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1 ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ  

 

Կենտրոնական Հայաստանում տեղակայված Ամուլսարի հանքավայրը ոսկու հանքի 

ծրագիր է, որը գտնվում է զարգացման: Ծրագիրն իրականացվում է Լիդիան Ինթերնեյշնլ 

Լիմիթեդ (Լիդիան) ընկերության ու նրան ամբողջությամբ պատկանող հայաստանյան 

դուստր ձեռնարկության՝ Գեոթիմ ՓԲԸ-ի կողմից: Լիդիանը ցուցակված է Տորոնտոյի 

ֆոնդային բորսայում: Ծրագրի հիմնական բաժնետերերն են հանդիսանում Միջազգային 

ֆինանսական կորպորացիան (ՄՖԿ) (Համաշխարհային բանկի խմբի անդամ), 

Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկը (ՎԶԵԲ), Ամբեր Կապիտալը, Վան Էկ 

Ասոշիեյթս, Սփոթ և Ֆրենկլին Ըդվայզրս ընկերությունները: 

   

Ծրագրի որոնողահետախուզական աշխատանքները մեկնարկել են 2006 թվականին: 2007 

թվականից սկսած հորատման աշխատանքներն իրականացվել են յուրաքանչյուր տարվա 

ամռան ամիսներին: Ներկայումս, ըստ 2014թ. հուլիսին իրականացված նոր 

տեխնիկատնտեսական հիմնավորման, ոսկու պաշարները (հաստատված և ենթադրվող) 

կազմում են 122.4 մլն. տոննա հանքաքար 0.77 գ/տ պարունակությամբ 3.03մլն ունցիա, 

ըստ NI 43-101 Տեխնիկական օպտիմիզացման հաշվետվության, որն ավարտվել է 2015թ. 

նոյեմբերին: Ուորդել Արմսթրոնգ Ինթերնեյշնլ (ՈՒԱԻ) ընկերության կողմից 2015թ. 

առաջին եռամսյակում ավարտին է հասցվել Բնապահպանական և սոցիալական 

ազդեցության գնահատումը (ԲՍԱԳ): ԲՍԱԳ-ն համապատասխանում է ՄՖԿ-ի 

Կատարողական ստանդարտներին և ՎԶԵԲ-ի կատարողական պահանջներին, ինչպես 

նաև Ասիական Զարգացման Բանկի անվտանգության երաշխիքներին: Հայաստանի 

Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատումը (ՇՄԱԳ) ՀՀ բնապահպանության 

նախարարության հավանությանն արժանացավ 2014թ. հոկտեմբերին: ՇՄԱԳ 

փաստաթուղթը կազմվել էր Գեոթիմ ընկերության կողմից՝ Ուոդել Արմսթրոնգ 

Ինթերնեյշնլ, Գոլդեր Ասոշիեյթս, Գլոբալ Ռեսուրսիս Էնջինիըրինգ (GRE), 

Ավստրալիական հանքարդյունաբերական խորհորդատուներ (AMC) և SGS MetconKD 

Engineering ընկերությունների տրամադրած տվյալների հիման վրա: Ընդերքի մասին 

օրենսգրքի համաձայն ՀՀ էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարությունը 

2014թ. նոյեմբերի վերջին Գեոթիմ ընկերությանը տվեց հանքային իրավունք, որը 

վերջինիս հնարավորություն է տալիս սկսել շինարարությունն ու շահագործումը: 

Լրացուցիչ թույլտվությունների համար դիմումներ կներկայացվեն Հայաստանի 

օրենսդրության պահանջներին համապատասխան:  

Շահագրգիռ Կողմերի Ներգրավման այս Պլանը (ՇԿՆՊ) մշակվել է ՄՖԿ-ի և ՎԶԵԲ-ի 

պահանջներին համապատասխան, Ծրագրի զարգացման և իրականացման ողջ 

ընթացքում շահագրգիռ կողմերի հետ խորհրդակցությունների և հաղորդակցության 

համակարգման նպատակով: ՇԿՆ պլանը ամեն տարի կթարմացվի՝ ներկայացնելով 

ներգրավման ճանապարհային քարտեզը: Ընկերությունը պարտավորվում է նախագծում և 

Ամուլսարի Ծրագրի զարգացման ընթացքում ամբողջապես ներառել բնապահպանական 

և սոցիալական գործոնները, ինչպես նաև շահագրգիռ կողմերի, այդ թվում՝ Ամուլսարի 
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տեղամասի շրջակա համայնքների հետ կառուցողական հարաբերություններ հաստատել 

և պահպանել: 

 

Որոնողահետախուզական աշխատանքների, ծրագրի իրագործելիության նախնական 

ուսումնասիրության և  տեխնիկատնտեսական հիմնավորման փուլերում շահագրգիռ 

կողմերի ներգրավման հիմնական նպատակը պետական, մարզային և տեղական 

մակարդակով Գեոթիմ ընկերության և շահագրգիռ կողմերի միջև երկկողմ 

հաղորդակցության ստեղծումն է՝ երաշխավորելով, որ շահագրգիռ կողմերի կարծիքները 

նույնպես ներառվեն ԲՍԱԳ-ի մշակման, ծրագրի նախագծման ու տեխնիկատնտեսական 

հիմնավորման գործընթացներում:  

 

ՇԿՆ պլանը ցույց է տալիս, թե ինչպես են շահագրգիռ կողմերը տեղեկացվել և 

տեղեկացվելու ազդեցությունների գնահատման գործընթացի և դրա տարբեր փուլերի 

մասին: Շինարարության և շահագործման առաջիկա փուլերի ընթացքում շահագրգիռ 

կողմերի ներգրավվածությունը կենտրոնացած կլինի ծրագրի գործողությունների 

վերաբերյալ շահագրգիռ կողմերին իրազեկման և նրանցից արձագանքի ստացման, 

ինչպես նաև ազդեցությունների, դրանց մեղմացման միջոցառումների վերաբերյալ 

քննարկումներում, մոնիտորինգի ընթացքում և բնապահպանական կառավարման մեջ 

նրանց ընդգրկելու վրա: Շահագրգիռ կողմերի մտահոգությունների վերաբերյալ 

արձագանքները ստացվում են տարբեր մեխանիզմների միջոցով, ներառյալ՝ Ամուլսարի 

տեղեկատվական կենտրոնը (բացվել է Գնդեվազում 2013թ. ապրիլից), համայքների 

գանգատարկման մեխանիզմը, շարունակական բնույթ կրող միջոցառումներն ու 

հանդիպումները, երկխոսություններն ու տեղեկատվության  փոխանակման հետ կապված 

միջոցառումները, ինչպես նաև նպատակային հանդիպումները պետական մակարդակով: 

Բոլոր բարձրացված մտահոգությունները գրանցվում են և դրանց ընթացք է տրվում 

Գեոթիմի Բնապահպանական և սոցիալական կառավարման համակարգում: Դրանք 

դիտարկվում են Ընկերության ղեկավարության կամ համապատասխան 

խմբի/գրասենյակի կողմից և ներկայացվում հերթական հանդիպումների ժամանակ: 

Շահագրգիռ կողմերի մտահոգությունների վերաբերյալ արձագանքները ստացվում են 

նաև լրացուցիչ խորհրդակցությունների ժամանակ, Համայնքների մասին ամսագրերի 

կամ այլ միջոցներով (մասնավորապես Գեոթիմ և Լիդիան ընկերությունների կայքի 

միջոցով): 

 

   

2 ՇԿՆՊ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐԸ ԵՎ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԸ 

 

Սույն ՇՆԿՊ-ն ներկայացնում է ՄՖԿ-ի թիվ 1Կատարողական Ստանդարտում և ՎԶԵԲ-ի 

թիվ 1 Կատարողական Պահանջում (լրացուցիչ տեղեկությունների համար տես Հավելված 

1) նշված շահագրգիռ կողմերի ներգրավման պահանջները:  

 

Գործնականում ՇԿՆՊ-ն տեղեկացնում է Գեոթիմի կողմից կիրառվող՝ համայքներին և 
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շահագրգիռ կամ ազդակիր կողմերին ներգրավելու մոտեցման վերաբերյալ: Լայն 

իմաստով Գեոթիմ ընկերությունը ձգտում է շահագրգիռ կողմերին իրազեկ պահել 

Ծրագրի սոցիալական և բնապահպանական աշխատանքների մասին, աջակցել ներուժի 

ամրապնդմանը, նպաստել կայուն զարգացմանը, նվազագույնի հասցնել բախումները՝ 

կիրառելով գանգատարկման մեխանիզմը, ինչպես նաև շահագրգիռ կողմերից ստանալ 

արձագանքներ, ներառյալ՝ հարցեր և մտահոգություններ: 

 

Պլանն ունի հետևյալ կառուցվածքը՝   

 Ծրագրի նկարագրություն 

 Ծրագրի տեղամասի աշխարհագրական դիրքը  

 Օրենսդրություն, քաղաքականություններ և ուղեցույցեր 

 Ծրագրի շահագրգիռ կողմերը 

 Շահագրգիռ կողմերի ներգրավմանն ուղղված նախկինում իրականացված 

գործողությունների հակիրճ նկարագիր 

 Շահագրգիռ կողմերի ներգրավման ծրագիր  

 Գանգատարկման մեխանիզմ 

 Մոնիտորինգ և գնահատում 

 Կադրային ապահովում, պարտականություններ և կոնտակտային տվյալներ:   
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3 ԾՐԱԳՐԻ ՆԱԽԱՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 

 

3.1 Նախապատմություն 

Լիդիան ընկերությունը 2015-2017թթ. նախատեսում է կատարել 370 մլն ԱՄՆ դոլարի 

կապիտալ ներդրում Ամուլսար ոսկու հանքի ծրագրի շինարարությունում: Ամուլսարի 

Ծրագրի ֆինանսական միջոցների ընդհանուր պահանջարկը կազմում է 395 մլն ԱՄՆ 

դոլար, որից 370 մլն ԱՄՆ դոլարը կազմում են կապիտալ ներդրումները և 25 մլն ԱՄՆ 

դոլարը՝ շինարարական փուլում այլ ծախսերը: 

 

2015թ. նոյեմբերին Լիդիանն ավարտին հասցրեց Ամուլսարի ոսկու հանքի ծրագրի 

տեխնիկա հաշվետվությունը: Ուսումնասիրության արդյունքները ցույց են տալիս, որ 

Ամուլսարը լավ հնարավորություն է տալիս կատարել լայնամասշտաբ, քիչ ծախսատար 

շահագործում՝ հանքի կենսափուլի ողջ ընթացքում աճի ներուժով:  

 

Տեխնիկական հաշվետվության համաձայն ծրագրի նախագծի և ծախսերի 

օպտիմալացման արդյունքները ներառում են՝ 

 

 Նախնական կապիտալ ծախսեր 370 մլն. ԱՄՆ դոլար, 2014թ. հոկտեմբերի 

տեխնիկական հաշվետվության արդյունքներով 56 մլն ԱՄՆ դոլարի կրճատում: 

 2014թ. Տեխնիկական հաշվետվությունից ելնելով կայունության պահպանման 

ծախսերը ոսկու $701 մլն/ունցիայից նվազել են $585  մլն/ունցիա 

 Գործառնական ծախսերի կրճատումներ, որոնք արտացոլում են <2:4:1 Դատարկ 

ապարներ : Հանքաքար> մակաբացման գործակիցը, հիմնական սպառվող 

ապրանքների քանակի կրճատում, այդ թվում էլեկտրաէներգիայի, դիզելի և 

ռեագենտներ: 

 Հանքի շահագործման 10 տարիների ընթացքում կորզվող ոսկու պաշարները կազմում 

են 2,1 մլն ունցիա: 

 Միջին տարեկան արտադրությունը 243 000 ունցիա հանքի շահագործման առաջին 

հինգ տարիների ընթացքում, և միջին 211 000 ունցիա հանքի շահագործման ողջ 

ընթացքում: 

 Շահագործման առաջին հինգ տարիների ընթացքում $567 մլն. ԱՄՆ դոլար դրամական 

զուտ կանխիկ հոսքերի ապահովում Ծրագրի պարտքի վաղաժամկետ մարման և 

սարքավորումների ֆինանսավորման նպատակով: 

 Ավելի քան 100 մլն. տոննա նախնական գնահատված պաշարներ և հավանական 

հանքայնացում ունեցող գոտիներ ներկայումս սահմանված հանքային ռեսուրսների և 

պաշարների հարևանությամբ և դրանց տակ: 
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Ծրագրի հիմնական բաղադրիչները բաղկացած են լինելու հետևյալ տարրերից` 

 Բացահանքեր (Տիգրանես, Արտավազդես և Էրատո) 

 Դատարկ ապարների լցակույտ (ԴԱԼ) 

 Ջարդիչ կայան 

 Չմշակված հանքանյութի (ՉՀ) կուտակ 

 Հանքատար և մերձատար ճանապարհներ 

 Վերգետնյա փոխակրիչի և բեռնատարների միջոցով կուտակման համակարգ 

 Կույտային տարրալվացման հրապարակ (ԿՏՀ), ներառյալ` 

o Կույտային տարրալվացման հարթակ 

o Լուծույթների և անձրևաջրերի կուտակման ավազաններ  

o Ադսորբցիոն-Դեսորբցիոն-Վերականգման կայան  

 Տեխնիկական սպասարկման արհեստանոց և գրասենյակներ 

 Կենցաղային և արդյունաբերական թափոնների աղբավայր  

 Պայթուցիկների պահեստ 

 Ջրերի պասիվ մաքրման կայան ԿՏՀ-ում 

 Շինարարների ժամանակավոր ճամբար 600 աշխատողների համար, և 

 Հյուրանոցային հարմարություններ Ջերմուկում շինարարությունում ներգրավված 

300 և շահագործման փուլում ներգրավված 250 աշխատողների համար: 

 

3.2 Հողի ձեռքբերում 

Ամուլսարի Ծրագրի շինարարության և շահագործման համար անհրաժեշտ հողերը 

գտնվում են Գնդեվազ, Սարավան և Գորայք համայնքներում: Ծրագիրն ընդհանուր 

առմամբ ազդեցություն կունենա բոլոր փուլերի համար 274 սեփական հողամասերի վրա 

(մոտավորապես 155 սեփականատեր) վրա՝ 152 հա ընդհանուր մակերեսով, ներառյալ 

վարելահողեր, այգիներ (հիմնականում ծիրանենիներ), արոտավայրեր և խոտհարքներ:  

 

2014թ. ապրիլին նախաձեռնած հողի ձեռքբերման գործընթացը նախատեսված է 

ամբողջովին համապատասխանել Հայաստանի օրենսդրությանը և ՄՖԿ ԿՍ5 և ՎԶԵԲ ԿՊ5 

պահանջներին, որոնք համապատասխանաբար վերաբերում են հողի ձեռքբերմանը և 

հարկադրված վերաբնակեցմանը և տնտեսական կայուն վիճակի խախտմանը: Հիմնական 

կետերը ներկայացված են ստորև՝  

 Հողային իրավունքի ձեռքբերումը հիմնված է բանակցությունների միջոցով 

պայմանավորվածության վրա (ԿՊ5): Հողամասը մասնավոր սեփականատիրոջից 

գնվում է ստանդարտ առքուվաճառքի գործարքների միջոցով: Ծայրահեղ դեպքում 

տեղի է ունենում օտարում, եթե սպառվում են խաղաղ ճանապարհով 

կարգավորման  բոլոր եղանակները: 

 Ազդակիր հողամասերը և մարդիկ որոշվում են կադաստրի պաշտոնական 

տվյալների, ինչպես նաև լրացուցիչ դաշտային հետազոտությունների (անմիջական 

ստուգում, եթե իրավապահանջներ են առաջանում) հիման վրա: 

 Ֆիզիկական տեղահանում չի լինի (այսինքն ոչ մի ֆիզիկական վերաբնակեցում), 
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քանի որ ոչ ոք ստիպված չի լինի տեղափոխվել Ծրագրի գործողությունների 

արդյունքում, որը հանգեցնում է տնտեսական կայուն վիճակի խախտման և 

կենսամիջոցների վրա ազդեցությունների: 

 Ազդակիր հողերի և բերքի (ծառեր, միամյա մշակաբույսեր) փոխհատուցումը 

հաշվարկվում է փոխհատուցման արժեքով և վճարվում է մինչև հողի ձեռքբերումը: 

 Առկա է հող՝ հողի դիմաց տարբերակը (ենթակառուցվածքի, օրինակ ոռոգման 

համակարգի բարելավմամբ): 

 Ազդակիր անձինք կարող են օգտվել գանգատարկման մեխանիզմից, և 

 Կենսամիջոցների վրա ազդեցությունները գնահատվում են, մեղմացվում և 

մշտադիտարկվում: 

 

 Հողի ձեռքբերման գործընթացի նախապատրաստական փուլում (2014թ. ապրիլից 

մինչև դեկտեմբեր) կազմվել է երեք կարևոր փաստաթուղթ ամփոփելու 

վերլուծական փուլի ընթացքում ձեռք բերված տվյալները, մշակեու ձեռքբերման 

ռազմավարությունը և ազդակիր համայնքներին տեղեկացնելու գործընթացի 

մասին.  

 

 Հողի ձեռքբերման ճանապարհային քարտեզը (2014թ. ապրիլ). ներառում է 

ձեռքբերման ռազմավարությունը և ժամանակացույցը: Սա ներքին փաստաթուղթ է 

Գեոթիմի անձնակազմի համար  

 

 Հողի ձեռքբերման և փոխհատուցման ուղեցույցը (2014թ. հուլիս, վերանայվել է 

2014թ. դեկտեմբերին), որը ներառում է հողի ձեռքբերման հիմնական 

սկզբունքները, շահագրգիռ կողմերին իրազեկում է Գեոթիմի ինտերնետային 

կայքի, համայնքային ամսագրի և Գնդեվազում Ամուլսարի տեղեկատվական 

կենտրոնի միջոցով: Այն հանրամատչելի փաստաթուղթ է: 

 

 Հողային իրավունքի ձեռքբերման և կենսամիջոցների վերականգնման պլան 

(2015թ. փետրվար), որը մանրամասն ներկայացնում է Հայաստանի 

օրենսդրությանը, ՄՖԿ և ՎԶԵԲ-ի կատարողական չափորոշիչներին 

համապատասխանելու ռազմավարությունը, իրականացման ժամանակացույցն ու 

պլանը, հողի և բերքի գնահատման մոտեցումները, աշխատողներով համալրումը, 

մշտադիտարկումն ու վերահսկողությունը: 

 

 Կազմվել է ՀՁԿՎՊ-ի հավելվածը ցույց տալու 2015թ. նոյեմբերի հանքի նոր 

հատակագծի համար պահանջվող հողերի ձեռքբերման հնարավորությունները՝ 

ՀՁԿՎՊ-ի սկզբունքների, մոտեցումների, ՄՖԿ-ի և ՎԶԵԲ-ի կատարողական 

ստանդարտների համաձայն: 
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2015թ. ՀՁԿՎՊ-ի սկզբնական տարբերակն ու 2016թ. հավելվածը հանրամատչելի 

փաստաթղթեր են և հանդես են գալիս որպես ԲՍԱԳ-ի (10-րդ տարբերակի) թիվ 8.23 

Հավելված:  
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Նկար 3-1. Ծրագրի տեղամասի հատակագիծը 
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3.3 Ծրագրի նկարագիրը 

Բոլոր հանգույցների տեղադիրքի առաջարկվող հատակագիծը պատկերված է ստորև 

ներկայացված Ծրագրի տեղամասի հատակագծի  քարտեզում (Նկար 3.1.): Առաջարկվող 

կառույցների մեծամասնությունը գտնվելու են երկու բացահանքերից  դեպի հյուսիս և 

արևմուտք: 

 

Ամուլսարի պաշարների արդյունահանումը ծրագրվում է իրականացնել սովորական բաց 

եղանակով: Հանքարդյունահանումն իրականացվելու է ավելի քան 11 տարիների 

ընթացքում՝ ընդգրկելով Արտավազդես, Տիգրանես և Էրատո հանքային մարմինները: 

Սկզբում շահագործվելու են Արտավազդես և Տիգրանես բացահանքերը, այնուհետև՝ 

Էրատոն:  

 

Առաջարկվող ԿՏՀ-ն գտնվում է Ամուլսար լեռան արևմտյան կողմում:  ԿՏՀ-ի ամենամոտ 

կետը գտնվում է Գնդեվազից դեպի հարավ մոտ 1.2կմ հեռավորության վրա  և 

բացահանքերից ուղիղ գծով՝ մոտ 6կմ:  ԿՏՀ-ն տեղադրվելու է  հովտային նստվածքների 

տարածքում, իսկ ակնկալվող հզորությունը կազմելու է մոտ 106 մլն տոննա:  ԿՏՀ-ի 

ջրահեռացման ավազանը գտնվում է Արփա գետի ջրհավաք ավազանում՝ Կեչուտի 

ջրամբարից ներքև: Այն ներառում է հարթակի հարևանությամբ գտնվող կուտակման 

ավազաններն ու ԱԴՎ ոսկու կորզման ֆաբրիկան:  

 

Դեպի հրապարակ մուտքն իրականացվելու է Գնդեվազի ծայրամասում գտնվող մասամբ 

ասֆալտապատ ճանապարհով, որը միանում է Գնդեվազը և Ջերմուկն իրար կապող 

գլխավոր ճանապարհին: Շինարարության, շահագործման և տեխնիկական սպասարկման 

համար ԿՏՀ-ի համար հիմնական մերձատար ճանապարհ է ծառայելու ձորի արևելյան 

կողմով բարձրացող ճանապարհը:  Տեղամասի արևմտյան եզրով իջնող 

էլեկտրահաղորդման գծերը անհրաժեշտ կլինի տեղափոխել: 

 

Ծրագրի շահագործման աշխատանքները հեշտացնելու նպատակով ջարդիչ և 

տեսակավորող կայանը, վերգետնյա փոխակրիչների համակարգը, տեխսպասարկման 

արհեստանոցները, հանքավայրի գրասենյակի շենքը և այլ ավելի փոքր կառույցները 

կտեղակայվեն Էրատոյի բացահանքից 1 կմ դեպի հյուսիս:  Առաջարկվող ԿՏՀ-ի 

տեղամասը գտնվում է ջարդիչ կայանից 6 կմ դեպի արևմուտք, որը տեղակայված է 

ներկայիս երկրաբանահետախուզական ճամբարի հարևանությամբ: Փոխակրիչների 

համար հարմար երթուղին սկսվում է ջարդիչ կայանից, որը պայամնավորված է դեպի 

արևմուտք ձգվող համեմատաբար կայուն թեքությամբ, և իջնում է մինչև ԿՏՀ-ի 

կենտրոնական մասը:   

 

Մանրացված հանքաքարը փակ վերգետնյա փոխակրիչներով տեղափոխվելու է 

մոտավորապես 7.5 կմ: Տարրալվացման հարթակի կենտրոնական մասից հանքաքարի 

տեղաբաշխումն իրականացվելու է բեռնատարներով: Հանքաքարը կուտակվելու է 8 մետր 
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բարձրությամբ դարավանդներով` միջադիր պաշտպանիչ համակարգից ամենաշատը 

100մ բարձրության վրա: 

 

Առաջարկվում է դատարկ ապարների լցակույտը (ԴԱԼ) տեղադրել Ամուլսար լեռան 

հյուսիսային  կողմում՝ Էրատոյից 1.5կմ հյուսիս: ԴԱԼ-ի տեղամասը բաղկացած կլինի 

դատարկ ապարների լցակույտից և դրա ստորին մասում տեղակայված արտահոսքերի 

կուտակիչ ավազանից ու պասիվ ջրերի մաքրման համակարգից:  

 

Փոխակրիչների տեխնիկական սպասարկման/մոնիտորինգի համար տրասպորտային 

միջոցների մուտքը, ինչպես նաև լեռան գագաթին տեղակայված ջարդիչի և արտադրական 

ենթակառուցվածքների հասանելիությունն ապահովելու նպատակով փոխակրիչների 

համար առաջարկվող երթուղուն զուգահեռ ճանապարհ կկառուցվի: 

 

 

4 ԾՐԱԳՐԻ ՏԵՂԱՄԱՍԻ ԱՇԽԱՐՀԱԳՐԱԿԱՆ ԴԻՐՔԸ 

 

Ծրագրի տեղամասն ընկած է բլուրներով, գետահովիտներով և ցածրադիր, մեղմ 

թեքությամբ սարահարթերով շրջապատված լեռնային ռելիեֆի տարածքում:  Ծրագրի 

տարածքի լանջերը նպաստում են Արփա, Դարբ և Որոտան գետերի ջրհավաք 

ավազանների կազմավորմանը: Այս գետերից ամենակարևորը Որոտանն է, որը հոսում է 

հանքավայրից դեպի արևելք, որտեղ այն սնուցվում է լիցենզիոն տարածքում գտնվող 

բազմաթիվ վտակներից: Ծրագրի տարածքին բնորոշ են  ենթալպյան և ալպյան 

լանդշաֆտային տիպերը, որոնք որպես կանոն նպաստում են բուսական և կենդանական 

աշխարհի բազմազանությանը: 

 

Թեպետ ծրագիրը գրանցված  է Վայոց Ձորի մարզում, այն փռված է երկու մարզերի, 

մասնավորապես՝ Վայոց Ձորի (մարզկենտրոնը Եղեգնաձոր)  և Սյունիքի (մարզկենտրոնը 

Կապան) մարզերի վրա:  Ամենամոտ բնակավայրերն են Ջերմուկ քաղաքը և երեք 

գյուղական համայնքներ՝ Սարավան, Գնդեվազ և Գորայք: Ջերմուկը գտնվում է Ծրագրի 

ենթակառուցվածքի (ԴԱԼ) ամենամոտ հատվածից մոտ 7կմ, իսկ ամենամոտ 

բացահանքից՝ մոտավորապես 10կմ հեռու: Սարավան համայնքը (ներառյալ Սարալանջ և 

Ուղեձոր գյուղերը) գտնվում է բացահանքերից մոտավորապես 4կմ և Ծրագրի ամենամոտ 

ենթակառուցվածքից՝ 2 կմ հեռավորության վրա: Գնդեվազ համայնքը գտնվում է 

բացահանքերից  7 կմ  և Ծրագրի ամենամոտ ենթակառուցվածքից 1 կմ դեպի հյուսիս: 

Գորայքը գտնվում է Սյունիքի մարզում՝ ամենամոտ բացահանքից մոտ 5կմ: Ծրագրի 

սահմանները և ամենամոտ բնակավայրերը ներկայացված են Նկար 3.1.-ում:  

 

Գյուղական համայնքների կառավարումն իրականացվում է գյուղապետարանների 

միջոցով: Գյուղական համայնքի ղեկավարը գյուղապետն է, իսկ նրա աշխատակազմը 

բաղկացած է հաշվապահից, հողային և ջրային համակարգերի ղեկավարներից, 

գրադարանի վարիչից և մշակույթի կենտրոնի ղեկավարից: Յուրաքանչյուր գյուղ ունի 
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միջնակարգ դպրոց, նախադպրոցական հաստատություն/մանկապարտեզ  (բացի 

Սարավանից) և առաջնային առողջության պահպանման բուժկետ: Սեզոնային 

անասնապահներն ու հովիվները (Հայաստանում, հարակից տարածքներից՝ Վայք, Գորիս, 

Մալիշկա և Խնձորեսկ) ամեն տարի ամառվա ամիսների ընթացքում (միջինը չորսից վեց 

ամիս տևողությամբ՝ կախված գտնվելու վայրից, եղանակից և այլ պայմաններից) այցելում 

են Ծրագրի տարածք   և վարձակալում  համայնքային հողերը իրենց անասուններին 

արածեցնելու նպատակով:  

 

Մոտակա գյուղերի համար գյուղատնտեսությունը և անասնաբուծությունը հանդիսանում 

են ապրուստի հիմնական միջոց, ներառյալ  սննդամթերքի և կերի արտադրությունը, 

անասնապահությունը, արտադրության վրա հիմնված փոքր բիզնեսները (պանիր, 

կարագ), մինչդեռ պաշտոնական զբաղվածությունը, ինչպիսիք են՝ կրթության, 

առողջապահության ոլորտներում աշխատատեղեր ու պետական պաշտոններ, 

սահմանափակ են: 

 

Ջերմուկ քաղաքում տնտեսական գործունեությունը կենտրոնացած է զբոսաշրջության, 

առողջարանների և հանքային ջրերի շշալցման գործարանի գործունեության վրա, որի 

արտադրանքն արտահանվում է միջազգային շուկա: 

 

 
5 ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆ ՕՐԵՆՍԴՐՈՒԹՅՈՒՆ, ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ 

ՈՒՂԵՑՈՒՅՑԵՐ  

 

5.1 ՀՀ օրենսդրություն 

Հանքարդյուբերության ոլորտը Հայաստանում կարգավորվում է Ընդերքի մասին 

օրենսգրքով, որն ընդունվել է 2012թ. հունվարին: Ընդերքի մասին օրենսգրքի կիրարկումն 

ապահովում է ՀՀ էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարությունը: 2014թ. 

օգոստոսին ուժի մեջ մտած <Ընդերքի մասին> օրենսգրքում փոփոխություններ 

կատարելու մասին օրենքը  ներդաշնակություն է մտցնում իրավական տարբեր 

պահանջների միջև: 

 

Գլխավոր թույլտվությունը հանքարդյունահանման իրավունքն է, որը շահագործման 

փուլի համար անհրաժեշտ մնացած այլ թույլտվություններ ստանալու համար 

գործընթացի շարժիչ ուժն է: Ընդերքի մասին օրենսգրքի համաձայն դիմողը պետք է 

էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարություն ներկայացնի 

հանքարդյունահանման թույլտվություն ստանալու համար դիմում՝ կազմված չորս 

առանձին փաստաթղթերից՝ 1) Հանքարդյունահանման նախագիծը, 2) ՇՄԱԳ-ը, 3) 

Տեխնիկական անվտանգության ծրագիրը և 4) Հանքի փակման պլանը: 

Լեռնահատկացման հավաստագիր ստանալու դիմումը ներկայացվում է 

Հանքարդյունահանման նախագծի հաստատումից հետո: Դիմումը քննող 

նախարարությունների կողմից դրական որոշում կայացնելու դեպքում դիմողը սկսում է 
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պատրաստել Հանքարդյունահանման պայմանագիրը և 20 օրվա ընթացքում 

էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարության հետ քննարկում և կնքում է 

հանքարդյունահանման պայմանագիրը: Հանքարդյունահանման թույլտվությունը 

ստանալուց և հանքարդյունահանման պայմանագիրը, այդ թվում լեռնահատկացման 

պայմանագիրը կնքելուց հետո դիմողը ստանում է հանքային իրավունք: 

Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման մասին օրենքը (ՇՄԱԳ օրենքն 

ընդունվել է 2014թ.) նախատեսում է շահագրգիռ կողմերի ներգրավմանն առնչվող 

նորմատիվ պահանջները: Օրենքի համաձայն ծրագրի նախաձեռնողները իրենց 

մտադրության մասին հանրությանը իրազեկելու նպատակով պարտավոր են անցկացնել 

հանրային  լսումներ և նախատեսվող գործունեության վերաբերյալ համապատասխան 

փաստաթղթեր տրամադրել:  Նախատեսվող գործունեության վերաբերյալ հանրային 

լսումները կազմակերպվում են Բնապահպանության նախարարության հետ 

համագործակցելով՝ ՇՄԱԳ հաշվետվությունը ներկայացնելու նպատակով: Անցկացվում 

են հանրային երկու լսում, որոնցից առաջինի նպատակը նախատեսվող գործունեության 

ընդհանուր բնութագիրը և ՇՄԱԳ-ի արդյունքները ներկայացնելն է, իսկ երկրորդ լսումն  

անցկացվում է Բնապահպանության նախարարության փորձագետների եզրակացությունը 

ստանալուց հետո: Յուրաքանչյուր հանրային լսումից հետո կազմվում է 

արձանագրություն, որը ներկայացվում է Բնապահպանության նախարարությանը: 

ՇՄԱԳ-ի հաստատման գործընթացի վերաբերյալ հիմնական կարևոր փաստաթղթերը 

հանրամատչելի են դարձվել հայերեն լեզվով բնապահպանության նախարարության 

ինտերնետային էջում (տես http://www.mnp.am//images/files/ezrakacutyun/geotim.PDF) 

 

Ծրագրի նախագծի և ծախսերի օպտիմալացման արդյունքում կատարված Ծրագրի 

փոփոխություններով պայմանավորված անհրաժեշտություն է առաջացել վերանայել 

2014թ. հոկտեմբերին հավանության արժանացած ՇՄԱԳ-ը և փոփոխել 2015թ. ապրիլին 

հրապարակված ԲՍԱԳ-ը: 

 

5.2 Միջազգային չափորոշիչներ 

ՄՖԿ-ի բնապահպանական և սոցիալական կայունության վերաբերյալ կատարողական  

ստանդարտները միջազգային ընդունված պրակտիկայում ուղենիշ են համարվում:  

ՎԶԵԲ-ի կատարողական պահանջներն ունեն նմանատիպ մոտեցումներ և ձևակերպում: 

Չնայած ձևաչափով տարբերվում է, սակայն ԱԶԲ-ի երաշխիքների պահանջները 

համապատասխանում են վերը նշված պահանջներին: 

 

ՄՖԿ-ի կատարողական ստանդարտները, որոնք Էկվատորի սկզբունքներով 

առաջնորդվող ֆինանսական հաստատությունների (ԷՍՖՀ)՝ հանրության  իրազեկման 

պահանջների հիմքն են, ընդգծում են, որ հանրային խորհրդակցությունը պետք է սկսել 

Ծրագրի զարգացման վաղ շրջանում և որ շահագրգիռ կողմերի ներգրավումը 

յուրաքանչյուր փուլում պետք է լինի  

  “Ազատ” (առանց պարտադրանքի, ահաբեկման կամ ազդակիր բնակչության 

համար ոչ պատշաճ առավելությունների), 

http://www.mnp.am/images/files/ezrakacutyun/geotim.PDF
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 “Առաջնահերթ” (ժամանակին տեղեկության տրամադրումը թույլ է տալիս 

նպատակաուղղված ազդել ծրագրի իրականացման վրա ), և  

 “Տեղեկացված” (համապատասխան, հասկանալի և հասանելի տեղեկություն): 

 

ՄՖԿ-ի  թիվ 1 կատարողական ստանդարտում և ՎԶԵԲ-ի կատարողական 

պահանջներում շարադրված կոնկրետ պահանջները ներկայացված են Հավելված 2-ում:  

 

ԱԶԲ-ի երաշխիքների քաղաքականությունը ներառում է շահագրգիռ կողմերի վերաբերյալ 

պահանջներ: Դրանք են՝ 

 

 ԲՍԱԳ-ում պետք է ներառել խորհրդակցությունների և մասնակցության պլանը 

Ծրագրի բոլոր փուլերի համար (ծրագրի նախագծում, շինարարություն և 

շահագործման փուլ): 

 Տեղական համայնքների, հատկապես Ծրագրի ազդակիր անձանց հետ 

առարկայական խորհրդակցությունների փաստաթղթային հիմնավորում: 

 ԲՍԱԳ-ի տեղական հրապարակում. Ազդեցություններ և դրանց մեղմացմանն 

ուղղված միջոցառումներ, գանգատարկման գործընթաց, ինչպես նաև հողային 

իրավունքի ձեռքբերման և կենսամիջոցների վերականգնման պլանը (ՀՁԿՎՊ): 

 Անհրաժեշտության դեպքում ազդակիր անձանց նրանց համար հասկանալի ձևով և 

լեզվով ներկայացնել հողի ձեռքբերման աուդիտը և ուղղիչ գործողությունների 

պլանը: 

 Գանգատարկման մեխանիզմը ԲՍԱԳ, ՀՁԿՎՊ և ՇԿՆՊ-ում: 

 ԱԶԲ-ի ծրագրի խմբի անդամ(ներ)ի մասնակցությունը այն ծրագրերի հետ 

կապված խորհրդակցություններում, որոնք հղի են հարկադրված 

վերաբնակեցման, տեղացի անձանց կամ բնապահպանական ադեցությունների 

հետ կապված հետևանքներով: 

 ԲՍԱԳ-ի և հիմնական այլ փաստաթղթերի հրապարակումը կայքում նախքան 

ԱԶԲ-ի ներդրումների գծով հանձնաժողովի 2-րդ հանդիպումը: 

 Բնապահպանական և սոցիալական մշտադիտարկումների վերաբերյալ 

հաշվետվությունների հրապարակումը կայքում Ծրագրի իրականացման 

ընթացքում: 

 

Գեոթիմ ընկերությունը պետք է անցկացնի առարկայական խորհրդակցություններ 

ազդակիր անձանց և շահագրգիռ կողմերին, այդ թվում՝ քաղաքացիական 

հասարակությանը, և խթանի նրանց տեղելացված մասնակցությունը: Կազմակերպվել են 

հանդիպումներ և շարունակվելու են՝ նպատակ ունենալով ներկայացնել հողի 

ձեռքբերման, փոխհատուցման և գնահատման գործընթացները, հաստատել հետադարձ 

կապ և պատասխանել հարցերին: 
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5.3 Լիդիան ընկերության քաղաքականությունները  

Լիդիան ընկերության վարվեցողության կանոնագիրքը ներառում է ցուցումներ այն 

մասին, թե ինչպես Ընկերության առանցքային արժեքներն արտացոլեն այն վարքագիծը, 

որ պետք է դրսևորի Ընկերությունը, աշխատակազմը և Ընկերության բիզնես 

գործընկերները աշխատավայրում, շուկայում, ինչպես նաև այն միջավայրում և 

համայնքներում, որտեղ Ընկերությունն իրականացնում է իր գործունեությունը: 

Առանցքային արժեքները ներառում են հետևյալը՝ 

 

 Ազնիվ և բարոյական վարքագիծ այն ամենում, ինչ մենք անում ենք, 

 Բոլոր անհատների նկատմամբ ցուցաբերել հարգալից և արժանապատիվ 

վերաբերմունք, զերծ մնալ նրանց նկատմամբ հարկադրանքից, 

խտրականությունից, ոտնձգությունից և բռնությունից, 

 Կիրառելի օրենքների, կանոնների և նորմերի 

պահպանում 

 Բարոյական վերաբերմունք ցուցաբերել բացահայտ շահերի բախման դեպքում: 
 Ապահովել հասկանալի, ճշգրիտ և ճիշտ ժամանակին տեղեկատվության 

հրապարակում, 

 Կայուն զարգացմանն ուղղված մեր հանձնառության շրջանակներում ապահովել 

փոխադարձ հարգանք և փոխըմբռնում 

 

Ստորև գծապատկերը ցույց է տալիս Լիդիանի կառավարման շրջանակը: 

 
 

 

 

 

 

 

 
 * See Corporate Policy 

Աշխատավայրում Շուկայում Համայնքներում և տարբեր 

միջավայրերում 

Ընկերության քաղաքականությունները 

Մարդկային ռեսուրսներ  

Աշխատանքի հիգիենա և 

անվտանգություն 

Ահազանգման մեխանիզմ (ոչ 

իրավաչափ գործողությունների 

մասին իրազեկում) 

Հրապարակում և գաղտնիություն 

Հակակոռուպցիոն 

Բաժնետոմսերի ապօրինի առք ու 

վաճառք ընկերության ծրագրերի 

մասին գաղտնի տեղեկություններ 

ունեցող անձանց կողմից 

Սոցիալական 

Բնապահպանական 

Կանոնագրքի բաժինները 

 Աշխատանքի հիգիենա և 

անվտանգություն 

 Հակակոռուպցիոն 

գործողություններ 

 Շահագրգիռ կողմերի 

ներգրավում 

 Ալկոհոլի կամ թմրադեղերի  Պետական պաշտոնյաների  Մշակութային ժառանգություն 

Ընկերության արժեքները 

հիմքն են հանդիսանում 

 

 
Վարվեցողության կանոնագրքի 

<թե ինչպես ենք մեզ դրսևորում> 
 

Out 
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Սոցիալական իր քաղաքականությունում Ընկերությունը ընդունում և գիտակցում է 

սոցիալական խնդիրների պատշաճ կառավարումը  որպես ընկերության բարձրագույն 

առաջնահերթություն և պարտավորվում է կայուն հարաբերություններ հաստատել 

շահագրգիռ կողմերի, մասնավորապես ծրագրի տեղամասի հարակից համայնքների հետ:  

Ընկերությունը ձգտում է այնպիսի հարաբերությունների, որոնք հիմնված են փոխադարձ 

հարգանքի և փոխըմբռնման, ակտիվ համագործակցության և երկարաժամկետ 

հանձնառությունների վրա: 

 

Իր գործունեության ընթացքում Ընկերությունն իրականացնում է սոցիալական 

կառավարման ծրագիր՝ նպատակ ունենալով նվազագույնի հասցնել, մեղմել և 

փոխհատուցել Ծրագրի գործողության հետևանքով առաջացած ցանկացած բացասական 

սոցիալական ազդեցություն, իսկ հնարավորության դեպքում մեծացնել դրական 

սոցիալական ազդեցությունները՝ միջազգայնորեն ճանաչված բիզնեսի լավագույն փորձին 

համապատասխան: 

Ընկերությունը նաև ընդունում է, որ շահագործման և զարգացման յուրաքանչյուր փուլում, 

հնարավոր բացասական հետևանքներ կարող են առաջանալ շահագրգիռ կողմերի հետ 

հաղորդակցության ու կապի բացակայության և ոչ բավարար ներգրավման պատճառով, և 

չարաշահում 

 Բռնություն աշխատավայրում 

հետ աշխատանք 

 Զենքի օգտագործում  Քաղաքական գործընթաց  Մարդու իրավունքներ 

 Խտրականություն  Շահերի բախում  Համայնքային զարգացում 

 Անհանգստություն պատճառելը  Մրցակցություն  Ջրային ռեսուրսներ 

 Գաղտնիություն և անձնական 

տեղեկություններ 

 Գործընկերների միջև 

հարաբերություններ 

 Աղտոտում 

 Ընտանիքի անդամներին 

աշխատանքի ընդունելը 

 Նվերներ և զվարճանքներ  Կենսաբազմազանություն 

  Արտաքին հետաքննություն  

 Գույքի օգտագործում, ոչնչացում 

և հափշտակում 

 Ընկերության փաստաթղթեր և 

հաշվետվողականություն 

 

 Փաստաթղթերի պահպանում  Տվյալների հրապարակում և 

հաղորդակցություն 

 

 ՏՏ և անվտանգություն  Բաժնետոմսերի ապօրինի առք 

ու վաճառք ընկերության 

ծրագրերի մասին գաղտնի 

տեղեկություն ունեցող անձանց 

կողմից 

 

 Գաղտնի տեղեկատվություն   

 Մտավոր սեփականություն   

 Ահազանգման մեխանիզմ   

 Հաստատում և իրավական նորմերի պահպանում 

 

 

 

Out 
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քայլեր է ձեռնարկում Ծրագրում ներառել շահագրգիռ կողմերի կարծիքը: Օրինակ, 2015թ. 

ԲՍԱԳ-ի  հրապարակման և կոնսուլտացիայի արդյունքում, Գնդեվազ համայնքի մի 

ներկայացուցիչ հայկական օձի տեսակի մասին հարց բարձրացրեց. նա նշում էր, որ այն 

ընդգրկված չի ԲՍԱԳ-ի ուսումնասիրություններում: Գեոթիմը կազմակերպեց 

փորձագետների մի խումբ, որում ներառված էր այդ հարցը բարձրացրած տեղի 

բուսաբանության ուսոցիչը:  

 

Սոցիալական քաղաքականությունը ներառում է Համաշխարհային բանկի խմբի՝ 

մասնավորապես ՄՖԿ-ի Կատարողական Ստանդարտներին համապատասխանելու 

պարտավորությունը:  

 

Ընկերությունը գիտակցում է, որ այն գործում է տարբեր մշակույթներ, ապրելակերպ և 

ժառանգություն ունեցող միջավայրում և այդ պատճառով համայնքային 

փոխհարաբերություններում հիմնվում է հարգանքի, թափանցիկ և բաց 

հաղորդակցության վրա:  

 

Լիդիան ընկերության առողջության և անվտանգության, սոցիալական և մարդկային 

ռեսուրսների քաղաքանությունը պաշտոնապես հաստատվել է Տնօրենների Խորհրդի 

կողմից 2014թ. մայիսին և այն տեղադրված է http://www.geoteam.am/en/corporate-

governance/social-policy.html կայքում: 

 

 

6 ԾՐԱԳՐԻ ՇԱՀԱԳՐԳԻՌ ԿՈՂՄԵՐԸ 

 

Շահագրգիռ կողմեր են այն անհատները, խմբերը և կազմակերպությունները, որոնց 

շահերը կամ իրավունքները կարող են ազդեցություն կրել Ծրագրի գործողություններից,  

կամ նրանք, ովքեր կարող են ազդել Ծրագրի տեղադիրքին, շինարարությանը կամ 

շահագործմանն առնչվող որոշումների վրա: Հիմնական շահագրգիռ կողմերը նրանք են, 

ովքեր ուղղակի ազդեցություն (դրական կամ բացասական) են կրում Ծրագրի 

գործողություններից, ներառյալ. 

 Ծրագրի ազդակիր համայնքներ, այդ թվում, բնակիչներ, ինչպես նաև որևէ 

կազմակերպություն չներկայացնող խմբեր, որոնք հետաքրքրված են կոնկրետ 

ոլորտներով կամ ովքեր կարող են խոցելի լինել (այդ թվում՝ ծերեր, 

հաշմանդամներ, ազգային փոքրամասնություններ և այլն), 

 Պետական, մարզային և տեղական մակարդակներով կառավարական մարմիններ, 

 Բազմազգ կառույցներ և միջազգային կազմակերպություններ (ինչպիսիք են՝   

Միացյալ Ազգերի Կազմակերպությունը (ՄԱԿ), Համաշխարհային բանկի խումբը, 

ՎԶԵԲ, Եվրոպական միությունը, երկկողմ դոնոր կազմակերպությունները և այլն); 

 Ոչ առևտրային, ոչ պետական և հասարակական կազմակերպություններ 

միջազգային, պետական, մարզային և տեղական մակարդակներում, այդ թվում` 

համայնքային կազմակերպություններ կամ շահագրգիռ խմբեր 

http://www.geoteam.am/en/corporate-governance/social-policy.html
http://www.geoteam.am/en/corporate-governance/social-policy.html


   

Շահագրգիռ կողմերի 

ներգրավման պլան 
Հունիս 2016թ.  

 

 21 

(ինչպես  աշխատանքի, երիտասարդական, կրոնական, բիզնես, 

բնապահպանական և այլն հարցերով հետաքրքրված խմբեր), 

 Առևտրային կազմակերպություններ և բիզնես ընկերակցություններ 

 Ծրագրի աշխատակիցներ, և 

 Լրատվամիջոցներ: 

 

Ծրագրի շահագրգիռ կողմերին առանձնացնելու նպատակով կազմված քարտեզը, որի 

վրա ցույց են տրված ծրագրի հարևանությամբ գտնվող համայնքներն ու սոցիալական 

ենթակառուցվածքները, միացվել է Ծրագրի նախնական ազդեցության գնահատմանը 

(բացահայտելով համայնքների վրա հնարավոր ներգործությունը)՝ ուղղակի ազդեցություն 

կրող շահագրգիռ կողմերին առանձնացնելու նպատակով: Այս գնահատման համաձայն, 

հնարավոր ազդակիր համայնքներ են ճանաչվել երեք գյուղական համայնքեր` Գորայքը, 

Գնդեվազը և Սարավանը, և Ջերմուկ քաղաքը (ներառյալ Կեչուտ գյուղը): Հովիվներն ու 

Արփա գետի ստորին հատվածից օգտվողները նույնպես պոտենցիալ ազդակիր 

շահագրգիռ կողմեր են: 

 

Ենթադրվող ազդեցությունների բնույթը Ծրագրի ազդակիր համայնքի կամ շահագրգիռ 

կողմերի դեպքում, ինչպես նկարագրվում է ստորև, տարբեր է: Ստորև ամփոփ 

ներկայացված են հիմնական ազդեցությունները, որոնց ամբողջական նկարագիրը տրվում 

է ԲՍԱԳ-ում: 

 

 Գնդեվազ –  Շահագործման ընթացքում Գնդեվազ գյուղը ամենազգալի 

ազդեցությունները կկրի, որոնց թվում կարող են լինել հողի ձեռքբերման և 

հողամաս մուտք գործելու հնարավորության կորստի և դրա հետ կապված 

կենսամիջոցների վրա ազդեցությունները, հավանական ներգաղթը, տեղական 

սղաճը, աղմուկի և փոշու անհանգստացնող մակարդակը, ինչպես նաև վիոզւալ 

ազդեցությունները (Ծրագրի ետղամասը տեսանելի կլինի գյուղի որոշ 

հատվածներից): Այդուհանդերձ, գյուղում կավելանան զբաղվածությունը և 

վերապատրաստման հնարավորությունները: 

 Սարավան – Սարավանը կկրի որոշակի վիզուալ ազդեցություն, սակայն այն 

կշահի զբաղվածության ավելացումից և վերապատրաստման 

հնարավորություններից: 

 Ջերմուկ և Կեչուտ – այս համայնքների որոշ հատվածներ վիզուալ 

ազդեցություններ կկրեն: Կլինեն զբաղվածություն և տնտեսական 

հնարավորություններ Ծրագրի հետ կապված, հավանական ներգաղթ, տեղական 

սղաճ և աշխատողների համար նոր կացարանի կառուցում Ջերմուկում: 

 Գորայք – Ենթադրվում է, որ ամենազգալի ազդեցությունը կարող է կապված լինել 

աշխատանքի ապահովման և վերապատրաստման հնարավորությունների հետ: 

Գորայք համայնքը կստանա նաև Ծրագրի համար անհրաժեշտ հողերի 

վարձավճարները: 

 Հովիվներ – Հողի ձեռքբերումը և մուտքի սահմանափակումները կազդեն 
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սեզոնային և մշտաբնակ հովիվների վրա՝ կրճատելով հողերը որպես 

արոտավայրեր օգտագործելու հնարավորությունը: Այս փոփոխությունները կարող 

են հանգեցնել հովիվների կենսակերպի վրա ազդեցությունների: 

 Արփա գետի ստորին հոսանքներից օգտվողներ -   Հիմնական շահագրգիռ կողմերի 

թվում են Արփա գետի վրա գտնվող ձկնաբուծարանի սեփականատերը և այլ 

հողագործներ, ովքեր գետից օգտվում են ոռոգման նպատակով: 

 

Խոցելի խմբերը նշված համայնքներում առանձնացվել են տեղական 

կազմակերպությունների, ինչպես նաև Ընկերության կողմից իրականացված տարբեր 

գնահատումների միջոցով: Այս խմբերը ներառվում են Ընկերության սոցիալական 

տարբեր ծրագրերում:  Օրինակ, 2014/15թթ. Կենսակերպի ուսումնասիրությունների 

ժամանակ, մոտ 20 ընտանիքներ առանձնացվել են որպես կարիքավոր կամ խոցելի, 

ելնելով մի քանի չափանիշներից. միայնակ ծերեր, կանանց գլխավորությամբ ընանիքներ, 

մի քանի անչափահաս երեխաներով ընտանիք, առողջական խնդիրներ և այլն: Միայն 

2015թ. Նրանցից մի քանիսն ընդգրկվել են «Ապրուստի բարելավում նոր տեխնոլոգիաների 

միջոցով» ծրագրում, մի քանիսը հմտությունների ուսուցման ծրագրում՝ Կենսակերպի 

վերականգնման պլանի սահմաններում, ոմանք աշխատել են տնկարանում, ոմանք էլ 

աջակցություն են ստացել, հոգալու ընտանիքի անդամների առողջական խնդիրները: 

 

Նկար 3.1-ում ցույց է տրված վերը նշված չորս համայնքների տեղադիրքը: 

 

Քանի որ անցած տարիներին Լիդիանը/Գեոթիմն իր աշխատանքները հիմնականում 

կենտրոնացրել էր երկրաբանահետախուզական աշխատանքների վրա, տեխնիկական 

ուսումնասիրությունները և տեխնիկատնտեսական հիմնավորման և ԲՍԱԳ-ի կազմումը 

կատարվել էին տեղական համայնքների հետ սերտ համագործակցության միջոցով, 2014թ. 

ընթացքում ավելի շատ ուշադրություն է դարձվել Ծրագրի ազդակիր տարածքի 

սահմաններից դուրս տարբեր շահագրգիռ կողմերի հետ հարաբերությունների վրա՝ 

նպատակ ունենալով ընդլայնել ներգրավվածությունը Հայաստանում և 

արտասահմանում՝ միաժամանակ պահպանվելով տարածաշրջանում 

խորհրդակցությունների և հրապարակման մակարդակները:  

 

Առանձնացվել են շահագրգիռ կողմերի հետևյալ հիմնական կատեգորիաները՝ 

 Պետական կառավարման մարմիններ (գործարար միջավայր, թույլտվություններ): 

 Տեղական ինքնակառավարման մարմիններ և համայնքներ (աշխատանքի 

ապահովում, հողի ձեռքբերում, սոցիալական զարգացում): 

 Ձեռնարկատիրական կազմակերպություններ (աջակիցներ, արտասահմանյան 

ուղղակի ներդրումներ, պայմանագրեր, ծառայություններ) 

 Սփյուռք (զգալի ազդեցություն ունեցող սփյուռք, մասնավորապես ԱՄՆ-ում, ԵՄ-

ում և Ռուսաստանում): 

 Լրատվամիջոցներ (բավականին ազդեցիկ հանրության կարծիքի ձևավորման 
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հարցում) 

 Քաղաքացիական հասարակություն, որը ներկայացնում է հասարակական 

կազմակերպությունները, բնապահպանաններին (<ժողովրդի ձայնը>) և 

ակտիվիստներ: 

 

Իր կազմավորման ժամանակվանից ի վեր Լիդիան/Գեոթիմ ընկերությունը երկար 

տարիներ աշխատել է վերը նշված մի շարք շահագրգիռ կողմերի հետ: Այդուհանդերձ, 

քանի որ Ամուլսարի Ծրագիրը մտնում է զարգացման նոր փուլ, ներառյալ 

շինարարության փուլը, ապա այժմ շահագրգիռ կողմերի ավելի մեծ խումբ է 

ներգրավվում: Լրացուցիչ ուշադրություն է դարձվում նաև միջազգային իրավապաշտպան 

խմբերի վրա, որոնք կարող են ազդեցություն ունենալ Ծրագրի վրա: 

 

Ի վերջո, որպեսզի տեղական բոլոր շահագրգիռ կողմերը Ծրագրի վերաբերյալ հստակ 

պատկերացում ունենան, լրացուցիչ ուշադրություն է դարձվում նաև Ջերմուկում 

տեղեկատվության հրապարակմանն ու խորհրդակցություններին, ներառյալ՝ ակտիվ 

կերպով այցելել կոնկրետ շահագրգիռ կողմերին և/կամ ձեռնարկություններ, որոնք կարող 

են ազդեցություն ունենալ Ծրագրի վրա: 

 

 

7 ՇԱՀԱԳՐԳԻՌ ԿՈՂՄԵՐԻ  ՆԵՐԳՐԱՎՄԱՆՆ ՈՒՂՂՎԱԾ, ՆԱԽԿԻՆՈՒՄ 

ԻՐԱԿԱՆԱՑՎԱԾ  ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ  ՀԱԿԻՐՃ  ՆԿԱՐԱԳԻՐԸ 

 

7.1 Շահագրգիռ կողմերի ներգրավմանն ուղղված՝ մինչ օրս իրականացված 

միջոցառումները  

Ամուլսարի Ծրագրի շրջանակներում շահագրգիռ կողմերի ներգրավումը սկսվել է 2006թ.: 

Ներգրավման մակարդակը նախագծվել է ծրագրի ռիսկերին ու ազդեցություններին, 

ինչպես նաև Ծրագրի ազդակիր բնակչության (ԾԱԲ) ու այլ շահագրգիռ կողմերի կողմից 

ծրագրի վերաբերյալ բարձրացրած մտահոգություններին համահունչ: 2006թ.-ից սկսած 

Ընկերությունը ջանք չի խնայում Ջերմուկ քաղաքի և 3 գյուղերի տեղական 

իշխանությունների հետ ակտիվորեն աշխատանք ծավալելու գործում: 2010թ. 

Ընկերությունը Համայնքային կապերի կոմիտեներ (ՀԿԿ) ստեղծեց երեք գյուղերում, իսկ 

2011թ.՝ նաև Ջերմուկ քաղաքում:  ՀԿԿ անդամները պոտենցիալ ազդակիր համայնքների 

բնակիչներին տրամադրում են տեղեկություններ Ծրագրի վերաբերյալ, իսկ Գեոթիմին՝ 

ներկայացնում վերջիններիս արձագանքները:  

 

Շահագրգիռ կողմերի գրանցամատյանն ու տվյալների բազան պարբերաբար թարմացվում 

են՝ ապացուցելու, որ հնարավոր ամեն բան կատարվում է շահագրգիռ կողմերին 

ծրագրային զարգացումների մասին իրազեկելու, և նրանց հարցերն ու Ծրագրի 

վերաբերյալ մտահոգությունները գրանցելու  ուղղությամբ: Վերոհիշյալ հարցերը 

ուսումնասիրվում են և հնարավորության դեպքում անմիջական հանդիպումների, 

Գեոթիմի կորպորատիվ կայքի և համայնքային ամսագրերի միջոցով դրանց 
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անդրադառնում:  Խնդիրների, հարցերի և մտահոգությունների համապարփակ ցանկը, 

ներկայացված պատասխանների հետ միասին, ամփոփ ներկայացվել են ԲՍԱԳ-ի 4.20.2 

բաժնում: ԲՍԱԳ-ն ավարտին է հասցվել 2015թ. հունվարին:   

 

 

Աղյուսակ 7-1  Ամուլսարի Ծրագրի շահագրգիռ կողմերի հետ ունեցած հանրային հանդիպումներն 

ու խորհրդակցությունները 

Խորհրդակցություն Թիվը Վայրը Նշումներ 

Պաշտոնական 

հանրային լսումներ և 

քննարկումներ ՇՄԱԳ-

ի մասին օրենքի 

համաձայն 

Ընդհանուր առմամբ 12 

հանդիպում 2009թ. 

նոյեմբերից մինչև 2014թ/ 

սեպտեմբեր 

Եղեգնաձոր, 

Սարավան, 

Գնդեվազ, 

Գորայք և ԲՆ 

(Երևան) 

Ներկայացնել 

երկրաբանահետախուզական, 

զարգացման և շահագործման 

փուլերում հանքի տարբեր 

բաղադրիչների ՇՄԱԳ-ները 

Կառավարության հետ 

խորհրդակցություն 

11 հանդիպում՝ Ծրագրի 

պրեզենտացիաների և, 

Ծրագրի և 

աշխատանքներում 

կիրառվող մեթոդների 

ներկայացում  

Երևան 

ՇՄԱԳ-ի ընթացքի և 

հանքարդյունահանման և 

մշակման եղանակների 

վերաբերյալ 

պրեզենտացիաներ 

 

Համայնքների հետ 

խորհրդակցություններ 

և հրապարակում 

 
 

2009թ.-ից ի վեր ավելի 

քան 160 հանդիպում 

Գեոթիմ ընկերության 

Համայանքային կապերի 

պատասխանատուի և 

սոցիալական 

զարգացման թիմի հետ 

Գնդեվազ, 

Գորայք, 

Ուղեձոր, 

Սարավան, 

Ջերմուկ 

 

 
 

Ամենամսյա հանդիպումներ 

Համայնքային կապերի 

կոմիտեների հետ (121 

հանդիպում մինչ այսօր) չորս 

համայնքներում, և 

հյուրընկալող համայնքների 

կանոնավոր ներգրավում   
 

Աշխատանքների 

ծավալների 

նախնական որոշում 

(ոչ պաշտոնական) 

Ընդհանուր 5՝ 2010թ. 

հունիսին և հուլիսին 

Գնդեվազ, 

Գորայք, 

Ուղեձոր, 

Սարավան, 

Ջերմուկ 

ԲՍԱԳ գործընթացը, ինչպես 

նաև նախնական 

արդյունքները 

Պաշտոնական 

խորհրդակցություններ 

Ընդհանուր10՝ 2011թ. 

մայիսից մինչև 2016թ. 

փետրվար: Եվս 3-ը 

կանցկացվի հաջորդ 3 

ամիսների ընթացքում 

Գնդեվազ, 

Գորայք, 

Ուղեձոր, 

Սարավան, 

Ջերմուկ 

Ծրագրի զարգացման և 

ԲՍԱԳ գործընթացի 

վերաբերյալ տեղեկություններ 

Հողի ձեռքբերման հետ 

կապված 

հանդիպումներ 

Առնվազն 8 

պաշտոնական 

հանդիպում 2013թ. 

մարտից մինչև 2016թ. 

փետրվարն ընկած 

ժամանակա-հատվածում: 

Բացի այդ, 

հանդիպումներ են 

անցկացվել գյուղապետի 

և հողերի 

սեփականատերերի հետ 

 Գնդեվազ 

Հանդիպումներ են 

անցկացվել գյուղապետի և 

հողերի սեփականատերերի 

հետ, որի նպատակն էր 

ներկայացնել ծրագրի 

վերաբերյալ թարմ տվյալներ, 

բաժանել ծրագրի 

քարտեզները, ներկայացնել 

փոխհատուցման դրույքները 

և հավաքել արձագանքները 
 

Ծանոթագրություն՝ 

‹›ՇՄԱԳ››-ը ենթադրում է խորհրդակցություններ, որոնք պահանջվում են 

շրջակա միջավայրի վրա ազդեցությունների գնահատման Հայաստանի օրենքի 

և թույլտվությունների տրման գործընթացի համաձայն: ‹‹ԲՍԱԳ››-ը ենթադրում 

է խորհրդակցություններ՝ միջազգային ֆինանսավորողների պահանջները 

կատարելու համար: 
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7.2 ՇՄԱԳ-ի հետ կապված խորհրդակցություններ 

2014թ. չորրորդ եռամսյակում հանքային իրավունքի տրամադրման համար ՇՄԱԳ 

գործընթացում ներգրավվելու հիմնական եղանակներից մեկը եղել և մնում են Հանրային 

լսումները, ինչպես պահանջվում է ՇՄԱԳ-ի մասին օրենսդրությամբ: 

 

Հանքի նոր նախագիծը, համայնքների նկատմամբ ենթակառուցվածքների տեղադիրքը, 

ինչպես նաև թույլտվությունների ստացման գործընթացը ներկայացնելու նպատակով 

2014թ. օգոստոսի 25-ին Գնդեվազում և սեպտեմբերի 27-ին Գորայքում անցկացվեցին 

հանրային երկու լսումներ: Գնդեվազում անցկացված լսումների ընթացքում 

ներկայացվում էին ՇՄԱԳ-ի և իրականացված ուսումնասիրությունների տարբեր 

հայեցակետերը, տարածաշրջանի և երկրի մակարդակով տնտեսական ձեռքբերումները, 

ակնկալվող աշխատանքները, ներդրումներն ու տեղացիների հմտությունների 

զարգացման հնարավորությունները: Լսարանի հարցերը հիմնականում վերաբերում էին 

ԿՏՀ-ի տեղադիրքին, ծիրանի այգիներին, ցիանիդի լուծույթին և ազդեցությունների 

մեղմացմանն ուղղված միջոցառումներին, ինչպես նաև Ծրագրի ռիսկերին և այլ երկրների 

փորձին: 

 

Գորայքում անցկացված հանրային լսումների ընթացքում մանրամասն քննարկվեցին 

տեղական <Էկոլուր> հասարակական կազմակերպության՝ իր ինտերնետային կայքում 

տեղադրված Ամուլսարի վերաբերյալ հոդվածում բարձրացված հարցերին: Յուրաքանչյուր 

հարցը ներկայացվեց լսումներին ներկա ազգային և միջազգային փորձագետների 

(թռչնաբաններ, կենսաբազմազանության, կաթնասունների գծով մասնագետներ, 

Հայաստանի ատոմակայանի փորձագետ և այլն) կողմից: Հոդվածը տեղադրվել էր 2014թ. 

սեպտեմբերի 26-ին՝ լսումների նախօրդ օրը, երեկոյան: Արդյունքում Էկոլուրի 

ներկայացուցիչները չներկայացան Գորայքում անցկացված հանրային լսումներին: 

 

Լսումներին մասնակցում էր նաև Սևանա լճի պահպանության փորձագիտական 

հանձնաժողովի ներկայացուցիչը: Նա նշեց, որ ՇՄԱԳ փաստաթուղթը արտացոլում է 

նախկինում բարձրացված բոլոր խնդիրները, և Հանձնաժողովը տվել է դրական 

եզրակացություն հանքի նախագծին և ՇՄԱԳ-ին: 

 

Լսումներին ներկա փորձագետներից յուրաքանչյուրը ներկայացրեց Ծրագրում իրենց 

մասնակցության ոլորտը, պրեզենտացիաները փաստերով, թվերով և վիճակագրությամբ: 

Պրեզենտացիաներին հաջորդեց հարց ու պատասխանը, որտեղ մասնակիցները (թվով 122 

մասնակից) տվեցին հարցեր և ստացան մանրակրկիտ և սպառիչ պատասխաններ: 

 

Հայաստանի օրենսդրությամբ պահանջվում է 2014թ. հաստատված ՇՄԱԳ-ի վերանայված 

տարբերակի շուրջ կազմակերպել լրացուցիչ հանրային լսումներ: Դրանց մասին 

կհայտարարվի միջոցառումից առնվազն երեք շաբաթ առաջ, որպեսզի շահագրգիռ 
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կողմերը հասցնեն ծրագրել իրենց հանդիպումները:  Առաջիկա ՇՄԱԳ-ի մասին 

հայտարարող առաջին հանդիպումը տեղի ունեցավ 2015թ. դեկտեմբերի 17-ին 

Գնդեվազում, երկրորդը 2016թ. փետրվարի 1-ին Գորայքում:  ՇՄԱԳ-ի վերաբերյալ երրորդ 

հանրային լսումը տեղի ունեցավ 2016թ. մարտի 1-ին Գնդեվազում, իսկ չորրորդ լսումըէ 

ապրիլի 21-ին՝ Սարավանում, որտեղ ներկայացվեց փոփոխված ՇՄԱԳ-ը:   ԲՍԱԳ-ի 

վերաբերյալ ինֆորմացիան հրապարակվեց և քննարկվեց ՇՄԱԳ-ի վերաբերյալ 3 

հանրային լսումներում՝ ներկայացնելով նրա տարբեր ասպեկտները: ԲՍԱԳ-ի 

վերաբերյալ լրացուցիչ հանրային լսումներ անցկացվեցին 2016թ. մայիսի 31-ին, հունիսի 1 

և 2-ին: Մայիսի 31-ի հանդիպումը տեղի ունեցավ Ջերմուկում, որի ընթացքում տեղական 

համայնքի ներկայացուցիչներին ներկայացվեց պրեզենտացիա, որը ցույց էր տալիս 

Ծրագրի նախագծի և դրան հաջորդող ԲՍԱԳ-ի արդյունքների փոփոխությունները, որը 

տեղի ունեցավ 2015թ. վերջում իրականացված նախագծի և ծախսերի օպտիմալացման 

արդյունքում: Հունիսի 1-ին և 2-ին անցկացված հանդիպումներում ՀՀ Կառավարության, 

ֆինանսական հաստատությունների և հասարակական կազմակերպությունների 

ներկայացուցիչներին ներկայացվեց թարմացված այս նույն տեղեկությունը:  

 

 

7.3 Ներգրավման այլ եղանակ 

Համայնքների ՀԿԿ-ների հետ ամենամսյա հանդիպումներից բացի՝ բարձրացված 

խնդիրները լսելու, հանրային միջոցառումներ կազմակերպելու, համայնքների 

ղեկավարների ու անդամների հետ հանդիպելու նպատակով Գեոթիմի համայնքային 

կապերի համակարգողը պարբերաբար այցելում է շրջակա համայնքներ: 2012թ. սկզբից 

սկսած համայնքային կապերի համակարգողին օգնում են համայնքային կապերի հինգ 

պատասխանատուներ, ովքեր համայնքներում կապի օղակ են ծառայում, իրականացնելով 

մի շարք գործառույթներ. ամսագրերի տարածում, հանրային միջոցառումների 

կազմակերպում ու համակարգում, այցելություն Գեոթիմի գործընկերների կողմից 

իրականացվող համայնքային զարգացման ծրագրերի վայրեր և այլն:  Հետևյալ կետերը 

հակիրճ ներկայացնում են ներգրավման եղանակները, որոնք իրագործվել են մինչ այսօր և 

կօգտագործվեն հետագայում ևս: 

 

 Լիդիան և Գեոթիմ ընկերությունների ինտերնետային կայք  

Գեոթիմի (ինչպես նաև Լիդիանի) կորպորատիվ կայքում տեղադրված են 

հայտարարություններ, նախագծային փաստաթղթեր, ԲՍԱԳ և ՇՄԱԳ 

հաշվետվությունները, շահագրգիռ կողմերի դիտողությունները և ավելի մանրամասն 

տեղեկատվություն ստանալու համար  նախատեսված կոնտակտային տվյալները 

www.geoteam.am և www.lydianinternational.co.uk 

 

 Համայնքային կապերի կոմիտեներ (ՀԿԿ)  

2010թ. օգոստոսին, համայնքի ներկայացուցիչներից (ընտրվել են համայնքի կողմից) 

բաղկացած ՀԿԿ-ներ ստեղծվեցին երեք համայնքներում, իսկ 2011թ-ից սկսած՝ նաև 

Ջերմուկ քաղաքում:  Գործող ՀԿԿ-ների կազմը ներկայացված է Աղյուսակ 7.2-ում: ՀԿԿ-

http://www.geoteam.am/
http://www.lydianinternational.co.uk/


   

Շահագրգիռ կողմերի 

ներգրավման պլան 
Հունիս 2016թ.  

 

 27 

ների հանդիպումներն անցկացվում են յուրաքանչյուր համայնքում ամեն ամիս. կազմվում 

է յուրաքանչյուր հանդիպման արձանագրությունը, որը հետագայում հակիրճ 

նկարագրվում է սոցիալական կառավարման համակարգի գրանցամատյանում: ՀԿԿ-ների 

հանդիպումները գրանցվում են համակարգում: Այդ հանդիպումները ծառայում են որպես 

ֆորում, որը հնարավորություն է տալիս համայնքներից ստանալ արձագանքներ, լսել 

նրանց մտահոգություններն ու խնդիրները, ինչպես նաև պարզաբանում հարցերը և 

անհրաժեշտության դեպքում տրամադրում Ծրագրին առնչվող նյութեր: 

 

Աղյուսակ 7-2. Համայնքային կապերի կոմիտեներ 

Կոմիտե Անդամներ 

Գորայքի ՀԿԿ 

Հարությունյան Քրիստինա (բուժքույր, տեղական առաջնային բուժօգնություն) 

Թադևոսյան Մարտուն (դպրոցի տնօրեն) 

Գրիգորյան Մարիետա (գյուղապետարանի աշխատակից) 

Աղաջանյան Նելլի (գյուղի բուժքույր) 

Սարավանի ՀԿԿ 

Հակոբյան Վանուհի (մշակույթի կենտրոնի ղեկավար) 

Կարապետյան Գուրգեն (խանութպան) 

Ղազարյան Ռոբերտ (գյուղապետարանի աշխատակից) 

Ասատրյան Ռուզաննա (գյուղապետարանի հաշվապահ) 

Պանդունց Աշոտ (դպրոցի տնօրեն) 

Գնդեվազի ՀԿԿ 

Եղյան Վարդան (գյուղի բնակիչ) 

Նիկոլոյան Նաիրի (գյուղապետարանի աշխատակից) 

Մկրտչյան Ալվարդ (գյուղի բնակիչ) 

Մկրտչյան Վահան (ֆիզիկայի ուսուցիչ) 

Արշակյան Մխիթար (կենսաբանության ուսուցիչ) 

Ջանոյան Օֆելյա (համայնքապետարանի աշխատակից) 

Ջերմուկի ՀԿԿ 

Սարգսյան Վարդան (Ջերմուկի հիվանդանոցի տնօրեն) 

Զոհրաբյան Վանիկ (անհատ ձեռներեց, տուրիզմ) 

Այվազյան Մխիթար (հյուրանոցի սեփականատեր) 

Տեր Հայր Գալուստ (քահանա) 

Լաուրա Բաղդասարյան, դպրոցի տնօրեն 

 

Նշված Կոմիտեների խնդիրն է  

 Ապահովել Ամուլսարի Ծրագրի և համայնքների միջև մշտական կապը,  

շարունակական ներգրավումը և համագործակցությունը, 

 Համոզվել, որ համայնքը ներկայացնող տարբեր ոլորտներ են ընդգրկված 

(առողջապահություն, կրթություն, տեղական ինքնակառավարում և այլն), 

 Համայնքների ներկայացուցիչներից մտքեր հավաքել և ներառել դրանք  

սոցիալական ծրագրերի մեջ, 

 Նպատակահարմարության սահմաններում օգտագործել մարդկային ռեսուրսները 

տարբեր համայնքային հարցումների անցկացման կամ սոցիալական ծրագրերի 

մոնիտորինգի համար  

 Օգտագործել ՀԿԿ որպես համայնքում տեղեկատվության տարածման միջոց 

(բանավոր կերպով): 
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 Ամուլսարի տեղեկատվական կենտրոն 

2013թ. ապրիլին Գեոթիմ ընկերությունը Գնդեվազում հիմնեց Ամուլսարի 

տեղեկատվական կենտրոնը: 

 
 

  
Նկ. 7-1. Ամուլսարի տեղեկատվական կենտրոնը 

 

ԱՏԿ-ում կան տարբեր տեղեկություններ, տեսանյութեր, պաստառներ, էլեկտրոնային և 

տպագրված այլ տարատեսակ տեղեկատվություն, ինչպես նաև առկա է հարակից 

համայնքների բնակչության համար անվճար ինտերնետի հասանելիության 

հնարավորություն: ԱՏԿ-ում շաբաթական հինգ օր, ժամը 9-17 աշխատանքային գրաֆիկով 

աշխատում են երեք տեղաբնակ կանայք: Նրանք շահագրգիռ կողմերին և հյուրերին 

անհրաժեշտության դեպքում տրամադրում են տեղեկատվություն: Հաշվի առնելով այն, որ 

հնարավոր է անձնակազմը տեղեկացված չլինի բոլոր տեխնիկական հարցերի 

վերաբերյալ, նրանք գրանցում են բոլոր հարցերն ու մտահոգությունները՝ վստահեցնելով, 

որ շահագրգիռ կողմերը կստանան պատասխաններ իրենց բոլոր հարցերին, 

մտահոգություններին ու բարձրացրած խնդիրներին: ՇԿՆ պլանի թարմացված այս 

տարբերակը շահագրգիռ կողմերը կարող են գտնել ԱՏԿ-ում: 

 

 Հաղորդագրությունների վահանակներ 

Գեոթիմը գիտակցում է, որ բազմաթիվ բնակիչներ ինտերնետից ազատ օգտվելու 

հնարավորություն չունեն և չորս մոտակա համայնքների համայնքային գրասենյակներում 

տեղադրել է համայնքային հաղորդագրությունների վահանակներ:  Այդ վահանակների 

վրա փակցված են Ընկերության և Ծրագրի վերաբերյալ ընդհանուր տեղեկություններ, 

ինչպես նաև ՀԿԿ անդամների կամ Գեոթիմի աշխատակազմի հետ կապ հաստատելու 

մանրամասները: Որպես կանոն, Գորայքում, Սարավանում և Գնդեվազում գտնվող 

սոցիալական հարցերով տեղացի չորս օգնականները կազմակերպում են հրապարակվող 

նորությունների կամ Ծրագրի նյութերի տեղադրումը տվյալ գյուղի հաղորդագրության 

վահանակի վրա:   
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 Համայնքային ամսաթերթեր 

Տեղական համայնքներում տեղեկատվության տարածումն ընդլայնելու նպատակով, 

համայնքային ամսաթերթերը ցուցադրվում են Ամուլսարի տեղեկատվական կենտրոնում, 

առաքվում բնակչությանը, ինչպես նաև տեղադրվում Գեոթիմի կայքում: ՇԿՆՊ-ի կարճ 

տարբերակը հրապարակվել է Գեոթիմի ամսագրի միջոցով (1000 օրինակ) և տեղադրվել 

կայքում, ինչպես նաև բաժանվել 1000 մարդու: ՇԿՆՊ-ի թարմացված տարբերակը 

նույնպես հակիրճ կներկայացվի ամսագրում 2015թ.-ին և կտեղադրվի կայքում: 

 

Յուրաքանչյուր համայնքային ամսաթերթի 1000 օրինակ տպագրվում  և բաժանվում է  

Գնդեվազ, Սարավան, Գորայք և Ջերմուկ համայնքներում: Այդ ամսաթերթերը 

լուսաբանում և Ամուլսարի բնապահպանական և սոցիալական ծրագրերի մասին նոր 

տեղեկություններ են տալիս համայնքներին: Դրանք ներառում են կարևոր 

հայտարարություններ, այդ թվում` Ծրագրում թափուր աշխատատեղերի, գալիք 

հանրային լսումների կամ իրադարձությունների մասին. դրանք օգտագործվում են 

բնապահպանական խնդիրների և ՀԿԿ կամ այլ հանդիպումների 

(հարցեր/պատասխաններ) ընթացքում բարձրացված  հարցերին պատասխանելու կամ 

լուծման համար:  Ամսաթերթերը նաև օգտագործվում են տարբեր ծրագրերի վերաբերյալ 

համայնքի ներկայացուցիչների ընկալումները, արձագանքները կամ հոդվածները 

տպագրելու համար:  

 

 Հայտարարություններ լրատվամիջոցներում և մամլո 

հաղորդագրություններ 

Հանրային լսումների և այլ իրադարձությունների հրավերներն ըստ անհրաժեշտության 

հրապարակվելու են  թերթերում, ռադիոկայաններով և հեռուստատեսությամբ: Շատ 

մամլո հաղորդագրություններ կհրապարակվեն նաև ընկերության կայքում:  

 

 Ամենամյա թարմացումներ 

Գեոթիմը առնվազն տարին մեկ անգամ շրջակա գյուղերում և լայն հանրության համար 

շնորհանդեսներ է անցկացրել: Այդ հանդիպումները կշարունակվեն ազդեցությունների 

գնահատման փուլից հետո և արդյունքում կներառեն հանքի շահագործման ամբողջ 

ընթացքում բնապահպանական և սոցիալական, առողջապահական, անվտագության 

պահանջների կատարման վերաբերյալ թարմացված տեղեկություն: Հետագա 

թարմացումները կներառեն բնապահպանական և սոցիալական գործողությունների 

պլանում ներկայացվող կետերի վերաբերյալ հաշվետվությունները, որոնք առնչություն 

ունեն տեղական շահագրգիռ կողմերի հետ: 

 

7.4 Ներգրավման հետ կապված մինչ օրս իրականացված գործողությունների 

հակիրճ նկարագիրը 

Շահագրգիռ կողմերի ներգրավմանն ուղղված, մինչ օրս իրականացված 

գործողությունները ընդհանուր առմամբ բաժանվում են երկու կատեգորիաների՝ Ծրագրի 
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շրջակա համայնքների հետ կանոնավոր համագործակցություն և   բնապահպանական ու 

սոցիալական թույլատվությունների կապակցությամբ ներգրավում: Ստորև ներկայացվում 

են երկու աղյուսակներ, որոնցից առաջինում ներկայացված է Ծրագրի շրջակա 

համայնքներում ՀԿԿ-ների միջոցով ներգրավման ամփոփագիրը: Այս տեսակի 

ներգրավման նպատակը Ծրագրի տարածքում համայնքների հետ հարաբերությունների 

կառուցումն ու մշտական պահպանումն է: Այս հանդիպումների ընթացքում, Գեոթիմը 

Ծրագրի և իր աշխատանքների վերաբերյալ պարբերաբար տեղեկություն է տրամադրել 

համայնքներին և փորձել հավաքել նրանց կարծիքներն ու մտահոգություններն 

արտահայտող արձագանքները:    

 

Աղյուսակ 7.4-ում հակիրճ նկարագրվում են ներգրավման գործողությունները, որոնք 

իրականացվել են հատկապես բնապահպանական և սոցիալական թույլտվությունների 

ձեռքբերման գործընթացի հետ կապված: Այս գործընթացը ներառում էր ելակետային 

տվյալների տարածումն ու բաժանումը:  Ծրագիրը պետք է համապատասխանի 

հանրապետության ՇՄԱԳ-ի փորձաքննության, ինչպես նաև միջազգային ԲՍԱԳ-ի 

փորձաքննության և իրազեկման պահանջներին և պատշաճ կերպով արձագանքի 

շահագրգիռ կողմերի մտահոգություններին: Ստորև բերված իրադարձությունների 

ամփոփագրում ներկայացված փաստաթղթերը ներառում են հանքի շահագործման 

թույլտվությունների ստացման և նախնական նախագծի շրջանակներում 2009-ից 2014թթ. 

ընկած ժամանակահատվածում Ծրագրի վերաբերյալ ներկայացված նախնական 

տեղեկատվությունը:   

  



   

Շահագրգիռ կողմերի 

ներգրավման պլան 
Հունիս 2016թ.  

 

 31 

Աղյուսակ 7-3. Ծրագրի շրջակա համայնքների կանոնավոր ներգրավվումը 2010թ. մինչ օրս 

Երբ Ով/որտեղ Ինչ 

Գնդեվազում կազմակերպված ՀԿԿ և այլ հանդիպումներ 

17.02.2016թ. 

 

 

Գնդեվազ, ՀԿԿ, ՀԿՀ, 

տեղական 

պատասխանատուներ 

Համայնքային կապերի համակարգողը համայնքային կապերի 

կոմիտեի անդամներին հակիրճ ներկայացրեց կատարվող և 

նախատեսվող աշխատանքները: Հորատման աշխատանքները 

կվերսկսվեն ամռան սկզբին: Սոցիալական ծրագրերն արդեն 

պլանավորված են և կքննարկվեն այսօր: Գնդեվազում 

կշարունակվի հողի ձեռքբերման 3-րդ և 4-րդ փուլերի 

գործընթացը: Ընկերությունը սկսել է իրականացնել 

կենսամիջոցների վերականգնման ծրագրեր Գնդեվազում 

(հմտությունների զարգացում): Բարձրացվել և քննարկվել են 

դրանց առնչվող հարցեր: 

Ոչ ազդակիր հողատերերը հավանաբար նույնպես 

կներգրավվեն կենսամիջոցների վերականգնման ծրագրերում: 

Արամ Պարունակյանը հստակեցրեց, որ կենսամիջոցների 

վերականգնման պլանը նախատեված է ազդակիր 

հողատերերի համար, սակայն սոցիալական ծրագրերը 

կներառեն ոչ ազդակիր ագարակատերերին, և ԿՎՊ-ն կարող է 

ներառել ոչ ազդակիր ֆերմերներին ևս, եթե նրանք 

բավարարում են նշված ծրագրի պահանջներին: 

ՀԿԿ անդամները ուզում էին իմանալ, թե երբ ձեռք կբերվեն 

փոխակրիչի տակ գտնվող հողամասերը, որպեսզի նրանք 

կարողանան պլանավորել իրենց աշխատանքները: 

Ե՞րբ կսկսվեն Ծրագրի աշխատանքները և աշխատողների 

հավաքագրումը: 

29.10.2015թ.  

Գնդեվազ, ՀԿԿ, ՀԿՀ, 

տեղական 

պատասխանատուներ 

 

 

 

 

Սոցիալական ծրագրերն իրականացվում են: Հողի 

ձեռքբերման գործընթացում առաջընթաց կա: Քննարկվել են 

հողի ձեռքբերմանն առնչվող հարցեր. Ի՞նչ վիճակում են 3-րդ 

փուլի հողերը: Մտահոգություններ կան շինարարական 

աշխատանքների ձգձգման հետ կապված: Երիտասարդները 

գյուղից մեկնում են այլ տեղերում աշխատանք գտնելու: 

 

25.08.2015թ. 

Գնդեվազ, ՀԿԿ, հողատերեր, 

Թեդ Փոլեթ, Սոցիալական 

հարցերով մենեջեր, 

տեղական 

պատասխանատուներ, 

Գնդեվազի գյուղապետ 

Հողի ձեռքբերման աուդիտի շրջանակներում Թեդ Փոլեթը 

հանդիպեց հողատարերերի մի խմբի հետ: Հարցրեց հողի 

ձեռքբերման գործընթացի, հրապարակված նյութերի, նշված 

գործընթացի հետ կապված հողատերերի ընկալումը: 

Քննարկված թեմաները ներառում էին՝ փոխհատուցման 

գումարը, ինչպես է այն օգտագործվում, փոխհատուցման 

գումարների արդյունավետ օգտագործման համար 

հողատերերին ուղղություն ցույց տալու անհրաժեշտությունը, 

աշխատատեղերի ակնկալիքներ և այլն: Այնուհետև Թեդ 

Փոլեթն առանձին հանդիպում ունեցավ Գնդեվազի 

գյուղապետի հետ՝ նրա կարծիքը լսելու համար: Գյուղապետը 

բավարարված էր տարբեր հողամասերի գնահատման 

գործընթացից, տեղեկատվության տրամադրման 

մակարդակից և հողատերերի հետ խորհրդակցություններից: 

Գյուղապետն իր մտահոգությունը հայտնեց աշխատատեղերի 

և շինարարության մեկնարկի հետ կապված: Նա նշեց, որ 

Գնդեվազի հյուսիսում գտնվող ոռոգման համակարգի 
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Աղյուսակ 7-3. Ծրագրի շրջակա համայնքների կանոնավոր ներգրավվումը 2010թ. մինչ օրս 

Երբ Ով/որտեղ Ինչ 

արդիականացումը կենսամիջոցների վերականգնման պլանի 

շրջանակներով նախատեսվող լավ աշխատանք է ամբողջ 

գյուղի համար: 

12.05.2015թ. 

Գնդեվազ, տարեկան 

տեղեկատվական ժողով 

Գեոթիմի տնօրեն Հայկ 

Ալոյանի հետ 

 

Հայկ Ալոյանը ներկայացրեց տարված կտրվածքով 

ընկերության ծրագրերը հողի ձեռքբերման, շինարարության և 

ծրագրի իրականացման հետ կապված: Աշխատանքների 

նախապատրաստվելու նպատակով գյուղացիների համար 

կիրականացվի մասնագիտական հմտությունների ծրագիր: 

ԲՍԱԳ-ը շուտով կհրապարակվի, որը բավարար ժամանակ 

կտա այն ուսումնասիրելու և արձագանք ներկայացնելու: 

Համայնքի բնակիչներից մեկը հայտնեց իր մտահոգությունը 

ԿՏՀ տեղադիրքի, կեղտաջրերի կառավարման հետ կապված: 

Մեկ այլ բնակիչ ներկայացրեց ցիանիդի կառավարմանն 

առնչվող իր մտահոգությունը: Գյուղապետը մտահոգված էր, 

որ Գնդեվազի հյուսիսում չկա ոռոգման ջուր, չնայած նոր 

այգիներ հիմնելու լավ հնարավորություն կա: Հ.Ա.-ն և 

մյուսները պատասխանեցին ժողովի ընթացքում բարձրացված 

հարցերին: 

 

28.04.2015թ. 

Գնդեվազ, ՀԿԿ, ՀԿՀ, 

տեղական 

պատասխանատուներ 

Շարունակվում են բնապահպանական աշխատանքները: 

Երկրաբանական աշխատանքները դեռ չեն մեկնարկել: 

Ներկայացվեց սոցիալական ծրագրերի ցանկը (ջերմոցներ, 

չրանոց, աղբահանում, Wiki ամառային ճամբարի ծրագիր): 

Շարունակվում է հողի գնահատումը: Տնկարաններում տնկվել 

է 4000 ծառ: Հնարավորություն կար կազմակերպել համայնքի 

աղբահանությունը տեղացի անհատների միջոցով, սակայն 

դրա համար անհրաժեշտ է թույլտվություն: Բարձրացված 

մյուս հարցերը վերավերում էին Ծրագրի շինարարական 

փուլի մեկնարկին: ՀԿԿ անդամները պատրաստակամություն 

հայտնեցին այցելել ծրագրի տեղամասեր, որտեղ 

իրականացվում են հիմնական աշխատանքները: 

24.03.2015թ. 

Գնդեվազ, ՀԿԿ, ՀԿՀ, 

տեղական 

պատասխանատուներ 

Բնապահպանական աշխատանքները շարունակվում են, 

շուտով կմեկնարկեն սոցիալական ծրագրերը: Հողի 

ձեռքբերման գործընթացը շարունակվում է: Կրթական 

նախագծերի շրջանակներում յուրաքանչյուր համայնքից 

երկուական երեխա այս տարի կմասնակցի Վիկիմեդիա 

ճամբարի ծրագրին: Քննարկված հարցերը հետևյալն էին՝ 

ինչպես են գնահատվում հողերը, երբ է սկսվում հողի 

ձեռքբերման երկրորդ փուլը: 

19.02.2015թ. 

Գնդեվազ, ՀԿԿ, ՀԿՀ և 

սոցիալական հարցերով 

մենեջեր 

ՀԿԿ-ի անդամներին ներկայացվեց ընկերության կողմից 

ներկայումս իրականացվող բնապահպանական և 

սոցիալական աշխատանքների վիճակը: Քննարկվեցին 2015թ. 

ընթացքում Գնդեվազում իրականացվելից սոցիալական 

ծրագրերը: Ընկերության կատարած հիմնական աշխատանքը 

Գնդեվազում հողի ձեռքբերումն էր: Որոշ հողամասեր արդեն 

գնվել են, գործընթացը շաորւնակվում է: Ամռան սկզբում 

կմեկնարկի շինարարությունը, և 1300 մարդ կապահովվի 

աշխատանքով; Հողի ձեռքբերմանն առնչվող հարցերը 

հետևյալն էին. Ի՞նչ կկատարվի Ծրագրի զբաղեցրած տարածքի 

անմիջական հարևանությամբ գտնվող հողերին, արդյոք հողը 
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Աղյուսակ 7-3. Ծրագրի շրջակա համայնքների կանոնավոր ներգրավվումը 2010թ. մինչ օրս 

Երբ Ով/որտեղ Ինչ 

մշակելու համար փոխհատուցում կտրվի: 

26.12.2014թ. 

Գնդեվազ, ՀԿԿ ժողով, ՀԿՀ, 

տեղական 

պատասխանատու 

Հողի ձեռքբերման և դրանց հետ կապված խնդիրների 

քննարկում. ինչ տեղի կունենա այն հողատերերի հետ, ովքեր 

չեն ցանկանում վաճառել իրենց հողերը, կա արդյոք հողէ հողի 

դիմաց տարբերակը, ինչպես դեկտեմբերի սղաճը կազդի 

փոխհատուցման դրույքաչափերի վրա: Խումբը հարցրեց 

2015թ. իրականացվելիք սոցիալական ծրագրերի և նրանց 

խնդրանքի (աջակցել առողջապահական հարցերում) մասին, 

ինչպես նաև ներկայացվեց գյուղի երիտասարդությանը 

հանքում աշխատանքով ապահովելու խնդրանքը: 

Ընկերությունը հետաքրքրված է գյուղացիներից շատերին և 

երիտասարդությանը որպես աշխատակից ներգրավել 

Ծրագրում: Խումբը Գեոթիմ ընկերությանը շնորհակալություն 

հայտնեց երեխաների համար կազմակերպված Ամանորյա 

միջոցառման համար:  

28.11.2014թ. 

Գնդեվազ, ՀԿԿ ժողով, ՀԿՀ, 

տեղական 

պատասխանատու 

ՀԿԿ անդամներին տեղեկացնում են ՀՀ կառավարության 

կողմից տրամադրված հանքարդյունահանման 

թույլտվության/լիցենզիայի մասին՝ ամփոփելով Գեոթիմի 

աջակցությամբ Գնդեվազում իրականացվող սոցիալական 

ծրագրերը: Շարունակվում է հողի ձեռքբերման գործընթացը, 

տարվում են նախապատրաստական աշխատանքներ 

բանակցությունները դեկտեմբերի վերջին – 2015թ. հունվարին 

սկսելու համար: Նախատեսվում է շինարարությունը սկսել 

2015թ. ամռանը, որը ենթադրում է 1300-1500 աշխատատեղերի 

ստեղծում: Հողի ձեռքբերման փոխհատուցման 

դրույքաչափերի վերաբերյալ քննարկումներ. ՀԿՀ-ն 

պարզաբանեց, որ հողատերերից ստացված արձագանքներն 

ուսումնասիրվել են և դրույքաչափերը 

համապատասխանաբար վերանայվել են, վճարումները 

կարվեն 10-90% կարգով: Հետազոտություններից հետո 

տնկված նոր ծառերի համար փոխհատուցում չի տրվի: ՀԿՀ-ն 

խմբին տեղեկացրեց տեղական աշխատուժը բարելավելու 

նպատակով նախատեսվող վերապատրաստման ծրագրի 

մասին: 

28.10.2014թ. Գնդեվազ, ՀԿԿ ժողով, ՀԿՀ 

Ծրագիրը Կառավարությունից ստացել է թույլտվություն: 

Սոցիալական ծրագրերը մոտենում են ավարտին: Հողի 

ձեռքբերման գործընթացը նախապատրաստական փուլում է: 

Հողերն ու բերքը գնահատվում են առանձին: 

Շինարարությունը նախատեսվում է սկսել մյուս ամռանը: 

Հարցեր բարձրացվեցին հողի ձեռքբերման հետ կապված 

(ժամանակացույց, փոխհատուցման դրույքաչափեր, 

ուսանողական ծրագիր, աշխատատեղեր և 

երիտասարդության ներգրավումը և այլն): 

22.10.2014թ. Գնդեվազ, ՀԿԿ ժողով, ՀԿՀ, ՇՄԱԳ-ի վերաբերյալ նոր տեղեկություններ և Հայաստանի 
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Աղյուսակ 7-3. Ծրագրի շրջակա համայնքների կանոնավոր ներգրավվումը 2010թ. մինչ օրս 

Երբ Ով/որտեղ Ինչ 

տեղական 

պատասխանատու  

կառավարության դրական որոշումը: ԿՏՀ-ի շինարարության 

համար հողերը ձեռք կբերվեն համայնքից: Շարունակվում են 

հողի ձեռքբերման հետ կապված նախապատրաստական 

աշխատանքները, կենսակերպի ուսումնասիրության հետ 

միասին: ՀԿԿ-ի անդամներն ուղղեցին հարցեր հանքի 

աշխատանքների մեկնարկի, ստեղծված աշխատատեղերի 

թվի, հող՝ հողի դիմաց տարբերակի և դրա առկայության 

մասին, ներկայացրեցին հողի ձեռքբերման վերաբերյալ 

մտահոգությունները: 

05.09.2014թ. 

Գնդեվազ, տեղեկատվական 

հանդիպում, ՀԿԿ, 

սոցիալական/բնապահպան

ական ծրագրերի 

ղեկավարներ, գյուղապետ, 

Դիդյե Ֆոհլեն, 

փորձագետներ (Թեդ Փոլլեթ, 

Բարբ Ֆիլաս, Մայք Վինթ)  

Նպատակը՝ փորձագետները ցանկանում էին գյուղի 

ներկայացուցիչներից լսել նրանց կարծիքը Ծրագրի, դրա 

իրականացման վերաբերյալ և իրենց խնդիրները: Քննարկված 

թեմաները՝ շահագրգիռ կողմերի ներգրավումը, և ինչպես է 

Ընկերությունը լուծում այդ հարցը: Բոլոր մասնակիցների 

կողմից ներկայացվեց դրական արձագանք իրենց 

ներգրավվածության մակարդակի, հանդիպումների 

հաճախականության, Ծրագրի առաջընթացի մասին նրանց 

իրազեկվածության, ԱՏԿ-ի դերի, ԱՄՆ կատարած 

ճանաչողական այցի մասին: Նրանց մտահոգող հիմնական 

հարցերն էին ԿՏՀ-ն և նրա տեղադիրքը, ազդեցությունը գյուղի 

վրա, աշխատատեղերը՝ երիտասարդությանը գյուղում 

պահելու համար, հողի ձեռքբերման հետ կապված հարցերը: 

Կանանց հետաքրքրում էր Ամուլսար Ծրագրում աշխատանք 

ստանալու հարցը: 

 

15.07.2014թ. 

Գնդեվազ, տեղեկատվական 

հանդիպում, ՀԿՀ, 

գյուղապետ, ՀԿԿ-ի և գյուղի 

այլ ներկայացուցիչներ 

ՀԿՀ-ն ներկայացրեց քարտեզը փոխակրիչով, տեղեկացրեց 

մարդկանց, ավտոմեքենաների և անասունների համար 

փոխակրիչի տակ անցումներ կառուցելու՝  Ընկերության 

ծրագրերի մասին: Ցույց տրվեցին անասունների անցուղիների 

նախնական կետերը: Մասնակիցները պայմանավորվեցին մի 

քանի գյուղացիների և գյուղապետի հետ այցելել տարածք՝ 

ցույց տալու, թե որտեղ են ցանկանում անցուղիները տեսնել: 

Պայմանավորվեցին տեղամաս այցելությունից հետո 

գյուղապետը գյուղխոհրդին կներկայացնի նշված անցուղիների 

տեղադիրքը: 

19.06.2014թ. 

Գնդեվազ, տեղեկատվական 

հանդիպում, ՀԿՀ, CAO-ի 

ներկայացուցիչներ (Ալյոնա 

Խոռովա, Ռուբեն Ջինիշյան) 

ՄՖԿ-ին Ծրագրի վերաբերյալ ՀԿ-ի բողոքի քննարկում: 

Համայնքի ներկայացուցիչներն արտահայտեցին իրենց 

դժգոհությունը. Երևանում բնակվող ՀԿ ներկայացուցիչները 

չպետք է գյուղի ապագան որոշեն գյուղացիների փոխարեն, 

ովքեր ապրում են այնտեղ և ցանկանում են աշխատել 

հանքում և ունենալ բարեկեցիկ կյանք: Գյուղի 

ներկայացուցիչները հակիրճ ներկայացրեցին ՀԿ-ների հետ 

նրանց շփումները և իրենց պատասխանը ՀԿ-ներին, որում 
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Աղյուսակ 7-3. Ծրագրի շրջակա համայնքների կանոնավոր ներգրավվումը 2010թ. մինչ օրս 

Երբ Ով/որտեղ Ինչ 

նրանք ցանկանում էին զրուցել կամ հանդիպել ՀԿ-ների հետ 

համայնքում:  

26.05.2014թ. 

Գնդեվազ, ՀԿԿ ժողով, ՀԿՀ, 

տեղական 

պատասխանատու 

ՀԿՀ-ն ներկայացրեց Ծրագրի վերաբերյալ վերջին 

տեղեկությունները՝ բնապահպանական և սոցիալական 

աշխատանքների ընթացքոի մասին: Վերականգնման 

աշխատանքները կսկսեն հունիսին, շարունակվում են որոշ 

սոցիալական ծրագրեր (մրգերի չորացում, դպրոցի 

վերանորոգում): ՀԿԿ-ի անդամները հարցրեցին ԿՏՀ-ի 

տեղադիրքի փոփոխության հնարավորության, 

երիտասարդության համար աշխատատեղերի ստեղծման 

մասին: 

06.05.2014թ. 

Գնդեվազ, տարեկան ժողով. 

Գեոթիմի գլխավոր տնօրեն, 

ՀԿՀ, Սոցիալական 

ծրագրերի ղեկավար 

Գեոթիմի տնօրենը ներկայացրեց Ծրագրի ներկայիս 

իրավիճակը, բացատրեց Ծրագրի ձգձգման պատճառը, ինչպես 

նաև Կառավարության ընդունած որոշումը Սարավանի հետ 

կապված, ինչի արդյունքում փոխվեց հանքի նախագիծը, և ըստ 

առաջարկվող նոր նախագծի ԿՏՀ տեղադիրքը Գնդեվազ 

գյուղին ավելի մոտ է գտնվում: Գեոթիմի տնօրենը 

մեկնաբանեց, որ Կառավարությունը Ծրագիրը համարում է 

կարևորագույն ներդրումային ծրագրերից մեկը: Գեոթիմը 

շուտով դիմելու է թույլտվությունների համար: Համայնքի 

բնակիչները մտահոգություն հայտնեցին իրենց այգիների հետ 

կապված, որոնք ընկած են առաջարկվող ԿՏՀ տեղամասի 

տարածքում, ինչպես նաև ցիանիդի և համայնքի առողջության 

և անվտանգության հարցերի վերաբերյալ: Գեոթիմ 

ընկերության տնօրենը նշեց, որ Ներկայումս միջազգային 

անկախ փորձագետների կողմից իրականացվում է 

բնապահպանական և սոցիալական ազդեցությունների 

գնահատում, և այն ներառում է համայնքների վերաբերյալ 

բոլոր մանրամասները: Տնօրենը ներկայացրեց, թե ինչպես է 

աշխատում ԿՏՀ: 

11.04.2014թ. 

Գնդեվազում 

կազմակերպված  

տեղեկատվական 

հանդիպում- ՀԿՀ, 

սոցիալական ծրագրերի 

ղեկավար, 

հողօգտագործման 

փորձագետներ Ֆրեդերիկ Գ., 

Լելա Ս., գյուղապետ  

Հողօգտագործման խնդիրների, համայնքային և մասնավոր 

սեփականության հողամասերի հետ կապված հարցերի  

(վարձակալություն, առք և վաճառք) քննարկում: Գյուղապետը 

հետաքրքրվեց օդի, քամու ուղղության խնդիրներով և 

տեղեկացրեց, որ տեղաբնակներից շատերը կգերադասեն 

վաճառել իրենց հողակտորները:  
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Աղյուսակ 7-3. Ծրագրի շրջակա համայնքների կանոնավոր ներգրավվումը 2010թ. մինչ օրս 

Երբ Ով/որտեղ Ինչ 

19.03.2014թ. 

Գնդեվազում 

կազմակերպված  ՀԿԿ 

հանդիպում- ՀԿՀ 

Ընթացիկ սոցիալական ծրագրերի վերաբերյալ նոր 

տեղեկություններ, Երևանում կայանալիք 

հանքարդյունահանման խնդիրներին նվիրված համաժողովի 

քննարկում, որին հրավիրվել էին բոլոր համայնքների 

ներկայացուցիչները: ՀԿԿ ներկայացուցիչներին հարցեր 

տրվեցին հանքի նախագծի նոր տեղադրության և 

աշխատատեղերի վերաբերյալ և մտահոգություն 

արտահայտեցին, որ եթե մարդկանց չտրվի աշխատանքի 

հնարավորություն նրանք կմեկնեն երկրից:   

28.03.2014թ. 

Գնդեվազում 

կազմակերպված՝ 

իրավիճակի  գնահատման 

գործընթացների հետ 

կապված հանդիպում - ՀԿՀ, 

սոցիալական ծրագրերի 

ղեկավար, եկամուտների 

փորձագետ Ֆերնանդո Մ. 

(ՄՖԿ) 

Գյուղապետի և գյուղխորհրդի անդամների հետ իրավիճակի 

նախնական գնահատման վերաբերյալ հանդիպում՝ տեղական 

տնտեսական և սոցիալական իրավիճակի, տեղական 

կառավարման մարմինների և իրազեկման վերաբերյալ 

հարցերի քննարկման նպատակով: Ընդհանուր նպատակը 

տեղական ինքնակառավարման մարմինների 

կարողությունների հզորացման վերաբերյալ 

խորհրդատվության ստացումն էր:  

06.02.2014թ. 

Գնդեվազում 

կազմակերպված ՀԿԿ 

հանդիպում-ՀԿՀ 

2014թ. սոցիալական ծրագրերի (ներկայումս իրականացվող և 

նախատեսված) ընթացիկ վիճակի վերաբերյալ 

տեղեկատվության թարմացում: ՀԿԿ անդամները 

հետաքրքրվեցին հանքի նոր նախագծի շրջանակներում 

օգտագործվելիք հողերի վերաբերյալ: ՀԿ համակարգողը 

տեղեկացրեց ապագայում կազմակերպվելիք հանրային 

լսումների անցկացման մասին:  

15.01.2014թ. 

Գնդեվազում 

կազմակերպված  

տեղեկատվական 

հանդիպում-ՀԿՀ, Գնդեվազի 

գյուղապետ  

Ընթացիկ գործողությունների վերաբերյալ նոր 

տեղեկություններ: 2014թ. յուրաքանչյուր համայնքի համար 

սոցիալական ծրագրեր, հարց ու պատասխան: 

Որոնողահետախուզական աշխատանքների ամփոփում, 

բնապահպանական ծրագրերի իրականացման մեկնարկ, 

2013թ. սոցիալական ծրագրերի ամփոփում: 

22.12.2013թ. 

Գնդեվազում 

կազմակերպված  ՀԿԿ 

հանդիպում- ՀԿՀ և 

սոցիալական ծրագրերի 

ղեկավար 

2014թ. պլանների վերաբերյալ նոր տեղեկություններ: 2014թ. 

հիմնական ակնկալիքներից մեկը Ծրագրի իրականացման 

նպատակով թույլտվությունների ստացումն է 

կառավարությունից: Ընկերության մոտեցումը  կապված 

համապատասխան տեղական ինքնակառավարման 

մարմինների կողմից սոցիալական  ծրագրերի 

համաֆինանսավորման հետ:  

14.10.2013թ. 

Գնդեվազում 

կազմակերպված  ՀԿԿ 

հանդիպում- ՀԿՀ և 

սոցիալական ծրագրերի 

ղեկավար 

Բնապահպանական և սոցիալական ծրագրերի վերաբերյալ 

թարմ տեղեկություններ: Ինժեներաերկրաբանական 

աշխատանքները, ինչպես նաև ֆաբրիկայի և այլ 

ենթակառուցվածքների համար հնարավոր տեղամասերի 

ընտրության ուսումնասիրությունները շարունակվում են 
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Աղյուսակ 7-3. Ծրագրի շրջակա համայնքների կանոնավոր ներգրավվումը 2010թ. մինչ օրս 

Երբ Ով/որտեղ Ինչ 

իրականացվել: Թռչնաբանների թիմը ներկայումս դաշտային 

ուսումնասիրություն է իրականացնում: Կառավարության հետ 

բանակցություններն ընթացքի մեջ են:   

24.09.2013թ. 

Գնդեվազում 

կազմակերպված ՀԿԿ 

հանդիպում- ՀԿՀ  

ԿՏՀ նոր տեղամասի վերաբերյալ կառավարության հետ 

բանակցային գործընթացի վերաբերյալ թարմ 

տեղեկություններ:   

2013թ. 

սեպտեմբեր 

Գնդեվազ, հանդիպում 

հովիվների հետ, Գեոթիմ, 

ՈւԱԻ 

Ծրագրի գործունեության մասին նոր տեղեկություններ: 

Քննարկվել է տնտեսական կայուն վիճակի խախտման 

հնարավորությունը 

15.08.2013թ. 

Գնդեվազում 

կազմակերպված  ՀԿԿ 

հանդիպում- ՀԿՀ և 

սոցիալական ծրագրերի 

ղեկավար 

Բնապահպանական և սոցիալական ծրագրերի վերաբերյալ 

թարմ տեղեկություններ: Բնապահպանական ծրագրերը 

մեկնարկել են, իսկ նախատեսված սոցիալական ծրագրերը 

թույլտվությունների ստացման ուշացման պատճառով 

կասեցվել են: Կառավարությունն Արփա-Սևան թունելի 

հարևանությամբ սահմանում է 3կմ բուֆերային գոտի: 

Գեոթիմը ստիպված է կրճատել աշխատակազմը: 

2014թ. օգոստոս 
Հանդիպում 20 հովիվների 

հետ 

Գեոթիմի ղեկավարությունը քննարկում է հողի ձեռքբերման 

գործընթացը, փոխհատուցման դրույքաչափերը և ստանում 

արձագանքներ 

16.05.2013թ. 

Գնդեվազում 

կազմակերպված  ՀԿԿ 

հանդիպում- ՀԿՀ  

Հանքի ֆաբրիկայի նոր տեղադիրքի վերաբերյալ թարմ 

տեղեկությունների տրամադրում: Ֆաբրիկայի 

աշխատանքների համար ենթադրվում է ստեղծել 450 

աշխատատեղ: Հողօգտագործում և/կամ հողերի ձեռքբերում, 

կենսակերպի վրա ազդեցություն չունենալու նպատակով 

կառաջարկվեն այլընտրանքային հողակտորներ:  

04.04.2013թ. 

Գնդեվազում 

կազմակերպված  

տեղեկատվական 

հանդիպում –           Հ. Ալոյան, 

ՀԿՀ, բնապահպանական և 

սոցիալական ծրագրերի 

մենեջեր, սոցիալական 

ծրագրերի ղեկավար 

2012թ. և 2013թ. պլաններն ամփոփելու նպատակով 

կազմակերպված հանդիպում: Զբաղվածության թվի 

ավելացում, ենթակառուցվածքների տեղադիրքի 

փոփոխություն, գանգատարկման մեխանիզմի ներմուծում, 

սոցիալական ծրագրերի իրականացում, հողի 

վարձակալություն:  

12.03.2013թ. 

Գնդեվազում 

կազմակերպված  

տեղեկատվական 

հանդիպում- Ֆրեդերիկ Գ. 

(Կենսակերպի 

վերականգման 

/հողօգտագործման 

փորձագետ), ՀԿՀ և 

սոցիալական ծրագրերի 

ղեկավար 

 Հանդիպման նպատակը հողերի ձեռքբերման ընդհանուր 

ընթացակարգի վերաբերյալ  ՀԿԿ և համայնքի այլ 

անդամներին ու գյուղապետին թարմ տվյալների 

տրամադրումը, ինչպես նաև հողերի գնահատումն ու 

ընդհանուր մոտեցումների ներկայացումն էր:   
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Աղյուսակ 7-3. Ծրագրի շրջակա համայնքների կանոնավոր ներգրավվումը 2010թ. մինչ օրս 

Երբ Ով/որտեղ Ինչ 

06.02.2013թ. 

 

Գնդեվազում 

կազմակերպված  ՀԿԿ 

հանդիպում – Լիդիանի 

տնօրենների խորհրդի 

նախագահ՝ Գորդոն Ուիլի,  

բնապահպանական և 

սոցիալական  ծրագերի 

մենեջեր, ՀԿՀ և սոցիալական 

ծրագրերի ղեկավար 

Հանդիպեցին ՀԿԿ անդամների հետ: Տնօրենը ամփոփ 

ներկայացրեց բնապահպանական գնահատման հիմնական 

արդյունքները: Տնօրենն ու Գեոթիմի անձնակազմը 

պատասխանեցին հարցերին և աղմուկի, ուրանի և այլ 

մտահոգիչ հարցերին ի պատասխան որոշ ցուցանիշներ 

ներկայացրեցին:   

19-23.07. 2012թ.  

Գնդեվազում 

կազմակերպված  

տեղեկատվական 

հանդիպում- ՀԿՀ և 

համայնքի անդամներ  

Սեզոնային հովիվների հարցի վերաբերյալ քննարկման 

նպատակով կազմակերպված հանդիպում: Հանդիպման 

ընթացքում թարմ տեղեկատվություն տրամադրվեց սեզոնային 

հովիվների պլանների վերաբերյալ:  

1-3.07.2012թ. 

Գնդեվազ ՄՖԿ ամենամյա 

այցելություն՝ ՀԿՀ և 

գյուղապետի հետ 

Համայնքային մտահոգությունների քննարկմանը նվիրված 

հանդիպում (փոշի, ուրան, ռադիոակտիվ տարրեր, քամի և 

այլն): Որոշ հարցերի  պատասխաններ տրվեցին:  

2010-2012թթ. 

ժամանակահատ

վածում 

իրականացված 

ամենամսյա 

հանդիպումներ  

Գնդեվազում 

կազմակերպված  

տեղեկատվական 

հանդիպում-Գնդեվազի ՀԿՀ, 

համայնքի անդամների ու 

գյուղապետի հետ 

Հերթական հանդիպում 

Սարավանում կազմակերպված ՀԿԿ և այլ հանդիպումներ 

18.02.2016թ. Սարավանի ՀԿԿ 

Համայնքային կապերի համակարգողը համայնքային կապերի 

կոմիտեի անդամներին հակիրճ ներկայացրեց կատարվող և 

նախատեսվող աշխատանքները: Հորատման աշխատանքները 

կվերսկսվեն ամռան սկզբին: Սոցիալական ծրագրերն արդեն 

պլանավորված են և կքննարկվեն այսօր: Գնդեվազում 

կշարունակվի հողի ձեռքբերման 3-րդ և 4-րդ փուլերի 

գործընթացը: Շիանարարական աշխատանքները 

նախատեսվում է սկսել ամռանը (ներկայացված է 

աշխատողների հավաքագրման ընդհանուր սխեման): 

Սարավանի համար նախատեսված սոցիալական ծրագրերը. 

Պարի խումբն այս տարի չի կարող շարունակել, քանի որ 

մասնակիցների մեծ մասը խմբից դուրս է եկել, մնացել է 

ընդամենը 5 երեխա (այս դեպքում մենք չենք կարող 

ապահովել պարուսույցի ներկայությունը): Քննարկված 

հարցերն են՝ կաթի հավաքման/վերամշակման գործարանը 

համայնքին շատ ձեռնտու կլինի, աշխատողների 

հավաքագրում: Կարելի՞ է արդյոք նրանց վարձել  իրենց 

մեքենաների հետ միասին (բեռնատարներ և այլն): Կանայք 

կարո՞ղ են արդյոք պիտանի լինել հանքի աշխատանքների 

ժամանակ: Տեղացի աշխատողները մշտական աշխատանք 

կունենա՞ն արդյոք (սոցիալական նպաստներ և այլն): 
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Աղյուսակ 7-3. Ծրագրի շրջակա համայնքների կանոնավոր ներգրավվումը 2010թ. մինչ օրս 

Երբ Ով/որտեղ Ինչ 

 

29.10.2015թ. Սարավանի ՀԿԿ 

ՀԿԿ-ն ներկայացրեց համայնքում իրականացվող 

սոցիալական նախագծերի ամփոփումը, ինչպես նաև ոռոգման 

համակարգի արդիականացման մանրամասները: ՀԿԿ-ն 

տեղեկացրեց, որ Գեոթիմի կողմից վճարված հողի հարկի 

գումարը ծախսվել է գյուղապետարանի վերանորոգման վրա, 

խնդրեցին իրականացնել առողջապահական ծրագիր 

(ակնաբուժություն) , մտահոգություններ հայտնեցին 

աշխատատեղերի ստեղծման և ծրագրի աշխատանքների 

ձգձգման հետ կապված: 

25.08.2015թ. Սարավանի ՀԿԿ 

ՀԿԿ-ն հարցրեց շինարարական աշխատանքների մեկնարկի 

վերաբերյալ, շնորհակալություն հայտնեց սոցիալական 

ծրագրերում իրականացված ներդրումների համար, 

մասնավորապես՝ երեխաների խաղահրապարակը շատ 

անհրաժեշտ էր: Պարի դասերի համար տարածքը կարող է 

խնդիր լինել, քանի որ համայնքային կենտրոնը, որտեղ 

նախկինում անցկացվում էին պարի դասերը, այժմ 

վերանորոգվում է: 

09.07.2015թ. 

Սարավան, Ծրագրին 

առնչվող և ՀԿԿ ժողով, 

սոցիալական հարցերով 

մենեջեր, Էկոհամակարգերի 

հետազոտական խումբ 

Սկզբում ՀԿՀ-ն տեղեկացրեց սոցիալական և 

բնապահպանական աշխատանքների վիճակի մասին: Ժողովի 

երկրորդ մասը նվիրված էր էկոհամակարգերի 

ուսումնասիրությանը, որը նպատակ ուներ քննարկել 

էկոհամակարգերի հետ կապված մասնակիցների ընկալումը և 

դրանց օգտագործումը, ստանալ նրանց արձագանքը՝ նրանց 

կողմից օգտագործվող էկոհամակարգերին (կաթ, որս, 

անասնապահություն և այլն) առաջնահերթություն տալու 

առումով:  

12.05.2015թ. 
Տարեկան տեղեկատվական 

ժողով Հայկ Ալոյանի հետ 

Հայկ Ալոյանը ներկայացրեց տարված կտրվածքով 

ընկերության ծրագրերը հողի ձեռքբերման, շինարարության և 

ծրագրի իրականացման հետ կապված: Աշխատանքների 

նախապատրաստվելու նպատակով գյուղացիների համար 

կիրականացվի մասնագիտական հմտությունների ծրագիր: 

ԲՍԱԳ-ը շուտով կհրապարակվի, որը բավարար ժամանակ 

կտա այն ուսումնասիրելու և արձագանք ներկայացնելու: 

Փոխվել է լեռնահատկացման տարածքը: Ժողովի ընթացքում 

բարձրացված հարցերը հիմնականում վերաբերում էին 

աշխատավարձերի մակարդակին, քանի մարդ կընդունվի 

աշխատանքի շինարարության ժամանակ, արդյոք 

աշխատատեղերը կլինեն մշտական թե ժամանակավոր: 

Գյուղացիների մտահոգված էին, որ ժամանակավոր 

աշխատանքների հետ կապված ձմռանը գյուղացիները 

դառնում են գործազուրկ: 

28.04.2015թ. 
Սարավան ՀԿԿ 

 

ՀԿՀ-ն ներկայացրեց ներկայումս իրականացվող 

երկրաբանական, բնապահպանական և սոցիալական 

ծրագրերը: Գեոթիմը քննարկում է ոռոգման համակարգն 
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արդիականացնելու նախագիծը համաֆինանսավորելու 

հարցը, երեխաների խաղահրապարակի կառուցում, 

Վիկիմեդիա ճամբարի ծրագրի մասնակցություն և այլն: 

Մայիսին Գեոթիմի տնօրեն Հ. Ալոյանը համայնքի 

բնակիչներին կտեղեկացնի շինարարական աշխատանքների 

մեկնարկի մասին: Բարձրացված հարցերը հետևյալն էին՝ 

հնարավո՞ր  է արդյոք մեքենաներ վարձվեն գյուղից, ե՞րբ 

տնկարանները կսկսեն աշխատել: Նրանց մտահոգությունները 

վերաբերում էին Ծրագրի աշխատանքների ձգձգմանը, քանի 

որ շատերը մեկնում են Ռուսաստան այլ աշխատանք 

փնտրելու նպատակով: 

26.03.2015թ. Սարավանի ՀԿԿ 

Բնապահպանական աշխատանքները շարունակվում են, 

երկրաբանական աշխատանքները կսկսվեն այս տարվա 

մայիսին: Պարի խմբակը կշարունակի պրն. Հակոբյանի 

գլխավորությամբ: Խնդրեցին սկսել առողջապահական 

նախագծեր: 

25.12.2014թ. 

Սարավան ՀԿԿ ժողով, ՀԿՀ, 

տեղական 

պատասխանատու  

Ամփոփվել են 2014թ. իրականացված բնապահպանական և 

սոցիալական ծրագրերը: ՀԿԿ անդամների կողմից 

ներկայացված խնդրանք-պահանջները հաջորդ տարվա 

համար՝ աջակցել առաջապահական հարցերում, փողոցների 

լուսավորությունը և ասֆալտապատումը, Ամանորյա ծրագիր 

երեխաների համար և այլն: Հարցրեցին աշխատատեղերի և 

շինարարության մեկնարկի մասին:  

26.11.2014թ. 

Սարավան ՀԿԿ ժողով, ՀԿՀ, 

տեղական 

պատասխանատու  

ՀԿՀ-ն հակիրճ ներկայացրեց Գեոթիմի աջակցությամբ 

իրականացվող սոցիալական ծրագրերը, դրանց ընթացքը, 

հավաքեց խմբի առաջարկություններն ու դիտողությունները, 

նրանց արձագանքը 2015թ. համար գյուղի կարիքների և 

առաջնահերթությունների վերաբերյալ՝ կոյուղու համակարգի 

բարելավում, խաղահրապարակ երեխաների համար, 

ինտերնետի ապահովում դպրոցի համար, մանկապարտեզի 

կառուցում, ջեռուցում դպրոցում: 

26.10.2014թ. 

Սարավան ՀԿԿ ժողով, ՀԿՀ, 

տեղական 

պատասխանատու 

ՀԿՀ-ն մասնակիցներին ծանոթացրեց բնապահպանական և 

սոցիալական ծրագրերի վիճակի մասին: Այնուհետև խումբը 

քննարկեց տարբեր սոցիալական ծրագրեր, որը 

գյուղապետարանը նախատեսում է իրականացնել և 

կցանկանար Գեոթիմի  աջակցությունը ստանալ (պարի խումբ, 

փողոցների լուսավորություն, մանկապարտեզ, 

խաղահրապարակ և այլն): 

23.10.2014թ. 

Սարավան ՀԿԿ ժողով, ՀԿՀ, 

տեղական 

պատասխանատու 

ՀԿՀ-ն տեղեկացրեց ՇՄԱԳ-ի և ՀՀ կառավարության կողմից 

դրա հաստատման մասին, շինարարության մեկնարկի 

ծրագրերը, շինարարական և շահագործման փուլերում 

աշխատատեղերի թիվը, հիմնական ենթակառուցվածքը և 

դրանց տեղադիրքը: Հարցեր տրվեցին աշխատատեղերի և 
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Աղյուսակ 7-3. Ծրագրի շրջակա համայնքների կանոնավոր ներգրավվումը 2010թ. մինչ օրս 

Երբ Ով/որտեղ Ինչ 

աշխատավարձերի մասին՝ երիտասարդներին գյուղում 

պահելու համար: Տեղական ինքնակառավարման մարմնի 

ներկայացուցիչները հակիրճ ներկայացրեցին իրենց 

մտադրությունները 2015թ. սոցիալական ծրագրերի հետ 

կապված և խնդրեցին հնարավորության դեպքում 

համաֆինանսավորել:  

09.07.2015թ. 

Սարավան, Ծրագրի հետ 

կապված ՀԿԿ-ի ժողով, ՀԿՀ, 

Սոցիալական ծրագրերի 

մենեջեր, Էկոհամակարգի 

հետազոտական խումբ 

ՀԿՀ-ն ներկայացրեց սոցիալական և բնապահպանական 

աշխատանքների վերաբերյալ վերջին տեղեկությունները: 

Հանդիպման երկրորդ մասը նվիրված էր էկոհամակարգի 

հետազոտությանը: Մասնակիցների հետ քննարկվել էին 

էկոհամակարգերի վերաբերյալ կարծիքները և դրանց 

օգտագործումը: Ստացվեցին նրանց արձագանքները նրանց 

կողմից օգտագործվող էկոհամակարգի կարևորության 

վերաբերյալ (կաթ, որս, անասնապահություն և այլն): 

06.05.2014թ. 

Սարավան, տարեկան 

ժողով. Գեոթիմի գլխավոր 

տնօրեն, ՀԿՀ, Սոցիալական 

ծրագրերի ղեկավար, 

Հասարակայնության հետ 

կապերի մենեջեր 

Գեոթիմի տնօրենը ներկայացրեց Ծրագրի ներկայիս 

իրավիճակը, բացատրեց Ծրագրի ձգձգման պատճառը, ինչպես 

նաև Կառավարության ընդունած որոշումը Սարավանի հետ 

կապված, ինչի արդյունքում փոխվեց հանքի նախագիծը, և ըստ 

առաջարկվող նոր նախագծի ԿՏՀ տեղադիրքը Գնդեվազ 

գյուղին ավելի մոտ է գտնվում: Գեոթիմի տնօրենը 

մեկնաբանեց, որ Կառավարությունը Ծրագիրը համարում է 

կարևորագույն ներդրումային ծրագրերից մեկը: Գեոթիմը 

շուտով դիմելու է թույլտվությունների համար: Համայնքի 

ներկայացուցիչներն իրենց մտահոգություններն 

արտահայտեցին Ծրագրի ձգձգման հետ կապված, ինչպես նաև 

զբաղվածության խնդիրների վերաբերյալ, որը արտագաղթի 

պատճառ է դարձել: Գեոթիմում աշխատող համայնքի որոշ 

բնակիչներ իրենց մտահոգությունը հայտնեցին 

աշխատավարձի հետ կապված: Տնօրենը նշեց, որ 

Ընկերությունը ոչ մի շահույթ չունի, այն դեռևս միայն 

ներդրումներ է կատարում: Թույլտվությունները ստանալուց, 

ինչպես նաև շինարարությունը սկսելուց հետո կկատարվի 

աշխատավարձերի գնահատում: Նա նշեց նաև, որ ներկայումս 

համայնքներին առաջարկվող և հետագայում անկացվելիք 

վերապատրաստման և կրթական դասընթացները կօգնեն 

նրանց ձեռք բերել հմտություններ ավելի բարձր վարձատրվող 

աշխատանքի անցնելու: 

19.03.2014թ. 

Սարավանում 

կազմակերպված ՀԿԿ 

հանդիպում- ՀԿՀ 

Ընթացիկ ծրագրերի վերաբերյալ նոր տվյալների ներկայացում: 

ՀԿՀ-ն առաջարկեց հասարակության առավել լայն շերտերին 

իրազեկ դարձնելու նպատակով ավելի մեծ թվով մարդկանց  

ներգրավել ՀԿԿ հանդիպումներում: Քննարկվեցին 

արտագաղթի միտումները և կարծիք արտահայտվեց, որ եթե 

Գեոթիմը աշխատատեղեր չստեղծի՝ շատերը կարտագաղթեն:  
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Աղյուսակ 7-3. Ծրագրի շրջակա համայնքների կանոնավոր ներգրավվումը 2010թ. մինչ օրս 

Երբ Ով/որտեղ Ինչ 

28.03.2014թ. 

Սարավանում 

կազմակերպված 

իրավիճակի գնահատման 

գործընթացների հետ 

կապված հանդիպում- ՀԿՀ, 

սոցիալական ծրագրերի 

ղեկավար, հարկային 

եկամուտների գծով 

փորձագետ Ֆերնանդո Մ. 

(ՄՖԿ) 

Գյուղապետի և գյուղխորհրդի անդամների հետ իրավիճակի 

նախնական գնահատման հանդիպում՝ տեղական 

տնտեսական և սոցիալական իրավիճակի, տեղական 

կառավարման մարմինների և իրազեկման վերաբերյալ 

հարցերի քննարկման նպատակով: Ընդհանուր նպատակը 

տեղական ինքնակառավարման մարմինների 

կարողությունների հզորացման վերաբերյալ 

խորհրդատվության ստացումն էր:  

06.02.2014թ. 

Սարավանում 

կազմակերպված ՀԿԿ 

հանդիպում- ՀԿՀ, 

գյուղապետ  

2014թ. ծրագրերի վերաբերյալ նոր տեղեկությունների 

տրամադրում: Գյուղապետի դիրքորոշումը սոցիալական 

ծրագրերի համաֆինանսավորման հարցում, դրական չէր: Նա 

տեսնում է  համայնքային խնդիրների լուծումն առանց 

համաֆինանսավորման: Գեոթիմի կողմից նախաձեռնած 

առողջության ֆոնդի իրավիճակի վերաբերյալ 

տեղեկատվություն:   

15.01.2014թ. 

Սարավանում 

կազմակերպված 

տեղեկատվական 

հանդիպում- ՀԿՀ, 

գյուղապետ 

Ընթացիկ գործողությունների վերաբերյալ նոր 

տեղեկությունների տրամադրում:  

2014թ. յուրաքանչյուր համայնքի համար սոցիալական 

ծրագրեր, հարց ու պատասխան: Որոնողահետախուզական 

աշխատանքների ամփոփում, բնապահպանական ծրագրերի 

իրականացման մեկնարկ, 2013թ. սոցիալական ծրագրերի 

ամփոփում: 

23.12.2013թ. 

Սարավանում 

կազմակերպված ՀԿԿ 

հանդիպում- ՀԿՀ և 

սոցիալական ծրագրերի 

ղեկավար 

2014թ. պլանների վերաբերյալ թարմ տեղեկատվություն: 2014թ. 

թվականին հիմնական ակնկալիքներից մեկը ծրագրի 

իրականացման նպատակով կառավարությունից 

թույլտվությունների ստացումն է: Քննարկվեց ընկերության 

մոտեցումը  կապված համապատասխան տեղական 

ինքնակառավարման մարմինների կողմից սոցիալական  

ծրագրերի համաֆինանսավորման հետ (10%):  

18.11.2013թ. 

Սարավանում 

կազմակերպված ՀԿԿ 

հանդիպում-ՀԿՀ և 

սոցիալական ծրագրերի 

ղեկավար 

Ինժեներաերկրաբանական և երկրաբանական 

աշխատանքների վերաբերյալ թարմ տեղեկատվության 

տրամադրում: Բնապահպանական ուսումնասիրություններ և 

սոցիալական ծրագրեր:  

28.10.2013թ. 

Սարավանում 

կազմակերպված ՀԿԿ 

հանդիպում - ՀԿՀ և 

սոցիալական ծրագրերի 

ղեկավար 

Ինժեներաերկրաբանական և բնապահպանական 

(թռչնադիտարկում) աշխատանքների վերաբերյալ թարմ 

տեղեկատվության տրամադրում: ԿՏՀ նոր տեղամասի, 

սոցիալական ծրագրերի կարգավիճակի քննարկում:  

24.09.2013թ. 
Սարավանում 

կազմակերպված ՀԿԿ 

Կառավարության ներկայացուցիչների հետ 

բանակցությունների վերաբերյալ նոր տեղեկություններ: 
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Աղյուսակ 7-3. Ծրագրի շրջակա համայնքների կանոնավոր ներգրավվումը 2010թ. մինչ օրս 

Երբ Ով/որտեղ Ինչ 

հանդիպում- ՀԿՀ  Գեոթիմը ՀՀ կառավարության հետ քննարկում է ֆաբրիկայի 

տեղադիրքին առնչվող խնդիրները և սոցիալական ծրագրերի 

կարգավիճակը:  

15.08.2013թ. 

Սարավանում 

կազմակերպված ՀԿԿ 

հանդիպում- ՀԿՀ  

Բնապահպանական և սոցիալական ծրագրերի վերաբերյալ 

թարմ տեղեկատվության տրամադրում: Բնապահպանական 

ծրագրերը մեկնարկել են, իսկ նախատեսված սոցիալական 

ծրագրերը թույլտվությունների ստացման ուշացման 

պատճառով կասեցվել են: Կառավարությունն Արփա-Սևան 

թունելի հարևանությամբ սահմանում է 3կմ բուֆերային գոտի: 

Գեոթիմը ստիպված էր աշխատանքից ազատել 

աշխատակիցներին: ՀՀ կառավարության ներկայացուցիչների 

հետ համատեղ աշխատող  6 մասնագետներից բաղկացած 

աշխատանքային խմբի ստեղծում:  

16.05.2013թ. 

Սարավանում 

կազմակերպված ՀԿԿ 

հանդիպում- ՀԿՀ 

Բնապահպանական և սոցիալական ծրագրերի վերաբերյալ 

թարմ տեղեկատվության տրամադրում: Հանքի հանգույցների 

տեղադիրքի փոփոխություն, այնտեղ, որտեղ դրանք մոտ 

կլինեն Գնդեվազին: Որոնողահետախուզական 

աշխատանքներն ու սոցիալական ծրագրերը մեկնարկել են:    

04.04.2013թ. 

Սարավանում 

կազմակերպված 

տեղեկատվական 

հանդիպում –           Հ. Ալոյան, 

ՀԿՀ, բնապահպանական և 

սոցիալական ծրագրերի 

մենեջեր, սոցիալական 

ծրագրերի ղեկավար 

2012թ. և 2013թ. պլաններն ամփոփելու համար 

կազմակերպված հանդիպում: Զբաղվածության թվի 

ավելացում, ենթակառուցվածքների տեղադիրքի 

փոփոխություն, գանգատարկման մեխանիզմի ներմուծում, 

սոցիալական ծրագրերի իրականացում, հողի 

վարձակալություն:  

12.03.2013թ. 

Սարավանում 

կազմակերպված 

տեղեկատվական 

հանդիպում- Ֆրեդերիկ Գ. 

(Կենսակերպի 

վերականգման 

/հողօգտագործման 

փորձագետ), ՀԿՀ և 

սոցիալական ծրագրերի 

ղեկավար 

 

Հանդիպում ՀԿԿ անդամների, համայնքի բնակիչների և 

գյուղապետի հետ, որի նպատակն էր ճշտել հողի ձեռքբերման 

հետ կապված գործընթացը, հողի գնահատման հարցերը և 

մոտեցումները: Համայնքի ներկայացուցիչներն առաջարկեցին 

հողի ձեռքբերման վերաբերյալ ավելի հանգամանալից 

տեղեկատվություն տրամադրել (ընթացակարգերի 

մանրամասները, հողի սեփականատերերի հետ 

բանակցությունները և այլն): 

06.02.2013թ. 

 

Սարավանում 

կազմակերպված ՀԿԿ 

հանդիպում – Լիդիանի 

տնօրենների խորհրդի 

նախագահ՝ Գորդոն Ուիլի, 

բնապահպանական և 

Գորդոնը հանդիպեց գյուղապետի հետ: Նա ամփոփեց 

բնապահպանական ուսումնասիրության հիմնական 

ցուցանիշները՝աղմուկ, փոշի, ջուր, ճառագայթում և այլն:  
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Աղյուսակ 7-3. Ծրագրի շրջակա համայնքների կանոնավոր ներգրավվումը 2010թ. մինչ օրս 

Երբ Ով/որտեղ Ինչ 

սոցիալական գծով մենեջեր, 

ՀԿՀ և սոցիալական 

ծրագրերի ղեկավար 

19-23.07. 2012թ.  

 

Սարավանում 

կազմակերպված 

տեղեկատվական 

հանդիպում- ՀԿՀ և 

համայնքի անդամներ  

Սեզոնային հովիվների հարցի վերաբերյալ քննարկման 

նպատակով կազմակերպված հանդիպում: Հանդիպման 

ընթացքում նոր տեղեկություններ ներկայացվեցին սեզոնային 

հովիվների հարցումների վերաբերյալ:  

12.07.2012թ. 

 

 

 

Վայքում կազմակերպված 

տեղեկատվական 

հանդիպում –Սարավանի, 

Գնդեվազի և Գորայքի ՀԿԿ-

ներ, գյուղապետեր, 

համայնքի անդամներ, ՈւԱԻ 

և Գեոթիմ   

Համայնքային ներդրումների, սոցիալական ծրագրերի, 

ապագա ծրագրերի, տեղական (Սարավանից և Գորայքից) 

պատասխանատուներին ներկայացման նպատակով 

կազմակերպված հանդիպում   

1-3.07.2012թ.թ. 

Սարավանում 

կազմակերպված 

տեղեկատվական 

հանդիպում- ՄՖԿ և Գեոթիմ- 

ՄՖԿ ամենամյա այց՝ ՀԿԿ  և 

գյուղապետի 

մասնակցությամբ 

Նպատակը համայնքային մտահոգությունների  (փոշի, ուրան, 

ռադիոակտիվ տարրեր, քամի և այլն): քննարկումը, հարցերին 

պատասխաններ տալն ու սոցիալական ծրագրեր 

այցելությունն էին:  

2010-2012թթ. 

ժամանակահատ

վածում 

իրականացված 

ամենամսյա 

հանդիպումներ 

Սարավանում 

կազմակերպված 

տեղեկատվական 

հանդիպում-  ՀԿԿ, 

համայնքի 

ներկայացուցիչներ  և 

գյուղապետ 

Հերթական հանդիպում 

Գորայքում կազմակերպված ՀԿԿ և այլ հանդիպումներ 

 

29.10.2015թ. Գորայքի ՀԿԿ, գյուղապետ 

Սոցիալական ծրագրերի ամփոփում. իրավական 

փաստաթղթերի (տրամադրվող սարքավորումների 

սեփականության հարցը) հետ կապված ատամնաբուժարանի 

ստեղծման ուշացում: Կառավարությունը որոշ 

փոփոխություններ է կատարել լեռնահատկացման 

տարածքում, որը կազդի Գորայքի համայնքից վարձված 

հողերի թվի վրա (կկրճատվի): Գյուղապետը տեղեկացրեց, որ 

Գեոթիմի կողմից վճարված հողի հարկի գումարն 

օգտագործվել է գյուղի կոյուղու համակարգի վերանորոգման 

վրա: Գյուղացիները հայտնեցին իրենց մտահոգությունը 

պանրի արտադրողների կոոպերատիվ ստեղծելու գաղափարի 

հետ կապված և Աշտարակ Կաթի հետ մրցակցության 
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Աղյուսակ 7-3. Ծրագրի շրջակա համայնքների կանոնավոր ներգրավվումը 2010թ. մինչ օրս 

Երբ Ով/որտեղ Ինչ 

վերաբերյալ: Բրոկոլիի նախագիծը լավ պոտենցիալ ունի և 

ապահովում է իրական արդյունքներ՝ եկամուտի և նոր 

հմտությունների զարգացման առումով: 

25.08.2015թ. Գորայքի ՀԿԿ, գյուղապետ 

Գյուղապետն իր գոհունակությունը հայտնեց իրականացվող 

սոցիալական ծրագրերի կապակցությամբ. Ամառային 

ճամբարը շատ լավ անցավ, երեխաներն ուրախ էին: 

Մտահոգություն կա լեռնահատկացման նոր տարածքի հետ 

կապված, քանի որ այն մեծապես կազդի գյուղապետարանի 

բյուջեի վրա: Ծրագրի աշխատանքների ուշացումը լրջորեն 

անհանգստացնում է գյուղացիներին, քանի որ 

երիտասարդները գյուղից մեկնում են այլուր աշխատանք 

փնտրելու:  

12.05.2015թ. 

Տարեկան տեղեկատվական 

ժողով Հայկ Ալոյանի և 

Գեոթիմի ղեկավարության 

մասնակցությամբ  

Հայկ Ալոյանը ներկայացրեց տարված կտրվածքով 

ընկերության ծրագրերը հողի ձեռքբերման, շինարարության և 

ծրագրի իրականացման հետ կապված: Աշխատանքների 

նախապատրաստվելու նպատակով գյուղացիների համար 

կիրականացվի մասնագիտական հմտությունների ծրագիր: 

ԲՍԱԳ-ը շուտով կհրապարակվի, որը բավարար ժամանակ 

կտա այն ուսումնասիրելու և արձագանք ներկայացնելու: 

Փոխվել է լեռնահատկացման տարածքը՝ կրճատելով 

Ընկերության կողմից վարձակալվող հողերի քանակը: Ժողովի 

ընթացքում բարձրացված հարցերն էին՝ ի՞նչ 

ենթակառուցվածք կտեղակայվի Գորայքում, տեղացի 

կապալառուներն արդյոք ունեն հնարավորություն 

մասնակցելու շինարարական աշխատանքներին, 

կներկայացնի արդյոք Ընկերությունը շինարարության 

ժամանակ անհրաժեշտ մասնագետների ցանկը, որքան կլինեն 

աշխատավարձերը նախորդ տարիների հետ համեմատ:  Հ.Ա.-

ն պատասխանեց  ժողովի ընթացքում բարձրացված հարցերին 

և կատարեց պարզաբանումներ: 

28.04.2015թ. Սարավանի  

ՀԿՀ-ն ներկայացրեց ներկայումս իրականացվող 

երկրաբանական, բնապահպանական և սոցիալական 

ծրագրերը: Գեոթիմը քննարկում է ոռոգման համակարգն 

արդիականացնելու նախագիծը համաֆինանսավորելու 

հարցը, երեխաների խաղահրապարակի կառուցում, 

Վիկիմեդիա ճամբարի ծրագրի մասնակցություն և այլն: 

Մայիսին Գեոթիմի տնօրեն Հ. Ալոյանը համայնքի 

բնակիչներին կտեղեկացնի շինարարական աշխատանքների 

մեկնարկի մասին: Բարձրացված հարցերը հետևյալն էին՝ 

հնարավո՞ր  է արդյոք մեքենաներ վարձվեն գյուղից, ե՞րբ 

տնկարանները կսկսեն աշխատել: Նրանց մտահոգությունները 

վերաբերում էին Ծրագրի աշխատանքների ձգձգմանը, քանի 

որ շատերը մեկնում են Ռուսաստան այլ աշխատանք 
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Աղյուսակ 7-3. Ծրագրի շրջակա համայնքների կանոնավոր ներգրավվումը 2010թ. մինչ օրս 

Երբ Ով/որտեղ Ինչ 

փնտրելու նպատակով: 

25.03.2015թ. Գորայքի ՀԿԿ, գյուղապետ 

Համայնքում մեկնարկել է սոցիալական ծրագրերի 

իրականացումը:  Մարտին կապ ապրիլին պատրաստ կլինի 

շինարարության փուլում անհրաժեշտ մասնագետների ցանկը: 

Ջերմուկում, Եղեգնաձորում, Վայքում և Սիսիանում 

կանցկացվեն մասնագիտական վերապատրաստման 

դասընթացներ: 2015թ. Գորայքում կիրականացվեն հետևյալ 

սոցիալական նախագծերը՝ ֆուտբոլի ֆեդերացիայի 

նախագիծը, արհեստական սերմնավորման 

վերապատրաստման դասընթացներ և բուժկետում 

ատամնաբուժարանի բացումը: Որոշ փաստաթղթերը դեռևս 

կազմվում են, պատրաստ լինելու դեպքում տեղի կունենա 

ատամնաբուժարանի պաշտոնական բացումը: 

12.02.2015թ. Գորայքի ՀԿԿ, գյուղապետ 

Բնակիչներին ներկայացվել են Ընկերության կողմից 

ներկայումս իրականացվող բնապահպանական, 

երկրաբանական և սոցիալական աշխատանքները: 

Քննարկվեցին 2015թ. Գորայք համայնքում իրականացվելիք 

սոցիալական ծրագրերը:  Մարտին կապ ապրիլին պատրաստ 

կլինի շինարարության փուլում անհրաժեշտ մասնագետների 

ցանկը: Հետևաբար, բոլոր համապատասխան մասնագետները 

կմասնակցել մասնագիտական վերապատրաստման 

դասընթացներին, որոնք կանցկացվեն Ջերմուկում, 

Եղեգնաձորում, Վայքում և Սիսիանում:  

26.12.2014թ. 
Գորայք, ՀԿԿ ժողով, ՀԿՀ, 

գյուղապետ 

ՀԿՀ-ն խմբին ներկայացրեց վերջին զարգացումներն ու 

առաջընթացը. Ծրագիրը ստացել է լիցենզիա, շինարարական 

աշխատանքները նախատեսվում է սկսել հաջորդ ամռանը: 

ՀԿԿ անդամներն իրենց գոհունակությունն արտահայտեցին 

լիցենզիայի հետ կապված, նրանք անհամբեր սպասում են 

շարունակել համագործակցությունը Ընկերության հետ 

սոցիալական ծրագրերում և հանքի շահագործման ժամանակ: 

26.11.2014թ. Գորայք, ՀԿԿ ժողով, ՀԿՀ 

ՀԿՀ-ն ներակայցրեց բնապահպանական և սոցիալական 

ծրագրերի ներկայիս վիճակը, ամփոփեց 2014թ. 

իրականացված սոցիալական ծրագրերը: Քննարկվեցին 

հավանական ծրագրերը և խնդրանքը Գեոթիմին աջակցել 

սոցիալական ծրագրերին: 

23.10.2014թ. 
Գորայք, ՀԿԿ ժողով, ՀԿՀ, 

գյուղապետ 

ՀԿՀ-ն տեղեկացրեց ՇՄԱԳ-ի և ՀՀ կառավարության կողմից 

դրա հաստատման մասին, շինարարության մեկնարկի 

ծրագրերը, շինարարական և շահագործման փուլերում 

աշխատատեղերի թիվը, հիմնական ենթակառուցվածքը և 

դրանց տեղադիրքը: Գյուղապետը հակիրճ ներկայացրեց 

իրենց մտադրությունները 2015թ. սոցիալական ծրագրերի հետ 

կապված  (կոյուղի և խմելու ջուր): Հարցեր տրվեցին 

աշխատատեղերի, ինչպես նաև կանանց հանքի ծրագրում 

ներգրավելու հնարավորության մասին: 

09.07.2014 Գորայք, Ծրագրի հետ Սկզբում ՀԿՀ-ն ներկայացրեց սոցիալական և 
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Աղյուսակ 7-3. Ծրագրի շրջակա համայնքների կանոնավոր ներգրավվումը 2010թ. մինչ օրս 

Երբ Ով/որտեղ Ինչ 

կապված ՀԿԿ ժողով, ՀԿՀ, 

Սոցիալական ծրագրերի 

մենեջեր, Էկոհամակարգերի 

հետազոտական խումբ 

բնապահպանական աշխատանքների վերաբերյալ վերջին 

տեղեկությունները: Այնուհետև էկոհամակարգերի 

հետազոտական խումբը կատարեց հետազոտություն. 

Մասնակիցներից հարցրեց նրանց կարծիքը էկոհամակարգերի 

մասին և էկոհամակարգերի օգտագործումը որպես  

ապրուստի միջոց (խոտաբույսեր, անասնապահություն, 

կաթնամթերք և այլն): 

06.05.2014թ. 

Գորայք, տարեկան ժողով 

Գեոթիմի գլխավոր տնօրեն, 

ՀԿՀ, Սոցիալական 

ծրագրերի ղեկավար, 

Հասարակայնության հետ 

կապերի մենեջեր 

Գեոթիմի տնօրենը ներկայացրեց Ծրագրի ներկայիս 

իրավիճակը, բացատրեց Ծրագրի ձգձգման պատճառը, ինչպես 

նաև Կառավարության ընդունած որոշումը Սարավանի հետ 

կապված, ինչի արդյունքում փոխվեց հանքի նախագիծը, և ըստ 

առաջարկվող նոր նախագծի ԿՏՀ տեղադիրքը Գնդեվազ 

գյուղին ավելի մոտ է գտնվում: Գեոթիմի տնօրենը նշեց, որ 

Կառավարությունը Ծրագիրը համարում է կարևորագույն 

ներդրումային ծրագրերից մեկը: Գեոթիմը շուտով դիմելու է 

թույլտվությունների համար: Ընդհանուր առմամբ Գորայքի 

բնակիչները իրենց երախտիքի խոսքն արտահայտեցին 

Ընկերությանը սոցիալական ծրագրերի հետ կապված, 

միևնույն ժամանակ նրանք հայտնեցին, որ անհամբեր 

սպասում են ծրագրի մեկնարկին և նոր աշխատատեղերի 

ստեղծմանը: 

Նրանց հետաքրքված էին նաև սոցիալական ծրագրերի 

շարունակմամբ, այդ թվում՝ անասնաբուծություն և ջերմոցներ: 

19.03.2014թ. 
Գորայքում կազմակերպված 

ՀԿԿ հանդիպում -ՀԿՀ 

Ընթացիկ սոցիալական ծրագրերի վերաբերյալ 

տեղեկություններ, Երևանում կայանալիք 

հանքարդյունահանման խնդիրներին նվիրված համաժողովին 

Գորայք համայնքի ներկայացուցիչների մասնակցության 

քննարկում:  

Ընկերության կողմից վարձակալվող հողի կատեգորիաները 

կփոխվեն, ինչն էլ դրական կանդրադառնա համայնքի բյուջեի 

վրա: Քննարկվեցին նաև այլ համայնքներում հողի 

վարձակալության վճարները:  

28.03.2014թ. 

Գորայքում կազմակերպված  

իրավիճակի գնահատման 

գործընթացների հետ 

կապված հանդիպում- ՀԿՀ, 

սոցիալական ծրագրերի 

ղեկավար, եկամուտների 

փորձագետ Ֆերնանդո Մ. 

(ՄՖԿ) 

Գյուղապետի և գյուղխորհրդի անդամների հետ իրավիճակի 

նախնական գնահատման հանդիպում՝ տեղական 

տնտեսական և սոցիալական իրավիճակի, տեղական 

ինքնակառավարման մարմինների և իրազեկման վերաբերյալ 

հարցերի քննարկման նպատակով: Ընդհանուր նպատակը՝ 

տեղական ինքնակառավարման մարմինների 

կարողությունների հզորացման վերաբերյալ 

խորհրդատվության ստացումն էր: 

06.02.2014թ. 
Գորայքում կազմակերպված 

ՀԿԿ հանդիպում -ՀԿՀ 

Ինժեներաերկրաբանական աշխատանքները հոկտեմբերի 19-

ից դադարեցված են, 2013թ. սոցիալական բոլոր ծրագրերն 

ամփոփված են, 2014թ. սոցիալական ծրագրերի 
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Աղյուսակ 7-3. Ծրագրի շրջակա համայնքների կանոնավոր ներգրավվումը 2010թ. մինչ օրս 

Երբ Ով/որտեղ Ինչ 

համաֆինանսավորումը գյուղապետի կողմից հաստատված է: 

ՀԿԿ անդամները հարց բարձրացրեցին երեխաների համար 

ծրագրերի անհրաժեշտության մասին (պարի խմբակ և  այլն):  

06.02.2014թ. 
Գորայքում կազմակերպված 

ՀԿԿ հանդիպում -ՀԿՀ 

Ինժեներաերկրաբանական աշխատանքները հոկտեմբերի 19-

ից դադարեցված են, 2013թ. սոցիալական բոլոր ծրագրերն 

ամփոփված են, 2014թ. սոցիալական ծրագրերի 

համաֆինանսավորումը գյուղապետի կողմից հաստատված է: 

ՀԿԿ անդամները հարց բարձրացրեցին երեխաների համար 

ծրագրերի անհրաժեշտության մասին (պարի խմբակ և  այլն):  

23.12.2013թ. 

Գորայքում կազմակերպված 

ՀԿԿ հանդիպում –ՀԿՀ և 

սոցիալական ծրագրերի 

ղեկավար 

Տարեվերջյան գործողությունների վերաբերյալ թարմ 

տեղեկատվության տրամադրման, տեղական 

ինքնակառավարման մարմինների կողմից սոցիալական 

ծրագրերի համաֆինանսավորման (10%)՝ իրենց իսկ շահերից 

և կայունության տեսանկյունից ելնելով  ընկերության 

դիրքորոշման վերաբերյալ հանդիպում:  

28.11.2013թ. 

Գորայքում կազմակերպված 

ՀԿԿ հանդիպում –ՀԿՀ և 

սոցիալական հարցերի 

կառավարիչ 

 Բնապահպանական ու սոցիալական ծրագրերի վերաբերյալ 

թարմ տեղեկություններ: Բնապահպանական ծրագրերի 

շրջանակներում իրականացվող աշխատանքները ավարտին 

են մոտենում: Ընկերությունը նախագծում է 2014թ. 

սոցիալական ծրագրերը՝ հաշվի առնելով համայնքներից 

ստացված արձագանքները: 

18.10.2013թ. 

Գորայքում կազմակերպված 

ՀԿԿ հանդիպում –ՀԿՀ և 

սոցիալական ծրագրերի 

ղեկավար 

Բնապահպանական ու սոցիալական ծրագրերի վերաբերյալ 

թարմ տեղեկությունների տրամադրում: 

Ինժեներաերկրաբանական աշխատանքները հոկտեմբերի 19-

ից դադարեցված են (սեզոնի վերջ), բնապահպանական 

ծրագրերին առնչվող աշխատանքները մասամբ 

իրականացվում են: Նոր ԿՏՀ տեղամասը տեղակայված է այլ 

հատվածում և ավելի մեծ ֆինանսական միջոցներ 

կպահանջվեն: Ընկերությունը սպասում է ԿՏՀ կառուցման 

համար Կառավարության թույլտվությանը:  

24.09.2013թ. 
Գորայքում կազմակերպված 

ՀԿԿ հանդիպում –ՀԿՀ  

Հանդիպման նպատակը ընթացիկ սոցիալական ծրագրերի 

վերաբերյալ թարմ տեղեկատվության տրամադրումն է, 

որոնցից մի քանիսը կասեցվել են թույլտվությունների 

տրամադրման ուշացման պատճառով: Ֆաբրիկայի հստակ 

տեղադիրքը դեռ որոշված չէ: Նախկինում ֆաբրիկայի համար 

առաջարկված տեղամասը մերժվել էր: Բանակցություններն ու 

քննարկումները կառավարության հետ շարունակվում են:  

15.08.2013թ. 
Գորայքում կազմակերպված 

ՀԿԿ հանդիպում –ՀԿՀ 

Բնապահպանական և սոցիալական ծրագրերի վերաբերյալ 

թարմ տեղեկություններ: Բնապահպանական ծրագրերին 

առնչվող աշխատանքներն ընթացքի մեջ են, իսկ 

նախատեսված սոցիալական ծրագրերը կասեցված են 

թույլտվությունների ուշացման պատճառով:  

Կառավարությունն Արփա-Սևան թունելի հարևանությամբ 
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Աղյուսակ 7-3. Ծրագրի շրջակա համայնքների կանոնավոր ներգրավվումը 2010թ. մինչ օրս 

Երբ Ով/որտեղ Ինչ 

սահմանում է 3կմ բուֆերային գոտի: Գեոթիմը ստիպված էր 

աշխատանքից ազատել աշխատակիցներին: ՀՀ 

կառավարության ներկայացուցիչների հետ համատեղ 

աշխատող  6 մասնագետներից բաղկացած աշխատանքային 

խմբի ստեղծում: 

2013թ. օգոստոս 

Հանդիպում հովիվների հետ 

ճամբարում (մոտավորապես 

18-20 հովիվ) և 

խորհրդատուների հետ  

Էկոհամակարգի հետազոտության շրջանակներում հարցում է 

արվել, թե ինչպես են նրանք օգտագործում հողերը և 

քննարկվել են նրանց տնտեսական կայուն վիճակի խախտման 

հնարավորությունը և ստացվել են պատասխաններ: 

16.05.2013թ. 
Գորայքում կազմակերպված 

ՀԿԿ հանդիպում –ՀԿՀ 

Բնապահպանական և սոցիալական ծրագրերի վերաբերյալ 

թարմ տեղեկություններ: Հանքի ֆաբրիկայի տեղադիրքի 

փոփոխություն, որի դեպքում նոր հանգույցն ավելի մոտ կլինի 

Գնդեվազին, իսկ կից ենթակառուցվածքները, այդ թվում՝  

բեռնատարների կայանատեղին, գրասենյակները և այլն, 

հնարավոր է տեղակայվեն Գորայքում: 

Որոնողահետախուզական աշխատանքներն ու սոցիալական 

ծրագրերն ընթացքի մեջ  են:  

04.04.2013թ. 

Գորայքում կազմակերպված 

տեղեկատվական 

հանդիպում-           Հ. Ալոյան, 

ՀԿՀ, բնապահպանական և 

սոցիալական ծրագրերի 

մենեջեր, սոցիալական 

ծրագրերի ղեկավար 

Հանդիպումը նվիրված էր 2012թ. ձեռքբերումների 

ամփոփմանը, 2013թ. ծրագրերի, զբաղվածության, 

ենթակառուցվածքների տեղադիրքի փոփոխության, 

գանգատարկման մեխանիզմի ներմուծման, սոցիալական 

ծրագրերի և հողերի վարձակալության ներկայացմանը:       

12.03.2013թ. 

Գորայքում կազմակերպված 

տեղեկատվական 

հանդիպում- Ֆրեդերիկ Գ. 

(Կենսակերպի միջոցների 

վերականգման 

/հողօգտագործման 

փորձագետ), ՀԿՀ և 

սոցիալական ծրագրերի 

ղեկավար 

Վերջինս հանդիպեց ՀԿՀ և համայնքի այլ անդամների ու 

գյուղապետի հետ պարզաբանելու համար հողերի ձեռքբերման 

ընդհանուր ընթացակարգը: Հանդիպման նպատակը հողերի 

գնահատման մոտեցումների պարզաբանումն էր: Համայնքի 

ներկայացուցիչները  արտահայտեցին իրենց 

մտահոգությունները կապված ծրագրի շրջանակներում 

հողերի ձեռքբերման հետ, քանի որ հողը տեղացիներին իրենց 

հայրենի գյուղի հետ կապող կարևորագույն գործոններից է:  

2012թ. հունիս 
Հանդիպում 20 հովիվների 

հետ (ՈւԱԻ) 

Հանդիպումներն անցկացվել են հովիվների 

հետազոտությունների շրջանակներում 

2012թ. օգոստոս 
Հանդպում 70 հովիվների 

հետ 

Հանդիպումներն անցկացվել են հովիվների 

հետազոտությունների շրջանակներում 

1-3.08.2012թ. 

Գորայք- ՎԶԵԲ ամենամյա 

այցելություն Գորայքի ՀԿՀ 

հետ  

Նպատակը Ամուլսարի ծրագրի, սոցիալական ծրագրերի 

քննարկումը և այդ ծրագրերի տեղամաս այցելությունն էր:  
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Աղյուսակ 7-3. Ծրագրի շրջակա համայնքների կանոնավոր ներգրավվումը 2010թ. մինչ օրս 

Երբ Ով/որտեղ Ինչ 

19-23.07. 2012թ.  

Գորայքում կազմակերպված 

տեղեկատվական 

հանդիպում- ՀԿՀ և 

համայնքի 

ներկայացուցիչներ  

Նպատակը սեզոնային հովիվներին և դրանց հարցման 

պլանների վերաբերյալ թարմ տեղեկությունների քննարկումն 

էր:  

1-3.07.2012թ. 

Գորայք, ՄՖԿ և Գեոթիմ- 

ՄՖԿ ամենամյա այց՝ ՀԿՀ և 

գյուղապետի հետ 

Համայնքների մտահոգությունների քննարկմանը նվիրված 

հանդիպում (փոշի, ուրան, ռադիոակտիվ տարրեր, քամի և 

այլն): Որոշ հարցերի  պատասխաններ տրվեցին: Այցելություն 

կատարվեց համայնքի սոցիալական ծրագրերի տեղամասեր և 

Գորայքում Գեոթիմի հետ զրույց տեղի ունեցավ:  

2010-2012թթ. 

ժամանակահատ

վածում 

իրականացված 

ամենամսյա 

հանդիպումներ 

Գորայքում կազմակերպված 

տեղեկատվական 

հանդիպում-  ՀԿԿ, 

համայնքի 

ներկայացուցիչներ  և 

գյուղապետ 

Հերթական հանդիպում 

Ջերմուկում կազմակերպված ՀԿԿ և այլ հանդիպումներ  

31.05.2016թ. Ջերմուկի ՀԿԿ 

2015թ. վերջում իրականացված Ծրագրի նախագծի և ծախսերի 

օպտիմալացման արդյունքում տեղամասի նախագծում և 

ԲՍԱԳ-ի տվյալների փոփոխությունների պրեզենտացիա: 

18.02.2016թ. Ջերմուկի ՀԿԿ 

Ջերմուկի համար նախատեսված են սոցիալական ծրագրեր: 

Երկրաբանական աշխատանքները կսկսվեն գարնան վերջում: 

Հարցեր՝ Ջերմուկի քաղաքապետարանը հավաքում է 

դիմումներ հանքում աշխատանքների համար, այդպե՞ս է 

արդյոք կատարվելու հավաքագրումը: Արամ Պարունակյանը 

պարզաբանեց, որ դա քաղաքապետարանի 

նախաձեռնությունն է, իսկ տեղացիների հավաքագրումը 

կկազմակերպվի ընկերության կողմից: Ջերմուկում կբացվի 

տեղեկատվական կենտրոն, որը կօգնի համակարգել այդ 

գործընթացը: ՀԿԿ անդամները մտահոգված էին, որ 

կապալառուները կբերեն իրենց սեփական աշխատողներին և 

կանտեսեն տեղացի աշխատուժին: Մյուս հարցը 

աշխատողների բնակեցմանն էր վերաբերում. արդյոք 

ընկերությունն դրա հետ կապված որևէ պլան ունի: 

28.10.2015թ. Ջերմուկի ՀԿԿ 

Բնապահպանական աշխատանքները շարունակվում են: Որոշ 

սոցիալական ծրագրեր արդեն ավարտվել են, մի քանիսը դեռ 

ընթացքի մեջ են: ՀԿԿ-ն հարցրեց Ծրագրի աշխատանքների 

(շինարարության) մեկնարկի, ինչպես նաև 2016թ. 

նախատեսված սոցիալական ծրագրերի մասին: ՀԿԿ-ն 

մտահոգություն հայտնեց շինարարական աշխատանքները 

սկսելու հետ կապված: 

29.04.2015թ. Ջերմուկի ՀԿԿ 
Հավաքվեցին սոցիալական ծրագրերի վերաբերյալ 

արձագանքներն ու կարխիքները: Դրական արձագանք կար 
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Աղյուսակ 7-3. Ծրագրի շրջակա համայնքների կանոնավոր ներգրավվումը 2010թ. մինչ օրս 

Երբ Ով/որտեղ Ինչ 

հմտությունների զարգացման ծրագրի (<Հուշանվերներ 

թափոններից>) հետ կապված: Մանկական երգչախումբը 

հաջողություններ ունեցավ: ՀԿԿ-ն իր մտահոգությունը 

հայտնեց Ջերմուկում առողջապահական ծրագրերի 

սակավության վերաբերյալ: 

26.03.2015թ. Ջերմուկի ՀԿԿ 

Շարունակվում են բնապահպանական աշխատանքները, 

բոլոր համայնքներում շուտով կմեկնարկեն սոցիալական 

ծրագրերը: Ժողովի մասնակիցները իրենց մտահոգությունը 

հայտնեցին շինարարական աշխատանքների ձգձգման հետ 

կապված, շատ բնակիչները Ջերմուկից կմեկնեն 

ժամանակավոր աշխատանքներ փնտրելու նպատակով: Ի՞նչ 

պլաններ կան Ջերմուկի տեղեկատվական կենտրոնի հետ 

կապված: Ի՞նչ սոցիալական ծրագրեր են նախատեսվում 

Ջերմուկում 2015թ.: 

20.02.2015թ. Ջերմուկի ՀԿԿ 

Ժողովի նպատակն էր մարդկանց ներկայացնել Ընկերության 

կողմից ներկայումս իրականացվող բնապահպանական, 

երկրաբանական և սոցիալական աշխատանքները: Հարցեր 

տրվեցին շինարարությունը սկսելու, Ջերմուկում 

տեղեկատվական կենտրոն բացելու վերաբերյալ: 

27.12.2014թ. Ջերմուկ, ՀԿԿ ժողով, ՀԿՀ 

Խումբը շնորհակալություն է հայտնում 214թ. Ջերմուկում 

կատարված ներդրումների համար: Բացի այդ, Գեոթիմն 

աջակցում է քաղաքի աղբավայրի ցանկապատման 

աշխատանքներին: Մասնակիցները հետաքրքրվեցին, թե 

արդյոք 2015թ. շարունակվելու է երգչախմբին 

ֆինանսավորման ծրագիրը: Առաջարկվեց դիտարկել 

Ջերմուկում տեղեկատվական կենտրոն բացելու հարցը: 

Հարցրեցին նաև շինարարության ժամանակցույցի մասին և 

հայտնեցին հանքում աշխատելու Ջերմուկի բնակիչների 

հետաքրքվածության մասին: 

28.11.2014թ. Ջերմուկ, ՀԿԿ ժողով, ՀԿՀ 

ՀԿՀ-ն հակիրճ տեղեկացրեց տրամադրված 

հանքարդյունահանման լիցենզիայի մասին: Խումբը 

շնորհավորեց լիցենզիան ստանալու կապակցությամբ, 

քննարկեց հաջորդ տարի սոցիալական ծրագրեր 

իրականացնելու խնդրանքը, ներկայացվեցին գաղափարներ 

(տեղեկատվական կենտրոն Ջերմուկում և այլն)  

23.10.2014 Ջերմուկ, ՀԿԿ ժողով, ՀԿՀ 

ՀԿՀ-ն ներկայացրեց թարմ տեղեկություններ Կառավարության 

կողմից ՇՄԱԳ-ի հաստատման վերաբերյալ , շինարարության 

մեկնարկի, շինարարության և շահագործման փուլերում 

աշխատատեղերի թվի, հանքի ենթակառուցվածքների և դրանց 

տեղադիրքի մասին: Հարցեր տրվեցին աշխատատեղեր 

ստեղծելու վերաբերյալ և նշեցին Ջերմուկում տեղեկատվական 

կենտրոն բացելու անհրաժեշտության մասին, որը թույլ կտա 

ժողովրդին տեղեկանալ Ծրագրի, աշխատատեղերի  մասին և 
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Աղյուսակ 7-3. Ծրագրի շրջակա համայնքների կանոնավոր ներգրավվումը 2010թ. մինչ օրս 

Երբ Ով/որտեղ Ինչ 

այլն: 

16.07.2014 Ջերմուկ, ՀԿԿ ժողով, ՀԿՀ 

ՀԿՀ-ն նոր տեղեկություններ հաղորդեց բնապահպանական և 

սոցիալական աշխատանքների և ծրագրերի վերաբերյալ:  

ՀԿԿ-ի ներկայացուցիչները հարցրեցին թույլտվությունների 

ստացման գործում առաջընթացի մասին և հայտնեցին, որ 

Ջերմուկի բնակիչներն անհամբերությամբ սպասում են հանքի 

աշխատանքների մեկնարկին՝ աշխատանք ունենալու համար: 

Նրանք հարցրեցին հմտությունների հետազոտության և դրա 

նպատակի մասին: ՀԿՀ-ն մեկնաբանեց, թե ինչու է դա արվել և 

ներկայացրեց Ծրագրի մտադրությունները նախագծել 

վերապատրաստման ծրագիր տեղի բնակիչների համար: 

20.03.2014թ. 
Ջերմուկում կազմակերպված 

ՀԿԿ հանդիպում- ՀԿՀ 

ՀԿԿ ներկայացուցիչները հարցեր բարձրացրեցին 

սոցիալական ծրագրերի վերաբերյալ: Շուտով մեկնարկելու է 

դպրոցի մաքրման ծրագիրը: Ջերմուկի երգչախմբի տվյալները 

ներկայացվել են սոցիալական ծրագրերի ղեկավարին: Նրանք 

նաև հետաքրքրվեցին հանքի նոր նախագծի տեղադիրքի, 

ներառյալ ֆաբրիկայի ու ենթակառուցվածքների 

տեղադրության մասին: Ջերմուկի ներկայացուցիչները 

հրավիրվելու են Երևանում կայանալիք 

հանքարդյունաբերությանը նվիրված համաժողովին:  

07.02.2014թ. 
Ջերմուկում կազմակերպված 

ՀԿԿ հանդիպում- ՀԿՀ 

Ինժեներաերկրաբանական աշխատանքները հոկտեմբերի 19-

ից դադարեցված են, բնապահպանական ծրագրերին առնչվող 

աշխատանքները մասամբ իրականացվում են, 2013թ. 

սոցիալական բոլոր ծրագրերն ամփոփված են, 2014թ. համար 

սոցիալական նոր ծրագրեր են նախագծվում: ՀԿԿ անդամները 

հետաքրքրվեցին աշխատատեղերի մասին:  

14.10.2013թ. 

Ջերմուկում կազմակերպված 

ՀԿԿ հանդիպում- ՀԿՀ և 

սոցիալական ծրագրերի 

ղեկավար  

Հանդիպման նպատակը ԿՏՀ նոր տեղամասի վերաբերյալ 

կառավարության ներկայացուցիչների հետ 

բանակցությունների մասին նոր տվյալների տրամադրումն էր: 

Թիվ 28 տեղամասի ուսումնասիրության լիցենզիան տրվել  է 

480 հեկտարի համար: Նոր տեղամասի արժեքը կազմելու է 

ավելի քան 50 մլն ԱՄՆ դոլար: Ներկայումս շինարարության 

թույլտվությունը դեռ չի ստացվել:  

27.09.2013թ. 
Ջերմուկում կազմակերպված 

ՀԿԿ հանդիպում- ՀԿՀ 

Հանդիպման նպատակը ԿՏՀ նոր տեղամասի  և ֆաբրիկայի 

նոր տեղադիրքի վերաբերյալ կառավարության 

ներկայացուցիչների հետ բանակցություններին առնչվող նոր 

տեղեկատվության տրամադրումն էր: Բանակցային 

գործընթացը կավարտվի հոկտեմբերին: Ներկայացվեց նաև 

սոցիալական ծրագրերի կարգավիճակը  

16.08.2013թ. 
Ջերմուկում կազմակերպված 

ՀԿԿ հանդիպում- ՀԿՀ 

Հանդիպման նպատակը սոցիալական և բնապահպանական 

ծրագրերի վերաբերյալ թարմ տեղեկատվության 

տրամադրումն էր: Բնապահպանական ծրագրերին առնչվող 

աշխատանքներն ընթացքի մեջ են, իսկ նախատեսված 
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Աղյուսակ 7-3. Ծրագրի շրջակա համայնքների կանոնավոր ներգրավվումը 2010թ. մինչ օրս 

Երբ Ով/որտեղ Ինչ 

սոցիալական ծրագրերի իրականացումը կասեցված  է 

թույլտվությունների ուշացման պատճառով: Ներկայացվեց 

սոցիալական ծրագրերի կարգավիճակը:  

13.06.2013թ. 

Ջերմուկում կազմակերպված 

Ծրագրին նվիրված 

հանդիպում –ՄՖԿ, ՎԶԵԲ, 

երկու մարզերի մարզային և 

տեղական  

ինքնակառավարման 

մարմիններ, 

Լիդիանի/Գեոթիմի 

ղեկավար անձնակազմ, 

խորհրդականներ   

Հանդիպման նպատակը ծրագրի, ԿՏՀ հնարավոր տեղամասի, 

ներկայումս իրականացվող ուսումնասիրությունների, 

կենսաբազմազանությանն առնչվող խնդիրների, ԲՍԱԳ 

ընթացիկ կարգավիճակի  վերաբերյալ տեղեկությունների 

տրամադրումն էր:  

17.05.2013թ. 
Ջերմուկում կազմակերպված 

ՀԿԿ հանդիպում- ՀԿՀ 

Հանդիպման նպատակը սոցիալական և բնապահպանական 

ծրագրերի վերաբերյալ տեղեկությունների տրամադրումն էր: 

Հանքի ֆաբրիկայի տեղադիրքի փոփոխություն, որի դեպքում 

նոր հանգույցն ավելի մոտ կլինի Գնդեվազին: 

Որոնողահետախուզական աշխատանքներն ու սոցիալական 

ծրագրերն ընթացքի մեջ  են: 

06.02.2013թ. 

 

Ջերմուկում կազմակերպված 

ՀԿԿ հանդիպում- Լիդիանի 

տնօրենների խորհրդի 

նախագահ՝ Գորդոն Ուիլի, 

սոցիալական և  

բնապահպանական 

ծրագրերի մենեջեր, ՀԿՀ և 

սոցիալական ծրագրերի 

ղեկավար 

Գորդոնն ամփոփ ներկայացրեց բնապահպանական 

գնահատման և Ջերմուկի վրա ազդեցության (աղմուկ, փոշի, 

ջրային ռեսուրսներ, ռադիոակտիվություն) հիմնական 

արդյունքները: ՀԿԿ անդամներն առաջարկեցին Ջերմուկի հետ 

ավելի արդյունավետ կերպով փոխգործակցելու նպատակով 

կատարելագործել հաղորդակցության ծրագիրը: Արմեն 

Ստեփանյանը կանգ առավ փոշու, աղմուկի և քամու 

խնդիրների մանրամասն պարզաբանման վրա, ներկայացրեց 

աղմուկի ազդեցության գծապատկերները և ինտերնետի 

միջոցով ցույց տվեց աշխարհում գոյություն ունեցող 

նմանատիպ հանքերի օրինակներ:    

06.10. 2012թ. 

Ջերմուկի քաղաքապետի 

հետ հանդիպում 

ՎԲՀՀ (WWF-Armenia) 

հայաստանյան գրասենյակի 

ղեկավարի հետ հանդիպում   

Երկու հանդիպումները նվիրված էին Ծրագրի առաջընթացի և 

համագործակցության ուղղությունների քննարկմանը: 

30.08.2012թ. 
Ջերմուկի քաղաքապետի 

հետ հանդիպում 

Հանդիպման ընթացքում քննարկվեցին Ծրագրի առաջընթացն 

ու համագործակցության հնարավորությունները: 

10/23.01. 2012թ. 
Ջերմուկի քաղաքապետի 

հետ հանդիպում 

Ջերմուկի և Լիդիանի միջև նամակագրական 

հաղորդակցության մեկնարկ:  

2012թ. 

ընթացքում, 

ամեն ամիս 

Ջերմուկում կազմակերպված 

տեղեկատվական 

հանդիպում- ՀԿԿ անդամներ  

Հանդիպման նպատակը փոշու, քամու, պայթեցման, 

ռադիոակտիվության և աղմուկի ուսումնասիրությունների 

արդյունքները ներկայացնելն էր:  

23.11. 2011թ. Ջերմուկի քաղաքապետի Հանդիպման նպատակը ՈՒԱԻ ընկերության կողմից 
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Աղյուսակ 7-3. Ծրագրի շրջակա համայնքների կանոնավոր ներգրավվումը 2010թ. մինչ օրս 

Երբ Ով/որտեղ Ինչ 

 

 

հետ հանդիպում  պատրաստված ազդեցությունների նախնական 

հաշվետվության վերաբերյալ իրազեկումը, ինչպես նաև 

Լիդիանի ՀԿՀ-ների հետ Ծրագրի նախնական 

ազդեցությունների ու համագործակցության ուղղությունների 

քննարկումն է:  

Հոկտեմբեր 

2011թ. 

Ջերմուկի քաղաքապետի 

հետ հանդիպում  

Գեոթիմի և ՄՖԿ ներկայացուցիչները մասնակցեցին Անի 

Պլազա հյուրանոցում «Ամուլսար՝ ոսկու տենդ» ֆիլմի 

շնորհանդեսին, որը կազմակերպվել էր Էկոլուրի կողմից: 

Հարցազրույցներ տրվեցին տեղական «Ար» 

հեռուստաընկերությանը:   

Դեկտեմբեր 

2010թ. 

Ջերմուկի քաղաքապետի 

հետ հանդիպում 

Գեոթիմ ընկերությունը և Ամուլսարի Ծրագիրը ներկայացվեց  

Ջերմուկ քաղաքի բնակչությանը 

 

 

 
Աղյուսակ 7-4. Բնապահպանական և սոցիալական թույլտվությունների գործընթացի հետ կապված 

խորհրդակցություններ 2007-2014թթ. ընկած ժամանակահատվածում 

Անցյալում ՇՄԱԳ գործընթացում ներգրավվածությունը 

01.02.2016թ.  

ՇՄԱԳ-ի վերաբերյալ 

հանրային լսումներ 

Գորայքում 

Գորայքի գյուղապետը սկսեց լսումները և հակիրճ ներկայացրեց դրա 

նպատակը: Այնուհետև Հ.Ա.-ն տեղեկացրեց Ծրագրի ֆինանսավորման 

առաջընթացի մասին: Բնապահպանության նախարարությունը և 

Էկոաուդիտը ներկայացրեցին ծրագրի փոփոխությունները և 

համախատասխան հնարավոր հետևանքները՝ ճանապարհների ու 

փոխակրիչի ծրագգիծը կրճատվել է, ինչի արդյունքում ավելի քիչ 

տարածք է զբաղեցվում, և տեղի է ունեցել բյուջեի կրճատում: 

Փոխակրիչի երկարությունը նույնպես կկրճատվի, այն կկառուցվի 

գետնի վրա, որը խոչընդոտ կառաջացնի անցումների համար: Սակայն 

այդ ազդեցությունը կմեղմացվի մի քանի անցում կառուցելու շնորհիվ: 

Երեք ջարդիչի փոխարեն կկառուցվի երկու ջարդիչ, իսկ հանքաքարը 

12մմ փոխարեն կմանրացվի մինչև 19մմ (ավելի քիչ փոշու գոյացում): 

21.04.2016թ. 

ՇՄԱԳ-ի վերաբերյալ 

հանրային լսումներ 

Սարավանում 

Հ.Ա.-ն ներկայացրեց հանրային լսումների նպատակը: Ներկայացվեցին 

և քննարկվեցին ՇՄԱԳ-ում փոփոխությունները: Էկոաուդիտը 

ներկայացրեց պրեզենտացիա՝ ցույց տալով փոփոխությունները. 

կրճատվել է Ճանապարհների և փոխակրիչի երկարությունը; Երեք 

ջարդիչի փոխարեն կկառուցվի երկու ջարդիչ: Հանքաքարը կմանրացվի 

մինչև 19մմ չափի (12մմ փոխարեն) : Գործարանի տեղադիրքը նույնպես 

փոխվել է: Ցիանիդի լուծույթը կլինի ավելի նոսր: Ջրային ռեսուրսների 

օգտագործման ոչ մի փոփոխություն: 

Բարձրացված հարցերը. Անասունների տեղաշարժման ուղիները, ի՞նչ 

ազդեցություն դրանք կկրեն: Ըստ տեղացի փորձագետի այս ԲՍԱԳ-ը 

լավագույնն է, չնայած կան որոշ թերություններ: Ինչպիսի՞ ազդեցուններ 

Սարավանի արոտավայրերը կկրեն: Ինչպիսի՞ն կլինի Ընկերությունում 

աշխատավարձերի մակարդակը: Կօգնի՞ արդյոք Գեոթիմը 

երկրաբանական բաժնում սովորող նոր ուսանողներին: 

Հովարդ Սթիվենսոնը շնորհակալություն հայտնեց բոլորին իրենց 

մասնակցության համար, ամփոփեց առ այսօր ծրագրի տված 
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Աղյուսակ 7-4. Բնապահպանական և սոցիալական թույլտվությունների գործընթացի հետ կապված 

խորհրդակցություններ 2007-2014թթ. ընկած ժամանակահատվածում 

օգուտները և բարձրագույն չափանիշներին համապատասխանելու՝ 

Ընկերության պարտավորությունները: 

03.03.2016թ. 

ՇՄԱԳ-ի վերաբերյալ 

հանրային լսումներ 

Գնդեվազում 

Հ.Ա.-ն ներկայացրեց հանրային լսումների նպատակը: Ներկայացվեցին 

և քննարկվեցին ՇՄԱԳ-ում փոփոխությունները: Էկոաուդիտը 

ներկայացրեց պրեզենտացիա՝ ցույց տալով փոփոխությունները. 

կրճատվել է Ճանապարհների և փոխակրիչի երկարությունը; Երեք 

ջարդիչի փոխարեն կկառուցվի երկու ջարդիչ: Հանքաքարը կմանրացվի 

մինչև 19մմ չափի (12մմ փոխարեն) : Գործարանի տեղադիրքը նույնպես 

փոխվել է: Ցիանիդի լուծույթը կլինի ավելի նոսր: Ջրային ռեսուրսների 

օգտագործման ոչ մի փոփոխություն: Բարձրացված հարցերը. 

Ջրօգտագործման ի՞նչ համակարգ կկիրառվի կույտային 

տարրալվացման հրապարակում ջրի ցանկացած արտահոսք 

կանխարգելելու համար: Ինչպե՞ս են հիմնավորվում բոլոր 

փոփոխությունները: Որտե՞ղ է տեղակայվելու ԴԱԼ-ը: Ի՞նչ կլինի 

Գնդեվազի հարավում գտնվող այգիների հետ: 

17.12.2015թ. 

ՇՄԱԳ-ի վերաբերյալ 

հանրային լսումներ 

Գնդեվազում 

2016թ. սկզբում Ընկերությանը հաջողվեց 325 մլն ԱՄՆ դոլար գումար 

ապահովել Ծրագրի իրականացման համար: Գնդեվազ համայնքին 

ներկայացվեցին Ծրագրի նախագծում կատարված փոփոխությունները, 

որոնք ներկայացված են ՇՄԱԳ/ԲՍԱԳ-ի վերանայված տարբերակում: 

Հիմնական փոփոխությունները վերաբերում են ճանապարհներին, 

մանրացման հանգույցներին և փոխակրիչին: Մի քանի ամսից 

պատրաստ կլինի ՇՄԱԳ-ի հավելվածը: Շահագրգիռ կողմերը կարող են 

իրենց հարցերը ներկայացնել մինչև դեկտեմբերի 25-ը, որոնց 

պատասխաններ կտրվեն 10 օրվա ընթացքում: Վ. Թևոսյանը 

ներկայացրեց հիմնական փոփոխությունները և դրանց 

ազդեցությունները. կրճատվել է Ճանապարհների և փոխակրիչի 

երկարությունը; Երեք ջարդիչի փոխարեն կկառուցվի երկու ջարդիչ: 

Հանքաքարը կմանրացվի մինչև 19մմ չափի (12մմ փոխարեն) : 

Գործարանի տեղադիրքը նույնպես փոխվել է: Ցիանիդի լուծույթը կլինի 

ավելի նոսր: Դ.Ֆ-ն ներկայացրեց ԲՍԱԳ-ում կատարված 

փոփոխությունները: 

Բարձրացված հիմնական հարցերը. Ինչու՞ Ընկերությունը չի 

պատասխանում շրջակա միջավայրի վրա հանքերի բացասական 

ազդեցությունների վերաբերյալ հոդվածներին: Գեոթիմի պատասխանը 

Գնդեվազ համայնքի բողոք-նամակին նրանց համար բավարար չէր: 

ՄՖԿ-ի պատասխանը ցիանիդի մասին օրենսգրքի և դրա կիրարկման 

վերաբերյալ նույնպես չէր բավարարում համայնքին. այն խոսում է 

կենդանիների, թռչունների, սակայն ոչ մարդկանց մասին: 

Արմեն Ստեփանյանն առաջարկեց համաձայնեցնել հանդիպումների 

ձևաչափը (ավելի փոքր խումբ՝ կազմված Գեոթիմի և Գնդեվազ 

համայնքի ներկայացուցիչներից): 

25.08.2014թ. 

Գնդեվազ, ՇՄԱԳ-ի 

վերաբերյալ հանրային 

լսումներ 

Գնդեվազի լսումներում ներկայացվեցին ՇՄԱԳ-ի առանձին հայեցակետերը և 

իրականացված ուսումնասիրությունները, տարածաշրջանի և երկրի համար 

տնտեսական ձեռքբերումները, նախատեսվող աշխատատեղերը, ներդրումները 

և տեղի բնակիչների համար հմտությունների զարգացման 

հնարավորությունները: Լսարանի կողմից բարձրացված հարցերը վերաբերում 

էին ԿՏՀ-ի տեղադիրքին, ծիրանի այգիներին, ցիանիդի լուծույթին և մեղմացման 

միջոցառումներին, Ծրագրի ռիսկերին և այլ երկրների փորձին:     

12.11.2013թ. 
ՀՀ ԲՆ, փոխվարչապետի, 

Ջերմուկի քաղաքապետի և 

Համատեղ մասնակցություն երկու սոցիալական ծրագրերի բացման 

արարողությանը  



   

Շահագրգիռ կողմերի 

ներգրավման պլան 
Հունիս 2016թ.  
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Աղյուսակ 7-4. Բնապահպանական և սոցիալական թույլտվությունների գործընթացի հետ կապված 

խորհրդակցություններ 2007-2014թթ. ընկած ժամանակահատվածում 

Լիդիան/Գեոթիմի 

ղեկավարության 

հանդիպում Ջերմուկում 

31.07.2013թ. – 

18.09.2013թ. 

ՀՀ բնապահպանության 

նախարարություն Երևան- 

ՀՀ էկոնոմիկայի, 

էներգետիկայի եւ բնական 

պաշարների, 

քաղաքաշինության 

նախարարությունների 

ներկայացուցիչների 

հանդիպումը Լիդիանի և 

Գեոթիմի ղեկավարության 

հետ 

Նպատակային 8 հանդիպումների շարք, որոնք նվիրված էին ԿՏՀ տեղադիրքի 

ընտրության քննարկումներին:  

03.07.2013թ. 
ՀՀ բնապահպանության 

նախարարություն, Երևան 

ՀՀ կառավարության և Գեոթիմի ղեկավարության ներկայացուցիչներից 

բաղկացած աշխատանքային խմբի ձևավորում:  

   

11.07.2013թ. 

Գնդեվազում Գեոթիմի 

կազմակերպած հանրային 

լսումներ 

Հայեցակարգային ՇՄԱԳ-ի, ենթակառուցվածքների համար առաջարկված նոր 

տեղադիրքի վերաբերյալ տեղեկությունների տրամադրում: Գնդեվազ համայնքը 

հաստատում է Հ-ՇՄԱԳ-ը (Ամուլսարի ոսկեբեր քվարցիտների հանքավայրի 

հանքաքարից կույտային տարրալվացման եղանակով ոսկու կորզումը)  

հուլիս 2012թ. 
Գնդեվազ կազմակերպված 

հանրային լսումներ 

Արտավազդես և Տիգրանես բացահանքերի և Դատարկ ապարների լցակույտի 

ՇՄԱԳ փաստաթղթերի վերաբերյալ հանրային լսումներ: 

30.07. 2012թ. 

Երևանում կազմակերպված 

հանրային լսումներ- ՀՀԲՆ, 

Գեոթիմ 

Շահագրգիռ կողմերի հարցերին (ՀՀ ԲՆ փոխանցմամբ) տրվում են 

պատասխաններ: ՀՀ ԲՆ-ն ՇՄԱԳ-ը հաստատեց 2012թ. հուլիսի 31-ին:  

18.04.2012թ. 

Երևանում կազմակերպված 

հասարակական 

քննարկում- ՀՀԲՆ, Գեոթիմ 

Քննարկման նպատակը ՇՄԱԳ քննարկումն էր, որի ընթացքում շահագրգիռ 

կողմերի (ԳԱԱ Սևանա լճի պահպանության փորձագիտական հանձնաժողով, 

ՀԿ-ներ, ակտիվիստներ և այլն) բարձրացրած հարցերն ու մտահոգությունները 

արձանագրվեցին Գեոթիմի կողմից  

16.04.2012թ. 

Գորայք, Հանրային 

լսումներ, Գեոթիմ  

 

<<Խաչաքարի>> շահագործման լիցենզիայի վերաբերյալ ՇՄԱԳ փաստաթղթի 

ներկայացում: 

30.03.2012թ. 

Գորայք գյուղում  

կազմակերպված հանրային 

լսումներ - Գեոթիմ 

Արտավազդես և Տիգրանես բացահանքերի և դատարկ ապարների լցակույտի 

ՇՄԱԳ փաստաթղթի վերանայման գործընթացում ներգրավված անկախ 

փորձագետների արդյունքների և եզրակացությունների ներկայացում   

12.03.2012թ. 

Սարավանում  

կազմակերպված հանրային 

լսումներ - Գեոթիմ 

Արտավազդես և Տիգրանես բացահանքերի և Դատարկ ապարների լցակույտի 

ՇՄԱԳ փաստաթղթերի ներկայացում: 

22.02.2012թ.      

Երևանում կազմակերպված 

հասարակական 

քննարկում - ՀՀԲՆ, Գեոթիմ 

Արտավազդես և Տիգրանես բացահանքերի ՇՄԱԳ փաստաթղթերի 

ներկայացում:  

28.11. 2011 

Գորայքում 

կազմակերպված հանրային 

լսում- Գեոթիմ  

Հանքաքարի մշակման  հայեցակարգային նախագծի ներկայացում 

(Հանքաքարի մանրացում, փոխակրիչ համակարգով տեղափոխում, կույտի 

տարրալվացում  և ԱԴՎ (ՇՄԱԳ)) 

10.10.2011 

Երևան - 

բնապահպանության 

նախարարություն 

Հանքաքարի մշակման ծրագրի վերաբերյալ ՇՄԱԳ-ի (մանրացում, 

տեղափոխում, ԿՏ և ԱԴՎ) ներկայացում բնապահպանության 

նախարարությանը: 



   

Շահագրգիռ կողմերի 

ներգրավման պլան 
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Աղյուսակ 7-4. Բնապահպանական և սոցիալական թույլտվությունների գործընթացի հետ կապված 

խորհրդակցություններ 2007-2014թթ. ընկած ժամանակահատվածում 

Ապրիլ 2011թ. 

Գորայքում 

կազմակերպված հանրային 

լսումներ 

<<Խաչաքարի>> շահագործման լիցենզիայի վերաբերյալ ՇՄԱԳ-ի ներկայացում: 

Փետրվար 

2011թ. 
Գեոթիմ-ԲՆ 

Ամուլսարի ոսկու հանքի ծրագրի նախնական ուսումնասիրության 

հաշվետվության ներկայացում  

24.03.2010թ. 

Վայոց Ձորի մարզի 

Սարավան գյուղում 

կազմակերպված հանրային 

լսումներ, Գեոթիմ  

 

Շահագրգիռ կողմերին ՇՄԱԳ հաշվետվության ներկայացում (Սարավանի 

լիցենզիայի տարածքում երկրաբանահետախուզական աշխատանքներ): 

05.11.2009թ. 

Վայոց Ձորի մարզի 

Եղեգնաձոր քաղաքում 

կազմակերպված հանրային 

լսումներ, Գեոթիմ  

Շահագրգիռ կողմերին ՇՄԱԳ հաշվետվության ներկայացում (Տիգրանեսի 

բացահանք): 

ԲՍԱԳ-ի հետ կապված պաշտոնական խորհրդակցություններ  

02.06.2016թ. 

Հասարակական 

կազմակերպություններ, 

Երևան 

Պրեզենտացիաներ, որտեղ ներկայացվում են 2015թ. վերջում 

իրականացված Ծրագրի նախագծի և ծախսերի օպտիմալացման 

արդյունքում տեղի ունեցած տեղամասի նախագծի փոփոխությունները: 

Փոփոխությունները ներառում էին հանքատար ճանապարհի 

հատակագծի, կոնտակտային ջրերի ցամաքուրդի, ԴԱԼ-ի, մանրացման 

գործընթացի, փոխակրիչի ծրագծի, ԿՏՀ-ի նախագծի և գործընթացի 

փոփոխությունները: Պրեզենտացիաներում ներկայացված էին նաև 

նախագծի արդյունքում ստացված ԲՍԱԳ-ի նոր տվյալները: 

 

01.06.2016թ. 

ՀՀ Կառավարության և 

ֆինանսական 

հաստատությունների 

ներկայացուցիչներ, 

Երևան 

31.05.2016 
Ջերմուկի տեղական 

համայնք, Ջերմուկ  

 

 

13.06.2013թ. 

Ջերմուկում 

կազմակերպված Ծրագրին 

նվիրված հանդիպում –

ՄՖԿ, ՎԶԵԲ, երկու 

մարզերի ռեգիոնալ և 

տեղական կառավարման 

մարմինների 

ներկայացուցիչներն ու 

Լիդիանի և Գեոթիմի 

ղեկավարությունը, 

խորհրդականներ 

Հանդիպման նպատակը Ծրագրի վերաբերյալնոր տեղեկություններին, ԿՏՀ 

հնարավոր տեղադրության, ներկայումս իրականացվող 

ուսումնասիրություններին և ԲՍԱԳ ընթացքին  ծանոթացնելն էր: 

2011թ. 4-րդ 

եռամսյակ 

28.11.2011թ. 

Ջերմուկում 

կազմակերպված հանրային 

քննարկում, Գեոթիմ և 

ՈւԱԻ 

ԲՍԱԳ վերաբերյալ թարմ տեղեկությունների տրամադրման, ելակետային 

ուսումնասիրությունների արդյունքների ամփոփման, տեխնիկատնտեսական 

ուսումնասիրության համար առկա տեղեկատվության (այդ թվում՝ հանքի 

նախագիծը, աշխատանքների առանձնահատկություններն ու 

ժամանակացույցը) ներկայացման նպատակով կազմակերպված հանդիպում: 

2011թ. 4-րդ 

եռամսյակ 

28.11.2011թ. 

Գորայքում 

կազմակերպված հանրային 

խորհրդակցություն, 

Գեոթիմ և ՈՒԱԻ 

ԲՍԱԳ առաջընթացի և աղմուկի, ուրանի, վիզուալ ազդեցության, փոշու և այլ 

նախնական ազդեցությունների վերաբերյալ նոր տվյալների ներկայացման 

նպատակով կազմակերպված հանդիպում: 

13.05.2011 
Գորայքում, Գնդեվազում, 

Սարավանում և 

Հանդիպման նպատակը նախնական ուսումնասիրության արդյունքների և 

ԲՍԱԳ հայեցակարգի, Ելակետային վիճակի ու հանքի պլանի ներկայացումն 
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Աղյուսակ 7-4. Բնապահպանական և սոցիալական թույլտվությունների գործընթացի հետ կապված 

խորհրդակցություններ 2007-2014թթ. ընկած ժամանակահատվածում 

Ջերմուկում 

կազմակերպված հանրային 

խորհրդակցություն  և 

պաշտոնական 

շնորհանդես, որին 

մասնակցում էին տեղական 

կառավարման 

մարմինների 

ղեկավարները, «Էկոլուր» 

հասարակական 

կազմակերպությունը, 

ՈւԱԻ և Գեոթիմ 

ընկերությունները 

էր: 

Հունիս և 

հուլիս 2010թ. 

Գնդեվազում, Գորայքում, 

Ուղեձորում, Սարավանում, 

Ջերմուկում ՈՒԱԻ և 

Գեոթիմ ընկերությունների 

կազմակերպած ոչ 

պաշտոնական 

հանդիպումներ կապված 

նախնական 

ուսումնասիրության հետ 

ԲՍԱԳ հայեցակարգի ներկայացման և սոցիալ-տնտեսական հարցերի 

քննարկման ու բնապահպանական և սոցիալական մտահոգությունների 

ներկայացման նպատակով կազմակերպված հանդիպումներ: 

 

ԲՍԱԳ վերաբերյալ շահագրգիռ կողմերի պաշտոնական խորհրդակցություններ և հանդիպումներ հասարակական 

կազմակերպությունների հետ  

Մայիս 2013թ. 

Էկոլուր, Գեոթիմ, 

լրատվամիջոցներ և 

շահագրգիռ կողմեր 

Էկոլուրի կազմակերպած 

մամուլի ասուլիսում 

Ամուլսարի շրջակա տարածքում կենսաբազմազանության խնդիրները 

Ապրիլ 2013թ. 
Կովկասի բնության 

հիմնադրամ և Գեոթիմ 

Ներկայացվեց Ամուլսարի Ծրագիրը և քննարկվեցին համագործակցության 

հնարավորությունները 

Ապրիլ 2013թ. 

Հայկական 

բնապահպանական ցանց, 

Գեոթիմ 

Պինդ թափոնների կառավարման ուսուցման ծրագրեր Հայաստանում 

Օգոստոս 

2012թ. 

 

Եղեգնաձորում Վայոց Ձորի 

մարզպետի հետ 

հանդիպում 

 

Ծրագրի առաջընթացի և համագործակցության ուղիների հայտնաբերման 

նպատակով կազմակերպված հանդիպում:  

Հունիս 2012թ. 

Ջերմուկի զարգացման 

կենտրոնը  կազմակերպել 

էր Ամուլսարի Ծրագրի 

վերաբերյալ համաժողով 

(անցկացվեց Երևանում) 

Գեոթիմի և ՄՖԿ ներկայացուցիչները մասնակցում էին համաժողովին և 

պատասխանում Ծրագրին առնչվող հարցերին 

Մայիս 2012թ. 

Մարիոթ հյուրանոցում 

Գեոթիմը կազմակերպել էր 

քննարկումներ 

քաղաքացիական 

հասարակության 

Մտահոգություններ բարձրացվեցին Ծրագրի հետ կապված: Մտահոգիչ 

հարցերին տրվեցին պատասխաններ 
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Աղյուսակ 7-4. Բնապահպանական և սոցիալական թույլտվությունների գործընթացի հետ կապված 

խորհրդակցություններ 2007-2014թթ. ընկած ժամանակահատվածում 

ներկայացուցիչների հետ 

 

Մարտ 2012 

 

Կանաչների միություն և 

Գեոթիմի ղեկավարություն 

Հանդիպման ընթացքում ներկայացվեց Ծրագիրը և քննարկվեցին հավանական 

ազդեցությունները 

Նոյեմբեր 

2011թ. 

Հայաստանի երիտասարդ 

իրավաբանների 

ասոցիացիա և Գեոթիմ 

Հանդիպման ընթացքում ներկայացվեց Ծրագիրը և քննարկվեցին հավանական 

ազդեցությունները 

Հոկտեմբեր 

2011թ. 

Երևանում Էկոլուրը 

կազմակերպեց ֆիլմի 

ցուցադրություն, որին 

ներկա էին Գեոթիմի և 

քաղաքացիական 

հասարակության 

ներկայացուցիչներ 

Գեոթիմի բնապահպանության գծով մենեջերը պատասխանեց Ամուլսարի 

մասին ֆիլմի (Էկոլուրի պատրաստած) վերաբերյալ բարձրացված հարցերին և 

այլ հարցերի 

Սեպտեմբեր 

2011թ. 

Արմենիա Թրի Փրոջեկտ 

(ATP) և Գեոթիմ 

Քննարկվեցին ծառանտունկի, բնապահպանական կրթության և իրազեկման 

գործում համագործակցության հնարավորությունները 

Մայիս 2011թ. 

Ջերմուկի քաղաքապետ, 

Էկոլուր, Ջերմուկի 

զարգացման կենտրոն և 

Գեոթիմ 

Գեոթիմը պատասխանել է բարձրացված հարցերին 

Ապրիլ 2011թ. 

Երևան, Էներգետիկայի և 

բնական պաշարների 

նախարարություն 

Կույտային տարրալվացման տեխնոլոգիայի ներկայացման նպատակով 

կազմակերպված հանդիպում: 

Դեկտեմբեր 

2010թ., 

Ապրիլ 2011թ. 

Ջերմուկ, «Էկոլուր» ՀԿ 

(ապրիլին կայանալիք 

հանդիպման 

կապակցությամբ) 

Հանդիպման նպատակը Ծրագրի քննարկումը և Էկոլուրի կողմից 

բարձրաձայնած մտահոգությունների (փոշի, ուրանի առկայություն և այլն) 

քննարկումն էր:  

Հոկտեմբեր 

2010թ. 

Բնապահպանական 

մարզային տեսչության 

գրասենյակ  

Ներկայացնել և գրանցել Գեոթիմը  

 

7.5 Շահագրգիռ կողմերի հիմնական հարցերը 

Ստորև ներկայացված է  նախկինում ներգրավման գործըթացում շահագրգիռ կողմերի 

բարձրացրած ամենատարածված հարցերի և դրանց տրված պատասխանների 

ամփոփագիրը:  

Շահագրգիռ կողմերի կողմից լրացուցիչ մեկնաբանությունների և հարցերի  բարձրացումը 

խրախուսվում է: 

 

Հարցեր 
Շահագրգիռ կողմերի 

սկզբնական խումբ 

Ուրան – Ուրանի ֆոնային մակարդակը Ծրագրի տարածքում մարդու 

առողջության համար վտանգ չի ներկայացնում:  Չափումները ցույց են 

տվել, որ կոնցենտրացիաները  աշխարհում արդյունաբերական և 

բնակելի տարածքների համար սահմանված ամենախիստ 

բնապահպանական չափանիշներից ցածր են (ԱՄՆ ՇՄՊԳ): Վերցված 

Ազդակիր 

համայնքներ 
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Հարցեր 
Շահագրգիռ կողմերի 

սկզբնական խումբ 

ավելի քան 2000 հողի և ապարների նմուշների կոնցենտրացիան 

համեմատվել է ըստ ԱՄՆ ՇՄՊԳ չափանիշների, որի արդյունքում 

սահմանվել է, որ միջին կոնցենտրացիաներն ավելի ցածր են, քան 

Հայաստանի տարածքի հողերում գրանցված բնորոշ միջին արժեքները: 

Փոշի– Որպես Ծրագրի ԲՍԱ գնահատման կարևորագույն տարր 

իրականացվում է Փոշու տարածման մոդելավորում: Այս 

գործընթացում հաշվի են առնվում հատուկ վերահսկմամբ 

իրականացվող պայթեցումներից, բեռնափոխադրումներից և 

փոխակրիչների տեղաշարժման հետևանքով բարձրացող փոշին և դրա 

նստեցումը: Բոլոր ուսումնասիրությունների արդյունքները հնարավոր 

ազդակիր համայնքներին ներկայացվելու են հանրային 

խորհրդակցությունների միջոցով, իսկ համայնքներից ստացված 

արձագանքները հաշվի կառնվեն ծրագրի մանրամասն նախագծման 

գործընթացում: Գեոթիմը փոշու ազդեցության վերացման կամ 

նվազագույնի հասցնելու նպատակով միջոցներ է կիրառելու, օրինակ՝ 

տեսանելիությունը սահմանափակող արգելապատեր, ջրցան 

մեքենաներ, փակ փոխակրիչներ և շենքի ներսում տեղակայված 

ջարդիչ կայան:   

Ազդակիր 

համայնքներ 

Ջուր – Իրականացվել են հիդրոլոգիական և հիդրոերկրաբանական 

մանրակրկիտ ուսումնասիրություններ: Դեպի Ջերմուկի հանքային ջրի 

աղբյուրներ հոսող մակերևութային ջրեր կամ ջրատար հորիզոններ 

Ամուլսարի վրա կամ դրա շուրջ չկան: Ամուլսարի ստորերկրյա ջրերը 

հոսում են դեպի հարավ, այն դեպքում երբ Ջերմուկը գտնվում է 

Ամուլսարի բացահանքից 14կմ դեպի հյուսիս: Ամուլսարի ոսկու հանքի 

ծրագիրն այնպես է նախագծվել, որ ծրագրի հանքահումքի մշակման 

կառույցները Սևանա լճի ուղղակի ազդեցության գոտուց դուրս գտնվեն:  

Ջերմուկի և երկրի 

մակարդակով 

շահագրգիռ կողմեր, 

այդ թվում՝ ՀԿ-ներ 

Վիզուալ ազդեցություն - Որպես Ծրագրի բնապահպանական և 

սոցիալական ազդեցության գնահատման կարևորագույն տարր 

իրականացվում է վիզուալ ազդեցության մանրամասն գնահատում: 

Ծրագրի վիզուալ ազդեցության գնահատման նպատակով հարևան 

համայնքներում սահմանվել են դիտակետեր: Բոլոր 

ուսումնասիրությունների արդյունքները հնարավոր ազդակիր 

համայնքներին ներկայացվելու են հանրային խորհրդակցությունների 

միջոցով: Բացահանքի վիզուալ ազդեցության մեղմացման նպատակով 

Գեոթիմը տնկել է ավելի քան 4000 ծառ և կառուցել 3 տնկարան՝ 

աճեցնելով ավելի քան 60 000 տնկի:  

Ազդակիր 

համայնքներ 

Աղմուկ – Իրականացվել են աղմուկի ազդեցության 

ուսումնասիրություններ, սակայն Ծրագրի նախագծի 

փոփոխություններում ներառելու նպատակով դրանք պետք է նորից 

կատարվեն: Բոլոր ուսումնասիրությունների արդյունքները 

պոտենցիալ ազդակիր համայնքներին ներկայացվելու են հանրային 

խորհրդակցությունների միջոցով, իսկ համայնքներից ստացված 

արձագանքները հաշվի կառնվեն Ծրագրի մանրամասն նախագծման 

Ազդակիր 

համայնքներ 
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սկզբնական խումբ 

գործընթացում:   

Կենսաբազմազանություն- Ընկերությունը Ծրագրի տարածքի 

կենդանական և բուսական աշխարհի մեծածավալ 

ուսումնասիրություններ է իրականացրել, որոնցում ներգրավվել են 

կենսաբազմազանության տեղական և միջազգային փորձագետներ: 

Կենսաբազմազանության վրա հնարավոր ազդեցության մանրամասն 

գնահատման արդյունքները և հնարավոր ազդեցությունների 

մեղմացմանն ուղղված  միջոցառումները նկարագրվելու են 

բնապահպանական և սոցիալական գնահատման մեջ:  

Երկրի մակարդակով 

շահագրգիռ կողմեր, 

այդ թվում՝ ՀԿ-ներ 

Սեյսմիկություն – Տեղամասի 100կմ շառավղով տարածքում 

ամենավերջին երկրաշարժը գրանցվել է 2008 թվականին: Տեղամասին 

ամենամոտ խզվածքը ընկնում է  հանքավայրի ենթակառուցվածքներից 

10-13կմ հեռավորության վրա: Սեյսմակայունության հետ կապված 

մտահոգությունների կիզակետում սովորաբար տարրալվացման 

հարթակը և դատարկ ապարների լցակույտն են: Երկուսն էլ այնպես են 

նախագծվել, որ կարողանան դիմակայել 6.3 - 6.5 մագնիտուդ 

ուժգնությամբ երկրաշարժի: 

Երկրի մակարդակով 

շահագրգիռ կողմեր 

Ցիանիդի կառավարում – Լիդիանը/Գեոթիմը պատրաստվում է 

Ցիանիդի Կառավարման Միջազգային Օրենսգրքի ստորագրող կողմ 

դառնալ: Կույտային տարրալվացման հարթակը և ավազանները 

նախագծվել են զրոյական արտանետումների սկզբունքով:   

Երկրի մակարդակով 

շահագրգիռ կողմեր 

Սպանդարյանի և Կեչուտի ջրամբարներ – Ծրագրի հանգույցներից ոչ 

մեկը չի գտնվում Սևանա լճի անմիջական ազդեցության գոտում:  

Երկրի մակարդակով 

շահագրգիռ կողմեր 

Արփա գետ – հանքի մանրակրկիտ մեկնաբանում, ներառյալ՝ 

ձկնաբուծարանից վերև կույտային տարրալվացման հրապարակում 

ցիանդի օգտագործումը և կառավարումը: 

Գետի ստորին 

հոսանքից օգտվողներ 

Տեղական ռեսուրսների օգտագործումը Ծրագրի համար որպես 

մատակարար: Գեոթիմն աջակցել է գյուղում կարի արտադրամասի 

հիմնադրմանը, որն արդեն գործում է: Արտադրամասի պետն ու 6 

աշխատակիցները տեղի բնակիչներ են: Նրանք Ամուլսարի Ծրագրի 

շրջանակներում  մատակարարում են նմուշառման տոպրակներ:  

Գեոթիմը ստեղծել է երեք տնկարան, որտեղ աշխատում են 12 տեղի 

բնակիչներ, որոնց մեծ մասը կանայք են:  2014թ. Գեոթիմը 

վերապատրաստման ծրագիր է մեկնարկելու, որի նպատակն է 

զարգացնել շինարարական և շահագործման աշխատանքներում 

տեղացի բնակիչների հմտությունները, ինչպես նաև նպաստել հանքի 

աշխատանքների հետ կապված փոքր և միջին ձեռնարկությունների 

զարգացմանը:  

Ազդակիր 

համայնքներ և 

ազդեցության 

ընդարձակ տարածք 

Ջերմուկում տուրիզմի վրա ազդեցությունը – Ամուլսարի Ծրագրի 

տեղամասը գտջնվում է Ջերմուկից 14կմ հեռավորության վրա:  

Ներկայումս մշակվում են վիզուալ ազդեցության մեղմացման մի շարք 

միջոցառումներ: Քիչ հավանական է, որ փոշին, պայթեցումները կամ 

աղմուկը կազդեն Ջերմուկի վրա: Գեոթիմը ի վիճակի է արագ 

արձագանքել զբոսաշրջության վրա հնարավոր հետևանքներին, 

Ջերմուկ 
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Հարցեր 
Շահագրգիռ կողմերի 

սկզբնական խումբ 

սակայն գտնում է, որ հանքարդյունաբերությունը և զբոսաշրջությունը 

կարող են իրար փոխլրացնել, եթե բոլոր բնապահպանական և 

սոցիալական ազդեցությունները բավարար չափով մեղմացվում են: 

Հողօգտագործում Գնդեվազում – Գնդեվազում հողերի 

սեփականատերերը մտահոգված են սեփական հողակտորների 

վաճառքի խնդրով, որոնք ներկայումս օգտագործվում են որպես 

պտղատու այգիներ կամ գյուղատնտեսական նշանակության հողեր են: 

Հողօգտագործման և հողի ձեռքբերման հարցերի քննարկման 

նպատակով 2013թ. և 2014թ. Գեոթիմը հանդիպումներ է կազմակերպել 

այգեգործների հետ Գորայքում, Գնդեվազում և Սարավանում, որտեղ 

մասնակցել են գյուղապետերը և համայնքի այլ ներկայացուցիչներ՝ 

ներկայացնելով հողային հարցերի հիմնական մոտեցումները 

(փոխհատուցում, կենսամիջոցների վերականգման ծրագրեր), 

այնուհետև 2014թ. նույն թեմայով հանդիպում անցկացվեց Գնդեվազում:   
 

Գնդեվազ 

Պաշտոնական բողոքներ. կենսամիջոցներ, շրջակա միջավայրի աղտոտում, աշխատակիցների 

առողջապահություն, Ծրագրի վերաբերյալ իրականությանը չհամապատասխանող 

տեղեկատվություն, համայնքների ոչ լիովին ներգրավում: 

Ինը հասարակական կազմակերպությունների աջակցությամբ 

Գնդեվազի և Ջերմուկի երկու բնակչի կողմից CAO կազմակերպության 

պատասխանատուին 2014թ. ներկայացվել էր բողոք Լիդիան 

Ինթերնեյշնլ ընկերությունում ՄՖԿ-ի կատարած ներդրումների հետ 

կապված: Հայցվորները պնդում են, որ անասունները տեղական կերը 

չեն ուտում, դժվար է վաճառել գյուղատնտեսական ապրանքները, 

ցիանիդով տարրալվացումը տեղի է ունենում գյուղից 2 կմ 

հեռավորության վրա, որը մահացու հետևանք կունենա Գնդեվազի 

վրա: 

Գնդեվազ 

2014թ. հուլիսին CAO-ն ստացավ երկրորդ բողոքը, որը ներկայացվել էր 

Գնդեվազ գյուղի 147 բնակչի կողմից, ովքեր կենսամիջոցների, 

բնապահպանական և համայնքի բնակչության առողջության 

վերաբերյալ իրենց մտահոգությունն էին հայտնում: Իրենց բողոքում 

մարդիկ հայտարարում են Ծրագրի վերաբերյալ համապատասխան 

տեղեկատվության բացակայության մասին, ներառյալ՝ հողի 

ձեռքբերում և վերաբնակեցման պլանների մասին: Նրանք պնդում են 

նաև  Ծրագրի ցիանիդով տարրալվացման համակարգից շրջակա 

միջավայրի հավանական աղտոտման, դաշտերի, անասունների և 

հողամասերի վրա ազդող փոշու աղտոտման, աշխատողների 

առողջապահության և համայնքների ոչ պատշաճ ներգրավման մասին: 
 

Գնդեվազ 

 

7.6 Ազդեցությունների գնահատումից բխող պարտավորություններ 

Հավանական էական բացասական ազդեցությունները կառավարելու և նվազագույնի 

հասցնելու նպատակով, ինչպես նաև Ծրագրի օգուտներն ավելացնելու նպատակով 

ԲՍԱԳ-ի շրջանակներում մշակվել են սոցիալական և բնապահպանական տարբեր 

պարտավորություններ: 
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 ԲՍԱԳ-ն ուղեկցվում է Պարտավորությունների գրանցամատյանով, որը ներքին 

փաստաթուղթ է հանդիսանում, որտեղ թվարկվում են բնապահպանական և 

սոցիալական խնդիրների հետ կապված Ծրագրի կողմից իրականացվելիք 

գործողությունները: Համայնքների զարգացմանն ուղղված գործողություններ 

իրականացնելու նպատակով ստորև թվարկվում են մի շարք պարտավորություններ, 

որոնք արտացոլում են կառավարման ընդունված ստանդարտ միջոցառումները, 

որոնք արդեն ԲՍԿՀ-ի համաձայն ներառված են կամ կներառվեն սոցիալական, 

կենսաբազմազանութան և բնապահպանական կառավարման պլաններում: ՇԿՆՊ-ին 

վերաբերող Լիդիանի հիմնական պարտավորությունները թվարկվում են 

ստորև.Ծրագրի գործողությունների հետ կապված ակնկալվող և հայտնաբերված 

ազդեցությունները կառավարելու համար հաղորդակցման արդյունավետ 

ռազմավարությունները կարևոր են տեղական մակարդակով շահագրգիռ կողմերի 

հետ դրանք ներկայացնելու համար: 

 Շինարարության և շահագործման ընթացքում տեղական համայնքների հետ 

կիրականացվեն ցիանիդի օգտագործման, տեղափոխման և դրա ռիսկերի վերաբերյալ 

արդյունավետ հաղորդակցության ծրագրեր: 

 Նպաստել ՊԱՀ-ներում համայնքի համախմբվածությանը, որպեսզի նրանք սեփական 

ուժերով կարողանան հաղթահարել սոցիալական արատները: Սա կարող է ներառել 

առողջ ապրելակերպի զարգացում, սպորտային միջոցառումների կազմակերպում և 

այլն: 

 Մշակել տեղեկատվական գործուն ռազմավարություններ` ներկայացնելու Ծրագրի 

դերն ու պատասխանատվությունը, որով այն աջակցում է առողջապահական 

ծառայությունների մատուցմանը ուսումնասիրվող տարածքում:  

 Համայնքների համար կապահովվի լայն շրջանակներում հրապարակված և 

արդյունավետ կերպով կառավարվող գանգատարկման մեխանիզմ, որը թույլ կտա 

գրանցել բողոքները կամ տրամադրել կարևոր տեղեկատվություն ռեսուրսների հետ 

կապված լարվածության վերաբերյալ: 

 Շարունակական խորհրդակցություն տեղի կունենա համայնքների հետ կապերի 

հանձնաժողովի (ՀԿՀ) խմբերի հետ, որը կօգտագործվի որպես ֆորմալ գործընթաց 

ներհոսքի չնախատեսված անուղղակի ազդեցությունների մասին տեղեկատվության  

ստացման համար: 

 Լիդիանը աջակցություն կցուցաբերի գյուղապետերին իրենց համայնքներում 

բնակչության աճի պլանավորման համար, այդ թվում՝ ծառայությունների վրա 

հավանական ազդեցությունները հաշվի առնելով: 
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 Բոլոր աշխատատեղերի մասին հայտարարությունները կներկայացվեն Գնդեվազում և 

Ջերմուկում Ամուլսարի տեղեկատվական կենտրոնում վերջնաժամկետից առնվազն 

երկու շաբաթ առաջ: 

 Ծրագիրն արդեն իրականացնում է ջրերի մոնիտորինգի մասնակցային ծրագիր՝ 

Գնդեվազի և հովիվների ներկայացուցիչների մասնկացությամբ, որը շարունակական 

կլինի:  

 Շինարարական փուլի ընթացքում կանցկացվեն նպատակային հանդիպումներ 

դիտարկեելու ա) ցիանիդի կառավարման, բ) ջրային ռեսուրսների կառավարման 

գործընթացները, գ) սեզոնային հովիվների գործունեություն և դ) առկա 

էկոհամակարգերի ծառայությունները, մասնավորապես կենսամիջոցների և 

ապրելակերպի վրա հետևանքները ուսումնասիրելու նպատակով: 

 Անհրաժեշտության դեպքում Լիդիան/Գեոթիմ ընկերությունները Գնդեվազի 

Ամուլսարի տեղեկատվական կենտրոնում, ինչպես նաև քաղաքապետարանում և 

գյուղապետարաններում (Ջերմուկ, Սարավան և Գորայք) և Երևանում  

կկազմակերպեն հանդիպումներ և սեմինարներ՝ ներկայացնելու շինարարական 

աշխատանքներն ու ժամանակացույցը 2016թ. ապրիլից մինչև 2018թ. կեսերը: 

 Շինարարության ընթացքում աղմուկ առաջացնող աշխատանքները կկազմակերպվեն 

այնպես, որ տեղական համայնքներում մեկնարկող նոր աշխատանքների մասին 

շահագրգիռ կողմերի ներգրավման մեխանիզմների միջոցով կտեղեկացվի նախօրոք: 

 Տեղական համայնքների համար կանցկացվեն վերապատրասման դասընթացներ՝ 

նրանց հմտությունները զարգացնելու նպատակով:  

 

8 ՇԱՀԱԳՐԳԻՌ ԿՈՂՄԵՐԻ ՆԵՐԳՐԱՎՄԱՆ ԾՐԱԳԻՐ, ՀԵՏԱԳԱ 

ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ   ՄԵԹՈԴՆԵՐ  

 

Շահագրգիռ կողմերի շարունակական ներգրավումը հետագայում տեղի կունենա 

կանոնավոր կերպով Ծրագրի հաջորդ փուլերի ընթացքում, մասնավորապես՝ 

 ՇՄԱԳ հանրային լսումներ, հանդիպումներ, քննարկումներ 

 ԲՍԱԳ-ի հրապարակում 

 Հանքը կառուցելու և շահագործելու համար պահանջվող թույլտվություններ 

 Միջազգային չափանիշներով պահանջվող հատուկ խորհրդակցություններ 

 Շինարարություն 

 Շահագործում 

 Ապամոնտաժում և փակում:  

 

Զուգահեռ Գեոթիմը մշակել է հանգամանալից պլան, որը նախատեսվում է իրականացնել 

2015, 2016 և 2017թթ.՝ ներգրավելով շահագրգիռ տարբեր կողմերի, այդ թվում՝ 
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 Հայաստանի կառավարություն. Վարչապետ, Էկոնոմիկայի նախարարություն, 

Էներգիայի և բնական ռեսուրսների նախարարություն, Բնության պահպանության 

նախարարություն, Տերիտորիալ ադմինիստտրացիայի նախարարություն, 

Քաղաքաշինության նախարարություն 

 Հայկական սփյուռք 

 Բազմազգ և միջազգային կազմակերպությկուններ (այդ թվում՝ Միացյալ Ազգերի 

Կազմակերպություն, Համաշխարհային Բանկի Խումբ, ՎԶԵԲ, Եվրամիություն, 

ԱԶԲ, երկկողմ դոնորներ և այլն), 

 Ոչ առևտրային և հասարակական կազմակերպություններ բոլոր 

մակարդակներում, ներառյալ՝ համայնքներում գրանցված կազմակերպություններ 

կամ շահագրգիռ խմբեր (ՀԿ-ներ, աշխատանքային, երիտասարդական, 

ձեռնարկատիրական, բնապահպանական և այլ կազմակերպություններ), 

 Առևտրային կազմակերպություններ, տեղացի ձեռներեցներ և ձեռնարկատիրական 

ասոցիացիաներ, 

 Ծրագրի աշխատակիցներ և կապալառուներ, և 

 Լրատվամիջոցներ 

 

8.1 Ներգրավման մեթոդներ 

Այս բաժնում հակիրճ նկարագրվում են ներգրավման այն հիմնական մեթոդները, որոնք 

օգտագործվելու են Ծրագրի յուրաքանչյուր փուլում: 

Այն մեթոդները, որոնք օգտագործվել են Ծրագրի զարգացման ընթացքում և դեռ 

օգտագործվելու են ապագայում շահագրգիռ կողմերի ներգրավման գործընթացում 

հիմնված են անցյալում օգտագործված շահագրգիռ կողմերի ներգրավման հաջողված 

մեթոդների  վրա: 7.3 բաժնում նկարագրվող բոլոր եղանակները կշարունակվեն 

իրականացվել Ծրագրի շահագործման ողջ ընթացքում: 

 

8.1.1 ԲՍԱԳ-ի հետ կապված խորհրդակցություններ 

ԲՍԱԳ-ի վերաբերյալ խորհրդակցությունները համակարգվում են Գեոթիմի և 

ընկերության խորհրդատուների կողմից՝ շահագրգիռ կողմերին ներկայացնելու 

բնապահպանական և սոցիալական գնահատման գործընթացը և արդյունքները, քննարկել 

և ստանալ արձագանքներ դրա վերաբերյալ: Այս գործընթացն առավել մանրամասնորեն 

ներկայացված  է 8.2 բաժնում:  

 

Ենթադրվում է, որ Հայաստանի օրենսդրությամբ պահանջվող լրացուցիչ հանրային 

լսումներ կպահանջվեն 2016թ. շինարարական թույլտվությունների համար:  

 

Ներկայումս նախատեսվում է, որ վերջնական ԲՍԱԳ փաստաթուղթը կհրապարակվի 

Լիդիան և Գեոթիմ ընկերությունների կայքում մինչև 2016թ. մայիսի կեսերը: Զուգահեռ 

կներկայացվի ոչ տեխնիկական ամփոփագիրը՝ ‹‹Տեղեկատվական թերթիկը››` ավելի լավ 

մեկնաբանելու ԲՍԱԳ-ի մեղմացման միջոցառումների հետ կապված հիմնական 

հարցերը: Ի լրումն, 2016թ. մայիսի 18-ին ԲՍԱԳ-ի վերաբերյալ ներածական հանդիպում է 
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նախատեսված՝ ներառելու ներկայացուցիչներ բոլոր համայնքներից, ներկայացնելու 

Ծրագրի վերջնական փոփոխությունները: 

 

2016թ. երկրորդ և երրորդ եռամսյակներում չորս համայնքներում և Երևանում 

կանցկացվեն հանրային քննարկում-խորհրդակցություններ ՀԿ-ների և քաղաքացիական 

հասարակության կազմակերպությունների և համապատասխան պետական մարմինների 

հետ՝ 

 Առաջին տեղեկատվական բնույթի հանդիպումները Գնդեվազում, Սարավանում, 

Գորայքում և Ջերմուկում ԲՍԱԳ-ի հրապարակման հնարավորության 

վերաբերյալ, 

 ՀԿ-ների հետ կազմակերպված կլոր սեղան Երևանում ՝ ԲՍԱԳ-ի հրապարակումից 

հետո,  

 ԲՍԱԳ-ի վերաբերյալ տեղեկատվական բնույթի հանդիպում Երևանում 

միջազգային ֆինանսական հաստատությունների, դեսպանատների, միջազգային 

կազմակերպությունների տեղական ներկայացուցիչների և բիզնես գործընկերների 

հետ, 

 Անհրաժեշտության դեպքում նպատակային քննարկումներ կկազմակերպվեն 

Ծրագրի տարածքում և Երևանում կոնկրետ հարցերի վերաբերյալ, 

 Խորհրդատվական հանդիպում Գնդեվազում, Սարավանում, Գորայքում և 

Ջերմուկում ԲՍԱԳ-ի հրապարակումից հետո, և 

 Անհրաժեշտության դեպքում կանցկացվեն լրացուցիչ հանդիպումներ ԲՍԱԳ-ի 

հրապարակման և տեղեկատվության տրամադրման համար: 

 

Մի շարք միջոցառումներ են կազմակերպվել 2015թ.՝ ԲՍԱԳ-ի նախկին տարբերակի 

հրապարակման ժամանակ:  
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8.1.2 Ծրագրին նվիրված տեղեկատվական հանդիպումներ և սեմինարներ 

Ծրագրին նվիրված տեղեկատվական հանդիպումները ներգրավման ամենատարածված 

մեթոդներից են: Նմանատիպ հանդիպումները, որոնք անցկացվել են 2011թ. սկսած, 

ներառում են Գեոթիմի անձնակազմի և Հայաստանի իշխանությունների միջև տեղի 

ունեցող կանոնավոր հանդիպումները, ինչպես նաև հանդիպումներ համայնքների 

ներկայացուցիչների հետ տարբեր թեմաներով, այդ թվում՝ հողօգտագործման, ՇՄԱԳ-ի 

հրապարակման, ԲՍԱԳ-ի գործընթացի և պատրաստման, մինչ ելակետային 

ուսումնասիրությունները հանդիպումների, ինչպես նաև ՄՖԿ/ՎԶԵԲ-ի ամենամյա 

այցելությունների ընթացքում համայնքների (ՀԿԿ և բնակչության) հետ ՄՖԿ-ՎԶԵԲ 

ներկայացուցիչների  հանդիպումների վերաբերյալ:  

 

Գեոթիմը գիտակցում է, որ հանքարդյունաբերությանն ու բնապահպանական և 

սոցիալական ազդեցությունների կառավարմանն առնչվող շատ թեմաներ կարող են նոր 

լինել ԾԱԲ-ի և այլ շահագրգիռ կողմերի համար: Այս խնդիրը լուծելու նպատակով, 

ընկերությունը հրավիրում է ցանկացած շահագրգիռ կողմի տեխնիկական կամ այլ 

սեմինարի անցկացման հայտ ներկայացնել: Անհրաժեշտության դեպքում կանցկացվեն 

նմանատիպ սեմինարներ: Հարկ եղած դեպքում, Գեոթիմը ազգային և միջազգային 

համապատասխան խորհրդատուներ կհրավիրի տեխնիկական աշխատանքներին 

մասնակցելու համար:   

 

2015թ. փետրվարին Գեոթիմ ընկերությունը կներկայացնի կանխատեսվող 

բնապահպանական և սոցիալական ազդեցությունների ամփոփագիրը, իսկ ԲՍԱԳ-ի 

առաջարկվող մեղմացման միջոցառումները՝ 2016թ. առաջին եռամսյակում: 

Միաժամանակ Գեոթիմը կներկայացնի ԲՍԱԳ-ի ոչ տեխնիկական ամփոփագիրը: 

Գեոթիմի կողմից Ծրագրի տեղամասի շրջակայքում՝ տարբեր վայրերում 

կկազմակրեպվեն խորհրդատվական այս հանդիպումները: ԲՍԱԳ-ի վերջին տարբերակը 

անգլերենով և հայերենով, ներառյալ՝ ոչ տեխնիկական ամփոփագիրը, մատչելի կլինի 

հանրությանը ծանոթանալու նպատակով առաջին խորհրդատվական հանդիպումից 14 օր 

առաջ: Ամփոփագրին կից կներկայացվի ձևաթուղթ՝ շահագրգիռ կողմերին հրավիրելով 

ներկայացնել իրենց դիտողություններն ու առաջարկությունները փաստաթղթերի 

նախագծի վերաբերյալ մինչև սահմանված ժամկետը, այն է՝ 2016թ. ապրիլի 30-ը: 

 

Դրանք իրականացվելու են Գեոթիմի կողմից` վերջնական ԲՍԱԳ-ը կազմող անկախ 

միջազգային խորհրդատու ՈՒԱԻ ընկերության աջակցությամբ: Միջոցառումները մի 

շարք հանդիպումների տեսքով տեղի են ունենալու հարակից Գորայք, Սարավան, Կեչուտ 

և Ջերմուկ համայնքներում, ինչպես նաև Երևանում:  

 

Տեխնիկական սեմինարներն ու նպատակային հանդիպումները կազմակերպվելու են 

Գեոթիմի կողմից՝ ՀԿՀ-ի, սոցիալական ծրագրերի ղեկավարի և հրավիրված 

փորձագետների (օրինակ՝ հողի ձեռքբերման, կենսաբազմազանության և ջրային 

ռեսուրսների գծով մասնագետների) կողմից: Նման հանդիպումները կոնկրետ 
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նպատակներ ունեն, օրինակ՝ 2015թ. ընթացքում մի քանի հանդիպում անցկացվեց 

Գնդեվազում հողերի սեփականատերերի հետ, որի նպատակն է զրուցել հողի 

ձեռքբերման գործընթացի վերաբերյալ, բաժանել քարտեզներ՝ ցույց տալով ազդակիր 

հողակտորները: 

 

Ենթադրվում է, որ ԲՍԱԳ-ի հրապարակումից հետո կկազմակերպվեն նպատակային 

հանդիպումներ՝ պարզաբանելու ազդեցությունների և դրանց մեղմացման խոցելի 

հարցերը (ջրային ռեսուրսներ, կենսաբազմազանություն, աղմուկ, փոշի, վիբրացիա, 

վիզուալ և էկոհամակարգերի ծառայություններ): 

 

Ամփոփագիրն ու ձևաթուղթը տեղեկատվական նամակի տեսքով կուղարկվեն Ծրագրի  

տարածքում հիմնական շահագրգիռ կողմերին, ինչպես նաև խորհրդակցություններին 

մասնակցելու անհատական հրավերներ կուղարկվեն մնացած առանցքային շահագրգիռ 

կողմերին, այդ թվում՝ ՀԿ-ներին, լրատվամիջոցներին, ընկերության մատակարարներին և 

Ծրագրի տարածքից դուրս գործընկեր կազմակերպություններին, նախարարությունների 

գերատեսչությունների ներկայացուցիչներին: Նշված տեղեկատվությունը կտրամադրվի 

Գեոթիմի կայքի, Գնդեվազում ԱՏԿ-ի և շահագրգիռ կողմերին փոստով առաքման 

միջոցով: 

 

Գեոթիմն ընդունում է նաև, որ որոշ շահառուներ ունեն ներգրավման տարբեր 

պահանջներ, օրինակ՝ հովիվները: Խմբերի արդյունավետ ներգրավումն ապահովելու 

նպատակով կփոփոխվեն ներգրավման մոտեցումները, ներառյալ՝ անհրաժեշտության 

դեպքում այցելություններ կիրականացվեն արոտավայրեր: Հողի ձեռքբերման հետ 

կապված, ազդակիր հողատերերի և գյուղապետարանի հետ խորհրդակցություններից 

բացի նախքան առքուվաճառքի պայմանագրեր կնքելը Գեոթիմն առանձին 

խորհրդակցություններ յուրաքանչյուր հողի սեփականատիրոջ հետ: Հավելված 2-ում 

ներկայացված է 2015թ. ներգրավման պլանը հովիվների համար: 

 

 

8.2 Ներգրավումը ԲՍԱԳ-ի հրապարակման գործընթացից հետո  

ԲՍԱԳ-ի գործընթացից հետո շահագրգիռ կողմերի ներգրավումը կշարունակվի  մինչև 

2016թ.  երկրորդ կիսամյակը և 2017թ. սկիզբը:   

 

Ամուլսարի տեղեկատվական կենտրոնը կշարունակի շահագրգիռ կողմերի ներգրավման 

և տեղեկացման գործընթացի անկյունաքարը հանդիսանալ՝ ապահովելով թարմ 

տեղեկության հասանելիությունը պոտենցիալ ազդակիր համայնքների բնակիչների 

համար:  

 

Գեոթիմի ՀԿՀ, ՀԿՀ-ների և սոցիալական զարգացման հարցերով ղեկավարի կողմից 

անցկացվող շարունակական խորհրդակցություններից բացի, ԲՍԱԳ-ի շուրջ շահագրգիռ 

կողմերի ներգրավումը ներառում է մի շարք պաշտոնական միջոցառումներ, այդ թվում՝ 
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հանրային քննարկումներ յուրաքանչյուր համայնքում (չորս խորհրդակցություն) , 

առնվազն մեկ հանդիպում տեղական ՀԿ-ների հետ, ինչպես նաև տեղեկատվական 

բնույթի հանդիպումներ համապատասխան պետական պաշտոնյաների և մարմինների 

հետ: 

 

ԲՍԱԳ-ի տվյալների հրապարակումը ազդեցություններն ու ռիսկերն առանձնացնելու 

գործընթացի մաս են կազմում: Ակնկալվում է, որ Ծրագիրն առաջացնելու է 

շարունակական ազդեցություններ և ռիսկեր, որոնք պատշաճ կերպով մեղմացվելու են և 

կարգավորվեն, ինչպես մեկնաբանվում է ազդեցությունների գնահատման 

փաստաթղթում, ուստի Գեոթիմը կշարունակի տեղեկատվություն տրամադրել Ծրագրի 

շահագործման ողջ ընթացքում: Հողատերերն ու ազդակիր անհատները կհրավիրվեն այդ 

հանդիպումներին:  

 

Վերջնական ԲՍԱԳ-ի փաստաթուղթը հասանելի կլինի հայերեն և անգլերեն լեզուներով՝ 

Գեոթիմի և Լիդիանի կայքերում, ինչպես նաև ԱՏԿ-ում: Մեկնաբանությունները 

կհավաքվեն էլեկտրոնային փոստի կամ Երևանի և Գնդեվազ գրասենյակներից 

աշխատակիցների միջոցով:   

 

ՀԿՀ-ն ևս ազդակիր համայնքներում ստեղծված ԱՏԿ, ՀԿԿ և համայնքների տեղականա 

պատասխանատուների ու համայնքային ամսագրի միջոցով կտարածի շինարարական 

փուլում խորհրդատվական հանդիպումների ծրագրի վերաբերյալ: Բոլոր շահագրգիռ 

կողմերը կընդգրկվեն, ներառյալ սեզոնային հովիվները: Խորհրդակցությունների 

հայտարարությունները կտեղադրվեն յուրաքանչյուր համայնքում հասանելի և հարմար 

վայրում հայերեն լեզվով (օրինակ՝ գյուղապետարանի շենքում): Դրանք հասանելի կլինեն 

նաև առցանց՝ Գեոթիմի կայքում (հայերեն և անգլերեն լեզուներով):  

 

Վերոհիշյալ իրադարձություններից բացի, հետևյալ ընթացիկ մեթոդները կկիրառվեն 

ԲՍԱԳ-ի գործընթացի ամբողջ ընթացքում.  

 Գանգատարկման մեխանիզմ 

 Գեոթիմի կորպորատիվ կայք 

 Ամուլսարի տեղեկատվական կենտրոն 

 Հաղորդագրությունների վահանակներ և 

 Հայտարարություններ լրատվամիջոցներում և մամլո հաղորդագրություններ:  

 

8.3 Ներգրավումը շինարարության և շահագործման ընթացքում 

Շինարարության և շահագործման գործընթացում ներգրավման նպատակը  բոլոր 

շահագրգիռ կողմերի հետ կապերը պահպանելն ու նրանց հետ համագործակցելն է` 

համոզվելու համար, որ ազդեցությունների մեղմացման միջոցառումներն իրականացվում 

են ծրագրված ձևով:  Շահագրգիռ կողմերի ներգրավման հաճախականությունը 

կպահպանվի կամ կավելանա ծրագրի շինարարության փուլից շահագործման փուլ 

անցնելուն զուգահեռ, սակայն հիմնական մեթոդները, ինչպիսիք են` գանգատարկման 
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մեխանիզմի ապահովումը, կօգտագործվի այն ազդեցությունների կամ խնդիրների 

բացահայտման և լուծման համար, որոնք չեն նախատեսվել ԲՍԱԳ-ի և  հարակից 

կառավարման պլանավորման գործընթացում: Այս ժամանակահատվածում շահագրգիռ 

կողմերի ներգրավումը կիրականացվի նաև համայնքներին Ծրագրի սոցիալական և 

բնապահպանական առաջընթացի մասին տեղեկացնելու, և նրանցից արձագանք 

ստանալու, հարցեր ուղղելու նպատակով, ինչպես արվել է ՀԿԿ և համայնքային այլ 

հանդիպումների ընթացքում և հակիրճ ներկայացված է ՇԿՆՊ-ի նպատակներում: 

Շահագրգիռ կողմերի ներգրավման հաճախականությունը կպահպանվի կամ կավելանա 

ծրագրի շինարարության փուլից շահագործման փուլ անցնելուն զուգահեռ: 

Նախատեսվում է, որ շինարարական փուլում կընդլայնվեն շահագրգիռ կողմերի 

ներգրավման գործողությունները, որը հնարավորություն կտա ներկայացնել կոնկրետ 

խնդիրներ, ինչպիսիք են՝ աշխատողների հավաքագրումը և վերապատրաստման 

հնարավորությունները: Հիմնական մեթոդները, ինչպիսիք են` գանգատարկման 

մեխանիզմի ապահովումը, կօգտագործվեն այն ազդեցությունների կամ խնդիրների 

բացահայտման և լուծման համար, որոնք չեն նախատեսվել ԲՍԱԳ-ի և  հարակից 

կառավարման պլանավորման գործընթացում: 

 

Շինարարության ժամանակ կանցկացվեն Ծրագրի վերաբերյալ տեղեկատվական 

հանդիպումներ և տեխնիկական սեմինարներ: ՀԿԿ-ի ամենամսյա հանդիպումներից բացի 

շահագրգիռ կողմերի շարունակական ներգրավման շրջանակներում Գեոթիմ 

ընկերությունը 2016թ. կեսերից մինչև 2018թ. կեսերը Գնդեվազ ԱՏԿ-ում և 

գյուղապետարանում կկազմակերպի կանոնավոր հանդիպումներ (անհրաժեշտության 

դեպքում նաև սեմինարներ)՝ ներկայացնելու շինարարական աշխատանքների ընթացքը և 

ժամանակացույցը: Հանդիպումներին կմասնակցեն Գեոթիմի գլխավոր տնօրենը, ՀԿՀ-ն, 

Թույլտվությունների ստացման և կայուն զարգացման գծով մենեջերը, սոցիալական 

զարգացման մենեջերը, ինչպես նաև տեղական և միջազգային խորհրդատուներ: 

ԲՍԿՊ-ի համաձայն կկազմվեն Կապալառուների կառավարման վերջնական պլաններ, 

որոնք նախատեսում է շահագրգիռ կողմերի համապատասխան ներգրավում բոլոր 

կապալառուների կողմից, մասնավորապես՝ տեղական շահագրգիռ կողմերի հետ 

խորհրդակցություններ նախքան կարևոր գործողություններ նախաձեռնելը (ներգրավելով 

Գեոթիմի անձնակազմին): 

 

Ամուլսարի Ծրագրի շինարարության և շահագործման փուլերի ողջ ընթացքում 

Ընկերությունը մտադիր է աշխատողների հավաքագրման և վերապատրաստման իր 

փորձից ելնելով իրականացնել հետևյալը. 

 

 Ընկերությունը նախապատվություն կտա աշխատանքի ընդունել Հայաստանի 

Հանրապետության քաղաքացիների որքան հնարավոր է շատ, այդ թվում՝ կկազմի 

նաև շինարարական և շահագործման աշխատանքների վերապատրաստման 

ծրագիր՝ նպատակ ունենալով ժամանակի ընթացքում ապահովել բոլոր 
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մակարդակներում համապատասխան բարձրակարգ հայ մասնագետների 

զարգացումը: 

 Վերապատրաստման միջոցով տեղական հմտությունների բարելավում՝ 

տեղացիներին աշխատանքով ապահովելը առավելագույնի հասցնելու, ինչպես 

նաև տնտեսական զարգացմանն ուղղված միջոցառումներին նպաստելու 

նպատակով, որը ձեռնտու է թե Ամուլսարի Ծրագրին և թե համայնքներին:  

 Զարգացնել միջազգային լավագույն փորձը և փոխանցել Ընկերության և 

կապալառու ընկերությունների աշխատակիցներին. սա վերաբերում է 

աշխատանքային պայմաններին, առողջության և անվտանգության, ինչպես նաև 

ընդհանուր կառավարման գործելակերպին: 

 Ներդրումներ տեղական բիզնեսներում, մասնավորապես՝ փոքր և միջին 

ձեռնարկություններում՝ նրանց կարողությունները զարգացնելու և հանքի շրջակա 

համայնքներում արտադրվող ապրանքների ու ծառայությունների քանակն 

ավելացնելու նպատակով: 

 Օգտագործել տեղական ապրանքներն ու ծառայությունները, քանի որ 

Ընկերությունը նախատեսում է մշակել Մատակարարման ցանցի և լոգիստիկայի 

համար տեղական բիզնես նախաձեռնությունների ծրագիր՝ նպատակ ունենալով 

հնարավորություն տալ տեղական հայկական բիզնեսին մասնակցել Ընկերության 

նախաձեռնություններում: 

 

ՇԿՆ պլանը պարբերաբար և Ծրագրի էական փոփոխություններին համապատասխան 

թարմացվելու է` Ծրագրի ողջ ընթացքում անհրաժեշտ ներգրավման աշխատանքներն 

արտացոլելու համար: 

 

Շինարարության և շահագործման համար ներգրավման առաջարկվող հիմնական 

մեթոդները ներառում են ՀԿԿ-ի ամենամսյա ժողովներ, Ամուլսարի բնապահպանական և 

սոցիալական կառավարման պլանում նշված գործողությունների առաջընթացի 

վերաբերյալ ամենամյա թարմացումներ,  տեղեկատվական հանդիպումներ Գնդեվազի 

ԱՏԿ-ում և այլ համայնքներում, Գեոթիմի կայք, հաղորդագրությունների վահանակներ, 

լրատվամիջոցներով հայտարարություններ և մամլո հաղորդագրություններ:  

 

8.4 Միջազգային չափանիշներով նախատեսված հատուկ խորհրդակցություններ 

 

Առաջնահերթ նշանակություն ունեցող էկոհամակարգի ծառայությունների համար 

առաջարկվող գործողությունները քննարկելու նպատակով պետք է անցկացվեն 

կենսաբազմազանությանը նվիրված խորհրդակցություններ Ծրագրի ազդակիր 

համայնքների հետ, որոնք պետք է մասնավորապես անցկացվեն Գնդեվազ համայնքի 

ներկայացուցիչների հետ ժողովների տեսքով և կենտրոնացած լինեն Հողի իրավունքի 

ձեռքբերման և կենսամիջոցների վերականգնման պլանում դեռևս չընդգրկված 

ասպեկտների վրա: 
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Անհրաժեշտ է նաև հարցումներ կատարել հովիվների շրջանում Ջերմուկի ազգային 

պարկի տարածքում՝ բնական բուսականության, արջերի և այլ բնական կենսամիջավայրի 

փոխհատուցմանն ուղղված բնապահպանական կառավարման գործողություններում 

նրանց հավանական ներգրավման վերաբերյալ: Ներգրավում կարող է պահանջվել 

քննարկելու էկոհամակարգի ծառայությունների համար վճարումները կամ 

կենսամիջոցների այլընտրանքային տարբերակներ, որը թույլ կտա նրանց կրճատել 

անասունների գլխաքանակն առանց եկամուտը կորցնելու: 

 

Շահագրգիռ կողմերի հետ անհրաժեշտ է անցկացնել խորհրդակցություններ կապված 

Լիդիան ընկերության առաջարկության հետ, այն է՝ բնական բուսականությունը, 

հատկապես լեռնային հազվագյուտ բուսատեսակի՝ Մատնունի ծիրանավորի կենսունակ 

պոպուլյացիան, ինչպես նաև Գորշ արջի որջերն ու լեռնային թռչունների բազմացման 

կենսամիջավայրը պահպանելու համար առանձնացնել տարածք Ամուլսար լեռան վրա: 

Մինչև առանձնացված տարածքի սահմանները հաստատելը այն կքննարկվի տեղական 

համայնքների և պետական մարմինների, ինչպես նաև բնապահպանության 

նախարարության հետ: 

 

Ի վերջո ակտիվ անհրաժեշտ է պետական և այլ ազգային մակարդակով շահագրգիռ 

կողմերի ակտիվ մասնակցությունը Ջերմուկում ազգային պարկ ստեղծելու հետ կապված, 

որոնք տեղի կունենան 2016թ: 

 

8.5 Ներգրավումը ապամոնտաժման և հանքի փակման ընթացքում 

Շահագործումից հետո ապամոնտաժման և փակման փուլի ընթացքում շահագրգիռ 

կողմերի ներգրավման խնդիրը փակման հետ կապված ազդեցությունները նվազեցնելը և 

հատկապես բնապահպանական ժառանգությանն առնչվող հարցերը լուծելն է: 

Ներկայումս,  հաճախականության և ժամանակացույցի կոնկրետ մանրամասներ 

նախատեսված չեն, սակայն այդ տվյալները կավելացվեն պարբերական ՇԿՆՊ 

վերանայման ու թարմացումների ընթացքում և երբ շահագործումից դուրս բերման 

ժամանակացույցը սահմանվի: 

 

Ծրագրի փակումից առաջ, մի քանի աշխատաժողովներ կանցկացվեն ՀԿԿ-ների հետ՝ 

քննարկելու հետևյալը. 

 Հողօգտագործման ավարտ 

 Շրջակա միջավայրի որակի և էկոլոգիական վերականգնում 

 Ծախսերի կրճատում և փոխհատուցման ռազմավարություն, և 

 Եկամտի ստեղծման այլընտրանքային ռազմավարություն:  

 

Շահագործումից դուրս բերման գործընթացից առնվազն 2 տարի առաջ`  փակման պլանը 

ներկայացնելու նպատակով համայնքների հետ ընդհանուր բնույթի հանդիպումներ 

կանցկացվեն: Շահագրգիռ կողմերի մեկնաբանություններն ու առաջարկությունները 
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հաշվի կառնվեն, իսկ հնարավորության  դեպքում նաև կներառվեն փակման վերջնական 

պլանում:   

Ինչպես արդեն նշվեց, փակման վերջնական պլանը պետք է ներկայացվի 

Բնապահպանության և էներգետիկայի ու բնական պաշարների նախարարություններին 

փաստացի փակումից երկու տարի առաջ: Նախքան փակման պլանի հաստատումը`  

փորձաքննության համար անհրաժեշտ կլինի անցկացնել մի քանի հանրային լսումներ:  

 

8.6 Անկախ խորհրդատվական խումբ 

Լիդիան ընկերությունը գիտակցում է շահագրգիռ կողմերի վստահությունը ձեռք բերելու և 

պահպանելու կարևորությունը: Ամուլսարում իրականացվող աշխատանքները 

մանրակրկիտ ուսումնասիրելու և անաչառ տեղեկատվություն տրամադրելու նպատակով 

Ընկերությունը մտադիր է ստեղծել Հայաստանի և միջազգային փորձագետներից 

կազմված անկախ խորհրդատվական խումբ, որի խնդիրը կլինի աջակցել Հայաստանում 

միջազգային լավագույն փորձի իրագործմանը, տրամադրել սոցիալական զարգացման, 

կենսաբազմազանության պահպանման և ռիսկերի կառավարման վերաբերյալ անաչառ և 

ազդեցիկ խորհրդատվություն, ինչպես նաև մշտադիտարկել շահագրգիռ կողմերի 

ներգրավմանն առնչվող Ընկերության ծրագրած գործողությունները: Խումբը Լիդիան 

ընկերության բարձրագույն ղեկավարությանը պարբերաբար կտրամադրի 

խորհրդատվություն կայուն զարգացման հետ կապված հարցերի մի ամբողջ շարքի 

վերաբերյալ, այդ թվում՝ բնապահպանական, սոցիալական, մարդու իրավունքների և 

կառավարման մեթոդաբանության վերաբերյալ: Խումբը հնարավորություն կունենա 

անմիջապես և ժամանակին կապվել Լիդիանի գլխավոր գործադիր տնօրենին: Հնարավոր 

կլինի դիտողություններ և առաջարկություններ կատարել այն հարցերի վերաբերյալ, որը 

այն համարում է կարևոր կամ որի հետ կապված խմբին Ընկերությունը խնդրել է 

խորհուրդ տալ: Խումբը կարող է նաև ընտել պատասխանել երրորդ անձանց 

հարցումներին: Նշված խմբի տեխնիկական առաջադրանքները, մանրամասն 

հաշվետվությունների կազմակերպումը և աջակցությունը կքննարկվի և կհամաձայնեցվի 

դրա նախագահի, անդամների հետ և կհրապարակվի: Խումբը հանդիպելու է առնվազն 

տարին երեք անգամ: 

 

8.7 Մշտադիտարկում համայնքների մասնակցությամբ 

Համատեղ մշտադիտարկումը տվյալներ հավաքագրելու և վերլուծելու, արդյունքները 

հետաքրքրված և ազդակիր շահագրգիռ կողմերին հաղորդելու միասնական գործընթաց է 

այսպիսով փորձելով վստահություն ստեղծել, հայտնաբերել և լուծել խնդիրները միասին: 

Մշտադիտարկման բոլոր փուլերում այն ներառում է տարբեր մարդկանց և մեթոդներ, 

ինչպես նաև համապատասխան շահագրգիռ կողմերի համար կարևոր նշանակություն 

ունեցող ցուցանիշներ: Որպես կանոն Լիդիանի/Գեոթիմի պես ընկերությունները և 

Հայաստանի կարգավորող մարմինները  նախաձեռնում են և անցկացնում 

մշտադիտարկում: Համատեղ մշտադիտարկումը պահանջում է փոխել դինամիկան 

այնպես, որ շահագրգիռ կողմերի առավել լայն շրջանակ իր վրա վերցնի այս 

առաջադրանքների պատասխանատվությունը և սովորի, ուսումնասիրի և օգուտ քաղի 
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արդյունքներից: Համատեղ մշտադիտարկումը ոչ միայն գիտական, բայց նաև 

սոցիալական, քաղաքական և մշտակութային նշանակություն ունի: Այն պահանջում է 

պատրաստակամություն լսել տարբեր տեսակետներ, ընդունել տարբեր մասնակիցների 

գիտելիքները և դերը, ըստ արժանվույն գնահատել և որոշ հանգամանքներում էլ 

հնարավորության ստեղծում, որը թույլ կտա խմբերին առավելագույնի հասցնել իրենց 

մասնակցության արդյունավետությունը: 

 

Ինչպես 2014թ. մարտին Երևանում հրապարակավ հայտարարվել էր, Գեոթիմ 

ընկերությունը պարտավորվում է կատարել համայնքների ջրային ռեսուրսների 

մշտադիտարկում, որը ներառում է ճշգրիտ գիտական նմուշների և ջրերի որակի և 

քանակի վերաբերյալ տվյալների հավաքագրում: Ջրերի համատեղ մոնիտորինգը ոչ միայն 

փորձում է ստանալ հավաստի տվյալներ և տեղեկություններ, բայց նաև ստեղծել 

վստահություն և օգնել լուծել կամ խուսափել հայտնաբերված կամ առկա 

ազդեցությունների շուրջ բախումներից: 

 

 

9 ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՆԵՐԴՐՈՒՄ ԵՎ ՇԱՀԱԳՐԳԻՌ ԿՈՂՄԵՐԻ ՆԵՐԳՐԱՎՈՒՄ 

 

 

2015թ. վերջում Լիդիան ընկերությունը մշակել էր սոցիալական ներդրումների նոր 

ռազմավարությունը: Ընկերությունը պարտավորություն է ստանձնել Ծրագրի 

շահագործման ողջ ընթացքում ներդրումներ կատարել ազդակիր համայնքների համար 

նախատեսված սոցիալական ծրագրերում: Սոցիալական ծրագրերի նպատակն է 

նվազագույնի հասցնել, մեղմել և փոխհատուցել Ծրագրի գործողությունների հետևանքով 

առաջացող ցանկացած բացասական ազդեցություն, ինչպես նաև անհրաժեշտության 

դեպքում նպաստել սոցիալական նպաստավոր ազդեցություններին միջազգային 

լավագույն գործելակերպի համաձայն: ԲՍԱԳ-ի և զուգահեռ անցկացվող 

հետազոտությունների (օրինակ՝ Կենսամիջոցների վերականգնման պլանի) միջոցով 

առանձնացվել են կոնկրետ միջոցառումներ կառավարելու և կարգավորելու բացասական 

ազդեցությունները:   

 

Աղյուսակ 9.1-ում ամփոփ ներկայացվում են առաջիկա 2-3 տարիների (2015թ. և դրանից 

հետո), ներառյալ շինարարության փուլում նախատեսվող ծրագրերի հետ կապված 

հիմնական ուղղություններն ու մոտեցումները: Գեոթիմ ընկերությունը փորձում է 

աջակցել համայնքահեն ծրագրերին, որոնք նպաստում են համայնքների կայուն 

զարգացմանն առանց կախվածություն ստեղծելու:  
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Աղյուսակ 9-1. Սոցիալական ներդրումների մոտեցումը 

Ներդրումների ոլորտը Մոտեցումներ, օրինակներ 

Համայնքների զարգացում 

Արտադրության վրա հիմնված փոքր և միջին 

ձեռնարկություններ, նոր տեխնոլոգիաների և կառավարման 

փորձի ներդնում. ջերմոցներ 

Տեղական հնարավորությունների 

ստեղծում 

Հնարավորությունների ստեղծում և տեխնիկական 

աջակցություն գյուղատնտեսության, անասնապահության և 

դրանց առնչվող ոլորտներում, որոնք կարևոր են որպես 

եկամուտի աղբյուր հանդիսացող ավանդական 

կենսամիջոցների կայունացման և բարելավման համար:  

Տեղական կառույցների զարգացում՝ 

հողագործների շահերը 

պաշտպանելու և համայնքի 

ռեսուրսները արդյունավետ 

կառավարելու համար 

Տեղական կառույցների ստեղծում, աջակցություն փոքր և 

միջին բիզնեսին և վերապատրաստում, տեղական 

ռեսուրսների արդյունավետ օգտագործում: Աջակցել 

տեղական պանրի կամ կաթնամթերքի արտադրությանը  

Ենթակառուցվածքների զարգացում 

Արոտավայրերի կառավարում, բարելավումներ 

արոտավայրերի ենթակառուցվածքում և դրանց 

օգտագործման ոլորտում 

Կրթություն, իրազեկվածության 

բարձրացում 

Երիտասարդ ուսանողներին և ընդհանուր բնակչությանը 

ուսուցանել բնապահպանական խնդիրները, բարձրացնել 

նրանց իրազեկվածությունը բնության պահպանության և 

շրջակա միջավայրի վերաբերյալ: Մոտեցումը ենթադրում է 

այն սկսել դպրոցներից և Ընկերության միջոցներով 

կազմակերպել վերապատրաստման դասընթացներ, 

ցուցադրություն և դասընթացներ դաշտում՝ շրջակա 

միջավայրի վերաբերյալ նրանց գիտելիքները բարձրացնելու 

նպատակով: Համայնքի բնակիչներից կազմված խմբերի և 

ուսանողների համար հանքի տեղամաս այցելությունների, 

ժամանցային ծրագրերի, թատերական ներկայացումների 

կազմակերպում: 

 

Սոցիալական ծրագրերի իրականացումը կոչված է լրացնել ՇՄԱԳ և ԲՍԱԳ 

փաստաթղթերում նշված մեղմացման միջոցառումները: 

 

10 ԳԱՆԳԱՏԱՐԿՄԱՆ ՄԵԽԱՆԻԶՄ 

 

Գանգատարկման մեխանիզմը պաշտոնական գործընթաց է, որով Գեոթիմի 

գործունեության ուղղակի ազդեցությունները կրող համայնքները և անհատները կարող են 

հայտնել իրենց մտահոգությունները և գանգատները Ընկերությանը, որի արդյունքում 

տրամաբանական  ժամկետներում երկկողմանի ընդունելի լուծումներ կառաջարկվեն: Այս 

մեխանիզմից կարող է օգտվել յուրաքանչյուր ոք՝ առանց որևէ մտավախության, որ նրա 

նկատմամբ կարող են հաշվեհարդար տեսնել:   

 

Խորհուրդ է տրվում, որ բոլոր շահագրգիռ կողմերը գրավոր ներկայացնեն իրենց 

գանգատները ՀԿԿ, Ընկերության համայքների հետ կապի պատասխանատուին՝ թողնելով 

դրանք չորս համայնքներում տեղադրված հատուկ տուփերում, որոնք գտնվում են 

հանրային տարածքներում՝ տեղական ինքնակառավարման մարմինների 
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գրասենյակներին մոտ կամ հանրությանը մատչելի և տեսանելի այլ վայրերում: Այն 

կապալառուները, որոնք չունեն իրենց սեփական մեխանիզմը, կօգտագործեն Գեոթիմի 

գանգատարկման մեխանիզմը: Գանգատարկման մեխանիզմը հայերեն և անգլերեն 

լեզուներով տեղադրված  է Գեոթիմի կայքում՝ հնարավորություն տալով ցանկացած անձի 

ներկայացնել իր բողոքը առցանց: Այս մեխանիզմը համայնքներին է ներկայացվել 

Գեոթիմի 2013թ. համայնքային ամսագրի մարտ-ապրիլ ամսիների համարում և ՀԿԿ-

ներում քննարկումների միջոցով: Մեխանիզմը ներկայացնում է գանգատարկման 

ժամկետները՝ սկսած բողոքները գրանցելուց մինչև Ընկերության կողմից որոշակի 

ժամանակահատվածում դրանց հետ կապված միջոցներ ձեռնարկելը: Համայնքային 

կապերի համակարգողը տեղական չորս օգնականների հետ ուսումնասիրում և 

փոխանցում է բողոքները, իսկ սոցիալական ծրագրերի ղեկավարն այնուհետև գրանցում է 

բոլոր բողոքները (և չորս համայնքներում տեղադրված գանգատարկման տուփերից 

հավաքված խնդրանքներն ու պահանջները)  սոցիալական կառավարման համակարգում, 

որը ԲՍԿՀ-ի մաս է կազմում: ՀԿՀ-ն, սոցիալական զարգացման գծով մենեջերը կամ 

համապատասխան բաժնի ղեկավարը (ով պատասխանատու է տվյալ ոլորտի համար, 

օրինակ՝ առողջություն և անվտանգություն) հետևում է գանգատներին արձագանքման 

գործընթացին և կապալառուների հետ կամ առանց նրանց (հանգամանքներից կախված) և 

ձեռնարկում համապատասխան գործողություններ:  

 

Գանգատարկման մեխանիզմի տպված տարբերակը առկա է ԱՏԿ-ում, որպեսզի մարդիկ 

կարողանան օգտվել, իսկ ՀԿՊ-ներին վերապատրաստել են՝ համայնքի բնակիչների 

գանգատները պատշաճ կերպով հավաքելու համար: 

 

Ազդեցության տարածքից դուրս գտնվող շահագրգիռ կողմերը կարող են գանգատարկման 

մեխանիզմի վերաբերյալ  տեղեկություններ ստանալ և օգտվել դրանից Գեոթիմի կայքից 

կամ Գնդեվազի ԱՏԿ-ից, ինչպես նաև դիմել ՀԿՀ-ին կամ Գեոթիմի այլ աշխատակցի: 

 

Բոլոր պաշտոնական գանգատները արձագանք կստանան տասը (10) աշխատանքային 

օրվա ընթացքում: Բոլոր դեպքերում, պատասխանում Ընկերությունը կնշի խնդրի լուծման 

ժամկետը:  Իսկ վերջնական պատասխան նամակով կներկայացնի լրացուցիչ 

տեղեկություն, կամ խնդրի լուծման համար առաջարկվող միջոցառումների վերաբերյալ 

հետագա ցուցումներ: Ընկերությունը հնարավոր ամեն միջոց կօգտագործի գանգատները 

լուծելու համար, իսկ չլուծվելու կամ չհամաձայնվելու դեպքում Գեոթիմը կընդգրկի այլ 

փորձագետների, չեզոք կողմերի կամ տեղական և մարզային իշխանության 

ներկայացուցիչների՝ ըստ անհրաժեշտության: 

 

Գրավոր գանգատները կարող են ներկայացվել ստորև ներկայացված ձևով, կամ նամակի 

տեսքով՝ ներառելով հետևյալ տեղեկությունները. 
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 Անուն, 

 Կազմակերպություն և պաշտոն, եթե կիրառելի է, 

 Հասցե, 

 Հեռախոս/ֆաքս և էլեկտրոնային փոստի հասցե, 

 Պատասխանը ստանալու ամենաարդյունավետ ձևը, և 

 Բողոք/մտահոգության մասին մանրամասներ (կարևոր մանրամասներ, միջադեպի 

ամսաթիվը, տեղը և այլն): 

 

Գեոթիմ – Բողոքի/մտահոգության ներկայացման ձև 

 

Անուն   

Կազմակերպություն/ 

պաշտոն 
 

Հասցե: 

 

Հեռախոս/ֆաքս  

 

Էլ. հասցե:  

Պատասխանը ստանալու ամենաարդյունավետ ձևը: 

 

Բողոք/մտահոգության մասին մանրամասներ (կարևոր մանրամասներ, միջադեպի 

ամսաթիվը, տեղը և այլ): 

 

 

 

 

 

 

 

Առ այսօր ՇԿՆՊ գրանցամատյանում ընդհանուր առմամբ կատարվել է 105  մուտքագրում 

(2011թ- 2015թ դեկտեմբեր ընկած ժամանակահատվածի ընթացքում). այս թիվը հիմնված է 

փաստացի գրառումների վրա (տպված տարբերակ, գրված շահագրգիռ կողմերի կողմից): 

Այս գրառումների 30% կապված  է սոցիալական ծրագրերի իրականացման հայտերի հետ, 

35%-ը անձնական խնդրանքներ են, 20%-ը աշխատատեղի հայտեր են, իսկ մնացածը՝ 

առողջության և շրջակա միջավայրի վրա Ծրագրի ազդեցությունների վերաբերյալ 

ընդհանուր հարցեր են: 

 

Հողի ձեռքբերման <Նախապատրաստական> փուլում բանավոր բողոքներ և 

մտահոգություններ են ներկայացվել հողերի սեփականատերերի կողմից կապված ԿՏՀ-ի 
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տեղադիրքի և ծառերի (հիմնականում ծիրանենիների) համար փոխհատուցման 

դրույքաչափերի հետ: Փոխհատուցման դրույքաչափերը վերանայվել են հողատերերից 

ստացված արձագանքներին, այլ բանավոր մտահոգություններին և/կամ հարցերին 

համապատասխան, որոնք փոխանցվում են ՀԿՀ-ի միջոցով: 

 

Հողի իրավունքի ձեռքբերման և կենսամիջոցների վերականգնման պլանի 8.3 բաժինը 

մանրամասն ներկայացնում է հողի ձեռքբերման ժամանակ հնչած բողոքները: 

 

Գանգատների կառավարման համակարգն առաջնորդվում է հետևյալ սկզբունքներով՝ 

  Մատչելի և օգտագործման համար հարմար 

  Թափանցիկ և հասկանալի 

        Երաշխավորում է բողոքների պատշաճ պաշտպանություն՝ պարտավորվելով 

գանգատները գաղտնի պահել 

 

Գեոթիմ ընկերությունը գանգատների կառավարման հետ կապված կկիրառի հետևյալ 

սկզբունքները և դրանց հետ կապված համապատասխան միջոցառումներ կձեռնարկի 

Ամուլսարի Ծրագրի համատեքստում. 

 Ցանկացած գանգատ կգրանցվի, ստացման մասին կտեղեկացվի ստացումից հետո 

7 օրացուցային օրվա ընթացքում, պատասխան կտրվի ստացումից հետո 30 

օրացուցային օրվա ընթացքում և կհետևվի մինչև դրա փակվելը: 

 Գանգատների կառավարման կազմակերպումը կներառի ոչ դատական եղանակով, 

խաղաղ կարգավորման երկու մակարդակ: Առաջինը՝ ներքին մակարդակ 

իրականացնող մարմնի համար, իսկ երկրորդը՝ կամ ամբողջովին արտաքին կամ 

առնվազն արտաքին կողմերի ներգրավմամբ: Մեխանիզմի երրորդ մակարդակը 

դատական համակարգն է: 

 Գլխավոր խնդիրը խուսափել որքան հնարավոր է շատ բողոքներ դատարան 

հասցնելուց: 

 

Գանգատների ենթադրվող կատեգորիաները 

Ամուլսարի հողի ձեռքբերման ծրագրի հետ կապված գանգատներն ու վեճերը 

ենթադրվում է, որ գործնականում կարող են լինել՝ 

 Գույքի պատկանելիության սխալ որոշում (կադաստրային սխալ տվյալների և/կամ 

կանխամտածված ապակողմնորոշող հայտարարությունների հիման վրա գույքի 

հատկացում սխալ սեփականատիրոջը), 

 Հողամասերի սահմանների հետ կապված վեճեր ազդակիր անձի և Ծրագրի կամ 

երկու հարևանների միջև, 

 Տվյալ գույքի սեփականության իրավունքի հետ կապված վեճեր (երկու կամ ավելի 

մարդ իրենց ներկայացնում են որպես այդ գույքի սեփականատեր), 

 Հողամասի, բերքի կամ շինության գնահատման շուրջ անհամաձայնություն (կամ 

կիրառվող միավորի դրույքաչափի կամ հաշվարկի), 

 Բացակայող հողատերեր, 
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 Օրինական զբաղեցնողների և ոչ պաշտոնապես ձևակերպված զբաղեցնողների 

միջև շփոթություն, 

 Կեղծված փաստաթղթեր (նույնականացում, սեփականության իրավունք կամ այլ), 

 Հիվանդություններ և չհաստատված ժառանգություններ, ամուսնալուծություններ և 

ընտանեկան այլ խնդիրներ, որոնք հանգեցնում են ժառանգների կամ վեճի 

առարկա հանդիսացող գույքում մասնաբաժին ունեցողների միջև վեճերի, 

մասնավորապես, երբ նման հանգամանաք առաջանում է սեփականատիրոջ անձը 

պարզելուց հետո կամ մինչև վճարումը: 

 Շինարարության ընթացքում առաջացող վնասները, 

 Ժամանակավոր օգտագործվող հողամասի իրավունքի անբավարար 

վերականգնում: 

 

 

 

11 ՄՈՆԻՏՈՐԻՆԳ ԵՎ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ 

 

Շահագրգիռ կողմերի ներգրավման աշխատանքները պարբերաբար գնահատվելու են 

Գեոթիմի և Լիդիանի ղեկավարության կողմից, ում կաջակցի սոցիալական զարգացման 

թիմը (սոցիալական զարգացման հարցերով ղեկավար, ՀԿՀ և ՀԿՊ-ներ): Գնահատման 

համար կօգտագործվեն հետևյալ ցուցանիշները` 

 Շահագրգիռ կողմերի կողմից Ծրագրի ընկալման մակարդակը, որը որոշվում է 

ազդակիր համայնքներում տարին երկու անգամ անցկացվող հարցումների 

միջոցով պատահական սկզբունքով իրականացվող հետազոտությունների 

միջոցով: 

 Ամսվա կտրվածքով ստացված գանգատների թիվը և ինչպես են դրանք լուծվել, 

ներառյալ՝ գանգատներին լուծում տալու համար ծախսված ժամանակի 

վերլուծությունը, բավարարված գանգատների թիվը, դրանց դասակարգումն ըստ 

թեմաների և ոլորտների: Սրանք կներառեն անմիջապես Գեոթիմին, ինչպես նաև 

կապալառուներին ներկայացված գանգատները,  և 

 Ազդակիր մարդկանց ներգրավվածության մակարդակը կոմիտեներում,  համատեղ 

աշխատանքներում և բուն ծրագրում:  

 

Այս ցուցանիշները գնահատվելու են հետևյալ տվյալների օգտագործմամբ.  

 Հանդիպումների արձանագրությունների և ղեկավարության արձագանքների հետ 

կապված խնդիրներ,  

 Հիմնական շահագրգիռ կողմերի խմբերի կարծիքներ (ազդակիր մարդկանց հետ 

հարցազրույցի միջոցով) և 

 Գեոթիմի և կապալառուների կողմից վարվող գանգատների գրանցամատյան: 
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Գնահատման այս հաշվետվությունները ներկայացվելու են Լիդիանի (և Գեոթիմի) 

տնօրենների խորհրդին յուրաքանչյուր եռամսյակ: Տարեկան հաշվետվության համար 

կտրամադրվի արդյունքների ամփոփագիր:  

 

Երեք տարին մեկ անգամ գնահատում է  իրականացվելու միջազգային խորհրդատուի 

կողմից` օգտագործելով ընկալման հարցում, որը շարունակական լինելու նպատակով 

ժամանակի ընթացքում կրկնում է միևնույն հարցերը: Հարցման վերլուծությունը 

կներկայացվի է Գեոթիմի ղեկավարությանը: Առաջին հարցումն իրականացվելու է 

երկրաբանահետախուզական փուլի ընթացքում` համայնքների ընկալումների 

վերաբերյալ ելակետային տվյալների տրամադրման նպատակով:  

 

Առաջին գնահատումը, որ կիրականացվի անկախ ընկերության կողմից, ակնկալվում է 

2016թ. կեսերին: 

 

Սոցիալական զարգացման ղեկավարը կապահովի շահագրգիռ կողմերի տվյալների 

բազայի շարունակական թարմացում, գանգատարկման տվյալների բազայի պահպանում, 

կթարմացնի բաժնետերերի և ներդրողների համար Լիդիանի տարեկան 

հաշվետվությունների «սոցիալական» բաժինները:  

 

Ի վերջո, Ծրագիրն այժմ քննարկում է Շահագրգիռ կողմերի խորհրդատվական խորհուրդ 

ստեղծելու հարցը, որի նպատակն է տրամադրել բոլոր շահագրգիռ կողմերի հետ 

հարաբերությունները բարելավելու ուղեցույց: Առավել մանրամասն կներկայացվեն 2015թ. 

առաջին կեսում Ծրագրի իրականացման պլանի զարգացմանը զուգընթաց: Լրացուցիչ 

ուշադրություն կդարձվի միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպությունների վրա, 

որոնք կարող են Ծրագրի վրա ազդեցություն ունենալ: 

 

 

12 ԿԱԴՐԱՅԻՆ ԱՊԱՀՈՎՈՒՄ, ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԿՈՆՏԱԿՏԱՅԻՆ 

ՏՎՅԱԼՆԵՐ 

 

Շահագրգիռ կողմերի ներգրավման համար պատասխանատու թիմը հաշվետու է 

Լիդիանի գլխավոր գործադիր տնօրենին և վերջին հաշվով՝ Տնօրենների Խորհրդին: 

Շահագրգիռ կողմերի հարաբերությունների համար կոլեկտիվ պատասխանատվությունը 

կազմակերպվում է մի թիմի կողմից, որի կազմում են Լիդիանի գործադիր փոխնախագաը, 

Գեոթիմի գլխավոր տնօրեն՝ Հայկ Ալոյանը, կայուն զարգացման և թույլտվությունների 

գծով գլխավոր մենեջեր՝ Արմեն Ստեփանյանը, սոցիալական զարգացման ղեկավար՝ 

Նառա Ղազարյանը, ինչպես նաև հասարակայնության հետ կապերի ղեկավար՝ Աննա 

Սաղաբալյանը, ՀԿՀ Արամ Պարունակյանը, ով կազմակերպում և իրականացնում է ՀԿԿ 

հանդիպումները, ՀԿՊ-ներ Աննա Աղաջանյանը Գորայքում, Զառա Գևորգյանը՝ 

Սարավանում, Լիլիթ Մկրտչյանն ու Սաթենիկ Վարդազարյանը Գնդեվազում:  
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Հողի ձեռքբերման և և շինարական փուլերում կներգրավվեն հավելյալ աշխատողներ՝ 

հավանական գանգատները լուծելու համար: 

 

Գեոթիմի համայնքային սոցիալական ասիստենտները տեղակայված են Գորայք, 

Սարավան (սկսած 2011թ.) և Գնդեվազ գյուղերում (սկսած 2013թ. մարտից): Նշված 

աշխատակիցները կատարում են հետևյալ հիմնական գործառույթները. 

 Աջակցություն ցուցաբերել ԿՄՀ ավելի մեծ համայնքների հետ կապի հաստատման 

և հաղորդակցության գործում, կազմակերպել հանրային միջոցառումներ և 

հանդիպումներ, տարածել ամսագրեր և հանրային այլ տեղեկություններ, 

 Հավաքել համայնքի անդամների կարծիք-արձագանքները (մտահոգություններ, 

հարցեր, խնդիրներ) գրանցել ու փոխանցել դրանք Գեոթիմի ՀԿՀ և սոցիալական 

հարցերով ղեկավարին, 

 Լրամշակել համայնքի անդամների հոդվածները կամ պատմությունները` 

ամսագրում կամ հասարակական կայքերում օգտագործման նպատակով, 

 Սերտորեն համագործակցել ՀԿԿ խմբի և Գեոթիմի գործընկեր 

կազմակերպությունների հետ`  սոցիալական ծրագրերի առաջընթացը գրանցելու 

նպատակով, մասնակցել և հետևել Ծրագրի աշխատանքներին,  

 Մասնակցել տարբեր հարցումներին` վերապատրաստման դասընթացներ, 

տվյալների հավաքագրում և մուտքագրում: 

 
 

Լիդիանի առաջին փոխնախագահ  

ԷՍ, ԿՍ և ԿՊ կատարման 

վերահսկող 

 

Գեոթիմ ՓԲԸ-ի 

գլխավոր տնօրեն 

Հայկ Ալոյան 

Կայուն զարգացման և 

թույլտվությունների ստացման 

հարցերով ավագ մենեջեր 

Արմեն Ստեփանյան 

Սոցիալական զարգացման 

գծով մենեջեր 

Նառա Ղազարյան 

 

Համայնքային կապերի 

համակարգող  

Արամ Պարունակյան 

Գորայք համայնքի հետ 

կապերի պատասխանատու 

Աննա Աղաջանյան 

Գնդեվազ համայնքի հետ 

կապերի 

պատասխանատուներ 

Սաթենիկ Վարդազարյան 

Լիլիթ Մկրտչյան 

 

Սարավանհամայնքի հետ 

կապերի պատասխանատու 

Զառա Գևորգյան 

 

Ջերմուկ համայնքի հետ 

կապերի պատասխանատու 

Պետք է վարձել  
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ՇԿՆՊ-ի շրջանակներում ՀԿՀ-ի հիմնական գործառույթները ներառում են հետևյալը՝ 

 Շահագրգիռ կողմերի ներգրավում և շփումնեև ազդակիր համայնքների հետ (ՀԿԿ, 

տեղեկատվական հանդիպումներ, հանրային լսումներ և այլն), 

 Տեղեկատվական և բացատրական աշխատանքներ և հաղորդակցություն - օգնել 

կազմակերպել և ղեկավարել հետազոտություններն ու ուսումնասիրությունները. 

Հարցումներ, տվյալների հավաքում և հաշվում, դաշտային աշխատանքների 

համակարգում, 

 Հետևել սոցիալական հարցերով տեղի օգնականների աշխատանքին և Գնդեվազի 

ԱՏԿ-ում իրականացվող աշխատանքներին, 

 Աշխատանք գյուղապետերի հետ, օգնել Ծրագրի հետ կապված տեղեկությունների 

տրամադրման և տվյալների հավաքագրման (օրինակ՝ խոցելի խմբերի կամ հողերի 

հետ կապված) գործում, 

 Հետևել համյանքներում իրականացրած համայնքային զարգացման ծրագրերին 

Սոցիալական զարգացման մենեջերի գործառույթները ՇԿՆՊ-ի շրջանակներում 

ներառում է՝ 

 Ղեկավարել համայնքային զարգացման ծրագրերի նախագծումը, կառավարումը, 

իրականացումն ու գնահատումը,  

 Մշտադիտարկել ծրագրի իրականացումը (գնահատումներ, համայնքային 

զարգացման ծրագրեր և այլն) տեղամաս այցելությունների, շահագրգիռ կողմերի 

հետ կանոնավոր հանդիպումներ միջոցով, անհրաժեշտության դեպքում 

ուղղումներ մտցնել ծրագրերում/գնահատման սահմաններում, սահմանել 

ծրագրերի գնահատման ժամանակացույց, 

 Հետևել, թարմացնել շահագրգիռ կողմերի տվյալների բազան, գանգատարկման 

տվյալների բազան, հետագա գործողությունները, 

 Պատրաստել ամսագրեր և այլ նյութեր համայնքներում հրապարակման համար: 

 

 

Գեոթիմի գործունեությանը վերաբերող ցանկացած մեկնաբանություն կամ 

առաջարկություն, ինչպես նաև դժգոհությունները, կարող են ուղարկվել 
 

Հասցե `Հանրապետության 37, 4 - րդ հարկ 

Երևան, 0010, Հայաստան 

Հեռ. + 374 10 58 60 37 

Ֆաքս + 374 10 54 60 37 
Email: info@geoteam.am 

Կոնտակտային անձ՝ Արամ Պարունակյան,  Համայնքային կապերի համակարգող 

 

Շահագրգիռ կողմերին առաջարկվում է ուսումնասիրել և կարծիքներ արտահայտել այս 

ՇԿՆ պլանի վերաբերյալ:  Փաստաթուղթը հասանելի է նաև անգլերեն լեզվով: 

 

Նկար 12-1. Աշխատակիցների և պարտականությունների հակիրճ նկարագիրը 
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Դիտողություններն ու հարցերը պետք է ուղարկվեն Աղյուսակում 12-1-ում ներկայացված 

կոնտակտային անձանց:   

 

 

 

Աղյուսակ 12-1. Կոնտակտային անձինք 

 Անուն, պաշտոն Կոնտակտային տվյալներ 

Լիդիանի կառավարության հետ 

հարաբերությունների,  կայունության և 

կառավարման գծով առաջին փոխնախագահ  

Պետք է վարձվի 

Արմեն Ստեփանյան, կայուն զարգացման և 

թույլտվությունների ստացման գծով ավագ 

մենեջեր 

armen@lydianinternational.co.uk 

Նառա Ղազարյան, սոցիալական զարգացման 

հարցերով մենեջեր   
nara@lydianinternational.co.uk 

Աննա Սաղաբալյան, հասարակայնության 

հետ կապերի մենեջեր 
Anna.saghabalyan@lydianinternational.co.uk 

Արամ Պարունակյան, համայնքային կապերի 

համակարգող (ՀԿՀ) 
Aram.parunakyan@lydianinternational.co.uk 

Աննա Աղաջանյան, Գորայք,  համայնքի հետ 

կապերի պատասխանատու (ՀԿՊ) 
AnnaAghajanyan91@mail.ru 

Զառա Գևորգյան, Սարավան, ՀԿՊ Zaragev.85@mail.ru 

Լիլիթ Մկրտչյան, Գնդեվազ, ՀԿՊ m.2013թ.@inbox.ru 

Սաթենիկ Վարդազարյան, Գնդեվազ, ՀԿՊ satenik.vardazaryan@mail.ru 

Գարեգին Կարապետյան, Սարավան, 

համայնքի շրջակա միջավայրի հարցերով 

պատասխանատու (ՀՇՄՊ) 

garik.karapetyan.1989@bk.ru 

Գարիկ Եղյան, Գնդեվազ, ՀՇՄՊ gexiyan@mail.ru 

 
 

13 ԼԻԱԶՈՐՈՒՄ  

ՀԱՍՏԱՏՎԵԼ Է __________________________________    __________________ 

                             ԿԱՅՈՒՆ ԶԱՐԳԱԶՄԱՆ ԳԾՈՎ ԳՈՐԾԱԴԻՐ 

ՓՈԽՆԱԽԱԳԱՀ     ԱՄՍԱԹԻՎ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:garik.karapetyan.1989@bk.ru
mailto:gexiyan@mail.ru
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ՀԱՎԵԼՎԱԾ 1 ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՍՏԱՆԴԱՐՏՆԵՐՈՒՄ ՇԱՀԱԳՐԳԻՌ ԿՈՂՄԵՐԻ 

ՆԵՐԳՐԱՎՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎԱԾ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ 

 

ՄՖԿ թիվ 1 կատարողական ստանդարտում շարադրված հատուկ պահանջները 

ներառում են հետևյալը. 

 

13.1.1 Հայտնաբերել ազդակիր համայնքները և Ծրագրով հետաքրքրված այլ շահագրգիռ 

կողմերին և որոշել, թե ինչպես արտաքին կապերը  կարող են նպաստել բոլոր շահագրգիռ 

կողմերի հետ երկխոսության կայացմանը,  

 ՇԿՆ պլանի, այդ թվում՝ բացահայտված անապահով և խոցելի շահագրգիռ 

կողմերի խմբերի արդյունավետ մասնակցությունն ապահովվող միջոցառումների 

մշակում:  

 

13.1.2 Իրազեկում 

 Հետևյալի մասին համապատասխան տեղեկատվության տրամադրում՝ (i) 

նախատեսվող գործունեության նպատակ, բնույթ և մասշտաբներ, (ii) 

առաջարկվող գործունեության ժամկետներ, (iii) նման համայնքներին սպառնացող 

ռիսկեր ու հավանական ազդեցություններ և համապատասխան մեղմացման 

միջոցառումներ, (iv) բացահայտված շահագրգիռ կողմերի ներգրավման 

գործընթաց, և (v) գանգատարկման մեխանիզմ:  

 

13.1.3 Տեղեկացված խորհրդակցություն և մասնակցություն  

 Իրականացնել իրազեկված մասնակցության և խորհրդակցությունների 

գործընթաց, որը կհանգեցնի ազդակիր համայնքների իրազեկված 

մասնակցությանը, 
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 Իրականացնել խորհրդակցությունների գործընթաց, որը անհրաժեշտության 

դեպքում արտացոլում է տղամարդկանց և կանանց տարբեր մտահոգություններն 

ու առաջնահերթությունները ազդեցությունների, մեղմացման մեխանիզմների, 

օգուտների մասին, և  

 Փաստագրում է գործընթացը, մասնավորապես, ազդակիր համայնքներին 

սպառնացող ռիսկերից և բացասական ազդեցություններից խուսափելու կամ 

դրանք նվազագույնի հասցնելու նպատակով ձեռնարկվող միջոցառումները, և 

տեղեկացնում է այդ ազդակիրներին, թե ինչպես են իրենց մտահոգությունները 

հաշվի առնվել:  

 

13.1.4 Արտաքին կապեր 

 Արտաքին կապերի ծրագրի իրականացում, որը ներառում է մեթոդներ հետևյալի 

համար՝ (i) հանրությունից ստանալ և գրանցել արտաքին հաղորդակցությունը և 

կապերը; (ii) քննարկել ու վերլուծել բարձրացված հարցերը, սահմանել դրանց 

լուծման ուղիները; (iii) տրամադրել, գրանցել արձագանքները և (iv) 

համաձայնեցնել բնապահպանական  ու  սոցիալական կառավարման ծրագիրը:  

 

13.1.5 Ազդակիր համայնքների գանգատարկման մեխանիզմ  

 Ստեղծել գանգատարկման մեխանիզմ՝ բնապահպանական և սոցիալական 

գործունեության վերաբերյալ ազդակիր համայնքների մտահոգություններն ու 

դժգոհությունները ստանալու և դրանց լուծմանը նպաստելու նպատակով:   

 Շահագրգիռ կողմերի ներգրավման գործընթացի ընթացքում ազդակիր 

համայնքներին տեղեկացնել գանգատարկման մեխանիզմի մասին: 

 

Նմանապես ՎԶԵԲ կատարողականի պահանջները նախատեսում են 

 Ապացուցել, որ շահագրգիռ կողմերի ներգրավումն իրականացվել է առանց  

մանիպուլյացիաների, միջամտության, պարտադրանքի կամ ահաբեկման և 

հիմնվել է  ժամանակին, պատշաճ, հասկանալի և հասանելի տեղեկատվության 

տրամադրման վրա: 

 Որոշել շահագրգիռ կողմերին որպես անհատների կամ խմբերի, ովքեր՝ 

i)  ենթարկվում, կամ կարող են ենթարկվել Ծրագրի ազդեցությանը (ազդակիր 

կողմեր), կամ 

ii)  կարող են հետաքրքրված լինեն Ծրագրով (այլ շահագրգիռ կողմեր);  

 Հրապարակել բնապահպանական և սոցիալական գործողությունների ծրագրերը 

կամ մեղմացման միջոցառումները, 

 Փաստագրել հանրային խորհրդատվության գործընթացը, 

 Հանրամատչելի դարձնել ՇՄԱԳ և ԲՍԱԳ փաստաթղթերը, և 

 Ապահովել  գանգատարկման մեխանիզմի առկայությունը և երաշխավորել, որ դրա 

կիրառումը հաշվեհարդարի իրականացման չի բերի:  
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ՀԱՎԵԼՎԱԾ 2 ՀՈՎԻՎՆԵՐԻ ՆԵՐԳՐԱՎՄԱՆ ՊԼԱՆ 2015-2016 ԹԹ  

 

Ամսաթիվ.  Նոյեմբերի 10, 2015 

Թեման.  Խորհրդատվական պլան հովիվների համար 

Կազմեց   Նառա Ղազարյան, Գեոթիմ 

 

1. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

 

2012թ. ամռանն ու 2013թ. աշնանը Գեոթիմը և ՈՒԱԻ ընկերությունն անց է կացրել առաջին 

երկու հարցումները հովիվների շրջանում՝ ըստ այդ ժամանակվա Ծրագրի նախագծի: 

Ծրագիրն այդ ժամանակվանից հետո լուրջ փոփոխությունների է ենթարկվել, 

անհրաժեշտություն առաջացնելով նոր հետազոտության, որն ավարտվեց 2015թ. ուշ 

աշնանը: 2012թ. կիրառված հարցաշարը փոփոխվեց (էկոհամակարգի և ավելի լայն 

խումնը առաջարկեց այլ ավել պարզեցնել, ներառել նոր բնագավառներ, ինչպես օրինակ 

տարածքին կապվածությունը և այլն): Ֆրեդերիկ Ջիովանետին, հարցաշարի հեղինակը, 

ընդգրկված էր այս գործընթացում:    

 

Կա մի քանի առանցքային հարց, որ պարզաբանման կարիք ունի: Դրանք են՝ 

ա) Արդյո՞ք հովիվները ազդեցություն կկրեն ըստ Ծրագրի ներկայիս նախագծի, 

բ) Հովիվների (ամենօրյա և սեզոնային) վրա ազդեցությունների մակարդակը, 

գ) Ինչպե՞ս է Ընկերությունը կառավարելու Ծրագրի գործողությունների հետևանքով 

առաջացող ազդեցությունները, 

դ) Հովիվների ընկալումը և տեսակետները այն դեպքում, երբ նրան չեն կարող 

օգտագործել նախկին արոտավայրերը, ներառյալ՝ այլընտրանքային տարբերակների 

առաջարկներ:  
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5-6 տեղական պատասխանատուներից կազմված խումբը 2015թ. սեպտեմբերի սկզբից 

մինչև կեսերն ընկած ժամանակահատվածում իրականացվրել է դաշտային 

աշխատանքներ: Խմբի անդամներից 4-ը լրացնում էր հարցաշարը, իսկ մնացածը 

զբաղվում էին լոգիստիկայի, տեխնիկական աջակցության և GPS կոորդինատների 

գրանցման հարցերով: 

 

Հարցումներն ընդգրկում էին 14-րդ տեղամասի/փոխակրիչի տարածքը, որը հայտնի է 

որպես խոտհարքային և արոտավայրային տարածք, որն օգտագործվում է Գնդեվազի 

ամենօրյա հովիվների կողմից, ինչպես նաև ԴԱԼ-ի և շրջակա տարածքը, որը տարիներ 

շարունակ օգտագործվել է Գորայքից, Գորիսից, Խնձորեսկից և շրջակա տարածքներից 

եկած սեզոնային հովիվների կողմից: 

 

Հարցվել է ընդհանուր առմամբ 39 հովիվ, որոնցից 30 սեզոնային հովիվներ էին, իսկ 

մնացած 9-ը՝ ամենօրյա հովիվներ: Սեզոնային հովիվները ցուցակը ավելի ուշ 

հաստատվեց Գորայքի գյուղապետի կողմից, որը ցուցակում ավելացրել է ընդամեն մեկ 

հովվի, որ օգտվում է տարածքից, սակայն հարցման ընթացքում տեղում չէր: 

Ստորև ներկայացվում է ազդակիր հովիվների սոցիալ-տնտեսական վերլուծությունը: 
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o Հովիվների բնակավայրից միջին հեռավորությունը. Ամենօրյա հովիվների համար 

այն կազմում է 8կմ, ԴԱԼ-ի արոտավայրերն օգտագործող՝ Խնձորեսկից և Գորիսից 

եկող սեզոնային հովիվների համար՝ 88կմ: Ամռանն արածեցման սեզոնի սկզբում 

հովիվները 2-3 օր ոտքով բերում են իրենց անասուններին: ԴԱԼ-ի տեղամասից 

օգտվող Գորայքի հովիվների համար հեռավորությունը կազմում է 3կմ: 

o Կենսամիջոցների հիմնական աղբյուրը. Կաթի ու կաթնամթերքի վաճառք 

o Հովիվների տնային տնտեսություններում ծախսումների ամենամեծ աղբյուրը. 

Հովիվների 70%-ը նշել են, որ սնունդը իրենց ծախսերի առաջին աղբյուրն է, 

հարցվածների 10% նշում է կրթություն և այլն, և 9% գումար ծախսում է 

առողջապահական խնդիրների հետ կապված: 

o Ի՞նչ նպատակով են հովիվները պահում կենդանիներին. Կենսամիջոցի աղբյուր, 

կաթի և կաթնամթերքի վաճառք (54%), վաճառում են կենդանի անասունը 

եկամոտւ ստանալու համար (31%), ընտանիքի համար օգտագործման նպատակով 

(կաթ և միս (31%) 

o Հովիվների ընկալումը, եթե նրանք Ծրագրի գործողությունների հետևանքով 

ազդեցություն կրեն – այո (54%), չգիտեն (41%), ոչ (5%): 

o Եթե հնարավորություն լինի, դուք պատրաստ եք տեղափոխվել այլընտրանքային 

արոտավայրային տարածք:  Այո, պատրաստ ենք տեղափոխվել (47%), 

կտեղափոխվենք, եթե նոր տարածքում լինի ջուր, հասնելու հնարավորություն 

(30%): Նախընտրում ենք մնալ նույն տեղում (20%), պատասխան չունեն (3%): 

o Ամենօրյա հովիվներ. Այո, , պատրաստ ենք տեղափոխվել (22%), կտեղափոխվենք, 

եթե նոր տարածքում լինի ջուր, հասնելու հնարավորություն (22%): Նախընտրում 

ենք մնալ նույն տեղում (11%), պատասխան չունեն (44%): 

o Խոցելիություն.  Միայն մեկ հովիվ նշեց (10%), որ ընտանիքում հաշմանդամն կա: 

o Հողօգտագործում, հողօգտագործման պայմանագրեր. 2015թ. աշնանն 

իրականացված հարցումները հետևյալի հետ կապված հաստատեցին, որ ԴԱԼ-ի 

տարածքում սեզոնային հովիվների կողմից օգտագործվող հողերը (Գորայքի 

վարչական տարածքում գտնվող հողը) չունեն վարձակալության պայմանագրեր: 

14-րդ տեղամասի (փոխակրիչ) տարածքից օգտվող ամենօրյա հովիվները նույնպես 

չունեն գրավոր համաձայնագրեր Գնդեվազի գյուղապետարանի հետ: Հողը որպես 

արոտավայր օգտագործելու նրանց պայմանավորվածությունները բանավոր են: 

Բանավոր պայմանավորվածություն կա, որ հովիվները տարածքը կօգտագործեն 

մինչև շինարարական աշխատանքների մեկնարկը: 

o Ենթակառուցվածք. ԴԱԼ-ի տարածքի հովիվները դարեր շարունակ օգտվել են 

Որոտանի հովտի հողերից, քանի որ այնտեղ կանաչն ավելի երկար ժամանակ է 

մնում, քան Հայաստանի հարավ-արևելյան այլ մասերում: 

 

Հարցումների հիմնական արդյունքներն են՝ 

ա) Ազդեցության ուժգնությունը 
Սեզոնային – ԴԱԼ-ի և շրջակա տարածքներից օգտվող հովիվների վրա ազդեցություն 

կլինի այն, որ նրանք ստիպված կլինեն տեղափոխվել այլընտրանքային տարածքներ: Ինչը 
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ենթադրում է որոշակի անհարմարություն՝ նոր ճամբարներ կառուցելու կամ հները նոր 

վայր տեղափոխելու հետ կապված: Ընկերությունը նախատեսում է հատուցել 

անհարմարությունների և նոր ճամբարներ հիմնելու հետ կապված սեզոնային հովիվների 

կրած ծախսերը: 

Օրական՝ Տարածք 14-ից օգտվող հովիվները կտուժեն անհամեմատ պակաս չափով, քանի 

որ կշարունակեն օգտվել այդ տարածքից, որը նախատեսվում է սահմանազատել 

Փոխակրիչի երկու կողմերից և կառուցել անցուղիներ՝ հովիվների, մեքենաների և 

անասունների շարժն ապահովելու նպատակով (2-3 կետեր, որոնք պետք է ընտրվեն 

Ընկերության և Գնդեվազի գյուղապետի կողմից): 

 

բ) Բավարար այլընտրանքային արոտավայրերի/խոտհարքի տարածքների առկայություն, 

որոնք հասանելի կլինեն հովիվների համար:     

Սեզոնային՝ Գորայքի գյուղապետի խոսքերով շրջակայքում (Որոտան գետի մյուս ափին 

ԴԱԼ-ի դիմաց) առկա են ջրով ապահովված բավարար տարածքներ: Հովիվների 

խորհրդատվության պլանի համաձայն, ԴԱԼ/ավելի լայն տարածքներից օգտվող 

հովիվներին կտրամադրվի խորհրդատվություն այլընտրանքային հողերի օգտագործման 

վերաբերյալ, որոնք ունեն բնական աղբյուրներ և հասանելի են կամ դրանք կապահովվեն 

Ընկերության կողմից:  

Օրական՝ Փոխակրիչի տակ գտնվող հողերը հասանելի են մնում օրական հովիվների 

համար՝ բացառությամբ փոխակրիչի երկու կողմերի հատվածների (30 մետր): 

Ընկերությունը նախատեսում է կառուցել անցուղիներ՝ Փոխակրիչի հատման համար և 

հովիվների, անասունների ու մեքենքների շարժն ու այլ կողմից հողերի օգտագործումն 

ապահովելու նպատակով:   

Գ) Այլ տվյալներ՝ 

√ Արածեցումը մնում է տեղի հովիվների կենսակերպի և եկամտի հիմնական աղբյուրը 

(ավելի քան 70%)  

√ Սննդին է բաժին ընկնում տնային տնտեսությունների ծախսերի ամենամեծ մասը (70%), 

√ աջակցման/կարիքների ոլրտները (որոնք կօգտագործվեն հովիվներին ԿՎՊ-ում կամ 

սոցիալական ծրագրերում ներառելու ժամանակ), արհեստական սերմնավորում, 

անասնաբուժություն&սնուցում, 

√ ուսումնասիրված հովիվների 10% ընտանիքում ունեն հաշմանդամ անձ: 

 

2. ՀՈՎԻՎՆԵՐԻ ՓՈԽՀԱՏՈՒՑՄԱՆ ԵՎ ՄԵՂՄԱՑՄԱՆ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ 

ՀԱՄԱՐ ԱՌԱՋԱՐԿՎՈՂ ՄՈՏԵՑՈՒՄՆԵՐ  

 

ԴԱԼ& ավելի լայն տարածքի հովիվներ 
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 Հովիվների դրամային հատուցման անհրաժեշտությունը բացակայում է, քանի որ 

նրանք չեն հանդիսանում որպես արոտավայրեր օգտագործվող տարածքների 

սեփականատեր, 

 Ծրագրով պայմանավորված անհարմարությունների դիմաց նախատեսվում է 

հատուցում՝ վճարել յուրաքանչյուրին $500-1000 ֆիքսված գումար (միանվագ), 

որպեսզի կարողանան կառուցել նոր ճամբարներ կամ տեղափոխել գոյություն 

ունեցողները (խորհրդակցել գնահատող մասնագետների հետ՝ պարզելու համար 

նոր ճամբար կառուցելի միջին արժեքը), 

 Գորայքի գյուղապետի հետ համագործակցելով ընտրել հովիվների համար 

հասանելի (տեղափոխման առումով) այլընտրանքային հողեր՝ ջրի, 

հասանելիության համար սահմանափակ ներդրումներով: 

 Առաջարկվող տարածքներում ապահովել բնական աղբյուրների առկայությունը 

կամ կառուցել նորերը (մատչելի): 

 

Տարածք 14/Փոխակրիչի հովիվները 

 Շրջել Գնդեվազի գյուղապետի հետ՝ նոր նախագծային տարածքում 

անցուղիների համար վայրերն ընտրելու նպատակով, 

 Դաշտում նշագրել այն կետերը, որտեղ կկառուցվի/կնախատեսվեն մուտքի 

հնարավորություններ, 

 Գնդեվազում անցկանացնել խորհրդատվություն ՝ անցուղիների և մուտքի հետ 

կապված, 

 Փոխակրիչի վրա ապահովել անվատնգ անցուղիներ մարդկանց, կենդանիների 

և մեքենաների համար` չսահմանափակելով մուտքի հնարավորությունները, 

 ԿՎՊ-ում օրական հովիվների ներառումը պարտադիր չէ, ներառել որպես 

կենսամիջոցների վերականգնման բաղադրիչ կամ սոցիալական ծրագրերում:    

 

3. ՀՈՂԻ ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ ԽՄԲԻ ԽՈՐՀՐԴԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 

ՌԱԶՄԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀՈՎԻՎՆԵՐԻ ՀԵՏ 

 

1. “Ամենօրյա” հովիվներ 

 

Դրանք Գնդեվազ գյուղի հովիվներն են, ովքեր ազդեցություն կկրեն փոխակրիչի 

կառուցման և շահագործման ընթացքում: Քանի որ, ընդհանուր առմամբ, այս 

հանգույցների զբաղեցրած տարածքը փոքր է, ապա ազդեցությունների մեծ մասը կապված 

կլինի ճանապարհի և փոխակրիչի ֆիզիկական արգելքով պայմանավորված որոշ 

տարածքներ մուտք գործելու սահմանափակումների հետ:  

Մեղմացման հիմնական միջոցառումը անցումներ ապահովելն է: Անհրաժեշտ է 

քննարկումներ անցկացնել անցումների թվի  և տեղադիրքի վերաբերյալ, որտեղ 
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կենդանիներն ու հովիվները հնարավորություն կունենան անվտանգ շրջանցել 

ճանապարհն ու փոխակրիչը: 

Նշված քննարկումները պետք է անցկացվեն նոյեմբերին, իսկ արդյունքները ներառվեն 

Հողի իրավունքի ձեռքբերման և կենսամիջոցների վերականգնման պլանի (ՀԻՁԿՎՊ) 

լրացված տարբերակում: 

 

 

2. “Սեզոնային” հովիվներ 

 

Այս հովիվները, որոնց մեծ մասը մշտապես բնակվում է Խնձորեսկ գյուղում, օգտվում են 

Ամուլսարի հանքի տարածքներից: 

1- Արածեցման համար ներկայումս օգտագործվող տարածքները, 

2- Հովիվների կողմից որպես կացարան օգտագործվող շինությունները, որոնք 

հնարավոր է հովիվները ստիպված կլինեն լքել արածեցման համար այլ 

տարածքներ տեղափոխվելուց հետո: 

 

 

 

 

Հովիվների հետ խորհրդակցությունների ամփոփ նկարագիր 

Ամսաթիվ Մասնակիցներ Քննարկված հարցեր 

9 դեկտեմբերի 

2015թ. 

Գնդեվազի 

ամենօրյա 

հովիվներ 

Ամենօրյա հովիվների հետ քննարկվել է 14-րդ տեղամասի 

տարածքը փոխակրիչի համար օգտագործելու հարցը, այն 

տարածքները, որտեղ նրանք տանում են իրենց նախիրը, 

գյուղապետի հետ համաձայնեցված անցումների վայրերը: 

Հովիվների կողմից առարկություն չի հնչել: Նրանք դեմ 

չեն դրան, եթե կան անցումներ: 

26 նոյեմբերի 

2015թ, 

ԴԱԼ-ի և 

շրջակա 

տարածքն 

օգտագործող 

հովիվներ 

Առաջարկվել են հովիվների համար հասանելի 

ալտերնատիվ նոր տարածքներ: Հովիվներին մտահոգում 

էր այդ տարածքները հասնելու և ջրի առկայության հարցը: 

Նրանք համաձայնեցին միասին այցելել արոտավայրերի 

համար առաջարկվող ալտերնատիվ տարածքներ 

(դեկտեմբերին), ներկա էին Գորայքի և Խնձորեսկի 

գյուղապետերը: 

25 նոյեմբերի 

2015թ. 

Տեղամաս 

14/փոխակրիչ. 

Գնդեվազի 

գյուղապետ 

Գնդեվազի գյուղապետն ու Ընկերության 

աշխատակիցները քայլեցին փոխակրիչի ծրագծի 

երկայնքով՝ նոր նախագծով նախատեսվող տարածքում 

անցումների տեղադիրքը որոշելու համար: Որոշվեց և 

նշվեց 3 անցումների տեղադիրքը: 

Օգոստոս 2015թ. Տեղամաս 14 

ամենօրյա 

Հողի ձեռքբերման անկախ աուդիտի շրջանակներում Թեդ 

Փոլեթն ու Ընկերության աշխատակիցները հանդիպեցին 



   

Շահագրգիռ կողմերի 

ներգրավման պլան 
Հունիս 2016թ.  
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հովիվներ մի քանի հովիվների հետ: Նրանց հարցում արվեց, թե 

որքանով են տեղյակ ծրագրին, ակնկալվող 

ազդեցությունը նրանց վրա և անհրաժեշտության 

դեպքում այլ վայր տեղափոխվելու նրանց 

պատրաստակամությունը: 

Հուլիս 2015թ. ԴԱԼ-ի 

տարածքն 

օգտագործող 

հովիվներ 

16-18 հովիվների հետ ֆոկուս-խումբ  քննարկումներ 

էկոհամակարգերի հետազոտություն անցկացնելու 

վերաբերյալ: 

Հուլիս 2014թ. ԴԱԼ-ի 

տարածքն 

օգտագործող 

հովիվներ 

15 հովիվների հետ ֆոկուս-խումբ քննարկումներ 

էկոհամակարգերի հետազոտության շուրջ: 

 


