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8 ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ԵՎ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՊԼԱՆ 

8.1 Ներածություն 

8.1.1  

Ամուլսարի ոսկու հանքի ծրագրի շինարարության, շահագործման և փակման փուլերի 

համար (ներառյալ վերականգնումն ու հետագա խնամքը) մշակված սույն 

բնապահպանական և սոցիալական կառավարման պլանը (ԲՍԿՊ) իրականացվելու է 

Լիդիան Ինթերնեյշնլ Լիմիթեդի (այսուհետ` Լիդիան) և նրան ամբողջությամբ պատկանող 

Գեոթիմ ՓԲԸ (այսուհետ` Գեոթիմ) դուստր ձեռնարկության կողմից: ԲՍԿ պլանը մշակվել է 

բնապահպանական և սոցիալական գնահատման ընթացքում բացահայտված 

բնապահպանական և սոցիալական խնդիրների հենքի վրա: 

 

ԲՍԿ պլանում ներառված են ԲՍԱ գնահատման շրջանակներում բացահայտված 

բնապահպանական և սոցիալական հնարավոր ազդեցությունների վերահսկմանն ու 

կառավարմանն ուղղված պլաններ, ծրագրեր, հիմնավորումներ և ուղեցույցներ: Ինչպես 

նաև հաշվի է առնվել աշխարհագրական, սոցիալական, մշակույթային և շրջակա 

միջավայրի փոփոխությունների դինամիկան: Լիդիանն ու իր կապալառուները 

քաղաքականություն մշակելիս հիմնվելու են ԲՍԿ պլանի վրա, այդ պատճառով այն ՇՄԱ 

գնահատման կարևոր բաղկացուցիչ է հանդիսանում: Սույն փաստաթուղթն 

արտահայտում է բնապահպանական և սոցիալական կայունության ապահովման 

Լիդիանի կողմից ստանձնած պարտավորությունը` ծրագրի իրականացման ողջ 

ընթացքում: 

 

ԲՍԿՊ-ում սահմանված են ծրագրային ազդեցությունների կառավարմանն ու 

մեղմացմանն ուղղված գործընթացների արդյունավետ իրականացումն ու 

շարունակականությունը ապահովվող Լիդիանի քաղաքականությունները, 

պարտավորություններն ու ռեսուրսները: ԲՍԿՊ-ն իրականացվելու է ՀՀ 

բնապահպանության, քաղաքաշինության, տարածքային կառավարման և արտակարգ 

իրավիճակների ու էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարությունների կողմից 

սահմանվող  բնապահպանական օրենսդրության և կանոնակարգերի, ինպես նաև այլ 

կիրառելի տեխնիկական և իրավական մեխանիզմների համաձայն: Ծրագիրը 

կիրականացվի նաև Համաշխարհային Բանկի Խմբի ԲԱՍ ուղեցույցների, ՄՖԿ-ի 

կատարողական չափանիշների և ՎԶԵԲ-ի (EBRD) կատարողական պահանջների 

համաձայն:  

 



ԼԻԴԻԱՆ ԻՆԹԵՐՆԵՅՇՆԼ 
Ամուլսարի ոսկու հանքի ծրագիր 
Բնապահպանական և սոցիալական ազդեցության 
գնահատում, Գլուխ 8 

 

 

ZT520088 
Հունիս 2016թ. 

Տարբերակ 10  Էջ 2 

 

2015թ.-ին նախաձեռնվել էր Ծրագրի նախագծի և ծախսերի օպտիմալացման գործընթաց, 

ըստ որի Լիդիան ընկերությունը հանձնարարել էր Սեմուել Էնջինիըրինգ Ինք. (Սեմուել) 

ընկերությանն ու այլ խորհրդատուների մշակել ինժեներական նախագիծ հիմնված 

Ծրագրի նախագծի և ծախսերի օպտիմալացման մի քանի հայեցակարգերի վրա: 

Նպատակն է՝ նվազեցնել կապիտալ ծախսերը խուսափելով գործառնական ծախսերն 

ավելացնելուց, բնապահպանական փոփոխություններից և սոցիալական 

ազդեցություններից: 2015թ-ին կատարված այս աշխատանքի արդյունքները 

հրապարակվել են NI «43-101 տեխնիկական հաշվետվություն: Ամուլսար Ծրագրի 

նախագծի և ծախսերի օպտիմալացում»  փաստաթղթում 2015թ-ի նոյեմբերին: Այն 

ներառում էր կապիտալ և գործառնական ծախսերը, Ծրագիրը դարձնելով ավելի 

կենսունակ ներկայիս բարդ տնտեսական միջավայրում:  Հիմնված լինելով Տեխնիկական 

հաշվետվության վրա, ԲՍԱԳ-ի այս տարբերակը (v10) վերահսկվելու և շարունակաբար 

կատարելագործվելու է ԲՍԿ պլանի կողմից:  Ծրագրի իրականացման պլանը (ԾԻՊ) 

մշակվելու և իրականացվելու է սույն ԲՍԿ պլանի համաձայն:  

 

 

8.2 Նպատակներ 

 

ԲՍԿ պլանի հիմնական նպատակը բնապահպանական ու սոցիալական (ինչպես նաև 

աշխատանքի հիգիենայի և անվտանգության) կառավարման պարտավորությունների 

«գործնական իրագործում»-ը և ԲՍԱ գնահատման շրջանակներում սահմանված 

մեղմացման միոցառումների իրականացումն է, որի արդյունքում կապահովվի ծրագրի 

(շինարարության, շահագործման, փակման և հետփակման փուլեր) իրականացումը` 

Ծրագրի ազդակիր տարածքում առավելագույնի հասցնելով օգուտները և նվազեցնելով 

ֆիզիկական, կենսաբանական, սոցիալական և հնագիտական միջավայրերի վրա 

ազդեցությունները: 

  

Կոնկրետ նպատակները ներառում են. 

  Շինարարության և շահագործման ընթացքում հաշմանդամություն/աշխատանքի 

խափանում առաջացնող վնասվածքների (ՀՎ) կանխում, 

  Շինարարության փուլի ընթացքում անվտանգության, արտադրողականության, 

արդյունավետոթյան ու ճկունության պարամետրերի նախասահմանում, որոնք 

հետագայում կկիրառվեն նաև Ամուլսարի շահագործման ընթացքում,  

  Շինարարության, շահագործման և փակման փուլերում բնապահպանական 

բացասական ազդեցությունների նվազեցմանն ու բարենպաստ պայմանների 
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ապահովմանն ուղղված համապատասխան կանխարգելիչ և մեղմացման 

միջոցառումների իրականացում,   

  Արդյունավետ բնապահպանական մոնիտորինգի և վերահսկողության պլանի 

մշակում, որը հնարավորություն կտա Ծրագրի ընթացքում նախատեսված 

գործողությունների և շրջակա միջավայրի փոփոխականների  մոնիտորինգ 

իրականացնել, 

  Ծրագրային գործողությունների և առօրյա կյանքի վրա դրանց ազդեցության 

վերաբերյալ տեղեկատվության տարածման նպատակով Ծրագրի շահագրգիռ 

կողմերի ներգրավման մեխանիզմների ստեղծում, 

  Արտակարգ իրավիճակների արդյունավետ և արագ արձագանքման  ու 

իրավիճակների լուսաբանման  գործընթացների մշակում,  

  Կենսաբազմազանության և էկոհամակարգերի պաշտպանության  և ազգային ու 

միջազգային մակարդակով պահպանման ենթակա կենսամիջավայրերի և տեսակների 

համար հատուկ դրույթների նախատեսում, 

  Պինդ թափոնների պատշաճ կառավարում` ըստ համապատասխան օրենսդրության և 

ՄՖԿ/ՎԶԵԲ պահանջների, 

  Հողի ձեռքբեման և տնտեսական խախտման հետ կապված ընթացիկ 

գործողությունների մշտադիտարկում, 

  Ծրագրով պայմանավոված տնտեսական  խախտման արդյունքում առաջացած 

կենսակերպի վերականգնում, 

  Օրենսդրությամբ սահմանված կարգով Ծրագրի ազդակիր տարածքում 

հայտնաբերված մշակույթային ժառանգության օբյեկտների պահպանության 

ապահովում, 

  Լիդիանի, համապատասխան մարմինների և Ծրագրի ազդակիր տարածքի 

շահագրգիռ կողմերի միջև հաղորդակցության ապահովում, 

  Ներմուծման, տեղափոխման ու պահեստավորման, տեղադրման, շահագործման ու 

արտադրական ծավալների մեծացման փուլերի ընթացքում սարքավորումների 

կորուստենրի կամ վնասվածքների կանխում, և  

  Լիդիանի կողմից ստանձնած բարձր մակարդակի պարտավորությունների (ԱՃԹՆ, ՑՕ 

և ԱՄԻԿ) ապահովում: 

 

8.3 Ծրագրի նկարագիր 

 

Ամուլսարի Ծրագիրը բաղկացած է հանքից և վերամշակող կառույցներից, այդ թվում` 

բացահանքից, դատարկ ապարների լցակույտից (ԴԱԼ), մանրացնող և տեսակավորող 



ԼԻԴԻԱՆ ԻՆԹԵՐՆԵՅՇՆԼ 
Ամուլսարի ոսկու հանքի ծրագիր 
Բնապահպանական և սոցիալական ազդեցության 
գնահատում, Գլուխ 8 

 

 

ZT520088 
Հունիս 2016թ. 

Տարբերակ 10  Էջ 4 

 

հանգույցից, վերգետնյա փոխարկրիչից և բեռնատարների բեռնաթափման հրապարակից, 

կույտային տարրալվացման հարթակից և լուծույթների ավազանից, 

ադսորբցիոն/դեսորբցիոն վերականգնման (ԱԴՎ) կայանից, և ենթակառուցվածքներից, 

որոնք սպասարկում են հանքարդյունահանման և վերամշակման կառույցները: 

Մշակմանն առնչվող ենթակառուցվածքների բաղադրիչները ներառում, բայց չեն 

սահմանափակվում 110 կՎ հիմնական էլեկտրական ենթակայանների և 35կՎ 

երկրոռդական բաշխիչ ցանցով, հանքի տեխսպասարկման արհեստանոցով և 

պահեստային օբյեկտներով, վարչական և լրացուցիչ շենքերով, կոնտակտային և ոչ-

կոնտակտային մակերևութային ջրերի կառավարման համար նախատեսված 

մակերևութային ջրերի վերահսկման կառույցներով (ավազաններ, խողովակաշար, և 

այլն), Արփա գետից դուրս եկող հում ջրերի ենթասնման համակարգով, տեղամասի 

մերձատար և հանքատար ճանապարհներով, և ժամանակավոր շինարարական 

ենթակառուցվածքներով: 

 

Ծրագրի շինարարական փուլը կտևի երկու տարի: Շահագործման աշխատանքների 10 

տարիների ընթացքում (այդ թվում, նախնական արտադրության շինարարության փուլի 

ընթացքում), Արտավազդես, Տիգրանես և Էրատո հանքային մարմինները կմշակվեն 

օգտագործելով ավանդական բաց եղանակով հանքարդյունահանման մեթոդները: 

Թանկարժեք մետաղը ցածր պարունակությամբ նյութից կորզելու նպատակով կիրառվում 

է կույտային տարրալվացման մեթոդը: Հանքաքարը տարրալվացման 

նախապատրաստելու համար (տարեկան 10,5 մլն տոննա (ՄՏՏ)) մանրացնող և 

տեսակավորող հանգույցը մանրացնում է հանքաքարը հասցնելով այն 19 միլիմետր 

նոմինալ չափի: Մանրացված հանքաքարը տեղափոխվում է մոտավորապես 5,6կմ փակ 

վերգետնյա փոխակրիչի միջոցով և թափվում մանրացված հանքաքարի լցակույտի 

հրապարակում: Մանրացված հանքաքարը բեռնվում է բեռնատարների մեջ և 

դասավորվում 8 մետր բարձրությամբ շերտերով: Հանքաքարը տարրալվացվում է 

ցիանային լուծույթով ավանդական եղանակով: Թանկարժեք մետաղները կորզվում են 

տարրալվացման լուծույթից ակտիվացված ածխից ադսորբցիաի միջոցով: Թանկարժեք 

մետաղները պարբերաբար դեսորբցվում են ակտիվացված ածխից և աղքատ ածուխը 

լվացվում է թթվային լուծույթով և ակտիվացվում: Թանկարժեք մետաղները կլանվում են 

աղքատ լուծույթից կիրառելով ցինկի փոշու վրա նստեցման (Merrill-Crowe) գործընթացը: 

Նստվածքը չորացվում է, ռետորտավորվում` սնդիկը ստանալու նպատակով, խառնվում է 

բովախառնուրդին և հալեցվում` Դորեի համաձուլվածք ստանալու համար: Այնուհետ 

Դորեի համաձուլվածքը տեղափոխվում է ձուլարան հետագա զտման: 
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Ծրագրի հիմնական նպատակը տնտեսական, սոցիալական, բնապահպանական, 

առողջապահական և անվտանգության (մասնագիտական ինչպես նաև համայնքային) 

ռիսկերի պատշաճ գնահատման և ազդակիր համայնքների ու միջավայրի կայուն 

զարգացմանն ուղղված հաստատակամ պարտավորվածության պայմաններում ոսկու և 

արծաթի արտադրական հանգույցների նախագծումը, կառուցումն ու շահագործումն է: 

 

Ծրագրի ենթակառուցվածքների ֆիզիկական տարածման գոտին կազմելու է 609հա, և 

լրացուցիչ 3231 հա այն տարածքներում, որոնք հավանաբար կխախտվեն հանքի 

շահագործման աշխատանքների արդյունքում: Խախտված տարածքի ընդհանուր 

մակերեսը կկազմի 930հա: Հետագա բուֆերային գոտում դիտարկվելու են աղմուկի, փոշու 

նստեցման և մուտքի սահմանափակման ազդեցություններ՝ կապված տարածքի 

ցանկապատման կամ Ծրագրի ենթակառուցվածքներին մոտ գտնվելու հետ: Այդ 

բուֆերային գոտիները կազմում են լրացուցիչ 838 հա: 

 

Այս ընդհանուր 1768 հա տարածքից մոտ 152 հեկտարը մասնավոր սեփականություն 

հանդիսացող 274 հողամասեր են, որոնք Լիդիանի կողմից ձեռք են բերվելու հատուկ` 

Հողի ձեռքբերման գործընթացի միջոցով (Հավելված 8.23).  

 

  Կույտային տարրալվացման հրապարակի (ԿՏՀ) տարածք. Ծրագրի 

իրականացման նպատակով անվերադարձ ձեռք են բերվելու մոտ 139հա 

վարելահողերից, 22հա պտղատու այգիներից և 14հա արոտներից/խոտհարքներից 

կազմված  252 մասնավոր սեփականություն հանդիսացող հողամասեր, և  

  Փոխակրիչ և հանքատար ճանապարհներ. Շինարարության  և շահագործման 

փուլերի ընթացքում փոխակրիչի տակ օգտագործման նպատակով 

վարձակալությամբ ձեռք են բերվելու 13հա տարածք զբաղեցնող 22   մասնավոր 

սեփականություն հանդիսացող հողամասեր:  

Հանքի փակումն ու վերականգնումը ծրագրի առանցքային բաղադրիչներից են, որոնք 

իրականացվելու են տնտեսական ռեսուրսի սպառումից և հանքաարդյունահանումից ու 

մշակումից հետո: Մանրամասները ներկայացված են համապատասխան 

բովանդակությամբ պլանում (տես Հավելված 8.18):  

 

8.3.1 Ծրագրի իրականացում 
 

Ծրագրի` Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման (ՇՄԱԳ) հաստատումը 

Լիդիանի կողմից ստացվել է 2014թ. հոկտեմբերին, իսկ հանքի շահագործման իրավունքը` 
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2014թ. նոյեմբերին: Ծրագրի նախագծի և ծախսերի օպտիմալացման հետևանքով Ծրագրի 

նախագծում կատարված փոփոխությունների արդյունքում անհրաժեշտ է պատրաստել 

2015 թ. ապրիլին ավարտված և հրապարակված ՇՄԱԳ-ի և է ԲՍԱԳ-ի փոփոխված 

տարբերակը: Լիդիան ընկերությունը ներկայումս պատրաստում է նոր ՇՄԱԳ և 

պատրաստվում է դիմել կառավարությանը հանքարդյունահանման նոր իրավունք 

ստանալու համար:  

 

Հանքարդյունահանման արդեն փոփոխված իրավունքի տրամադրումը, ինչն ակնկալվում 

է 2016թ կեսերին, թույլ կտա ամբողջ մաշտաբով մեկնարկել շինարարությունը` ընդերքի 

մասին օրենսգրքում և ՇՄԱԳ օրենքում նախանշված պարամետրերի համաձայն: Որոշ 

նախնական աշխատանքներ, որոնք համահունչ են արդեն իսկ շնորհված 

թույլտվություններին, հնարավոր է սկսել 2016թ հունիսից:    

 

Զուգահեռաբար, մի շարք թույլտվություններ, որոնք համաձայն Հայաստանի օրենքներին 

անհրաժեշտ են շինարարության և շահագործման փուլը սկսելու համար,  կհաստատվեն 

2016թ. 1-ին և 2-րդ եռամսյակներում:   

 

Ծրագրի նախնական իրականացման պլանը (ԾԻՊ) կազմվել է: Սույն նախնական ԾԻՊ-ը 

նկարագրում է պահանջվող օպտիմալացման ուսումնասիրությունների, հիմնական և 

մանրամասն նախագծման, գնումների և շինարարության, շահագործման, 

գործողությունների պլանավորման, ինչպես նաև նախնական գործողությունների 

իրականացման համար: Ծրագրի առանցքային գործողությունները ներառում են.  

 

  Շինարարության նախնական աշխատանքների մեկնարկ` 2016թ. 2-3-

րդ եռամսյակներ,  

  Հողի ձեռքբերման աշխատանքների ավարտ` 2016թ. 2-րդ եռամսյակ, 

  Մանրամասն նախագծման ավարտ` 2016թ. վերջ,  

  Հանքարդյունահանման մեկնարկ` 2017թ. 4-րդ եռամսյակ, և  

  Ոսկու արտադրություն` 2018թ. 1-ին եռամսյակ 

  Կոմերցիոն արտադրություն ՝ 2018թ-ի վերջ: 
 

8.3.2 Ծրագրի նախագիծ 
Ծրագրի նախագծման փուլում ԾԻ պլանի համաձայն նախատեսվում է «համակցված 

պայմանագրերի» ռազմավարությունը, որով հանգույցների, ԿՏՀ, Դատարկ ապարների 

լցակույտ (ԴԱԼ) և էլեկտրաէներգիայի մատակարարման բարձր/միջին հզորության 



ԼԻԴԻԱՆ ԻՆԹԵՐՆԵՅՇՆԼ 
Ամուլսարի ոսկու հանքի ծրագիր 
Բնապահպանական և սոցիալական ազդեցության 
գնահատում, Գլուխ 8 

 

 

ZT520088 
Հունիս 2016թ. 

Տարբերակ 10  Էջ 7 

 

ենթակառուցվածքի նախագծման նպատակով ներգրավվելու են միջազգային 

մասնագիտական ընկերություններ, իսկ այլ ենթակառուցվածքների, ներառյալ` 

ճանապարհների, շինարարական ճամբարի, խմելու ջրի և կոյուղաջրերի մշակման, 

էլեկտրաէներգիայի մատակարարման ու բաշխման, անձրևաջրերի կուտակման 

կառույցների ու պոմպով մղման համակարգերի, ինչպես նաև շինարարության 

թույլատվությունների ստացման նպատակով ներերկրյա պահանջվող  գործընթացի 

ամփոփման նպատակով ներգրավվելու են հայաստանյան ճարտարագիտական ու 

շինարարական ընկերություններ:   

 

8.3.3 Շինարարություն 
ԾԻ պլանով Ծրագրի շինարարության նպատմամբ նախատեսվում է կիրառել 

«համակցված պայմանագրերի» մոտեցումը` աշխատանքների մեծամասնության համար 

օգտագործելով Ծրագրի շինարարության կառավարման պայմանագրեր, շինարարության 

պայմանագրեր, ճարտարագիտական/մատակարարման և նախագծման-գնումուների 

իրականացման-շինարարության (ՆԳՇ) պայմանագրեր: Սակայն հասկանալի է, որ «խառը 

պայմանագրերի» մոտեցումը խնդրահարույց է կապալառուների  ներգրավման ու 

կառավարման տեսանկյունից, մասնավորապես առողջության, անվտանգության, 

բնապահպանական և համայնքային / սոցիալական կառավարման հարցերի հետ 

կապված, որը վերաբերելու  է նաև ԲՍԿ պլանի իրականացմանը: ԲՍԿ պլանի 

իրականացման հետևանքները քննարկվում են Բաժին 8.10-ում: Շինարարության 

անցումային ժամանակացույցը ներկայացված է Նկար 8.1-ում:  

 

Շինարարական աշխատանքների նախապատրաստական փուլը մեծապես կախված կլինի 

թույլտվությունից, նախագծումից և եղանակային պայմաններից: Տեղամասի 

բարձրունքային տարբերությունները նպաստում են աշխատանքի առավել արդյունավետ 

իրականացմանը ցածր բարձրություններում, իսկ ծայրահեղ եղանակային պայմանների 

գերակշռության դեպքում, 2600մ և ավել բարձրությունների վրա իրականացվող 

աշխատանքները կարող են կասեցվել: Կարճաժամկետ հողաշինարարական 

աշխատանքների ժամանակ – հնարավորինս ավելի շուտ 2016թ. -   կիզակետում 

առավելապես լինելու են կրիտիկական ուղու (ցանցային պլանավորում) աշխատանքները, 

որոնք հիմնականում ներառելու են ԿՏՀ և ԱԴՎ կայանի տարածքները: Սակայն, 

եղանակային պայմանների բարենպաստ լինելու դեպքում առաջին հողաշինարարական 

աշխատանքներն իրականացվելու են ավելի մեծ բարձրությունների վրա:  
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Նախապատրաստական փուլի պլանային աշխատանքները ներառում են.  

  Նախնական հողաշինարարական աշխատանքների արդյունքում առաջացած 

արտահոսքերի կուտակման նպատակով` կրիտիկական նստեցման ու դրենաժի 

կառավարման կառույցների տեղադրում, 

  Ծրագրի աշխատանքային տարածքներում մուտքային ճանապարհների 

արդիականացում կամ նորերի նախատեսում, 

  Գրասենյակների, ժամանակավոր պահեստների, սարքավորումների կայանման ու 

սպասարկման համար հարթակի տեղադրում, առաջարկվող ԱԴՎ կայանին կից; 

  Ջրի, էլեկտրաէներգիայի և կեղտաջրերի ճարտարագիտական կոմունիկացիաների 

ստեղծում, 

  Ծրագրի աշխատանքային տարածքներում մուտքի վերահսկման նպատակով 

պահակակետերի տեղադրում 

  Ժամանակավոր ջրառ Արփայի ավազանից վաղ շինարարական աշխատանքների 

համար. հիմնականում փոշու կասեցում և տոփանում ԿՏՀ-ի տարածքում; 

  Մոտավորապես գարնանը, ոռոգման խողովակաշարի տեղափոխում, այն անցնում 

է ԿՏՀ-ի ներքևի մասով (կցում, տեղադրում հովիտներում և նոր խողովակի 

տեղադրում), և էլեկտրալարերի հեռացում; 

  Հնագիտական նախնական աշխատանքներ, այդ թվում պեղումներ ԿՏՀ-ի 

տարածքում:  
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Հիմնական շինարարության փուլում ստեղծվելիք հանգույցներն ու ենթակառուցվածքները 

ներառում են.  

  Բացահանքեր, 

  ԴԱԼ,  

  Մանրացնող և տեսակավորող կայան, 

  Չմշակված հանքաքարի լցակույտ (ROM), 

  Հողի վերին շերտի լցակույտեր, 

  Մակերևութային ջրերի կառավարման ցանց, 

  Ժամանակավոր շինարարական ենթակառուցվածք, 

  Հանքատար և մուտքային ճանապարհներ, 

  Վերգետնյա փոխակրիչ և բեռնաթափման կետ,  

  ԿՏՀ, ներառյալ` 

o Կույտային տարրալվացման հարթակ, 

o Տեխնիկական ջրերի ավազան և հեղեղաջրերի ավազաններ, 

o Կոնտակտային ջրերի ավազան և մակերևութային ջրերի շրջանցիկ առու,  

o ԱԴՎ կայան, և 

o Վարչական գրասենյակներ 

 

  Ջրերի պասիվ մաքրման կայան (ՋՊՄԿ), 

  Սպասարկման արհեստանոցներ և գրասենյակներ, 

  Անվտանգ թափոնների լցակույտ, 

  Վտանգավոր թափոնների տեղափոխման համար նախատեսված մեկուսացված 

պահեստավորման կետ 

  Էլեկտրամատակարարման և ջրամատակարարման ենթակառուցվածքներ, 

  Պայթուցիկների պահեստ  

  Ռեագենտների պահեստարաններ, 

  Ցիանիդի պահեստարան, 

  ԱԴՎ կայանում հետազոտական և մետալուրգիկան փորձարկումների լաբորատորիա, 

և 

  Լիդիան ընկերության շինարարական և շահագործման անձնակազմի բնակեցում 

Ջերմուկի հյուրանոցում՝ հետագայում ժամանակավոր ճամբարի կառուցման  և 

շինարարական աշխատուժի պահանջի նվազումից հետո դրա վերացման 

հնարավորությամբ: 

Ծրագրի տեղամասի ներկայիս դիրքը ներկայացված է Նկար 8.2-ում: 
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Դեպի հանք, ջարդիչ հանգույցներ և ԴԱԼ մուտքն իրականացվելու է մասամբ 

ասֆալտապատ 10կմ ճանապարհով, որը միանում է Գնդեվազը և Ջերմուկն իրար կապող 

H-42 գլխավոր ճանապարհին (Նկար 8.2): Հաշվի առնելով ԿՏՀ-ի մոտիկությունը 

Գնդեվազից Ջերմուկ տանող առկա H-42 ճանապարհին, ԿՏՀ-ի և ԱԴՎ ոսկու և արծաթի 

կորզման կայանի շինարարության, շահագործման և սպասարկման փուլերի համար 

նախատեսվում է կառուցել 100 մետրանոց մուտքային ճանապարհ: Կկառուցվի նաև 

փոխակրիչի միջանցքի երկայնքով դեպի ջարդիչ կայան տանող մեկ այլ ճանապարհ 

փոխակրիչի սպասարկման/մոնիտորինգի, ինչպես նաև դեպի ջարդիչ կայան և 

լեռանգագաթի արտադրական ենթակառուցվածքներ մուտքն ապահովելու նպատակով: 

Օպտիկամանրաթելային մալուխները, ջրի և էլեկտրականության գծերը նույնպես 

տեղակայվելու են այս միջանցքում` հողերի խախտումը նվազեցնելու և սպասարկման 

համար մատչելի մուտք ապահովելու նպատակով: Գոյություն ունեցող էլեկտրական 

հաղորդալարերը, որոնք ձգվում են հանքի տեղամասի արևմտյան եզրով, կօգտագործվեն 

տեղամասը հոսանքով ապահովելու համար, ինչպես նաև կկառուցվի նոր՝ 110կՎ 

հզորությամբ ենթակայան: Այս հանքատար ճանապարհներով երթևեկելու 

թույլտավություն ԿՉ տանան միայն հանքարդյունահանման աշխատանքներում 

հաստատված հանքի աշխատակիցներն ու կապալառուները:  
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 Նկար 8.1. Ծրագրի ժամանակացույցը (2016թ. ապրիլի դրությամբ)  



ԼԻԴԻԱՆ ԻՆԹԵՐՆԵՅՇՆԼ 
Ամուլսարի ոսկու հանքի ծրագիր 
Բնապահպանական և սոցիալական ազդեցության 
գնահատում, Գլուխ 8 
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Նկար 8. 1 Ծրագրի տարածքի հատակագիծ 



ԼԻԴԻԱՆ ԻՆԹԵՐՆԵՅՇՆԼ 
Ամուլսարի ոսկու հանքի ծրագիր 
Բնապահպանական և սոցիալական ազդեցության 
գնահատում, Գլուխ 8 
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ԴԱԼ-ը կտեղակայվի Ամուլսարի հյուսիս-արևելյան կողմում՝ Տիգրանեսի հանքից մոտ 2.8 

կմ, իսկ Էրատոյից 1.1 կմ դեպի հյուսիս հեռավորության վրա:  ԴԱԼ-ը բաղկացած կլինի 

դատարկ ապարների լցակույտից, ստորին ավազանից, որը խողովակաշարով կկապվի 

ԿՏՀ-ին կից Ջրերի պասիվ մաքրման կայանին (ՋՊՄԿ): Հետփակման փուլում ՋՊՄԿ 

կարող է հարկ եղած դեպքում տեղափոխվել  դատարկ ապարների լցակույտից ներքև 

գտնվող հարթակ:  ԴԱԼ-ը կկառուցվի կրկնակի պնդեցված հողաշերտից բաղկացած, ցածր 

անցանելիության պնդեցված կավաշերտից:  Թթու չգոյացնող դատարկ ապարները 

կտեղադրվեն պնդեցված հողաշերտի վրա: Շահագործման աշխատանքների 5-րդ տարուց 

սկսած ԴԱԼ-ի հիմնամասից արտահոսող բոլոր ջրերը (հնարավոր ծորակներից և 

աղբյուրներից) կհոսեն այս շերտի միջով դեպի ստորին ավազան, այնուհետև ՝ ինքնահոս 

խողովակաշարով դեպի ՋՊՄԿ նախքան որպես մաքրված ջրեր Արփայի ավազան լցվելը:  

Ոչ պատշաճ կառավարման դեպքում Ամուլսարի որոշ դատարկ ապարներ ունեն ԹԱԴ 

գոյացման պոտենցիալ:  Պոտենցիալ թթվագոյացնող ապարները կառանձնացվեն և 

կկապսուլավորվեն ԴԱԼ-ում՝ հնարավոր ԹԱԴ ծավալների ու մակերևութային հոսքի 

նվազեցման ու դրանց ազդեցությունների մեղմման նպատակով:         

 
        
8.3.4 Շահագործում և փակում 
Ամուլսարի ոսկու հանքավայրի շահագործման 10 տարիների ընթացքում նախատեսվում է 

կիրառել հանքարդյունահանման ավանդական բաց եղանակը: Արտավազդեսի և 

Տիգրանեսի տեղամասերը կշահագործվեն Էրատոյից առաջ, քանի որ վերջինիս 

շահագործման համար պահանջվելու են առավել ծավալուն մակաբացման 

աշխատանքներ: Տիգրանեսի և Արտավազդեսի բացահանքերի դատարկ ապարները 

մշակվելու են ԴԱԼ-ում, իսկ Էրատոյի դատարկ ապարները հանքագործության հետագա 

փուլերում օգտագործվելու են Տիգրանեսի ու Արտավազդեսի բացահանքերի մասնակի 

հետլիցքի նպատակով: 

 

Ջարդիչ և տեսակավորման տեղամասը, վերգետնյա փոխակրիչը, սպասարկման 

արհեստանոցները, հանքի գրասենյակային շինությունները և Ծրագրի գործողությունների 

համար նախատեսված այլ փոքր շինությունները տեղակայվելու են Էրատոյի գագաթից 

մոտ 0.8 կմ հյուսիս: 

 

Մանրացված հանքաքարը նախատեսվում է տեղափոխել ջարդիչ կայանից, փակ 

վերգետնյա փոխակրիչով, մոտ 5.6 կմ հեռավորության վրա մինչև մանրացված 

հանքաքարի լցակույտ` ԿՏՀ-ի տեղամասի մոտ գտնվող բեռնաթափման կայան:    



ԼԻԴԻԱՆ ԻՆԹԵՐՆԵՅՇՆԼ 
Ամուլսարի ոսկու հանքի ծրագիր 
Բնապահպանական և սոցիալական ազդեցության 
գնահատում, Գլուխ 8 
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ԿՏՀ-ն առաջարկվում է տեղակայել Ամուլսար լեռան արևմտյան կողմում` Գնդեվազից 

հարավ ամենամոտը մոտ 1 կմ, իսկ բացահանքերից ուղիղ գծով մոտ 6.1 կմ 

հեռավորության վրա: ԿՏՀ-ն տեղադրվելու է հովտային նստվածքների հատվածում, իսկ 

ակնկալվող հզորությունը կազմելու է մոտ 104 մլն տոննա (Մտ):  ԿՏՀ-ը գտնվում է Արփա 

գետի ջրհավաք ավազանում՝ Կեչուտի ջրամբարից ներքև: Այն ներառում է հարթակի 

հարևանությամբ գտնվող կուտակման ավազաններն ու ԱԴՎ ոսկու կորզման կայանը: 

Բոլոր տեխնոլոգիական հանգույցները նախագծված են շփման ջրերի զրոյական 

բացթողումով: 

 

Փակման ընթացքում Ջրի պասիվ մշակման համակարգերը (ՊՄՀ), որը կօգտագորվի 

սկսած շահագործման 5րդ տարուց  ԴԱԼ-ից ԹԱԴ առաջացման հնարավարության 

նվազեցման գերադասելի տարբերակ է: Ջրի պասիվ մշակման համակարգերը չեն 

պահանջում շարունակական քիմիական հավելումներ և ԹԱԴ-ը  մշակելու համար 

օգտվում են բնական քիմիական և կենսաբանական գործընթացներից (տես՛ Հավելված 

3.1):  Նախքան բնական շրջակա միջավայր թափումը, ԴԱԼ արտահոսքերը  անցնելու են  

ՊՄՀ-ով, ապա հավաքվելու և ենթարկվելու են մոնիտորինգի:  ՊՄՀ-ի «արտադրանքը» 

կհամապատասխանի ՀՀ, ՄՖԿ և Եվրոպական Միության ջրահեռացման չափանիշներին: 

 

Փակման և վերականգնման փուլը ներառում է ենթակառուցվածքների ապամոնտաժման և 

Ծրագրի արդյունքում խախտված տարածքների վերակուլտիվացման միջոցով 

բացահանքերի, դատարկ ապարների լցակույտի և ԿՏՎ/ավազանների տարածքների 

վերականգնում, որը կնպաստի բնական միջավայրերի նախկին տեսքի վերականգնմանը: 

 

 

8.3.5 Հանքի կենսունակության` փակման և վերականգնման փուլի նախնական 
ժամանակացույց 
 

Հանքի շահագործման մոտավոր ժամկետն ու փակման և վերականգնման 

ժամանակացույցն ունեն հետևյալ տեսքը . 

 

Տարի 2 և 1 Հանքի շինարարություն 

Տարի 1-ից 9 Հանքի շահագործման փուլ 

Տարի 9-ից 10 ԴԱԼ-ից ոսկու ցածր պարունակությամբ ապարների հեռացում և 

մշակում 

Տարի 0-ից 10 Վերկանգնման փորձահրապարակների  ու փակման փուլի 



ԼԻԴԻԱՆ ԻՆԹԵՐՆԵՅՇՆԼ 
Ամուլսարի ոսկու հանքի ծրագիր 
Բնապահպանական և սոցիալական ազդեցության 
գնահատում, Գլուխ 8 
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ծածկաշերտի մշակում և վերահսկում, ինչպես նաև  փակման և 

վերականգնման պլանի օպտիմալացում  

Տարի 1-ից 3 Խողովակաշարերի տեղադրման արդյունքում խախտված  

տարածքների և ճանապարհների եզրերի պրոգրեսիվ վերականգնում 

ՋՊՄՀ-ի – համապատասխանության ցուցադրման նպատակով 

փորձնական հետազոտություն 

Տարի 1-ից 6 ԴԱԼ-ում դատարկ ապարների տեղադրում (1-ից 3 փուլեր) 

Տարի 1-ից 5 

Տարի 1-ից 4 

 

 

 

Տարի 5 

ԴԱԼ-ում ոսկու ցածր պարունակությամբ ապարների տեղադրում 

Աշխատանքների ընթացքի տեխնիկատնտեսական հիմնավորում 

դաշտային հետազոտությունների համար և պասիվ մաքրման 

համակարգի կառուցում կոնտակտային ջրերի, ներառյալ ԴԱԼ-ի  

արտահոսքերի, մաքրման համար  

ՊՄՀ-ում ԴԱԼ-ի կոնտակտային ջրերի մաքրման սկիզբ 

Տարի 3-ից 7 ԴԱԼ-ի ինտենսիվ բարելավում՝ սկսած կառույցի հյուսիսային ծայրից 

(բացառությամբ ցածր կարգի ապարի տարածքից)՝ ներառյալ տարածքի 

վերահարթեցում, վերաեզրագծում և ծածկի կառուցում 

Տարի 3-ից 9 Տիգրանես և Արտավազդես հանքափոսեր ինտենսիվ հետլիցք 

Տարի 7-ից 11 Հանքափոսի հետլիցքի և ռեսուրսների տարածքների  

պրոգրեսիվ բարելավում՝ ներառյալ ծածկի կառուցում 

 

Տարի 10-ից 11 Ցածր կարգի ապարների հեռացմանը հաջորդող՝ 

ԴԱԼ-ից հարավ ընկած լանջերի բարելավում՝ 

ներառյալ վերահարթեցում,  

վերաեզրագծում և ծածկի կառուցում 

Տարի 11-ից 13 ԿՏՀ-ի չեզոքացում/ջրազրկում 

  
  

Տարի 11-ից 13 Ենթակառուցվածքների, ներառյալ` փակման համար անէական 

հանդիսացող ջարդիչ կայանի և փոխակրիչ համակարգի պրոգրեսիվ 

հեռացում ու ԴԱԼ, հանքատար ճանապարհների, հարթակների 

վերականգնում և բացահանքերի անվտանգության ապահովում  

Տարի 13-ից 14 ԿՏՀ փակման գործողություններ, այդ թվում` վերահարթեցում, ծածկի 

տեղադրում և մակերևութային ջրերի հոսքի վերահսկում (փակման և  

վերականգնման համար շինարարության 6-ամսյա 

ժամանակահատված)` չեզոքացումից/ջրազրկումից հետո 
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Տարի 14 Կառուցել ցամաքուրդային համակարգ և հեղեղաջրերի ավազանները 

փոխակերպել գերխոնավ տարածքների համակարգի՝ կոնտակտային 

ջրերը դեպի ԿՏՀ-ի ՊՄՀ ուղղելու համար 

Տարի 14+ ԿՏՀ արտահոսքերի լուծույթի պասիվ մաքրում 

Տարի 14-ից 19 Հետփակման ժամանակահատված 

Վերականգնված տարածքների մոնիտորինգ` նվազագույնը հինգ տարի 

Մնացած կառույցների վերջնական փակում (6-12 ամսյա փակման փուլում) 

 

Փակման ու վերականգնման ժամանակացույցի համար նախատեսվում է մոտ 5 տարի:  

 

8.4 Կորպորատիվ ԲԱԱ և ԿԶ քաղաքականություն 

 

Լիդիանն ու նրա կողմից վերահսկվող մասնաճյուղերը խթանում են կայուն զարգացման 

գործընթացներին և նրանց գործունեությունը Ծրագրի զարգացման և շահագործման բոլոր 

փուլերում ուղղված է բնապահպանական, սոցիալական, առողջության և անվտանգության 

հարցերի ներգրավմանը: 

 

Ծրագրի սոցիալական և բնապահպանական օգուտների ավելացման և բացասական 

ազդեցությունների կրճատման նպատակով Լիդիանը պարտավորվել է խթանել Ծրագրի 

կատարողական ցուցանիշների շարունակական բարելավմանը, 

հաշմանդամություն/աշխատանքի խափանում առաջացնող վնասվածքների (ՀՎ) 

կանխմանը, անվտանգության, արտադրողականության, արդյունավետոթյան ու 

ճկունության մշակույթի ձևավորմանը` միաժամանակ ապահովելով բնապահպանական, 

սոցիալական և առողջության ու անվտանգության բարձր մակարդակի կատարողական: 

 

Լիդիանի քաղաքականության կառուցվածքը ներկայացված  է ԲՍԱ գնահատման  բաժին 

2.3-ում: Այն ներառում է ընկերության վարքագծի կանոնները և ութ կորպորատիվ 

քաղաքականության փաստաթղթերը.  

  Բնապահպանական քաղաքականություն (Հավելված  8.1), 

  Սոցիալական քաղաքականություն (Հավելված  8.2), 

  Աշխատանքի առողջության և անվտանգության քաղաքականություն 

  (Հավելված  8.3), 

  Մարդկային ռեսուրսների քաղաքականություն (Հավելված  8.4), 

  Ահազանգման քաղաքականություն, 

  Կոռուպցիայի դեմ պայքարի քաղաքականություն, 
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  Աշխատակիցների վերապատրաստման քաղաքականություն, և 

  Տեղեկատվության տրամադրման ու գաղտնիության քաղաքականություն:  

Լիդիանի կորպորատիվ քաղաքականություններն ու վարքագծի կանոնագիրքը հասանելի 

են Լիդիանի կայքում և ներառված են ԲՍԿՊ-ում 

(http://www.lydianinternational.co.uk/corporate-governance.htm):  

 

8.5 Շահագրգիռ կողմերի ներգրավում  

 

Շահագրգիռ կողմերի ներգրավումը Լիդիանի առանցքային արժեքներից է հանդիսանում: 

Հետախուզման, նախատեխնիկատնտեսական հիմնավորման  ու տեխնիկատնտեսական 

հիմնավորման փուլերի ընթացքում շահագրգիռ կողմերի ներգրավման հիմնական 

նպատակը ազգային, տարածաշրջանային և տեղական մակարդակներում երկկողմանի 

հաղորդակցության հաստատումն է Գեոթիմի և շահագրգիռ կողմերի միջև, որը թույլ կտա 

ընդգրկել շահագրգիռ կողմերի կարծիքները  ԲՍԱ գնահատման և Ծրագրի նախագծման 

գործընթացում: Տեղական համայնքների հետ լավ հարաբերությունները նպաստում են 

հետախուզական գործողությունների իրականացման ողջ ընթացքին:  

 

Շահագրգիռ կողմերի ներգրավման պլանը (ՇԿՆ) պատրաստվել է 2015թ. հունվարին 

(Հավելված  8.6) և ընդգրկում է շինարարության ու շահագործման փուլերի համար 

առաջարկվող լուսաբանման, տեղեկացման և խորհրդատվական գործողությունները: Այն 

ընդգրկում է, սակայն չի սահմանափակվում հետևյալով.  

  ԲՍԱԳ հրապարակմանը հաջորդող խորհրդակցություն, 

  Ծրագրային տեղեկատվական հանդպումներ և տեխնիկական սեմինարներ, 

  Գեոթիմի կորպորատիվ կայքում տեղեկատվության տեղադրում, 

  Գանգատարկման մեխանիզմի ուղղակի հասանելիությամբ Ամուլսարի 

տեղեկատվական կենտրոնի (ՄԱԿ) առկայություն, 

  Համայնքային կապերի կոմիտեի (ՀԿԿ) պարբերական ամենամսյա հանդիպումներ, 

  Հաղորդագրությունների վահանակներ և ամսաթերթ, և 

  Հայտարարություններ լրատվամիջոցներում և մամլո հաղորդագրություններ: 
 

Լիդիան/Գեոթիմն ըստ անհրաժեշտության, 2016թ. մարտ ամսից մինչև 2018 թ. կեսերը, 

Գնդեվազի ԱՄԿ-ում և բոլոր գյուղերի (Ջերմուկ, Սարավան և Գորայք) 

գյուղապետարաններում ինչպես նաև Երևանում նախատեսում է կազմակերպել 

հանդիպումներ և սեմինարներ շինարարության գործողությունների մեկնաբանման 

նպատակով:  

http://www.lydianinternational.co.uk/corporate-governance.htm
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ՇԿՆ պլանը թարմացվելու է պարբերաբար և Ծրագրի էական փոփոխություններին 

զուգընթաց` Ծրագրի ողջ ընթացքում անհրաժեշտ ներգրավման աշխատանքներն 

արտացոլելու նպատակով: 

 

8.6 ԲԱԿՊ համապատասխանության ապահովում 

Լիդիան Ինթերնեյշնլ ընկերության ու նրան ամբողջությամբ պատկանող հայաստանյան 

դուստր ձեռնարկություն՝ Գեոթիմ ՓԲ ընկերության կառավարումն իրականացվում է 

որպես նախագահին/ԳԳՏ-ին հաշվետու 5 հիմնական ստորաբաժանումներով մեկ 

կազմակերպության կառավարում.  

• Շահագործման գծով գլխավոր տնօրեն / Հայաստանյան գրասենյակի տնօրեն 

• Ֆինանսներ, 

• Գործողություններ, 

• Պետական մարմինների հետ կապ և բիզնես զարգացումներ, և   

• Ծրագրի իրականացում: 

2016 թվականի կտրվածքով շինարարության փուլի համար Լիդիան ընկերության  

առաջարկվող կառուցվածքային սխեման ներկայացված է  Նկար 8.3-ում:  

 
 Նկար 8.2. Լիդիանի նախատեսվող կառուցվածքն 2016թ. դրությամբ 



ԼԻԴԻԱՆ ԻՆԹԵՐՆԵՅՇՆԼ 
Ամուլսարի ոսկու հանքի ծրագիր 
Բնապահպանական և սոցիալական ազդեցության 
գնահատում, Գլուխ 8 

 

 

ZT520088 
Հունիս 2016թ. 

Տարբերակ 10 Էջ 8.20 

 

Լիդիան ընկերության Կայուն զարգացման գծով փոխնախագահը պատասխանատու է 

ԲՍԿՀ-ի և Աշխատանքի առողջության և անվտանգության կառավարման համակարգի 

(ԱԱԱԿՀ) և դրա հետ կապված կառավարման պլանների մշակման և կառավարման 

համար:  

 

Կայուն զարգացման գծով փոխնախագահը պատասխանատվություն է կրում ԲՍԱԳ-ի 

առողջապահական, անվտանգության, բնապահպանական ու սոցիալական 

պարտավորությունների, հաշվետվողականության և համապարտավորության համար:  

 

Շինարարության ընթացքում, տեղում աշխատող առողջապահական, անվտանգության, և 

բնապահպանական զարգացման թիմերը կներառվեն շինարարական թիմի մեջ և 

ուղղակիորեն հաշվետու կլինեն Կայուն զարգացման գծով փոխնախագահին ինչպես նաև 

Ծրագրի տնօրենին: Կապալառուների համապատասխանության կառավարման 

մոտեցումները սահմանվելու են այն ժամանակ, երբ այդես կոչված խառը պայմանագրերի 

կազմն ամբողջությամբ հասկանալի դառնա  (բաժին 8.10): Ակնկալվում է, որ խոշոր ՃԳՇ 

կապալառուներն իրենք են ապահովելու իրենց սոցիալական ու բնապահպանական 

ռեսուրսները, պլաններն ու համապատասխանության հաշվետվությունները, իսկ առավել 

փոքր կապալառուները կուղղորդվեն Լիդիան ընկերության ԲՍԿՀ-ով և ԱԱԱՊԿՀ-ով:  

Սակայն Լիդիան ընկերության սոցիալական և բնապահպանական կատարողական 

պահանջները կնշվեն բոլոր պայմանագրերում, իսկ համապատասխանության 

ստուգումները և աուդիտը կիրականացվեն Լիդիանի անձնակազմի կողմից:  Նախքան 

շինարարաության փուլի մեկնարկն ու դրա ընթացքում ակնկալվում է կապալառուների, 

շինանձնակազմի և Գեոթիմի աշխատակազմի վերապատրաստման բավական մեծ 

բաղադրիչի նախագծում: Այս համատեքստում, սոցիալական կապիտալի խումբը 2015թ. 

հունվարին 9-օրյա նախնական այց է կատարել Ամուլսարի ծրագրային տարածք` հանքի 

շինարարության ու շահագործման ընթացքում տեղական բնակիչների աջակցությանն 

ուղղված վերապատրաստման ծրագրի նախագծի վերաբերյալ խորհրդակցության 

տրամադրելու նպատակով:  Վերջնական հաշվետվությունը, որն ավարտվել է 2015թ 

մարտին, կմնա որպես վերջնական փաստաթուղթ:  

 

8.6.1 Կորպորատիվ և խմբային գործառույթներ   
 

Ընկերության և Խմբի գործադիրների ֆունկցիաները ներառում են Լիդիանի 

բնապահպանական և սոցիալական քաղաքականությունների իրականացման 

գործընթացի վերահսկումը: Լիդիանը կորպորատիվ մակարդակում վերահսկողների հետ 
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հետադարձ կապի, պարբերական հանդիպումների և ստուգումների միջոցով 

իրականացնում է սոցիալական և բնապահպանական գործառույթների մասով 

առաջընթացի գնահատում` ԲՍԿՊ-ի պատշաճ կատարման նպատակով: ԱԱՇՄՀ 

կոմիտեն, տարաբնույթ սոցիալական ու բնապահպանական հարցերի վերաբերյալ, 

տնօրենների խորհրդին տրամադրում է խորհրդատվություն ստորև ներկայացված 

կարգով.  

 
ԱԱՇՄՀ կոմիտե 
ԱԱՇՄՀ կոմիտեն միտված է Լիդիանի տնօրենների խորհրդին աջակցել հետևյալ 

խնդիրներում.  

1. Առողջապահության, անվտանգության, շրջակա միջավայրի ու համայնքային 

ռիսկեր,  

2. Առողջապահության, անվտանգության, շրջակա միջավայրի ու համայնքային 

հարցերի հետ կապված կիրառելի իրավակարգավորող պահանջների 

ապահովումը Ընկերության կողմից,  

3. Առողջապահության, անվտանգության, շրջակա միջավայրի ու համայնքային 

խնդիրների ոլորտում Ընկերության գործունեություն,  

4. Առողջապահության, անվտանգության, շրջակա միջավայրի ու համայնքային 

գործառույթների կատարողական և ղեկավարում,  

5. Առողջապահության, անվտանգության, շրջակա միջավայրի ու համայնքային 

խնդիրների վերաբերյալ Ընկերության արտաքին հաղորդակցություն  և տարեկան 

հաշվետվողականություն:  

 
 

Ընկերության մակարդակով իրականացվելու են հետևյալ գործողությունները. 

  Լիդիանի քաղաքականության և ուղեցույցների որդեգրում,  

  ԲՍԿՊ-ում սահմաված գործընթացների իրականացման համակարգում, 

  Համայնքների անդամների, տեղական կազմակերպությունների, պետական և ոչ 

պետական կազմակերպությունների հետ բնապահպանական խնդիրների վերաբերյալ 

համագործակցության ապահովում,  

  Ծրագրերի իրականացման ընթացքում տեղի ունեցած պատահարի վերաբերյալ 

համապատասխան մարմինների իրազեկում: 
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8.6.2 Լիդիանի ԱԱՇՄՀ գործառույթներ 
Լիդիանի Կայուն զարգացման գծով փոխնախագահ  
 
Լիդիանի Կայուն զարգացման գծով փոխնախագահն ուղղակիորեն հաշվետու է գլխավոր 

գործառնական տնօրենին և ներկայացնում է սոցիալական և բնապահպանական 

խնդիրները ԱԱՇՄՀ կոմիտեին: Նա ընդհանուր պատասխանատվություն է կրում 

սոցիալական ու բնապահպանական կառավարման, համապատասխանության 

ապահովման, վերապատրաստման և Ամուլսարի ծրագրի իրականացման համար:  

ԲՍԱԳ-ի/ԲՍԿՊ-ի  շրջանակներում սահմանված բոլոր պարտավորությունների 

կառավարումը ներառված է անմիջապես գլխավոր գործառնական տնօրենին հաշվետու 

միասնական (ոչ օպերացիոն) կառավարման պարտավորության մեջ: Կայուն զարգացման 

գծով փոխնախագահը կգլխավորի շինարարության և շահագործման համար պահանջվող 

ԲՍԿՀ-ի և ԱԱԱՊԿՀ-ի մշակումը:   

Թույլատվությունների և կայուն զարգացման հարցերով ավագ մենեջեր 

 

Թույլատվությունների և կայուն զարգացման գծով ավագ մենեջերը հաշվետու է 

անմիջապես Կայուն զարգացման գծով փոխնախագահին և պատասխանատվություն է 

կրում Հայաստանյան բնապահպանական թույլատվությունների տրամադրման 

գործընթացը հայկական օրենքների պահանջներին համապատասխան կազմակերպումը 

ապահովելու, պարբերական հաշվետվությունների, և սոցիալական, բնապահպանական 

ու վերապատրաստման խնդիրների հսկողության  համար:  Վերջինս պատասխանատու է 

նաև իրավական ռեգիստրի կառավարման ու իրականացման համար և պետք է սերտորեն 

համագործակցի Առողջության, բնապահպանության, անվտանգության գծով ավագ 

մենեջերի հետ բնապահպանական պահանջների շուրջ:  

 
Առողջության, բնապահպանության, անվտանգության գծով ավագ մենեջեր 
Առողջության, բնապահպանության, անվտանգության գծով ավագ մենեջերը պետք է 

ապահովի ԱԱԱՊԿՀ-ի  մշակումն ու իրականացումը և ԲՍԿՀ-ի իրականացումը, ինչպես 

նաև պատասխանատվություն է կրում վերապատրաստման ժամանակացույցեր մշակելու 

և ապահովելու դրանց իրականացումը Ընկերությունում վերապատրաստման 

դասընթացների մոդելին համապատասխան: Տեղամասի բնապահպանական հարցերով 

մենեջերը (առնվազն 5 հոգուց բաղկացած մասնագետների խմբի հետ), Տեղամասի 

անվտանգության և առողջապահական հարցերով մենեջերը (առնվազն 7 հոգուց 

բաղկացած օգնականների խմբի հետ), և Անվտանգության հարցերով մենեջերը 

(անվտանգության աշխատակիցների խմբի հետ) հաշվետու են Առողջության, 
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բնապահպանության, անվտանգության գծով ավագ մենեջերին: Վերջինս 

պատասխանատու է տեղամասում բնապահպանական, առողջապահական և 

անվտանգության կառավարման ապահովման, ինչպես նաև անհրաժեշտ 

բնապահպանական և սոցիալական վերապատրաստման պահանջների կատարման 

համար:  Նա անմիջականորեն հաշվետու է  Կայուն զարգացման գծով փոխնախագահին. 

Նրա ֆունկցիաների մեջ է մտնում նաև Ծրագրի տնօրենի հետ կապ պաշտպանելն ու 

հաշվետվություն ներկայացնելը:  Առողջության, բնապահպանության, անվտանգության 

գծով ավագ մենեջերը օգնում է Տեղամասի բնապահպանական հարցերով մենեջերին, 

Տեղամասի անվտանգության և առողջության հարցերով մենեջերին և  Տեղամասի 

անվտանգության գծով մենեջերին ԲՍԿՀ-ի և ԱԱԱՊԿԻ-ի իրականացման գործում:  

 
Բնապահպանական դերակատարում  
Տեղամասի բնապահպանական զարգացման հարցերով կառավարիչ 
  
Վերջինս պատասխանատու է Ամուլսարի շինարարության ու շահագործման ընթացքում 

բնապահպանական կառավարման համար: Միջազգային ֆինանասական 

հաստատությունների պահանջներն ապահովելու նպատակով իրականացված ԲՍԱԳ և 

հաստատված ՇՄԱ գնահատման մեջ արտահայտված բնապահպանական 

պարտավորությունների և Լիդիանի բնապահպանական քաղաքականության փաստացի 

իրականացման նպատակով, վերջինս մշակում է պահանջվող ընթացակարգերն, 

պլանները, վերապատրաստման պահանջները և հաշվետվություն տրամադրում  

Առողջության, բնապահպանության, անվտանգության գծով ավագ կառավարչին:  

 

Բնապահպանական զարգացման հարցերով կառավարչի գործառույթներն են.  

  Ջրի, աղմուկի, օդի որակի և տարածման գոտու ամենօրյա կառավարում, ներառյալ 

կապալառուների գործունեության համապատասխանության ստուգում (ըստ 

Համապատասխանության ապահովման պլանի, տես Բաժին 8.10); 

  Կապալառուների բնապահպանական աշխատակիցների հետ հաղորդակցում 

  Բնապահպանական մոնիտորինգի կառավարում և հաշվետվողականություն 

  Բնապահպանական աշխատակիցների և կապալառուների վերապատրաստում 

  Կենսաբազմազանության նախաձեռնությունների վերահսկում  

  Տեղամասի բնապահպանական զարգացման  խորհրդատուի գործողությունների 

ղեկավարում, և  

  Մշակութային ժառանգության կառավարման վերահսկում:  
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Կենսաբազմազանության ավագ մասնագետ  
 
Այս մասնագետը հաշվետու է Տեղամասի բնապահպանական զարգացման հարցերով 

մենեջերին և պատասխանատվություն է կրում Ամուլսարի ծրագրի շրջանակներում 

կենսաբազմազանության նախաձեռնությունների գործնական իրականացման համար: 

Սա ներառում է ելակետային տվյալների հավաքագրումը, մոնիտորինգը, և 

համագործակցություն Բուսաբանության ինստիտուտի (ԲԻ) հետ Մատնունի ծիրանավորի 

ծրագրի հետ կապված,  ինչպես նաև Թրեուիք Բնապահպանական Խորհրդատուների 

հետ՝ կենսաբազմազանության փոխհատուցման տարբերակների մշակման և 

իրականացման և տնտեսական օգտագործումից հանված հողատարածքների 

կառավարման վերաբերյալ:    

 

Տեղամասի բնապահպանական հարցերով խորհրդատուներ  
Վերջիններս պատասխանատու են տեղում ԲՍԿՊ բաղադրիչների` մասնավորապես 

մակերևութային ու ստորերկրյա ջրերը, ջրային էկոլոգիան, օդերևութաբանությունն ու օդի 

որակը ներառող շրջակա միջավայրի մոնիտորինգի պլանի (ՇՄՄՊ) իրականացման 

համար: Խորհրդատուները հաշվետու են Տեղամասի բնապահպանական զարգացման 

հարցերով մենեջերին:  

 

Նրանք նաև պատասխանատվություն են կրում տարբեր կառավարման պլանների 

շրջանակներում պահանջվող ամենօրյա դիտարկումների և հաշվետվության համար:  
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 Նկար 8.2 Բնապահպանական զարգացման թիմի կառուցվածքը  

 

 

Սոցիալական դերակատարում  
Համայնքների հետ կապերի բաժնի ղեկավար 
 
Համայնքների հետ կապերի բաժնի ղեկավարը հաշվետու է անմիջապես Կայուն 

զարգացման գծով փոխնախագահին և կառավարում է ԲՍԿՊ և ԲՍԿՀ սոցիալական 

բաղադրիչը, կադրերի տեղական հավաքագրումը և վերապատրաստումը, շահագրգիռ 

կողմերի ներգրավումը և համայնքային զարգացման բոլոր ծրագրերը: Նա նաև 

պատասխանատու է վերապատրաստման ժամանակացույցեր մշակելու և ապահովելու 

դրանց իրականացումը Ընկերությունում համապատասխան վերապատրաստման մոդելի: 

Համայնքների հետ կապերի բաժնի ղեկավարը նաև կառավարում է համայնքների 

գանգատարկման գործընթացը: Նա հանդիսանում է ռազմավարական պլանավորման 

ոլորտում ընկերության պատասխանատուն` ապահովելով սոցիալական ոլորտի 

տեխնիկական և վերապատրաստման աջակցությունն ու կորպորատիվ 

պատասխանատվության և սոցիալական քաղաքականության ու ռազմավարության 

իրականացման գաղափարներ:   

 
Համայնքների հետ կապերի բաժնի ղեկավարն ունի հետևյալ գործառույթները.  

Կայուն զարգազման  գծով 
փոխնախագահ 

Առողջության 
բնապահպանության 
անվտանգության գծով 

ավագ մենեջեր 

Տեղամասի 
անվտանգության գծով 

Անվտանգության բաժին 

Տեղամասի տեխնիկական 
անվտանգության գծով 

մենեջեր 

Տեղամասի տեխնիկական 
անվտանգության  

վերահսկիչ 

Տեխնիկական 
անվտանգության գծով 
խորհրդատուներs 

(4.) 

Կլինիկա 
Բուժկետ (2 ) 

Բուժքույրեր (2) 

Տեղամասի տեխնիկական 
գծով մենեջեր 

Տեղամասի  
բնապահպանական 

հարցերով 
խորհրդատուներ  

(3.) 

Վերականգնում /Փակում 

Վերահսկիչ Տնկարաններ 

Կայուն զարգացման և 
թույլտվությունների գծով 

ավագ  մենեջեր 
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  Շահագրգիռ կողմերի ներգրավման պլանի (ՇԿՆՊ) իրականացում և արձանագրում 

(տեղեկատվական ժողովներ, հանրային լսումներ, հանդիպումներ hամայնքի 

ակտիվ խմբերի հետ, այլ ժողովներ, շահագրգիռ կողմերի հետ կապ), 

  Տեղական անձնակազմի հավաքագրման գործընթացի ու վերապատրաստման 

ծրագրի վերահսկում,  

  Տեղական գնումների գործընթացի վերահսկում,  

  Համայնքային առողջության, անվտանգության  և ապահովության 

վերահոսկողություն,  

  Վերահսկողություն և կապալառուների գործունեության համապատասխանության 

ստուգում (ըստ Համապատասխանության ապահովման պլանի, տես Բաժին 8.10) 

տեղի համայնքների հետ առնչվող հարցերում; 

  Համայնքային զարգացման պլանի իրագործում, 

  Գանգատարկման մեխանիզմի և տվյալների բազայի կառավարում, 

  Ամուլսարի Տեղեկատվական կենտրոնի վերահսկում, 

  «Խնդիրներ և արձագանքներ» տարեկան հաշվետվության և համապատասխան 

տվյալների բազայի պատրաստում, 

  Մասնակցություն սոցիալական խնդիրներ ներառող որևէ դեպքի կամ դժբախտ 

պատահարի արագ արձագանքման գործընթացում,  

  Կենսակերպի վերականգնման գործողությունների իրականացում համաձայն 

ՀՁԿՎՊ-ի (տես՛ Հավելված 8.23); և 

  Համայնքի դաշտային օգնականների ու համայնքի կապի պատասխանատուների 

աշխատանքների վերահսկում:  

 

Սոցիալական զարգացման հարցերով կառավարիչը հանրային լսումների, hամայնքի 

ակտիվ խմբերի հետ քննարկումների և ոչ պաշտոնական հանդիպումների ընթացքում 

պարպերաբար հանդիպում է համայնքների հետ` Ծրագրային թարմացումների 

վերաբերյալ տեղեկատվության տրամադրման, կարծիքների արձանագրման և դրանք 

ՇԿՆՊ արձանագրություններում ներառելու նպատակով:   

 

Սոցիալական զարգացման ու շահագրգիռ կողմերի ներգրավման համակարգող  
 

Այս համակարգողն անմիջականորեն հաշվետու է Համայնքների հետ կապերի բաժնի 

ղեկավարին և պատասխանատվություն է կրում ՇԿՆՊ ու սոցիալական զարգացման 

ծրագրերի իրականացման համար: Վերջինիս դերակատարումը ներառում է համայքային 

գանգատների վերահսկումը (համայնքային և կապալառուների գանգատարկման 
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մեխանիզմների միջոցով ստացված գանգատներ):  

 
Տեղամասի համայնքային կապերի պատասխանատու  
 
Տեղամասի համայնքային կապերի պատասխանատուն պատասխանատվություն է կրում 

տեղական շահագրգիռ կողմերի հետ կապ հաստատելու համար: Նախքան ծրագրի 

մեկնարկը, վերջինս այս գործընթացի վերահսկման նպատակով ստեղծելու  է 

վերահսկման ու փաստագրման համակարգ:  

Համայնքային կապերի ղեկավարը պարտավոր է. 

  Պահպանել ազատ հաղորդակցման մթնոլորտ բնապահպանական, առոջության և 

անվտանգության, շինարարության, շահագործման ոլորտներում և մարդկային 

ռեսուրսների և գործունեության (ներառյալ կապալառուների) հետ: 

  Մշտապես հետևել Ծրագրի աշխատանքներին, բացահայտել ազդակիր տարածքի 

բնակչությանը սպառնացող հնարավոր ազդեցությունները, 

  Մշակել և իրականացնել նպատակաուղղված ու համակարգված հաղորդակցման 

ռազմավարություն` տեղի շահագրգիռ կողմերի հետ համագործակցությանը 

աջակցելու նպատակով, 

  Խորհրդակցել, համապատասխան տեղեկատվություն տրամադրել տեղի բոլոր 

շահագրգիռ կողմերին,  

  Կանոնակարգել  շինարարական անձնակազմի աշխատանքները` Ծրագրի 

աշխատանքները քննարկող ժողովների ընթացքում համայնքի շահագրգիռ 

կողմերին տեղեկատվություն տրամադրելու նպատակով: 

  Ծրագրի իրականացման ընթացքում տեղի ունեցած ցանկացած պատահարի 

մասին զեկուցել Կայուն զարգացման և թույլտվությունների գծով ավագ 

ղեկավարին և Համայնքների հետ կապերի բաժնի ղեկավարին: 

 

Բնապահպանական հարցերով խորհրդատուներ ու սոցիալական զարգացման հարցերով 
դաշտային օգնականներ 
 
ԲՍԿՊ-ով սահմանված բնապահպանական ու սոցիալական պարտավորությունների 

կատարման գործընթացի հսկումը, մշտադիտարկումն ու վերահսկողությունը 

իրականացվելու է բնապահպանական հարցերով խորհրդատուների ու սոցիալական 

հարցերով դաշտային օգնակաների կողմից: Թիմերը կազմված են լինելու 

բնապահպանական ու սոցիալական ոլորտների մի շարք մանսգետներից, ովքեր 
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հաշվետու պետք է լինեն համապատասխանաբար Տեղամասի բնապահպանական 

հարցերով կառավարչին և Տեղամասի համայնքների հետ կապերի բաժնի ղեկավարին:  

 

 
Հողի իրավունքի ձեռքբերման աշխատանքների ղեկավար 
Ներկայումս, հողերի իրավուքների ձեռքբերման  համար ուղղակի 

պատասխանատվություն է կրում Գեոթիմի Գործադիր տնօրենը (Հողերի հասանելիության 

գծով ղեկավար), իսկ համապատասխանության վերահսկումն իրականացվում ավագ 

պատասխանատուների կողմից:  

 

Հողերի իրավունքի ձեռքբերման հարցերով ղեկավարն իրականացնում է հետևյալը. 

  Բոլոր առնչվող գործողությունների  համակրգում և բաշխում, հատկապես, 

արտաքին կապալառուների կողմից դրանց ժամանակին իրականացում  

(գնահատող, նոտարական և պոտենցիալ այլ), 

  Համագործակցում է քաղաքապետերի և այլ արտաքին կողմերի  հետ, 

  Համակարգում է գանգատարկման գործընթացի կառավարումը (գանգատների 

դիտարկման և լուծման հանձնարարությունների բաշխում) և գանգտաների 

կառավարման համար ընդհանուր պատասխանատվություն, 

  Բարդ բանակցություններին անձնական մասնակցություն  (ստորև ներկայացված 

մնացած աշխատակիցների հետ միասին),  

  Ապահովում է որակի վերահսկումը, մանսավորապես` առաջադրանքների 

արտապատվիրման պարագայում, և ապահովում է փաստաթղթերի հետևողական 

հավաքագրումը, պահպանումն ու մշակումը,   

  Հողի իրավունքի ձեռքբերման գործընթացին առնչվող իրավական 

համաձայնագրերի ստուգում, վավերացում և ստորագրում,  

  Ըստ Հողի իրավունքի ձեռքբերման ու կենսակերպի վերականգնման պլանում 

ներկայացված ձևաչափի ներկայացնում է ամենամսյա հաշվետվություններ 

(ՀԻՁԿՎՊ, Հավելված 8.23), ինչպես նաև տրամադրում է համապատասխանության 

մոնիտորինգի համար անհրաժեշտ բոլոր փաստաթղթերը, և 

  Կանոնավոր կերպով Լիդիանի ավագ կառավարչին հաշվետվությունների 

ներկայացաում  (շաբաթական և ամսական կտրվածքով):   

 

Ծրագրի համար անհրաժեշտ հողի մեծ մասի ձեռքբերման գործընթացն արդեն ավարտվել 

է, իսկ Հողերի իրավունքի ձեռքբերման  հարցերով ղեկավարի պարտականությունները 

կնվազեն, քանի որ Ծրագիրն անցնում է իրականացման փուլ, թեև նա կշարունակի 
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զբաղվել մնացորդային հարցերի կամ լրացուցիչ հողի ձեռքբերման, հարցերով, եթե դրա 

կարիքը լինի:  

 

 

Հողերի օտարման հարցերով այլ աշխատակիցներ 

 
Հողերի ձեռքբերման հարցերով մենեջերն իրականացնում է հետևյալը:  

  Բանակցային գործընթացի համակարգում (ներառյալ` նոտարների 

ստորագրությունները), ժամանակցույցների կազմում, համաձայնագրերի 

ստուգում,  կադաստրային գրասենյակներում գրանցումների կատարում և 

համակարգում, բացակա համասեփականատերերի բացահայտման հետ կապված 

խնդիրների համակարգում, ամենօրյա փաստաթղթային ստուգման իրականացում,  

  Ազդակիր համայնքներում փոխարինող հողակտորների (ոռոգման 

աշխատանքներ) սահմանման և դրանց հետագա բաշխման համակարգում,   

  Խոցելի բնակչության բացահայտման ու աջակցության գործողությունների 

համակարգում, 

  Բարդ բանակցություններում և ընդհանուր ներգրավման գործողություններում 

անձնական մասնակցություն,  

  Ներկայացնում է փոխհատուցման ենթակա վճարները, որոնք ստորագրում է 

Հողերի ձեռքբերման գծով  ղեկավարը,  

  Համագործացում է բացակա համասեփականատերերի հետ,  

  Ըստ անհրաժեշտության, խթանում է իրավաբանական ծառայություններ 

մատուցողների ներգրավումը, 

  Համակարգում է սոցիալական ուսումնասիրությունները և մոնիտորինգը, 

  Կենսամիջոցների վերականգնման (և Գեոթիմի այլ սոցիալական ծրագրերի) 

նախաձեռնությունների համակարգում, 

  Հովիվների հետ առնչվող գործողությունների համակարգում, 

  Տեղեկատվության կառավարման վերահսկման և ստուգման իրականացում:   

 
Բանակցությունների համակարգման մասնագետն աշխատում է դաշտային 

պայմաններում և պատասխանատվություն է կրում ուսումնասիրությունների 

համակարգման, հետագա բանակցությունների վարման ու համաձայնագրերի կնքման 

համար: 

  

Հետազոտությունների և բանակցությանների կազմակերպման գործակալներ (երկու).  
աշխատում են դաշտային պայմաններում և պատասխանատվություն են կրում 
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բանակցությունների և հետազոտությունների վարման և տեղեկատվության կառավարման 

համակարգում տվյալների ներմուծման համար: Այս գործակալներն ընտրվել են 

համայնքից և լրիվ դրույքով զբաղվելու են հողի ձեռքբերման աշխատանքներով: 

  

ԱՏՀ/ տվյալների բազաների մասնագետ. Տվյալների մուտքագրման համակարգում, որակի 

ապահովում և ստուգում (կես դրույքով), քանակական զեկույցների պատրաստում: 

 
Հողի ձեռքբերման գծով իրավաբան` Համագործակցում է Կադաստրի պետական 
կոմիտեյի և նոտարների հետ, իրավական խնդիրների վերաբերյալ խորհրդատվություն է 
տրամադրում, կազմակերպում է բանակցային այցեր և հանդիպումներ և կազմում դրանց 
արձանագրությունները:  
 
Ֆինանսական գործարքներ.  Վճարների համակարգում (ֆինանասական տնօրեն և և այս 
բաժնի այլ համագործակցողներ, կես դրույք): 
 
 

8.7 ԲՍ Կառավարման hամակարգի ձևավորում 

Լիդիան ընկերությունը այժմ ունի տեղում գործող կառավարման առանձին համակարգեր 

ուղղված Բնապահպանական/Սոցիալական և Աշխատանքային 

Առողջության/Անվտանգության հսկողության միջոցառումներին: Ընկերությունը նպատակ 

ունի ինտեգրել ԲՍԿՀ-ն և ԱԱԱՊԿՀ-ն համապատասխանեցնելու այն ISO 14001 DIS 

ստանդարտին Ծրագրի շահագործման հետ միասին: Ընդհանուր առմամբ, այս երկու 

առանձին համակարգերը բավականին համընկնում են և համապատասխանում են 

կառավարման համակարգի ներդրման միջազգային լավագույն փորձին:  Լիդիան 

ընկերությունը կարծում է, որ տեղում կառավարման համակարգ ունենալը կարևոր է 

առողջապահության, անվտանգության, շրջակա միջավայրի և համայնքների (ԱԱՇՄՀ) 

արդյունավետությունը և դրա հետ կապված ռիսկերի կառավարումը ապահովելու 

համար:   

 
8.7.1 Կառավարման Համակարգի ներկա կարգավիճակ 
Նախնական ԲՍ կառավարման համակարգը մշակվել է հետախուզական 

ուսումնասիրության նպատակով` Էկոլոգիական կառավարման համակարգերի 

ներդրում՝ ISO 14001:2004 ստանդարտի համաձայն: Առկա ԲՍԿՀ-ում հաշվի են առնվել 

հայաստանյան իրավական և վարչական պահանջները, ինչպես նաև ՄՖԿ 

Կատարողական չափանիշներն ու ՎԶԵԲ-ի Կատարողական պահանջները:  
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Աշխատանքներ են տարվում 2016թ. -ի ընթացքում վերանայված ԲՍԿՀ մշակելու 

ուղղությամբ: Նպատակն է այն համապատասխանեցնել ներկայիս ISO 14001:2015 

տարբերակին: Շինարարության փուլի ընթացքում ԲՍԿՀ-ն և ԱԱԱՊՀԿ-ն կմնան առանձին 

և կգործեն համապատասխանաբար ISO 14001:2015 և OHSAS 18001:2007 ստանդարտների 

համաձայն: Կառավարման պլանները, ընթացակարգերը, վերապատրաստման մոդելները 

և պահանջները մշակվել են շինարարության փուլի նախնական աշխատանքների համար: 

 

Լիդիան ընկերության վերանայված ԲՍՀԿ-ն կհամապատասխանի նաև ISO 26000: 
Սոցիալական պատասխանատվության միջազգային ստանդարտով ուրվագծված 

ակնկալիքներին և կանդրադառնա Ծրագրի շինարարական և շահագործման փուլերի 

աշխատանքներին:  

 
8.7.2 ԲՍԿՀ նպատակներ  
ԲՍ կառավարման համակարգի նպատակներն են. 

  Ստեղծել բնապահպանական և սոցիալական կառավարման այնպիսի ստանդարտներ, 

որոնք համապատասխանում կամ գերազանցում են նորմատիվային, 

արդյունաբերական և համայնքային ողջամիտ սպասելիքները, 

  Շարունակաբար վերանայել և ըստ անհրաժեշտության լրացնել կատարողականի 

չափորոշիչները` անդրադառնալով տեխնոլոգիայի, նորմատիվային դաշտի, 

առաջնային արդյունաբերական պրակտիկայի և սոցիալական/համայնքային 

ստանդարտների զարգացումներին, 

  Հեշտացնել ԲՍԿՊ-ով սահմանված կառավարման պլանների իրականացումը ` 

բնապահպանական ազդեցությունները վերահսկելու, նվազեցնելու և բացառելու 

նպատակով, 

  Իրազեկել Ծրագրի անձնակազմին իրենց պարտականությունների մասին` կապված 

բնապահպանական և սոցիալական հարցերի հետ, և վերահսկել, թե ինչպես են այդ 

պարտականությունները կատարվում, 

  Վերապատրաստել Ծրագրի անձնակազմը, կապալառուներին և համայնքների 

ներկայացուցիչներին ըստ անհրաժեշտության, համապատասխան 

բնապահպանական և սոցիալական գործընթացների , գործողությունների և 

մոնիտորինգային ծրագրերի վերաբերյալ, և 

  Վերահսկել գործառույթները և աշխատանքային գործընթացները և, ըստ 

անհրաժեշտության, ցուցադել նշված նպատակների ապահովման արդյունքները: 
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8.7.3 ԲՍԿՀ-ի իրականացում 

  
ԲՍԿՀ-ն սահմանում է այն շրջանակները, որոնք ուղղորդում են Ամուլսարի Ծրագրի 

բնապահպանական ու սոցիալական բոլոր գործողությունները: Համաձայն ՄՖԿ ԿՉ1 և 

ՎԶԵԲ ԿՊ1 պահանջների` ԲՍԿ համակարգը` “կառավարող աձնակազմի կողմից 
նախաձեռնված և սատարվող դինամիկ և շարունակական գործընթաց է, որն ուղեկցվում է 
պատվիրատուի, նրա աշխատակիցների, Ծրագրի ուղղակի ազդակիր տեղական 
համայնքների, և ըստ անհրաժեշտության, այլ շահագրգիռ կողմերի ներգրավմամբ:”  

 

ԲՍԿՀ-ում, կառուցվածքային և շարունակական հիմքերով ներկայացվում են Ծրագրի 

բնապահպանական ու սոցիալական ռիսկերի ու ազդեցություների կառավարման 

մեթոդական մոտեցումները:  

 

ԲՍԿՀ-ն վերաբերում է Լիդիան ընկերության ողջ գործունեությանը Հայասատանի 

հանրապետությունում, ներառյալ Ամուլսարի Ծրագրի տեղամասը, պայթեցման 

ցանկացած աշխատանքներին որևէ այլ տեղ, և Գեոթիմի Երևանյան գրասենյակին:  

Համատասխանությունը ԲՍԿՀ-ին պայման է հանդիսանում Լիդիան ընկերության, 

ներառյալ ընկերության սեփականություն հանդիսացող Գեոթիմ մասնաճյուղի կողմից 

ներգրաված բոլոր աշխատողների և կապալառուների համար:   

 

Լիդիան ընկերության ԲՍԿ համակարգը հիմնված է PDCA մոդելի վրա - 

պլանավորել (Plan), կատարել (Do), ստուգել (Check), գործել (Act), որը հիմք է 

հանդիսանում վերջին 20 տարիների միջազգային կառավարման համակարգերի 

ստանդատների համար: Սա վերաբերում է նաև հետևյալ միջազգային ստանդարտներին. 

ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 (տես՛ Նկար 8.4 ):  
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Նկար 8.4: ԱԱՇՄՀ Կառավարման համակարգի հիմքը 

 

ԲՍԿՀ-ը ներառում է 17 տարրեր որոնք կառաջնորդեն շրջակա միջավայրի և սոցիալական 

կառավարման գործունեությունը (Նկար 8.5): Նշենք, որ  

ՄՖԿ կատարողական ստանդարտներն ու  ՎԶԵԲ կատարողականի պահանջները 

ներդրված են Լիդիան ընկերության այս համակարգում: ԲՍԿՀ-ի իրականացումը թույլ 

կտա ապահովել ՇՄԱԳ-ի և ԲՍԱԳ-ի գծով բոլոր պարտավորվածությունների 

կատարմանը (տես՛ Նկար 8.5):  
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Նկար 8.5: Շրջակա միջավայրի և սոցիալական կառավարման գործունեությունը 

 

ԲՍԿՀ-ը ներառում է այլ փաստաթղթեր, որոնք կարևոր են բնապահպանական և 

սոցիալական ռիսկերի պատշաճ ձևով կառավարման և ադեցությունների կանխարգելման   

կամ մեղմացման առումով:  

 

• Շրջակա միջավայրի քաղաքականություն և սոցիալական քաղաքականություն: 

Սահմանում է ընդհանուր կատարողական սպասելիքները: Սույն 

քաղաքականությունների մեջ նշված հանձնառությունները վերաբերում են 

կազմակերպության ողջ անձնակազմին, այդ թվում նաև կապալառուներին: 

STA 01 STA 02

STA 05 STA 06 STA 07

STA 08 STA 09 STA 10 STA 11

STA 14 STA 15 STA 16

STA 17  

Monitoring, Measuremen  
Analysis & Evaluation o  

Compliance
 Internal              

Audit 
Management       

Review

PERFORMANCE EVALUATION

Competance & 
Awareness

OPERATION

HSEC     
Communication

STA 03 STA 04

LEADERSHIP

PLANNING

SUPPORT

HSEC         
Management System          
Overview & Context

Glossary of         
Terms and 
Acronyms

Operational             
Risk Management

Management              
of Change 

HSEC Policy
Leadership, Roles, 
Responsibility and 

Authority

HSEC            
Objectives 

Incident Investigation, 
Nonconformity and 
Corrective Action

Operational 
Planning and 

Control

Emergency 
Prepardness & 

Response

STA 12

Resources

IMPROVEMENT

Documented 
Information

STA 13
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• Շրջակա միջավայր և սոցիալական նպատակներ: Սահմանում է բարելավման ենթակա 

կոնկրետ ոլորտները (կազմակերպությունը բոլոր մակարդակներում ներգրավված է 

բարելավման սպասելիքները իրականացնելու գործում): 

• Գրանցամատյաններ. Ծառայում են որպես հիմնական ոլորտների վերաբերյալ 

տեղեկությունների, այդ թվում՝ ռիսկերի, իրավական և այլ պարտավորությունների 

փաստաթղթավորման միջոց: Գրանցամատյանները վարում է կառավարման թիմը: 

Դրանք կանոնավոր կերպով թարմացվում են նոր տեղեկություններ ստացվելուն պես:  

 

ԲՍԿ համակարգը մշակվելու  է 2016թ. առաջին և երկրորդ եռամսյակների ընթացքում, 

իսկ ամբողջությամբ գործող կլինի նախքան սկզբնական աշխատանքների մեկնարկը` 

2016թ. մայիսին:    

 

8.8 Աշխատանքի անվտանգության և առողջության պահպանման կառավարման 

համակարգ  

 

Աշխատանքի առողջության և անվտանգության կառավարման համակարգը (ԱԱԱԿՀ) 

մշակվում է Լիդիան ընկերության գործող  Աշխատանքի հիգիենայի և անվտանգության 

քաղաքականության և Գեոթիմի Աշխատանքի առողջության և անվտանգության 

կառավարման պլանի (ԱԱԱԿՊ) հիման վրա ՝ համաձայն OSHAS 18001 ստանդարտի: 

ԱԱԱԿՀ և ԱԱԱԿՊ նաև արտացոլում են ՄՖԿ և ՎԶԵԲ չափանիշները (տես՛ Նկար 8.6): 
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Նկար 8.3: Աշխատանքային անվտանգության և առողջության  պահպանման կառավարման 

համակարգի կառուցվածքը  

 

Կարևոր է հասկանալ, որ ԱԱԱԿՀ-ը կենդանի փաստաթուղթ է, և պլանում 

փոփոխությունները, լրացումները և ջնջումները կկատարվեն, ինչպես նաև 

ստանդարտներն ու ընթացակարգերը կավելանան կանոնավոր և վերահսկվող կերպով: 

Նկատակն է՝ համատեղել կառավարման համակարգերը ISO 45001 DIS ստանդարտի 

համաձայն շահագործման փուլի ընթացքում: 

    

  

   

   

     

  

Glossary of Terms 
and Acronyms

OHS 
Management Plan

3.0 IMPLEMENTATION AND OPERATION

2.0 PLANNING

Monitoring & 
Measurement

Evaluation                
of Compliance

Incident Investigation, 
Nonconformity,         

Cor. & Prev. Action
Control of Records

Operational Risk 
Management

OHS           
Objectives

Communication, 
Participation & 
Consultation

Resources, Roles, 
Responsibilities & 

Authority

Competance 
Training & 
Awarness

1.0 POLICY

Management           
of Change 

  

 

1.1

2.1

OHSMS           
Overview & 
Introduction

OHS                     
Policy

Management 
Review

Documentation

Control of 
Documents

Operational    
Control

Emergency 
Prepardness & 

Response

4.0 CHECKING AND CORRECTIVE ACTION

Legal & Other 
Requirements

2.2 2.3 2.4

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

4.1 4.2 4.3 4.4 4.5

5.1

Internal Audit

5.0 REVIEW
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ԱԱԱԿՀ-ի նպատակն է ուղղորդել, տրամադրել ստանդարտներ և ընթացակարգեր,  

շինարարության և շահագործման վերաբերյալ պահանջներ, որոնք թույլ կտան դրանք 

համահունչ դարձնել ՀՀ օրենքներին, Լիդիան ընկերության քաղաքականությանը, ՄՖԿ-ի 

ԿՍ-ին, ՎԶԵԲ-ի ԿՊ-ին և GIIP միջազգային լավագույն արդյունաբերական փորձին: Դա 

կապահովի լավագույն պրակտիկան անձնակազմի, կապալառուների, տեղական 

համայնքների, շրջակա միջավայրի և մշակույթի պաշտպանության համար: ԱԱԱԿՀ-ը 

ուրվագծում է այն գործողությունները, որոնք պետք է իրականացվեն նախագծման, 

մատակարարման, արտադրության, շինարարության, տեղադրման և փորձարկման 

աշխատանքների ընթացքում, ընդունելի Աշխատանքի հիգիենայի և անվտանգության 

ստանդարտների պահպանման համար: 

 

ԱԱԱԿՊ-ը սահմանում է այն ամենը ինչ պետք է արվի, որպեսզի ապահովվի “զրոյական 

վնաս,” և ուղղորդում է մեր՝  վարքի վրա հիմնված ծրագիրը: 

 

ԱԱԱՊՊ-ը տրամադրում է «Զրո Վնասի» նպատակի վրա կենտրոնացած համակարգերի և 

գործընթացների հայեցակարգը: Այն ուրվագծում է Աշխատանքի հիգիենայի և 

անվտանգության պահանջներն՝ ուղղված Ծրագրի կառավարման թիմին և ծրագրի հետ 

առնչվող կապալառուներին: 

 

Դա հնարավորություն կընձեռի կապալառուներին, որոնք չունեն սահմանված 

Աշխատանքային առողջության և անվտանգության ծրագրեր, օգտագործել այս պլանը և 

այն ուղեկցող փաստաթղթերը Ծրագրում ներգրավված լինելու ժամանակահատվածում: 

 

ԱԱԱԿՀ-ը կնախագծվի Ծրագրի ընթացքում ռիսկայնության մակարդակը կառավարելու և 

մեղմելու`  «գործնականում հնարավոր ցածր» (ALARP) մակարդակի հասցնելու 

նպատակով: 

 

Համապարփակ ԱԱԱԿՊ-ը ներառում է կառավարման պլաններ, չափանիշներ, 

ընթացակարգեր և վերապատրաստման ծրագրեր, որոնք հիմնված կլինեն  ավանդական և 

վարքի վրա հիմնված առողջության և անվտանգության համադրության վրա: Դա թույլ 

կտա կենտրոնացած անցում կատարել վարքի վրա հիմնված ասպեկտներին, որքանով, որ 

հնարավորություն է տալիս աշխատուժի զարգացումը՝  միառժամանակ  պահպանելով 

բավարար ավանդական համակարգեր, որպեսզի ապահովվի համապատասխանությունը 

ՀՀ օրենքներին և այլ բաժնետերերի պահանջներին: 2016 թվականին շեշտը դրվելու է 

առավելապես «ռիսկի վրա հիմնված համակարգի» մոտեցմանը Լիդիան ընկերության 
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ԱԱԱԿՀ-ին, քանի որ վարքի վրա հիմնված համակարգերը հաճախ քննադատում են 

խնդիրների դեպքում  «աշխատողին մեղադրելու»  վրա կենտրոնացած լինելու համար:  

 

ISO 45001 նոր ստանդարտը, որը սահմանում է մասնագիտական առողջության և 

անվտանգության կառավարման համակարգերի վերաբերյալ պահանջները, հասել է ISO 

ստանդարտի տեխնիկական հանձնաժողովի 2014 թ. վերջին: Ենթադրվում է, որ այս նոր 

ստանդարտի վերջնական հրապարակման  ամսաթիվը սահմանված է 2016թ վերջը:
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8.8 ԲՍԿՊ մշակում և իրականացում  
8.8.1 Պարտավորությունների  գրանցամատյան 

 
ԲՍԱԳ-ի շրջանակներում սահմանվել են մինչև ընդունելի մակարդակը հնարավոր 

բացասական ազդեցությունների նվազեցմանն ու Ծրագրի օգուտների ավելացմանն 

ուղղված բազմաթիվ սոցիալական ու բնապահպանական պարտավորություններ:  

 

Մեղմացման այդ միջոցառումները համառոտագրվել են Պարտավորությունների 

գրանցամատյանում (ՊԳ), որտեղ ներկայացված են սոցիալական ու բնապահպանական 

խնդիրներին առանչվող Ծրագրի շրջանակներում իրականացվելիք բոլոր մեղմացման և 

կառավարման գործողությունները: Պարտավորությունների գրանցամատյանը թուլ է 

տալիս  Լիդիան ընկերությանը  հետևել դրա համապատասխանությանը ԲՍԱԳ-ին: 

Սակայն, ՊԳ-ն պրակտիկ չէ հասարակական հարցերում, քանի որ ներառում է 400 կետ, 

որոնցից մի քանիսն արտահայտում են հանքարդյունաբերության համեմատաբար 

ստանդարտ գործելակերպ: 

 

Այդ պատճառով, ԲՍԱԳ-ում հավաքագրվել են պարտավորությունների գրանցամատյանի 

(ՊԳ) հակիրճ տարբերակը՝ հասարակական պարտավորությունների գրանցամատյանը 

(ՀՊԳ), որը ներկայացված է Հավելված 8.5-ում: Ճարտարագիտական նախագծի 

գործողությունների հետ առնչվող պարտավորությունները և ամենօրյա տեղում 

իրականացվող կառավարման միջոցառումները չեն ներառվել կարճ տարբերակում: 

Հետևաբար ՀՊԳ-ում ընդգրկվել են միայն այն գործողությունները, որոնք հատուկ են 

Ամուլսարի ոսկու հանքի Ծրագրի համար և որոնք հատուկ հետաքրքրություն 

կառաջացնեն փոխատունների, բաժնետերերի ու մասնակիցների շրջանում: 

Պարտավորությունները կներառեն նաև Ծրագրի բնապահպանական գործունեության 

արդյունքներին վերաբերող թույլտվության պայմանները, այդ թվում ` 

• Համապատասխանում ստորերկրյա և մակերևութային ջրերի պաշտպանության Սևանի 

տեխնիկական կոմիտեի շինարարական նորմերի պահանջներին 

• Համապատասխանում Մատնունի ծիրանավորի տեղափոխման մասին պահանջներին ՝ 

համաձայն թույլտվության դիմումի, և 

• Հանքավայրի փակումից 2 տարի առաջ, փակման և վերականգնման պլանների 

մանրամասն ներկայացում: 

 

Լիդիան ընկերությունը պարտավորվում է տարեկան զեկույցներ ներկայացնել իր 

ԱԱՇՄՀ-ի կատարման, այդ թվում, ՀՊԳ իրականացման և առաջընթացի վերաբերյալ: 
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Պարտավորությունների  ամբողջական գրանցամատյանը ԲՍԿՀ շրջանակներում 

օգտագործվելու է որպես ներքին փաստաթուղթ և բնապահպանական ու սոցիալական 

կարգավիճակի փոփոխությունների գնահատման միջոց:  

 

Այն կարող է կազմվել ըստ Ծրագրի փուլերի, ներառյալ` շինարարության, շահագործման 

ու փակման փուլերը, որում հղում է կատարվում ԲՍԱԳ փաստաթղթում այն հատվածին, 

որտեղ նշված է կոնկրետ պարտավորությունը և դրա համատեքստը:  Սրա նպատակը՝ 

Ծրագրի իրականացման բոլոր փուլերի և բնապահպանական ու սոցիալական 

վերապատրաստման ընթացքում ՊԳ փաստաթղթի հղման և, ըստ անհրաժեշտության, 

կապալառուների հետ  համատեղ օգտագործման ապահովումն է: Դա կլինի կենդանի 

փաստափուղթ հղումներ կանի Ծրագրին վերաբերող այլ փաստաթղթերի ըստ 

անհրաժեշտության (Օրինակ՝ լրացուցիչ իրավական փաստաթղթերի, վարկատուների 

պահանջների, և այլն): 

  
8.8.2  ԲՍԿՊ 
Ամուլսարի Ծրագրի ԲՍԿՊ-ում ներկայացված են ոլորտային սոցիալական ու 

բնապահպանական կառավարման պլաններ (Հավելվածներ 8.7- 8.24):  Բացառությամբ 

փոքր թվով դեպքերի, վերոհիշյալ ՊԳ-ում թվարկված պարտավորություններից 

յուրաքանչյուրին հղում է արվում սույն կառավարման պլաններից առնվազն մեկում: 

Կառավարման պլանները նկարագրում են պարտավորությունների կատարման ձևն ու 

դրանց կատարման վերահսկման ընթացքը:  

  

Մշակվել են ընդհանուր առմամբ 20 կառավարման պլան, ներառյալ երկու առողջության և 

անվտանգության պլան, արտակարգ արձագանքման պլան, երեք սոցիալական պլան, 

երկու կենսաբազմազանության փաստաթուղթ, և տասը բնապահպանական 

կառավարման պլան: Դրանք պարբերաբար վերանայվելու են համաձայն ԲՍԿՀ և 

ԱԱԱՊԿՀ ստանդարտների: 

 

Ոլորտային կառավարման պլանները, որոնք ընդգրկում են Ամուլսարի ԲՍԿՊ-ը, 

կիրականացվեն շինարարության և շահագործման ընթացքում ԲՍԿՀ-ի միջոցով: 

Պլանների հետ կապված կլինեն գործառնական ընթացակարգեր, որոնք կկարգավորեն 

պլանների պահանջների կատարումը:  Դրանք կարող են ներառել նաև տարբեր ձևեր, 

ձևանմուշներ, ստուգաթերթիկներ և աշխատանքային հրահանգներ: Այս եռաստիճան 

դասավորվածությունը պատկերված է Նկար 8.7-ում: Եռամակարդակ կառուցվածքը 

հիմնավորվում է այն նախադրյալով, որ պարտականությունը պետք է տրվի որևէ կոնկրետ 
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անհատին կամ բաժնին, որը վերահսկում կամ կառավարում է շահագործման տվյալ 

գործընթացները: Հնարավոր խոշոր բացասական ազդեցությունների առաջացման 

դեպքում, տվյալ անհատը կամ բաժինը ունակ կլինեն արձագանքել և մեղմացնել 

հետևանքները առավել արդյունավետ կերպով:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Նկար 8.7: ԲՍԿՀ–ի կառուցվածքը 

Ստանդարտ Շահագործման Գործընթացներ (ՍՇԳ-ներ) 
Անհրաժեշտության դեպքում յուրաքանչյուր 2-րդ մակարդակի պլան կպարունակի 
ՍՇԳ-ներ, ապահովելով մանրամասն գործողությունների հերթականությունը տեղային 
բնույթի առաջադրանքների կատարման համար 

2-րդ մակարդակ 
ՈՈլորտային 

Կառավարման Պլան 

3-րդ մակարդակ 
Ստանդարտ 

շահագործման 
գործընթացներ 

 

Ոլորտային Կառավարման Պլաններ (ԿՊ-ներ) (տե'ս Հավելվածներ 8.6 - 8.24) 
2-րդ մակարդակի ԿՊ-ները սահմանում են տեղային բնույթ ի և ըստ խնդիրների 
բնույթի կառավարման պրոցեսներ հետևյալի համար` 
 

Շահագրգիռ կողմերի Ներգրավման Պլան (ՇԿՆՊ) 
Աշխատանքի Առողջության և Անվտանգության Պլան (ԱԱԱՊ) 
Տարածքի Կառավարման Պլան  (ՏԿՊ) 
Արտահոսքի Կանխման և Արձագանքման Պլան (ԱԿԱՊ) 
Տրանսպորտային Պլան (ՏՊ) 
Ցիանիդի Կառավարման Պլան (ՑԿՊ) 
Բնապահպանական Մոնիտորինգի Պլան (ԲՄՊ) 
Պինդ Թափոնների Կառավարման Պլան (ՊԹԿնՊ) 
Օդի որակի, Աղմուկի և Վիբրացիաների Կառավարման Պլան ՕՈԱՎԿՊ) 
Համայնքի Առողջության և Անվտանգության Պլան (ՀԱԱՊ) 
Համայնքային Զարգացման Պլան (ՀԶՊ) 
Մշակույթային Ժառանգության Կառավարման Պլան (ՄԺԿՊ) 
Հանքի Փակման, Տարածքի Բարելավման և Վերականգնման նախնական Պլան  
(նՀՓՏԲՎՊ) 
Կենսաբազմազանության Կառավարման Պլան  
Հողի Ձեռքբերման և Կենսակերպի Վերականգնման Պլան (ՀՁԿՎՊ) 
Թթու Ապարների Դրենաժի Կառավարման Պլան (ԹԱԴԿՊ) 
Մակերևութային Ջրերի Կառավարման Պլան (ՄՋԿՊ) 
 

Նշումներ:  
Կապալառուների կառավարման շրջանակը ենթակա է մշակման 
Թավատառ նշված պլանները գտնվում են նախագծման փուլում և կարող են 
փոփոխվել 
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Ինչպես նշվեց Բաժին 8.3-ում, Ծրագրի շինարարության ընթացքում նախատեսվում է 

կիրառել “խառը պայմանագրերի” մոտեցումը, որի դեպքում տարբեր բնույթի 

պայմանագրերով ու պայմաններով կաշխատեն մի շարք կապալառուներ:  Սա 

խնդրահարույց է ԲՍԿՊ իրականացման համար (մեկ պայմանագրի համեմատությամբ), 

քանի որ պարտավորություններից բխող գործողությունների մասին պետք է տեղեկացվի 

դրանց իրականացմամբ զբաղվող յուրաքանչյուր կապալառու: Թեպետ Լիդիանն ինքն է 

կրում ԲՍԿՊ իրականացման համար ամբողջական պատասխանատվությունը, սակայն 

պահանջում է, որ իր կապալառուները գործեն ըստ համապատասխան դրույթների: Այս 

գործընթացի հեշտացման նպատակով, Լիդիանը կորդեգրի հետևյալ ռազմավարությունը. 

  Սոցիալական ու բնապահպանական կառավարման ոլորտում կարողությունների 

գնահատման նպատակով կատարվելու  է հավանական կապալառուների 

նախաորակավորում,  

  Ծրագրին առնչվող հիմնական սոցիալական ու բնապահպանական 

պարտավորությունները հնարավոր կապալառուներին ներկայացվելու են դեռևս 

մրցույթի փուլում, հավանաբար “Ծրագրի կանոնների” մի հատվածում,  

  Մրցութային գնահատման գործընթացը կհամապատասխանի Կապալառուների 

Կառավարման Պլանի պահանջներին: Այն ներառում է կապալառուի կողմից  

բնապահպանական ու սոցիալական խնդիրների նախատեսման աստիճանը, 

ինչպես նաև անվտանգությունը, կապալառուի քաղաքականությունը և մարդկային 

ռեսուրսների գծով պարտավորվածությունները (այս ասպեկտը կգնահատվի 

Առողջության, շրջակա միջավայրի, և անվտանգության հարցերով ավագ 

ղեկավարին հաշվետու բնապահպանական և սոցիալական թիմի անդամների 

կողմից), և  

  Լիդիանի շինարարական աշխատանքների ուսուցման պլանի համաձայն 

կապալառուների համար մշակվելու են ԱԱՇՄՍ ուսուցման մոդուլներ:  

 

Անվտանգություն, սոցիալական և բնապահպանական աշխատանքների պահանջները 

կհստակեցվեն Ծրագրի բոլոր պայմանագրերում: Ակնկալվում է, որ առավել խոշոր 

կապալառուները կազմելու են իրենց համապատասխան բնապահպանական ու 

սոցիալական կառավարման պլանները, որոնք կներառվեն Ծրագրի ԲՍԿՊ-ում և 

տրամադրելու են համապատասխան մասնագիտական անվտանգության  

բնապահպանական ու սոցիալական կառավարման անձնակազմ` Լիդիանի 

համապատասխան անձնակազմի հետ աշխատելու համար:  Փոքր կապալառուները 

կարող են աշխատել ըստ Լիդիանի ԲՍԿՀ-ի և ԲՍԿՊ-ի:  Բոլոր դեպքերում կապալառուի 

համապատասխանությունը Ծրագրի ԲՍԿՊ-ին կստուգվի Լիդիանի անձնակազմի կողմից: 
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ԲՍԿՊ որոշ բաղադրիչներ, օրինակ` կենսաբազմազանության կառավարումը, 

բնապահպանական և սոցիալական մոնիթորինգր, շահագրգիռ կողմերի ներգրավումը, 

հողերի հասանելությունը, կենսակերպի վերականգնումը և համայնքային 

հարաբերությունները, ամբողջությամբ գտնվելու են Լիդիանի պատասխանատվության 

ներքո, ինչպես ԲՍԿՊ հաջող իրականացման ավարտական պարտավորությունը:  

 

Ներկայումս Լիդիանը մշակել է Համապատասխանության ապահովման պլան, որը 

Ծրագրի հետախուզական փուլի ընթացքում օգտագործվել է ԲՍԿ պլանի հետ իր և 

կապալառուների համապատասխանության կառավարման համար: 

Համապատասխանության ստուգման հիմնական տարրերը ներառում են.  

  Տեղամասի ամենօրա մոնիտորինգ, 

  Կոնկրետ տարածքների, գործունեության կամ օբյեկտների ամեն շաբաթյա 

ստուգումներ,  

  Բաժինների  ու ընդհանուր շահագործման ներքին աուդիտ,  և 

  Շահագրգիռ կողմերի, այլ իշխանությունների եւ երրորդ անձանց, լիազորված 

մարմինների և այլ երրորդ անձանց պահանջով արտաքին աուդիտ:  

 

Ամենօրյա մոնիտորինգը առօրեական, շարունակական գործողություն է, որն 

իրականացվում է բաժնի վերահսկչի աշխատանքային պարտականությունների 

շրջանակներում, որպես դրա սովորական և ինտեգրված մաս, այնինչ ամենշաբաթյա 

վերահսկողական գործողություներն իրականացվում են ստուգաթերթով և առավել 

համակարգված են: Ներքին և արտաքին աուդիտները կատարվում են ավելի պակաս 

հաճախականությամբ, քան ստուգումները, սակայն կրում են առավել պաշտոնական 

բնույթ և միտված են բացահայտելու ԲՍԿՀ համարժեքությունը:  

 

Պայմանագրերի կնքման ռազմավարության և միջոցառումների ամփոփումից հետո 

Ծրագրի շինարարության փուլի համար (և հետագայում շահագործման փուլի համար) 

Համապատասխանության  ապահովման պլանը փոփոխվելու և վերանայվելու  է:  

 
8.10. Կապալառուների կառավարման պլան 

  

Կազմվող կառավարման պլանի նպատակն է ներկայացնել կապալառուի 

համապատասխանությունը ԲՍԿՀ-ի պահանջներին ապահովելու միջոցները.  

  Լիդիան ընկերության և կապալառուների դերերի ու պատասխանատվությունների 

սահմանումը,  
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  Ներկայացնել Ծրագրի բնապահպանական և սոցիալական պահանջները ու 

պարտավորությունները տենդերի ընթացքում  

  Սահմանել, թե ինչպես հաշվի առնելով կապալառուի բնապահպանական և 

սոցիալական կառավարման կարողությունները որոշել նախընտրելի 

կապալառուին 

  Սահմանել, թե ինչպես Ծրագրի բնապահպանական և սոցիալական պահանջներն 

ու պարտավորվածությունները պետք է ներառվեն պայմանագրերում 

  Ներկայացնել Ծրագրի իրականացման ընթացքում բնապահպանական և 

սոցիալական կառավարման վերաբերյալ պայմանավորվածությունները, այդ 

թվում`  դերերի բաշխումը Լիդիանի և կապալառուի միջև, 

  Սահմանել համապատասխանության մոնիթորինգի ու հաշվետվողականության 

պլանները, ներառյալ` կատարողական հիմնական ցուցանիշների սահմանումը 

(ԿՑ), 

  Սահմանել վերապատրաստման պահանջները, և 

  Այլ պայմանավորվածություններ, որոնք անհրաժեշտ են ԲՍԿՊ-ի արդյունավետ 

իրականացման համար ՝ ըստ պայմանագրի: 

 

ԿԿՊ-ը ներկայացնում է Լիդիանի կողմից իրականացվելիք կապալառուների 

ներգրավման գործընթացը, սակայն այն չի փոխարինի ապրանքների ու ծառայությունների 

մատուցման ընդհանուր պայմաններում մանրամասնված պայմանները:   ԿԿՊ-ը ընթացիկ 

փոփոխությունների ու թարմացումների արտացոլման նպատակով վերանայվելու  է 

տարեկան կտրվածքով, իսկ  Ծրագրի նախագծի կամ ընթացակարգերի փոփոխության 

պարագայում նման վերանայումը կարող է կատարվել ցանկացած պահի:  Կապալառուի 

գնումների Գործընթացը ուժի մեջ կմտնի ժամանակին՝ վաղ շինարարական 

աշխատանքների համար: Շահառուների ներգրավման պլանի նորացված տարբերակը 

արդեն հրապարակվել է Գեոթիմի և Ամուլսարի տեղեկատվական կենտրոնի (ԱՏԿ) 

կայքում: Հայ կապալառուները ևս կտեղեկացվեն Ծրագրի կոմերցիոն գործունեության 

վերաբերյալ և ընդհանուր տեղեկատվություն կստանան կոմերցիոն բաժնի կատարված 

հայտարարությունների միջոցով: Գեոթիմի կայքը կպարունակի հղում Կոմերցիոն 

գործունեության կայքէջին, որը խորհուրդներ կպարունակի առաջիկա պայմանագրի 

փաթեթների տեղական, ազգային և միջազգային կապալառուներին: Յուրաքանչյուր 

պայմանագրային փաթեթի նախնական շրջանակներն ու պահանջները կնշվեն 

պարտադիր կերպով:  
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Այն կապալառուները, որոնք հետաքրքրված են անցելու նախընտրական որակավորում 

առաջիկա պայմանագրային/տենդերային մրցույթների համար կկարողանան ներբեռնել 

նախընտրական որակավորման հրահանգները և հետևել դրանց: Այն կապալառուները, 

որոնք չեն դրսևորի հմտությունների բավարար մակարդակ նախաորակավորման 

ստուգաթերթերի տարբեր բաժիններում, կտեղեկացվեն իրենց թերությունների 

վերաբերյալ և թե ինչպես ուղղել դրանք հետագա նախընտրական որակավորման 

քննարկման մեջ ընդգրկվելու համար: 

 

Այն կապալառուները, որոնք կանցնեն նախնական որակավորումը կտեղեկացվեն այդ 

մասին և կդիտարկվեն Գեոթիմի հետ ապագա առևտրային գործունեության 

հնարավորություններում ընդգրկվելու նպատակով: Նախնական որակավորումն անցած 

կապալառուների համար առաջիկա պայմանագրային մրցութային փաթեթները 

հասանելի կլինեն դեպի անհատական պայմանագրի նկարագրության կայքէջ հղումի 

միջոցով: Նմանատիպ գործընթաց կմշակվի տեղական և ազգային մատակարարներին 

Գեոթիմի ապագա գնումներին մասնակցելու համար նախնական որակավորում անցնելու 

հնարավորություններին տեղեկացնելու համար: 

 

Նախնական ընտրություն փուլն անցած բոլոր կապալառուներից կպահանջվի է 

մասնակցել երկօրյա սեմինարի, որտեղ նրանք կծանոթանան և կուսուցանեն Գեոթիմի 

բնապահպանական և սոցիալական կառավարման պլանը (ԲՍԿՊ), աշխատանքային 

առողջության և անվտանգության պահպանման կառավարման պլանը (ԱԱԱԿՀ), և 

Կապալառուի ընտրության գործընթացները, այդ թվում, պայմանագրային մրցույթները, 

դատական որոշումների կայացման և պարգևատրման  ընթացակարգերը, տեղական 

աշխատուժի վարձումը և համայնքային հարաբերությունների պահանջները: 

Պայմանագրի հավելվածները հստակ կներկայացնեն բնապահպանական, սոցիալական, 

առողջապահական և անվտանգության պահանջները: 

 

Առողջության, շրջակա միջավայրի, և անվտանգության հարցերով ավագ ղեկավարը կամ 

նրա ներկայացուցիչները, կներգրավվեն գնումների գործընթացի բոլոր փուլերում 

նախնական ընտրության փուլց հետո: Մրցութային գնահատումը պահանջում է 

մանրամասն ներդրում կապված առաջարկի բնապահպանական, սոցիալական, 

առողջապահական և անվտանգության, ինչպես նար տեխնիկական և կոմերցիոն 

ասպեկտների հետ: 
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8.11. Ներդրողների Բնապահպանական և Սոցիալական Գործողությունների Պլան 

 

ԲՍԱ գնահատումը պատրաստվել է պատասխանատու կորպորատիվ քաղաքացիության 

Լիդիանի պարտավորությանն ի պատասխան, ինչպես նաև ծրագիրը ֆինանսավորող 

հաստատությունների պահանջների բավարարման նպատակով: Այն 

համապատասխանում է Ծրագիրը վարկատուների կողմից պահանջվող միջազգային 

ստանդարտներին, ինչպես նաև բնապահպանական ու սոցիալական ազդեցությունների 

կանխման Լիդիանի բարձր մակարդակի ստանդարտներին:  

 

Ծրագրի Ներդնողների կողմից Ամուլսարի ՇՄԱԳ-ի պատշաճ վերանայման արդյունքում 

առաջարկվում է իրականացնել հետագա գործողություններ` ուղղված Ծրագրի 

բնապահպանական և սոցիալական գնահատմանը ըստ ՄՖԿ-ի ԿՉ 1-ի և ՎԶԵԲ-ի ԿՊ1-ի: 

Այս առաջարկությունները կներառվեն ԲՍԳՊ-ի տեսքով, որը կպատրաստվի ՇՄԱԳ-ի 

անկախ վերանայումից հետո, որը ներկայացվել է Ներդրողի վերջնական հաստատմանը: 

ԲՍԳՊ-ում ներկայացված գործողությունները կավելացվեն ՊԳ-ում որպես առանձին, 

ժամանակային սահմանափակումով գործողություններ, իսկ բոլոր անհրաժեշտ 

փոփոխությունները, ըստ անհրաժեշտության, կընդգրկվեն ԲՍԿՊ-ում: 

 

ԲԱՍԳ համապատասխանության այս անկախ աուդիտի արդյունքները հրատարակվելու և 

հրապարակայնայցվելու են 2016թ. վերջին` ստանձնած, մասնավորապես` ԲՍԳՊ և ՊԳ-ով 

սահմանված պարտավորությունների կատարման ընթացքը արտացոլելու նպատակով:  
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