսությունների 

վերականգնման ձախողում, Գլուխ 9):   

Միևնույն ժամանակ, մի քանի տնային տնտեսություններ (2015թ. հունվարի դրությամբ առկա 

տեղեկատվության համաձայն և յուրաքանչյուր ու բոլոր հողատերերի հետ անհատական 

հարցազրույցներից ելնելով` մոտ 10-ը) կարող են հետաքրքրված լինել հող հողի դիմաց 

տարբերակով: Ծրագիրը նախատեսում է իրականացնել  այդ գործընթացը միջազգային 

ֆինանսավորող կազմակերպությունների պահանջների համաձայն: Գնդեվազում այդքան էլ 

շատ չեն ծիրանի աճեցման համար հարմար հողեր, սակայն դրանք առկա են երկու վայրերում 

(տես Նկար 14ժը ստորև)` 

- Գյուղի բնակելի թաղամասից դեպի հյուսիս (դեպի Ջերմուկ) այն վայրում, որտեղ «Գեոթիմ» 

ՓԲԸ հիմնադրել է իր երեք տնկարանները,  

- Գյուղից դեպի հարավ` Վայքից Ջերմուկ տանող հիմնական ճանապարհի արևմտյան մասում:  

Նկար 14. Հարմար գյուղատնտեսական հողեր ունեցող տարածքներ Գնդեվազում  

 

Հետևի նկարի աղբյուրը` Google Earth 

Ներքոգրյալ գործընթացը կիրառելի է այն տնային տնտեսությունների համար, որոնք ավելի 

շատ շահագրգռված են հող հողի դիմաց տարբերակով, այլ ոչ դրամական փոխհատուցմամբ. 

Գոտի 1 

North of Gndevaz 

Գոտի 2 

South of Gndevaz 



Ֆ. Ջիովանեթի – Վեր.6 – փետրվար 2015 

- Հողի ձեռքբերման թիմի վաղ այցելությունների ժամանակ հող հողի տարբերակի հայտ, 

Այդ այցելությունների և գործարքի ձևակերպման միջև ընկած ժամանակահատվածում, 

«Գեոթիմ» ՓԲԸ-ն պարտավորվում է գտնել հարմար փոխարինելի հողեր և կազմակերպել 

փոխարինման գործարքի կնքում ազդակիր հողատիրոջ և ընտրված փոխարինելի հողամասի 

սեփականատիրոջ միջև: 

Հողի տարբերակին հակված տնային տնտեսությունների համար, Գեոթիմը կարող է ապահովել 

ծիրանի և այլ մրգատու ծառերի տնկիներ: Դրամական փոխհատուցման փոխարեն հողի հողի 

դիմաց տարբերակի ընտրությունը խթանելու նպատակով, Գեոթիմը ապահովելու է նաև 

փոխարինելի հողամասերի տարածքում ոռոգման համակարգի առկայություն` ծիրանի 

աճեցման գործընթացը նորմալ պայմաններում կազմակերպելու նպատակով, ինչպես նաև 

տրամադրելու է ծիրանի տնկիներ (որոնք ներկայումս աճեցվում են Գնդեվազում Գեոթիմի 

տնկարաններում): Գյուղապետարանի հետ ներկայումս իրականացվում է ինժեներական 

ուսումնասիրություն` վերևի նկարում պատկերված հարակից ոռոգման ցանցի հյուսիսային 

մասի ընդլայնման նպատակով: Տեղական փորձագետների և ագրոնոմիստի կողմից արդեն իսկ 

կատարվել է ընտրված վայրերի հողի որակի գնահատում և հաստատվել է դրա բարձր ներուժն 

ու այգիներ, բանջարանոցներ հիմնելու և այլ գյուղատնտեսական գործունեություն ծավալելու 

համար համապատասխանությունը:         

Խոցելի անձանց կառաջարկվի համապատասխան չափի հողամաս` հողի ձեռքբերման 

գործընթացով պայմանավորված նրանց կենսամիջոցների կորուստը բացառելու նպատակով: 

Իրավաբանական հաստատման պայմանով, այս հողերը կտրմադրվեն Գեոթիմի կողմից  (որը 

տվյալ պարագայուն հանդիսանում է հողատեր) անվճար վարձակալության պայմանով: Սա 

մասնավորապես վերաբերում է այն կանանց, ովքեր կարող են կորցնել իրենց ապրուստի 

հիմնական աղբյուրը` Ծրագրով ձեռքբերվելիք ազդակիր հողամասի նկատմամբ ժառանգության 

գործընթացի արդյունքում (մանրամասների համար տես կետ 132):         

6.2. Հովիվների համար նախատեսված կոնկրետ միջոցառումներ  

Գեոթիմի կողմից արդեն իսկ իրականացվում է անասնաբուծական ծրագիր (տես բաժին 6.3.3), 

որը նախատեսված է նաև ազդակիր հովիվների համար: Ի լրումն դրան, կենսամիջոցների 

վերականգնումը և այլընտրանքային արոտավայրերի հասանելիությունը հեշտացնելու 

նպատակով կիրականացվեն հետևյալ միջոցառումները ազդակիր հովիվների համար. 

- Հովիվների հետ անհատական կապ կհաստատվի մինչև վերջիններիս կողմից արածեցման 

նպատակով օգտագործվող հողերի վրա ազդող շինարարության մեկնարկը` 2015թ. առաջին 

կեսին, 

- Ընկերության և Գորայքի գյուղապետարանի միջև կկազմակերպվի հանդիպում` 

շինարարությամբ ազդեցության չենթարկվող այլընտրանքային արոըավայրեր ընտրելու 

նպատակով,   

- Մինչ գարունը հովիվների համար կկազմակերպվի տեղեկատվական հանդիպում Գորայքի 

գյուղապետարանի և Ընկերության հետ` 2015 թ. գարնան և ամռան ընթացքում արածեցման 

նպատակով անվտանգ օգտագործելի հողերի վերաբերյալ,     

   - Բոլոր հովիվներին կառաջարկվի աջակցություն` ապահով և պաշտոնական 

վարձակալության պայմանագրով համարժեք արոտավայր ընտրելու և օգտագործելու 

նպատակով  տեղական գյուղապետարանների հետ բանակցությունների ժամանակ, 



Ֆ. Ջիովանեթի – Վեր.6 – փետրվար 2015 

- Գեոթիմը պարտավորվում է վճարել այս պաշտոնական պայմանագրերի ձևակերպման հետ 

կապված բոլոր  ծախսերը, 

- 2015 թ. ընթացքում նախատեսվում է իրականացնել բոլոր հովիվների անհատական 

մշտադիտարկում և այնուհետև հետևել , որ  շինարարության գործողություններով 

պայմանավորված հովիվները չկրեն որևէ անհարմարություններ, նախատեսվում է նաև 

թեթևացնել Գորայքի և այլ գյուղապետարանների հետ արոտավայրերի վարձակալության 

պայմանագրերի ստորագրման գործընթացը և  վերացնել բոլոր անհարմարությունները, որոնք 

կարող են ի հայտ գալ մշտադիտարկման արդյունքում և խանգարել հովիվների բնականոն 

գործունեության վերականգնմանը:  

6.3. Կենսամիջոցների վերականգնման ծրագրեր  

6.3.1. Նկարագրություն 

Մշակութային և կրթական միջոցառումներ ներառող CSR միջոցառումների ընդգրկուն ծրագրի 

շրջանակներում «Գեոթիմ» ՓԲԸ-ն արդեն մի քանի տարի է ինչ Ծրագրի ազդակիր 

համայնքներում իրականացնում է կենսամիջոցների ուղղվածությամբ մի շարք ծրագրեր ` 

տեղական ՀԿ-ների աջակցությամբ: Դրանք ներառում են գյուղատնտեսկան և 

անասնապահական տեխնոլոգիաների վերաբերյալ ուսուցում, ինչպես նաև այդ 

բարելավումները խթանելու նպատակով սարքավորումների տրամադրում: Այս ծրագրերը 

նախատեսվում է շարունակել  գալիք մի քանի տարիների ընթացքում: Մանրամասները 

ներկայացված են ստորև:    

6.3.2. Գնդեվազի չորանոց 

Այս ծրագիրը մեկնարկել է 2014թ. մայիսին և ներառում է հետևյալ բաղադրիչները. 

Գնդեվազ համայնքում միրգ աճեցնողների կոոպերատիվի հիմնում, 2014 թ. հուլիսի դրությամբ 

Կոոպերապիվն ունի մոտ 35 ակտիվ անդամ: Այն գրանցվել է համապատասխան մարմինների 

կողմից, ինչպես նաև ձևավորվել են կոոպերատիվի կառավարման մեխանիզմ: Գնդեվազի 

գյուղապետերանի կողմից գյուղի մանկապարտեզի հարևանությամբ տրամադրվել է օֆիսային 

տարածք, որը վերանորոգվել է «Գեոթիմ» ՓԲԸ-ի աջակցությամբ:      

Չորանոցին աջակցելու և ֆերմերներին սեզոնից դուրս մրգերի վաճառք իրականացնելու 

հնարավորություն տալու նպատակով տրամադրվել է երկու միրգ չորացնող սարք և մեկ 

փաթեթավորող մեքենա: Իրականացնող կազմակերպության (CARD) կողմից տրամադրվել է 

համապատասխան մասնագետ` կոոպերատիվի անդամներին սարքավորումներից օգտվելու 

ձևերը և կոոպերատիվի աշխատանքների մանրամասներն ուսուցանելու, ինչպես նաև  

պատրաստի ապրանքի որակի հսկողություն կատարելու նպատակով:    

Մրգերի չորացման առաջին փորձը արվել է 2014թ. հուլիսին: Այս ծրագիրը իրականացվում է 

Ագրոբիզնեսի և գյուղատնտեսական զարգացման հիմնադրամի կենտրոնի (CARD) –ի կողմից, 

որը ագրոբիզնես նախաձեռնությունների աջակցման ոլորտում մասնագիտացած հայտնի 

մասնավոր հայկական կազմակերպություն է: Այս ծրագրի տարեկան բյուջեն կազմում է 50,000 

ԱՄՆ դոլար, այդ թվում` ուսուցանումն ու սարքավորումները, նախնական  ծախսերը վճարելուն 

ուղղված կոոպերատիվին տրամադրված փոքր գրանտը և տարածքի վերանորոգումը:   

Այս ծրագիրը հաջողված է համարվում հետևյալ առումներով. 

- Հիմնադրվեց կոոպերատիվ, 
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- Ընդլայնվեցին մասնակից ֆերմերների հնարավորությունները ինչպես կառավարման, 

այնպես էլ տեխնիկական առումներով, 

- Ապահովվեցին ուսուցողական քանակական նպատակները  (կոոպերատիվների 

կառավարման և մրգերի չորացման մեթոդների ուսուցման դասընթացներ), 

- Նորաստեղծ կոոպերատիվին տրամադրվեցին սարքավորումներ, հիմնական կահույքն 

ու միջոցները: 

Այս Ծրագրի հետագա փուլերը ուղղված են հետևյալ խնդիրների լուծմանը. 

-  Մրգերի չորացմանն ուղղված վերջնական նպատակը (չորացված մրգերի կիլոգրամներ) 

չի ապահովվել, հիմնականում 2014թ. ծիրանի վատ բերքի պատճառով, որը ստիպեց 

ֆերմերներին ավելի շատ վաճառել թարմ միրգը, այլ ոչ թե չորացնել այն,   

- Որոշ սկզբնական խնդիրներ, մասնավորապես` որոշ անդամների կողմից ձևավորված 

պատկերացում այն մասին, որ նրանք ստանալու են վարձատրվող աշխատանք, 

- Ծրագրի հետագա 2015թ. փուլերի նախագծման ժամանակ հաշվի են առնվել այդ 

գործոնները` սահմանելով ավելի ողջամիտ քանակական նպատակներ և ավելի շատ 

ուշադրություն դարձնելով կոոպերատիվների կառավարմանն ուղղված ուսումնական 

ծրագրերին: Ստեղծվեց համապատասխան մոնիթորինգային համակարգ` որոշակի 

արտադրական և արդյունավետության ցուցանիշներով:   

6.3.3. Գորայքի ամասնաբուծական ծրագիր  

Այս ծրագիրը նախատեսված է Գորայքի անասնատերերի և հովիվների համար, որոնց մի մասը 

հանդիսանում է Ծրագրի հնարավոր ազդակիր: Այս միջոցառումը մեկնարկել է 2014թ. 

փետրվարին, որպես փորձնական նախագիծ մոտ 9,000 ԱՄՆ դոլարի չափով փոքր բյուջեով:  

Գեոթիմի կողմից հարևան գյուղից հրավիրվել է տեղացի անասնաբույժ` Գորայքի 

գյուղացիներին ներքոհիշյալ ոլորտներում փորձագիտական տեխնիկական խորհրդատվություն 

տրամադրելու նպատակով:  

- Արհեստական սերմնավորում. ձեռք է բերվել անհրաժեշտ սարքավորում, իսկ ԱՄՆ-ից 

ներմուծվել է սերմնահեղուկ`տեղական անասունների գենետիկական որակը 

բարելավելու նպատակով, Գորայքում տեղակայված երկու տեղացի մասնագետներին 

ուսուցանվել են արհեստական սերմնավորում կառարման մեոդները,   

- Անասնաբույժի և երկու մասնագետների կողմից կազմակերպվել է մեկ այլ դասընթաց 

անասունների տեղավորման, կերակրման և առողջապահության հարցերի վերաբերյալ, 

այդ թվում` ցուցադրություններ: Դասընթացին մասնակվել են Գորայքից մոտ 70 հոգի:      

Այս Ծրագրի շրջանակներում իրականացվել են հետևյալ նպատակները. 

- Տեղացի անասնաբույծների ուսուցման և կարողությունների ընդլայնմանն ուղղված, 

ինչպես նաև քանակական նպատակների ապահովում, 

- Ուսուցողների (տեղացի անասնաբույծ մասնագետներ) պատրաստում , քանակական 

նպատակների ապահովում, 

- Պրակտիկ հմտությունների ձևավորում (արհեստական սերմնավորումը արդեն 

իրականացվում է տեղացի մասնագետների կողմից), 



Ֆ. Ջիովանեթի – Վեր.6 – փետրվար 2015 

- Տեղացի մասնագետներին տրամադրվել են տեխնիկական սարքավորումներ` համայնքի 

տարածքում և դրանից դուրս օգտոգործելու նպատակով,   

- Կատարված արհեստական սերմնավորման թիվը. մինչ այժմ գրանցվել է 73% (իրական 

ծնունդներ սերմնավորման համեմատ) հաջողված փորձ, իսկ 180 ֆերմերներ ստացել են 

իրական օգուտ:  

Գորայքի գյուղապետը դիմել է “Գեոթիմ” ՓԲԸ-ին այս աջակցությունը հետագա տարիների 

ընթացքում շարունակելու խնդրանքով: Սա կարող է վերածվել մշտական ծառայության, որը 

կարող է գործել որպես բիզնես ձեռնարկություն տեխնիկական խորհրդատվություն և 

արհեստական սերմնավորման ծառայություններ տրամադրելու ոլորտում: Նախատեսվում է 

դիտարկել կաթի հավաքման կենտրոններ (սառնարանային հարմարություններով) 

ստեղծելու հնարավորությունը, քանի որ այն կարող է ընդլայնել հովիվների և այլ 

անասնատերերի կողմից իրենց արտադրանքը իրացնելու հնարավորությունները:    

6.3.4. Գորայքի այգեգործական ծրագիր  

Այս ծրագիրը 2014թ. դրությամբ  իրականացվում է արդեն 3 տարի` յուրաքանչյուր տարի 

ներառելով չնչին փոփոխություններ ծրագրում: Այս ծրագրի շրջանակներում, Գորայք գյուղի 50 

ընտանիք ծանոթացել են այգեգործական տեխնոլոգիաներին` կենտրոնանալով լոբազգիների և 

կարտոֆիլի վրա: Իրականացվել է մեքենայացում, ինչպես նաև բարելավվել են սերմերն ու 

աճեցման տեխնոլոգիաները:   Բերքատվությունը զգալիորեն բարձրացել է (250% լոբազգիների և 

200% կարտոֆիլի դեպքում):   

2013թ-ին, կառուցվել են 2 փորձնական ջերմոցներ` վարունգ, լոլիկ, սմբուկ և բրոկոլի աճեցնելու 

նպատակով: Այս հաջողված փորձից հետո 2014 թ-ին հիմնվեցին ևս 8 ջերմոցներ: Ծրագիրը 

պարբերաբար կազմակերպում է ուսուցողական դասըթացներ և ցուցադրություններ իր 

անդամների համար: 

Շահառուներից յուրաքանչյուրը ներդրել է մոտ 100,000 դրամ ջերմոցների կառուցման համար: 

Ծրագիրն իրականացվում է Գեոթիմի վերահսկողությամբ, “Մարդկային արժանապատվություն 

և խաղաղության հիմնադրամ” տեղական ՀԿ-ի կողմից: Շահառուների մեծամասնությունը 

կանայք են:  

6.3.5. Տեղացի կանանց համար եկամուտի ապահովում  

“Զանգագատուն” ՀԿ-ի կողմից, Ծրագրի տարածքում, ներկայումս դիտարկվում է կանանց 

համար եկամուտ ապահովող հատուկ ծրագիր:  Այս նախաձեռնության շրջանակներում 

կանանց կտրամադրվի աջակցություն պլաստմասե թափոներից տոպրակներ պատրաստելու 

գործում, ինչպես նաև ուսուցում` թափոնների կառավարման և արտադրանքի իրացման 

հնարավորությունների վերաբերյալ: Գեոթիմը դիտարկում է ՀԿ-ի առաջարկությունը այս 

ծրագիրը կենսամիջոցների վերականգնման իր ամբողջական միջոցառումների շրջանակներում 

իրականացնելու վերաբերյալ:   

6.3.6. Տնկարան 

Գեոթիմի կողմից հիմնվել են երեք տնկարաններ` հաշվի առնելով հանքի շահագործմամբ 

պայմանավորված հնարավոր վիզուալ ազդեցությունները մեղմացնելու, խախտված 

տարածքները վերականգնելու, ինչպես նաև համայնքների ընդհանուր տեսքը բարելավելու 

անհրաժեշտությունը:  Տնկարաններից մեկը տեղակայված է Գնդեվզում, իսկ երկուսը` 

Սարավանում: Այս միջոցառումը ապահովում է մասնակի զբաղվածություն 15 կանանց համար:  
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6.3.7. Զբաղվածություն և հմտությունների ձևավորում  

Գեոթիմը որդեգրել է Ընկերության կողմից առաջարկվող ցանկացած պաշտոնի համար տեղացի 

բնակչությանն աշխատանքով ապահովելու սկզբունքը: Ընկերության կողմից առաջարկվող 

ցանկացած աշխատանք գովազդվում է Ծրագրի ազդակիր երեք համայնքներում: Սա հաջողված 

փորձ է, և Գեոթիմի համար աշխատող մարդկանց մեծամասնությունը իրականում տեղացիներ 

են, այդ թվում` բոլոր համայնքային աշխատողները, բացառությամբ մի քանի կոնկրետ 

տեխնիկական պաշտոնների: Նման գործելաոճը նախատեսվում է պարտադրել նաև 

շինարարության փուլում ներգրավվող կապալառուներին,   ինչի արդյունքում ակնկալվում է մի 

քանի տասնյակ տեղացիների ընդգրկում շինարարական աշխատանքներում: Տեղացի մի 

ուսուցչի կողմից կազմակերպվում է տեխնիկական հմտությունների, մասնավորապես` 

էլեկտրականության հետ կապված նախապատրաստական ուսուցում` Գեոթիմի 

աջակցությամբ: Նախատեսվում է շարունակել այս միջոցառումը`պահանջվող հմտությունների 

անհրաժեշտությունը ուսումնասիրելուց հետո:    

Գեոթիմի կողմից, հատուկ խորհրդտուի (Սոցիալական կապիտալի խումբ) հետ մեկտեղ 

իրականացվում է նաև տեղացիների հմտությունների ուսումնասիրություն` հետագայում 

ակնկալվող աշխատանքներում դրանք օգտագործելու նպատակով: Ամուլսար ծրագիրը 

նախատեսում է խթանել տեղացիների զբաղվածությունն ու իր անմիջական ազդեցության գոտու 

սահմաններում ներգրավել տեղացի աշխատողներին` ինչպես շինարարության, այնպես էլ 

շահագործման ընթացքում:  Նախատեսված է, որ 1300 շինարարական աշխատողներից մոտ 

300-ը լինելու են ազդակիր տարածքից: Անհրաժեշտ է նաև առավելագույնին հասցնել նշված 

տարածքից շահագործման փուլում պահանջվող աշխատուժի քանակը ̀  ապահովելով 

ընդհանուր շահագործման աշխատուժի առնվազն 30%-ի ներառումը ազդակիր տարածքներից:   

Ամուլսարի կողմից կազմակերպվում է ուսուցողական ծրագիր` նշյալ պահանջները 

բավարարելու և արդյունավետ և որակյալ աշխատուժ ապահովելու նպատակով:    

Ծրագրի շրջանակներում ուսումնասիրվում է շինարարության և շահագործման փուլերի 

ընթացքում պահանջվող տարբեր մասնագիտությունների և աշխատողների պահանջարկը: 

2015թ. մարտի վերջին ակնկալվում է շինարարության փուլի համար պահանջվող 

մասնագետների նախնական սահմանում, սակայն վերջնական պահանջները կսահմանվեն 

շինհրապարակը պատրաստող առանձին կապալառու ընկերությունների կողմից: 2015թ. 

երկրորդ կեսին ակնկալվում է շահագործման փուլի պահանջների սահմանումը:      

6.4. Կենսամիջոցների մշտադիտարկում  

Ֆինանսավորող կազմակերպությունները պահանջում են որոշ ժամանակ անց իրականացնել 

կենսամիջոցների մշտադիտարկում, մասնավորապես` հետծրագրային իրավիճակի 

կենսամիջոցների վերաբերյալ տեղեկատվության համեմատություն ելակետային տվյալների 

հետ (քանի որ ելակետային տվյալները հավաքագրվել են բաժին 4.2-ում նշված սոցիալ-

տնտեսական ուսումնասիրության միջոցով): Խորհուրդ է տրվում կատարել հետևյալը.   

- Պարբերական մշտադիտարկում Գլուխ 9-ում նկարագրված ձևով, 

- Նույնատիպ սոցիալ-տնտեսական ուսումնասիրության անցկացում հողի ձեռքբերման 

գործընթացի ավարտից երեք տարի անց` նոր տվյալները ելակետային տվյալների հետ 

համեմատելու համար: Նպատակն է` հաստատել կենսամիջոցների վերականգնման փաստը` 

բաժին 9.4.2-ուն նշված “Եզրափակիչ ստուգում” միջոցառման շրջանակներում,    

- Վերահսկել և լուծել ցամկացած խնդիր, որը կարող է անհամաչափ ձևով ազդել խոցելի անձանց 

վրա, 
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-Ինչպես նշվել է վերևում (բաժին 6.2) հովիվների համար նախատեսված է հատուկ 

մշտադիտարկում: 

 

7. ԽՈՑԵԼԻ ԱՆՁԻՆՔ 

7.1. Սահմանում 

Խոցելի անձինք  այն մարդիկ են, ովքեր ելնելով սեռային կամ ազգային պատկանելիությունից, 

տարիքից, ֆիզիկական կամ մտավոր հաշմանդամությունից, տնտեսական պայմաններից կամ 

սոցիլական կարգավիճակից, կարող են հողի ձեռքբերման գործընթացի արդյունքում ենթարկվել 

ավելի մեծ ազդեցության` ուրիշների համեմատ, և որոնց փոխհատուցում ստանալու կամ 

դրանից օգտվելու հնարավորությունները կարող են սահմանափակվել:    

Ամուլսար ծրագրի շրջանակներում հնարավոր ազդակիր անձինք են համարվում` 

- Մտավոր կամ ֆիզիկական հաշմանդամություն ունեցող անձիք, 

- Լուրջ հիվանդություն ունեցող մարդիկ, 

- Տարեցները, հակապես մենակ բնակվելու պարագայում, 

- Տնային տնտեսություններ, որոնց ղեկավարները կանայք են կամ որոնք ունեն 

սահմանափակ ռեսուրսներ, 

- Տնային տնտեսություններ, որոնք չունեն կամ ունեն շատ սահմանափակ ռեսուրսներ: 

- Այրի կանայք, հատկապես, եթե նրանք կարող են զրկվել իրենց ապրուստի հիմնական 

միջոցներից (տես կետ 132) կամ որբեր: 

Ծրագրի ազդակիր համայնքների սահմաններում տեղահանված անձինք չկան, ինչպես նաև 

բացակայում են  էթնիկ փոքրամասնություն կազմող խմբերի ներկայացուցիչներ:  

7.2. Խոցելի անձանց ընտրություն 

Կենսամիջոցների ուսումնասիրության ընթացքում իրականացվել է հնարավոր խոցելի անձանց 

նախնական ընտություն (տես բաժին 4.4): Նախապես ընտրված ցանկը կճշգրտվի բանակցային 

գործընթացի ժամանակ, երբ կպատրաստվի խոցելի անձանց վերջնական ցանկը: Տեղական 

մարմիններից (տեղացի գյուղապետերից) նույնպես ակնկալվում է աջակցություն:  

7.3. Խոցելի անձանց աջակցություն 

Տեղական մարմինների հետ համագործակցության ճանապարհով, Գեոթիմը կաշխատի 

բացառել խոցելի անձանց կողմից հողի ձեռքբերման գործընթացով պայմանավորված 

անհամաչափ ազդեցության ենթարկվելու հնարավորությունը: Ամուլսար ծրագրի 

շրջանակներում խոցելի անձանց մասով նախատեսվում է հետևյալ միջոցառումների 

իրականացում` տեղական մարմինների հետ համագործակցությամբ.   

- Աջակցություն հողի ձեռքբերման և բանակցային գործնթացներում, այդ թվում` 

հողամասի ու հողատիրոջ նույնականացման փուլում, ինչպես նաև հատուկ 

անհատական հանդիպումների կազմակերպում` իրավասության չափանիշներն ու 
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իրավունքները, փոխհատուցման պայմանագրի դրույթներն ու գանգատարկման 

մեխանիզմները պարզաբանելու նպատակով,  

- Հող հողի դիմաց տարբերակի պնդում այն դեպքերում, երբ ազդակիր հողամասը տվյալ 

տնային տնտեսության համար ունի վճռորոշ նշանակություն, 

- Աջակցություն վճարման գործընթացի փուլում (տրանսպորտի ապահովում 

փոխհատուցման գումարների վճարում կատարող բանկ հասնելու նպատակով, 

աջակցություն վճարման գործընթացի հետ կապված, դրամի կառավարման վերաբերյալ 

իրազեկում և այլն),   

- Ուսուցողական դասընթացների կարևորում` բարձրացնելու համար տեղացիների 

աշխատունակությունը, ինչպես նաև հնարավորության դեպքում և կապալառուների 

գործառնակական կարիքներից ելնելով տեղացի բնակչության զբաղվածության 

ապահովումը,  

- Խոցելի անձանց օժանդակումը ներառում է նաև կետ 137-ում նկարագրված կարգով 

անվճար վարձակալական պայմանագրի շրջանակներում այլընրանքային հողամասից 

օգտվելու հնարավորություն: 
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8. ՆԵՐԳՐԱՎՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԳԱՆԳԱՏԱՐԿՄԱՆ ՄԵԽԱՆԻԶՄ 

8.1. Շահագրգիռ կողմերի ներգրավման պլան 

Գեոթիմը պարտավորվում է կատարել ՄՖԿ-ի, ՎԶԵԲ-ի և ԱԶԲ-ի ներգրավվածության և 

խորհրդատվության հետ կապված հիմնական պահանջները:  2012թ. մշակվել է Շահագրգիռ 

կողմերի ներգրավման պլան (ՇԿՆՊ)` Ծրագրի մշակման և իրագործման ընթացքում 

շահագրգիռ կողմերի խորհրդատվություններն ու հաղորդակցությունները ուղորդելու 

նպատակով` ՄՖԿ-ի և ՎԶԵԲ-ի պահանջները կատարելու շրջանակներում: ՇԿՆՊ-ը 

պարբերաբար թարմացվել է մինչև 2015թ. հունվարին պատրաստված վերջնական տարբերակը: 

Դրա թարմացումը նախատեսվում է կատարել տարեկան կտրվածքով` շինարարության և 

շահագործման ընթացքում պարտավորությունների պլանավորման նպատակով: Ընկերությունը 

պարտավորվում է առաջնորդվել բնապահպանական և սոցիալական նկատառումներով 

Ամուլսարի ծրագրի նախագծման և մշակման ընթացքում, ինչպես նաև պատրաստակամ է 

ստեղծել և զարգացնել կառուցողական հարաբերություններ իր բոլոր շահագրգիռ կողմերի, այդ 

թվում` Ամուլսարի տարածքի համայնքների հետ:   

8.2. Ներգրավման ուղղվածությամբ իրականացված միջոցառումներ 

Հողի ձեռքբերման և փոխհատուցման հետ կապված արդեն իսկ իրականացվել են հետևյալ 

խորհրդատվական գործողությունները. 

- 2013թ. մարտին բոլոր երեք ազդակիր համայնքների հնարավոր ազդակիր հողատերերի 

հետ անցկացված և հողի նկատմամբ իրավունքների ձեռքբերման վերաբերյալ թեմատիկ 

հանդիպումներ, որոնց նպատակն է տրամադրել նախնական տեղեկատվություն հողի 

ձեռքբերման գործընթացի պլանավորման վերաբերյալ,  

-   Բազմաթիվ անհատական հարցազրույցներ և տեղեկատվության փոխանակման 

հանդիպումներ բոլոր երեք գյուղապետերի հետ, 2013թ. մարտին և 2014թ. օգոստոսին,  

- Գնդեվազում տեղակայված հանրության հետ կապերի համար պատասխանատու 

անձնակազմի ուսուցում հողի նկատմամբ իրավունքների ձեռքբերման գործընթացի 

վերաբերյալ, որպեսզի վերջիններս կարողանան հաղորդել պարզ ուղերձներ և 

պատասխանել ազդակիր անձանց հասարակ հարցերին, 

- Կենսամիջոցների ուսումնասիրություններ (հունիս-հուլիս 2014թ.), որոնց 

շրջանակներում բոլոր հնարավոր ազդակիր հողատերերի հետ կազմակերպվել են 

անհատական հանդիպումներ Գեոթիմի` համայնքների հետ կապի համար 

պատասխանատու անձնակազմի կողմից, ինչը Ծրագրի թիմին հնարավորություն է 

ընձեռնել տրամադրել կարևորագույն տեղեկատվություն հողի իրավունքների 

ձեռքբերման գործընթացի, մասնավորապես թիմին տրամադրվելիք փաստաթղթերի 

վերաբերյալ,      

-  Գնդեվազի Տեղեկատվական կենտրոնի միջոցով, 2014թ. հուլիսին, Հողի ձեռքբերման և 

փոխհատուցման ուղեցույցի (ՀՁՓՈւ) հրապարակում, ինչն իրենից ներկայացնում է հողի 

հասանելիության և փոխհատուցման գործընթացների վերաբերյալ ողջ կարևորագույն 

տեղեկատվությունը տրամադրող սովորական տեքստային փաստաթուղթ,  

- 2014թ. հուլիսին Գեոթիմի ամսեկան տեղեկագրի միջոցով նախնական Հողի ձեռքբերման 

և փոխհատուցման ուղեցույցի հրապարակում,  
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- ՀՁՓՈւ-ի տրամադրում 4 համայնքներում (Գնդեվազ, Գորայք, Սարավան և Ջերմուկ) 

բնակվող 1000 տնային տնտեսություններին, 

- Գեոթիմի անձնակազմի և փորձագետների հետ 4 համայնքներում էկոհամակարգային 

ծառայությունների, ինչպես նաև Ծրագրի տարածքում հովիվների ուսումնասիրություն 

(էկոհամակարգային ծառայությունների օգտագործման, ինչպես նաև հողի ձեռքբերման 

վերաբերյալ տեղեկատվության գնահատում, մասնավորապես հովիվների համար),   

- 2014թ. օգոստոսի 22-ին Գնդեվազում կազմակերպված հանրային տեղեկատվական 

հանդիպում, որտեղ բոլոր ազդակիր անձանց ընձեռնվել է ՀՁՓՈւ-ում նշված 

տեղեկատվությունը բանավոր և հանդիպման ձևաչափով ստանալու հնարավորություն, 

- 2014թ. օգոստոսի 22-ին կազմակերպված անհատական հարցազրույցներ և 

տեղեկատվության փոխանակման հանդիպումներ մոտ 20 հողատերերի հետ, 

- Բոլոր հողատերերից ստարագրված թերթիկների հավաքագրում (2014թ. 

սեպտեմբեր/հոկտեմբեր)` նրանց հարցերի պարզաբանմամբ ու արձագանքներով, և  

-  Հողի ձեռքբերման և փոխհատուցման ուղեցույցի վերջնական տարբերակի 

հրապարակում 2015 թ. հունվարին: 

Հանդիպումների, մասնավորապես 2014թ. օգոստոսի հանդիպումների ժամանակ ստացված 

արձագանքների արդյունքում վերանայվեց ծիրանի ծառերի համար տրվող փոխհատուցման 

բանաձևը (Գնդեվազի համար  նուրբ հարց)` ներառելով լրացուցիչ տարիքային կատեգորիա 

ազդակիր հողատերերի կողմից ծիրանի ծառերի փոխհատուցման նկատողություններին ի 

պատասխան: 

8.3. Հողի իրավունքների միջոցառումների հատուկ ներգրավման պլան  

Գեոթիմը շարունակելու է հողի իրավունքների ձեռքբերման և փոխհատուցման հետ կապված 

ներգրավման միջոցառումները` հիմնվելով մինչ այժմ իրականացվածների և 2014թ. օգոստոսին 

հրապարակված և 2015թ. հունվարին վերանայված ՀՁՓՈւ-ի ընդհանուր դրական 

արձագաքների վրա: 

Նախատեսված հիմնական ներգրավման  գործողությունը լինելու է հողատերերի և 

հողօգտագործողների հետ դեմ առ դեմ հանդիպումների ժամանակ անհատական 

փոխհատուցման պայմանագրերի ներկայացումը` հոդված 5.8.2.1-ում նկարագրված երեք 

այցելություն ներառող գործընթացի համաձայն:  

Նշված ներգրավման գործողությունների ժամանակացույցի լրացուցիչ մանրամասները բերված 

են Բաժին 10.3-ում:  

Բացի այդ, կոլեկտիվ խնդիրների առաջացման դեպքում, ինչպիսինն էր օրինակ 2014թ. 

օգոստոսին լուծում ստացած ծիրանի փոխհատուցման հետ կապված հարցը, և հիմնվելով 

տեղական մարմինների կամ անհատ հողատերերի արձագանքների վրա, ըստ 

անհրաժեշտության կկազմակերպվեն լրացուցիչ համայնքային հանդիպումներ:       

Նախատեսվում է կապ հաստատել հնարավոր ազդակիր հովիվների հետ, ում ամբողջական 

ցանկը կոնտակտային տվյալներով առկա է Գեոթիմում, մինչև Գեոթիմի կողմից իրեն 

հետաքրքրող արոտավայրերի ձեռքբերումը:   Երեք ամիս առաջ հովիվներին կտրվի ծանուցում, 

որպեսզի վերջիններս` Ընկերության օգնությամբ, կազմակերպեն այլընտրանքային 
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վարձակալություն կամ այլ միջոցառումներ` համարժեք արոտավայրեր տեղափոխվելու 

նպատակով:    

Թարմացված ՀՁՓՈւ-ում մանրամասն ներկայացված է հող հողի դիմաց տարբերակը. Հողի  

ձեռքբերման գործընթացի ողջ ընթացքում այն հասանելի կլինի բոլոր հետաքրքրված անձանց 

համար Ամուլսարի տեղեկատվական կենտրոնում: 

8.4. Գանգատարկման գործընթացի կառավարում 

8.4.1. Նկարագրություն 

Գանգատարկման կառավարման համակարգը առաջնորդվում է հետևյալ սկբունքներով. 

- Մատեչելիություն և պարզ կիրառում, 

- Թափանցիկություն և հաշվետվողականույուն, 

- Գանգատ ներկայացնող անձանց պաշտպանություն` ելնելով գանգատների գաղտնիությունը 

պահպանելու պարտավորությունից: 

Գեոթիմը պարտավորվում է կիրառել այդ սկզբունքները Ամուլսար ծրագրի շրջանակներում 

գանգատների կառավարման և լուծման գործընթացում.   

Նախատեսվում է կատարել բոլոր գանգատների գրանցում և 7 օրացուցային օրվա ընթացքում 

դրանց ստացման վերաբերյալ ծանուցում, ինչպես նաև դրանց վերահսկում մինչև  վերջնական 

լուծումը: 

Գանգատարկման կառավարումը ներառում է արտադատարանային, բարեկամական 

եղանակով ուսումնասիրման և լուծման երկու մակարդակ, որոնցից առաջինը ներքին է և 

սահմանափակվում է կատարող կազմակերպությամբ, իսկ երկրորդը` ամբողջովին արտաքին է 

կամ առնվազն ներառում է արտաքին կողմեր, երրորդ մակարդակը դա դատական համակարգն 

է:   

Վերջնական նպատակն է գանգատների դեպքում հնարավորինս խուսափել դատական 

համակարգից: 

Ներքևի նկարը ներկայացնում է Ծրագրի կողմից ներդրվելիք երեք մակարդակ ներառող 

գանգատարկման կառավարման մեխանիզմը:  

8.4.2. Ակնկալվող գանգատների կատեգորիաներ  

Պրակտիկորեն Ամուլսարի հողի ձեռքբերման ծրագրի շրջանակներում ակնկալվող 

գանգատներն ու տարաձայնությունները հետևյալն են.  

- Սեփականության/գույքի սխալ սահմանում (սխալ կադաստային տեղեկատվությամբ 

և/կամ կանխամպատծված մոլորեցնող հայտարարությամբ պայմանավորված գույքի 

հատկացում մեկ այլ սեփականատիրոջը), 

- Հողմասի սահմանների վերաբերյալ տարաձայնություններ` ազդակիր անձի և Ծրագրի 

կամ երկու հարևանների միջև, 
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- Տվյալ գույքի նկատմամբ սեփականույթան իրավունքի վերաբերյալ 

տարաձայնություններ (երբ երկու կամ ավելի անձինք պնդում են իրենց իրավունքը), 

- Անհամաձայնություն հողամասի, մշակաբույսերի կամ շինությունների գնահատման 

(չափման միավորի կամ էլ հաշվարկի) մասով,  

- Սահմանային ամսաթվից հետո, կանխամտածված (փոխհատուցման ակնկալիքով 

հնարավորության ստեղծում) կամ պատհականորեն նոր ծառերի/բույսերի տնկում, 

շինության կամ այլ կառուցների կառուցում, 

-  Բացակայող հողատերեր, 

- Օրինական և ոչ օրինական օգտագործողների միջև խառնաշփոթություն, 

- Կեղծ փաստաթղթեր (նույնականացում, սեփականություն և այլն), 

- Ժառանգություններ և չլուծված իրավահաջորդություն, ամուսնալուծություններ և այլ 

ընտանեկան հարցեր, որոնք հանգեցնում են վիճարկվող գույքի ժառանգների կամ 

բաժնետերերի  միջև վեճերի, հատկապես եթե դա տեղի է ունենում գույքի 

նույնականացումից հետո և մինչև վճարման կատարումը,  

- Շինարարության ընթացքում առաջացող վնասներ, 

- Ժամանակավոր հիմունքներով օգտագործվող հողի նկատմամբ իրավունքների  ոչ 

բավարար վերականգնում: 

8.4.3. Գանգատարկման կառավարման առաջին (ներքին) մակարդակ 

Գեոթիմը նախատեսում է ստեղծել գանգատների գրանցամատյան, որը հասանելի կլինի ԾԱԱ –

երի համար հետևյալ վայրերում. 

- Գեոթիմի գրասենյակներ Երևանում, 

- Ծրագրի ազդակիր տարածքի Գնդեվազ գյուղում գտնվող Ամուլսարի տեղեկատվական 

կենտրոն: 

Գանգատարկման գրանցամատյանի առկայության մասին, ինչպես նաև բողոքները 

ներկայացնելու ուղիներն ու ընթացակարգը (որտեղ, երբ, ում և այլն) արդեն ներկայացվել են 

Ծրագրի ազդակիր անձանց` Հողի ձեռքբերման և փոխհատուցման ուղեցույցի, ինչպես նաև 

Գեոթիմի լրատվական պարբերականների միջոցով:    

Նշված գրասենյակներում գրանցված կամ Ընկերությանը գրավոր ուղարկված գանգատների 

ստացման վերաբերյալ ծանուցումը ուղարկվում է 7 օրվա ըթացքում, իսկ պատասխանը տրվում  

է տուժող կողմին առավելագույնը 30 օրվա ընթացքում:  

Յուրաքանչյուր գանգատի համար բացվում է առանձին էլեկտրոնային ֆայլ` հետևյալ 

բաղկացուցիչներով.  

- Նախնական գանգատարկման թերթիկ (ներառում է գանգատի նկարագրությունը) 

ստացման վերաբերյալ ծանուցմամբ, որը վերադարձվում է գանգատողին բողոքը 

գրանցելուց հետո,  
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- Գանգատի վերահսկման թերթիկ` ձեռնարկված գործողությունների (հետազոտություն, 

ուղղիչ միջոցառումներ) նշմամբ, 

- Փակման թերթիկ, որի մի օրինակը տրվում է բողոքատուին վերջինիս կողմից լուծման 

հետ համաձայն լինելու դեպքում և այն հաստատելուց հետո: 

Գանգատների ուսումնասիրությունը որպես կանոն ներառում է հետևյալ քայլերը. 

-Գանգատի հատկացում կոնկրետ պատասխանատուին` ուոսումնասիրմանն ու լուծման 

տարբերակներ առաջարկելու նպատակով, 

- Տեղեկատվական ֆայլերի ուսումնասիրություն, 

-Վիճարկվող գույքերի, սահմանների կամ տեղում գույքի բնութագրերի դիտարկում, ինչպես նաև 

շահագրգիռ կողմերի (բողոքատու և երրորդ կողմեր ըստ անհրաժեշտության) լսում,  

- Արտաքին կողմերի, ինչպիսիք են` գյուղապետարաններն ու կադաստրային բյուրոն, հետ 

հարցի դիտարկում,  

- Հանդիպում անձնակազմի` գանգատի լուծման համար պատասխանատու անդամների հետ 

(այդ թվում` ըստ անհրաժեշտության մարդահամարին մասնակցած անձանց հետ) և 

առաջարկվող լուծման վերաբերյալ որոշում,  

- Առաջարկված լուծման տարբերակի հաստատում Գեոթիմի ղեկավարության կողմից, 

- Բողոքատուին ուղղված պատասխանի նախապատրաստում: 

 



Ֆ. Ջիովանեթի – Վեր.6 – փետրվար 2015 

Նկար 15 – Գանգատարկման և գանգատների լուծման մեխանիզմների սկզբունքները  

 

Գեոթիմի կողմից գանգատի կամ տարաձայնության 

գրանցում – Բողոքատուին ուղղված ծանուցում 

ստացմանմասին 

Գեոթիմի կողմից գանգատի կամ 

տարաձայնության ներքին դիտարկում և լուծման  

Դիմում միջնորդ ՀԿ-ին  

Միջնորդ ՀԿ ոսւսումնասիրում է 

գանգատը և փնտրում լուծման 

եղանակ  

Բողոքատուի հետ 
վերջնական լուծման 

համաձայնություն  
Գեոթիմի կողմիղ 

համաձայնեցված լուծման 
իրագործում 

Միջնորդ ՀԿ պատասխանը 

Բողոքատուն 
բավարարված է 
առաջարկված 

լուծման 
տարբերակից  

ԱՅՈ 

ՈՉ 

Գեոթիմի և բողոքատուի 
կողմից վերջնական 

լուծման մասին 
համաձայնություն 

Բողոքատուն կամ 

Գեոթիմը դիմում են 

դատարան  

ՈՉ 

ԱՅՈ 

Գեոթիմի կողմից բողոքի լուծման տարբերակի 

առաջարկում բողոքատուին 
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Գանգատի լուծումը առաջին մակարդակում հաստատվում է փաստաթղթով, որտեղ 

բողոքատում հաստատում է լուծման առաջարկությունը ներառող նամակի ստացումը, նշում է, 

արդյոք նա բավարարված է, թե ոչ և/կամ պնդում է գանատարկման մեխանիզմի երկրորդ 

մակարդակին դիմելու անհրաժեշտությունը:  

8.4.4. Գանգատարկման կառավարման երկրորդ (անկախ) մակարդակ 

Երկրորդ մակարդակում դիտարկվում են այն գանգատները, որոնք լուծում չեն ստացել 

առաջինում, և ընտրվում են այնպիսի լուծումներ, որոնք համաձայնեցվելու դեպքում 

պարտավորեցնող են ինչպես պատասխանատու կազմակերպության, այնպես էլ 

բողոքատու/ների համար: Նպատակն է խուսափել դատական համակարգին դիմելու 

անհրաժեշտությունից և հնարավորության դեպքում փորձել հասնել հաշտության: Երկրորդ 

մակարդակում դիտարկվում են միայն առաջին մակարդակն անցած գանտատները:  

 Երկրորդ մակարդակի գանգատների կառավարումն իրականացվում է արտաքին 

կազմակերպության, ինչպիսին է օրինակ հայկական ՀԿ (“Գանգատ ՀԿ”) կողմից, որն ընտրվում 

է հետևյալ չափորոշիչներով.  

- Գեոթիմի հետ կապ չունեցող, 

- Գյուղական և քաղաքային վայրերում աշխատելու փորձ` հողին առնչվող հարցերի 

մասնագիտացմամբ, 

- Անձնակազմը Ամուլսար ծրագրի տարածքում տեղակայելու հնարավորություն: 

Տվյալ ՀԿ-ն կուսումնասիրի ներկայացված բողոքը բոլոր շահագրգիռ կողմերի հետ: Կկազմվեն 

հանդիպումների արձանագրություններ, այդ թվում` առաջարկվող լուծման տարբերակներ, 

որոշումների արձանագրություններ, ձեռքբերված համաձայնություններ: 

Երկրորդ մակարդակում համաձայնության չհասնելու դեպքում, բողոքատուն կամ Գեոթիմը 

կարող են դիմել դատարան: Հայաստանյանի օրենքների համաձայն, բողոքատուն կարող է դիմել 

դատարան գանգատարկման գործընթացի ցանկացած փուլում: Գործերը կարող են ներառել 

հողատերերին կամ հողօգտագործողներին  և Գեոթիմին, կամ Գեոթիմից դուրս երկու 

մասնավոր կողմերի, եթե վեճն առաջանում է օրինակ երկու հողատերերի միջև 

սեփականության սահմանների կամ բաժնեմասերի հետ կապված:   
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9. ՄՇՏԱԴԻՏԱՐԿՈՒՄ ԵՎ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ  

9.1. Նկարագրություն 

Մշտադիտարկումն ու Գնահատումը հողի իրավունքների ձեռքբերման գործընթացի հիմնական 

բաղադրիչներն են: Մշտադիտարկման ու Գնահատման ընթացքում ճշտվում է իրավունքների 

ձեռքբերման գործընթացի հաջողված և/կամ ձախողված կողմերն ու դրանց պատճառները, 

ինչպես նաև փոփոխությունների, ճշգրտումների և ուղղիչ գործողությունների 

անհրաժեշտությունը: Մշտադիտարկումը8 որոշ ժամանակի ընթացքում կատարվող չափում է, 

որը ցույց է տալիս սահմանված նպատակին հասնելու կամ դրանից հեռանալու առաջընթացը: 

Մշտադիտարկումն ապահովում է հարցերի պատասխանների համար անհրաժեշտ 

ելակետային տվյալներ: Գնահատումը շրջանառության մեջ է դնում այդ տվյալները` այդպիսով 

արժեվորելով դրանք: Պրակտիկ տեսանկյունից  նպատակն է` պարզել  վերջնական 

նպատակին, այն է` արդարացի փոխհատուցմանը և կենսամիջոցների վերականգնմանը 

հասնելու համար փոփոխություններ կամ ուղղիչ գորողություններ կատարելու 

անհրաժեշտությունը: 

8 Տվյալ սահմանումները կիրառվում են ԱՄՆ Բնապահպանական պա7տպանության գործակալության (US EPA) կողմից    

Մշտադիտարկումն ու Գնահատումը սովորաբար բաժանվում են երեք ներքոգրյալ 

բաղադրիչների. 

- Մուտքային մշտադիտարկում, 

- Ելքային մշտադիտարկում, 

- Արդյունքների գնահատում:  

Մուտքային (կամ ընթացակարգային) մշտադիտարկում. Չափում է, արդյոք մուտքային 

միջոցառումները ապահովվում են ըստ ժամանակացույցի և ՀՁԿՎՊ-ով սահմանված կարգով: 

Մուտքային միջոցառումներ են համարվում այն ծառայությունները, ռեսուրսները կամ 

ապրանքները, որոնք նպաստում են ելքային միջոցառումներին, և ի վերջո ցանկալի 

արդյունքներին հասնելուն: Մուտքային մշտադիտարկումն իրականացվում է ներքին 

շրջանակներում և մշտապես, հաճախ Ծրագրի ընդհանուր կառավարման համակարգի կամ 

որակի ապահովման համակարգի շրջանակներում:   

Ելքային (կամ կատարողական) մշտադիտարկում. Չափում է մուտքային միջոցառումների 

ուղղակի չափելի արդյունքները, օրինակ` փոխհատուցում ստացած անձանց թիվը կամ 

կենսամիջոցների վերականգնմանն ուղղված դասընթացների կազմակերպում: Մուտքային և 

ելքային մշտադիտարկումը միասին հետևում են Ծրագրի կատարման արդյունավետությանը և  

բացահայտում են Ծրագրի արդյունավետության բարձրացման համար փոփոխությունների 

անհրաժեշտությունը: Ելքային մշտադիտարկումն իրականացվում է ներքին շրջանակներում:  

Արդյունքների (կամ ազդեցության) գնահատում. Որոշում է, թե ինչքանով են Ծրագրի մուտքային 

և ելքային միջոցառումները ապահովում կամ նպաստում Ծրագրի նպատակներին: 

Արդյունքների օրինակներն են` կենսամիջոցների վերականգնման կամ վերահաստատման 

արդյունավետությունը: Արդյունքների գնահատումը` ելքային մշտադիտարման արդյունքների 

հետ զուգակցված, ցույց են տալիս ծրագրի իրական հաջողվածությունը և արդյոք այն պետք է 

շարունակվի իր ընթացիկ տեսքով, թե անհրաժեշտ են զգալի փոփոխություններ: Արդյունքների 

գնահատումն իրականացվում է արտաքին անկախ խմբի կողմից: Արդյունքների գնահատումը 
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կարող է ինտեգրվել համապատասխանության և արդյունքների մշտադիտարկման և ստուգման 

գործընթացի հետ, ինչը պահանջվում է ԿՉ5 և ԿՊ-ի համաձայն: 

   

9.2. Մուտքային և ելքային մշտադիտարկում 

Գեոթիմը նախատեսում է կիրառել ստորև ներկայացված աղյուսակի ցուացիշներն ու Հիմնական 

կատարողական ցուցանիշներ /ՀԿՑ/` հողի իրավունքների ձեռքբերման, փոոխհատուցման և 

վերականգնման գործողությունների մուտքային և ելքային մշտադիտարկում իրականացնելու 

նպատակով:   

Հիմնականում մուտքային և ելքային մշտադիտարկումներն իրականացվելու են ներքին 

շրջանակներում` Լիդիանի Գործադիր փոխնախագահի ղեկավարությամբ, առաջընթացի և 

համապատասխանության ամսեկան ստուգումների միջոցով:  

Աղյուսակ 8. Մուտքային և ելքային ցուցանիշներ  

Ցուցանիշ Տեղեկատվության 

աղբյուր 

Հաճախականություն ՀԿՑ9 

Մուտքային ցուցանիշներ     

Ընդհանուր ծախսեր Ֆինանսական 

հաշվետվություններ  

Եռամսյակային  ՀԿՑ 

Ծախսերի բաշխում ըստ`  

1. Դրամական փոխհատուցում 

2. Վերականգնում` կենսամիջոցների 

վերականգնում  

3. Խորհրդակցություններ և ներգրավում  

4. Խոցելի անձինք 

5. Ընդհանուր ծառայություններ & չնախատեսված 

ծախսեր  

Ֆինանսական 

հաշվետվություններ 

Եռամսյակային  

Հողի իրավունքների ձեռքբերման, փոխհատուցման և 

կենսամիջոցների վերականգնման հարցերով զբաղվող, 

լրիվ դրույքով աշխատող անձնակազմի թիվը` 

անհրաժեշտության դեպքում բաշխելով ըստ 

Ընկերության աշխատողների/աութսորսինգի և ըստ 

հմտությունների տեսակի  

`ՄՌ բաժին Եռամսյակային ՀԿՑ 

-Ծրագրի ազդակիր անձնանց /PAP/ քանակը ըստ 

կատեգորիաների  

Մարդահամար և 

գանգատարկման 

գործընթաց  

Եռամսյակային ՀԿՑ10 

Ելքային ցուցանիշներ     

Որոշակի ժամանակահատվածում դրամական Տվյալների Ամսեկան ՀԿՑ 
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Ցուցանիշ Տեղեկատվության 

աղբյուր 

Հաճախականություն ՀԿՑ9 

փոխհատուցում ստացած անձանց թիվը` ըստ 

փոխհատուցման տեսակի և գումարների դասերի 

բաշխմամբ 

կառավարման 

համակարգ  

Որոշակի ժամանակահատվածում ստորագրված 

անհատական փոխհատուցման պայմանագրերի թիվը  

Տվյալների 

կառավարման 

համակարգ 

Ամսեկան  

10 Չնայած որ այն չի հանդիսանում կատարողական չափանիշ, այն համարվում է մշտադիտարկման հիմնական տարր 

և որպես այդպիսին պետք է գնահատվի որպես ԿՀՑ: 

9.3. Արդյունքների մշտադիտարկում և գնահատում  

Հողի իրավունքների ձեռքբերման և փոոխհատուցման գործողությունների արդյունքների 

մշտադիտարկման նպատակով` Գեոթիմը նախատեսում է կիրառել ստորև ներկայացված 

աղյուսակի ցուացիշներն ու ՀԿՑ-երը:   

Աղյուսակ 9. Արդյունքների ցուցանիշներ  

 

Ցուցանիշ / Հարց Չափման ձևը  Հաճախականություն ՀԿՑ 

ԳԱՆԳԱՏՆԵՐ 

Գանգատների դիտարկման 

և լուծման համար միջին 

ժամանակ 

Չափում է ժամանակային ինտերվալը 

գանգատների գրանցման և լուծման միջև, 

ինչպես նաև ժամանակը` գանգատի 

գրանցման և ստացման վերաբերյալ 

առաջին ծանուցման միջև  

 

Եռամսակային  

Չլուծված գանգատների 

քանակն ու դիտարկվող 

միտումները ժամանակի 

ընթացքում 

Տվյալների կառավարման համակարգ  Եռամսակային ՀԿՑ 

Ներկայացված 

գանգատների քանակն ու 

ժամանակի ընթացքում 

դիտարկվող միտումները 

Տվյալների կառավարման համակարգ Եռամսակային  

Կոնկրետ 

ժամանակահատվածում 

լուծված գանգատների 

քանակն ու դիտարկվող 

միտումները ժամանակի 

ընթացքում 

Տվյալների կառավարման համակարգ Եռամսակային  

ՓՈԽՀԱՏՈՒՑՈՒՄ 

Փոխհատուցման վճարման 

համար սահմանված միջին 

ժամանակ  

Չափում է ժամանակը փոխհատուցման 

պայմանագրի և վճարման միջև  

Եռամսակային ՀԿՑ 
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Ցուցանիշ / Հարց Չափման ձևը  Հաճախականություն ՀԿՑ 

Արդյոք փոխհատուցումը 

վճարվել ամբողջ 

վերականգնման արժեքով: 

Արդյոք փոխհատուցման 

գումարը վերանայվել է 

անշարժ գույքի արժեքի 

բարձացումը հաշվի առնելու 

նպատակով:  

Համեմատում է նմանատիպ գույքերի 

համար անշարժ գույքի շուկայի 

ուսումնասիրության արդյունքները 

վճարված փոխհատուցման հետ: Հետևում է 

արդյոք դրամական փոխհատուցում 

ստացած անձինք կարողացել են գնել 

նմանատիպ գույք:  

Տարեկան ՀԿՑ 

Փոխհատուցման կիրառում Ինչի համար է օգտագործվել 

փոխհատուցումը? Փոխհատուցված տնային 

տնտեսությունների ուսումնասիրություն 

Տարեկան ՀԿՑ 

ԿԵՆՍԱՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՈՒՄ 

Բիզնեսի վերսկսում Հաջողվել է արդյոք վերսկսել ազդակիր 

բիզնեսները: Բիզնեսների օրինակով 

գործողությունների և վաճառքների 

ուսումնասիրություն և համեմատում 

ելակետային տվյալների հետ:   

Տարեկան  

Վերսկսված բիզնեսում 

աշխատողների 

ներգրավում:  

Աշխատողները շարունակու՞մ են աշխատել 

վերսկսվախծ բիզնեսում: Եթե ոչ, ապա 

ինչու: Բիզնեսների օրինակով 

աշխատողների ուսումնասիրություն և 

համեմատում ելակետային տվյալների հետ:  

 

Տարեկան  

Աշխատատեղեր և 

աշխատունակություն 

Արդյո՞ք ազդակիր վարձու աշխատողները 

շարունակում են աշխատել իրենց նախկին 

տեղերում:  

Վարձու աշխատողների օրինակով 

զբաղվածության ուսումնասիրություն և 

համեմատում ելակետային տվյալների հետ: 

Տարեկան  

Եկամուտ Արդյո՞ք եկամուտները վերականգնված են: 

ԾԱԱ-երի օրինակով աշխատատեղերի և 

եկամուտի ուսումնասիրություն և 

համեմատում ելակետային տվյալների հետ:   

Տարեկան և  

վերջնական 

ստուգման 

ժամանակ  

ՀԿՑ 

 

9.4. Համապատասխանության մշտադիտարկում և եզրափակիչ ստուգում  

9.4.1. Համապատասխանության մշտադիտարկում 

ՀՁԿՎՊ-ի և միջազգային պահանջներին (ԿՊ5) Ծրագրի իրականացման 

համապատասխանությունը ստուգելու նպատակով, Գեոթիմը նախատեսում է ներգրավել 

անկախ համապատասխանության վերահսկող: 

Համապատասխանության վերոհսկողի պարտականությունները ներառում են հետևյալը. 
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Ընդհանուր` 

1. ՀՁԿՎՊ պարտավորությունների և ԿՊ5-ի համապատասխանության գնահատում, 

2. Ազդակիր տնային տնտնտեսությունների և ձեռնարկությունների 

ներկայացուցչական խմբերի հարցախույզ` պարզելու համար Ծրագրի ազդակիր 

անձանց կենսամակարդակի և կենսամիջոցների վերականգնման կամ 

բարելավման ծավալը, ինչպես նաև փոխհատուցման ստացման, 

վերաբնակեցման և գանգատարկման կառավարման վերաբերյալ նրանց 

կարծիքները: 

Փոխհատուցման գործընթաց. 

3. Իրավունքների` ժամանակին տրամադրվելու (ՀՁԿԲՊ-ով սահմանված կարգով) և 

ուշացումների արդարացված լինելու փաստի ստուգում, 

4. Փոխհատուցումների ստուգում փոխարինման արժեքով կատարված լինելու 

մասով: 

Կենսամիջոցների վերականգնում  

5. Ազդակիր համայնքների կյանքի որակի և կենսամիջոցների վերականգնման 

ծավալների գնահատում, Ծրագրի ազդակիր անձանց կյանքի որակի և 

կենսամիջոցների վերականգման կամ խթանման միջոցառումների 

իրականացման ստուգում և դրանց արդյունավետության գնահատում,   

6. Կենսամիջոցների վերականգնման/վերականգնման ծրագրերի, ինչպես նաև 

վերաբնակեցման ազդեցություններով պայմանավորված ազդակիր տնային 

տնտեսությունների համար այլընտրանքային կենսամիջոցների ապահովման 

հարցում նրանց տրամդրված աջակցության ծավալների ուսումնասիրություն, 

Մշտադիտարկում & Գնահատում 

7. Ներքին մշտադիտարկման և հաշվետվությունների ներկայացման ընթացակարգի 

ստուգում` դրանց համապատասխանությունը ՀՁԿՎՊ-ին ստուգելու համար, 

8. Ներքին մշտադիտարկման փաստաթղթերի ստուգում` հնարավոր 

անհամապատասխանությունների, պարբերական խնդիրների կամ հնարավոր 

կարիքավոր խմբերի կամ տնային տնտեսությունների բացահայտման 

նպատակով, 

Գանգատներ  

9. Էական անհամապատասխանությունների կամ վերաբնակեցման և/կամ 

գանգատարկման գործընթացի ոչ պատշաճ իրականացման ապացույցներ 

գտնելու նպատակով գանգատների գրանցամատյանների ստուգում, 

Խոցելի անձինք  

10. Խոցելի անձանց ուսումնասիրման, վերահսկման և օժանդակման համակարգերի, 

հարակից գրանցումների և կատարողականի գնահատում` ՀՁԿՎՊ-ի 

համապատասխանության մասով, 
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Իրագործում 

11. ՀՁԿՎՊ-ի իրականացման համար ռեսուրսների համարժեքության և ուսուցման 

ծրագրերի կամ վերապատրաստման միջոցառումների անհրաժեշտության  

գնահատում, 

12.  Տվյալների կառավարման համակարգի և դրա արդյունքների գնահատում, 

13. Իրական առաջընթացի համեմատություն սկզբնական ժամանակացույցի հետ: 

Համապատասխանության մշտադիտատարկումը իրականացվելու է հողի իրավունքների 

ձեռքբերման ծրագրի իրականացման ընթացքում և ակտիվ փուլի ավարտից հետո (ընդամենը 

երկու անգամ): Արտաքին վերստուգողը վերոհիշյալ առաքելություններից յուրաքանչյուրին 

կհատկացնի մոտ 10 օր` առավելագույն ժամանակը տրամադրելով տեղական այցերին, այդ 

թվում` հիմնական իրազեկողների և ազդակիր անձանց հետ հարցազրույցներին: Վերստուգողի 

առաքելություններից յուրաքանչյուրը ենթակա է հաստատման Գեոթիմի և ֆինանսավորող 

կազմակերպությունների համար անկախ մասնագետի կողմից պատրաստված զեկույցով: 

Վերստուգողի ընտրությունը կկատարվի վերաբնակեցման հարցերով մեծ միջազգային փորձ 

ունեցող հայտնի մանսագետների թվից:       

 

9.4.2. Եզրափակիչ ստուգում  

Գեոթիմը պարտավորվում է եզրափակիչ ստուգման նպատակով ներգրավել արտաքին 

ստուգողի: Եզրափակիչ ստուգման նպատակն է` հաստատել իրականացված ՀՁԿՎՊ-ի 

արդյունավետությունը ազդակիր մարդկանց կենսամակարդակի և կենսամիջոցների 

վերականգնման հարցում, հակառակ դեպքում խորհուրդ տալ ձեռնարկել անհրաժեշտ ուղղիչ 

միջոցառումներ: Համապատասխանաբար, եզրափակիչ ստուգումը հետապնդում է հետևյալ 

նպատակները. 

- Գնահատել վերաբնակեցման ազդեցությունների բացառմանն ու նվազեցմանն ուղղված 

միջոցառումների արդյունավետությունը` համեմատելով հողերի և մարդկանց վրա 

Ծրագրով պայմանավորված իրական ազդեցությունները ՀՁԿՎՊ-ում 

փաստաթղթավորվածների հետ, 

- Ապահովել ՀՁԿՎՊ-ում նկարագրված բոլոր իրավունքների ու պարտավորությունների 

իրականացումը, 

- Պարզել ՀՁԿՎՊ-ով սահմանված միջոցառումների արդյունավետությունը ազդակիր 

մարդկանց կենսամակարդակի և կենսամիջոցների վերականգնման կամ բարելավման 

մասով, 

- Ստուգել չլուծված և պարբերաբար առաջացող գանգատների առկայությունը, 

- Սահմանել ՀՁԿՎՊ-ի պարտավորությունների կատարման համար ուղղիչ 

գործողությունների անհրաժեշտությունը: 

Եզրափակիչ ստուգումը կենտրոնանալու է կենսամիջոցների վերականգնման վրա: 

Կենսամիջոցների վերականգնման գնահատումը հիմնականուն ենթադրում է տնային 

տնտեսությունների կենսամիջոցների քանակական ուսումնասիրության կրկնակի անցկացում 

մինչև Ծրագրի իրականացումը (բաժին 4.2): Համեմատության արդյունքները մեկնաբանելիս 
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հաշվի կառնվեն մակրոտնտեսական գործոնները (օրինակ` սղաճը, անշարժ գույքի արժեքը, 

տնտեսության ընդհանուր աճը կամ ռեցեսիան):  

Կենսամիջոցների վերականգնման գնահատման տեսանկյունից, այդ գործընթացը համարվում է 

հաջողված, եթե ազդակիր տնային տնտեսությունների (հողատերեր, հողօգտագործողներ, 

հովիվներ) 90% կամ ավելին բարելավել կամ առնվազն վերականգնել են իրենց կենսամիջոցները 

2014թ. ելակետային դրության համեմատ: Մշտադիտարկման ընթացքում, ինչպես նաև 

Եզրափակիչ ստուգման ժամանակ նախատեսվում է կատարել այս չափորոշիչի գնահատում և 

անհրաժեշտության դեպքում լրամշակում:   Այս նպատակը հաջողությամբ իրականացնելու 

փաստից անկախ և կենսամիջոցները չվերականգնած տնային տնտեսությունների տնտեսական, 

սոցիալական և անձնական պայմանների11 մանրակրկիտ ուսումնասիրության պայմանով 

կընտրվեն  ուղղիչ գործողություններ այդ տնային տնտեսություններին (մասնավորապես 

խոցելի համարվողներին) լրացուցիչ աջակցություն տրամադրելու նպատակով:  

Բացի այդ, եզրափակիչ ստուգման ժամանակ նախատեսվում է կիրառել որակական 

մոտեցումներ` տվյալներ հավաքելու և տնային տնտեսությունների կենսամակարդակը 

գնահատելու նպատակով:  Նախատեսվում է հատուկ ուշադրություն դարձնել խոցելի տնային 

տնտեսությունների պայմանների վրա հողի ձեռքբերման գործընթացի ազդեցությունը: 

Եզրափակիչ ստուգման զեկույցում կներկայացվեն կենսամիջոցների վերականգնման 

արդյունավետության և ԾԱԱ-երի վերականգնումն ավարտելու համար ուղղիչ միջոցառումների 

անհրաժեշտության վերաբերյալ եզրակացություններ: 

Եզրափակիչ ստուգումը կարող է կատարվել Համապատասխանության մոնիթորինգի համար 

պատասխանատու խորհրդատուի կողմից (տես վերևում, կետ 9.4.1): Եզրափակիչ ստուգումը 

նաատեսվում է իրականացնել հողի ձեռքբերման ակտիվ փուլի և փոխհատուցման ավարտին 

հաջորդող երկրորդ կամ երրորդ տարում կամ Համապատասխանության ստուգողի 

ընտրությամբ որևէ այլ ժամանակ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________ 

11 Ինչպես բազմաթիվ Ծրագրիմ չառնչվող գործոններ կարող է իր դերակատուրությունն ունենալ որոշ տն. տնտեսությունների կողմից կենսամիջոցները 

չվերականգնելու հարցում 
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10. ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՊԼԱՆ 

10.1. Անձնակազմ  և պարտականություններ  

10.1.1. Հողի իրավունքների  ձեռքբերման գծով ղեկավար  

Հողի նկատմամբ իրավունքների ձեռքբերման գործընթացը գտնվում է Գեոթիմի Գործադիր 

տնօրենի (Հողի իրավունքների ձեռքբերման գծով ղեկավարի) անմիջական 

պատասխանատվության ներքո: Լիդիանի Գործադիր փոխնախագահը պարբերաբար 

անցկացնում է ներքին ստուգումներ`ՄՖԿ-ի պահանջների կատարումը վերահսկելու 

նպատակով:   

Հողի իրավունքների  ձեռքբերման ղեկավարի պարտականություններն են` 

- Բոլոր գործողությունների համակարգում և տեղաբաշխում, ինչպես նաև դրանց պատշաճ 

կատարման ապահովումը, մասնավորապես արտաքին կապալառուների (գնահատող, 

նոտար և հնարավոր են այլոք) պարագայում, 

-   Կապի ապահովում գյուղապետերի և այլ արտաքին կողմերի հետ, 

- Գանգատարկման կառավարման գործընթացի համակարգում (գանգատների 

ուսումնասիրման և լուծման նպատակով առաջադրանքների բաշխում), ինչպես նաև 

գանգատարկման կառավարման համար ընդհանուր պատասխանատվություն, 

- Անձնական մասնակցություն բարդ բանակցային գործընթացներում (անձնակազմի 

ներքոգրյալ անդամների հետ), 

- Որակի վերահսկման ապահովում, մասնավորապես` աութսորսինգի դեպքում, ինչպես 

նաև բոլոր փաստաթղթերի հետևողական հավաքագրում, պահպանում և մշակում,  

- Հողի նկատմամբ իրավունքների ձեռքբերմանն առնչվող բոլոր իրավական 

պայմանագրերի ստուգում, հաստատում և ստորագրում,  

- Պարբերական հաշվետվությունների ներկայացում Լիդիանի գլխավոր ղեկավարության 

համար:  

10.1.2. Այլ անձնակազմ 

Ի լրումն վերոգրյալի, հողի իրավունքների ձեռքբերման համար հատկացվել է հետևյալ 

անձնակազմը/առաջադրանքները. 

Սոցիալական, կենսամիջոցների վերականգնման և գենդերային հարցերով մենեջեր. 

-Համակարգում է խոցելի անձանց բացահայտմանը և աջակցմանը վերաբերող 

գործողությունները,  

- Համակարգում է սոցիալական ուսումնասիրություններն ու մշտադիտարկումը, 

- Մասնակցում է բարդ բանակցություններին և ընդհանուր ներգրավման գործընթացներում, 

- Համակարգում է կենսամիջոցների վերականգնման նախաձեռնությունները (և Գեոթիմի այլ 

սոցիալական ծրագրերը), 
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- Համակարգում է հովիվներին առնչվող գործողությունները, 

- Վերահսկում և ստուգում է տեղեկատվության կառավարումը: 

Հողի իրավունքների ձեռքբերման գծով մենեջեր  

- Համակարգում է բանակցային գործընթացը  (այդ թվում` նոտարների կողմից ստորագրումը), 

ժամանակացույցերի սահմանումը, պայմանագրերի վավերացումը, կադաստրային 

գրասեյակներում գրանցման ընթացքը, բացակայող համասեփականատերերի ընտրությունը, 

կատարում է փաստաթղթերի պարբերական ստուգում, 

- Համակարգում է հողամասերի փոխարինման (ոռոգման աշխատաքների) իրականացումը, 

ինչպես նաև դրանց հետագա հատկացումը ազդակիր տնային տնտեսություններին,  

- Նախաձեռնում է փոխհատուցման վճարումները` Հողի իրավուքնների ձեռքբերման գծով 

ղեկավարի կողմից հաստատման պայմանով, 

 - Կապ է հաստատում բացակայող համասեփականատերերի հետ, 

- Նախաձեռնում է Իրավաբանական ծառայությունների տրամադրողի ներգրավումը ըստ 

անհրաժեշտության, 

Բանակցությունների համակարգող` Գործընթացի ողջ ընթացքում տեղակայվելով ազդակիր 

համայնքներում, այդ անձը համակարգում է բոլոր ուսումնասիրությունները և կազմակերպում է 

հետագա բանակցություններն ու պայմանագրերը: 

Ուսումնասիրությունների և բանակցությունների գծով մասնագետներ (երկուսը). Գործընթացի 

ողջ ընթացքում տեղակայվելով ազդակիր համայնքներում, այս անձիք վարում են 

բանակցություններ և ուսումնասիրություններ`տեղեկատվական կառավարման համակարգում 

մուտքագրելով տվյալներ, նշյալ անձինք հավաքագրվել են համայնքից և ողջ ժամանակը 

տրամադրում են հողի ձեռքբերման գործընթացին: 

ԸՏՀ/տվյալների բազայի մասնագետ. համակարգում է տվյալների մուտքագրումը, որակի 

ապահովարությունն ու ստուգումը (կես դրույքով), քանակական հաշվետվությունների 

պատրաստում,  

Հողի ձեռքբերման գծով իրավաբան. Կապ է հաստատում Կադաստրային և նոտարական 

գրասենյակների հետ, աջակցում է իրավական հարցերում, նախապատրաստում և 

արձանագրում է բանակցային այցեր և հանդիպումներ, 

Ֆինանսներ. Վճարումների համակարգում (ֆինանսական տնօրենի և նրա բաժնում աշխատող 

աշխատակիցների կողմից, կես դրույք), 

Ֆինանսվորող կազմակերպությունների հետ կապ (Լիդիանի գործադիր ՓՆ); 

Իրավաբանական ծառայություններ տրամադրող  

Գեոթիմի կողմից ներգրավվել է իրավաբանական ծառայություններ տրամադրող հայտնի 

հայաստանյան ընկերություն («Ամերիա Իրավաբանական ծառայություններ», որը 

հանդիսանում է խոշորագույն հայաստանյան բանկը տիրապետող Ամերիա Խմբի մասնաճյուղ)` 

հետևյալ խնդրառատ դեպքերի համար. 
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- Բացակայող հողատերեր (այդ թվում` լիազորագրերի ձևակերպում սահմանված նոտարական 

վավերացմամբ և ապոստիլով, եթե տվյալ լիազորագրերն ունեն ապոստլով վավերացվելու 

անհաժեշտություն ԱՊՀ տարածքից դուրս գտնվելու դեպքում), Ծրագրային գոտուց դուրս 

գտնվող (հիմնականում, բայց ոչ միայն Երևանում) հայաստանյան քաղաքներում և գյուղերում, 

ինչպես նաև երկրից դուրս (հիմնականում, բայց ոչ միայն Ռուսաստանի Դաշնությունում)  բոլոր 

հետագա գործողությունների կատարում, 

- Օտարման գործընթաց (այն է` գործընթացի նախաձեռնում համապատասխան պետական 

մարմիններում12, շահագրգիռ հողատերերի ծանուցում, գործընթացով սահմանված իրավական 

գործողությունների և տարբեր քայլերի համակարգում և թեթևացում, մասնավորապես` առաջին 

բանակցային փուլում, Ընկերության ներկայացումը օտարման վերաբերյալ դատական 

լսումների ժամանակ և այլն),  

- Դատական գործեր, առկայության դեպքում: 

12 Առկա տեղեկատվության համաձայն, դա լինելու է Եղեգնաձորի մարզի մարզպետը 

10.1.3. Արտապատվիրված (աութսորսինգային) այլ աշխատանքներ  

Վերոգրյալ իրավաբանական ծառայություններից բացի, ներքոգրյալ աշխատանքները  նույնպես 

ենթակա են աութսորսինգի. 

- Գնահատում (մեկ անշարժ գույքի գնահատող և մեկ մշակաբույսերի գնահատող). 

Ազդակիր հողամասերի, այդ թվում` հողամասերի (անշարժ գույքի գնահատող) և 

մշակաբույսերի (մշակաբույսերի գնահատող) գնահատում, գույքագրման և հաշվարկի 

թերթիկների պատրաստում, գնահատման զեկույցների պատրաստում` Հայաստանյան 

օրենքների պահանջների համաձայն, մասնակցություն ազդակիր կողմերի բողոքների 

ուսումնասիրմանը և գնահատման վերաբերյալ պարզաբանումների նպատակով 

անցկացվող հանրային հանդիպումներին,   

- Նոտարական ծառայություններ (մեկ կամ հնարավոր է երկու նոտար որպես 

այլընտրանքային տարբերակ) պետք է ընտրվեն տեղական նոտարներից, նրանք 

պարտավոր են ուղեկցել թիմին բանակցությունների երկրորդ փուլի ողջ ընթացքում` 

տեղում պայմանագրերը վավերացնելու նպատակով և ազդակիր անձանց հարևան 

քաղաք չհասցնելու համար, 

-   Ընդհանուր ուղորդում (պն Ջիովանեթի). Լիդիանի/Գեոթիմի ղեկավարության և Հողի 

ձեռքբերման ղեկավարի կողմից պահանջվող խորհրդատվության և համառոտ 

նկարագրության տրամադրում: 

10.2. Բյուջե  

Ներքոգրյալ աղյուսակում ներկայացված է Ամուլսար ծրագրի շրջանակներում հողի 

իրավունքների ձեռքբերման, փոխհատուցման և կենսամիջոցների վերականգնման 

գործընթացների բյուջեն: 
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10.3. Կատարման ժամանակացույց  

Ստորև ներկայացված նկարերը ներկայացնում են համապատասխանաբար`  

Ընդհանուր Ծրագրի ամբողջական իրագործման ժամանակացույց, 

Հողի նկատմամբ իրավունքների ձեռքբերման գործընթացի իրականացման ժամանակացույց: 
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Նկար 16 – Ծրագրի ընդհանուր իրականացման ժամանակացույց   
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Նկար 17 – Հողի իրավունքների ձեռքբերման գործընթացի իրականացման ժամանակացույց  

1 Check	measurements	and	counts	with	affected	landowners

2 Finalise	list	of	landowners

3 Finalise	list	of	landusers

4 Prepare	LARP	and	discuss	with	lenders	/	finalise

5 Seek	clarity	from	Government	and	lawyers	on	expropriation

6 Submit	first	batch	of	compensation	agreements	to	landowners

7 Second/third	visits	and	signature	of	option	compensation	agreements

8 Submit	second	batch	of	option	compensation	agreements	to	landowners

9 Second/third	visits	and	signature	of	compensation	agreements

10 Submit	third	batch	of	compensation	agreements	to	landowners

11 Second/third	visit	and	signature	of	compensation	agreements

12 Processing	of	difficult	cases	(absentees,	successions,	disputes)

13 Payments

14 Establishment	of	final	list	of	applicants	for	replacement	land

15 Development	of	replacement	land

16 Notarisation	of	all	acts	and	registration	of	Geoteam's	interests	in	land

17 Allocation	of	replacement	land,	including	to	vulnerable	people

18 Finalisation	of	identification	of	vulnerable	people

19 Development	of	individualised	assistance	package	for	identified	vulnerable	people

20 Assistance	to	vulnerable	people

21 Livelihood	restoration	activities

22 Monthly	internal	audits

23 Compliance	auditor	visit	1

24 Compliance	auditor	visit	2
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Հավելված 1.  Հողի նկատմամբ իրավունքների ձեռքբերման հետ կապված օրենքներ և 

որոշումներ  

Նշում. այս գործընթացին առնչվող ՀՀ օրենսդրության ներքոգրյալ ակտերը ներկայացված են ի 

լրումն բաժին 14-ում նշված և Գլուխ 2-ում ուսումնասիրված հիմնական իրավական ակտերին:    

Ուսումնասիրություններ և գնահատում 

ՀՀ բնակավայրերի հողերի կադաստրային գնահատման կարգը, տարածագնահատման 

գոտիականության գործակիցները և սահմանները հաստատելու մասին որոշում (ՀՀ 

կառավարության որոշում N 1746-Ն առ 25.01.2007) 

Սահմանված տարածքներում մասնավոր սեփականությունների վերաբերյալ Նկարագրության 

արձանագրությունների կազմման կարգը (Հավելված 2, Կառավարության որոշում N 108, առ 

25.01.2007) 

Կառավարության հրաման չափագրման արձանագրությունների ձևերը հաստատելու մասին  

(ՀՀ Պետական եկամուտների կոմիտե, հրաման N 423 –Ն, 9/03/2010)  

ՀՀ տարածքում տեղագրական քարտեզագրման, հողաշինարարական աշխատանքների 

կատարման, անշարժ գույքի գնահատման և ռիելթորական գորունեության բնագավառներում 

իրականացվող գործունեության լիցենզավորման կարգը և նշված գործունեության 

իրականացման լիցենզիայի ձևը հաստատելու մասին» որոշում ( ՀՀ կառավարության որոշում N 

1409-Ն, առ 08/11/2007)  

Հողի սխեմաների նմուշային ձևը Պետական և համայնքային հողերի ձեռքբերման, 

օգտագործման և շինարարության մասին պայմանագրի հավելվածով սահմանված կարգով 

սահմանելու մասին որոշում (ՀՀ Պետական եկամուտների կոմիտե, հրաման N 06-339 –Ն, 
21/08/2006)  

Անշարժ գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման և գրանցված իրավունքների և 

սահմանափակումների վերաբերյալ տեղեկատվություն ստանալու համար վճարումների կարգը 

հաստատելու վերաբերյալ որոշում (ՀՀ Պետական եկամուտների կոմիտե, հրաման N 154 –N, 
29/06/2009)  

«Անշարժ գույքի (հողերի, շենքների, շինությունների) գրանցման» կարգը, «Բնակելի 

մեկուսացված հասարակական, արտադրական շենքերի, շինությունների, դրանց զբաղեցրած 

հողերի նկարագրության», «բազմաբնակարան բնակելի շենքերի բնակարանների, ոչ բնակելի 

տարածքների, հասարակական և արտադրական շինությունների նկարագրությունը», «Շենքերի 

և շինությունների հարկերի և հողերի մակերեսի հաշվարկի» ձևաթղթերը, «Հողամասերի 

մակերեսների, շենքների և շինությունների հարկայնության հաշվարկի ձևաթղթերի լրացման 

մեթոդաբանությունը»  հաստատելու վերաբերյալ որոշում (ՀՀ Պետական եկամուտների կոմիտե, 

հրաման N 307 –N, 30/09/2008)  

 «Հայաստանի Հանրապետությունում «Անշարժ գույքի գնահատում» և «Ռիելթորական 

գործունեություն» լիցենզավորման ենթակա գործունեության տեսակների հայտատու 

ֆիզիկական անձանց մասնագիտական որակավորման ստուգման կարգը և Հայաստանի 

Հանրապետությունում «Անշարժ գույքի գնահատում» և «Ռիելթորական գործունեություն» 

գործունեությունների իրականացման կարգը հաստատելու մասին» (ՀՀ Կառավարության 

որոշում N 1409-Ն, 08/11/2007) 
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Անշարժ գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման և գրանցված իրավունքների և 

սահմանափակումների վերաբերյալ տեղեկատվություն ստանալու համար վճարումների կարգը 

հաստատելու վերաբերյալ որոշում (ՀՀ Պետական եկամուտների կոմիտե, հրաման N 154 –N, 
29/06/2009) 

Ինքնակամ շինությունների օրինականացում  

Ինքնակամ շինությունների օրինականացման և քանդման կարգը հաստատելու մասին որոշում 

(18 մայիսի 2006, N 912-Ն)  

Երևանում իրավունք հաստատող փաստաթղթերը չպահպանված անհատական բնակելի տների 

կարգավիճակի մասին օրենք (ընդունված` 10.06.2008)  
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Հավելված 2. Կենսամիջոցների ուսումնասիրության ձևաթուղթ  



 

 

Կենսամիջոցների վեաբերյալ հարցաթերթիկ . Ազդակիր տնային տնտեսություն  

 

1. Ազդակիր հողամասի/երի/ կադաստրային համարը` 

_______________________________________________ 2. Գյուղը` _______________ 

3. Ազդակիր հողամասի  մակերեսը` _____________ հա 

5. Տնային տնտեսության ղեկավարի անուն, ազգանուն, 

հայրանունը`___________________________________________________________________________________ 

6. Մշտական հասցեն`__________________________________________________________________________ 

7. Հեռախոսահամար` ________________________________ 8. Բջջային`_______________________________ 

Տնային տնտեսության կազմը` 

Անդամ 1 

(ղեկավար) 

2 3 4 5 6 7 8 

Կապը ՏՏ 

ղեկավարի հետ` - 
Տես ստորև բերված կոդերը 

Տվյալ չկա 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 

Տարիքը 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 

Սեռը (Ա/Ի) 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 

Առաջնային 

զբաղմունք  
Տես ստորև բերված կոդերը 

32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 

Կրթական 

մակարդակը 
Տես ստորև բերված 

կոդերը 

40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 

Հաշմանդամություն 

կամ քրոնիկ 

հիվանդություններ  

48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 

Կապը ընտանիքի ղեկավարի նկատ.` 1: Ամուսին/կին 2:Որդի/դուստր  3: Հայր կամ մայր  4: Եղբայր կամ քույր 5: Այլն 

Առաջնային զբաղմունքը` 1. Հողագործ 2. Թոշակառու 3. Անգործ 4. Քաղ.ծառայող 5. 

Բիզնես (ոչ գյուղատնտ.) 6. Այլն 

Կրթական մակարդակը` 1.Տարրական 2.Միջնակարգ 3.Մասնագիտական 4. Բարձրագույն 

(համալս/ինստիտուտ) 5. Ոչ մի (տարրական չավարտած) 

Հաշմանդամություն` 1. 1-ին կարգի հաշմանդամ    2. 2-րդ կարգի հաշմանդամ  3. 3-րդ 

կարգի հաշմանդամ 4.Այլ հաշմանդամություն կամ քրոնիկ հիվանդություն  

 

Գունավար Արբանյակային Հեռախոս Բջջային Ինտերնետ 



 

 

Ձեր տանը առկա է ներքոհիշյալ 

պարագաներից մեկը կամ մի 

քանիսը?  

 
 

 

 

68. Ո՞րն է Ձեր ընտանիքի ծասերի առաջին աղբյուրը ______________ 

1. Սնունդ 2. Կացարան 3. Դպրոցի կամ համալսրանի ծախսեր 4. Կոմունալ ծախսեր

 5. Առողջապահություն 6. Գյուղատնտես. Ծախսեր (այդ թվում` անասնապահություն)  7. 

Ձեռնարկատիրական ծախսեր   8. Տրանսպորտ 9. Այլն 

 

69. Որքա՞ն են կազմում Ձեր միջին ամսեկան ծախսերը  ___________________դրամ  

Պարզելու համար կատարեք ծախսերի բաշխում (Սնունդ, Կացարան, Դպրոցի կամ համալսարանի ծախսեր, Կոմունալ ծախսեր, 

Առողջապահություն, Գյուղատնտեսական կամ անասնապահական ծախսեր, Ձեռնարկատիրական, Տրանսպորտ, Այլն) 

 

70.Ազդակիր 

հողամասի 

պատկանելիությա

ն ձևը  

 

71. Դուք օգտագործու՞մ եք ազդակիր  հողամասը գյուղատնտեսական նպատակներով.  Այո / Ոչ 

“Գյուղատնտեսություն” ներառում է անասունների արածեցում, խոտհարք, այգեգործություն, մրգատու 

այգիներ և սովորական տարեկան մշակաբույսեր 

 

72. Հարց 71-ի բացասական պատասխանի դեպքում, նշեք, թե ինչ նպատակով եք օգտագործում ազդակիր 

հողամասը ________________________________ 

0: Չի օգտագործվում 1:Բնակություն 2: Գյուղատնտեսական շինարարություն  

3: Արտադրական կամ առևտրային շենք 4: Այլ 

 

Հարց 71-ի դրական պատասխանի դեպքում .                    73. Դուք ոռոգու՞մ եք այդ հողամասը. Այո / Ոչ 

 

74. Տվյալ հողամասի բնորոշ մշակաբույսերը (կոդավորված պատասխան)` _____________ 

1: Ցորեն 2: Եգիպտացորեն 3: Այլ հացահատիկային տեսակներ 4: Ճակնդեղ          5: Կարտոֆիլ

 6: Բանջարեղեն 7: Լյուցերնա 8: Այլ կերեր 

հեռուստացույց ընդունիչ հեռախոս 

56. 57. 58. 59. 60. 

Անձն. 

համակարգիչ 

Լվացքի 

մեքենա 

Սառնարան Մոտոցիկլ Մեքենա 

62. 63. 64. 65. 66. 

Այն Ձեր 

սեփականությունն է 

և Դուք եք 

օգտագործում եք 

այն 

Այն Ձեր 

սեփականությունն է 

և դուք այն տալիս եք 

վարձով մեկ ուրիշին 

Դուք վարձակալում 

եք այն 

պետությունից կամ 

գյուղապետարանից  

Դուք վարձակալում 

եք այն անհատ 

սեփականատիրոջից  



 

 

9: Խոտ խոտի արտադրության նպատակով 10: Խոտ արոտի համար         11: Ծիրանի ծառեր  

 12:Այլ մրգատու ծառեր  12: Այլն 

 

75. Ազդակիր հողամասն օգտագործվում է հիմնականում ձեր սննդի համա՞ր.  Այո /Ոչ 

 

76. Ձեր գյուղատնտեսական հողամասի /այդ թվում` նշյալ ազդակիր հողամասն ու այլնի/ ընդհանուր 

մակերեսը  _____________ հա 

 

77. Որքան է Ձեր տարեկան միջին եկամուտը գյուղատնտեսությունից ` ________________ դրամ 

Կցել հաշվարկի թերթիկը  

 

78. Որքան է Ձեր միջին ընդհանուր եկամուտը` __________________ դրամ 

 

79. Գնահատողի կարծիքով (հարց չէ) արդյոք տվյալ տնային տնտեսությունը կարելի է համարել 

հնարավոր խոցելի`  Այո/Ոչ 

 

80. Հարց 79-ի դրական պատասխանի դեպքում, նշել պատճառը` ________ 

1: Տարեց 2: Հաշմանդամ  3: Շատ աղքատ, անընդունակ հոգալու հիմնական կարիքները 

4:  Տնային տնտեսության ղեկավարը կին է  5: Նշվել է տեղական մարմինների կողմից  6. Այլ 
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Հավելված 3. Հողամասի ուսումնասիրության և ակտիվների գույքագրման ձևաթղթեր  



 

 

Lydian International / Geoteam – Amulsar Project Plot Survey Form 

ՀՈՂԱՄԱՍԻ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅԱՆ ՁԵՎ (Յուրաքանչյուր ազդակիր հղամասի համար լրացնել 

առանձին թերթիկ) 

Ազդակիր հողամասի գծանկարծը: Արտատպել կադաստրային գծանկարը և նշել շինությունները, դրանց 

առկայության դեպքում, տարեկան և բազմամյա մշակաբույսերը  

Ամսաթիվ` 
_____/_____/_____ 

Կադաստրային համար`  
______________________________
_ 

Տնային 

տնտեսություն`  
___________________ 

Համար` 

Մակերես` 

_________________ մ2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Lydian International / Geoteam – Amulsar Project Plot Survey Form 
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Lydian International / Geoteam – Amulsar Project Plot Survey Form 

ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԳՈՒՅՔԱԳՐՄԱՆ ՁԵՎԱԹՈՒՂԹ (Յուրաքանչյուր ազդակիր հողամասի համար 

լրացնել առանձին թերթիկ) 

Շինություններ (ինչպիսիք են` գոմեր, անվավոր շարժական տնակներ, ջրհորներ, 

արհեստանոցներ, ախոռ,խոզանոցներ և այլն) 

Շին. 

No. 

Լուսանակա

րի համարը 

Շինության 

տեսակը  

Մակերեսը 
Նյութեր 

Գրանցված 

է 
Շինության սեփականատերը 

   
մ2 

 Այո/Ոչ 
Անուն  (կոնտակտային տվյալները տն. 

տնտեսության անդամ չլինելի դեպքում) 

       

       

       

       

 

Շինության տեսակը`   1- Արտաքնոց  2- Ջրհոր  3- Ցնցուղ  4- Պարիսպ  5- 

Գոմ  6- Ջրի բաք  7- Ջրհավաք 8- Ավտոբուս  9- 

Անվավաոր շարժական տնակ կամ վագոն 10- Այլ (Խնդվում է մանրամասնել 

աղյուսակում) 
 

Շինանյութեր`  1- Ցեխ   2- Ցեմենտ/Բետոնե բլոկներ    3- Քարեր 4- Փայտե տախտակներ 

 5- Այլ (Խնդվում է մանրամասնել աղյուսակում)  

 

Տարեկան մշակաբույսեր 

 

Մշակաբույս (նշել 

անվանումը) 

Ընդհանուր 

մակերեստ (մ²) 

Մշակաբույսի սեփականատերը   Անունը (Նույնականացման 

համարը և հասցեն տվյալ տն. տնտեսության անդամ չլինելու 

պարագայում) 
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Lydian International / Geoteam – Amulsar Project Plot Survey Form 

 

 

Բազմամյա մշակաբույսեր (ծառեր)  

 

Տարիքը` 

1- տնկիներ` ոչ բերաքատու 2- Երիտասարդ` ոչ բերքատու 3- Երիտասարդ` 

բերքատու 4- Հասունացած` լրիվ բերքատու  

 

Մեկնաբանություն կամ լրացուցիչ դիտարկումներ`  
_______________________________________________________________________________________
________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

 
  

   

Ծառ (տեսակը) 
Տարի

քը 
Քանակը Մշակաբույսերի սեփականատերը 

 
 

Ողջ 
Ազդակ

իր 

Անունը (Նույնականացման համարը և հասցեն տվյալ 

տն. տնտեսության անդամ չլինելու պարագայում) 

     

     

     

     

     

     

     

     

     


