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ԱՄՈՒԼՍԱՐԻ ՈՍԿՈՒ ՀԱՆՔԻ ԾՐԱԳԻՐ 

ՄՖԿ-ի Բնապահպանական և սոցիալական գործողությունների պլան (ԲՍԳՊ) 

Հուլիս 2016թ. 
 

№ Գործողություն Ժամկետ 

1 Բնապահպանական, սոցիալական, առողջության և 

անվտանգության կառավարման համակարգ (ԲՍԱԱ ԿՀ) 

շինարարության համար 

 

Ընկերությունը երաշխավորելու է, որ ԲՍԱԱ ԿՀ-ն 

համապատասխանի ISO 14001, OSHAS18001 պահանջներին, և որ 

արդյունաբերության միջազգային լավագույն փորձը (ԱՄԼՓ) 

կկիրառվի մինչև նախնական աշխատանքները և դրան հաջորդող 

շինարարական աշխատանքներն սկսելը ԲՍԱԱ ռիսկերը 

վերացնելու նպատակով: Ընկերությունը կմշակի շինարարության 

ԲՍԱԱ համապատասխան (3-րդ աստիճանի) ընթացակարգեր և 

պլաններ՝ նախքան նախնական աշխատանքները և շինարարական 

աշխատանքները ռիսկերը և ազդեցությունները կառավարելու 

նպատակով:  

 

 

 

 

2016թ. սեպտեմբերի 15 

2 Կապալառուների և ենթակապալառուների կառավարում  

 

Ընկերությունը կներկայացնի Կապալառուների կառավարման պլան 

(ԿԿՊ) և  ԱՄԼՓ-ի համապատասխան՝ նախնական և շինարարական 

աշխատանքների համար մրցույթին ներկայացվող փաթեթները:  

 

 

2016թ. սեպտեմբերի 15 

 

2016թ. օգոստոսի 15 

3 Կազմակերպչական հնարավորություններ 

 

Ընկերությունը ԲՍԱԱ թիմի համար կստեղծի համապատասխան 

կազմակերպչական կառուցվածք, որի նպատակն է ապահովել, որ 

շինարարական աշխատանքները նախագծվել են ՄՖԿ ԿՍ, ԲԱԱ 

ուղենիշների և ԱՄԼՓ-ի պահանջներին համապատասխան: 

 

 

2016թ. սեպտեմբերի 15 



Վերջնական ԲՍԳՊ  Լիդիան Հուլիսի 28, 2016թ. 

 2 

4 ԲՍԱԱ մոնիտորինգ  

 

Ընկերությունը կվարձի ՄՖԿ-ի պահանջները բավարարող 

բնապահպանական և սոցիալական խորհրդատվական անկախ 

ընկերությունը, որը կիրականացնի շինարարական 

աշխատանքների ԲՍԱԱ կանոնավոր ստուգումներ՝ դրանց 

արդյունքները փոխհատուներին ներկայացնելու համար: Սա 

կներառի անկախ մոնիտորինգ և վերաբնակեցման վերջնական 

աուդիտ:  

 

 

2016թ. սեպտեմբերի 30 

5 Մասնակցային մոնիտորինգի ծրագիր 

 

ԱՄԼՓ-ի համապատասխան մշակել մասնակցային մոնիտորինգի 

ծրագիր՝ Ծրագրի շինարարական և շահագործման փուլում ջրի 

որակի վերաբերյալ իրազեկվածությունն ու կառավարումն 

ապահովելու նպատակով:  

 

 

2016թ. սեպտեմբերի 15 

6 Գանգատարկման մեխանիզմ 
 

Ավելացնել գանգատարկման մեխանիզմի տարածումը մինչև 

շինարարական փուլի մեկնարկելը: Կարգի բերել համայնքների 

գանգատարկման մեխանիզմը, որը թույլ կտա ստանալ 

անվտանգության ծառայության աշխատակիցներին առնչվող 

հավանական բողոքներ:  

 

 

2016թ. սեպտեմբերի 15 

7 Մշակել Մարդկային ռեսուրսների վերաբերյալ 

քաղաքականություններ և ընթացակարգեր 

 

Շինարարական և շախագործման փուլերի համար թարմացնել ՄՌ 

քաղաքականություններն ու ընթացակարգերը:Թարմացնել 

գանգատարկման մեխանիզմ շինարարական և շահագործման 

փուլերում աշխատողների համար և երաշխավորել, որ 

աշխատակիցները կարող են ներկայացնել իրենց գանգատները, 

ներառյալ անանուն բողոքներ առանց 

հետևանքների:Գանգատարկման մեխանիզմ կներկայացվի նաև 

կապալառուների աշխատակիցներին կամ ընկերության 

 

2016թ. սեպտեմբերի 15 
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գանգատարկման մեխանիզմը կամ կապալառուի ներկայացրած 

գանգատարկման մեխանիզմը: 

8 Տեղացի աշխատողների հավաքագրման և գնումների պլան 

 

Մշակել և նախաձեռնել տեղացիների հավաքագրման և գնումների 

պլան, որը թույլ կտա ապահովել հավաքագրման և գնումների 

ընթացակարգերի թափանցիկությունն ու դրանց տարածումը 

Ծրագրի ազդակիր համայնքներում:  

 

 

2016թ. հոկտեմբերի 15 

9 Ցիանիդի կառավարում 

 

Ընկերությունը կդառնա Ցիանիդի կառավարման միջազգային 

օրենսգրքի ստորագրող կողմ և կստանա ՑԿՄՕ-ի վկայագիր 

Ամուլսարի Ծրագիրն իրականացնելու համար: 
 

 

 

2016թ. սեպտեմբերի 15 

 

 

2017թ. հուլիսի 31 
 

 

2019թ. սեպտեմբերի 15 

 

10 Իրականացնել անվտանգության ռիսկերի գնահատում 

 

Իրականացնել անվտանգության ռիսկերի գնահատում 

շինարարության և շահագործման փուլերին առնչվող հիմնական 

ռիսկերը, այդ թվում՝ շահագործման ընթացքում զինված 

անվտանգության հնարավոր կիրառումը: Անվտանգության ռիսկերի 

գնահատումը կներառի նաև պատահարների դեպքում ռազմական և 

ոստիկանական ուժերի կողմից աջակցության սցենարներ: 

Անվտանգության ռիսկերի գնահատման արդյունքում 

առաջարկությունները կիրագործվեն Անվտանագության 

կառավարման պլանի միջոցով՝ ՄՖԿ-ի հետ համաձայնեցրած 

 

 

 

2016թ. հոկտեմբերի 31 

 

 

2017թ. հունվարի 15 
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ժամկետներում: 

11 Կենսամիջոցների կառավարման պլան  

 

Համապատասխան որակավորում ունեցող անկախ խորհրդատուի 

աջակցությամբ իրականացնել Կենսամիջոցների վերականգնման 

պլանը՝ ԿՍ5-ի պահանջները բավարարելու նպատակով: ԿՎՊ-ն 

կհրապարակվի ազդակիր համայնքներում: 

 

 

 

 

2016թ. հոկտեմբերի 15 
 

12 Կենսաբազմազանությանն առնչվող գործողությունների պլան 

 

Ծրագիրը 5 տարի կիրականացնի մշտադիտարկում, որի նպատակն 

է ապահովել, որ ԿԳՊ-ում նշված Մատնունի ծիրանավորի 

պոպուլյացիայի  ավելացումն ապահովելու մոտեցումը դեռևս 

ակտուալ է:  

 

 

2021թ. հունիսի 1  

13 Կենսաբազմազանության փոխհատուցման ռազմավարություն 

 

Ծրագիրը վերջնական տեսքի կհասցնի Կենսաբազմազանության 

փոխհատուցման ռազմավարության շրջանակներում ստեղծված 

բուսականության քարտեզները, որոնք թույլ կտան հաստատել 

կորուստների և ավելացումների հաշվարկները, ինչպես նաև այլ 

տեսակների ավելացումները:  

 

 

2017թ. օգոստոսի 1 

14 Կենսաբազմազանության փոխհատուցման կառավարման պլան 

 

Ծրագիրը կմշակի ծրագրին առնչվող փոխհատուցման 

կառավարման պլան Ջերմուկի ազգային պարկում իրականացվելիք 

գործողությունների նպատակով:   

 

 

2018թ. հոկտեմբերի 30 

15 Կենսաբազմազանության փոխհատուցման ռազմավարություն  

 

Ծրագիրը ստեղծման 5-րդ տարվանից հետո կիրականացնի 

կենսաբազմազանության փոխհատուց-ման երկարաժամկետ 

ֆինանսավորման ստուգում՝ պարկի համար կայուն 

 

 

2022թ. հունվարի 1 
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ֆինանսավորման մեխանիզմը որոշելու և Փոխհատուցման 

կառավարման պլանում արդյունքները ներառելու համար:  

16 Կենսաբազմազանության մոնիտորինգի ծրագիր 

 

Ծրագիրը կմշակի Կենսաբազմազանության մոնիտորինգի և 

գնահատման երկարաժամկետ ծրագիր, որի նպատակն է 

մշտադիտարկել բնական կենսամիջավայրի հաշվեկշռի «ոչ մի 

կորուստ» և կրիտիկական միջավայրի հաշվեկշռի ավելացման 

ապահովումը: Ծրագիրը կշարունակի Ամուլսար լեռան վրա Գորշ 

արջի պոպուլյացիայի և տարբեր թռչնատեսակների 

մշտադիտարկումը:  

 

2017թ. դեկտեմբերի 1 

17 Բնապահպանական, սոցիալական, առողջության և 

անվտանգության կառավարման համակարգ շաագործման փուլի 

համար 

 

Շահագործման փուլի մեկնարկից 90 օր առաջ Ընկերությունը 

կապահովի ISO 14001, OSHAS18001 պահանջներին և որ 

արդյունաբերության միջազգային լավագույն փորձին (ԱՄԼՓ) 

համապատասխան ԲՍԱԱ ԿՀ-ի առկայությունը: 
 

 

 

 

2018թ. հուլիսի 31 

 


