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1 ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ 

Իրականացվել է Ամուլսարի ոսկու ծրագրի (այսուհետ՝ Ծրագիր) 

բնապահպանական և սոցիալական ազդեցությունների գնահատում: Ամուլսարի 

Ծրագրի տեղամասը գտնվում է Հայաստանի Հանրապետությունում: Այս 

փաստաթուղթը (ԲՍԱԳ Տարբերակ 10) 2015թ. ապրիլին իրականացված, 

հետագայում Հայաստանում հանրամատչելի դարձված բնապահպանական և 

սոցիալական ազդեցությունների գնահատման փոփոխված տարբերակն է: ԲՍԱԳ-

ը տեղադրվել էր նաև Լիդիան և Գեոթիմ ընկերությունների ինտերնետային 

կայքերում: Բնապահպանական և սոցիալական ազդեցությունների գնահատումը 

ներառում է Ամուլսար լեռան վրա գտնվող Արտավազդես, Տիգրանես և Էրատո 

հանքավայրերում պարունակող ոսկու արդյունահանման նպատակով 

իրականացված ուսումնասիրությունների մանրամասն հաշվետվությունը:  

ԲՍԱԳ-ի թիվ 10 տարբերակը ներկայացնում է նաև ոսկու արդյունահանման հետ 

կապված աշխատանքների գնահատում, այդ թվում՝ դատարկ ապարների 

կառավարում, հանքաքարի բեռնում և բեռնաթափում, կույտային տարրալվացում, 

թանկարժեք մետաղի կորզում և օժանդակ այլ աշխատանքներ, որոնք 

պահանջվում են իրականացնել ոսկու և արծաթի համաձուլվածք ստանալու 

համար: Նշված համալիր աշխատանքներն էլ հենց կազմում են Ծրագիրը և 

համապատասխանում են Լիդիան Ինթերնեյշնլ (այսուհետ՝ Լիդիան) ընկերության 

պատրաստած՝ Ամուլսարի նախագծի և ծախսերի օպտիմալացման տեխնիկական 

հաշվետվությունում1 (ՏՀ) նկարագրված աշխատանքներին: Ծրագրի նախագծման, 

տեխնիկական և մշակման աշխատանքների մասին ճիշտ պատկերացում 

կազմելու համար սույն ԲՍԱԳ-ը (Տարբերակ 10) անհրաժեշտ է ընթերցել ՏՀ-ի 

փոփոխված տարբերակի հետ միասին: Տեխնիկական հաշվետվության 20-րդ գլխի 

(Բնապահպանական և սոցիալական վերլուծություն) հիմքում ընկած են ԲՍԱԳ-ի 

9-րդ տարբերակը, ինչպես նաև Ծրագրի հավանական ազդեցությունների և դրանց 

մեղմացման միջոցառումների ամփոփ նկարագիրը:  

 

Տեխնիկական հաշվետվության հրապարակումից հետո ԲՍԱԳ-ը ստուգվել է նաև 

                                                      

 
1  NI43-101 տեխնիկական հաշվետվություն. Ամուլսարի նախգծի և ծախսերի օպտիմալացում, 2015թ. նոյեմբեր 
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անկախ ճարտարագետների կողմից (Knight Piésold)2 Միջազգային ֆինանսական 

կորպորացիայի (ՄՖԿ) և Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի 

(ՎԶԵԲ) մասնագետների և խորհրդատուների կողմից վերանայումից հետո 

ստացված մեկնաբանությունների հետ միասին: ԲՍԱԳ-ի թարմացված 

տարբերակը նույնպես առանձին ուսումնասիրվել է Knight Piesold (IESC) 

մասնագետների կողմից՝ ՄՖԿ և ՎԶԵԲ-ի փորձագետների կողմից իրականացված 

վերլուծության հետ միասին: Ստուգման գործընթացը ներառում էր նախագծի 

վերաբերյալ աշխատանքային քննարկում, որի ընթացքում քննարկվեցին 

նախագծի և ծախսերի օպտիմալացման ծրագրի փոփոխությունները 

բնապահպանական և սոցիալական ազդեցությունների համատեքստում:  2016թ. 

հունիսին Ջերմուկում և Երևանում տեղական համայնքների ներկայացուցիչների, 

Կառավարության պաշտոնյաների, ՀԿ-ների ներկայացուցիչների և այլ շահագրգիռ 

կողմերի հետ անցկացվեցին խորհրդակցություններ: Համալիր գնահատումը, որը 

ներառում է օպտիմալացման արդյունքները, ինչպես նաև դիտողություններն ու 

առաջարկությունները այժմ ներկայացվում են ԲՍԱԳ-ի այս տարբերակում: 

 

Ուսումնասիրության արդյունքում, ինչպես նաև Ծրագրի հովանավորների 

ներկայացրած մեկնաբանությունների հիման վրա կատարվել է հանքի 

շինարարության ընթացքում անհրաժեշտ աշխատողների ներհոսքի հետևանքով 

առաջացող սոցիալ-տնտեսական ազդեցությունների գնահատում:   

 

Զուգահեռ ուսումնասիրվել են հանքի շահագործման և օժանդակ գործընթացների 

համար անհրաժեշտ՝ Հայաստանում շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության 

գնահատման և թույլտվությունների ստացման համար ներկայացվող 

պահանջները: Ուսումնասիրվել են խորհրդակցություններին հետևող 

արձագանքները, և ԲՍԱԳ-ի 10-րդ տարբերակում ներառվել են լրացուցիչ 

տեղեկություններ: 

 

 
                                                      

 
2 Ամուլսարի Ծրագրի բնապահպանական և սոցիալական ազդեցությունների գնահատման անկախ 

ուսումնասիրություն Knight Piésold and Co., 2014թ. հոկտեմբեր 
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ԲՍԱԳ-ը համապատասխանում է ՄՖԿ Կատարողական Ստանդարտին և ՎԶԵԲ 

Կատարողական Պահանջներին, ինչպես նաև Հավասարության (Էկվատորի) 

սկզբունքներում առանձնացված պահանջներին (տես Գլուխ 2): Բացի այդ, Լիդիան 

ընկերությունը պատրաստել է Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության 

գնահատման (ՇՄԱԳ) փաստաթղթերը՝ Հայաստանի Հանրապետության 

օրենսդրության պահանջներին համապատասխան, և ինչպես նշվել է նախորդ 

պարբերություններում, սույն գործընթացում ստացված խորհրդատվությունը 

նույնպես ներառվել է ԲՍԱԳ-ի այս տարբերակում:  

 

ԲՍԱԳ-ը համապատասխանում է վերը նշված միջազգային չափանիշներին և 

կազմված է հետևյալ փաստաթղթերից՝ 

 

  Ոչ տեխնիկական ամփոփագիր 

Սա առանձին հաշվետվություն է, որը ներկայացնում է Ծրագրի վերաբերյալ 

տեղեկությունների ամփոփագիր և ԲՍԱԳ գործընթացի նշանակալի 

արդյունքները: 

 

  Բնապահպանական և սոցիալական ազդեցությունների գնահատում 

o Գլուխ 1.         ԲՍԱԳ-ի ներածությունը 

o Գլուխ 2.       Ծրագրին առնչվող ազգային և միջազգային 

քաղաքականությունների, իրավական և վարչական հիմքերի 

վերլուծություն: Սա ներառում է օրենսդրությանը 

համապատասխանելու Ծրագրի նպատակները:  

 

o Գլուխ 3. Ծրագրի նկարագիրը, որտեղ քննարկվում են սույն 

ԲՍԱԳ-ի առարկա հանդիսացող շինարարական, 

շահագործման, փակման և հանքի փակումից հետո 

աշխատանքները: 

 

o Գլուխ 4.  Ելակետային տվյալների վերլուծություն, որտեղ 

նկարագրվում են բնապահապանական, սոցիալ-տնտեսական 

և մարդկային գործոնները, որոնց հիման վրա գնահատվել են 

(Գլուխ 6-ում) Ծրագրի պլանները (ամփոփ ներկայացված է 
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Գլուխ 3-ում): Ելակետային վիճակի ուսումնասիրության 

թեմաները ներառում են նաև կլիմայի, երկրաբանական 

կառուցվածքի, սեյսմիկության և շահագրգիռ կողմերի 

ներգրավման մոտեցման վերլուծությունը: 

 

o Գլուխ 5.  Ծրագրի առանձին հանգույցների տեղադիրքի և 

հանքաքարի արդյունահանման և մշակման այլընտրանքային 

տարբերակների ուսումնասիրություն՝ հաշվի առնելով 

նորմատիվային, բնապահպանական, 

կենսաբազմազանության, մշակութային ժառանգության հետ 

կապված, սոցիալական, տնտեսական, ինչպես նաև 

համայնքների առողջապահության և անվտանգության 

հարցերը: 

 

o Գլուխ 6  Ծրագրի շինարարության, շահագործման, հանքի 

փակման և վերականգնման հետ կապված հավանական 

բնապահապանական և սոցիալական ազդեցությունների 

հայտնաբերում և գնահատում: Գնահատումը ներառում է 

Ծրագրի աշխարհագրական, էկոլոգիական, 

բնապահպանական, սոցիալական և ժամանակավոր 

ասպեկտները: Սահմանվել և պարզաբանվել են Ծրագրի 

նախագծում ընդգրկված մեղմացման միջոցառումները: 

Ազդեցությունների գնահատման շրջանակներում դիտարկվել 

են հետևյալ ասպեկտները՝ 

 Բնապահպանական՝ 
 Ջերմոցային գազերի արտանետումներ և կլիմայի 

փոփոխություն, 

 Լանդշաֆտ և վիզուալ ռեսուրսներ, 

 Օդի որակ, 

 Աղմուկ և վիբրացիա, 

 Հողեր և հողածածկույթ, 

 Ստորերկրյա ջրերի ռեսուրսներ, 

 Մակերևութային ջրերի ռեսուրսներ, և 
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 Կենսաբազմազանություն 

 

 Սոցիալական՝ 
 Ժողովրդագրություն, 

 Տնտեսական իրավիճակը, 

 Աշխատանք և աշխատանքային պայմաններ, 

 Հողօգտագործում, գյուղատնտեսություն և բնական 

ռեսուրսներ, 

 Կենսամիջոցներ, 

 Մշակութային ժառանգություն, 

 Համայնքների առողջապահական վիճակը և 

անվտանգությունը, 

 Տրանսպորտ,  

 Էկոհամակարգերի ծառայություններ 

 Աշխատողներին կացարանով ապահովելու 

տարբերակների ուսումնասիրություն 

 

 Հակիրճ նկարագիր՝ 
 Հավանական ազդեցությունների, մեղմացման և 

մնացորդային հետևանքների հակիրճ նկարագիր: 

 

o Գլուխ 7  Ծրագրի ծառայման ամբողջ ժամանակահատվածում 

հնարավոր հավաքական (բնապահպանական և սոցիալական) 

ազդեցությունների վերլուծություն: 

Ծանոթագրություն. Բոլոր հավելվածները ներառված են CD-ի վրա: Յուրաքանչյուր 

բաժնի նկարներն ու գծապատկերները առանձին ներկայացված են 

փաստաթղթի տեքստային մասում, բացառությամբ Բաժին 6.5-ի 

(Լանդշաֆտ և վիզուալ ռեսուրսներ): Նշված նկարներն ու գծապատկերներն 

անհրաժեշտ է դիտել չծալված հարթ թղթի վրա: Այդ իսկ պատճառով 

ԲՍԱԳ-ի բոլոր A3 նկարների հետ միասին դրանք նույնպես ներառված են 

առանձին A3 ֆորմատի թղթապանակում: 

 

  Բնապահպանական և սոցիալական կառավարման պլան (ԲՍԿՊ) 
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Գլուխ 8-ը ներառում է ԲՍԿՊ և սահմանում այն քաղաքականություններն ու 

ընթացակարգերը, որոնց պետք է հավատարիմ լինեն Լիդիան և Գեոթիմ 

ընկերությունները, ինչպես նաև Ծրագրում ներգրավված բոլոր 

կապալառուները: ԲՍԿՊ-ն ներառում է ԲՍԱԳ-ում սահմանված 

բնապահպանական և սոցիալական մեղմացման միջոցառումներն 

իրականացնելու համար պահանջվող մեթոդներն ու կառավարումը: 

 

ԲՍԿՊ-ն պարունակում է կառավարման պլաններ, որոնք կիրառվում են 

Ծրագրի շահագործման ամբողջ ցիկլում: Կառավարման պլանները 

ներառում և սահմանում են Ծրագրի շինարարական, շահագործման և 

հանքի փակման փուլերի ընթացքում անհրաժեշտ մեղմացման 

միջոցառումների իրականացումը: Կառավարման նշված պլանների հիման 

վրա են մշակվում առողջության, անվտանգության, բնապահպանական և 

սոցիալական ռիսկերի կառավարման համակարգերը:   

 

ԲՍԿՊ-ն ներառում է նաև ԲՍԱԳ-ի հանձնառությունների գրանցամատյան, 

որը հիմք է հանդիսանում որոշակի ցուցանիշներ ապահովելու համար 

անհրաժեշտ պայմանների ստեղծման և Ծրագրի ամբողջ ընթացքում 

կիրառվող կառավարման բոլոր փաստաթղթերի համար:  

 

ԲՍԱԳ-ի պատրաստման ամբողջ ընթացքում գործողության մեջ են դրվել 

Շահագրգիռ կողմերի ներգրավման պլանն (ՇԿՆՊ) և Համայնքների 

զարգացման պլանը (ՀԶՊ): Նշված պլանների իրագործումը շարունակվելու 

է պահպանվել և վերահսկվել Ծրագրի շինարարական, շահագործման, 

փակման և հետփակման փուլերի ընթացքում: Այս պլանները շարունակելու 

են կազմել ԲՍԿՊ-ի անբաժանելի մասը, որը գործող փաստաթուղթ է և 

միտված է արագ արձագանքել Ծրագրի յուրաքանչյուր փուլի 

պահանջներին:   

 

Հավելված 1.1-ում ներկայացվում է ԲՍԱԳ-ի հեղինակների և պատրաստողների 

ցանկը: 
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1.1 Ծրագրի տեղամասի աշխարհագրական դիրքն ու տեղանքի 

նկարագրությունը  

Ծրագրի տեղամասը գտնվում է Հայաստանի հարավ-արևելյան մասում՝ Երևանից 

մոտավորապես 170 կմ հեռավորության վրա (տես Նկ. 1.1.): Թանկարժեք 

մետաղների հաստատված պաշարները պաշտոնապես գրանցվել են 

Անդրկովկասում՝ Հայաստանի Վայոց Ձորի մարզում: Ծրագրի տարածքը գտնվում 

39.78240 հյուսիսային լայնության, 45.61080 արևելյան երկայնության և 39.72100 

հյուսիսային լայնության և 45.74160 արևելյան երկայնության կոորդինատներով 

ուղղանկյան սահմաններում (Նկ. 1.2): Չնայած ոսկու և արծաթի պաշարները 

գրանցված են Վայոց Ձորի մարզում, որոշ ենթակառուցվածքներ ընկած կլինեն 

Սյունիքի մարզում, այդ թվում՝ Արտավազդես, Տիգրանես և Էրատո բացահանքերը 

և դատարկ ապարների լցակույտը (ԴԱԼ):  

 

Ոսկու հաստատված պաշարները զետեղված են Ամուլսար լեռան գագաթների 

վրա՝ Հյուսիսային Զանգեզուրի լեռնաշղթայի սահմաններում, ծովի մակարդակից 

2500-ից 2988մ բարձրության վրա: Տեխնիկական հաշվետվության ամփոփ 

նկարագրում նշվում է, որ ոսկու գնահատված պաշարները կազմում են 1,9 մլն. տ 

ունցիա, իսկ արծաթի պաշարները՝ 8,8 մլն. տ ունցիա, որը 2 տարի 

շինարարությունից հետո 10 տարվա ընթացքում կարդյունահանվի բաց 

եղանակով1: Առավել լայն տարածքը բնութագրվում է լեռներով, բլրապատ 

ռելիեֆով, գետահովիտներով և ավելի ցածր բարձրություններում մեղմ 

թեքությամբ սարահարթերով: Ծրագրի ազդեցության տարածքի լանջերից հոսող 

մակերևութային ջրերը նպաստում են Արփա, Դարվ և Որոտան գետերի ջրհավաք 

ավազանի ձևավորմանը: Որոտան գետը հոսում է Ծրագրի տեղամասից դեպի 

արևելք, իսկ Դարբը՝ դեպի հարավ և միանում է դեպի արևմուտք հոսող Արփային: 

Ծրագրի ազդակիր տարածքում ընկած հողերը բնութագրվում են ենթալպյան և 

լեռնամարգագետնային լանդշաֆտով, որտեղ գտնվում են ամռանը արածեցման 

համար օգտագործվող խոտհարքները: Առավել ցածր բարձրություններում հողերի 

գյուղատնտեսական նպատակներով օգտագործումն  ավելի բազմազան է և 

ընդգրկում է տարատեսակ կուլտուրաներ: 

 



ԼԻԴԻԱՆ ԻՆԹԵՐՆԵՅՇՆԼ 
Ամուլսարի ոսկու հանքի ծրագիր 
Բնապահպանական և սոցիալական ազդեցությունների գնահատում, Գլուխ 1  
 

ZT520088 
Հունիս 2016թ. 

Տարբերակ 10 
 

Էջ 1.8 

 

Ռեգիոնալ կլիմայի փոփոխությունը Հայաստանի Հանրապետությունում նկատելի 

է. ցածր բարձրություններում՝ լեռան ստորոտում ամառներն ավելի երկար են ու 

տաք, միջին ջերմաստիճանը կազմում է շուրջ 250C, իսկ ձմռանը միջին 

ջերմաստիճանը հասնում է մինչև -50C՝ լեռներում գրանցվող -120-ի դիմաց: 

Լեռները նույնպես ազդում են տարեկան տեղումների քանակի վրա: Առավել մեծ 

քանակությամբ տեղումներ գրանցվում են ավելի բարձր բարձրության վրա, 

միջինը կազմելով տարեկան մոտավորապես 800մմ, որն Ամուլսարին բնորոշ է 

(բարձրությունը հասնում է ծովի մակարդակից մինչև 3000մ): Ձյան ծածկույթը 

լեռան վրա առկա է նոյեմբերից մինչև ապրիլ ընկած ժամանակահատվածը, և նրա 

հաստությունը կարող է գերազանցել 3մ՝ կախված եղանակային պայմաններից: 

 

Ծրագրի տարածքը գտնվում է ՀՀ Վայոց Ձորի (մարզկենտրոնը` Եղեգնաձոր) և 

Սյունիքի (մարզկենտրոնը` Կապան) մարզերի սահմանագծին: Ամենամոտ 

քաղաքային համայնքը Ջերմուկ քաղաքն է, որը գտնվում է ոսկու և արծաթի 

հանքավայրից 10 կմ և Ծրագրի ենթակառուցվածքների ամենամոտ կետից 7 կմ 

հեռավորության վրա (Նկ. 1.2): Ծրագրի տարածքի անմիջական հարևանությամբ 

կա չորս համայնք՝ Վայոց Ձորի մարզում Կեչուտ, Սարավան (ներառյալ 

Սարալանջը) և Գնդեվազ համայնքները, իսկ Սյունիքի մարզում՝ Գորայք 

համայնքը: Գնդեվազ գյուղը Ծրագրի ենթակառուցվածքին (մասնավորապես՝ 

կույտային տարրալվացման հրապապարակին) ամենամոտ գտնվող համայնքն է: 

ԿՏՀ- տարածքը գյուղի արտաքին սահմանից գտնվում է > 1 կմ հեռավորության 

վրա (տես Նկ. 1.3): 
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Նկ. 1.1. Ծրագրի տեղամասի աշխարհագրական դիրքը Կովկասում
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Նկ. 1.2.  Համայնքների վարչական սահմանները և աշխարհագրական դիրքը
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1.2 ԲՍԱԳ-ի շրջանակը և նպատակները 

1.2.1 Ծրագրի վերաբերյալ ընդհանուր տեղեկություններ  
 

ԲՍԱԳ-ի Գլուխ 3-ում նկարագրված են Արտավազդես, Տիգրանես և Էրատո 

հանքային մարմինների երկրաբանական կառուցվածքը, դրանց տարածումը և 

առանձնահատկությունները, ինչպես նաև հանքաքարի արդյունահանման 

առաջարկվող եղանակները: Ծրագրի վերաբերյալ առավել մանրամասն 

տեղեկություններ ներկայացված են տեխնիկական հաշվետվությունում1: 

 

Ամուլսարի հանքավայրի պաշարները կարդյունահանվեն ավանդական բաց 

եղանակով՝ փուլային հաջորդականությամբ: Արդյունահանումը կսկսվի 

Արտավազդեսից, այնուհետև կշարունակվի Տիգրանեսում և վերջում առանձին 

բացահանքով կշահագործվի Էրատոյի հանքը (Նկ. 1.3-ը ցույց է տալիս 

բացահանքերի հատակագիծը՝ ներառելով ենթակառուցվածքները, որոնք 

անհրաժեշտ են հանքաքարը արդյունահանելու և մշակելու համար): 

Արդյունահանված հանքաքարը կմանրացվի և փոխակրիչով և ինքնաթափ 

բեռնատարներով կտեղափովի կույտային տարրալվացման հրապարակ, որտեղ 

ոսկին և արծաթը լուծազատելու համար կկիրառվի նատրիումի ցիանիդի նոսր 

լուծույթ (ԿՏՀ-ի տեղադիրքը պատկերված է Նկ. 1.3-ում): Ցիանիդի լուծույթում 

լուծված ոսկին ու արծաթը կկորզվեն Ադսորբցման, դեսորբացման և 

վերականգնման (ԱԴՎ) կայանում: Կորզված թանկարժեք մետաղները կհալեցվեն՝ 

Դոռեի համաձուլվածք ստանալու համար և Ծրագրի տեղամասից կարտահանվեն՝ 

դրանք զտելու համար: Դատարկ ապարները բեռնատարներով կտեղափոխվեն 

դատարկ ապարների լցակույտ (ԴԱԼ), որտեղ նախատեսվում է մշտապես 

պահպանել նյութը: ԴԱԼ-ում գործելու են նաև ցամաքուրդային և ջրամաքրման 

համակարգեր:  Ծրագրի տևողությունը կկազմի՝ 2 տարի շինարարության փուլը և 

ևս 11 տարի շահագործումը:  

 

Կանխատեսվող պաշարների երկրաբանահետախուզական ծրագիրը 

շարունակում է ուսումնասիրել Ամուլսարի ռեսուրսների ամբողջական ներուժը: 

Չնայած տեխնիկական և/կամ բնապահպանական պատճառներից ելնելով 

ընդերքի պաշարների որոշ տարածքներ դժվար թե շահագործվեն, հավանական է, 

որ շահավետ պաշարների հայտնաբերման դեպքում Ծրագրի ծառայման ժամկետը 
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կարող է երկարաձգվել: Սակայն Ծրագրի զարգացման այս փուլում ԲՍԱԳ-ը 

հաշվի է առել մետաղային այն հանքավայրի շահագործումը, որը հաստատվել է 

առ այսօր իրականացված երկրաբանահետախուզական ծրագրով (տես նաև Գլուխ 

4.6-ը, որը ներկայացնում է Ծրագրի երկրաբանական կառուցվածքի ելակետային 

տվյալները):
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1.2.2 Նախնական ուսումնասիրություն և աշխատանքների ծավալների 
գնահատում  

ԲՍԱԳ գործընթացը մեկնարկեց նախնական ուսումնասիրությամբ և 

աշխատանքների ծավալների գնահատմամբ ու շարունակվեց ելակետային 

տվյալների հավաքագրմամբ, որի նպատակն էր հասկանալ սոցիալական և 

բնապահպանական այն ասպեկտները, որոնք կարող են ազդեցություն կրել 

Ծրագրի գործողությունների հետևանքով: Ազեցությունների գնահատումն ու 

մեղմացման միջոցառումների նախագիծը, ինչպես նաև սոցիալական և 

բնապահպանական կառավարման պլանները հիմնված են ելակետային 

պայմանների վրա և հաշվի են առնում Ծրագրի հետ կապված արտանետումներն 

ու հնարավոր ազդեցությունները: 

 

2010թ. հունիսին մեկնարկած ԲՍԱԳ-ին ներկայացվող պահանջները որոշելու 

նպատակով կատարվել է Ծրագրի նախնական ուսումնասիրություն՝ պարզելու 

Ծրագրի նկատմամաբ կիրառվող բնապահպանական օրենքները, 

կանոնակարգերն ու նորմերը: Այնուհետև իրականցվել են ընդհանուր ծավալների 

գնահատման աշխատանքներ՝ բացահայտելու այն հնարավոր բնապահպանական 

ու սոցիալական ազդեցությունները, որոնք պետք է ավելի մանրամասնորեն 

ուսումնասիրվեն ԲՍԱԳ-ի շրջանակներում: Նախնական ուսումնասիրությունների 

փուլում Լիդիան ընկերությունը  խորհրդակցություններ է սկսել տեղի 

համայնքների հետ (Տես Աղյուսակ 1.1): Նախնական ուսումնասիրության3  և նշված 

խորհրդակցությունների արդյունքներն օգնեցին որոշելու ելակետային տվյալների 

հավաքագրման համար նախատեսվող տեխնիկական առաջադրանքը և 

ներկայացրեցին ԲՍԱԳ գործընթացի համար կիրառվող տեխնիկան և 

մեթոդաբանությունը: 

 

ԲՍԱԳ-ի նպատակն է բացահայտել և գնահատել hավանական 

բնապահպանական և սոցիալական ազդեցությունները, որոնք կարող են 

առաջանալ Ծրագրի գործողությունների հետևանքով: Նման բացահայտումների 

                                                      

 
3  Ամուլսարի հանքավայրի բաց եղանակով շահագործման ծրագիր, Նախնական ուսումնասիրության 

վերաբերյալ հաշվետվություն՝ կազմված ՈւԱԻ ընկերության կողմից, Հաշվետվություն No. EO 52-0088-1 
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շնորհիվ կարելի է Ծրագրի նախագծի շրջանակներում խուսափել հնարավոր 

էական բացասական ազդեցություններից, նվազեցնել դրանք, փոխհատուցել կամ  

հնարավորության սահմաններում կառավարել դրանք: Սա կրկնվող գործընթաց է, 

որը տեղի է ունեցել Ծրագրի նախագծման փուլում և ենթադրում է Ծրագրի 

նախագծման գործում ներգրավված ճարտարագետների, հանքային 

երկրաբանների, բնապահպանների և սոցիոլոգների սերտ համագործակցություն: 

ԲՍԱԳ-ի պատրաստման ողջ ընթացքում հանքարդյունահանման 

աշխատանքների պլանը վերանայվել և բարելավվել է: Նախագծի թարմացման 

գործընթացը շարունակվել է մինչև 2016թ. հունվար, վերը նշված Տեխնիկական 

Հաշվետվության1 կազմմանը զուգահեռ, որն ավարտին հասցվեց 2015թ. 

նոյեմբերին:  

 

1.3 Ծրագրի նախագծման գործընթացը   

 

Բնապահպանական և սոցիալական ելակետային տվյալներ հավաքագրելու և 

դրանք մեկնաբանելու գործընթացն սկսվել էր արդեն երկրաբանա-

հետախուզական ուսումնասիրությունների վաղ շրջանում, իսկ 2010 թվականից 

ծրագիրը լրամշակվել էր՝ կենտրոնանալով Ծրագրի ազդակիր տարածքում 

ելակետային վիճակի ուսումնասիրությունների վրա: Ծրագրի ազդեցության 

տարածքը տարբեր է՝ հաշվի առնելով ելակետային պայմանների տարբեր 

տարրերը և այն ներկայացված է ելակետային վիճակի վերաբերյալ տվյալների 

համապատասխան բաժիններում: 

 

2010թ. ի վեր Ծրագրի նախագիծը զարգացման մի քանի փուլ է անցել: 2011-2012թթ. 

առաջարկվող ԿՏՀ և ԱԴՎ կայանի տեղադիրքը փոխվել էր, քանի որ հենց սկզբում 

ընտրված  տարածքում առկա էր հասարակության և բնապահպանության, 

մասնավորապես՝  կենսաբազմազանության, ջրային ռեսուրսների և մշակութային 

ժառանգության վրա էական ազդեցությունների հավանականություն:  

 

Ի սկզբանե, հավանական բնապահպանական և սոցիալական ազդեցությունները 

բացահայտվել էին ԲՍԱԳ-ի «V7r» տարբերակով, որը կազվել էր 2012թ. 

սեպտեմբերին: Այնուհետև, 2013թ. կազմվեց Ծրագրի զբաղեցրած նոր տարածքի 

հատակագիծը,  նախագծում կատարվեցին համապատասխան փոփոխություններ, 
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իրականացվեցին լրացուցիչ բնապահպանական և սոցիալական 

հետազոտություններ: Նշված ուսումնասիրությունների արդյունքում` 2013թ. 

օգոստոսին կազմվեց ԲՍԱԳ-ի հաշվետվության 8-րդ տարբերակը (ԲՍԱԳ V8f), որն 

այնուհետև թողարկվեց ՀՀ Կառավարության, խորհրդատուների և միջազգային 

փոխատու կազմակերպությունների հետ քննարկելու նպատակով: 

Քննարկումների և աշխատանքային խմբի ստեղծման արդյունքում 

համապատասխան փոփոխություններ կատարվեցին Ծրագրի նախագծում՝ ԿՏՀ-ի 

տեղադիրքի և նախագծի հետ կապված: Ծրագրի վերանայված այս նախագիծը 

2015թ. սկզբին հրապարակված ԲՍԱԳ-ի (Տարբերակ 9) առարկան էր 

հանդիսանում, ըստ որի պահանջվում էր հավաքել լրացուցիչ ելակետային 

տվյալներ և կատարել ազդեցությունների նոր գնահատում: 2015 թվականի 

կեսերին Լիդիանը հանձնարարել էր Սեմուել Էնջինիըրինգ Ինք. Ընկերությանը 

(այսուհետ՝ Սեմուել ընկերություն)  նախագծի ծախսերի օպտիմալացման որոշ 

տվյալների հիման վրա կազմել  տեխնիկական հաշվետվություն: Նպատակն էր 

կրճատել կապիտալ ծախսերը՝ առանց ավելացնելու գործառնական ծախսերը և 

փոփոխելու բնապահպանական և սոցիալական ազդեցությունները: Տեխնիկական 

հաշվետվությունը ներկայացնում է նշված օպտիմալացման արդյունքները:  

Կապիտալ և գործառնական ծախսերի կրճատման միջոցով՝ ոսկու ցածր գնի 

պայմաններում հնարավոր եղավ պահպանել Ամուլսարի ոսկու հանքի ծրագրի 

տնտեսական ցուցանիշները, իսկ ծրագրի ֆինանսավորման հավանականությունն 

էլ ավելի ամրապնդվեց կապիտալ ծախսերի կրճատման շնորհիվ: Հետևաբար, 

ԲՍԱԳ-ի 10- հանդիսանում է ԲՍԱԳ-ի v9f տարբերակի լրամշակված տարբերակը, 

որտեղ ներկայացվում են հանքի նոր հատակագիծը և մինչև 2015թ. նոյեմբեր 

տեխնիկական հաշվետվության կազմումն առկա բոլոր բնապահպանական և 

սոցիալական տվյալների վերլուծությունը:  

 

Անհրաժեշտ ուսումնասիրությունների ամբողջական ծավալները որոշելու 

նպատակով ՈւԱԻ ընկերությունը սերտ համագործակցել է Լիդիան և Գեոթիմ 

ընկերությունների աշխատակիցների և ղեկավարների (տես Հավելված 1.1), 

ինչպես նաև Լիդիանի բնապահպանական և սոցիալական կառավարման թիմի 

հետ (տես Հավելված 1.1): Գեոթիմի անձնակազմը պատասխանատու էր Ծրագրի 

ազդակիր տարածքում դաշտային ուսումնասիրությունները համակարգելու, 

ինչպես նաև սիստեմատիկ մշտադիտարկումների և տվյալների հավաքագրման 
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համար: 

 

1.4 ԲՍԱԳ-ը և Հայաստանում Շրջակա միջավայրի ազդեցության գնահատումը 

(ՇՄԱԳ) 

Հայաստանում բնապահպանության, առողջության և անվտանգության 

պաշտպանության և շրջակա միջավայրի վրա ազդեցությունների գնահատման 

հետ կապված հարցերը կարգավորվում են մի շարք ազգային օրենքներով և 

ենթաօրենսդրական ակտերով, որոնք ներկայացված են ԲՍԱԳ-ի 2-րդ գլխում: 

Գործընթացը կառավարվում է 2014թ. ընդունված «Շրջակա միջավայրի վրա 

ազդեցության գնահատման և փորձաքննության մասին» ՀՀ նոր օրենքով և 2012թ. 

ընդունված Ընդերքի մասին ՀՀ օրենսգրքում:  

 

Հստակություն մտցնելու համար ուզում ենք նշել, որ ՇՄԱԳ տերմինն 

օգտագործելու ենք այն ժամանակ, երբ խոսքը գնում է ՀՀ-ում գործող նորմերի 

մասին և ԲՍԱԳ-ը` երբ ուզում ենք ցույց տալ նախագծի 

համապատասխանությունը միջազգային բնապահպանական և սոցիալական 

ազդեցության գնահատման նորմերին: 

 

 

1.4.1 ՇՄԱԳ 

 «Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման և փորձաքննության 

մասին» 2014թ փոփոխված ՀՀ օրենքով սահմանվում են իրավական, տնտեսական 

և ինստիտուցիոնալ կարգավորման հիմունքները այն նախագծերի, այդ թվում՝ 

հանքարդյունաբերական աշխատանքների համար, որոնք կարող են ազդեցություն 

ունենալ շրջական միջավայրի վրա և պետք է անցնեն հաստատման որոշակի 

ընթացակարգ (տես Գլուխ 2):  

 

Համապատասխանաբար, 2014թ. հոկտեմբերին և նոյեմբերին Լիդիան 

ընկերությունը ստանում է շրջակա միջավայրի գնահատման համաձայնություն և 

Ամուլսարի ոսկու հանքի շահագործման համար հանքային իրավունք: 

Ակնկալվում է, որ անհրաժեշտ կլինի վերանայել 2014թ. իրականացված շրջակա 

միջավայրի վրա ազդեցության գնահատումը և կատարել համապատասխան 

փոփոխություն օգտակար հանածոյի արդյունահանման թույլտվության մեջ: Այս 
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աշխատանքը կիրականացվի 2016թ. առաջին կեսում: 

 

Հայաստանում ՇՄԱԳ գործընթացը պահանջում է առանձին հաշվետվություն 

Ծրագրի յուրաքանչյուր տարրի համար և կախված է կոնկրետ ընթացակարգերց, 

մեթոդներից և  հանրային խորհրդակցությունների վերաբերյալ մոտեցումներից: 

Իսկ միջազգային ԲՍԱԳ-ի դեպքում մոտեցումը պահանջում է Ծրագրի համալիր 

վերլուծություն՝ ներառելով սոցիալական և բնապահպանական նկատառումները և 

գնահատել Ծրագրի զբաղեցրած տարածքի, Ծրագրի շինարարության, 

շահագործման և հանքի փակման բոլոր ասպեկտները: Երկու գործընթացներն 

իրականացվել են առանձին: 

 

 

1.4.2 Միջազգային ԲՍԱԳ 

 

Ծրագիրն ու դրանով նախատեսված աշխատանքները ՀՀ ընդերքի ու շրջակա 

միջավայրի ոլորտները կարգավորող օրենսդրությանը համապատասխանեցնելուց 

բացի, դրանք պետք է համապատասխանեն նաև միջազգային լավագույն 

ստանդարտներին: ԲՍԱԳ-ի սույն հաշվետվությունը կազմվել է ՈւԱԻ 

ընկերության կողմից՝ միջազգայնորեն ընդունված մեթոդաբանության, նորմերի, 

ուղենիշների և սկզբունքների համաձայն, մասնավորապես՝ Բնապահպանական և 

սոցիալական կայունության վերաբերյալ ՄՖԿ կատարողական ստանդարտների 

(ԿՍ)4; Համաշխարհային Բանկի Խմբի բնապահպանական, առողջության և 

անվտանգության ուղենիշների, ՎԶԵԲ-ի Բնապահպանական և սոցիալական 

կատարողական պահանջների5 և Էկվատորի սկզբունքների համաձայն6: 

Կառավարման պլանների, սույն ԲՍԱԳ-ի կազմման ընթացքում հաշվի են առնվել 

լավագույն արդյունաբերական ստադարտներն ու օրենսգրքերը, ինչպիսիք են՝ 

                                                      

 
4  Բնապահպանական և սոցիալական կայունության վերաբերյալ ՄՖԿ-ի կատարողական ստանդարտներ, 

2012թ. 
http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/ifc+sustainability/publications/
publications_handbook_pps 

5  ՎԶԵԲ կատարողական պահանջներ և ուղեցույց պատվիրատուների համար, 2012թ. 
http://www.ebrd.com/pages/about/principles/sustainability/requirements.shtml 

6  Էկվատորի սկզբունքներ III, 2013թ. http://www.equator-principles.com/index.php/ep3 

http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/ifc+sustainability/publications/publications_handbook_pps
http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/ifc+sustainability/publications/publications_handbook_pps
http://www.ebrd.com/pages/about/principles/sustainability/requirements.shtml
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Ցիանիդի կառավարման միջազգային օրենսգիրքը (ՑԿՄՕ)7, Եվրոպական 

Միության հանքարդյունաբերական թափոնների դիրեկտիվը (Դիրեկտիվ 

2006/21/EC) և Անվտանգության և մարդու իրավունքների վերաբերյալ կամավոր 

սկզբունքները (VPSHR)8: Նշված ստանդարտների և Ծրագրին առնչվող դրանց 

պահանջների վերաբերյալ առավել մանրամասն տեղեկությունները ներկայացված 

են Գլուխ 2-ում: 

 

ՄՖԿ կատարողականի ստանդարտները որպես կանոն ընկած են միջազգային 

ֆինանսավորմամբ իրականացվող ծրագրերի հիմքում և արտահայտում են 

բնապահպանական ու սոցիալական հարցերի լուծման լավագույն միջազգային 

մոտեցումները: ՄՖԿ-ի կատարողական ստանդարտներն ընկած են նաև 

Էկվատորի սկզբունքների (Տարբերակ 3, 2013թ. հունիս5), ինչն իրենից ներկայաց-

նում է միջազգայնորեն ճանաչված վարկային ռիսկերի կառավարման համակարգ 

(որին անդամակցում են շատ հայտնի առևտրային բանկեր), որի նպատակն է 

որոշել, գնահատել և կառավարել ֆինանսավորվող Ծրագրի բնապահպանական և 

սոցիալական ռիսկերը: ՎԶԵԲ-ն ունի առանձին և լրացուցիչ կատարողական 

ստանդարտներ, որոնք ներկայացնում են խոշոր ծրագրերի բնապահպանական և 

սոցիալական ազդեցությունների գնահատման համար պահանջները: 

Ազդեցությունների գնահատման նպատակով մշակված մեթոդաբանությունը (տես 

Գլուխ 6.1-ից Գլուխ 6.4) համապատասխանում է վերը նշված պահանջներին ու 

չափանիշներին՝  հանքարդյունաբերության ոլորտում լավագույն գործելակերպին 

համապատասխան: 

 

Միջազգային օրենսդրությանն ու կանոնակարգերին համապատասխանող   

ԲՍԱԳ-ը ներկայացնում է ամբողջ Ծրագրի շահագործման ընթացքում առաջացող 

ազդեցությունները՝ հատուկ ուշադրություն դարձնելով հավաքական 

ազդեցությունների վրա, որոնք կարող են առաջանալ: ԲՍԱԳ-ը ուշադրություն է 

դարձնում սոցիալական և բնապահպանական խնդիրների վրա և ներառում է 

                                                      

 
7  Ցիանիդի կառավարման միջազգային օրենսգիրք ոսկու արդյունաբերության համար 

http://www.cyanidecode.org/ 
8  Անվտանգության և մարդու իրավունքների կամավոր սկզբունքներ 

www.voluntaryprinciples.org/files/voluntary_principles_english.pdf 

http://www.cyanidecode.org/


ԼԻԴԻԱՆ ԻՆԹԵՐՆԵՅՇՆԼ 
Ամուլսարի ոսկու հանքի ծրագիր 
Բնապահպանական և սոցիալական ազդեցությունների գնահատում, Գլուխ 1  
 

ZT520088 
Հունիս 2016թ. 

Տարբերակ 10 
 

Էջ 1.19 

 

էկոհամակարգերի ծառայությունները որպես երկու գործընթացներն իրար կապող 

գործիք:  

 

1.5 Շահագրգիռ կողմերի ներգրավում 

Ազդեցությունների գնահատման գործընթացի կարևորագույն բաղադրիչներից 

մեկը շահագրգիռ կողմերի՝ գլխավորապես, տեղական համայնքների և 

հասարակական կազմակերպությունների հետ (ՀԿ) քննարկումներն են՝ 

երաշխավորելու, որ ԲՍԱԳ-ը հաշվի է առնում Ծրագրի գործողությունների 

հետևանքով տուժած և մերձակայքում ապրող մարդկանց կողմից առաջնային 

ճանաչված խնդիրները: Կանոնավորապես քննարկումներ են անցկացնում 

համապատասխան պետական մարմինների հետ նույնպես:  

 

Շահագրգիռ կողմերի ներգրավման գործընթացը Ամուլսարի հանքավայրի 

ծրագրում սկսվել է 2006թ. և կրել շարունակական բնույթ Ծրագրի զարգացմանը 

զուգընթաց: Շահագրգիռ կողմերի հետ քննարկումներն ու այն հանրությանը 

ներկայացնելը տեղի է ունեցել 2010թ. ԲՍԱԳ գործընթացի մեկնարկի հենց սկզբից, 

որպեսզի հանգամանալից ներկայացվի Ծրագիրը, կարողանան շփվել 

առանցքային բոլոր շահագրգիռ կողմերի հետ և ստանան նրանց արձագանքը 

Ծրագրի նախագծի վերաբերյալ (տես Աղյուսակ 1.1.): 2010թ. կազմվեց Շահագրգիռ 

կողմերի ներգրավման պլանը (ՇԿՆՊ), որը թարմացվեց և հանրությանը 

ներկայացվեց 2013թ., 2014թ. հունիսին և այնուհետև 2015թ. մայիսին: Ծրագրի 

փոփոխություններով պայմանավորված ՇԿՆՊ-ն կրկին թարմացվեց 2015թ. 

դեկտեմբերին (տես Հավելված 8.6) և տեղական և միջազգային մակարդակներով 

հրապարակվեց 2016թ. փետրվարին: ՇԿՆՊ-ն ներկայացնում է ԲՍԱԳ-ի հետ 

կապված հանրային քննարկումների վերաբերյալ մոտեցումները: 

 

Հայաստանի Շրջակա միջավայրի ազդեցության գնահատման գործընթացի հետ 

կապված շահագրգիռ կողմերի ներգրավմանը վերաբերող հիմնական 

հանդիպումների, ինչպես նաև ԲՍԱԳ-ի հետ կապված հանրային քննարկումների 

ամփոփագիրը ներկայացված է Աղյուսակ 1.1-ում: Պլանավորված պաշտոնական 

միջոցառումների ընթացքում համայնքները հնարավորություն են ունեցել 

քննարկել Հայաստանում թույլտվություններ տրամադրելու գործընթացի, ինչպես 

նաև ԲՍԱԳ-ի ընթացքը և արդյունքները, ելակետային ուսումնասիրությունների 
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տվյալները, հանքի նախագիծը, ինչպես նաև Ծրագրի հետ կապված 

մտահոգություններն ու հարցերը:  

 

 

Աղյուսակ 1.1. Մինչև 2016թ. հունիսն անցկացված հանրային խորհրդակցություններ 
շահագրգիռ կողմերի հետ  

Խորհրդակցություն Թիվը Վայրը Նշումներ 

Պաշտոնական 
հանրային լսումներ 

և քննարկումներ 

Ընդհանուր 15, 
2009թ. նոյեմբերից 
մինչև 2016թ. մայիսն 
ընկած 
ժամանակահատված
ում  

Եղեգնաձոր, 
Սարավան, 
Գնդեվազ- Վայոց 
Ձորի մարզ, 
Գորայք – 
Սյունիքի մարզ և 
Բնապահպանությ
ան 
նախարարություն 
– Երևան 

Ներկայացնել 
երկրաբանահետախուզու
թյան և շահագործման 
փուլերում հանքի տարբեր 
բաղադրիչների համար 
ՇՄԱԳ 

Կառավարության 
հետ 
խորհրդակցություն 

12 հանդիպում՝ 
Ծրագրի 
պրեզենտացիաների 
և, Ծրագրի և 
աշխատանքներում 
կիրառվող 
մեթոդների 
ներկայացում  

Երևան 

ՇՄԱԳ-ի ընթացքի և 
հանքարդյունահանման և 
մշակման եղանակների 
վերաբերյալ 
պրեզենտացիաներ 

 
Համայնքների հետ 
խորհրդակցություն
ներ և 
հրապարակում 
 
 

2009թ.-ից ի վեր 
ավելի քան 180 
հանդիպում Գեոթիմ 
ընկերության 
Համայանքային 
կապերի 
պատասխանատուի 
և սոցիալական 
զարգացման թիմի 
հետ 

Գնդեվազ, 
Գորայք, Ուղեձոր, 
Սարավան, 
Ջերմուկ 
 
 
 

Ամենամսյա 
հանդիպումներ 
Համայնքային կապերի 
կոմիտեների հետ (134 
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 
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Աղյուսակ 1.1. Մինչև 2016թ. հունիսն անցկացված հանրային խորհրդակցություններ 
շահագրգիռ կողմերի հետ  

Պաշտոնական 
խորհրդակցություն 

Ընդհանուր 17՝ 
2012թ. մայիսից 
մինչև 2016թ. հունիս: 
Լրացուցիչ մի շարք 
խորհրդակցությունն
եր տեղի կունենան 
շինարարության 
ընթացքում: 

Գորայք, 
Սարավան, 
Գնդեվազ, 
Ջերմուկ 

Ծրագրի և ԲՍԱԳ 
զարգացման վերաբերյալ 
տեղեկություններ, ինչպես 
նաև Ծրագրի վերաբերյալ 
տեղեկատվության 
տարածում 

Հողի ձեռքբերման 
հետ կապված 
հանդիպումներ 

Առնվազն 25 
պաշտոնական 
հանդիպում 2013թ. 
մարտից մինչև 
2016թ. մայիսն 
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 
 

  

Լիդիան ընկերությունը ստեղծել է Համայնքային կապերի կոմիտեներ (ՀԿԿ), որոնք 

կազմավորվել են Գեոթիմի կողմից և հանդիսանում են որպես համայնքների, ՀԿ-

ների և այլ շահագրգիռ անձանց ու կազմակերպությունների հետ հետևողական և 

շարունակական կապ ապահովելու միջոց: ՀԿԿ-ներում ընդգրկված են 

համայնքների տարբեր ոլորտների, ինչպես օրինակ` կրթության, 

առողջապահության և տեղական ադմինիստրացիայի ներկայացուցիչներ: Բացի 

այդ, յուրաքանչյուր ՀԿԿ-ում ներգրավվել են ինչպես տղամարդիկ, այնպես էլ 

կանայք, որպեսզի յուրաքանչյուրի շահերը ներկայացվեն գենդերային 

հավասարության հիմունքներով: Առաջին ՀԿԿ-ները ձևավորվել են 2010թ. սկզբին 

Գնդեվազ, Գորայք և Սարավան համայնքներում, իսկ 2011թ-ի փետրվարին ևս 

մեկը հիմնվել է ՀԿԿ Ջերմուկ քաղաքում: 

 

Լիդիան ընկերությունը ստեղծել է շահագրգիռ կողմերի ներգրավման 

գրանցամատյան (տես ՇԿՆՊ Հավելված 8.6-ի Աղյուսակ 7.2-ում), որում գրի են 

առնվում շահագրգիռ կողմերի հետ բոլոր հանդիպումները, ներառյալ՝ Ծրագրի 
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հետ կապված հանդիպումների, հանրային լսումների և ՀԿԿ-ների 

հանդիպումների վերաբերյալ տեղեկատվությունը: Գրանցամատյանը շահագրգիռ 

կողմերի կառավարման ավելի լայն համակարգի մաս է կազմում, որը 

պահպանում է բոլոր հանդիպումների վերաբերյալ գրառումները՝ ցույց տալով 

շահագրգիռ կողմերի հետ շփումների հաճախականությունը, ներկայացնում 

գործընթացում ներգրավված մասնակիցների տվյալների բազան, ինչպես նաև 

կոնկրետ մարդկանց կողմից բարձրացված հարցերն ու խնդիրները: 

 

2013թ. մայիսին Գեոթիմ ընկերությունը հիմնեց Ամուլսարի տեղեկատվական 

կենտրոնը (ԱՏԿ), որի նպատակը Ծրագրի տեղամասի մերձակա համայքներում 

գտնվող շահագրգիռ կողմերին համապատասխան տեղեկատվությամբ ապահովել 

է: ԱՏԿ-ն գտնվում է Գնդեվազ գյուղում՝ կենտրոնական և մատչելի վայրում: 

Մերձակա համայնքներից բոլոր շահագրգիռ անձանց համար կենտրոնում 

հասանելի են Ծրագրի վերաբերյալ զանազան տեղեկություններ, 

տեսագրություններ, տպագիր և էլեկտրոնային նյութեր և անվճար ինտերնետ:    

 

Գեոթիմ ընկերությունը 2010թ. հուլիսից սկսած հրատարակում է Համայքների 

տեղեկատվական ամսագիրը, որն ամեն ամիս բաշխվում է երեք համայնքներին 

(Գորայք, Սարավան, Գնդեվազ): 2012թ. սկզբից Ջերմուկ համայնքը նույնպես 

ստանում է նշված ամսագիրը: Ամսագրի հասցեատերերի թիվն այժմ հասնում է 

մոտավորապես 1000-ի: Այն հասանելի է նաև Գեոթիմի ինտերնետային կայքում 

(2012թ. մայիսին թողարկված ամսագրի օրինակը, ինչպես նաև 2014թ. 

դեկտեմբերին հրատարակված սոցիալական տեղեկությունների թարմացված 

օրինակը տես Հավելված 1.2-ում): Կանոնավորապես տպագրվում է նաև 

լրատվական ամսագիր: Ծրագրի՝ շրջակա միջավայրի գնահատման և 

կառավարման խնդիրը ներկայացնելու նպատակով հրատարակվել է նաև 

տեղեկատվական թերթիկ, որը կարելի է գտնել Ընկերության կայքում և Գնդեվազի 

Ինֆորմացիոն կենտրոնում (տես Հավելված 3):  
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