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2 ԻՐԱՎԱԿԱՆ ՀԻՄՔԵՐԸ 
Ամուլսարի Ծրագրի շինարարության, շահագործման և փակման աշխատանքներն 

իրականացվում են հետևյալ փաստաթղթերի պահանջներին, ոգուն և նպատակներին 

համապատասխան. 

 

  Հայաստանի օրենսդրություն, նորմատիվ իրավական ակտեր, թույլտվություններ, 

հաստատումներ և ռազմավարություններ, 

  Միջազգային պահանջներ, որոնք, ի թիվս այլոց, ներառում են. Միջազգային 

ֆինանսական կորպորացիայի (ՄՖԿ) կատարողական ստանդարտները, և 

Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի (ՎԶԵԲ) կատարողական 

պահանջները, (ինչպես նաև հավասարեցնող (Equator) սկզբունքները և Ասիական 

Զարգացման Բանկի (ԱԶԲ) բնահպահպանական և սոցիալական պոտենցիալ 

երաշխիքները): 

  Ընկերության պարտավորությունների շրջանակը, նրա կորպորատիվ ութ 

քաղաքականությունները, Վարվեցողության կանոնագիրքը և լավագույն 

գործելակերպի պարտավորություններ, և  

  Միջազգային արդյունաբերական լավագույն փորձը (ՄԱԼՓ),  որով սահմանվում 

են արդյունաբերության տվյալ ճյուղին առնչվող առաջատար գործելակերպերը: 

 

 

Այս օրենսդրական և վարչական հիմքերը նկարագրված են հաջորդող բաժիններում: 

Ներկայացված են նաև Ծրագրի բնապահպանական թույլտվությունների տրամադրման 

ներկայիս վիճակը, ինչպես նաև Ծրագրի համապատասխանության ցուցանիշները և 

գնահատման չափանիշները: Ի հավելումն, սահմանվել են նաև Ծրագրի շրջանակներում 

նախանշված բնապահպանական և սոցիալական հայեցակետերի թիրախները: 

 

2.1  ՀՀ օրենսդրությունը և նորմատիվ իրավական ակտերը 

2.1.1 Ներածություն 
Նախկինում ՀՀ-ում բնապահպանական թույլտվությունների տրամադրումը 

գերազանցապես հիմնված է եղել Խորհրդային միության շրջանի օրենսդրությամբ 

սահմանված պահանջների վրա: Ներկայումս ՀՀ-ն աշխատանքներ է կատարում ԵՄ 

չափանիշներին համապատասխանող օրենսդրություն ընդունելու ուղղությամբ, իսկ 

Բնապահպանական և սոցիալական ազդեցությունների գնահատման (ԲՍԱԳ) 

փաստաթղթում, ըստ անհրաժեշտության, քննարկվել է Ծրագրին առնչվող՝ ԵՄ 

համապատասախան սոցիալական և  բնապահպանական  օրենսդրությունը: 
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Հանքարդյունաբերության ոլորտում շրջակա միջավայրի պահպանության 

իրականացումը ՀՀ-ում թույլատրվում է Հայաստանի Քաղաքացիական, Վարչական, 

Ընդերքի մասին, Ջրային, Հողային, Թափոնների մասին և Քրեական օրենսգրքերով: 

Կիրառվում են նաև միջազգային պայմանագրերը և կոնվենցիաները, ինչպես նաև 

արդյունաբերական ծրագրերի ստուգման, փորձաքննության և լիցենզավորման մասին 

առանձին օրենքները: Աղյուսակ 2.1-ում համառոտ ներկայացված է Ծրագրին առնչվող և 

ԲՍԱԳ-ում քննարկված ՀՀ օրենսդրությունը: 1991թ.-ին անկախության հռչակումից հետո 

բնապահպանության մասին օրենսդրության սկզբունքների իրականացումը Հայաստանի 

համար ընդգրկուն բնապահպանական քաղաքականություն ապահովեց: 

Բնապահպանական օրենսդրության շրջանակներում ավելի քան 500 լրացուցիչ 

օրենսդրական ակտեր ընդունվեցին: 

Մինչև 2015թ.-ը ընդունվել են շրջակա միջավայրի պահպանության մասին և Ծրագրին 

առնչվող շուրջ 30 օրենքներ: Դրանք նշված են Աղյուսակ 2.1-ում, այդ թվում՝ մինչ այժմ 

ընդունված և Ծրագրին ամենից շատ առնչվող լրացուցիչ օրենքները: 

 
 

Աղյուսակ 2.1. Ծրագրին առնչվող՝ ՀՀ հիմնական բնապահպանական, սոցիալական և 
առողջության ու անվտանգության մասին օրենքները և օրենսգրքերը 

ՀՀ օրենքի/օրենսգրքի անվանումը Ընդունման 
տարեթիվը 

Ընդերքի մասին օրենսգիրք 2012 
Ընդերքի մասին օրենսգրքում փոփոխություններ մտցնելու վերաբերյալ 
օրենք 2014 

Ընդերքի մասին օրենսգրքում փոփոխություններ մտցնելու վերաբերյալ 
օրենք 

2015 

Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման և փորձաքննության 
մասին օրենք 

1995 

Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման և փորձաքննության 
մասին նոր օրենք 

2014 

Բյուջետային համակարգի մասին օրենք 1997 
Հողերի օգտագործման և պահպանման նկատմամբ վերահսկողության 
մասին օրենք 2008 

Օզոնային շերտը քայքայող նյութերի մասին օրենք 2006 
Բնության հատուկ պահպանվող տարածքների մասին օրենք  2006 
Բնապահպանական վճարների դրույքաչափերի մասին օրենք  2006 
Հասարակության և պետության կարիքների համար սեփականության 
օտարման մասին օրենք 

2006 

Անտառային օրենսգիրք 2005 
Բնապահպանական վերահսկողության մասին 2005 
Բնապահպանական իրավախախտումների հետևանքով կենդանական և 
բուսական աշխարհին պատճառված վնասի հատուցման սակագների 
մասին օրենք 

2005 



ԼԻԴԻԱՆ ԻՆԹԵՐՆԵՅՇՆԼ 
Ամուլսարի ոսկու հանքի ծրագիր 
Բնապահպանական և սոցիալական ազդեցությունների գնահատում, Գլուխ 2  

  

ZT520088 
Հունիս 2016թ. 

Տարբերակ 10 Էջ 3 

 

Աղյուսակ 2.1. Ծրագրին առնչվող՝ ՀՀ հիմնական բնապահպանական, սոցիալական և 
առողջության ու անվտանգության մասին օրենքները և օրենսգրքերը 

ՀՀ օրենքի/օրենսգրքի անվանումը Ընդունման 
տարեթիվը 

Թափոնների մասին օրենք 2004 
Աշխատանքային օրենսգիրք 2004 
Ջրային օրենսգիրք 2002 
Սեյսմիկ պաշտպանության մասին օրենք 2002 
Վարչական իրավախախտումների մասին օրենսգիրք 1985 
Հողային օրենսգիրք 2001 
Տեղական ինքնակառավարման մասին օրենք  2002 
Ընկերությունների կողմից վճարվող բնապահպանական վճարների 
նպատակային օգտագործման մասին օրենք 

2001 

Հիդրոօդերևութաբանական գործունեության մասին օրենք 2001 
Սևանա լճի մասին օրենք 2001 
Սևանա լճի էկոհամակարգի վերականգնման, պահպանման, 
վերարտադրման և օգտագործման միջոցառումների տարեկան ու համալիր 
ծրագրերը հաստատելու մասին օրենք 

2001 

Ազգաբնակչության էկոլոգիական կրթության և դաստիարակության մասին 
օրենք 

2001 

Կենդանական աշխարհի մասին օրենք 2000 
Քաղաքացիական օրենսգիրք 1998 
Պատմության և մշակույթի անշարժ հուշարձանների ու պատմական 
միջավայրի պահպանության և օգտագործման մասին օրենք  

1998 

Բուսական աշխարհի մասին օրենք 1999 
Սելեկցիոն նվաճումների պահպանության մասին 1999 
Բնապահպանական և բնօգտագործման վճարների մասին օրենք 1998 
Արտակարգ իրավիճակներում բնակչության պաշտպանության մասին 
օրենք 

1998 

  Մթնոլորտային օդի պահպանության մասին օրենք 1994 
Նշում. 
Այս ցանկը չպետք է համարել սպառիչ: 
 

2.1.2 Ընդերքի մասին օրենսգիրք 

Հանքային իրավունք 

 
ՀՀ-ում հանքարդյունահանման ոլորտը կարգավորվում է Ընդերքի մասին օրենսգրքով, 

որն ընդունվել է 2012թ. հունվարին: Ընդերքի մասին օրենսգիրքը սահմանում է պետական 

մարմինների, հանքարդյունաբերական և երկրաբանական ուսումնասիրություններ 

իրականացնող ընկերությունների իրավունքներն ու պարտականությունները: 2014թ.-ի 

հուլիսի 21-ին ՀՀ Ազգային ժողովը փոփոխություններ է կատարել Ընդերքի մասին 

օրենսգրքում և ընդունել է Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման մասին 

(ՇՄԱԳ) նոր օրենք: Ընդերքի մասին օրենսգրքում կատարված փոփոխություններն ուժի 

մեջ են մտել 2014թ.-ի հուլիսի 31-ին, իսկ նոր ՇՄԱԳ օրենքն ընդունվել է 2014թ.-ի 
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օգոստոսի 9-ին: 2014թ.-ի հուլիսի 29-ին, նախորդ օրենսդրության դրույթների համաձայն, 

Ընկերությունը ներկայացրել է ընդերքօգտագործման իրավունք հայցելու դիմում: 

 
2015թ.-ի հունիսի 22-ին, ՀՀ Ազգային ժողովը փոփոխություններ է կատարել Ընդերքի 

մասին օրենսգրքում և «Թափոնների» վերաբերյալ ՀՀ օրենքում: Ընդերքի մասին 

օրենսգրքում կատարված փոփոխությունները ուժի մեջ են մտել 2015թ.-ի օգոստոսի 1-ին: 

Փոփոխությունների հիմնական նպատակն է հստակեցնել, որ լրացուցիչ նյութերը, 

ինչպիսիք են հանքարդյունահանման արդյունքում առաջացած արդյունաբերական 

թափոնների կույտերը, դատարկ ապարները և այլն, համարվում են թափոններ՝ 

համաձայն «Թափոնների» մասին ՀՀ օրենքի:  

 
Ընդերքի մասին օրենսգրքի կիրարկումն ապահովում է Էներգետիկայի և բնական 

պաշարների նախարարությունը (ԷԲՊՆ), որը քննարկում է օգտակար հանածոների 

արդյունահանման և երկրաբանական ուսումնասիրություններ իրականացնելու 

վերաբերյալ դիմումները: Ընդերքի մասին օրենսգրքի դրույթներին առնչվող՝ Ծրագրի 

զարգացման ընդհանուր փուլերը պատկերված են Նկար 2.1-ում, իսկ տերմինների 

սահմանումները ներկայացված են Աղյուսակ 2.2-ում:  

 

 
Նկար 2.1. Ընդերքի մասին օրենսգրքի դրույթներին առնչվող՝ Ծրագրի զարգացման 

փուլերը  
  

Երկրաբանական պաշարների 
հաստատում  

ԷԲՊՆ մաս կազմող Օգտակար 
հանածոների պաշարների 
գործակալության կողմից 

Ընդերքօգտագործման 
իրավունք հայցելու դիմում 

Օգտակար հանածոյի 
արդյունահանման 
թույլտվություն   

Հանքարդյունահանման 
նախագծի փորձաքնություն 180 

օրվա ընթացքում 
 

1. Տեխնիկական 
անվտանգություն 

2. Շրջակա միջավայրի վրա 
ազդեցության գնահատում 

1. Օգտակար հանածոյի 
արդյունահանման 
թույլտվության   

2. Լեռնահատկացման տարածք 
(ԼՏ) 

3. Հանքարդյունահանման 
պայմանագիր  

Ընդերքօգտագործման 
իրավունք 
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Աղյուսակ 2.2. Նկար 2.1-ում օգտագործված տերմինների սահմանումը 

 Ծրագրի նախապատրաստման 
փուլերն՝ Ընդերքի մասին օրենսգրքի 

դրույթներին համապատասխան  
Նկարագրություն 

Օգտակար հանածոների պաշարների 

հաստատում  

 

Պաշարների հաստատումը կատարվում է 

Օգտակար հանածոների պաշարների 

գործակալության (ՕՀՊԳ) փորձագետների 

կողմից  

  

Հանքային իրավունք հայցելու դիմում 

 

Իրավունքը ներառում է. 
Օգտակար հանածոյի արդյունահանման 

թույլտվությունը, 

Լեռնահատկացման տարածքը (ԼՏ), 

Լիցենզիոն պայմանագիրը: 

Օգտակար հանածոյի արդյունահանման 

թույլտվություն 

 

Հանքաքարի արդյունահանման, դատարկ 

ապարների հեռացման և հանքաքարի 

վերամշակման աշխատանքներ 

կատարելու բացառիկ իրավունքներ, ինչը 

ենթադրում է Հանքարդյունահանման 

նախագծի հաստատում 

Բնապահպանության նախարարության 

(ԲՆ) Շրջակա միջավայրի վրա 
ազդեցության գնահատման հարցերով 

վարչության կողմից և Արտակարգ 

իրավիճակների նախարարության 

Տեխնիկական անվտանգության հարցերով 

վարչության կողմից: 

Հանքային իրավունք 

 

Երկրաբանական ուսումնասիրություններ 
կամ օգտակար հանածոների 
արդյունահանման աշխատանքներ 
իրականացնելու բացառիկ իրավունքեր՝ 
հավաստված Օգտակար հանածոյի 
արդյունահանման թույլտվությամբ, 
Ընդերքօգտագործման լիցենզիոն 
պայմանագրով և Լեռնահատկացման 
տարածքով (ԼՏ): 
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Ծրագրին ներկայցվող պահանջներ 

Ընդերքօգտագործման վերաբերյալ Ծրագրին առնչվող պահանջները սահմանված են 

Ընդերքի մասին օրենսգրքի տարբեր հոդվածներում, որոնք նախապայմաններ են 

հանդիսանում՝ 

 

  Օգտակար հանածոների արդյունահանման նպատակով երկրաբանական 

ուսումնասիրության իրավունք տրամադրելու,  

  Ընդերքօգտագործման իրավունքեր տրամադրելու, 

  Օգտակար հանածոների արդյունահանման նպատակով ընդերքի երկրաբանական 

ուսումնասիրության համար տրամադրված ընդերքի տեղամասի ընդլայնման և  

  Օգտակար հանածոների արդյունահանման նպատակով տրամադրված 

տեղամասի ընդլայնման համար: 

 

Տիգրանես, Արտավազդես և Էրատո հանքափոսերի շահագործման համար  պահանջվում 

է ընդերքօգտագործման իրավունք:  

Արտավազդես հանքափոսերի համար ընդերքօգտագործման իրավունքը տրամադրվել է 

2012թ.-ին և նորից վավերացման է ներկայացվել 2014թ-ի հուլիսին՝ հաշվի առնելով 

Ծրագրի նախագծում կատարված փոփոխությունները, որոնք ներառվել են 2014 թ.-ի  

Տեխնիկատնտեսական հիմնավորման թարմացված տարբերակում: 2014 թ.-ի  Էրատո 

բացահանքի ընդերքօգտագործման և Տիգրանես ու Արտավազդես հանքափոսերի  

Ծրագրի նախագծերում (հանքարդյունահանման նախագծում) փոփոխություններ 

կատարելու իրավունքը տրվել է Գեոթիմ ընկերությանը 2014թ. նոյեմբերի 26-ին: 

 

Ծրագրի նախագծի և ծախսերի օպտիմալացման արդյունքում 2015թ.-ի նոյեմբերին  

կազմված տեխնիկական հաշվետվության հիման վրա հանքի Ծրագիրը փոփոխվել է, և 

այդ փոփոխությունները պետք է արտացոլվեն հանքաարդյունահանման թարմացված 

իրավունքի մեջ (2016թ. մայիս): Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման 

գործընթացը Հայաստանի պահանջների համաձայն պետք է սկսվի 2015 թ-ի դեկտեմբերին: 

 

Բնապահպանական պահանջներ 

Ընդերքի մասին օրենսգրքում բնապահպանական պահանջները սահմանված են 2-րդ 

գլխում (15-րդ հոդված), 3-րդ գլխում (26-րդ հոդված), 6-րդ գլխում (61-րդ հոդված) և 8-րդ 

գլխում (64-71-րդ հոդվածներ):  

 

15-րդ հոդվածով սահմանվում են ընդերքի օգտագործման և պահպանության, ինչպես նաև 

ընդերքօգտագործման հետ կապված բնության և շրջակա միջավայրի պահպանության 
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պետական կառավարման ընդհանուր պայմանները: Մասնավորապես՝ 15-րդ հոդվածի 2-

րդ մասի 10-րդ պարբերությամբ սահմանվում է օգտակար հանածոյի արդյունահանված 

տարածքի, արդյունահանման ընթացքում առաջացած արտադրական լցակույտերի 

տեղադիրքի և դրանց հարակից համայնքների բնակչության անվտանգության և 

առողջության ապահովման նպատակով մշտադիտարկումների իրականացման կարգը 

 

Ընդերքի մասին օրենսգրքի ընդերքօգտագործման իրավունքի վերաբերյալ 3-րդ գլխի 26-

րդ հոդվածով սահմանվում է ընդերքօգտագործման արգելումը, ինչպես նշված է ստորև՝ 

 

1) լեռնահատկացման առանձին տարարածքների օգտագործումն արգելվում է ՀՀ 

օրենսդրությամբ սահմանված կարգով` ազգային անվտանգության ապահովման, 

մարդկանց կյանքի և առողջության, պատմամշակութային արժեքների կամ 

շրջակա միջավայրի պահպանության տեսանկյունից, եթե հայցվող 

լեռնահատկացման տարածքի վրա գտնվող հողամասը՝  

o տրամադրված է եղել օգտագործման որպես գերեզման, 

o դրա վրա կան բնության, պատմության և մշակույթի հուշարձաններ, և 

o դրա վրա կան ՀՀ կարմիր գրքում գրանցված բույսեր կամ կենդանիների 

բնակատեղիներ, ինչպես նաև եթե տվյալ տարածքով անցնում են 

կենդանիների միգրացիոն ուղիներ: 

 

2)  Ընդերքօգտագործումը բնության հատուկ պահպանվող տարածքներում կարող է 

իրականացվել միայն ՀՀ բնապահպանական օրենսդրությամբ սահմանված 

կարգով: 

 

ԲՍԱԳ-ում կատարված վերլուծությունը ներառում է մանրամասն անդրադարձ այս 

հոդվածին՝ մասնավորապես հնագիտությանը և մշակութային ժառանգությանը  

(տես Գլուխ 4.19-ը և 6.16-ը): Ինչ վերաբերում է բուսական և կենդանական 

աշխարհին, ապա սահմանվել են կենսաբազմազանության ելակետային տվյալներ 

Կարմիր գրքում գրանցված տեսակների և միգրացիոն կենդանիների (տես Գլուխ 

4.10-ը), ինչպես նաև դրանց վրա ազդեցությունների գնահատման համար (Գլուխ 

6.11): 

 

64-րդ հոդվածով սահմանվում է ընդերքօգտագործման ընթացքում բնության և 

շրջակա միջավայրի պահպանության ընդհանուր պայմանները, որոնք ներառում 

են՝ 

  շրջակա միջավայրի, ջրային ռեսուրսների, հողի, կենդանական և բուսական 
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աշխարհի պաշտպանությունն ու պահպանումը և 

  հանքի տեղամասերի ռեկուլտիվացիան, վերականգնումը և փակումը: 

 

Այս հոդվածի նպատակն է ապահովել բնության և շրջակա միջավայրի 

պահպանությանն ուղղված պայմանագրային պարտավորությունների 

կատարումը՝ բնապահպանական ազդեցության գնահատման հաստատման 

գործընթացով սահմանված կարգով: Կենսաբազմազանության և ջրի համար 

սահմանված հենանիշները (տես Գլուխ 4.10-ը և Գլուխ 4.9-ը) ներառում են 

բավարար և մանրակրկիտ ուսումնասիրություններ հնարավոր ազդեցությունները 

որոշելու և  սահմանելու համար (տես Գլուխ 6-ը) և օգտագործվել են հանքի 

փակման նախագիծը և վերականգնման նախագիծը մշակելու համար (տես  Հանքի 

վերականգնման և փակման նախնական պլան  (ՀՎՓՆՊ) Հավելված 8.18-ը): 

  

65-րդ հոդվածով սահմանվում են ընդերքի պահպանության հիմնական 

պահանջները, ինչպես օրինակ՝ երկրաբանական ուսումնասիրության հիման վրա 

ընդերքի կառուցվածքի, դրանում պարունակվող օգտակար հանածոների քանակի, 

որակի և այլ հատկությունների վերաբերյալ տեղեկատվության ապահովումը, 

օգտակար հանածոների պաշարների կորզումը և օգտագործումը, 

պահեստավորումն ու պահպանումը, հրդեհումից, հեղեղումից և օգտակար 

հանածոների որակն ու հանքավայրերի արդյունաբերական արժեքը նվազեցնող 

կամ դրանց շահագործումը բարդացնող այլ գործոններից օգտակար հանածոների 

հանքավայրերի պահպանումը: Հողային ռեսուրսների պահպանումը քննարկվել է  

հենանիշների հիման վրա (տես Գլուխ 4.7-ը)՝ պահպանելու ռեսուրսի որակը 

հանքի փակման ծրագրում հողային ռեսուրսների ծավալի, որակի և օգտագործման 

հետ կապված հնարավոր ազդեցությունները վնազեցնելու (տես Գլուխ 6.8-ը և 

Հավելված 8.18-ը): Օգտագար հանածոյի հանքավայրի պահպանման և 

շահագործման վերաբերյալ դրույթները սահմանված են Տեխնիկան 

Հաշվետվության1 մեջ և նկարագրվում են Գլուխ 3-ում: 

  

66-րդ հոդվածով սահմանվում է գիտական և գիտամշակութային արժեք 

ներկայացնող ԼՏ-ների պահպանությունը և հազվագյուտ երկրաբանական 

մերկացումներ և հանքաբանական գոյացումներ, երկնաքարեր, հնէաբանական, 

հնագիտական, գիտական և գիտամշակութային հատուկ արժեք ներկայացնող այլ 

                                                      
1  NI 43-101 Տեխնիկական Հաշվետվություն – Ամուլսարի Ծրագրի նախագծի և ծախսերի օպտիմալացում 

2015թ. 
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օբյեկտներ հայտնաբերելու դեպքում ընդերքօգտագործողները պարտավոր են 

համապատասխան տեղամասերում աշխատանքները դադարեցնել և 

այդ մասին հայտնել լիազոր մարմնին: Այս հոդվածը պահանջում է, որ 

հազվագյուտ երկրաբանական մերկացումների, հանքաբանական գոյացումների, 

հնէաբանական օբյեկտների ու գիտական և գիտամշակութային հատուկ արժեք 

ներկայացնող մյուս ԼՏ-ների կարգավիճակը և պահպանության կարգը պետք է 

սահմանի ՀՀ կառավարությունը: Մշակութային արժեքի հայտնաբերումների 

դեպքում գործողությունների ընթացակարգը (Հավելված 8.17, Հավելում 1) 

մանրամասնորեն ներկայացնում է այն միջոցառումները, որոնք պետք է 

ձեռնարկվեն ընդերքօգտագործման ընթացքում նման գտածոներ պատահաբար 

հայտաբերելու դեպքում:  

 

67-րդ հոդվածով սահմանվում են ստորերկրյա ջրերի հանքավայրերի 

սանիտարական պահպանման գոտիները: Ստորերկրյա ջրերի ելակետային 

պայմանները սահմանված են Գլուխ 4.9-ում, այդ թվում՝ սահմանելով մարդու, 

էկոլոգիական և գյուղատնտեսական կարիքների համար էական նշանակություն 

ունեցող ռեսուրսները: Ստորերկրյա ջրերի վրա հավանական ազդեցությունները 

գնահատումը ներկայացված է Գլուխ 6.10-ում: Ավելին, այլընտրանքների 

գնահատման մեջ (Գլուխ 5) քննարկվում է ծրագրի ենթակառուցվածքի համար 

ընդունված՝ տեղամասի ընտրության գործընթացը՝ Ծրագրի իրականացման 

արդյունքում ստորերկրյա ջրային ռեսուրսների վրա բնապահպանական 

ազդեցությունները նվազագույնի հասցնելու նպատակով: 

 

 Հավելված 8.18-ում ներկայացված՝ Հանքի փակումը և ռեկուլտիվացիան ևս պետք 

է համապատասխանեն հետևյալ հոդվածների դրույթներին Շրջակա միջավայրի 

վրա ազդեցության գնահատումը (ՇՄԱԳ) ՀՀ օրենսդրության համաձայն 

ներկայացնելու համար:  

o 68-րդ հոդվածով սահմանվում են ընդերքի պահպանության 

միջոցառումների ֆինանսավորման համար պատասխանատու կողմերը: 

Դա սովորաբար ընդերքօգտագործողն է՝ բացառությամբ հատուկ դեպքերի:  

o Ընդերքի մասին օրենսգրքի 69-րդ հոդվածի համաձայն՝ օգտակար հանածո 

արդյունահանողների կողմից սահմանված չափով կատարվող 

հատկացումների հաշվին ստեղծվում է շրջակա միջավայրի 

պահպանության դրամագլուխ: Դրամագլխի օգտագործման և 

հատկացումների չափերի հաշվարկման կարգը սահմանվում է ՀՀ 

կառավարության հատուկ որոշմամբ: Այս հոդվածի 3-րդ մասի համաձայն՝ 
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բնության և շրջակա միջավայրի պահպանության դրամագլխի գումարները 

պահվում են կենտրոնական գանձապետարանում բացված լիազոր մարմնի 

արտաբյուջետային հաշվում և բացառապես օգտագործվում են` 

ա) ընդերքօգտագործողի կողմից իրականացվող՝ հանքարդյունահանման 

նախագծով նախատեսված բնապահպանական (այդ թվում` 

ռեկուլտիվացիոն) աշխատանքների կատարման նպատակով: 

բ) հանքարդյունահանման նախագծով նախատեսված, բայց 

ընդերքօգտագործողի կողմից չիրականացված բնապահպանական (այդ 

թվում` ռեկուլտիվացիոն) աշխատանքների կատարման և 

ընդերքօգտագործողի գործունեության հետևանքով բնությանը և 

շրջակա միջավայրին հասցված և նրա կողմից չհատուցված վնասների 

վերականգնման նպատակով: 69-րդ հոդվածով սահմանվում են 

բնության և շրջակա միջավայրի պահպանության դրամագլխին 

առնչվող ժամկետները և պայմանները: Վերականգնման 

աշխատանքների նախահաշվային արժեքների հաշվարկումը 

կարգավորվում է «Ռեկուլտիվացիոն աշխատանքների նախահաշվային 

արժեքների հաշվարկման և ինդեքսավորման կարգը հաստատելու 

մասին» ՀՀ բնապահպանության նախարարության 2012թ.-ի 

դեկտեմբերի 24-ի թիվ 365-Ն հրամանով:   Այս հրամանով ուժը կորցրած 

է ճանաչվում 2004թ.-ի Ապրիլի 22-ի թիվ 95-Ն հրամանը: Այս հրամանի 

համար հիմք է հանդիսացել ՀՀ կառավարության 2012թ.-ի օգոստոսի 23-

ի թիվ 1079-Ն որոշման 2-րդ պարբերության 1-ին կետը: 

o 70-րդ հոդվածում նշվում են բնապահպանական պահանջները, որոնք 

պետք է կատարվեն ընդերքօգտագործման ամբողջ ընթացքում՝ ներառելով 

հանքի ռեկուլտիվացիոն աշխատանքները: 

 

2.1.3 Ջրային օրենսգիրք 

Ջրային օրենսգրքի հիմնական նպատակն է ազգային ջրային ռեսուրսների 

պահպանությունը, ինչպես նաև համայնքային և առևտրային ջրամատակարարման 

կայունության ապահովումը: Ջրային օրենսգրքով կարգավորվում են հետևյալ 

հայեցակետերը.  

 

  Պետական/տեղական մարմինների և հանրության պարտականություններ, 

  Ջրի ազգային քաղաքականության և ջրի ազգային ծրագրի մշակում,  

  Ջրային կադաստրի և ջրային ռեսուրսների մոնիթորինգի համակարգ, 

  Համապատասխան տեղեկությունների հրապարակայնությունը, 
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  Ջրօգտագործման և ջրօգտագործման թույլտվության համակարգեր, 

  Անդրսահմանային ջրային ռեսուրսների օգտագործում, 

  Ջրերի որակի ստանդարտներ և 

  Ջրային ռեսուրսների պահպանություն և պետական հսկողություն:  

 

Ծրագրին ներկայացվող պահանջներ 

Ջրային օրենսգրքի համաձայն՝ Ծրագրի շրջանակներում պահանջվում են 

ջրօգտագործման և ջրառի թույլտվություններ, նաև պետք է ապահովվի 

համապատասխանությունը արտահոսքի, այդ թվում՝ ջրի որակի կարգավորման համար 

հատուկ ծրագրի համար սահմանված՝ Սահմանային թույլատրելի կոնցենտրացիաներին 

(ՍԹԿ)/ (տես բաժին 2.4.1-ը): Արտահոսքի մակարդակները Ծրագրի համար 

համապատասխանում են ՝ «Կախված տեղանքի առանձնահատկություններից՝ 
յուրաքանչյուր ջրավազանային կառավարման տարածքի ջրի որակի ապահովման 
նորմերը սահմանելու մասին» ՀՀ կառավարության թիվ 75 որոշման և 

Բնապահպանության նախարարության թիվ 464 հրամանի պահանջներին: 

 

2.1.4 «Թափոնների մասին» օրենք 

Այս օրենքը կարգավորում է թափոնների հավաքման, փոխադրման, պահման, մշակման, 

հեռացման, թափոնների ծավալների կրճատման և թափոնների կառավարման հետ 

կապված այլ գործողությունները: Օրենքում քննարկվում են նաև մարդու առողջության և 

շրջակա միջավայրի վրա վնասակար ազդեցություների կանխարգելման իրավական և 

տնտեսական հիմքերը: Օրենքով սահմանվում են պետության դերը և 

պարտականությունները և թափոնների կառավարմամբ զբաղվող ընկերությունների 

պարտավորությունները:  

 

«Թափոնների մասին» օրենքում փոփոխություններ են կատարվել 2015թ-ի հունիսի 22-ին: 

Փոփոխությունները ուժի մեջ են մտել 2015թ-ի օգօստոսի 1-ից:  Օրենքը հստակեցնում է 

երկար տարիներ քննարկվող հարցը, թե արդյոք հանքարդյունահանման արդյունքում 

գոյացող նյութը (որը ներառում է արդյունաբերական թափոնների կույտեր, դատարկ 

ապարներ և այլն) համարվում են թափոններ՝ հաստատելով, որ այդ նյութերը, ներառյալ՝ 

դատարկ ապարները գտնվում են «Թափոնների» մասին ՀՀ օրենքի կարգավորման 

դաշտում: Նոր օրենքը հստակ սահմանում է, որ այդ նյութերը համարվում են թափոններ: 

‹‹Թափոնների մասին›› ՀՀ օրենքը սահմանում է հետևյալը. 

- Վտանգավոր թափոններ արտանետողները համապատասխան ոլորտում լիազոր 

մարմնի հետ միասին պետք է պատրաստեն և հաստատեն վտանգավոր թափոնների 
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վերաբերյալ պաստատղթեր՝ ՀՀ կառավարության սահմանված կարգով: 

- ՀՀ Բնապահպանության նախարարությունը պետք է վարի թափոնների 

գոյացման, վերամշակման և հեռացման կառույցների գրանցամատյան, իսկ մասնավոր 

ձեռնարկատերերը և իրավաբանական անձինք, որոնց գործունեությունը կապված է 

թափոնների գոյացման, վերամշակման և հեռացման հետ, պետք է ներկայացնեն 

գրանցման հաշվետվություն, ըստ ՀՀ կառավարության սահմանված ընթացակարգի և 

ժամկետների: 

- ՀՀ Բնապահպանության նախարարությունը գրանցման հաշվետվությունը պետք 

է ներկայացնի ՀՀ կառավարության սահմանած կարգի և ժամկետների համաձայն: 

- ՀՀ Բնապահպանության նախարարությունը պետք է գրանցի թափոնների 

հեռացման տարածքները (այդ թվում, գործող, փակ և կոնսերվացված),   ՀՀ 

կառավարության սահմանված կարգով: Այդ նպատակով մասնավոր ձեռնարկատերերը և 

իրավաբանական անձիք, որոնք իրականացնում են թափոնների տեղակայում, 

վնասազերծում և թաղում, պետք է ՀՀ բնապահպանության նախարարություն 

ներկայացնեն գրանցման թերթիկ՝ համաձայն ՀՀ կառավարության սահմանված 

ընթացակարգի: Թափոնների հեռացման տարացքների վերաբերյալ տվյալների 

գրանցումը ենթակա է ամենամյա ճշգրտման: 

- Սահմանում է թափոնների հեռացման համար գանձվող վճարների 

դրույքաչափերը: 

 

Իրականում, օրենքի գործողությունը տարածվում է արտադրության և սպառման 

ընթացքում գոյացած թափոնների գործածության վրա՝ բացառությամբ հետևյալի. 

  ռադիոակտիվ թափոնների, 

  հոսքաջրերին խառնվող և բնական ջրատարներ թափվող նյութերի, և 

  արտանետման աղբյուրներից անջատվող գազային խառնուրդների հետ 

մթնոլորտ արտանետվող նյութերի վրա: 

 

Չնայած հանքարդյունահանման արդյունքում գոյացող թափոնակույտերի ու դատարկ 

ապարների կառավարումը կարգավորվում է «Թափոնների» մասին ՀՀ օրենքով, 

այդուհանդերձ ներրկայումս հանքարդյունահանման աշխատանքների արդյունքում 

գոյացող դատարկ ապարների պահեստավորումը բնապահպանական վճար չի 

նախատեսում: 

 

Ծրագրին առնչվող պահանջներ 

Թափոնների մասին օրենքի համաձայն՝ Ծրագրի շրջանակներում պետք է կառուցվեն 

թափոնի յուրաքանչյուր տեսակի պահման համար նախատեսված առանձին օբյեկտներ: 
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Դրանց թվում պետք է լինեն առանձին օբյեկտներ՝ 

  Շինարարության և շահագործման ընթաքում ոչ վտանգավոր թափոնների հեռացման 

համար և 

  Ոսկու արդյունահանման և վերամշակման արդյունքում առաջացած վտանգավոր 

թափոնների հեռացման համար:  

 

Այս օբյեկտների շահագործումը պետք է իրականացվի թափոնների կառավարման 

համալիր պլանի (ԹԿՀՊ Հավելված 8.13):  

 

Դատարկ ապարները պահեստավորելու համար նախատեսված է առանձին օբյեկտ՝ 

դատարկ ապարների լցակույտ, որը կառավարվելու է Թթվային ապարների դրենաժի 

կառավարման պլանով (ԹԱԴԿՊ, Հավելված 8.19)՝ Հայաստանի օրենսդրության 

պահանջների և միջազգային լավագույն  փորձի համաձայն:  

 

Օրենքով նախատեսվում է թափոնների դասակարգումը ըստ դրանց հնարավոր 

վտանգավորության: Թափոնների դասակարգման համակարգն, ըստ Եվրոպական 

միության  օրենսդրության, առավել մանրամասնորեն նկարագրված է բաժին 2.2.4-ում: 

 

Օրենքի 10 (դ)) հոդվածի համաձայն՝ Ծրագրի շրջանակներում անհրաժեշտ կլինի ստանալ 

թափոնների հեռացման թույլտվություն ոչ վտանգավոր, ինչպես նաև վտանգավոր 

թափոնների կառավարումն ապահովելու համար:  

 

 

2.1.5 «Մթնոլորտային օդի պահպանության մասին» օրենքը և «Օզոնային շերտը 

քայքայող նյութերի մասին» օրենքը  

 
Այս օրենքի նպատակն է նվազեցնել քիմիական, ֆիզիկական, կենսաբանական և 

աղտոտում առաջացնող այլ աղբյուրների միջոցով օդի աղտոտման հնարավորությունը:  

 

«Օզոնային շերտը քայքայող նյութերի մասին» օրենքով կարգավորվում են օզոնային 

շերտը քայքայող նյութերի արտադրության, արտահանման, ներմուծման և փոխադրման 

հետ կապված հարցերը: Դրանով նաև կարգավորում է Հայաստանի կողմից Օզոնային 

շերտի պահպանության մասին Վիեննայի կոնվենցիայի և Օզոնային շերտը քայքայող 

նյութերի մասին Մոնրեալի արձանագրության պահանջների կատարումը: 
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Ծրագրին առնչվող պահանջներ 

Ծրագրի շրջանակներում անհրաժեշտ է ստանալ մթնոլորտ արտանետման 

թույլտվություն: Թույլտվության մեջ պետք է նշվեն արտանետվող նյութերը և հատուկ 

ծրագրի համար սահմանված՝ դրանց Սահմանային թույլատրելի արտանետումները 

(ՍԹԱ) շրջակա միջավայրի և մարդու առողջության համար ռիսկերի նվազեցմանը 

համապատասխան (տես բաժին 2.2.4): Թույլտվությունը կտրամադրվի ՇՄԱԳ-ների 

հաստատումից հետո:  

 

Թույլտվությունը և արտանետումների ցանկը պետք է ստանալ շինարարության առաջին 

տարիների ընթացքում: 

 

2.1.6 Բուսական և կենդանական աշխարհի վերաբերյալ օրենսդրություն 

Բուսական և կենդանական աշխարհի մասին օրենքներով սահմանվում են բուսական և 

կենդանական աշխարհի տեղական տեսակների և կենսաբազմազանության 

պահպանության, պաշտպանության, օգտագործման, վերարտադրության և կառավարման 

պետական քաղաքականությությունները՝ ներառյալ անթրոպոգեն աղբյուրներից 

բացասական ազդեցությունների նվազեցումը: Նաև սահմանվում են բուսական և 

կենդանական աշխարհի առանձին տեսակներ՝ Ընդերքի մասին օրենսգրքի 26-րդ 

հոդվածով ընդերքօգտագործման արգելման հնարավորության առումով: 

 

Բնապահպանական իրավախախտումների հետևանքով կենդանական և բուսական 

աշխարհին պատճառված վնասի հատուցման սակագների մասին օրենքով սահմանվում 

են հետևյալ բնապահպանական խախտումները և բնապահպանական խախտումների 

հետևանքով կենդանական աշխարհին պատճառված վնասների  հատուցման  

սակագների սանդղակը՝  

 

  կենդանական աշխարհի օգտագործումը առանց լիցենզիաների (թույլտվության), 

  պարարտանյութերի և այլ նյութերի չկանոնակարգված օգտագործումը, որի 

հետևանքով վնաս է հասցվում կենդանական աշխարհին,  

  հազվագյուտ, անհետացող և Կարմիր գրքում գրանցված կենդանիների, դրանց 

ձվերի, բնակատեղերի (բնադրավայրերի, ձվադրավայրերի) ոչնչացումը և (կամ) 

այնպիսի գործողությունների կատարումը, որոնք հանգեցնում են այդ 

կենդանիների թվաքանակի կրճատմանը և ապրելավայրերի վատթարացմանը, 
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  օրենսդրությամբ սահմանված՝ որսի և ձկնորսության կատարման կանոնների 

խախտումները և 

  կենդանական աշխարհի օգտագործման և պահպանության գծով օրենսդրության 

այլ խախտումներ, որոնց հետևանքով վնաս է հասցվում կենդանական աշխարհին: 

 

Բուսական աշխարհի մասին օրենքի 24-րդ հոդվածի համաձայն՝ Կարմիր գրքում 

գրանցված բույսերի տեղափոխումը թույլատրվում է բացառիկ դեպքերում, ինչպես 

օրինակ՝ գիտահետազոտական, մշակութային, պահպանության, պաշտպանության և 

բնական պայմաններում դրանց վերարտադրության նպատակներով օգտագործելու 

համար: Անհրաժեշտ է նախնական թույլտվություն ստանալ Բնապահպանության 

նախարարության կողմից: Տեղափոխումը  պետք է իրականացվի Բուսական աշխարհի 

օբյեկտների պահպանության և բնական պայմաններում վերարտադրության նպատակով 

դրանց օգտագործման կարգը սահմանելու մասին  2014 թ.-ի հուլիսի 31-ի թիվ 781-Ն 

կառավարության որոշմամբ սահմանված ընթացակարգին համապատասխան: 

Օրենսդրությամբ թույլատրվում է Կարմիր գրքում գրանցված բույսեր տեղափոխումը 

միայն այն դեպքում, երբ դա իրականացվում է դրա պահպանության և 

գիտահետազոտական նպատակներով:   
 

Ծրագրին առնչվող պահանջներ 

Բուսական և կենդանական աշխարհի մասին օրենքների համաձայն՝ Ծրագրի 

շրջանակներում պետք է հայտաբերվեն և նվազեցվեն բուսական և կենդանական 

աշխարհի վրա վնասակար ազդեցությունները Ծրագրի նախապատրաստման՝ ներառյալ 

իրականացման, ավարտի և ավարտին հաջորդող բոլոր փուլերում (մանրամասների 

համար՝ տես  Գլուխ 6.11-ը և Հավելվածներ 8.19-ը և 8.20-ը): Ծրագիրը պետք է 

իրականացվի հետևյալ պայմանների պահպահմամբ. 

 

  Բնապահպանության մասին օրենսդրության դրույթներին 

համապատասխանության ապահովում, 

  Էկոհամակարգերի պահպանության ապահովում, 

  Էկոհամակարգերի բարելավման ապահովում,  

  Աջակցություն պետական ծառայողներին՝ տեսակների բազմազանության հետ 

կապված բնապահպանական մոնիթորինգի ծրագրի ստուգման և 

հաշվետվությունների ներկայացման հարցում, 

  Բնօգտագործման համար սահմանված վճարների վճարում, 

  Բույսերի և բուսական համակեցությունների պահպանություն, որոնք ունեն 

տնտեսական արժեք և օգտագործվում են այլ անձանց, մասնավորապես՝ 
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տեղաբնակների կողմից, 

  Հատկապես ՀՀ Կարմիր գրքում գրանցված կենդանիների և բույսերի տեսակների 

պահպանություն (արգելվում է այնպիսի գործողությունների իրականացումը, 

որոնք կարող են հանգեցնել Կարմիր գրքում գրանցված կենդանիների և բույսերի 

տեսակների նվազեցմանը և նրանց բնակատեղիների վիճակի վատթարացմանը) և  

  Տուգանքների վճարում, եթե Ծրագրի իրականացման հետևանքով բնական 

միջավայրին պատճառվում են օրենքով չնախատեսված և չթույլատրված վնասներ: 

 

Կառավարության թիվ 781-Ն որոշմամբ սահմանված ընթացակարգի համաձայն՝ 

առանձին բուսատեսակների տեղափոխման համար պահանջվում է 

Բնապահպանության նախարարության թույլտվությունը: 

 

Այդ իսկ պատճառով, 2014թ.-ի դեկտեմբերի 23-ին Գեոթիմ ընկերությունը նշված բույսը 

տեղափոխելու դիմում ներկայացրեց Բնապահպանության նախարարություն, ինչից 

հետո, 2015թ.-ի օգոստոսի 8-ին, Գեոթիմ ընկերությունը ստացավ տեղափոխման 

թույլտվություն: 

 

2.1.7 Աշխատանքային օրենսգիրք 

Աշխատանքային օրենսգրքով կարգավորվում են անձանց աշխատանքային 

հարաբերությունները, ինչպես նաև գործատուների իրավունքները, 

պարտականությունները և պատասխանատվությունը: Այդ պարտականությունները 

ներառում են  աշխատողների առողջության և անվտանգության ապահովումը: ՀՀ-ն 

Աշխատանքի միջազգային կազմակերպության անդամ է 1992թ.-ից: 

 

Աշխատաժամանակի առավելագույն թույլատրելի տևողությունը՝ ներառյալ արտաժամյա 

աշխատանքը կազմում է շաբաթական՝ 48 ժամ և օրական՝ 12 ժամ: Աշխատանքային 

օրենսգրքի 138-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 4-րդ կետի համաձայն՝ հանգստի կամ սնվելու 

համար ընդմիջումը ներառված չէ օրական աշխատաժամանակում: Այդուհանդերձ, 

օրական կտրվածքով առավելագույն աշխատաժամանակը հաշվարկելու համար 

ներառվում է սնվելու և հանգստի ժամանակը (Աշխատանքային օրենսգրքի 139-րդ 

հեդվածի 3-րդ մաս): 

 

Բացի այդ, Աշխատանքային օրենսգիրքը աշխատանքի անվտանգության և առողջության 

վերաբերյալ միակ օրենսդրությունն է: Աշխատանքային օրենսգրքի 23-րդ հոդվածը 

նվիրված է աշխատանքի անվտանգությանն ու առողջությանը,  

ինչպես նաև աշխատանքային պայմաններին:  
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Ծրագրին առնչվող պահանջներ 

Ծրագրում ներգրավված անձնակազմի աշխատանքային պայմանագրերը և 

աշխատանքային պայմանները պետք է համապատասխանեն Աշխատանքային 

օրենսգրքի դրույթներին (տես նաև Լիդիանի կողմից հրապարակված՝ ՄՌ կառավարման 

քաղաքականությունների վերաբերյալ Հավելված 8.4-ը):  

 

 

2.1.8 Հողօգտագործում և ռեսուրսներ 

Հողային օրենսգրքով սահմանվում են հողերի օգտագործման նպատակով 

հողահատկացումների (այսինքն՝ արդյունաբերական) կառավարման սխեմաները: 

Օրենսգրքով կարգավորվում է նաև հողերի նպատակային նշանակության փոփոխումը և 

սահմանվում են նշված փոփոխությունը կատարելու համար պահանջվող վճարերը: 

Հողերի նպատակային նշանակության փոփոխման համար կատարվող վճարները 

ստանում է այն համայնքը, որտեղ տեղակայված է տվյալ հողամասը: Համայնքի բյուջեի 

համար ֆինանսավորման աղբյուր է հանդիսանում նաև վարձավճարներից ստացված 

մուտքերը: Օրենսգրքով սահմանվում են նաև հատուկ պահպանվող տարածքները և այն 

տարածքները, որտեղ գնտվում են անտառային, ջրային և պահուստային հողերը: 

Օրենսգրքում նկարագրվում են հողային ռեսուրսները պահպանելու համար պահանջվող 

միջոցառումները և սահմանվում են պետության, տեղական մարմինների, 

իրավաբանական անձանց և քաղաքացիների հողային իրավունքները: ՀՀ-ում հատուկ 

պահպանվող տարածքները սահմանվում են ըստ դրանց նշանակության՝ 

բնապահպանական, տնտեսական, սոցիալական, գիտական, կրթական, պատմական, 

մշակութային, նախատեսված առողջարարական (բուժական) և հանգստի համար:  

 

Սահմանադրության 60-րդ հոդվածով սահմանվում է, որ մասնավոր սեփականության 

օտարումը հասարակության և պետության կարիքների համար կարող է կատարվել միայն 

բացառիկ՝ գերակա հանրային շահերի դեպքերում, օրենքով սահմանված կարգով, 

նախնական համարժեք փոխհատուցմամբ: Քաղաքացիական օրենսգրքի 218-րդ հոդվածը, 

սկզբունքորեն, պարունակում է նույն դրույթը:  

 

Ընթացակարգը սահմանվում է «Հասարակության և պետության կարիքների համար 

սեփականության օտարման մասին» 2006 թ.-ի օրենքով (Օտարման մասին օրենք): 

Օտարման մասին օրենքի4-րդ հոդվածի 1-ին և 2-րդ մասերով սահմանվում են այն 

սկզբունքները, համաձայն որոնց որոշվում է բացառիկ՝ գերակա հանրային շահը, ի լրումն 

այն նպատակների, որոնց իրագործման համար անհրաժեշտ է պարզել, թե ինչպես կարող 
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է բռնագրավվել մասնավոր գույքը: Ի հավելումն, «Օտարման մասին» օրենքի 4-րդ 

հոդվածի 2-րդ մասի 6-րդ պարբերությամբ նախատեսվում է, որ. «Գերակա հանրային 

շահը կարող է հետապնդել …, ընդերքի հետախուզման, ընդերքօգտագործման, …, 

զարգացման բնագավառում համապետական կամ համայնքային կամ միջհամայնքային 

կարևոր նշանակություն ունեցող ծրագրերի իրականացման ապահովումը»:   

  

«Հողերի օգտագործման և պահպանման նկատմամբ վերահսկողության մասին» օրենքով 

նախատեսվում են հողերի պահպանման և տևական օգտագործման  խնդիրները և 

նպատակները՝ ըստ դրանց դասակարգման և նշանակության: Նշված օրենքով 

կարգավորվում են հողային իրավունքները, պարտականությունները, հողի 

օգտագործումը (այսինքն՝ արդյունաբերության համար) և պահպանությունը: 

 

Ծրագրին առնչվող պահանջները 

Ծրագիրը ձեռք կբերի հողի նկատմամբ իրավունքներ (գնում և (կամ) լիզինգ) և 

Լեռնահատկացման տարածքների սահմաններում փոխել կոնկրետ տարածքների 

գոտիավորումը: Հողերի փոփոխման համար վճարները և վարձակալության վճարումները 

պետք է կատարվեն Հողային օրենսգրքի համաձայն (տես գլուխ 6.16-ը):  

 

Հանրային շահի համար հողերի սեփականազրկման դեպքում, սեփականազրկված հողի 

սեփականատերն ունի փոխհատուցում ստանալու իրավունք: Որպես համարժեք 

փոխհատուցում՝ սեփականատիրոջը վճարվում է սեփականազրկված հողի շուկայական 

գնին համարժեք չափով գումար՝ ավելացրած 15 տոկոս:  

 

2.1.9 «Բնապահպանական և բնօգտագործման վճարների մասին» օրենք  

Այս օրենքը առաջնորդվում է «վճարիր աղտոտման դիմաց» սկզբունքով և կիրառվում է 

արդյունահանված հանքաքարի ծավալի նկատմամբ: Օրենքով սահմաված է վճարների 

երկու տեսակ: բնապահպանական և բօգտագործման:  «Բնապահպանական  վճարների 

դրույքաչափերի մասին» օրենքով (2006) սահմանվում են բնապահպանական վճարի 

դրույքաչափերը:  ՀՀ Կառավարության 1998թ.-ի դեկտեմբերի 30-ի N864 հրամանագիրը 

սահմանում է Բնօգտագործման վճարի դրույքաչափերը:  

 

Ծրագրին առնչվող պահանջներ 

<Բնապահպանական> վճարներ պետք է վճարվեն հետևյալ գործունեության դեպքում.  

• վտանգավոր նյութերի արտանետում շրջակա միջավայր (մթնոլորտ և ջրային 

ավազաններ); 

• արտադրության և սպառման թափոնների տեղադրում շրջակա միջավայրում 
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սահմանված կարգով, և  

• շրջակա միջավայրին վնաս պատճառող ապրանքների համար:  

 

«Բնօգտագործման» վճարներ պետք է վճարվեն հետևյալ բնական ռեսուրսների 

օգտագործման համար. 

 

  Մակերևութային ու ստորերկրյա ջրերի օգտագործում և մակերևութային ու 

ստորերկրյա ջրեր արտանետումներ, 

  Պինդ (և ոչ մետաղական) օգտակար հանածոների մարված պաշարներ, 

ստորերկրյա քաղցրահամ, հանքային և աղի ջրեր, 

  Կենսապաշարների օգտագործում և 

  Մետաղական հանքային պաշարների և դրանց վերամշակման արդյունքում ձեռք 

բերված ապրանքի վաճառք: 

 

2.1.10 «Բնապահպանական վերահսկողության մասին» օրենք  

«Բնապահպանական վերահսկողության մասին» (այսինքն՝ մոնիթորինգի և 

համապատասխանության) օրենքով կարգավորվում են ՀՀ-ում բնապահպանական 

օրենսդրության նորմերի կատարման նկատմամբ վերահսկողության կազմակերպման ու 

իրականացման խնդիրները: Դրանով սահմանվում են առանձին նորմերի իրավական և 

տնտեսական հիմքերը:   

 

Բնապահպանության նախարարությունը տեղամասում իրականացնում է ստուգումներ՝ 

համապատասխան բնապահպանական վերահսկողության իրականացումն ապահովելու 

նպատակով: Տեղամասային ստուգումները ներառում են շրջակա միջավայրի 

պահպանման հետ կապված՝ կառավարմանն առնչվող պարտավորությունների, 

ընթացակարգերի և գործողությունների իրականացման ուսումնասիրությունները:  

 

Ծրագրին առնչվող պահանջներ  

«Բնապահպանական վերահսկողության մասին» օրենքի պահանջները բավարարելու 

համար սահմանվել է հաշվետվությունների ներկայացման ընթացակարգ: 

«Բնապահպանական վերահսկողության մասին» օրենքի պահանջներն իրականացնելու 

նպատակով սահմանվել է հաշվետվությունների ներկայացման կարգ: Ընկերությունը 

պետք է ներկայացնի եռամսյակային հաշվետվություններ, ինչպես նաև տարեկան ամփոփ 

հաշվետվություն՝ ընթացակարգերի և գործողությունների իրականացման վերաբերյալ 

մանրամասներով: Դրանք պետք է հիմնված լինեն ԲՍԱԳ շրջանակներում ստանձնած 

պարտավորությունների ցանկի վրա (տես հավելված 8.5-ը): 
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Յուրաքանչյուր տարվա սկզբին Կառավարությունը հրապարակում է համապատասխան 

մարմինների (բնապահպանական, հարկային և այլ) կողմից ստուգման ենթակա 

ընկերությունների ցանկը:  

 

2.1.11 «Սևանա լճի մասին» օրենք 

Սևանա լիճը գտնվում է Ծրագրի տարածքից մոտ 52 կմ հյուսիս, հյուսիս-արևմուտքում: 

Ծրագրի տարածքի շրջակայքում գտնվող Որոտան, Դարբ և Արփա գետերը Արաքս գետի 

վտակներ են, որը որպես սահման է ծառայում Հայաստանի և Թուրքիայի միջև և Իրանի 

սահմանով հոսում է հարավ-արևելք` դեպի Կասպից ծով: Հետևաբար, այս գետերը Սևանի 

ջրհավաք ավազանի մասը չեն կազմում: Սակայն գործող թունելը միացնում է Արփա գետը 

(Կեչուտի ջրամբարում) և Սևանա լիճը՝ վերջինում ջրի մակարդակն բարձրացնելու 

համար: Սևանա լճի ջրի մակարդակն էլ ավելի բարձրացնելու համար Սպանդարյանի և 

Կեչուտի ջրամբարների միջև կառուցվել է 22 կմ երկարությամբ լրացուցիչ թունել: Թունելի 

շինարարությունն ավարտին է հասցվել 2003թ.-ին, սակայն թունելը երբեք չի գործարկվել 

և չի օգտագործվել Սպանդարյանի ջրամբարի ջուրը Կեչուտի ջրամբար հասցնելու 

համար: Որոտան թունելի ջրթողը Սպանդարյան ջրամբարում փակ է և Որոտան գետը, 

որպես այդպիսին, այսօր մեկուսացված է Սևանի ջրհավաք ավազանից:  

 

Սևանա լիճը ճանաչվել է որպես «ռազմավարական նշանակություն ունեցող 

էկոհամակարգ», և ընդունվել են հատուկ նորմատիվ իրավական ակտեր՝ ներառյալ 

«Սևանա լճի մասին» օրենքը (ՍԼ օրենք), որով կարգավորվում են դրա պահպանման հետ 

կապված հարցերը: 

 

Սևանա լճի ջրհավաք ավազանը «Սևանա լճի մասին» օրենքով սահմանվում է հետևյալ 

կերպ՝ «Տարածք, որի մակերևութային և ստորերկրյա ջրերը հոսում են դեպի Սևանա լիճ: 

Սևանա լճի ջրհավաք ավազանի մասն են կազմում նաև Կեչուտի և Սպանդարյանի 

ջրամբարները, Արփա և Որոտան գետերի ջրհավաք ավազանները՝ մինչև Կեչուտի 

ջրամբար»: 

 

Ըստ ՍԼ օրենքի 6-րդ հոդվածի՝ Սևանա լճի ջրհավաք ավազանում տնտեսական և այլ 

գործունեության կարգավորման նպատակով սահմանվում են երեք էկոլոգիական 

գոտիներ.  

 

1) Կենտրոնական գոտի, 

2) Անմիջական ազդեցության գոտի և 
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3) Ոչ անմիջական ազդեցության գոտի: 

 
Կենտրոնական գոտին «Սևան» ազգային պարկի տարածքն է, որի տարանջատման 

նպատակն է՝ վերականգնել և պահպանել Սևանա լճի էկոհամակարգի բնական վիճակը, 

այսինքն, առաջին հերթին՝ ջրի որակը, լճի և ափամերձ ցամաքային տարածքների 

բնական ու արհեստական լանդշաֆտները և կենսաբազմազանությունը: 

  

Սևանա լճի անմիջական ազդեցության գոտին ներկայացված է Նկար 2.2-ում: Գոտին 

ընկած է Սևանա լճի կենտրոնական գոտու սահմաններից դուրս՝ մինչև ջրբաժանի 

սահմանները: ՀՀ Կառավարության թիվ 143-Ն որոշմամբ, որն ուժի մեջ է մտել 2010թ.-ին 

(որով փոփոխվել է ՀՀ Կառավարության թիվ 1787 որոշումը), վերաձևակերպվում է 

անմիջական ազդեցության գոտու սահմանումը 13-րդ բաժնում՝ որպես տարածք, որը 

սկսում է կենտրոնական գոտուց և ձգվում է մինչև Սևանա լիճը շրջապատող լեռնաշղթան՝ 

զբաղեցնելով 364,700 հեկտար տարածք: ՍԼ oրենքով արգելվում է անմիջական 

ազդեցության գոտում հանքանյութեր վերամշակող օբյեկտների տեղաբաշխումը: 

 
Հետագայում՝ 2012թ. նոյեմբերի 15-ին ընդունված ՀՀ կառավարության թիվ 1440 որոշմամբ 

թիվ 143-Ն որոշման հավելվածի երկրորդ գլխի 13-րդ բաժինը ճանաչվել է ուժը կորցրած և 

կիրարկման ոչ ենթակա: Չնայած այս եզրակացությանը՝ 2013թ.-ի հուլիսի 10-ին ՀՀ Ջրի 

ազգային խորհուրդը ՀՀ կառավարություն ներկայացրեց թիվ 143 որոշումը փոփոխելու 

առաջարկություն՝ փոխելով անմիջական ազդեցության գոտու սահմանումը և կիրառելով 

3000 մետր սահմանափակ գոտի Որոտան-Սևան թունելի յուրաքանչյուր կողմում: 

  

2013թ.-ի հուլիսի 18-ին ՀՀ կառավարությունն ընդունեց 749-Ն որոշումը՝ որպես Սևանա 

լճի «ջրհավաք ավազան» սահմանված տարածքը փոփոխելու համար: Ըստ նոր որոշման՝ 

«անմիջական ազդեցության գոտին ընդգրկում է կենտրոնական գոտու սահմաններից 

դուրս գտնվող ջրհավաք ավազանը՝ մինչև ջրբաժան, որտեղ ցանկացած գործունեություն 

ուղղակի կամ անուղղակի ճանապարհով ազդում է Սևանա լճի, նրա մեջ թափվող 

ջրահոսքերի հիդրոֆիզիկական, հիդրոքիմիական, հիդրոկենսաբանական, 

սանիտարաթունաբանական, հիգիենիկ և այլ որակական ու քանակական ցուցանիշների 

վրա: Այժմ արդեն անմիջական ազգեցության գոտու մասն են կազմում անմիջականորեն 

լճին հարող տարածքը, Արփա գետի (մինչև Կեչուտի ջրամբար) և Որոտան գետերի 

ջրհավաք ավազանների տարածքները, 3000 մետր բուֆերային գոտին՝ Որոտան-Սևան 

թունելի առանցքի յուրաքանչյուր կողմում, ինչպես նաև Կեչուտի և Սպանդարյանի 

ջրամբարները»:  
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Ոչ անմիջական ազդեցության գոտում թույլատրվում է տնտեսական գործունեության 

իրականացումը, եթե ապահովվում է համապաատասխանությունը սահմանային 

թույլատրելի արտանետումների համար սահմանված ստանդարտներին: 
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Նկար 2.2. Սևանա լճի կենտրոնական, անմիջական ազդեցության և ոչ անմիջական ազդեցության գոտիների դիրքը ծրագրի տեղադիրքի նկատմամբ



ԼԻԴԻԱՆ ԻՆԹԵՐՆԵՅՇՆԼ 
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Ծրագրին առնչվող պահանջներ  

«Սևանա լճի մասին» օրենքին համապատասխանությունն ապահովելու նպատակով 

Ծրագրի՝ հանքանյութեր վերամշակող օբյեկտները պետք է տեղակայված լինեն Արփա 

(Կեչուտի ջրամբարից վերև) և Որոտան (Սպանդարյանի ջրամբարից վերև) գետերի 

ջրահավաքների տարածքից դուրս: Առաջարկվող Կույտային տարրալվացման հրապարակը 

տեղակայված կլինի Արփա գետի ջրահավաքում, բայց Կեչուտի ջրամբարի ջրհավաք 

ավազանից ներքև և Սպանդարյանի և Կեչուտի թունելի 3000 մետր բուֆերային գոտուց 

դուրս՝ 749-Ն որոշմամբ սահմանվածի համաձայն (տես նկար 2.2-ը): Որպես այդպիսին, այն 

տեղակայված չէ Սևանա լճի ջրահավաք ավազանում և, հետևաբար, ընդգրկված չէ «Սևանա 

լճի մասին» օրենքով սահմանված՝ անմիջական ազդեցության գոտում: Հանքաքարի 

վերամշակման և դատարկ ապարների լցակույտի (ԴԱԼ) համար վայրերի որոշման 

նպատակով կատարված զգայունության վերլուծության վերաբերյալ հետագա 

մանրամասները քննարկվում են 5-րդ գլխում: 

  

Օրենքի դրույթների համաձայն՝ անմիջական ազդեցության գոտում թույլատրվում է 

օգտակար հանածոյի արդյունահանման և ջարդման աշխատանքների իրականացումը: 

 
 

2.1.12 «Պատմության և մշակույթի անշարժ հուշարձանների ու պատմական 

միջավայրի պահպանության և օգտագործման մասին» օրենք  

Այս օրենքով սահմանվում է հնագիտական պեղումների նպատակը, որն է հայստաբերել, 

հաշվառել և ուսումնասիրել պատմության և մշակույթի անշարժ հուշարձանները, ինչպես 

նաև թարմացնել Հայաստանի պատմության և մշակույթի անշարժ հուշարձանների ցուցակը: 

ՀՀ մշակույթի նախարարության աշխատակազմի պատմության և մշակույթի 

հուշարձանների պահպանության գործակալությունը կառավարում է նյութական 

մշակութային ժառանգության օբյեկտների պաշտպանությունը: 

  

ՀՀ մշակույթի նախարարությունը այն իրավական մարմինն է, որը ՀՀ տարածքում գտնվող 

հողերում հնագիտական պեղումներ կատարելու թույլտվություններ է տալիս:  

Յուրաքանչյուր պեղում կատարվում է գիտնականներից, ճարտարապետներից, 

հնագետներից, լուսանկարիչներից, ինչպես նաև տվյալ աշխատանքի համար պահանջվող 



ԼԻԴԻԱՆ ԻՆԹԵՐՆԵՅՇՆԼ 
Ամուլսարի ոսկու հանքի ծրագիր 
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այլ մասնագետներից բաղկացած մեկ թիմի կողմից: 

 

Նախարարությունը կարող է հաստատել կառուցապատման՝ ներառյալ շինարարական 

աշխատանքները, եթե կառուցապատման համար առաջարկվող տարածքում գտնվում է 

պատմական կամ մշակութային հուշարձան: Այնուամենայնիվ, օրենքով պահանջվում է, որ 

պատմական և մշակութային հուշարձանների պահպանության համար պահանջվող 

միջոցառումներն իրականացվեն նախապես՝ մինչև նման աշխատանքները սկսելը: 
 

Նախարարությունն ունի կառուցապատման և (կամ) շինարարական աշխատանքները 

դադարեցնելու հայեցողական իրավունք, եթե այդ աշխատանքները վտանգում են 

հուշարձանի պահպանությունը կամ անվթարությունը: Ի հավելումն, նախարարությունը 

կամ տեղական և տարածքային կառավարման մարմինները կարող են, Հանձնաժողովի 

խորհրդով, սահմանափակել կամ արգելել այդ տարածքում ծանր շինարարական 

տեխնիկայի շահագործումը, եթե վերջինս վտանգում է հուշարձանը (ՀՀ կառավարության 

2002թ.-ի թիվ 438 որոշման 37-րդ մաս): 

 

Օրենքի համաձայն՝ պատմության հուշարձանի ցանկացած տեղափոխություն և (կամ) 

փոփոխություն, որպես հուշարձանի պահպանության ուղղված բացառիկ միջոցառում, 

ենթակա է ՀՀ կառավարության կամ տարածքային կառավարման մարմնի հաստատմանը՝ 

կախված այն փաստից, թե տվյալ հուշարձանը հանրապետական, թե տեղական 

նշանակություն ունի: Նման հաստատումը տրվում է նախարարության եզրակացության 

հիման վրա:  

 

Ծրագրին առնչվող պահանջներ 

Այս իրավական պահանջները բավարարելու նպատակով, ինչպես նաև ՄՖԿ ԿՍ և ՎԶԵԲ 

ԿՊ-ների պահանջներին համապատասխան, իրականացվել է տեղամասի մշակութային 

ժառանգության գնահատում՝ որպես ԲՍԱԳ գործընթացի մաս: Ստացված տվյալները 

գնահատվել են՝ որոշելու դրանց նշանակությունն ինչպես ազգային մակարդակում, այնպես 

էլ հնագիտական առավել լայն համայնքի շրջանակներում՝ պահպանման, կանխման և, 

անհրաժեշտության դեպքում, պեղումների հետ կապված աշխատանքներն իրականացնելով 

այս օրենքի դրույթներին համապատասխան (տես Գլուխ 6.16-ը):   
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Ծրագրի շրջանակներում մշակվել է նաև Պատահաբար հայնաբերված գտածոների դեպքում 

գործողությունների  ընթացակարգ՝ շինարարության ընթացքում հայտաբերված նման 

տեղամասերի կառավարումն այս օրենքի դրույթների համաձայն իրականացվելու համար 

(տես հավելված 8.17-ը):   

 

2.1.13 «Արտակարգ իրավիճակներում բնակչության պաշտպանության մասին» 

օրենք 

Այս օրենքով սահմանվում են խոշոր պատահարներից ազդակիր անձանց հանդեպ ՀՀ 

քաղաքացիների և կառավարության պարտականությունները: Դրանք հիմնականում 

բնական աղետների, համաճարակների և զենքի տեսակների կիրառման հետևանքով 

առաջացած պատահարներ են, բայց որոշ հայեցակետեր և ընթացակարգեր առնչվում են 

Ծրագրի շրջանակներում արտակարգ իրավիճակների պլանավորմանը: Դրանք ներառում 

են արտակարգ իրավիճակներում ազդակիր անձանց՝ տեղեկատվության մատչելիութան 

իրավունքների բնույթը, ինչպես նաև բոլոր նրանց, ովքեր պետք է տեղյակ լինեն 

պաշտպանության մեխանիզմների մասին՝ արտակարգ իրավիճակները կանխարգելելու և 

դրանց դիմակայելու համար:  

 

Օրենքը սահմանում է «արտակարգ իրավիճակներում բնակչության պաշտպանության 
հիմքերն ու կազմակերպումը, այդ բնագավառում պետական կառավարման և տեղական 
ինքնակառավարման մարմինների, ձեռնարկությունների, հիմնարկների, 
կազմակերպությունների՝ անկախ կազմակերպական-իրավական տեսակից … ինչպես նաև 
պաշտոնատար անձանց և քաղաքացիների իրավունքներն ու պարտականությունները»:  
 

Կարևորագուն նշականություն ունի հնարավոր վտանգավոր ազդեցության գոտում բնակվող 

բնակչության անհապաղ ազդարարման և պաշտպանության ապահովումը: Այս օրենքի 6-րդ 

հոդվածով սահմանվում են բնակչության պաշտպանության սկզբունքները, որոնք ներառում 

են Ծրագրին առնչվող հետևյալ կետերը.  

 

«գ) արտակարգ իրավիճակների հետևանքների նվազեցմանը, ինչպես նաև այդ 

հետևանքներից բնակչության պաշտպանության համակարգի բոլոր մակարդակների 

բնականոն գործունեության ապահովման միջոցառումների կազմակերպմանը 

համալիր մոտեցում ցուցաբերելը, 
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դ) տեխնածին վթարների, աղետների առաջացումը բացառելու նպատակով միայն ստուգված 
և տեխնիկական անվտանգությունն ապահովող փորձարկված միջոցառումների 
իրականացումը»: 

 

Օրենքի համաձայն՝ ձեռնարկությունները, հիմնարկները և կազմակերպություններն 

արտակարգ իրավիճակներում պետք է` 

ա) իրականացնեն իրենց աշխատողների պաշտպանությունը և  
բ) աջակցեն փրկարարական և անհետաձգելի աշխատանքների իրականացմանը և 

ստեղծեն անհրաժեշտ ուժեր` համապատասխան աշխատանքներ կատարելու համար: 
 

Ծրագրին առնչվող պահանջներ 

Ծրագրի շրջանակներում մշակվել է Արտակարգ իրավիճակներին պատրաստվածության և 

արտահոսքի հետևանքների վերացմանն արագ արձագանքման պլան, որը ներառում է 

աշխատողների պաշտպանությունն ապահովելուն և փրկարարական աշխատանքների 

իրականացմանն աջակցելուն ուղղված միջոցառումներ (տես Հավելված 8.9-ը):  

 

2.1.14 Աղմուկ, լույս և անհարմարություններ  

Աղմուկի և լուսավորության հետևանքով բնակիչներին պատճառված 

անհարմարությունների նկատմամբ հսկողությունն իրականացվում է համապատասխան 

նախարարության հրամանների միջոցով: 2002թ.-ի թիվ 138 հրամանը նախարարության 

հրամանն է, որով կարգավորվում են աղմուկի թույլատրելի մակարդակները բնակելի և 

արտադրական տարածքներում: Ի հավելումն, կան նաև Քաղաքաշինության 

Նախարարության  հրամաններ, որոնցով կարգավորվում է բնակելի և արտադրական 

տարածքների արտաքին լուսավորությունը (1996թ.-ի հունիսի 8-ի «Արհեստական և բնական 

լուսավորության շինարարական նորմերի մասին» թիվ 82 հրաման): 

 

Ծրագրին առնչվող պահանջներ 

ԲՍԱԳ-ով նախատեսվել է Ծրագրի շրջանակներում աղմուկի և լուսավորության բարձր 

մակարդակների հետ կապված հնարավոր անհարմարությունների գնահատում (տես Գլուխ 

4.3-ը և 4.5-ը՝ հենանիշների, և Գլուխ 6.5-ը և 6.7-ը՝ ազդեցության գնահատման համար):  

Հատուկ Ծրագրի համար սահմանվել են Ծրագրի շրջանակներում աղմուկի մակարդակների 

չափանիշներ (տես բաժին 2.4.4-ը): Լույսի պատճառով հնարավոր անհարմարությունը 
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գնահատվել է՝ առաջնորդվելով ՄԹ-ում նմանատիպ ծրագրերի համար մշակված 

ուղեցույցներով:  (տես Գլուխ 6.7-ը):    

 

2.1.15 «Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման մասին» օրենք 

(ՇՄԱԳ) 

 
«Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման և փորձաքննության մասին» (ՇՄԱԳ) 

նոր Օրենքը ընդունվել է 2014թ: ՇՄԱԳ-ի մասին նոր Օրենքը սահմանում է շրջակա 

միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման և շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության 

վերաբերյալ փորձագիտական եղրակացության իրականացման ընթացակարգը ՀՀ-ում: 

 

Համաձայն նոր ՇՄԱԳ-ի մասին Օրենքի ՝ շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության 

գնահատում (գնահատում և փորձագիտական  եղրակացություն) է պահաջվում. 

ա. «ուղենշային փաստաթղթի» (շրջակա միջավայրի վրա հավանական ազդեցության / 

քաղաքականության, ռազմավարության, հայեցակարգի, ուրվագծի, ժամանակացույցի 

հաստատման և բնական ռեսուրսների օգտագործման, ծրագրի գլխավոր հատակագծի, 

քաղաքաշինության պլանավորման և գոտիավորման փաստաթղթի վերաբերյալ 

փաստաթղթի նախագծի ) համար, և  

բ. «հանքաքարի արդյունահանման և մշակման» նախատեսվող գործունեության համար 

(Կարգ – Ա ) 

 
ՇՄԱԳ Օրենքի համաձայն նախագծերը բաժանվում են 3 դասի՝ Ա, Բ, և Գ: Համաձայն ՇՄԱԳ 

Օրենքի 19րդ հովածի 4րդ և 5րդ մասերի ՝ փորձաքննության   (վերլուծության) հիմնական 

փուլը չպետք է գերազանցի  

ա.  90 աշխատանքային օրը՝ ուղենշային փաստաթղթերի համար  

բ. 90 աշխատանքային օրը՝ Ա Կարգ-ի (հանքաքարի արդյունահանման և մշակման) 

նախատեսվող գործունեության համար 

գ. 60 աշխատանքային օրը ՝ Բ Կարգ-ի նախատեսվող գործունեության համար 

  
Սույն գնահատումը իրականացվում է երկու փուլով. 
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  Նախնական փուլ, որի ընթացքում ուսումնասիրվում է նախնական գնահատման 

համար ներկայացված դիմումը 

  Հիմնական փուլ, որի ընթացքում ստուգվում է հիմնական գնահատման վերաբերյալ 

հաշվետվությունը: 

 

Նախնական փուլ 

 
Վերլուծության նախնական փուլը իրականացվում է 30 աշխատանքային օրվա ընթացքում՝ 

սկսած Ձեռնարկողի կողմից նախնական գնահատման համար դիմումը բնապահպանության 

նախարարությանը՝ լիազորված մարմնի (Էներգետիկայի և բնական ապարների 

նախարարության) միջոցով  ներկայացման օրվանից : 

 

Այս փուլի վերջում բնապահպանության նախարարությունը (ներկայացման օրվանից 30 

աշխատանքային օրվա ընթացքում) որոշում է ընդունում, ըստ որի Ա Կարգի նախատեսվող 

գործունեությունը (հանքաքարի արդյունահանում և մշակում) ենթակա է 

բնահպահպանական ազդեցության գնահատման որպես Տեխնիկական առաջադրանք: 

 

Տեխնիկական  առաջադրանքը  մշակվում և ներկայացվում է Ձեռնարկող կողմին 

(Ընկերություն) բնապահպանության նախարարության Բնապահպանական ազդեցության 

գնահատման վերլուծական կենտրոնի (Կառավարության կողմից ՝ համաձայն ՇՄԱԳ 

Ակտում ներառված կետերի ստեղծված մարմնի) կողմից: 

 

Այնուհետև ՇՄԱԳ-ը պետք է իրականացվի համաձայն ՇՄԱԳ Ակտի, այլ իրավական 

ակտերի և Տեխնիկական առաջադրանքի համաձայն: Եթե որոշում է ընդունում, որ Ա Կարգի 

նախատեսվող գործունեությունը (հանքաքարի արդյունահանում և մշակում) ենթակա է 

բնահպահպանական ազդեցության գնահատման, Ձեռնարկողը կամ նրա անունից 

բնահպահպանական ազդեցության գնահատումն իրականացնող անձը 

նախապատրաստում է հաշվետվություն (նախատեսվող գործունեության ազդեցության 

գնահատականի վերաբերյալ) ՝ ՇՄԱԳ Ակտի 18-րդ հոդվածի համաձայն և ներկայացնում 

այն  բնապահպանական ազդեցության փորձագիտական եզրակացության: 
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Հիմնական փուլ  
Փորձագիտական եզրակացության համար անհրաժեշտ է ներկայացնել 

Բնապահպանության նախարարության Բնապահպանական գնահատման վերլուծական 

կենտրոն հետևյալ փաստաթղթերը. 

 

  նախատեսվող գործունեության ազդեցության գնահատականի վերաբերյալ 

հաշվետվություն 

  նախատեսվող գործունեության վերաբերյալ փաստաթղթի նախագիծ (Հանքի 

նախագիծ) 

  գործընթացի մասնակիցների վերաբերյալ փաստաթղթեր (տպագիր ծանուցման 

պատճենը, ստացված մեկնաբանություններ, արձանագրություն, հանրային 

լսումների ձայնագրություններ և տեսագրություններ) 

  իրավաբանական անձանց դեպքում՝ օրենքների և հավելվածների պատճենները, իսկ 

անհատ ձեռնարկատերերի դեպքում՝ պետական գրանցման  վկայականի պատճենը 

  այնտեղ, որտեղ կիրառելի է ՀՀ օրենսդրությունը՝ տվյալ նախատեսվող 

գործունեության համար լիցենզիայի կամ թույտվության վկայականի պատճենը 

  տուրքի վճարումը հաստատող փաստաթուղթ 

 

Փորձագիտական եզրակացության (վերլուծության) հիմնական փուլի տևողությունը չպետք է 

գերազանցի 60 աշխատանքային օրը՝ սկսած ներկայացման օրվանից:  Փորձագիտական 

եզրակացության (վերլուծության) հիմնական փուլի տևողությունը կարող է երկարացվել 

միայն մեկ անգամ և ոչ ավել քան 30 օրով իրավասու մարմնի հիմնավորված որոշման հիման 

վրա:  

 

Ուսումնասիրությունից հետո Բնապահպանական ազդեցության վերլուծության կենտրոնը 

հրապարակում է դրական կամ բացասական եզրակացություն, որը հաստատվում է 

բնապահպանության նախարարության կողմից: Գնահատման գործընթացում 

բնապահպանության նախարարությունը կարող է վարձել համապատասխան 

իրավաբանական և ֆիզիկական անձանց որպես փորձագետներ փորձագիտական 

եզրակացության (վերլուծության)  տրամադրման համար:  
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Նախատեսվող գործունեությունը չի կարող իրականացվել առանց դրական 

փորձագիտական եզրակացության (վերլուծության) առկայության:  

 

Բնապահպանության նախարարությունը պատասխանատու է ՇՄԱԳ վերաբերյալ 

հաշվետվությունների մշակման համար: Այդ գործընթացը ներառում է  չորս պաշտոնական 

հանրային լսումներ (որոնցից երկուսը պետք է նախագահի ԲՆ-ն): 

  

Դրական փորձագիտական եզրակացությունը կարող է չեղյալ համարվել, եթե. 

1) եզրակացությունը պարունակում է պահանջներ կամ պայմաններ, որոնք ենթակա 

են պարտադիր կատարման, և նրանք չեն իրականացվում եզրակացության մեջ 

նշված ժամկետներում, 

2) նախատեսվող գործունեության իրականացումը չի սկսվել փորձագիտական 

եզրակացության թողարկումից հետո մեկ տարվա ընթացքում, 

3) գործունեությունը իրականացվում է փորձաքննության հանձնված նախագծային 

փաստաթղթերի պահանջներից և փորձագիտական եզրակացությունից որոշակի 

շեղումներով, 

4) փոփոխությունները, որոնք ունեն շրջակա միջավայրի վրա պոտենցիալ 

ազդեցություն, արդեն կատարվել են փորձաքննության հանձնված ծրագրի 

փաստաթղթերում, առանց Բնապահպանական նախարարության իմացության, 

5) բնապահպանական վիճակը և (կամ) ՀՀ բնապահպանության ոլորտը կարգավորող 

օրենքներով և այլ իրավական ակտերով սահմանված պահանջների փոփոխության 

դեպքում, Բնապահմանական նախարարությունը տեղեկացրել է Ընկերությանը նոր 

բնապահպանական պայմանների և դրանց իրականացման ժամկետների մասին, իսկ 

Ընկերությունը չի իրականացնում ներկայացված պայմանները սահմանված 

ժամկետներում, 

6) նոր բնապահպանության օրենսդրություն է ընդունվել, և 

            7) նոր էկոլոգիական գործոններ են առաջացել փորձագիտական եզրակացությունը 

հանձնելուց հետո: 

 

Աղյուսակ 2.3-ում ներկայացված են համառոտ տեղեկություններ Հայաստանում ՇՄԱԳ 

գործընթացում ներգրավված կողմերի վերաբերյալ: 
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Աղյուսակ 2.3. Համառոտ տեղեկություններ ՀՀ ՇՄԱԳ-ում ներգրավված կողմերի վերաբերյալ 
Ներգրավված 

կողմ 
Անվանում Ներգրավման բնույթը 

Լիազոր մարմին 
Բնապահպանության 
նախարարություն 

Պետական կառավարման մարմինը, 
որը պատասխանատու է ամբողջ 
գործընթացի կառավարման համար: 
Այն տալիս է դրական կամ 
բացասական փորձագիտական 
եզրակացություն կախված 
փորձագիտության արդյունքներից: 

Փորձագիտական 
կենտրոն 

«Շրջակա միջավայրի վրա 
ազդեցության փորձագիտական 
կենտրոն » ՊՈԱԿ   

Լիազորված մարմնի 
ստորաբաժանումը, որն 
իրականացնում է փորձաքննություն, 
կազմում և տրամադրում է 
«Պայմանները և դրույթները», 
ապահովում է իր ներկայացուցչի 
մասնակցությունը հրապարակային 
լսումներին, կազմում և տրամադրում է 
փորձագիտական եզրակացությունը:  

Ձեռնարկողը Գեոթիմ 

Իրավաբանական անձ, որը մտադիր է 
իրականացնել ՇՄԱԳ-ի ենթակա որևէ 
գործունեություն: Գնահատված 
գործունեության Ձեռնարկողը կրում է 
գնահատման գործընթացի հետ 
կապված ծախսերի և 
պատասխանատվության մեծ մասը: 
Ձեռնարկողը մշակում և ներկայացնում 
է  Շրջակա միջավայրի վրա 
ազդեցության գնահատականի 
վերաբերյալ զեկույց:  Զեկույցը 
պատրաստելու նպատակով ՝ 
Ձեռնարկողը կարող է վարձել այլ 
իրավաբանական  անձանց կամ 
անհամտների:   

Փորձագետ  

ԲՆ-ի կողմից ներգրավված՝ բարձր 
որակավորում ունեցող 
իրավաբանական և ֆիզիկական 
անձինք  

Իրավաբանական և ֆիզիկական 
անձինք, որոնք ներգրավվել են 
փորձագիտական գործընթացի մեջ  
լիազոր մարմնի կողմից 
մասնագիտական եզրակացություն 
տրամադրելու համար:  Այն անձինք, 
ովքեր մասնակցել են նախատեսվող 
գործունեության ծրագրի փաստաթղթի 
պատրաստման և (կամ) ազդեցության 
գնահատման գործընթացին, չեն կարող 
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Աղյուսակ 2.3. Համառոտ տեղեկություններ ՀՀ ՇՄԱԳ-ում ներգրավված կողմերի վերաբերյալ 
Ներգրավված 

կողմ 
Անվանում Ներգրավման բնույթը 

ներգրավվել որպես փորձագետներ: 

Ազդակիր 
համայնք 

Գորայք, Սարավան (ներառյալ 
Սարալանջը, Ուղեձորը), Գնդեվազ, 
Ջերմուկ (ներառյալ Կեչուտը) 

Շրջակա միջավայրի վրա 
նախատեսվող գործունեության 
հնարավոր ազդեցության ենթակա 
մարզի (մարզերի), համայնքի 
(համայնքների) բնակչությունը: 
Ազդակիր համայնքների հատուկ 
ցանկը տրամադրվում է լիազորված 
մարմնի կողմից  «Պայմանները և 
դրույթները» բաժնում, որը 
տրամադրվում է Ձեռնարկողին 
փորձագիտական գործընթացի 
նախնական փուլի   արդյունքների 
հիման վրա:  

Շահագրգռված  
անձինք 

Բնապահպանական հասարակական 
կազմակերպությունները, այլ 
իրավաբանական և ֆիզիկական 
անձինք  

Նախատեսվող գործունեության 
իրականացման մեջ շահագրգռված  
իրավաբանական և ֆիզիկական 
անձինք 

Հանրային 
լսումներ 

Տեղանքներ: Ջերմուկ, Գորայք, 
Գնդեվազ, Սարավան, Երևան 

Նախատեսվող գործունեության 
լուսաբանումը ԶԼՄ-ներում, 
քննարկումներ հանդիպումների 
ժամանակ և հարցումներ 
հասարակական կարծիքը պարզելու 
նպատակով: 

 

 

ՇՄԱԳ գործընթացը 2 

ՇՄԱԳ նոր օրենքը նախատեսում է ՇՄԱԳ գործընթացի իրականացմանն ուղղված քայլերը և 

սահմանում է յուրաքանչյուր քայլի կատարման տևողությունը, որը համառոտ կերպով 

ներկայացված է ստորև: ՇՄԱԳ-ի վերաբերյալ փորձագիտական եզրակացության 

սահմանումը «Նախատեսվող գործունեության թույլատրելիության վերաբերյալ 

պաշտոնական փաստաթուղթ է ՝ լիազոր մարմնի կողմից տրված համապատասխան 

հիմնավորումներով»: Նախատեսվող գործունեությունները են. «ուսումնասիրություն, 

                                                      
2  Բնապահպանական համապատասխանության և կիրարկման մասին չորրորդ միջազգային կոնվենցիա. 

Հայաստանի շրջակա միջավայրի պաշտպանության նոր օրենսդրության մշակում և կիրարկում. խնդիրներ և 
լուծումներ: Հեղինակ՝ Վիկտորիա Տեր-Նիկողոսյան 



ԼԻԴԻԱՆ ԻՆԹԵՐՆԵՅՇՆԼ 
Ամուլսարի ոսկու հանքի ծրագիր 
Բնապահպանական և սոցիալական ազդեցությունների գնահատում, Գլուխ 2  

 
ZT520088 
Հունիս 2016թ. 

Տարբերակ 10 Էջ 34 

 

 

արտադրություն, շինարարություն, շահագործում, վերակառուցում, ընդլայնում, 

տեխնիկական վերազինում, վերապրոֆիլավորում, կոնսերվացում, փոխադրում, լուծարում, 

փակում, ինչը կարող է ազդեցություն ունենալ շրջակա միջավայրի վրա »: 

 

Նախատեսվող գործունեության ՇՄԱԳ գործընթաց: Նախատեսվող գործունեության ՇՄԱԳ 

գործընթացը ներառում է հետևյալ փուլերը՝ 

Նախնական գնահատում, 

Նախնական փորձագիտական եզրակացություն 

Հիմնական գնահատում 

Հիմնական փորձագիտական եզրակացություն 

 

ՓՈԻԼ I (ՆԱԽՆԱԿԱՆ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ) 

 

1.  Նախատեսվող գործունեության վերաբերյալ հանրային լսումներ կազմակերպելու 

նպատակով Ձեռնարկողը դիմում է ազդակիր համայնքի ղեկավարին: 

Հանրային լսումները անց են կացվում ազդակիր համայնքի ղեկավարի աջակցությամբ, 

ազդակիր համայնքի ղեկավարին դիմելուց հետո 7-րդ աշխատանքային օրվանից ոչ շուտ:  

Հանրային լսումները անց են կացվում ազդակիր համայնքում:  

Այս փուլում համայնքը կարող է ներկայացնել գրավոր դիտողություններ և 

առաջարկություններ հանրային լսումների մասին ծանուցում տրամադրելուց 15 

աշխատանքային օրվա ընթացքում: 

 

2. Հանրային լսումների արձանագրությունները և ձայնա-տեսագրություննեը, ինչպես նաև 

Ձեռնարկողի հետ մեկտեղ կազմած ամփոփաթերթիկը ստացված առաջարկությունների և 

դիտողությունների ընդունման կամ մերժման վերաբերյալ հիմնավորումներով հանդերձ 

կցվում են նախնական գնահատման դիմումին: Համայնքի մեկնաբանություններին 

հիմնավորված պատասխանները ներառվում են նախնական գնահատման դիմումի մեջ և 

ներկայացվում ՀՀ ԲՆ՝ նախնական փորձագիտական եզրակացության համար: 

 

ՓՈԻԼ II (ՆԱԽՆԱԿԱՆ ՓՈՐՁԱԳԻՏԱԿԱՆ ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ) 

 

1. Այս փուլը սկսվում է այն պահին, երբ Ձեռնարկողը ներկայացնում է նախնական 
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գնահատման դիմումը ՀՀ ԲՆ: Լեռնահանքային արդյունաբերության ոլորտի նախնական 

գնահատման դիմումը առաջին հերթին ներկայացվում է ՀՀ Էներգետիկայի և բնական 

ռեսուրսների նախարարություն (ԷԲՌՆ), որն իր հերթին այն ուղարկում է ՀՀ ԲՆ: 

 

2.  Նախնական գնահատման դիմումի փորձագիտական եզրակացության արդյունքում 

Փորձագիտական Կենտրոնը ընդունում է որոշման նախագիծ, ըստ որի  նախատեսվող 

գործունեությունը ենթակա է ազդեցության գնահատման, և իր պաշտոնական կայքում 

տեղեկացնում է հանրային լսումների վայրի, օրվա և ժամի մասին լսումներից առնվազն 7 

աշխատանքային օր առաջ: Լսումների վայրը, ամսաթիվը և ժամը որոշում է 

Փորձագիտական Կենտրոնը Ձեռնարկողի հետ համատեղ: 

 

3. Ծանուցումից առնվազն յոթ աշխատանքային օր հետո, Փորձագիտական Կենտրոնը 

Ձեռնարկողի և ազդակիր համայնքի ղեկավարի աջակցությամբ անց է կացնում հանրային 

լսումներ ՝ համաձայն որոշման նախագծի և նախնական փորձագիտական եզրակացության 

հիման վրա:  

 

4. Այս փուլում համայնքը կարող է ներկայացնել գրավոր դիտողություններ և 

առաջարկություններ ծանուցում տրամադրելուց յոթ աշխատանքային օրվա ընթացքում:  

 

5. Հանրային լսումների ընթացքում ստացված դիտողություններն ու առաջարկությունները 

հաշվի են առնվում ԲՆ-ի կողմից ընդունված որոշումներում և Ձեռնարկողին տրամադրված 

«Պայմանները և դրույթները» բաժնում: Եթե դիտողություններն ու առաջարկությունները 

հաշվի չեն առնվում, պետք է ներկայացվեն հիմնավորումներ: 

 

6. Այս փուլի առավելագույն տեւողությունը 30 աշխատանքային օր է, սկսած այն պահից, երբ 

ԲՆ-ը ստանում է նախնական գնահատման դիմումը: 

 

ՓՈԻԼ III (ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ) 

1. Այս փուլը սկսվում է այն պահին, երբ ԲՆ-ը տրամադրում է Ձեռնարկողին «Պայմանները և 

դրույթները»: 

2. Այս փուլում, Ձեռնարկողը, համաձայն ԲՆ-ի կողմից տրամադրված «Պայմանները և 

դրույթները» բաժնի իրականացնում է նախատեսվող գործունեության շրջակա միջավայրի 
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վրա ազդեցության գնահատում: 

3. Այս փուլի շրջանակներում նույնպես հանրային լսումներ պետք է անցկացվեն: Այդ 

նպատակով, Ձեռնարկողը մեկ անգամ ևս դիմում է ազդակիր համայնքի ղեկավարին: 

4. Ձեռնարկողը ազդակիր համայնքի ղեկավարի աջակցությամբ անց է կացնում հանրային 

լսումներ ծանուցումից առնվազն յոթ աշխատանքային օր հետո: Լսումների վայրը, 

ամսաթիվը և ժամը որոշում է Փորձագիտական Կենտրոնը Ձեռնարկողի հետ համատեղ: 

5. Այս փուլում, որ համայնքը կարող է ներկայացնել գրավոր դիտողություններ եւ 

առաջարկություններ ծանուցումից 15 աշխատանքային օրվա ընթացքում:  

6. Հանրային լսումների ընթացքում Ձեռնարկողը պետք է ապահովի նախատեսվող 

գործունեության վերաբերյալ պատշաճ և ամբողջական տեղեկատվություն և պատասխանի 

հանրության կողմից բարձրաձայնած բոլոր հարցերին: 

7. Հանրային լսումների արձանագրությունները և ձայնա-տեսագրություննեը, ինչպես նաև  

հանրության մեկնաբանություններին տրված հիմնավորված պատասխանները  կցվում են 

շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման զեկույցին: 

 

 

ՓՈԻԼ IV (ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՓՈՐՁԱԳԻՏԱԿԱՆ ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ) 

 

1. Այս փուլը սկսվում է այն պահին, երբ Ձեռնարկողը ԲՆ-ին է ներկայացնում գնահատման 

հաշվետվությունը, կազմված համաձայն  «Պայմանները և դրույթները» բաժնի: 

2. Փորձագիտական կենտրոնը պետք է իր պաշտոնական կայքում տեղադրի զեկույցի 

էլեկտրոնային տարբերակը զեկույցի վերաբերյալ կարծիքներ ստանալուց առնվազն 20 օր 

հետո, և նույն ժամանակահատվածում ուղարկի զեկույցը ազդակիր համայնքի ղեկավարին 

հանրային լսումներ կազմակերպման համար: 

3. Ծանուցումից առնվազն յոթ աշխատանքային օր հետո, Փորձագիտական կենտրոնը 

Ձեռնարկողի և ազդակիր համայնքի ղեկավարի աջակցությամբ անց է կացնում հանրային 

լսումներ: Լսումների վայրը, ամսաթիվը և ժամը որոշում է Փորձագիտական կենտրոնը 

Ձեռնարկողի հետ համատեղ: 

4. Հանրային լսումների ընթացքում Փորձագիտական կենտրոնի մասնագետները պետք է 

ապահովեն նախատեսվող գործունեության և շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության 

գնահատման վերաբերյալ պատշաճ և ամբողջական տեղեկատվություն և պատասխանեն 

համայնքի կողմից բարձրաձայնած բոլոր հարցերին: 
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5. Ազդակիր համայնքի ղեկավարը և Փորձագիտական կենտրոնը ընդունում հանրության 

կողմից գրավոր դիտողությունները և առաջարկությունները: Այս փուլում համայնքը կարող 

է ներկայացնել գրավոր դիտողություններ և առաջարկություններ ծանուցումից 15 

աշխատանքային օրվա ընթացքում: 

6. Այս փուլի առավելագույն տևողությունը 60 աշխատանքային օր է, սկսած այն պահից, երբ 

ԲՆ-ը ստանում է գնահատման վերաբերյալ զեկույցը: 

7. Այս փուլի արդյունքներից ելնելով՝ ԲՆ-ը տրամադրում է վերջնական փորձագիտական 

եզրակացությունը: 

 

ՇՄԱԳ գործընթացի առավելագույն ժամկետը հնարավոր չէ հստակեցնել, քանի որ 

նախնական գնահատման և հիմնական գնահատման փուլերի ժամկետները սահմանված 

չեն օրենքով: Նշված փուլերի տևողությունը կախված է Ձեռնարկողից և կարող է փոփոխվել 

յուրաքանչյուրի դեպքում: Ինչ վերաբերում է նախնական փորձագիտական և հիմնական 

փորձագիտական փուլերի առավելագույն տևողությանը (երկուսը միասին) 90 

աշխատանքային օր է, և կարող է երկարացվել ԲՆ-ի կողմից ևս 30 աշխատանքային օրով: 

 

Ծրագրին առնչվող պահանջներ 

 

Գեոթիմի ընդերքօգտագործման իրավունք ստանալու նպատակով հանքարդյունահանման  

թույլտվության դիմումը ներկայացվել է նախքան այս նոր կանոնակարգերի հաստատումը: 

Այդ իսկ պատճառով այն գնահատվել է 1995թ-ի նոյեմբերին ընդունված ՇՄԱԳ Օրենքի  

համաձայն:  

 

Հանքի ծրագրում նախատեսված փոփոխությունները կարգավորվում են վերը նշված ՇՄԱԳ 

ընթացակարգով: 2015թ.-ի դեկտեմբերին, Գեոթիմ ընկերությունը դիմել է ազդակիտ 

համայնքների ղեկավարներին, կազմակերպել է առաջին հանրային լսումը դեկտեմբերի 17-

ին Գնդեվազում և նախաձեռնել է ՇՄԱԳ-ի նախնական գնահատման փուլը Հանքի ծրագրում 

կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ: 

ՇՄԱԳ-ը  բավարարում է ստորև նշված որոշումների պահանջները. դրանցում ներառված է 

Ծրագրին առնչվող պահանջների բացատրությունը՝ 
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2.1.16 «Մթնոլորտի վրա տնտեսական գործունեության հետևանքով առաջացած 
ազդեցության գնահատման կարգի հաստատելու մասին» որոշում   

Այս կարգով կանոնակարգվում է մթնոլորտի և ջերմոցային գազերի արտանետման վրա 

տնտեսական գործունեության հետևանքով առաջացած ազդեցության գնահատման կարգը, և 

սահմանվում է ազդեցության գնահատման մեթոդաբանությունը, որը կիրառվել է  ՇՄԱԳ-

ում ներկայացված վերլուծության մեջ: Գնահատման նպատակով նմանատիպ 

ուսումնասիրություններ են կատարվել ԲՍԱԳ-ում, իսկ ընդունված մեթոդաբանությունները  

հստակ կերպով արտացոլված են երկու փաստաթղթերում:  

 

Ծրագրին առնչվող պահանջներ 

Ջերմոցային գազերի արտանետումները պետք է հաշվարկվեն այս որոշման դրույթներին 

համապատասխան (տես գլուխ 6.4-ը): 

 

2.1.17 «Հողային ռեսուրսների վրա տնտեսական գործունեության հետևանքով 

առաջացած ազդեցության գնահատման կարգը հաստատելու մասին» որոշում 
Այս կարգով կանոնակարգվում է հողային ռեսուրսների վրա տնտեսական գործունեության 

հետևանքով առաջացած ազդեցությունը: Հողային ռեսուրսների վրա տնտեսական 

գործունեության հետևանքով առաջացած ազդեցության  գնահատումը կանոնակարգվում է 

«Հողային ռեսուրսների վրա տնտեսական գործունեության հետևանքով առաջացած 

ազդեցության գնահատման կարգը հաստատելու մասին» Կառավարության 2005թ.-ի 

հունիսի 25-ի թիվ 92-Ն որոշմամբ: 

 

Ծրագրին առնչվող պահանջներ 

Հողային ռեսուրսների վրա տնտեսական գործունեութան հետևանքով առաջացած 

հնարավոր ազդեցությունները պետք է հաշվարկվեն այս որոշման դրույթներին 

համապատասխան (տես գլուխ 6.16-ը): 

 

2.1.18 «Ջրային ռեսուրսների վրա տնտեսական գործունեության (Ամուլսարի ծրագրի 

դեպքում՝ «Հանքարդյունահանման  գործունեության») հետևանքով առաջացած 

ազդեցության գնահատման կարգը հաստատելու մասին» որոշում 
 

Ջրային ռեսուրսների վրա տնտեսական գործունեության հետևանքով առաջացած 
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ազդեցության գնահատումը կանոնակարգվում է «Ջրային ռեսուրսների վրա տնտեսական 

գործունեության հետևանքով առաջացած ազդեցության գնահատման կարգը հաստատելու 

մասին» Կառավարության 2003թ.-ի օգոստոսի 14-ի թիվ 1110-Ն որոշմամբ:  

 

Այս կարգով կանոնակարգվում են ջրային ռեսուրսների վրա տնտեսական գործունեության 

հետևանքով առաջացած ազդեցության գնահատումը: Ջրային ռեսուրսների վրա 

տնտեսական գործունեության հետևանքով առաջացած ազդեցությունը կախված է աղտոտող 

նյութերի քանակությունից, վնասակար նյութերի սահմանային թույլատրելի մակարդակից և 

դրանց ազդեցության տևողությունից:  

 
Ծրագրին առնչվող պահանջներ 

Ծրագիրը նախագծված է որպես «զրոյական արտահոսքով» իրականացվող ծրագիր:  

 

Ջրային ռեսուրսների վրա տնտեսական գործունեության հետևանքով առաջացած 

ազդեցության գնահատման հիմք են հանդիսանում աղտոտող նյութերի ուղղակի և 

անուղղակի ազդեցությունը, ինչպես նաև աղտոտող նյութերի քանակությունը, վնասակար 

նյութերի սահմանային թույլատրելի մակարդակը, ազդեցության ժամանակահատվածը, 

վնասակար նյութերի ազդեցության և գերնորմատիվային ջրօգտագործման կանխարգելման 

ծախսերը: 

 

Ջրային ռեսուրսների վրա տնտեսական գործունեության հետևանքով առաջացած ուղղակի 

կամ անուղղակի ազդեցության արդյունքում իրականացվող մեղմման միջոցառումները 

ներառում են փոխատուցումը՝ աղտոտված միջավայրում ջրամատակարարման, 

անտառային և հողային ռեսուրսների նվազման հետևանքով քանակական ու որակական 

արդյունաբերական կորուստների դիմաց, աղտոտված ջրային ռեսուրսների վերականգնման 

համար պահանջվող լրացուցիչ ծառայությունների համար, տեղական ջրի որակի 

վատթարացման հետևանքով հիվանդացած բնակչությանը բժշկական ծառայության 

տրամադրման համար և աշխատանքի արտադրողականության նվազեցման (այդ թվում՝ 

աշխատանքից բացակայության) հետևանքով տնտեսական/ ֆինանսական 

ազդեցությունների մեղմման համար:  
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Եթե ջրային ռեսուրսների վրա հնարավոր ազդեցությունները հանգեցնում է ջրի՝ խմելու կամ 

տնտեսական ջրամատակարարման համար օգտագործման անհնարինությանը, 

անհրաժեշտ է անցնել այլ ջրային աղբյուրների օգտագործմանը և այլ տեխնիկական 

միջոցառումների իրականացմանը՝ բնակչությանը համապատասխան որակի ջրով 

ապահովելու համար: Այս դեպքում տնտնտեսական ազդեցությունը գնահատվում է սույն 

որոշմամբ սահմանված ստանդարտ բանաձևով: 

  

 
2.1.19 Պայթեցման աշխատանքների կատարման ժամանակ անվտանգության 

միասնական կանոնները հաստատելու մասին» որոշում 
 

Այս որոշմամբ պայթուցիկ նյութերը դասակարգվում են՝ ըստ դրանց կիրառման և 

վտանգավորության: 

 

Ծրագրին առնչվող պահանջներ 
Ծրագրի համար ձեռք բերվող բոլոր պայթուցիկ նյութերը պետք է ենթարկվեն փորձարկման՝ 

որոշելու համար պահման և օգտագործման համար դրանց պիտանիությունը հետևյալ 

դեպքերում. 

 

1) արտադրող ընկերությունների կամ այլ կազմակերպությունների պահեստներից 

դրանք ստանալու ժամանակ, 

2) պայթուցիկ նյութերի և պայթեցման միջոցների որակի հետ կապված կասկածների 

առկայության դեպքում, և  

3) եաշխիքային ժամկետի վերջում:   

 

Պայթուցիկ նյութերի և պայթեցման միջոցների փորձարկումը կատարվում է 

վկայագրված/լիցենզավորված  ընկերությունների կամ անհատների կողմից: Լիցենզիան 

տրամադրվում է Արտակարգ իրավիճակների նախախարության կողմից:  

 

Պայթուցիկ նյութերը պետք է փաթեթավորվեն և մակնշվեն համաձայն տեխնիկական 

պայմանների: Պայթուցիկ նյութերի արկղերը, պարկերը և ծրարները պետք է ունենան 
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տարբերիչ գույների ուրվագծումներ թաղանթի տեսքով և հատուկ շերտագծով: 

 

Պայթուցիկ նյութերի չորացումը, մանրացումը, մաղումը և պատյանների մեջ լցավորումը 

թույլատրվում է կատարել միայն չոր եղանակներին: Հետևաբար, այդ հործողությունները  

պետք է կատարվեն այդ նպատակների համար նախատեսված հատուկ շենքերում, ինչպես 

նաև ծածկված բաց հրապարակներում:  

 

2.1.20 «Հանքի փակման» վերաբերյալ որոշումները և կանոնակարգերը 

1.  էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարի 2011թ.-ի դեկտեմբերի 30-ի թիվ 

249-Ն հրամանը «Ընդերքօգտագործման իրավունք հայցելու դիմումին կից 
ներկայացվող բնության շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական 
գնահատմանը, բնության շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատմանը և 
հանքի փակման ծրագրին ներկայացվող պահանջների մասին» 

Այս հրամանի 3-րդ հավելվածում ներկայացված են հանքի փակման ծրագրի 

կազմմանը ներկայացվող պահանջները: 

2.  Կառավարության 2012թ.-ի օգոստոսի 23-ի թիվ 1079-Ն որոշումը «Բնության և 
շրջակա միջավայրի պահպանության դրամագլխի օգտագործման և հատկացումների 
չափերի հաշվարկման կարգը, մասնագիտական հանձնաժողովի կազմը 
հաստատելու մասին» 

3.  Բնապահպանության նախարարության 2012թ.-ի դեկտեմբերի 24-ի թիվ 365-Ն 

հրամանը «Ռեկուլտիվացիոն աշխատանքների նախահաշվային արժեքների 

հաշվարկման և ինդեքսավորման կարգը հաստատելու մասին»  

Այս հրամանով կարգավորվում է հանքարդյունաբերական ընկերությունների կողմից 

փակման ծախսերի հաշվարկումը և ռեկուլտիվացիոն աշխատանքների 

ինդեքսավորումը: 

 

Ծրագրին առնչվող պահանջներ 

Հանքի փակման նախնական պլանը պետք է ներկայացվի ԷԲՊՆ՝ որպես 

ընդերքօգտագործման իրավունք հայցելու դիմումի մաս. դրա մանրամասները ներառված են 

հավելված 8.18-ում: Հանքի փակման վերջնական պլանը ներկայացվում է 

համապատասխան մարմիններ ՇՄԱԳ-ի հաստատումը ստանալու համար հանքի 



ԼԻԴԻԱՆ ԻՆԹԵՐՆԵՅՇՆԼ 
Ամուլսարի ոսկու հանքի ծրագիր 
Բնապահպանական և սոցիալական ազդեցությունների գնահատում, Գլուխ 2  

 
ZT520088 
Հունիս 2016թ. 

Տարբերակ 10 Էջ 42 

 

 

փակումից 2 տարի առաջ, այդուհանդերձ, Լիդիանը պարտավորություն է ստանձնել 

վերականգնելու վնասներ կրած տարածքները հանքարդյունահանման ծրագրի ընթացում և 

դա կազմում է Ծրագրի համար փակման և վերականգնողական փուլի պլանավորման մասը 

(տես՝ հավելվածներ 8.8-ը, 8.18-ը և 8.21-ը): 

 

2.1.21 Շրջակա միջավայրի վրա հնարավոր տնտեսական վնասի գնահատման և 
հատուցման կարգը հաստատելու մասին որոշում 

 
2015 թ.-ի մայիսի 27-ին ընդունվեց ՀՀ կառավարության N 764 որոշումը, ըստ որի շրջակա 

միջավայրի վրա տնտեսական ազդեցության գնահատումը իրականացվում է 

բնապահպանական բաղադրիչներին համապատասխան: Որոշումը նաև սահմանում է 

տնտեսական կորուստի հաշվարկման կարգը: Տնտեսական ազդեցության հաշվարկները 

իրականացվում են շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման հիմնական 

փուլում: Տնտեսական ազդեցության հաշվարկները ներառված են շրջակա միջավայրի վրա 

ազդեցության գնահատման վերաբերյալ զեկույցում: 

 
Ծրագրին առնչվող պահանջներ 
 

Տնտեսական ազդեցությունը շրջակա միջավայրի վրա պետք է հաշվարկվի սույն որոշման 

հիման վրա և պետք է ներառվի շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման 

զեկույցում: 

 

2.1.22 Բաց եղանակով մշակվող օգտակար հանածոների հանքավայրերի 
անվտանգ շահագործման տեխնիկական կանոնակարգը հաստատելու մասին 
որոշում 

 
Սույն N 51-Ն որոշումն ընդունվել է ՀՀ Կառավարության կողմից 2010 թվականի հունվարի 

21-ին: Մինչև 2015թ.-ի  Մարտի 3-ը, տեխնիկական կանոնակարգը սահմանում էր, որ 

Բացահանքային ավտոմոբիլային ճանապարհների երկայնական թեքությունը, ելնելով 

անվտանգ երթևեկության պայմաններից, պետք է լինի` բարձված մեքենաների շարժման 

ուղղությամբ` մինչև 90‰: Այնպիսի ավտոճանապարհների համար, որոնք գործում են բարդ 
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կլիմայական պայմաններում (հաճախակի մառախուղներ, մերկասառույց), ինչպես նաև 

այնպիսի ճանապարհների համար, որոնք տեղադրված են ծովի մակերևույթից 1000 մ և 

ավելի բարձրության վրա գտնվող լեռնային տեղանքում` առավելագույն երկայնական 

թեքությունը չպետք է գերազանցի 70‰։ Այս որոշումը փոփոխվել է 2015թ.-ի մարտի 10-ին, 

ինչի արդյունքում սահմանվել է, որ բոլոր դեպքերում բացահանքային ավտոմոբիլային 

ճանապարհների առավելագույն երկայնական թեքությունը  կարող է լինել մինչև 100 ‰:  

 
Ծրագրին առնչվող պահանջներ 
Ընկերությունը հանքի ենթակառուցվածքների շինարարությունը կիրականացնի 

համապատասխան վերոնշյալ սահմանմանը, ըստ որի բացահանքային ավտոմոբիլային 

ճանապարհների առավելագույն երկայնական թեքությունը  կարող է լինել մինչև 100 ‰:  
 

2.1.23 Հանրային ծանուցման և քննարկումների իրականացման կարգը 

սահմանելու մասին որոշում 

  
ՀՀ Կառավարության 2014 թվականի նոյեմբերի 19-ի N 1325-Ն որոշում սահմանում է 

հետևյալը. 

  ՇՄԱԳ-ի ընթացքում հանրային ծանուցման և քննարկումների իրականացման 

կարգը, 

  ծանուցմանն առնչվող պահանջները,  

  հանրային լսումների արձանգրությունները, և կարգավորում է այլ ընթացակարգային 

հարցեր:  

 
Ծրագրին առնչվող պահանջներ 
Հանքի ծրագրում կատարված փոփոխությունները ՇՄԱԳ-ին կցելիս հանրային 

ծանուցումներ և լսումներ կիրականացվեն սույն որոշմանը խիստ համապատասխան: 

 

2.1.24 Կանոնակարգող մարմիններ և հարկադիր կատարում  

Բնապահպանության նախարարությունը վերահսկողություն է իրականացնում տարբեր 

գործակալությունների և տեսչությունների միջոցով բնապահպանական տվյալների 

հավաքագրման նկատմամբ: Օդի, ջրի և հողի վերահսկողության իրականացման համար 
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պատասխանատու հիմնական հաստատությունը Շրջակա միջավայրի մոնիթորինգի 

կենտրոնն է:  

 
Առկա բնապահպանական տվյալների գնահատումն իրականացվում է՝ հաշվի առնելով 

ծրագրի բնույթը, բնապահպանական «նորմերի» և կանոնների հետ միասին՝ ծրագրի համար 

սահմանված վճարները և արտանետումներիի թույլատրելի կոնցենտրացիաները որոշելու 

նպատակով:  

  

Ծրագրին առնչվող պահանջներ 
Ամուլսարի ծրագիրն ունի Բնապահպանական և սոցիալական կառավարման ծրագիր 

(ԲՍԿԾ, տես 8-րդ գլուխը), որի համաձայն՝ բոլոր ելակետային և գործառնական 

մոնիթորինգի տվյալները պետք է գրանցվեն տվյալների բազաների համապատասխան 

համակարգչայնացված ծրագրի միջոցով: Տվյալների բազայի միջոցով կապահովվի 

հաշվետվությունների ներկայացումը, ինչը կարող է աուդիտի ենթարկվել Ծրագրի 

իրագործման ընթացքում: 

 

2.1.25 Թույլտվությունների ստացման ներկայիս կարգավիճակը  

Ծրագրի նախապատրաստման համար պահանջվող՝ ՇՄԱԳ-ի դիմումների համառոտ  

նկարագրությունը ներկայացված է Աղյուսակ 2.4-ում: 

Աղյուսակ 2.4. ՇՄԱԳ-ի դիմումների համառոտ նկարագրությունը ներկա պահի դրությամբ 

Թույլտվության տեսակը  
Հաստատման 

տարեթիվը 
Տեղամասը Մեկնաբանություն 

ՇՄԱԳ 
2009թ.-ի 
դեկտեմբեր 

Տիգրանեսի 
հանքավայր  

Ընթացքի մեջ է 

Հ-ՇՄԱԳ 
2011թ.-ի 
դեկտեմբեր 

ԿՏՀ, հանքաքարի 
փոխադրման և 
ջարդման օբյեկտներ և 
այլն Որոտանի հովտի 
առաջարկվող 
տարածքի համար  

Այլևս չի գործում, քանի որ 
ԿՏՀ տեղամասը փոխվել է  

Մ-ՇՄԱԳ 2012թ.-ի հուլիս 

Տիգրանես/ 
Արտավազդես 
բացահանք և ԴԱԼ 
տեղամասի վայրը  (13-
րդ տեղամասում) 

Հանքի ծրագիր այժմ 
ընդլայնվել է՝ ներառելով 
Էրատոն, այնպես որ 
պահանջվում է լրացուցիչ 
Մ-ՇՄԱԳ այս օբյեկտի և 
ԴԱԼ տեղամասի նոր 
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վայրի համար 
(ներկայացվել է 2014թ.-ի 
օգոստոսին և հաստատվել 
՝ 2014թ.-ի հոկտեմբերին)  

Հ-ՇՄԱԳ 

Հաստատված չէ 
(ներկայացվել է 
2013թ.-ի 
ապրիլին) 

ԿՏՀ-ի վերանայված 
վայրը (14-րդ 
տեղամաս) 

Այս տեղամասը չէր 
հաստատվել 
Կառավարության 749-Ն 
որոշման ընդունման 
պատճառով և, որպես 
այդպիսին, այս Հ-ՇՄԱԳ-ը 
այլևս տեղին չէ 

Հանքարդյունահանման 
իրավունք 
Հանքարդյունահանման 
թույլտվություն (ՇՄԱԳ և 
տեխնիկական 
անվտանգություն) 
 Լեռնհատկացման ակտ 
Ընդերքօգտագործման 
պայմանագիր 

2014թ.-ի 
նոյեմբեր 

Տիգրանես/ 

Արտավազդես և 

Էրատո  բացահանքեր, 

ԴԱԼ, փոխակրիչ, 

ջարդիչ կայաններ, ԿՏՀ, 

ԱԴՎ և հանքի 

նախագծի հետ 

կապված 

մանրամասներ 

Ընթացքի մեջ է 

Հանքարդյունահանման 
իրավունք 
Հանքարդյունահանման 
թույլտվություն (ՇՄԱԳ և 
տեխնիկական 
անվտանգություն) 
 Լեռնհատկացման ակտ 
Ընդերքօգտագործման 
պայմանագիր 

2016թ. մայիս 

Գոյություն ունեցող 

հանքային իրավունքը 

փոփոխելու համար 

հայցը ներկայացվել է 

2016թ. մարտին: 

Ծրագրի նախագծի և 

ծախսերի 

օպտիմալացման 

արդյունքում 

փոփոխվել է 

հանքարդյունահանման 

պլանը, ուստի 

հանքային իրավունքը 

պետք է փոխել՝ 

կատարված 

փոփոխությունները 

Ընթացքի մեջ է 
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ցույց տալու համար: 

ՇՄԱԳ 2016թ.-ի ապրիլ 

Փոփոխություններ 

հանքարդյունահանման 

պլանում և ԲՍԱԳ-ում 

Ընթացքի մեջ է 

Ծանոթագրություն՝ 
«Հ» տառը նշանակում է Հայեցակարգային, իսկ «Մ» տառը՝ Մանրամասն 
 

Կառավարության 2013թ.-ի հուլիսի 18-ի որոշման ընդունումից հետո, որով Սևանա լճի 

անմիջական ազդեցության գոտում սահմանվեց Որոտան- Արփա թունելի բուֆերային 

գոտին, Լիդիանի և Կառավարության կողմից 2013թ.-ի հուլիսի 30-ին ստեղծվեց 

աշխատանքային խումբ՝ Կույտային տարրալվացման հրապարակի նոր վայր գտնելու 

համար:   

 

2013թ.-ի հոկտեմբերին Կառավարության հետ ստորագրվեց վերջնական 

արձանագրությունը՝ առաջարկվող վայրը հաստատելով 28-րդ տեղամասում: 

 

2015-2017թթ. ստացվելիք թույլտվությունների ցանկը ներկայացված է Աղյուսակ 2.5-ում և 

ներառում է՝ 

  Ջրօգտագործում և արտահոսք, 

  Օդ արտանետումներ և 

  Ցիանիդի և այլ վտանգավոր քիմիական ռեագենտների ներմուծման և 

պահեստավորման թույլտվություն: 

 

Հարկ է նշել, որ 2012թ.-ի հունվարին ուժի մեջ մտած՝ Ընդերքի մասին օրենսգրքով 

զգալիորեն փոխվել է օգտակար հանածոների արդյունահանման թույլտվություններ 

ստանալու գործընթացը: Նոր օրենսգրքով նախատեսվում է կիրառել «մեկ պատուհանի» 

մոտեցումը Էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարության հետ համատեղ: 
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Լիցենզիայի/Թույլտվության 

Անվանում 
Դիմում/Տրամադրում Կարգավիճակ Մեկնաբանություն 

Օգտակար հանածոների 
արդյունահանման  
իրավունք  (ՕՀԱԻ)  

Հանքաքարի 
արդյունահանումը 
թույլատրելու համար  

Տրված է Ուժի մեջ է մինչև 2034թ.-ը 

Տեխնիկական 
անվտանգություն 

Հայաստանում գործող 
անվտանգության բոլոր 
նորմերին ծրագրի 
համապատասխանության 
հաստատում  

Տրված է 

Ուժի մեջ է մինչև ՕՀԱԻ-ի 
գործողության ավարտը, 
եթե բացահանքում 
իրականացվող 
գործողությունների 
նախագծում 
փոփոխություններ 
չկատարվեն: 
 

Լեռնհատկացման Ակտ  

Հողի նպատակային 
նշանակությունը 
գյուղատնտեսականից 
արդյունաբերականի 
փոխելու համար 
պահանջվեց 
համապատասխանեցնել 
հանքարդյունաբերության 
ամբողջ 
ենթակառուցվածքը և 
ստանալ շինարարության 
թույլտվություն 

Տրված է 

Տրված է մինչև ՕՀԱԻ-ի 
գործողության ավարտը: 
Կառավարության հետ 
ստորագրվել է 
Ընդերքօգտագործման 
պայմանագիր, և բոլոր 
Ընդհանուր 
ենթակառուցվածների համար 
տրամադրվել է ԼՏ: 
 

Ջրառի և արտահոսքի 
լիցենզիա 

Ջրօգտագործումը և 
արտահոսքը 
թույլատրելու համար  

Տրված է միայն 
երկրաբանական 

ուսումնասիրությունների 
համար 

Ընկերությունն ունի 
ջրահեռացման 
թույլտվություն 
ուսումնասիրության 
աշխատանքների 
իրականացման համար 
Ընդերքօգտագործման 
համար ստանալու 
թիրախային ժամկետը՝ 
2016թ.-ի 2-րդ եռամսյակ:  
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Անվանում 
Դիմում/Տրամադրում Կարգավիճակ Մեկնաբանություն 

Օդ արտանետումների 
թույլտվություն 

Օդ արտանետումները 
թույլատրելու համար 

Տրված է միայն 
երկրաբանական 

ուսումնասիրությունների 
համար 

Ընկերությունն ունի 
արտանետման 
թույլտվություն 
ուսումնասիրության 
աշխատանքների 
իրականացման համար: 
 
Ընդերքօգտագործման 
համար ստանալու 
թիրախային ժամկետը՝ 
2016թ.-ի 2-րդ եռամսյակ: 

Պայթուցիկ նյութերի 
օգտագործման 
թույլտվություն (պահում, 
տեղափոխում, 
օգտագործում) 

Պայթուցիկ նյութերի 
օգտագործումը և 
պահպանումը 
թույլատրելու համար 

Տրված չէ 

Ընկերությունը 
պայմանագիրը կկնքի այն 
Ընկերության հետ, որն ունի 
պայթեցման 
աշխատանքների 
իրականացման և 
պայթուցիկ նյութերի 
պահպանման 
թույլտվություն: 

Ցիանիդի և այլ վտանգավոր 
քիմիական ռեագենտների 
ներմուծման և 
պահեստավորման 
թույլտվություն 

Վտանգավոր քիմիական 
ռեագենտների 
ներմուծումը և 
պահեստավորումը 
թույլատրելու համար 

Տրված չէ 

Ազգային ՇՄԱԳ-ի 
նախագծումը և 
գնահատման 
հաստատումն ավարտին 
հասցնելուց հետո 
Ընկերությունը կդիմի 
ներմուծման և 
պահեստավորման 
թույլտվություն ստանալու 
համար: Թույլտվությունը 
տրամադրվում է 1 տարի 
ժամկետով, այսպիսով, 
դիմումը կներկայացվի 
աշխատանքները սկսելուց 
մեկ տարի առաջ: 
 
Ստանալու թիրախային 
ժամկետը՝ 2017թ.-ի 3-րդ 
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Անվանում 
Դիմում/Տրամադրում Կարգավիճակ Մեկնաբանություն 

եռամսյակ: 
 

ՑԿՄՕ*-ին Ցիանիդի 
մատակարարման 
համապատասխանություն 

Ընկերությունը 
պարտավորվել է գործել 
ՑԿՄԻ** կողմից 
սահմանված 
պահանջներին 
համապատասխան, 
հետևաբար փոխադրողը 
և արտադրողը նույնպես 
պետք է գործեն ՑԿՄԻ 
կողմից սահմանված 
պահանջներին 
համապատասխան. 

Ավարտված չէ 

Ընկերությունը ցիանիդ 
կգնի այն արտադրողից, 
որը գործում է ՑԿՄՕ-ով 
սահմանված 
պահանջներին 
համապատասխան՝ 
համագործակցելով ՑԿՄԻ 
գլխավոր վերստուգողի 
հետ՝ ապահովելու համար 
գործնական 
տարբերակների 
համապատասխանությունը 
ՑԿՄՕ-ի պահանջներին:  

Շինարարական և 
ճարտարապետական 
թույլտվություններ 

Ստանալու համար 
հաստատում առ այն, որ 
Ծրագրի նախագիծը 
համապատասխանում է 
ՀՀ ստանդարտներին և 
նորմերին  

Տրված չէ 

Ստանալու թիրախային 
ժամկետը՝ 2016թ.-ի 3/4-րդ 
եռամսյակ: 
 

Գազի և էներգիայի 
օգտագործման նախագծեր, 
ինչպես նաև 
շինարարական 
փորձաքննություն և 
թույլտվություններ  

Գազի և էներգիայի 
օգտագործումը 
թույլատրելու համար 

Տրված չէ  

Թափոնների անձնագրեր  

Թափոնների տարբեր 

տեսակների 

դասակարգելու և 

թափոնների 

տեղակայումը և դրանց 

թաղումը թույլատրելու 

համար   

Տրված չէ  
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Աղյուսակ 2.5. ՀՀ-ում Ամուլսարի հանքի նախապատրաստման համար պահանջվող թույլտվությունները 
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Անվանում 
Դիմում/Տրամադրում Կարգավիճակ Մեկնաբանություն 

Վտանգավոր թափոնների 

փոխադրման, 

պահեստավորման և 

տեղադրման լիցենզիա 

Անհրաժեշտ է 

թափոնների 

փոխադրման, 

պահպանման,  և 

տեղադրման համար 

Տրված չէ  

Թափոնների գոյացման 

չափանիշների և դրանց 

տեղադրման 

սահմանաչափերի 

վերաբերյալ հաստատված 

նախագիծ 

Ծրագիրը պետք է ներառի 

գոյացած թափոնների 

ֆիզիկա-քիմիական 

կազմը, քանակը, տեսակը, 

վտանգավորության 

աստիճանը (դասը), 

տեղադրման տեղանքի 

տարածքը և դրա ծավալը, 

ինչպես նաև շրջակա 

միջավայրի վրա 

թափոնների վնասակար 

ազդեցության 

առավելագույն 

թույլատրելի 

չափանիշները 

Տրված չէ  

Թափոնների տեղադրման 

տեղանքի գրանցումը 

ռեեստրում 

Ավելի քան 25 ք.մ. 

տարածք և (կամ) ավելի 

քան 50 խորանարդ մետր 

ծավալ ունեցող 

թափոնների տեղադրման 

տեղանքները պետք է 

գրանցվեն ռեեստրում ՝ 

գրանցման ձևը 

ներկայացնելու միջոցով: 

Տրված չէ  
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Աղյուսակ 2.5. ՀՀ-ում Ամուլսարի հանքի նախապատրաստման համար պահանջվող թույլտվությունները 
Լիցենզիայի/Թույլտվության 

Անվանում 
Դիմում/Տրամադրում Կարգավիճակ Մեկնաբանություն 

Մատնունի ծիրանավորի 
տեղափոխման 
թույլտվություն 

Թույլ տալ Ծրագրի 

տեղամասից բույսերի 

տեղափոխումը և դրանց 

փոխանցումը 

հետազոտական 

հաստատություն 

Տրված է 

Ըստ ՀՀ կառավարության 
2014թ.-ի հուլիսի 31-ի N 
781-Ն որոշման: 
Համապատասխան 
դիմումը ներկայացվել 2014 
թ.-ի դեկտեմբերի 23-ին, և 
տրվել է 2015 թ.-ի 
օգոստոսի 8-ին 

Նշումներ. 

*ՑԿՄՕ (Ցիանիդի կառավարման վերաբերյալ միջազգային օրենսգիրք) 

** ՑԿՄԻ (Ցիանիդի կառավարման միջազգային ինստիտուտ) 
 
Ծանոթագրություն 1՝ Ցիանիդի ներմուծման և պահեստավորման թույլտվությունը վավեր է մեկ տարի ժամկետով: 

Նախատեսվող գործունեության ՇՄԱԳ-ը բնապահպանական հաստատման համար պահանջվող վերջին 
փաստաթուղթն է, որպեսզի ծրագիրն ունենա պահանջվող բոլոր թույլտվությունները: Այն պետք է ձեռք բերել 
նախքան շինարարության որևէ գործողություն սկսելը:  

Ծանոթագրություն 2՝ Շենքերի, օբյեկտների, համալիրների կառուցումը և այլ նախատեսվող գործողություններ, որոնք 
գերազանցում են շինարարության թույլատրելի մակերեսը (1500 քառ. մետր) ենթակա են ՇՄԱԳ փորձաքննության: 
Առանձին ՇՄԱԳ փորձաքննություն չի պահանջվում, եթե դրանք հստակ ներկայացված են դրական փորձագիտական 
եզրակացություն ունեցող Հանքի Ծրագրում: 

Ծանոթագրություն 3՝  Հանքի փակման ծրագիրը պետք է ներկայացնել ԷԲՊՆ որպես Հայեցակարգային մակարդակի 
նախագիծ՝ Հանքի Նախագծի և ՇՄԱԳ-ի հետ միասին: Հանքի փակման ծրագիրը հաստատվել է Հանքի Նախագծի և ՇՄԱԳ-ի 
հետ միասին որպես Օգտակար հանածոների արդյունահանման թույտվության և Օգտակար հանածոների արդյունահանման 
իրավունքի մաս: Հանքի փակման ծրագիրը պետք է թարմացվի հանքի գործունեության ողջ ժամանակահատվածում և 
ներկայացվի համապատասխան մարմիններին հանքի փաստացի պակումից 2 տարի առաջ:  

 

2.2 Միջազգային ստանդարտներ և ուղեցույցներ 

 
Զարգացող շուկաներում միջազգային ծրագրերին ուղղված առաջատար արդյունաբերական 

փորձը հիմնականում գալիս է միջազգային ֆինանսական ինստիտուտներից: 

Բնապահպանական և սոցիալական ռիսկերի գնահատումը հիմնված է Միջազգային 

ֆինանսական կորպորացիայի (ՄՖԿ) գործունեության հիմնական դրույթների, ներառյալ 

Սոցիալական և բնապահպանական ոլորտների կայունության վերաբերյալ ՄՖԿ 

Կատարողական ստանդարտների (ԿՍ), վրա (Տես Բաժին 2.2.1), ինչպես նաև 

Վերակառուցման և Զարգացման Եվրոպական Բանկի (ՎԶԵԲ) Կատարողական 
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ստանդարտների վրա, որոնք պահանջում են, որպեսզի ՎԶԵԲ-ի կողմից ֆինանսավորվող 

բոլոր նախագծերը հապապատասխանեն այդ ստանդարտներին (տես Բաժին 2.2.2): 

Բանկային համակարգից լայնամասշտաբ ներդրումներ պահանջող նախագծերը նույնպես 

պետք է համապատասխանեն Էկվատորի Սկզբունքներն (ԷՍ), ինչը սոցիալական և 

բնապահպանական հավանական ազդեցությունը գնահատելու համար ռիսկային մեխանիզմ 

է և հիմնված է ՄՖԿ Կատարողական ստանդարտների (ԿՍ) վրա (տես Բաժին 2.2.4): 

Ասիական Զարգացման Բանկի (ԱԶԲ) պահանջները նույնպես ներառված են, եթե բանկը 

որոշի համաֆինանսավորել նախագիծը: 

 

2.2.1 Միջազգային ֆինանսական կորպորացիայի (ՄՖԿ) կատարողական 

ստանդարտներ և ուղեցույցներ 

ՄՖԿ-ն մշակել և հրապարակել է քաղաքականություններ, որոնք կիրառվում են մասնավոր 

հատվածում կոնկրետ իր ներդրումների նկատմամբ4և5: Դրանք ներառում են. 

 

i) Տեղեկատվության հրապարակման քաղաքականությունը, որը սահմանում է ՄՖԿ-ի՝ իր և 

իր գործողությունների մասին տեղեկատվությունը հրապարակելու 

պարտականությունները, և  

ii) Սոցիալական և բնապահպանական ոլորտների կայունության վերաբերյալ 

քաղաքականությունը, որը սահմանում է ՄՖԿ-ի դերը և պատասխանատվությունը ծրագրի 

հովանավորների հետ համատեղ ծրագրի իրականացմանն աջակցելու մեջ: 

 

ՄՖԿ-ի կատարողական ստանդարտները (ԿՍ), որոնք առաջին անգամ հրապարակվել են 

2006թ.-ի ապրիլին և վերանայվել են 2012թ.-ի հունվարին, համարվում են բազմակողմանի 

ստանդարտների ամբողջություն, որոնք հասանելի են մասնավոր ոլորտի հետ աշխատող 

միջազգային ֆինանսական հաստատություններին: Կատարողական ստանդարտներով 

սահմանվում են ծրագրի դերը և պարտականությունները առողջապահության, 

անվտանգության, բնապահպանության և համայնքային խնդիրների կարգավորման գործում՝ 

ՄՖԿ-ի և/կամ Էկվատորի սկզբունքների մասնակից փոխատու ընկերությունների 

աջակցությունը ստանալու և պահպանելու համար (տես Նկար 2.4-ը):  
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Նկար 2.4. ՄՖԿ-ի կատարողական ստանդարտների և ուղեցույցների շրջանակը  

 
ՄՖԿ-ի ԿՍ-ը ուղեկցվում են Ուղեցույցներով, որոնք տեղեկատվություն են տրամադրում 

ստանդարտների պահանջների վերաբերյալ: ՄՖԿ-ի 1-6-րդ և 8-րդ ԿՍ-ը վերաբերում են 

Ծրագրին (Տեղաբնակ մարդկանց վերաբերյալ ԿՍ7-ը կիրառելի չէ): Դրանցում նշված 

«հաճախորդ» տերմինը վերաբերում է Ծրագրի սեփականատիրոջը/իրագործողին: Այս 

Ծրագրի դեպքում որպես հաճախորդ է հանդես գալիս Լիդիան Ինթերնեյշնլը: 

 
Ստորև ամփոփ ներկայացված են Կատարողական ստանդարտները. 

 

  Կատարողական ստանդարտ 1 – Բնապահպանական և սոցիալական ռիսկերի և 

ազդեցությունների գնահատում և կառավարում. Այս ստանդարտի նպատակն է՝ 

որոշել և գնահատել Ծրագրի շրջանակներում սոցիալական և բնապահպանական 

ազդեցությունները, այդ թվում՝ ընդհանուր և (կամ) առանձին ազդեցությունները: Այն 

փորձում է ուսումնասիրել դրանց տեխնիկապես ու ֆինանսապես հնարավոր 

այլընտրանքները, ինչպես նաև բացառել, նվազեցնել և կառավարել մարդկանց, 

համայնքների և շրջակա միջավայրի վրա ցանկացած անխուսափելի բացասական 



ԼԻԴԻԱՆ ԻՆԹԵՐՆԵՅՇՆԼ 
Ամուլսարի ոսկու հանքի ծրագիր 
Բնապահպանական և սոցիալական ազդեցությունների գնահատում, Գլուխ 2  

 
ZT520088 
Հունիս 2016թ. 

Տարբերակ 10 Էջ 54 

 

 

ազդեցությունը: Այն պահանջում է մշակել ԿՍ սկզբունքներն արտացոլող 

պաշտոնական բնապահպանական և սոցիալական քաղաքականություն: Այն 

կպարզաբանի շահագրգիռ կողմերի ներգրավվածության աստիճանը տարբեր 

հանգամանքներում և ազդակիր համայնքների համար պահանջվող 

ներգրավվածությունը: Այն խթանում է բնապահպանական և սոցիալական ավելի լավ 

արդյունքների ստացումը՝ արդյունավետ կառավարման համակարգերի և 

բարձրաստիճան ղեկավարության կողմից աշխատանքների պարբերական 

վերանայման միջոցով: Վերջապես, այն վկայակոչում է մասնավոր ոլորտի 

պատասխանատվությունը՝ կապված մարդու իրավունքների հետ: 

 

  Կատարողական ստանդարտ 2 – Աշխատանք և աշխատանքային պայմաններ. Այս 

ստանդարտի նպատակն է աշխատողների և ղեկավարության միջև ստեղծել, 

պահպանել և զարգացնել աշխատանքային հարաբերությունները: Այս ստանդարտի 

համաձայն պահանջվում է աշխատողներին տալ հավասար հնարավորություններ և 

նրանց նկատմամբ դրսևորել արդարացի վերաբերմունք, ինչպես նաև պաշտպանել 

երեխաների և (կամ) հարկադիր աշխատանքի դեմ: Սրանով պահանջվում է 

աշխատավայրում աշխատողներին առաջարկել անվտանգ և առողջ աշխատանքային 

պայմաններ, ինչը կնպաստի վերջիններիս առողջությանը և բարեկեցությանը: Այն 

նաև սահմանում է ոչ միգրանտ աշխատողների համեմատ միգրանտ աշխատողների 

աշխատանքային պայմաններին ուղղված պահանջները, ինչպես նաև ներկայացնում 

է աշխատողների հարմարությունների որակի պահանջները: Ի լրումն վերոնշյալի՝ 

նշված ստանդարտը պահանջում է հիմնական մատակարարող ցանցում անցկացնել 

ընթացիկ ստուգումներ և ներկայացնում է «անվտանգությունը» խախտելու համար 

իրականացվող գործողությունները: 
 

  Կատարողական ստանդարտ 3 – Ռեսուրսի արդյունավետություն և աղտոտում. Այս 

ստանդարտի նպատակն է նվազեցնել բացասական ազդեցությունները մարդու 

առողջության և շրջակա միջավայրի վրա՝ նվազագույնի հասցնելով կլիմայի 

փոփոխությանը նպաստող աղտոտումը և արտանետումները: Դրանով 

ներկայացվում է ռեսուրսի արդյունավետության հայեցակարգը էներգիայի, ջրի (այդ 

թվում՝ չօգտագործվող ջրի դեֆիցիտի) և միջուկային նյութերի ռեսուրսների համար: 

Էներգիայի օգտագործման արդյունավետությանն ու ջերմոցային գազերի քանակին 
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ուղղված պահանջները կարևոր են, ինչպես «զգուշությունը պահպանելու 

պարտականություն» հայեցակարգը՝ վտանգավոր թափոնների թաղման դեպքում: 

ԿՍ-ը  վերաբերում է Համաշխարհային բանկի 2007թ.-ի ԲԱԱ ուղեցույցներին, որոնք 

ցուցումներ են տալիս ծրագրերի համար աղտոտումը կանխարգելելու և վերահսկելու 

տեխնիկաների գնահատման և ընտրության կապակցությամբ: Նշված ուղեցույցները 

ներառում են ծրագրերի համար ընդհանրապես ընդունելի և կիրառելի աշխատանքի 

արդյունավետության մակարդակները և միջոցառումները: Այն դեպքում, երբ 

ընդունող երկրի կարգավորումները տարբերվում են ԲԱԱ Ուղեցույցներում 

ներկայացված մակարդակներից և միջոցառումներից, ծրագրի Ձեռնարկողներն 

առաջնորդվում են այն մակարդակներով և միջոցառումներով, որոնք առավել խիստ 

են: Եթե ծրագրի հետ կապված հատուկ հանգամանքերի տեսանկյունից առավել ճիշտ 

է առաջնորդվել նվազ խստությամբ պահանջվող մակարդակներով և 

միջոցառումներով, ապա Ձեռնարկողը պետք է տրամադրի լիարժեք և մանրամասն 

հիմնավորում առաջարկվող այլընտրանքային տարբերակների վերաբերյալ: Այս 

հիմնավորումը պետք է ցույց տա, որ այլընտրանքային մակարդակների 

ընտրությունը համապատասխանում է ԿՍ-ի ընդհանուր պահանջներին: 

  Կատարողական ստանդարտ 4 – Համայնքի առողջության, ապահովության և 

անվտանգության ապահովում. Այս ստանդարտով սահմանափակվում են տեղական 

համայնքների վրա Ծրագրի բոլոր փուլերով, այդ թվում՝ հատուկ պայմաններով 

պայմանավորված ռիսկերը և ազդեցությունները: Այս ստանդարտով պահանջվում է 

Ծրագրի բոլոր փուլերում գնահատել առողջության և անվտանգության հետ կապված 

ռիսկերը և իրականացնել ռիսկի մակարդակին համապատասխան կանխարգելիչ 

միջոցառումներ: Այն համայնքների նկատմամբ վտանգը էկոհամակարգի մոտեցման 

միջոցով կապում է բնական պաշարների և (կամ) կլիմայի փոփոխության հետ: Դա 

ենթադրում է էկոհամակարգի մոտեցման միջոցով բնական ռեսուրսների 

օգտագործման և (կամ) փոփոխման հետ կապված համայնքներին սպառնացող 

ռիսկերը: Այն նաև ուշադրության է արժանացնում անվտանգության ապահովման 

միջոցառումների իրականացման արդյունքում ներկայացվող ռիսկերը: 

Անվտանգության ապահովման միջոցառումներն իրականացնելիս պետք է 

ղեկավարվել համաչափության սկզբունքներով՝ աշխատանքի ընդունման, վարքագծի 

կանոնների, անվտանգության անձնակազմի վերապատրաստման, հանդերձանքի, 
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մոնիթորինգի միջազգային լավագույն գործելակերպի և գործող օրենքի համաձայն: 

Ուժի կիրառում սովորաբար չի հետապնդվում, ուստի պետք է հաստատել բողոքների 

նեկայացման ընթացակարգ՝ հնարավորություն ընձեռելով ազդակիր համայնքներին 

արտահայտելու իրենց մտահոգություններն անվտանգության ապահովման 

միջոցառումների իրականացման և անվտանգության անձնակազմի 

գործողությունների վերաբերյալ: 

  Կատարողական ստանդարտ 5 – Հողի ձեռքբերում և հարկադիր տարաբնակեցում. Այս 

ստանդարտի նպատակն է՝ խուսափել և նվազագույնի հասցնել Ծրագրի 

շրջանակներում հողի ձեռքբերման հետ կապված հարկադիր տարաբնակեցման 

դեպքերը, ինչպես նաև նվազեցնել անխուսափելի բացասական ազդեցությունները: 

Դա հնարավոր է կատարել՝ տնտեսական ակտիվների կորստի փոխհատուցմամբ, 

ինչպես նաև տնտեսության և կենսամակարդակի վերականգմանն ուղղված 

միջոցառումների իրականացմամբ: Հողօգտագործման խնդիրները կարևոր դեր են 

խաղում կայուն զարգացման գործում: Էական նշանակություն ունեն նաև 

խորհրդատվության հետ կապված պահանջները: Տարաբնակեցմանն ուղղված 

միջոցառումների նպատակը տնտեսական և կենսական պայմանների բարելավումն 

է: 

  Կատարողական ստանդարտ 6 – Կենսաբազմազանություն պահպանում և կենդանի 

բնական ռեսուրսների կայուն կառավարում. Այս ստանդարտի նպատակը 

կենսաբազմազանության պահպանության և բնական ռեսուրսների կայուն 

կառավարման խթանման միջև հավասարակշռության ապահովումն է: Դրանով 

տրվում է բնակավայրի տարբեր տեսակների սահմանումները և դրանց համար 

ներկայացվող պահանջները: Այն ներկայացնում է կենսաբազմազանության 

տեսակների համար ներկայացվող հստակ պահանջները: Ծրագրի տեղամասը 

տարածք է հանդիսանում որոշ զգայուն էկոհամակարգերի կամ բնակավայրերի 

համար, որոնք կարևոր են միջազգային հետաքրքրություն վայելող կենդանական և 

բուսական աշխարհի տեսակների համար: 

  Կատարողական ստանդարտ 7 – Տեղաբնակներ. Այս ստանդարտով ապահովվում է 

Ծրագրի նախապատրաստական փուլը՝ հարգելով տեղաբնակների 

արժանապատվությունը, մարդու իրավունքները և մշակութը, ինչպես նաև 

վերջիններիս ավանդույթները և արժեքները բացասական ազդեցություններից զերծ 



ԼԻԴԻԱՆ ԻՆԹԵՐՆԵՅՇՆԼ 
Ամուլսարի ոսկու հանքի ծրագիր 
Բնապահպանական և սոցիալական ազդեցությունների գնահատում, Գլուխ 2  

 
ZT520088 
Հունիս 2016թ. 

Տարբերակ 10 Էջ 57 

 

 

պահելով: Այս ստանդարտի նպատակն է՝ ստեղծել և պահպանել ընթացիկ 

հարաբերություններ և խթանել տեղաբնակների ազնիվ և տեղեկացված 

մասնակցությունը: Այն կիրառվում է այն դեպքերում, երբ ծրագրերի տարածքը 

գտնվում է ավանդական կամ սովորութային հողերի վրա, և ծառայում է այդ 

տեղաբնակ ժողովուրդների մշակույթը և սովորույթները հարգելու և պահպանելու 

նպատակին: Այս ստանդարտով ներկայացվում է որոշ կոնկրետ հանգամանքներում 

ազատ, նախնական և տեղեկացված (ԱՆՏ) համաձայնության հասկացությունը և այդ 

հասկացության կիրառությունը որոշակի հանգամանքներում: Հիմք ընդունելով 

տեղաբնակների՝ ՄՖԿ-ի սահմանումը՝ այս կատարողական ստանդարտը 

Ամուլսարի Ոսկու Հանքի Ծրագրի դեպքում կիրառելի չէ: 

  Կատարողական ստանդարտ 8 – Մշակութային ժառանգություն. Այս ստանդարտով 

մշակութային ժառանգություն հանդիսացող տարածքները պաշտպանվում են 

Ծրագրի հետ կապված ազդեցություններից, և խրախուսվում է ձեռնարկատիրական 

գործունեության իրականացման ժամանակ մշակութային ժառանգությունից 

օգտվելու արդյունքում ստացված շահույթի արդարացի բաշխումը: Դրանով 

հաճախորդներից պահանջվում է թույլատրել մուտքը մշակութային տարածքներ:  

 

Այս Կատարողական ստանդարտները և ՄՖԿ-ի բոլոր տեղեկատվական փաստաթղթերը 

կարելի է գտնել http://www.ifc.org հղմամբ: Դրանք ուղեկցվում են յուրաքանչյուր 

Կատարողական ստանդարտի համար նախատեսված Ուղեցույցով:  

 

Ծրագրի իրականացման տարբեր հայեցակետերին առնչվող փաստաթղթերը ներառում են, 

սակայն չեն սահմանափակվում Աղյուսակ 2.6.-ում նշված՝ ՄՖԿ-ի և Համաշխարհային 

բանկի խմբի հրապարակումները: 

 
Աղյուսակ 2.6. Ծրագրին առնչվող՝ ՄՖԿ-ի և Համաշխարհային բանկի խմբի 

ուղեցույցային հրապարակումները 
Անվանում Տարեթիվ 

Աղտոտման կանխարգելման և նվազեցման վերաբերյալ ձեռնարկ  1999թ. 
Աշխատատեղերի ստեղծման հարցում մասնավոր ոլորտի կողմից 
կատարված ներդրումների գնահատումը. ՄՖԿ Անկախ 
ուսումնասիրություն  

2012թ.-ի 
ապրիլ 

ՄՖԿ ներդրումը մարդկանց մեջ. Համայնքների կայունացում 2001թ. 
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Աղյուսակ 2.6. Ծրագրին առնչվող՝ ՄՖԿ-ի և Համաշխարհային բանկի խմբի 
ուղեցույցային հրապարակումները 

Անվանում Տարեթիվ 
բարելավված գործարարական պրակտիկայի միջոցով  
Առաջատար փորձի վերաբերյալ ծանոթագրություն. Մարդու Իմունային 
Անբավարարության Վիրուսը (ՄԻԱՎ) / Ձեռքբերովի Իմունային 
Անբավարարության Համախտանիշը (ՁԻԱՀ) աշխատավայրում  

2002թ. 

Առաջատար փորձի վերաբերյալ ծանոթագրություն. Մասնավոր ոլորտի 
ծրագրերի սոցիալական խնդիրների հաղթահարում 

2003թ. 

Առաջատար փորձի վերաբերյալ ծանոթագրություն թիվ 4. Ծախսերի 
կրճատման կառավարում 

2005թ. 

Առաջատար փորձի վերաբերյալ ծանոթագրություն. Խտրականության 
բացառում և հավասար հնարավորություններ  

2006թ. 

Մասնավոր ոլորտի համար կենսաբազմազանության վերաբերյալ 
ուղեցույց, ՄՖԿ 

2006թ.-ի 
մարտ 

Շահագրգիռ կողմերի ներգրավում. Առաջատար փորձի վերաբերյալ 
ձեռնարկ զարգացող շուկաներում ձեռնարկատիրությամբ զբաղվող 
ընկերությունների համար  

2007թ. 

ՄՖԿ-ի Առողջության վրա ազդեցության գնահատման ներածություն 
2009թ.-ի 
ապրիլ 

Թափանցիկ համակարգի մշակում տեղեկան պայմանագրերի կնքման 
համար, ՄՖԿ 

2008թ.-ի 
նոյեմբեր 

Գործարարական կապի միջոցով ՓՄՁ-ների զարգացում, ՄՖԿ  
2008թ.-ի 
նոյեմբեր 

Ծրագրեր և Մարդիկ. Ծրագրով պայմանավորված ներքին միգրացիայի 
խնդիրների հաղթահարման ձեռնարկ, ՄՖԿ 

2009թ.-ի 
դեկտեմբեր 

Մարդու իրավունքների վրա ազդեցությունների գնահատման և 
կառավարման ուղեցույց. ՄՖԿ, Համընդհանուր պայմանագիր, Բիզնեսի 
առաջնորդների միջազգային ֆորում  

2010թ.-ի 
հունիս 

Սոցիալական և բնապահպանական ոլորտների կայունության 
վերաբերյալ Կատարողական ստանդարտների Ուղեցույցներ  

2012թ.-ի 
հունվար 

Ուղեցույց 1. Բնապահպանական և սոցիալական ռիսկերի և 
ազդեցությունների գնահատում և կառավարում  

2012թ.-ի 
հունվար 

Ուղեցույց 2. Աշխատանք և աշխատանքային պայմաններ 
2012թ.-ի 
հունվար 

Ուղեցույց 3. Ռեսուրսի արդյունավետություն և աղտոտման 
կանխարգելում 

2012թ.-ի 
հունվար 

Ուղեցույց 4. Համայնքի առողջություն, ապահովության և 
անվտանգություն ապահովում 

2012թ.-ի 
հունվար 

Ուղեցույց 5. Հողի ձեռքբերում և հարկադիր տարաբնակեցում 2012թ.-ի 
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Աղյուսակ 2.6. Ծրագրին առնչվող՝ ՄՖԿ-ի և Համաշխարհային բանկի խմբի 
ուղեցույցային հրապարակումները 

Անվանում Տարեթիվ 
հունվար 

Ուղեցույց 6. Կենսաբազմազանության պահպանում և կենդանի բնական 
ռեսուրսների կայուն կառավարում 

2012թ.-ի 
հունվար 

Ուղեցույց 8. Մշակութային ժառանգություն 
2012թ.-ի 
հունվար 

 

Համաշխարհային բանկի ԲԱԱ ուղեցույցները 
ԲԱԱ ուղեցույցներն իրենցից ներկայացնում են տեխնիկական տեղեկատվական 

փաստաթուղթ, որը նախատեսված է դրա մեծաթիվ օգտագործողներին, այդ թվում՝ ծրագրի 

Ձեռնարկողներին, ֆինանսավորողներին, օբյեկտների ղեկավարներին և որոշում կայացնող 

այլ անձանց արդյունաբերության վերաբերյալ համապատասխան տեղեկություններ 

հաղորդելու և տեխնիկական տեղեկատվություն տրամադրելու միջոցով աջակցելու համար: 

Այս տեղեկատվությունն ուղղված է այնպիսի գործողությունների իրականացմանը, որոք 

նպատակ են հետապնդում կանխելու, նվազեցնելու և վերահսկելու շրջակա միջավայրի, 

առողջության և անվտանգության վրա ազդեցությունները՝ ծրագրի կամ օբյեկտի՝ 

շինարարության, շահագործման և շահագործումից դուրս բերման փուլերում:  

 

ԲԱԱ ընդհանուր ուղեցույցներն ընդգրկում են այնպիսի թեմաներ, որոնք կիրառելի են 

արդյունաբերության ցանկացած ոլորտի կամ ծրագրի պարագայում: ԲԱԱ ընդհանուր 

ուղեցույցները և Արդյունաբերության ոլորտի ԲԱԱ ուղեցույցները նախատեսված են 

համատեղ կիրառության համար: Այնպիսի բարդ ծրագրերի դեպքում, ինչպիսին է 

Ամուլսարը, կիրառվում են արդյունաբերության ոլորտին առնչվող բազմաթիվ ուղեցույցներ 

(տես Աղյուսակ 2.7-ը): 

 

 
Աղյուսակ 2.7. Ծրագրի վերաբերյալ ԲԱԱ ուղեցույցների հրապարակումները   

Անվանումը Տարեթիվը 
Բնապահպանական, առողջապահական և անվտանգության 
վերաբերյալ ուղեցույց թափոնների կառավարման օբյեկտների համար  

2007թ.-ի 
դեկտեմբեր 

Բնապահպանական, առողջապահական և անվտանգության 
վերաբերյալ ուղեցույց ջրի և սանիտարական պայմանների ն համար  

2007թ.-ի 
դեկտեմբեր 
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Բնապահպանական, առողջապահական և անվտանգության 
վերաբերյալ ընդհանուր ուղեցույց 

2007թ.-ի 
մայիս 

Բնապահպանական, առողջապահական և անվտանգության 
վերաբերյալ ուղեցույց, Սովորական մետաղների հալեցում և մշակում 

2007թ.-ի 
սեպտեմբեր 

Բնապահպանական, առողջապահական և անվտանգության 
վերաբերյալ ուղեցույց, հանքարդյունաբերություն  

2007թ.-ի 
դեկտեմբեր 

Բնապահպանական, առողջապահական և անվտանգության 
վերաբերյալ ուղեցույց ջերմային էլեկտրակայանների համար 

2008թ.-ի 
դեկտեմբեր 

 

Հանքարդյունահանման վերաբերյալ ԲԱԱ ուղեցույցները ներկայացնում են ԲԱԱ 

վերաբերյալ լավագույն փորձը, մոտեցումները և պահանջները, որոնք արդեն ընդունվել և 

իրենց տեղն են զբաղեցնում շատ երկրներում: ԲԱԱ ուղեցույցները անդրադառնում են 

ջրային հաշվեկշիռներին, վտանգավոր նյութերի երկրորդային մեկուսացմանը, Ցիանիդի 

կառավարման միջազգային օրենսգրքի (ՑԿՄՕ) դրույթներին համապատասխանող ցիանիդի 

օգտագործմանը, ինչպես նաև մի շարք գործողությունների, որոնք պետք է քննարկվեն 

հանքարդյունահանման աշխատանքներ իրականացնելու համար:  
 

ԲԱԱ ուղեցույցները պարունակում են տեղեկություններ աշխատանքի արդյունավետության 

մակարդակների վերաբերյալ, որոնց հնարավոր է հասնել նոր օբյեկտներում, ողջամիտ 

գներով և առկա տեխնոլոգիաների կիրառմամբ:  

 

Շահագրգիռ կողմերի ներգրավում 

Շահագրգիռ կողմերի ներգրավումը հանդիսանում է Էկվատորի սկզբունքների (Սկզբունք 5), 

ՄՖԿ-ի Կատարողական ստանդարտների (ԿՏ 1) և ՎԶԵԲ-ի Կատարողական պահանջների 

(ԿՍ 1) պայմանների կատարման կարևոր բաղադրիչը: Շահագրգիռ կողմերի ներգրավման 

նպատակն է՝ ազդակիր համայնքների հետ ստեղծել և պահպանել կառուցողական 

հարաբերություններ: Ներգրավման բնույթը և հաճախականությունը պետք է 

համապատասխանի համայնքներին ուղղված ռիսկերին և բացասական ազդեցություններին: 

Ներգրավումը պետք է զերծ լինի արտաքին ներգործությունից, միջամտությունից, 

հարկադրանքից և ահաբեկումից և պետք է իրականացվի տեղին, համապատասխան, 

ընկալելի և ընդունելի տեղեկատվության հիման վրա: 

 

Ծրագրի վերաբերյալ համապատասխան տեղեկատվության բացահայտումն ազդակիր 
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համայնքներին օգնում է պատկերացում կազմել ծրագրի ռիսկերի, ազդեցությունների և 

հնարավորությունների վերաբերյալ: Եթե հնարավոր է, որ համայնքները ենթարկվեն 

ծրագրից բխող ռիսկերի և բացասական ազդեցությունների ներգործությանը, ապա ծրագրի 

Ձեռնարկողը պետք է այդ համայնքների համար ապահովի ծրագրի վերաբերյալ 

տեղեկությունների մատչելիությունը: Մասնավորապես, ծրագրի Ձեռնարկողը պետք է  

բացահայտի ծրագրի նպատակը, բնույթը և մասշտաբը, առաջարկվող ծրագրի շրջանակում 

իրականացվող գործողությունների տևողությունը, ինչպես նաև այդ համայնքների 

նկատմամբ ցանկացած հնարավոր ռիսկի կամ դրանց վրա հնարավոր ազդեցությունների 

վերաբերյալ: 

 

Եթե հնարավոր է, որ համայնքները ենթարկվեն ծրագրից բխող ռիսկերի և բացասական 

ազդեցությունների ներգործությանը, անհրաժեշտ է իրականացնել խորհրդակցություն՝ 

հնարավորություն տալով ազդակիր համայնքներին արտահայտելու ծրագրի ռիսկերի, 

հնարավոր ազդեցությունների և դրանց նվազեցմանն ուղղված՝ առաջարկվող 

միջոցառումների վերաբերյալ իրենց տեսակետը: Ծրագրի Ձեռնարկողները պետք է 

պատշաճ կերպով քննարկեն և հաշվի առնեն դրանք ծրագրի առնչությամբ որոշումների 

կայացման ժամանակ: Ազդակիր համայնքների հետ խորհրդակցությունը պետք է մեկնարկի 

Սոցիալական և բնապահպանական գնահատման գործընթացի վաղ փուլում, ընգծելով 

ռիսկերը և բացասական ազդեցությունները, ինչպես նաև դրանց նվազեցման համար 

նախատեսված միջոցառումները և գործողությունները: Խորհրդակցությունը պետք է 

անցկացվի ներառական և մշակութային առումով պատշաճ եղանակով: 

 
Այն ծրագրերի կապակցությամբ, որոնք ազդակիր համայնքների վրա ունեն հնարավոր 

զգալի բացասական ազդեցություն, պետք է իրականացվի տեղեկացված խորհրդակցության 

և մասնակցության (ՏԽՄ) գործընթաց, որը կհանգեցնի ազդակիր համայնքների կողմից 

տեղակացված մասնակցությանը: ՏԽՄ-ն ներառում է տեսակետերի և տեղեկատվության 

առավել խորքային փոխանակում, ինչպես նաև կազմակերպված և ինտերակտիվ 

խորհրդակցություն, ինչի արդյուքնում հաճախորդներն իրենց որոշումների կայացման 

գործընթացում կներառեն ազդակիր համայնքների տեսակետները: Համայնքներն, 

այդպիսով, ուղղակիորեն կազդեն իրենց վրա անմիջական ազդեցություն ունեցող այնպիսի 

խնդիրների վրա, ինչպիսիք են ռիսկերի և ազդեցությունների նվազեցմանն ուղղված 
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առաջարկվող միջոցառումները, շահագործման արդյունքում ստացված շահույթի և 

հնարավորությունների բաշխումը և դրանց իրականացման հետ կապված խնդիրները: 

 

Ծրագրին առնչվող պահանջներ 

Ծրագրի համար պատրաստված ԲՍԱԳ-ը նպատակ ունի ներկայացնել ՄՖԿ 

Կատարողական ստանդարտներում նշված պահանջներին համապատասխանությունը: Այդ 

նպատակով, մասնավորապես, անհրաժեշտ է այս ԲՍԱԳ-ի վերաբերյալ իրականացնել 

տեղեկացված խորհրդակցություն և մասնակցության  գործընթաց: Նաև անհրաժեշտ է 

ԲՍԱԳ-ն իրականացնել որպես ամբողջական ծրագիր՝ անհրաժեշտության դեպքում 

ընդունելով կուտակային ազդեցությունը:  Հնարավոր կլինի խուսափել հասարակության և 

շրջակա միջավայրի վրա ազդեցություններից և, դրանցից խուսափելու անհնարինության 

դեպքում, դրանք ծրագրի նախագծով կհասցվեն նվազագույնի և կնվազեցվեն  կառավարման 

միջոցառումների իրականացման միջոցով: ԲՍԱԳ-ը նաև ներառում է այլընտրանքային 

գնահատումներ Ծրագրի այն ենթակառուցվածքների և գործընթացների համար, որոնց հետ 

կապված մեծ է բացասական  ազդեցությունների հավանականությունը:    

 

2.2.2 Վերակառուցման և Զարգացման Եվրոպական Բանկի (ՎԶԵԲ) 
Կատարողական պահանջներ  

ՎԶԵԲ-ի նպատակն է՝ հավաստիանալ, որ իրենց կողմից ֆինանսավորվող ծրագրերը 

սոցիալական և բնապահպանական առումներով կայուն են, հարգում են ազդակիր 

աշխատողների և համայնքների իրավունքները, ինչպես նաև մշակված են և իրականացվում 

են գործող նորմատիվ պահանջների և միջազգային լավ առաջատար փորձի համաձայն3: 

ՎԶԵԲ-ի Բնապահպանական և սոցիալական քաղաքականությունը հրատարակվել է 1991թ. 

և թարմացվել է 2008թ. և 2014թ.4   և վերաբերում է 2014թ.-ից հետո նախաձեռնված 

քաղաքականությանը:  Ծրագիրը, որտեղ ՎԶԵԲ-ը ներդրում է կատարել սեփական 

կապիտալից, նախաձեռնվել է նախքան վերջին վերանայումը: Այդ պատճառով, 2008թ.-ի 

սկզբերին գործող քաղաքականությունը և Կատարողական պահանջներն (ԿՊ) են 

կիրառվում:  Եթե ՎԶԵԲ-ը որոշում կայացնի մասնակցել Ծրագրին որպես վարկատու, նոր 

2014թ. Հաստատված ԿՊ-ները կկիրառվեն:  

                                                      
3  http://www.ebrd.com/pages/about/principles/sustainability/requirements.shtml 
4  www.ebrd.com/documents/comms-and-bis/pdf-environmental-and-social-policy.pdf 
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ՎԶԵԲ-ի ԿՊ-ները տարածվում են մասնավոր հատվածի կողմից իրականացվող 

նախագծերում կատարվող ներդրումների վրա: Գնահատվում է բնապահպանական և 

սոցիալական հավանական ազդեցության համատասխանությունը ԿՊ-ներին:   ՎԶԵԲ-ի ԿՊ-

ները հանդիսանում են այն հիմքը, որին հաճախորդները պետք է համապատասխանեցնեն 

իրենց ձեռնարկատիրական գործունեության կայունությունը: ՎԶԵԲ-ի Բնապահպանական և 

սոցիալական քաղաքականությունն ընդգրկում է համապատասխանությունը ԿՊ-ներին, 

որով ներկայացվում են ՎԶԵԲ-ի հաճախորդների կողմից կատարման ենթակա սոցիալական 

և բնապահպանական պարտականությունները և հատուկ սահմանված գործելակերպերը. 

 
Կատարողական պահանջ 1. Բնապահպանական և սոցիալական գնահատում և 

կառավարում. Սույն պահանջը սահմանում է Ծրագրի գործունեության ու գործողություների 

հետ կապված բնապահպանական և սոցիալական ազդեցության կառավարմանը 

համակարգված մոտեցում ցուցաբերելու կարևորությունը: ԿՊ-ը նաև տրամադրում է 

հաճախորդի պարտականությունների ուղեցույց, որի համաձայն պետք է կառավարվի և 

դիտարկվի բնապահպանական և սոցիալական հարցերը և գնահատվի դրանց 

համապատասխանությունը Բանկի քաղաքականությանը:  ԿՊ-ը նաև սահմանում է 

Ծրագրին առնչվող «ազդեցության տարածքը», որը ներառում է բոլոր՝ ուղղակի,  անուղղակի 

և առնչվող գործողությունները: Բացի այդ, Ծրագրի գործունեության պոտենցիալ ազդակիր 

տարածքն ու համայնքները պետք է սահմանվեն որպես ազդեցության տարածքի մաս:  

ՄՖԿ-ի ԿՍ-ներում սահմանված Ծրագրի ազդակիր տարածքի և ազդեցության տարածքի 

սահմանման միջև կա համընկնում:  Գլուխ 4-ում և 6-ում, երկու տերմիններն էլ ընդունելի 

են, իսկ ուսումնասիրության սահմանները հիմնված են բնապահպանական և սոցիալական 

յուրաքանչյուր ասպեկտի հատուկ պահանջների վրա:   

Ծրագիրը դասակարգված է որպես Ա-կարգի ծրագիր, քանի որ այն զրոից մշակված ծրագիր 

է իր հնարավոր զգալի և բազմազան բնապահպանական և սոցիալական 

ազդեցություններով: ԿՊ-ը նկարագրում է այն միջացառումները, որոնք պետք է քննարկվեն 

հաճախորդների կողմից և, թե ինչպես դրանք պետք է  կոորդինացվեն ԲՍԱԳ 

հաշվետվությունների գործընթացի միջոցով: 

 

Կատարողական պահանջ 2. Աշխատանք և աշխատանքային պայմաններ. Համաձայն ԿՊ 2-ի, 

ՎԶԵԲ-ը պահանջում է, որ Ծրագրերի կառուցվածքը և մարդկային ռեսուրսները լինեն 
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թափանցիկ, արդար և ապահովեն ձեռնարկության կայունությունը Ծրագրի գործունեության 

ընթացքում:  Պահանջները պետք է  կոորդինացվեն համապատասխան քացաքականության, 

աշխատանքային  պայմանների և հավասար հնարավորությունների միջոցով: ԲՍԱԳ-ի 

հաշվետվությունը համատեղել է ԿՊ 2-ի և ԿՍ 2-ի պահանջները:  

 

Կատարողական պահանջ 3. Աղտոտվածության կանխարգելում և վերահսկում. Ծրագրերի 

հետ կապված տնտեսական գործունեության աճը կարող է հանգեցնել օդի, ջրի և հողի 

աղտոտման, ինչպես նաև սպառվող բնական ռեսուրսների ծախսի ավելացման: 

 

ԲՍԱԳ-ը պետք է հավատարիմ մնա միջազգային փորձին, ինչպես նաև այն սկզբունքին, որի 

համաձայն շրջակա միջավայրին հնարավոր վնասը պետք է  շտկվի տեղում, և «Աղտոտողը 

վճարում է» սկզբունքին. սրանք ԵՄ հրահանգների անբաժան մասն եմ կազմում և անդամ 

պետությունների կողմից կիրառվում են ազգային օրենքների միջոցով (տես Բաժին 2.2.3):  

Երեք խնդիրներ են նկարագրված ԿՊ-ում և հիմնավորում են սույն ԲՍԱԳ-ի համար 

գնահատման մեթոդաբանություն. 

 
- Բացահայտել ծրագրի հետ կապված հնարավորությունները, մասնավորապես, ջրի 

և ռեսուրսների արդյունավետության բարելավման և թափոնների նվազեցման 

առումով 

-  Որդեգրել ստորակարգային մոտեցում մեղմացման միջոցառումներին, 

մասնավորապես, ռեսուրսների օգտագործումից և Ծրագրի գործունեությունից բխող 

աղտոտման բացասական ազդեցությանը մարդու առողջության և շրջակա 

միջավայրի վրա; 

- Նպաստել ծրագրի հետ կապված ջերմոցային գազերի արտանետումների 

նվազեցմանը: 

Այս ԿՊ-ի բնապահպանական և սոցիալական առանձին ասպեկտները ներկայացված 

են 4-րդ և 6-րդ Գլուխների համապատասխան բաժնում: 

 

  Կատարողական Պահանջ 4:  Համայնքի առողջությանը, անվտանգության և 

ապահովության համար  անհրաժեշտ է խուսափել կամ մեղմել առողջության և 

անվտանգության վրա բացասական ազդեցությունները ՝  նվազեցնելու հնարավոր 

ազդեցությունը Ծրագրի աշխատակիցների, ազդակիր համայնքների և սպառողների 
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վրա: Ծրագրի նախագծի, մեղմացման միջոցառումների և կառավարման 

համադրության միջոցով, ԲՍԱԳ-ը անդրադառնում է սույն ԿՊ-ի նպատակին, այն է՝ 

հաճախորդների առողջության անվտանգության մշակույթի պաշտպանությունը և 

խթանումը համապատասխան կառավարման համակարգերի հետ միասին, որոնք 

կիրառում են համապատասխան միջոցներ և  կանխատեսում Ծրագրի 

գործունեության հետ կապված ռիսկերը:  

 

  Կատարողական Պահանջ 5. Հողի ձեռքբերում, ոչ կամավոր տարաբնակեցում  և 

տնտեսական կայուն  դիրքի կորուստ: Ծրագիրը կարող է հանգեցնել հողի 

ձեռքբերման և տնտեսական կայուն  դիրքի / եկամտի աղբյուրի հնարավոր 

կորուստի, քանի որ, հողը, որ ներկայումս օգտագործվում է գյուղատնտեսության, 

այգեգործության նպատակով և  ապահովում է էկոհամակարգի բնական ռեսուրսներ, 

պետք է օտարվի որպես Ծրագրի տեղամաս: Ծրագրի գործունեությունը չի հանգեցնի 

ոչ կամավոր տարաբնակեցման: ԿՊ-ի նպատակները, որոնք ընկած են ԲՍԱԳ-ի 

վերլուծության հիմքում, ներառում են հողի ձեռքբերման հետևանքների մեղմացման 

միջոցառումներ, Ծրագրի ազդակիր համայնքների կենսամակարդակի բարելավմանն 

ուղղված միջոցառումներ և մեթոդներ:  
 

  Կատարողական Պահանջ 6.  Կենսաբազմազանության պահպանություն և Բնական 

ռեսուրսների կայուն կառավարում. Համաձայն ԿՊ 6-ի ՝ նման առանցքային 

էկոլոգիական գործառույթների պահպանումը կարևոր է էկոհամակարգերը և 

կենսաբազմազանությունը Ծրագրի գործունեության հնարավոր ազդեցությունից 

պահպանելու և պաշտպանելու համար: ԿՊ-ը սահմանում է կանխարգելիչ սկզբունքի 

կիրառումը, բացասական ազդեցությունների մեղմացումը (ներառյալ <հաշվեկշռի ոչ 

մի կորուստ> սկբունքը, և, անհրաժեշտության դեպքում,  կենսաբազմազանության 

հաշվեկշռի ավելացումը), և խթանում է լավագույն միջազգային փորձի կիրառումը 

Ծրագրի գործունեության ողջ ժամանակահատվածում: 

 

  Կատարողական Պահանջ 7. Տեղաբնակներ. Ինչպես սահմանված է ԿՊ 7-ում, 

ազդեցության տարածքում տեղաբնակներ չկան:  
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  Կատարողական Պահանջ 8. Մշակութային ժառանգություն. ԿՍ8-ի հետ համատեղ, 

ԿՊ-ը անհրաժեշտ է համարում ներկա և ապագա սերունդների համար մշակութային 

ժառանգության կարևորության ճանաչումը: Ծրագիրը նպատակ պետք է ունենա 

պաշտպանել մշակութային ժառանգությունը, և միջոցներ ձեռնարկել այդ 

ռեսուրսների կառավարման և կայուն օգտագործման համար: 

 

  Կատարողական Պահանջ 9. Ֆինանսական միջնորդներ. Ծրագրում ներգրավված չեն 

ֆինանսական միջնորդներ: 

   

Կատարողական Պահանջ 10. Տեղեկատվության բացահայտում և շահառուների 

ներգրավում. Սույն ԿՊ-ը կարևորում է ծրագրի աշխատողների, ազդակիր 

համայնքների և այլ շահագրգիռ կողմերի  հետ բաց և թափանցիկ 

հաղորդակցությունը և  նրանց ներգրավվածությունը: Ծրագրի որդեգրած մոտեցումը 

համահունչ է ԿՊ-ի նպատակներին, որոնք են: 

- Մշակել համակարգված մոտեցում շահառուների ներգրավմանը, 

- Օգտագործել արդյունավետ հաղորդակցությունը և ներգրավումը  բարելավելու 

Ծրագրի բնապահպանական և սոցիալական ասպեկտի կատարողականությունը, 

- Խթանել և ապահովել Ծրագրի ազդակիր համայնքների շարունակական 

արդյունավետ ներգրավումը, որը հաշվի է առնում Ծրագրի կենսափուլը: 

- Ծրագրի գործունեությանը վերաբերող դժգոհություններին արդյունավետ 

արձագանք և կառավարում 

 

Սույն նպատակները շահառուների ներգրավման պլանի հիմք են հանդիսանում,  

ինչն իր հերթին ԲՍԱԳ-ի անբաժանելի մասն է կազմում, Ծրագրի նախագծի և  

այլընտրանքների ուսումնասիրությունների շրջանակի և տեղեկատվության  

տարածման առումով:  

 

ՎԶԵԲ-ի ԿՊ-ներով ներկայացվում է լրացուցիչ կարևոր պահանջ, համաձայն որի՝ ՎԶԵԲ-ի 

կողմից ֆինանսավորվող ծրագրերի շրջանակներում պետք է ապահովվեն Եվրոպական 

Միության (ԵՄ) համապատասխան հրահանգներով սահմանված արդյունքները: Այս 

պահանջը կիրառելի է նաև ԵՄ-ից դուրս գտնվող երկրներում իրականացվող ծրագրերի 

դեպքում: Հայաստանը չի հանդիսանում ԵՄ անդամ, սակայն Ծրագրի շրջանակներում 
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պետք է ապահովվեն ԵՄ համապատասխան հրահանգներով սահմանված արդյունքները: 

Ծրագրին առնչվող՝ ԵՄ հրահանգները քննարկվում են բաժին 2.2.3-ում:   

 

Ծրագրին առնչվող պահանջներ 

Ծրագրի համար պատրաստված ԲՍԱԳ-ը ներառում է ՎԶԵԲ-ի ԿՊ-ներին Ծրագրի 

համապատասխանությունը որոշելու համար պահանջվող վերլուծությունը: Այնտեղ, որտեղ 

ԿՊ-ները ընդհանուր առմամբ համապատասխանում են ԿՍ-ներին, գնահատման 

մեթոդաբանությունը և մոտեցումը համակցված են: Սակայն, ՎԶԵԲ-ի՝ ԵՄ 

համապատասխան հրահանգներով սահմանված արդյունքների ապահովման պահանջը 

կատարելու համար Ծրագիրը պետք է իրականացվի մի շարք ԵՄ հրահանգներին 

համապատասխան՝ բաժին 2.2.3-ում նկարագրվածի համաձայն:   

 

2.2.3 Եվրոպական Միության (ԵՄ) օրենսդրություն 

ՎԶԵԲ-ը պահանջում է, որ Ծրագրի մշակմամբ և իրականացմամբ, ինչպես նաև 

բնապահպանական, առողջության, անվտանգության և սոցիալական ցուցանիշներով 

ապահովվեն ԵՄ օրենսդրությամբ ակնկալվող արդյունքերը: 

 

Որոշ օրենքներով պարտականություններ են դրվում իրավասու մարմինների վրա, սակայն, 

քանի որ Հայաստանը ԵՄ անդամ պետություն չէ, Հայաստանի կառավարության ոչ մի 

նախարարության իրավունք չունի պահանջել ԵՄ հրահանգների պարտադիր կատարումը: 

Այդ դեպքերում ծրագրի Ձեռնարկողը պասատսխանատվություն է կրում օրենքի տառին 

համապատասխանությունն ապահովելու համար և միևնույն ժամանակ գործում է այնպես, 

ասես առկա է նորմերի պարտադիր կատարումն ապահովող՝ իրավասու մարմին: 

 

ԵՄ թիվ 2006/21/ԵՀ հրահանգ արդյունահանման արդյունքում գոյացող թափոնների 
մասին (Հրահանգ արդյունահանող արդյունաբերություններում գոյացող թափոնների 
կառավարման մասին) 

Այս հրահանգով նախատեսվում է միջոցառումներ, ընթացակարգեր և ցուցումներ՝ 

արդյունահանող արդյունաբերություններում գոյացող թափոնների կառավարման 
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արդյունքում առաջացող՝ շրջակա միջավայրի5 մասնավորապես՝ ջրի, օդի, հողի, 

կենդանական ու բուսական աշխարհի և լանդշաֆտի վրա ունեցած բացասական 

ազդեցությունները, ինչպես նաև մարդու առողջությանը սպառնացող բոլոր հնարավոր 

վտանգները հնարավորինս կանխելու կամ նվազեցնելու համար։ 

 

Այս Հրահանգը կիրառվում է այն թափոնների նկատմամբ, որոնք գոյանում են 

արդյունահանման, հանքային պաշարների մշակման և պահպանման, ինչպես նաև 

քարահանքի մշակման արդյունքում, սակայն որոնք ուղղակիորեն չեն առաջանում նշված 

գործողություններից: Նշված արդյունահանվող թափոնները պետք է կառավարվեն 

մասնագիտացված օբյեկտներում՝ հատուկ կանոններին համամապատասխան: Անդամ 

պետությունները պետք է ձեռնարկեն նախազգուշական միջոցառումներ հասարակության 

առողջության և շրջակա միջավայրի նկատմամբ արդյունահանվող դատարկ ապարների 

մշակման օբյետների հետ կապված ռիսկերը սահմանափակելու համար՝ կիրառելով «առկա 

լավագույն տեխնոլոգիաների» հայեցակարգը: 

 

Դատարկ ապարների լցակույտի նոր տեղամաս կառուցելիս կամ գոյություն ունեցող 

տեղամասը փոփոխության ենթարկելիս պետք է ապահովել հետևյալ միջոցառումների 

ձեռնարկումը6,. 

 

  Լցակույտի տեղակայում համապատասխան վայրում, 

  Լցակույտի տեղամասի կառուցում համապատասխան կերպով, 

  Լցակույտի ֆիզիկական կայունության ապահովվում և հողի, օդի և ջրի աղտոտման 

կանխարգելում, 

  Իրավասու անձանց կողմից լցակույտի դիտանցում և դրանում ստուգումների 

իրականացում, 

  Լցակույտի տեղամասի փակմանն ու հողի վերականգնմանն ուղղված 

միջոցառումների իրականացում և 

  Լցակույտ տեղղամասի փակմանը հաջորդող փուլին ուղղված միջոցառումների 

իրականացում: 

                                                      
5  http://europa.eu/legislation_summaries/environment/waste_management/l28134_en.htm 
6  http://ec.europa.eu/environment/waste/mining/bat.htm 
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Ծրագրին առնչվող պահանջներ 

Ծրագրի գործառնական փուլի մեկնարկից հետո՝ Ծրագրի իրականացման ամբողջ 

ընթացքում ԴԱԼ-ը կծառայի որպես հանքի դատարկ ապարների պահուստավորման օբյեկտ: 

ԿՏՀ-ի գործարկումը ենթադրում է օգտակար հանածոների վերամշակման գործողություններ 

ծրագրի գործառնական փուլի ընթացքում: Հանքի փակման ժամանակ արդյունահանման 

արդյունքում սպառված հանքաքարի կույտը կփակվի հրահանգի պահանջներին 

համապատասխան, քանի որ այդ փուլում այն կդառնա հանքի թափոնների պահման օբյեկտ: 

 

ԿՏՀ-ի, ինչպես նաև ԴԱԼ-ի համար տեղամասերի ընտրությունը ենթարկվել է  Տեղամասի 

այլընտրանքային գնահատման (ՏԱԳ)՝ հավաստիանալու, որ դրանք տեղակայված են 

նպատակահարմար վայրում (տես 5-րդ գլուխը): ՏԱԳ-ի մեջ հաշվի են առնվել հրահանգով 

նախատեսված պահանջները՝ արդյունքում առավել հուսալի գնահատում ստանալու 

նպատակով: Իրականացվել են երկրատեխնիկական դաշտային հետազոտություններ՝ 

որոշելու ընտրված տարածքների ֆիզիկական կայունությունը: Ավարտին է հասցվել և 

իրագործվել ճարտարագիտական մանրամասն նախագծումը՝ աղտոտման կանխումն 

ապահովելու համար: Տեխնիկատնտեսական հիմնավորումները և ԲՍԱԳ-ը  կարևոր փուլեր 

են, որոնք հիմք են հանդիսանում այդ մանրամասն նախագծման համար: Մանրամասն 

նախագծումից հետո նախատեսվում է սկսել Դատարկ ապարների լցակույտի (ԴԱԼ) 

կառուցումը՝ համապատասխան թույլտվությունները ստանալուց հետո: 

 

Հանքի վերականգնման, փակման և ռեկուլտիվացման պլանի համաձայն (տես Հավելված 

8.18-ը)՝ անհրաժեշտ է Ծրագրի մեկնարկից հետո, տարեկան կտրվածքով պատրաստել 

պլանի նորացված տարբերակը:  Այս գործընթացը հնարավորությունն կտա Ծրագրի՝ 

ավարտին մոտենալուն զուգընթաց ավելի շատ մանրամասներ ավելացնել հանքի դատարկ 

ապարների լցակույտի տեղամասի փակման համար: Այս պլանում նախատեսվում է 

ներառել ավարտին հաջորդող կառավարման և փակումից հետո մոնիթորինգի 

իրականացման համար սահմանված պահանջները: 

 

Հրահանգի համաձայն՝ դատարկ ապարների բնութագրումը կատարվում է այնպես, որ 

երաշխավորվի օբյեկտի կառուցվածքի ֆիզիկական ու քիմիական երկարաժամկետ 

կայունությունը, և կանխվեն խոշոր վթարները։ Դատարկ ապարների բնութագրումը, 

անհրաժեշտության դեպքում և դատարկ ապարների լցակույտի կատեգորիային 
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համապատասխան, ներառում է հետևյալ հայեցակետերը՝ 

 

1) կարճաժամկետ ու երկարաժամկետ հիմունքներով կուտակվող թափոնների 

ակնկալվող ֆիզիկական ու քիմիական հատկանիշների նկարագրությունը՝ նշելով 

հատկապես դրա կայունությունը մակերևույթի մթնոլորտային (կլիմայաբանական) 

պայմաններում՝ հաշվի առնելով արդյունահանման ենթակա հանքանյութի կամ 

հանքանյութերի տեսակը և արդյունահանման աշխատանքների ընթացքում 

տեղաշարժվող ծածկաշերտի և (կամ) երակային հանքանյութի բնույթը, 

2) դատարկ ապարների դասակարգումը ըստ 2000/532/ԵՀ որոշման (Որոշմամբ 

սահմանվում է թափոնների ցանկը համաձայն Թափոնների մասին Խորհրդի 

75/422/ԵՏՀ Հրահանգի Հոդված 1-ի (ա) կետի և Վտանգավոր թափոնների մասին 

Խորհրդի 91/689/ԵՏՀ Հրահանգի Հոդված 1-ի (4) կետի համաձայն վտանգավոր 

թափոնների ցանկը հաստատելու մասին Խորհրդի 94/904/ԵՀ Որոշման (ծանուցում է 

թիվ C(2000) 1147 փաստաթղթի համաձայն) մեջ կատարված համապատասխան 

նշումի՝ հատկապես հաշվի առնելով դրա վտանգավոր հատկանիշները, 

3) հանքային պաշարների մշակման ընթացքում օգտագործվող քիմիական նյութերի 

նկարագիրը և դրանց կայունությունը, 

4) հեռացման մեթոդի նկարագրությունը և  

5) դատարկ ապարների փոխադրման կիրառվելիք համակարգը։ 

 

Ծրագրին առնչվող պահանջներ 

ԲՍԱԳ-ում (տես 3-րդ գլուխը) և տեխնիկատնտեսական հիմնավորումներում1  նկարագրվում 

են հանքի դատարկ ապարների փոխադրման և հեռացման եղանակը: Իրականացվել են 

դատարկ ապարների նմուշների երկրաքիմիական բնութագրման մի շարք ընդգրկուն 

փորձարկումներ (տես Գլուխ 4.6.8-ը): 

 

Հրահանգով սահմանվում են դատարկ ապարների լցակույտի դասակարգումը սահմանելու 

չափանիշները: Դատարկ ապարների լցակույտը պետք է դասվի «Ա» կատեգորիային 

հետևյալ դեպքերում՝ 

 

1) չկատարված կամ ոչ ճիշտ կատարված աշխատանք, օրինակ՝ լցակույտի փլուզում 
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կամ պատվարի պայթյուն, որը կարող է առաջացնել խոշոր վթար՝ ելնելով վտանգի 

գնահատումից՝ հաշվի առնելով այնպիսի գործոնները, ինչպիսիք են դատարկ 

ապարների լցակույտի ներկա կամ հետագա չափը, վայրը և շրջակա միջավայրի վրա 

ազդեցությունը, կամ՝ 

2) այն պարունակում է դատարկ ապարներ, որոնք դասակարգվում են որպես որոշակի 

սահմանից բարձր վտանգավորության աստիճան ունեցող թափոններ՝ համաձայն 

91/689/ԵՏՀ հրահանգի («Վտանգավոր թափոնների մասին» 1991թ.-ի դեկտեմբերի 12-ի 

հրահանգ), կամ՝ 

3) այն պարունակում է նյութեր կամ պատրաստուկներ, որոնք դասակարգվում են 

որպես որոշակի սահմանից բարձր վտանգավորության աստիճան ունեցող նյութեր 

կամ պատրաստուկներ՝ համաձայն 67/548/ԵՏՀ հրահանգի («Վտանգավոր նյութերի 

դասակարգման, փաթեթավորման և պիտակավորման վերաբերյալ օրենքների, 

կանոնակարգերի ու վարչական ակտերի համապատասխանեցման մասին» 1967թ.-ի 

հունիսի 27-ի հրահանգ) կամ համաձայն 1999/45/ԵՀ Հրահանգի («Վտանգավոր 

պատրաստուկների դասակարգման, փաթեթավորման և պիտակավորման 

վերաբերյալ անդամ պետությունների օրենքների, կանոնակարգերի ու վարչական 

ակտերի համապատասխանեցման մասին» 1999թ. մայիսի 31-ի հրահանգ)։ 

 

Եթե ընդերքօգտագործողը գտնում է, որ «Ա» կատեգորիային դասվող՝ դատարկ ապարների 

լցակույտի տեղամաս չի պահանջվում, ապա պետք է ներկայացվեն  այդ հանգամանքը 

հիմնավորող բավարար տեղեկություններ, այդ թվում՝ վթարների առաջացման հնարավոր 

վտանգների հատկորոշումը, ներառյալ՝ 

 

1) թափոնների բնութագրումը` II հավելվածին համապատասխան և գործառնական 

փուլում արտադրվելիք արդյունահանման թափոնների հաշվարկված ընդհանուր 

քանակության մասին նշում, 

2) այդպիսի թափոններ առաջացնող գործողությունների և հետագա մշակման այն 

գործողությունների նկարագրությունը, որոց ենթարկվում են դրանք, 

3) նկարագրություն այն մասին, թե ինչպիսի բացասական ազդեցություններ կարող է 

ունենալ այդպիսի թափոնների հեռացումը շրջակա միջավայրի և մարդու 

առողջության վրա, և այն կանխարգելիչ միջոցները, որոնք պետք է ձեռնարկվեն 
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աշխատանքի ընթացքում և փակումից հետո շրջակա միջավայրի վրա բացասական 

ազդեցությունը նվազագույնի հասցնելու համար, 

4) հսկողության ու մոնիթորինգի առաջարկված ընթացակարգերը, 

5) փակման համար առաջարկված պլանը՝ ներառյալ վերականգնումը, փակումից հետո 

կիրառվող ընթացակարգերը և մոնիթորինգը, 

6) 2000/60/ԵՀ հրահանգի համաձայն՝ ջրի որակի վատթարացումը կանխելուն և օդի ու 

հողի աղտոտումը կանխելուն կամ նվազագույնի հասցնելուն ուղղված 

միջոցառումները և 

7) Դատարկ ապարների գործարկման արդյունքում ազդեցության ենթարկվող հողի 

վիճակի ուսումնասիրություն: 

 

Ծրագրին առնչվող պահանջներ 

Դատարկ ապարների լցակույտի դասակարգումը սովորաբար կատարվում է լիազոր 

մարմնի կողմից:  Այս դեպքում, պայմանավորված Հայաստանի՝ ԵՄ անդամ պետություն 

չլինելու հանգամանքով, չկա որևէ լիազոր մարմին: ԴԱԼ-ը, ինչպես նաև ԿՏՀ-ն, ամենայն 

հավանականությամբ, չեն դասակարգվի որպես «Ա» կատեգորիայի դատարկ ապարների 

լցակույտեր: Թեև Ծրագրի գործառնական փուլում ԿՏՀ-ում օգտագործվում է ցիանիդի 

լուծույթ, լցակույտն այդ ժամանակահատվածի ընթացքում չի դասակարգվում որպես  

թափոն: Փակման ժամանակ, երբ ԿՏՀ-ն վերածվում է թափոնի, նախատեսվում է ցիանիդի 

ամբողջ քանակությունը համակարգից չեզոքացնել և ջրի շիթով լվանալ՝ լցակույտը 

դարձնելով անվտանգ: 
 

Այս ԲՍԱԳ-ում (3-րդ գլուխ և 6-րդ գլուխ, և դրանց առնչվող՝ շրջակա միջավայրի 

կառավարման պլանները՝ 8-րդ գլուխ) ներկայացվում են մանրամասներ այն մասին, թե 

ինչպես են կառավարվելու առաջացած թափոնները, թափոնների գոյացման արդյունքում 

առաջացող հնարավոր բնապահպանական ազդեցությունները և հնարավոր այդ 

ազդեցությունները մեղմելու միջոցառումները: 

 

ԹԱԴԿՊ-ում (տես Հավելված 8.23-ը) ներկայացված են բավարար տեղեկություններ, որոնք 

իրավասու մարմմին հնարավորություն են տալիս գնահատել ընդերքօգտագործողի 

կարողությունը՝ դատարկ ապարների կառավարման պլանում նշված նպատակների 
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իրագործման հարցում՝ այս հրահանգով սահմանվածի համաձայն։  

 

Հասարակության առողջության կամ շրջակա միջավայրի համար վտանգ ներկայացնող 

հանքի թափոնների օբյեկտները գործարկողները պետք է մշակեն. 

  Խոշոր վթարների կանխման քաղաքականություն, 

  Անվտանգության կառավարման համակարգ և 

  Արտակարգ իրավիճակների վերաբերյալ ներքին պլան՝ նշելով վթարի դեպքում 

տարածքում ձեռնարկվելիք միջոցառումները: 

 

Իրավասու մարմինը պետք է մշակի արտակարգ իրավիճակների վերաբերյալ արտաքին 

ծրագիր՝ նշելով վթարի դեպքում տարածքի սահմաններից դուրս ձեռնարկվելիք 

միջոցառումները։ Արտակարգ իրավիճակների վերաբերյալ այս պլանի նպատակն է՝ 

նվազեցնել առողջության և շրջակա միջավայրի վրա խոշոր վթարների հետևանքով 

առաջացած հնարավոր ազդեցությունները և ապահովել շրջակա միջավայրի 

վերականգնումը նման վթարից հետո: Դրանում պետք է նախատեսվի հասարակության 

մասնակցությունը, ինչպես նաև պետք է հաշվի առնվեն ներկայացված կարծիքները:  

 

Ծրագրին առնչվող պահանջներ 

Լիդիան ընկերությունը մշակել է արտակարգ իրավիճակների և արտահոսքի կանխման 

ներքին պլաններ: Արտակարգ իրավիճակների պատրաստվածության և արտահոսքի 

կանխման և արագ արձագանքման պլանը (Հավելված 8.9) ներառում են վթարների 

կանխման քաղաքականությունը, անվտանգության կառավարման համակարգը և վթարի 

դեպքում տարածքում ձեռնարկվելիք միջոցառումները: 

 

Հայաստանում չկա այն իրավասու մարմինը, որը, «Արդյունահանման արդյունքում գոյացող 

թափոնների մասին» հրահանգի համաձայն, պետք է մշակի արտակարգ իրավիճակների 

դեպքում արտաքին պլանը:  Լիդիանը արտակարգ իրավիճակների դեպքում պլանով 

նախատեսվող միջոցառումները կներառի  Համայնքի, առողջության, ապահովության և 

անվտանգության պլանում (ՀԱԱԱՊ Հավելված 8.16): 
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Դատարկ ապարների լցակույտը գործարկողները պետք է գործունեություն 

իրականացնելուց առաջ պետք է ներկայացնեն ֆինանսական երաշխիք՝ ապահովելու 

հրահանգով սահմանված պարտավորությունների կատարումը և օբյեկտի փակումից հետո 

տեղամասը վերականգնելու համար պահանջվող ֆինանսական միջոցների առկայությունը 

և մատչելիությունը: ՀՀ օրենսդրությամբ ևս կարգավորում են ֆինանսական երաշխիքների 

հետ կապված հարցերը: Դրանք նույնպես կարգավորվում են Ընդերքի մասին օրենսգրքով 

(տես Բաժին 2.1.2-ը): 

 

Ծրագրին առնչվող պահանջներ 

Ֆինանսական երաշխիքը պետք է տրամադրվի պարտատոմսի տեսքով, որը պետք է 

բավարար լինի պարտավորությունների չկատարման դեպքում՝ վերականգնման և շրջակա 

միջավայրի պահպանությանն ուղղված գործողություններն իրականացնելու համար: 

Ֆինանսական միջոցների վերաբերյալ մանրամասները ներկայացված են ՏՀ7-ում: 

 

Հրահանգ թափոնների մասին (2008/98/ԵՀ հրահանգ) 
Այս hրահանգով ամրագրվում են թափոնների կառավարման (ոչ հանքարդյունաբերական 

թափոնների) հետ կապված հիմնական հայեցակարգերը և սահմանումները, այդ թվում՝ 

թափոնների, դրանց վերամշակման և վերականգնման սահմանումները8: Դրանով 

ներկայացվում են, թե երբ է թափոնը դադարում այդպիսին լինելուց և դառնում է 

երկրորդային հումքային նյութ (այսպես կոչված «ոչ թափոնային» չափորոշիչներ), ինչպես 

նաև թափոնները կողմակի արտադրանքից տարբերակելու եղանակները: Հրահանգով 

սահմանվում են թափոնների կառավարմանն սկզբունքները: Դրա համաձայն պահանջվում 

է, որ թափոնների կառավարումն իրականացվի. 

  Առանց մարդու առողջությունը վտանգելու և շրջակա միջավայրին վնաս հասցնելու 

և, մասնավորապես, առանց ջրին, օդին, հողին, բուսականությանը կամ 

կենդանիներին վտանգ սպառնալու, 

  Առանց ձայնի կամ բույրի պատճառով անհանգստություն պատճառելու և 

  Առանց գյուղերը և հատուկ հետաքրքրության վայրերը բացասական ազդեցության 

ենթարկելու։  

                                                      
7 http://ec.europa.eu/environment/waste/framework/index.htm 
8  http://ec.europa.eu/environment/waste/framework/index.htm 
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ԵՄ անդամ պետությունների՝ թափոնների վերաբերյալ օրենսդրությունը և 

քաղաքականությունը պետք է կիրառվի որպես թափոնների կառավարման հիերարխիայի 

առաջնահերթ հրամայական (տես Նկար 2.5): 

 
Նկար 2.5. ԵՄ Թափոնների կառավարման հիերարխիա 

Հրահանգով ներկայացվում են «վճարում է աղտոտողը» սկզբունքը և «արտադրողների 

նկատմամբ ընդլայնված պատասխանատվությունը»: Այն պարունակում է դրույթներ 

վտանգավոր թափոնների և նավթային թափոնների վերաբերյալ և ներառում է թափոնների 

վերամշակման և վերականգնման վերաբերյալ երկու նոր նպատակներ, որոնք պետք է 

իրագործվեն մինչև 2020թ.-ը՝ տնտեսություններից կամ տնտեսությունների նման այլ 

ծագման ոչ պիտանի նյութերի վերաօգտագործման նախապատրաստում և վերամշակում՝ 

50 տոկոսով և շինարարական ու քանդման թափոնների վերաօգտագործման 

նախապատրաստում, վերամշակում և այլ տեսակի վերականգնու՝մ 70 տոկոսով: 

Հրահանգով սահմանված պահանջների համաձայն՝ անդամ պետությունները պետք է 

հաստատեն թափոնների կառավարման պլաններ և թափոնների կանխման ծրագրեր: 

 

Ծրագրին առնչվող պահանջներ 

Լիդիան ընկերությունը կազմել է Թափոնների կառավարման համալիր պլան (Հավելված 

8.13), որն ապահովում է ուղեցույցներ Ծրագրի շրջանակներում առաջացած թափոնների 
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կառավարման համար՝ «Թափոնների մասին» հրահանգին, Հայսատանի օրենսդրությանը և 

մյուս միջազգային  և ԵՄ ստանդարտներին  համապատասխան: 

 

 

Հրահանգ ջրի մասին (2001 թ.-ի 2000/60/ԵՀ հրահանգ (ՀՋ)) 

ՀՋ-ն սահմանում է Եվրոպայի տարածքում մաքուր ջրի պահպանման իրավական հիմքերը և 

ապահովում է դրա երկարաժամկետ և կայուն օգտագործումը9: Հրահանգով սահմանվում է 

գետերի ավազանների, բնական աշխարհագրական և հիդրոլոգիական միավորների հիման 

վրա ջրի կառավարմանն ուղղված նորարարական մոտեցումը, ինչպես նաև անդամ 

պետությունների կողմից ջրային էկոհամակարգերի պաշտպանության իրականացման 

հատուկ վերջնաժամկետները: Այս հրահանգն անդրադառնում է ներքին մակերևութային 

ջրերին, անդրսահմանային ջրերին, առափնյա ջրերին և ստորերկրյա ջրերին: Հրահանգով 

սահմանվում են ջրի կառավարման վերաբերյալ մի շարք նորարարական սկզբունքներ, այդ 

թվում՝ հասարակության մասնակցությունը տնտեսական մոտեցումների ծրագրմանը և 

դրանց ինտեգրմանը՝ ներառյալ ջրային ծառայությունների ծախսերի վերականգնումը: 

 

Ծրագրին առնչվող պահանջներ 

«Ջրի մասին» hրահանգով պարտականությունները դրվում են ոչ թե Ծրագրի 

Ձեռնարկողների այլ՝ ԵՄ անդամ պետությունների վրա: Այդուհանդերձ, հրահանգի ոգուն 

համապատասխան գործելու համար Ծրագրի շրջանակներում մշակվել է Մակերևութային 

ջրերի կառավարման պլան (ՄՋԿՊ Հավելված 8.25), որը ներառում է Ծրագրի 

շրջանակներում ազդեցության ենթարկված տարածքները հատող գետային ավազաններից  

յուրաքանչյուրը (այսինքն՝ Արփա, Որոտան և Դարբ գետերը) և որն այժմ հիմնված է 

ելակետային մոնիթորինգի տվյալների ծավալուն բազայի վրա: Մոնիթորինգը ներառում է 

ստորերկրյա և մակերևութային ջրային ռեսուրսները: Ծրագիրը ներառում է 

ճարտարագիտական նախագծման և շինարարական միջոցառումները10, որոնք ուղղված են 

ազդեցության ենթարկված գետային ավազաններում ջրային ռեսուրսների որակի 

                                                      
9  http://ec.europa.eu/environment/water/participation/notes_en.htm 
10  Օրինակ՝ ցածր թափանցելիություն ունեցող կավի ծածկաշերտեր՝ ԴԱԼ-ի և ԿՏՀ-ի համար, տարափային 

վարարաջրերի կառավարման հսկողությանն ուղղված միջոցառումներ, որոնց միջոցով 
հանքարդյունահանման արդյուքում ազդեցության ենթարկված ջուրն առանձնացվում է մաքուր ջրից: 
Մանրամասների համար՝ տես 3-րդ գլուխը:. 
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վատթարացումը կանխելուն: 

 

 

Հրահանգ թափանցիկության և հաշվապահական հաշվառման մասին (2004/109/ԵՀ 

հրահանգները փոփոխող 2013/50/ԵՄ հրահանգ) 
2004/109/ԵՀ հրահանգում կատարված հիմնական փոփոխություններն11 են: 

 

  Պահանջել այն բոլոր ֆինանսական գործիքների հիմնական տիրապետումների 

մասին տեղեկությունների բացահայտում, որոնք կարող են օգտագործվել նշված 

ընկերություններում տնտեսական շահ ստանալու համար և ապահովում են նույն 

արդյունքը, ինչ՝ սեփական կապիտալի տիրապետումները, 

  Վարչական բեռը նվազեցնելու և երկարաժամկետ ներդրումները խթանելու 

նպատակով՝ չեղյալ են հայտարարվել եռամսյակային կտրվածքով ֆինանսական 

տեղեկություններ հրապարակելու վերաբերյալ պահանջները: Անդամ 

պետությունները չեն կարող իրենց ազգային օրենսդրությամբ սահմանել 

ֆինանսական տեղեկություններ հրապարակելու պահանջ, որը կենթադրի 

ֆինանսական հաշվետվությունների ներկայացում ավելի հաճախ, քան տարեկան և 

կիսամյակը մեկ անգամ: 

 

Հաշվապահական հաշվառման մասին հրահանգներում կատարված փոփոխությունների 

համաձայն՝ արդյունահանող և փայտամթերմամբ զբաղվող խոշոր ընկերությունները 

պարտավոր են առանձին հաշվետվությամբ բացահայտել տեղեկություններ իրենց կողմից 

այն երկրների կառավարություններին կատարվող վճարումների վերաբերյալ, որտեղ 

իրականացնում են իրենց գործունեությունը: Հաշվետություններ պետք է նաև ներկայացվեն 

ծրագրի կտրվածքով, այն դեպքում, երբ վճարումներն առնչվում առանձին ծրագրերի: Այս 

պահանջները տարածվում են ԵՄ-ի կողմից կարգավորվող շուկաների ցանկում թվարկված 

բոլոր ընկերությունների վրա, անգամ եթե դրանք գրանցված չեն Եվրոպական Տնտեսական 

Տարածքում (ԵՏՏ) և գործունեություն  են ծավալում երրորդ երկրում: Հաշվետվությունը պետք 

է ներառի վճարումների տեսակները՝ Արդյունահանող ճյուղերի թափանցիկության 

նախաձեռնությամբ (ԱՃԹՆ) ներկայացված վճարումների համեմատությամբ:  
                                                      
11 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32013L0050 
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Ծրագրին առնչվող պահանջներ 

Լիդիանը կհրապարակի տարեկան հաշվետվություն ԵՄ հրահանգի պահանջներին 

համապատասխան, ինչպես նաև 2.2.6. բաժնում քննարկված՝ Արդյունահանող ճյուղերի 

թափանցիկության նախաձեռնությամբ (ԱՃԹՆ) սահմանված  պահանջների համաձայն:  

 

Առողջության և անվտանգության մասին հահանգներ12 

Աշխատավայրում առողջության և անվտանգության պահպանման մասին կան մի շարք ԵՄ 

հրահանգներ, ուղեցույցներ և ստանդարտներ: Աշխատանքի ժամանակ անվտանգության և 

առողջության վերաբերյալ Համայնքի ռազմավարությամբ սահմանվում է առողջության և 

անվտանգության վերաբերյալ եվրոպական քաղաքականությունը կարգավորող 

քաղաքական շրջանակը: Այս համապարփակ ռազմավարության շրջանակներում ընդունվել 

են մի շարք ԵՄ հրահանգներ, որոնք հիմնականում անդրադառնում են աշխատանքի 

ժամանակ առողջության և անվտանգության (ԱԱ) հետևյալ առանձին հայեցակետերին: 

 

  Հատուկ հանձնարարություններ (օրինակ՝ ձեռքով բեռներ տեղափոխելը), 

  Հատուկ վտանգներ (օրինակ՝ վտանգավոր նյութերի ազդեցությանը ենթարկվելը), 

  Հատուկ աշխատավայրեր և ոլորտներ (օրինակ՝ ժամանակավոր աշխատանքային 

տեղամասեր, արդյունահանմամբ զբաղվող ճյուղեր, ձկնորսական նավեր), 

  Աշխատողների հատուկ խմբեր (օրինակ՝ հղի կանայք, երիտասարդ աշխատողներ, 

ֆիքսված  տրողությամբ պայմանագրով աշխատող անձինք), 

  Աշխատանքի հետ կապված որոշակի հայեցակետեր (օրինակ՝ աշխատաժամանակի 

կազմակերպում): 

 

Առանձին հրահանգներով սահմանվում են այս ռիսկերի գնահատման եղանակները, իսկ 

որոշ դեպքերում՝ որոշակի նյութերի կամ ռեագենտների սահմանային արժեքները: Նշված 

հրահանգներով սահմանված ստանդարտները աշխատողների պաշտպանության 

նվազագույն ստանդարտներն են, և անդամ երկրները կարող են պահպանել կամ սահմանել 

պաշտպանության առավել բարձր մակարդակներ: 

                                                      
12  http://osha.europa.eu/en/legislation/index.html 
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Ծրագրին առնչվող պահանջներ 

Լիդիանը մշակել է Աշխատանքային հիգիենայի և անվտանգության  պլան ( ԱՀԱՊ 

Հավելված 8.3-ը), որի համաձայն պետք է ապահովվի Հայաստանում գործող 

ստանդարտներով, ԵՄ ստանդարտերով և ՄԹ (Եվրոպական՝ ներդաշնակեցված)  

կանոնկարգերով սահմանված պահանջների կատարումը: 

 

Խորհրդի 98/59/ԵՀ հրահանգ աշխատանքից կոլեկտիվ ազատման մասին  
Այս հրահանգին հստակ կերպով անդրադարձ է կատարվում ՎԶԵԲ-ի Կատարողական 

պահանջ 2-ով և հաճախորդներից ակնկալվում է կառավարման պլանի մշակում՝ ծախսերի 

կրճատման հետ կապված պահանջները13 բավարարելու համար:  

 

Այս հրահանգի համաձայն՝ աշխատանքից կոլեկտիվ ազատում նախատեսող յուրաքանչյուր 

գործատու պետք է խորհրդակցություններ անցկացնի աշխատողների ներկայացուցիչների 

հետ՝ վերջիններիս հետ համաձայնության գալու նպատակով: Նման խորհրդակցությունների 

ընթացքում պետք է քննարկվեն առնվազն աշխատանքից կոլեկտիվ ազատումից կամ 

համապատասխան աշխատողների թիվը կրճատելուց խուսափելու և դրանց հետևանքները 

մեղմելու եղանակներն ու միջոցները՝ ձեռնարկելով այնպիսի սոցիալական միջոցներ, որոնք 

ուղղված կլինեն աշխատանքից ազատված աշխատողներին այլ աշխատանքի 

տեղավորմանը կամ նրանց վերապատրաստմանը։ 

 

Հրահանգով սահմանվում է նաև գործատուի կողմից աշխատողին տրամադրվող 

տեղեկատվությունը և աշխատանքից կոլեկտիվ ազատման իրականացման ընթացակարգը: 

Հրանագնի նպատակն է՝ անդամ պետությունների՝ աշխատանքի վերաբերյալ 

համապատասխան օրենքների միջև համապատասխանության ապահովումը՝ 

աշխատանքից կոլեկտիվ ազատման դեպքերում աշխատողներին առավենագույն 

պաշտպանություն տրամադրելու համար: 

 

 

                                                      
13 

http://europa.eu/legislation_summaries/employment_and_social_policy/employment_rights_and_work_organisation/c10
808_en.htm 
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Ծրագրին առնչվող պահանջներ 

Այս հրահանգով սահմանված պահանջը ներառվել է Լիդիան ընկերության աշխատանքի 

ընդունման ընթացակարգում, այնպես որ, եթե առաջանա աշխատանքից կոլեկտիվ 

ազատումներ կատարելու անհրաժեշտութուն, Լիդիան ընկերությունը կկատարի ծախսերի 

կրճատման այլընտրանքների վերլուծություն: Եթե չգտնվեն ծախսերի կրճատման 

կենսունակ այլընտրանքներ, ապա կմշակվի ծախսերի կրճատման պլան, որը կիրագործվի՝ 

աշխատողների վրա ծախսերի կրճատմամբ պայմանավորված բացասական ազդեցությունը 

մեղմելու համար. Ծախսերի կրճատման պլանը կմշակվի Լիդիան ընկերության Մարդկային 

ռեսուրսների քաղաքականությանը, Աշխատանքային օրենսգրքի դրույթներին և Խորհրդի 

98/59/ԵՀ հրահանգի պահանջներին համապատասխան (հավելված 8.4): 

 

ՎԶԵԲ-ը և կենսամիջավայրի, թռչունների և ՇՄԱԳ-ի վերաբերյալ հրահանգները 

ՎԶԵԲ-ը հավատարիմ է ԵՄ-ի բնապահպանական սկզբունքների, պրակտիկայի եւ անկախ 

ստանդարտների ընդունման խթանմանը իր կողմից ֆինանսավորվող ծրագրերում, որտեղ 

դրանք կարող են կիրառվել ծրագրի մակարդակով, անկախ դրանց աշխարհագրական 

դիրքից: Երբ հյուրընկալող երկրի կանոնակարգերը տարբերվում են ԵՄ-ի անկախ 

բնապահպանական չափորոշիչներից/ ստանդարտներից, ակնկալվում է, որ ծրագրերը 

պետք է համապատասխանեն դրանցից խստագույնին: ՎԶԵԲ-ի կատարողականի պահանջ 

6-ի համատեքստում պետք է հաշվի առնվեն ԵՄ-ի երեք հիմնական  հրահանգները անկախ 

ծրագրի իրականացման երկրից: Դրանք են. կենսամիջավայրի, թռչունների և ՇՄԱԳ-ի 

վերաբերյալ հրահանգները: 

 

Կենսամիջավայրի վերաբերյալ հրահանգը թվարկում է կենսամիջավայրի ավելի քան 200 

տեսակ և կենդանիների ավելի քան 1000 տեսակ, որոնց համար պահպանման հատուկ 

միջոցներ են պահանջվում: Հավելված I թվարկում է միջավայրի տեսակները, իսկ Հավելված 

II ՝ կենդանիների տեսակները, որոնց համար Հատուկ Պահպանվող Տարածքներ (ՀՊՏ) են 

պահանջվում (Հավելված III - ում նկարագրված պայմանների համաձայն): Այդ տարածքների 

համար գործում են զարգացման սահմանափակումներ, իսկ 2014թ.-ին կատարված 

փոփոխությունը պահանջում է մեղմացման հիերարխիա ՀՊՏ-ներում համապատասխան 

զարգացումների դեպքում: Սա թույլ է տալիս բացասական հետևանքների դեպքում 

կենսաբազմազանության կորստի փոխհատուցում: Հավելված IV-ը թվարկում է կենդանիների 



ԼԻԴԻԱՆ ԻՆԹԵՐՆԵՅՇՆԼ 
Ամուլսարի ոսկու հանքի ծրագիր 
Բնապահպանական և սոցիալական ազդեցությունների գնահատում, Գլուխ 2  

 
ZT520088 
Հունիս 2016թ. 

Տարբերակ 10 Էջ 81 

 

 

այն տեսակները, որոնք խիստ պահպանության կարիք ունեն, և արգելում է այդ տեսակների 

սպանդը կամ որսը, դիտավորյալ անհանգստացումը,  դրանց բազմացման կամ հանգստի 

վայրերի ոչնչացումը, պահելը կամ առևտուրը: Հավելված V թվարկում է կենդանիների  այն 

տեսակները, որոնց վերահսկվող որսը կամ պահելը արգելված չէ: Հավելված VI-ը թվարկում է 

սպանդի, որսի և տեղափոխման արգելվող միջոցները:  

 

Թռչունների վերաբերյալ Հրահանգը արգելում է այնպիսի միջոցառումները, որոնք 

անմիջականորեն սպառնում են վայրի թռչունների գոյատևմանը: Սա ներառում է 

թռչունների սպանդը կամ որսը, ձվերը հավաքելը և բների ոչնչացումը, ինչպես նաև կենդանի 

կամ մահացած թռչունների առևտուրը: Որոշ տեսակների կանոնակարգված և 

բալանսավորված  որսը թույլատրվում է: Հավելված I-ը թվարկում է սահմանափակ 

քանակությամբ և անհետացող տեսակները, որոնց համար հատուկ կենսամիջավայրի 

պահպանման միջոցառումներ են պահանջվում (Հատուկ Պահպանվող Տարածքներ): 

Հավելված II-ը թվարկում է այն տեսակները, որոնց կանոնակարգված որսը թույլատրվում է, 

իսկ Հավելված III –ը թվարկում է այն տեսակները, որոնց օրինական ճանապարհով 

առևտուրը արգելված չէ:  

 

ՇՄԱԳ-ի վերաբերյալ հրահանգը նկարագրում է հանրային և մասնավոր այն ծրագրերը, 

որոնք, ամենայն հավանականությամբ, էական ազդեցություն կարող են ունենալ շրջակա 

միջավայրի վրա, ինչպես նար դրանց ազդեցության գնահատումների վերաբերյալ 

պահանջները: Հավելված I –ը թվարկում է այն ծրագրերը, որոնց համար ՇՄԱԳ-ը 

պարտադիր է: Հավելված II-ը թվարկում է ան ծրագրերը, որոնց անդամ-պետությունների 

իշխանություններն են որոշում, թե արդյո՞ք ՇՄԱԳ պահանջվում է նախնական 

ուսումնասիրությունից հետո: ՇՄԱԳ-ի վերաբերյալ հրահանգը փոփոխվել է 2014թ: Ի թիվս 

այլ փոփոխությունների, ՇՄԱԳ-ները ավելի հասկանալի են դարձել հանրությանը և 

շահագործող ընկերություններին պարտավորեցնում են հետևել մեղմացման հիերարխիային 

(ներառյալ կենսաբազմազանության փոխհատուցումը):  

 

Ծրագրի պահանջները 
Կենսամիջավայրի, թռչունների և ՇՄԱԳ-ի վերաբերյալ հրահանգների պահանջները հաշվի 

են առնվել ԲՍԱԳ-ի նախապատրաստման ընթացքում: Կենսամիջավայրի վերաբերյալ 
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հրահանգը առավել էական հետևանքներ կունենա Ծրագրի համար, քանի որ Հավելված IV-

ում թվարկված կենդանիների տեսակներից ՝ գորշ արջը (Ursus arctos) բնակվում է Ծրագրի 

տարածքում:  

 

2.2.4 Էկվատորի (հավասարության) սկզբունքներ14 

Էկվատորի սկզբունքներն ի սկզբանե մշակվել են 2003թ.-ի հունիսին 10 առաջատար 

ֆինանսական հաստատությունների կողմից՝ ծրագրի ֆինանսավորման հետ կապված 

բնապահպանական և սոցիալական ռիսկերի որոշման, գնահատման և կառավարման 

խնդրի առնչությամբ մոտեցում ապահովելու նպատակով: Մինչև 2014թ. հուլիսը 79 

ֆինանսական հաստատություններ դարձան Էկվատորի սկզբունքների ստորագրող կողմ 

(այսուհետ՝ Էկվատորի սկզբունքների ֆինանսական հաստատություններ, ԷՍՖՀ)՝ 

ապահովելու համար, որ ֆինանսավորված ծրագրերը մշակվեն սոցիալապես 

պատասխանատու կերպով և արտացոլեն բնապահպանական կառավարման փորձը: 

Սկզբունքները վերաբերում են միջազգային այն բոլոր նոր ծրագրերի ֆինանսավորմանը, 

որոնց ծրագրային ընդհանուր կապիտալ ծախսերը կազմում են 10 միլիոն ԱՄՆ դոլար կամ 

ավելի: Ծրագիրը դասվում է նշված կատեգորիային: 

 

2013թ.-ի հունիսի 4-ին հրատարակվեցին Էկվատորի սկզբունքներ III-ը (ԷՍ): ԷՍ III-ում 

առաջարկված հիմնական թեմաները և զարգացման ոլորտները ներառում են՝ 

 

  ԷՍ-ի շրջանակի ընդլայնում՝ ծրագրի հետ կապված կորպորատիվ վարկերի և 

կարճաժամկետ վարկերի մասով, 

  Փոփոխություններ, որոնք արտացոլում են ՄՖԿ Կատարողական ստանդարտներում 

2012թ.-ի հունվարին կատարված լրացումները (տես բաժին 2.2.2-ը), 

  Նոր պահանջներ, որոնք վերաբերում են կլիմայի վրա ազդեցությունների 

կառավարմանը,   

  Մարդու իրավունքներին առնչվող խնդիրների առավել խիստ ընդգծում՝ հետևելով և 

ընդունելով ձեռնարկատիրական և մարդու իրավունքների վերաբերյալ Միացյալ 

Ազգերի Կազմակերպության (ՄԱԿ) «Պաշտպանություն, հարգանք և հատուցում» 

ծրագրին և ձեռնարկատիրական գործունեության և մարդու իրավունքների 
                                                      
14  Էկվատորի սկզբունքներ III, 2013թ. , ww.equator-principles.com/index.php.ep3 
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վերաբերյալ Ղեկավար սկզբունքներին և 

  Հաշվետվությունների ներկայացման և թափանցիկության աստիճանի բարձրացում: 

 

Էկվատորի տասը սկզբունքներն են՝ 

 

  Սկզբունք 1 – Ուսումնասիրություն և դասակարգում. Այս սկզբունքի համաձայն՝ 

պահանջվում է ծրագրերի դասակարգում ըստ հնարավոր ազդեցությունների և 

ռիսկերի ծավալի՝ ՄՖԿ-ի սոցիալական և բնապահպանական ցուցանիշների 

համաձայն, 

  Սկզբունք 2 – Սոցիալական և բնապահպանական գնահատում. Այս սկզբունքի 

համաձայն՝ պահանջվում է սոցիալական ոլորտի և շրջակա միջավայրի վրա 

ազդեցությունների և ռիսկերի գնահատում, ինչպես նաև ազդեցությունները 

թույլատրելի մակարդակների հասցնելու նպատակով դրանց նվազեցմանն ու 

կառավարմանն ուղղված գործողությունների հաստատում, 

  Սկզբունք 3 – Կիրառելի սոցիալական և բնապահպանական ստանդարտներ. Այս 

սկզբունքի համաձայն՝ սահմանվում են ՄՖԿ-ի կատարողական ստանդարտները և 

բնապահպանական, առողջապահական և անվտանգության (ԲԱԱ) ուղեցույցները՝ 

ընդունող երկրի օրենսդրությունը համալրելու համար որպես սոցիալական և 

բնապահպանական ցուցանիշների հիմք, 

  Սկզբունք 4 – Գործողությունների ծրագիր և կառավարման համակարգ. Այս սկզբունքի 

համաձայն՝ պահանջվում է մշակել ծրագիր գնահատմամբ նշված ազդեցությունների 

և ռիսկերի կառավարման համար անհրաժեշտ նվազեցմանն ուղղված 

միջոցառումների իրականացման, ուղղիչ գործողությունների կատարման և 

վերահսկողությանն ուղղված միջոցառումների իրականացման համար 

գնահատմամբ նշված ազդեցությունների և ռիսկերի կառավարման համար, 

  Սկզբունք 5 – Խորհրդատվություն և հրապարակում. Այս սկզբունքի համաձայն՝ 

պահանջվում է տրամադրել անվճար, նախնական և լիարժեք խորհրդատվություն և 

ապահովել լիարժեք մասնակցություն այն ծրագրերին, որոնք կարող են զգալի 

բացասական ազդեցություն ունենալ տեղական համայնքների վրա: Պահանջվում  է 

պատշաճ ձևով իրականացնել Գնահատման և Գործողությունների ծրագրի 

հրապարակում, 
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  Սկզբունք 6 – Բողոքների ներկայացման և ուսումնասիրության մեխանիզմ. Այս 

սկզբունքի համաձայն՝ պահանջվում է կառավարման համակարգում, որպես դրա մի 

մաս, ներառել բողոքների ներկայացման և ուսումնասիրության համապատասխան 

գործընթաց և ապահովել ազդակիր համայնքների կողմից նշված գործընթացի 

վերաբերյալ տեղեկատվության ստացումը, 

  Սկզբունք 7 – Անկախ փորձաքննություն. Այս սկզբունքի համաձայն՝ սոցիալական և 

բնապահպանական անկախ փորձագետներց պահանջվում է ուսումնասիրել 

Գնահատումը, Գործողությունների ծրագիրը, ինչպես նաև խորհրդատվության 

գործընթացը՝ Սկզբունքներին դրանց համապատասխանությունը գնահատելու 

համար, 

  Սկզբունք 8 – Պայմանագրեր. Այս սկզբունքում ներառված են առաջատար 

պայմանագրերի համապատասխանությունն ընդունող երկրի պահանջներին և 

Գործողությունների ծրագրի կատարման պահանջներին, սոցիալական և 

բնապահպանական միջոցառումների վերաբերյալ պարբերաբար 

հաշվետվությունների ներկայացումը, ինչպես նաև սարքավորման շահագործումից 

հանումը և, անհրաժեշտության դեպքում, փակումը, 

  Սկզբունք 9 – Անկախ մոնիթորինգ և հաշվետվությունների ներկայացում. Այս 

սկզբունքի համաձայն՝ սոցիալական և/կամ բնապահպանական անկախ 

փորձագետներից պահանջվում է ստուգել մոնիթորինգի արդյունքում ստացված և 

հաշվետվությամբ ներկայացված տեղեկատվությունը, և 

  Սկզբունք 10 – ԷՍՖՀ-ի հաշվետվությունների ներկայացումը. Այս սկզբունքի 

համաձայն՝ ԷՍՖՀ-ից պահանջվում է ներկայացնել տարեկան հրապարակային 

հաշվետվություն Էկվատորի սկզբունքների իրականացման գործընթացի և փորձի 

վերաբերյալ: 

 

3-րդ սկզբունքը հստակ կերպով խաչաձև հղում է կատարում ՄՖԿ-ի Կատարողական 

ստանդարտներին և Համաշխարհային բանկի խմբի ԲԱԱ ուղեցույցներին և միավորում է 

դրանք: Այսպիսով, ֆինասավորում հայցող ծրագրերը պարտավոր են մշակման 

գործընթացում կիրառել ՄՖԿ-ի Կատարողական ստանդարտները, Համաշխարհային 

բանկի/ ԲԱԱ ուղեցույցները, այդ թվում՝ արդյունաբերության տվյալ ոլորտի ԲԱԱ 

ուղեցույցները: 
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Կատարողական ստանդարտների15 2012թ.-ի հունվարի տարբերակը և դրա Ղեկավար 

սկզբունքները16, Համաշխարհային բանկի ԲԱԱ ուղեցույցները17 և առաջատար փորձի 

նյութերը կիրառելի են ծրագրի՝ ՄՖԿ-ի և ԷՍՖՀ-ի ներդրումների հետ կապված փուլում: 

 

2.2.5 Ասիական զարգացման բանկի (ԱԶԲ) քաղաքականությունը և պահանջները 
2009թ.-ի Երաշխիքային քաղաքականության հայտարարագիրը  
Ասիական զարգացման բանկը սահմանել է իր երաշխիքային պահանջները իր 2009թ.-ի 
Երաշխիքային քաղաքականության հայտարարագրում (ԵՔՀ), որը լույս է տեսել 2009թ.-ի 
հունիսին և ուժի մեջ մտել 2010թ.-ի հունվարին: Այն վերաբերում է  ԱԶԲ-ի կողմից 
ֆինանսավորվող և/կամ ԱԶԲ-ի կողմից կառավարվող սուվերեն և  ոչ սուվերեն բոլոր 
ծրագրերին, և դրանց բաղադրիչներին, անկախ ֆինանսավորման աղբյուրից, այդ թվում, 
ներդրումային նախագծերին, որոնք ֆինանսավորվում են վարկային; և/կամ գրանտային;  
և/կամ այլ միջոցներով, ինչպիսիք են սեփական կապիտալը և / կամ երաշխիքները:  
 
ԱԶԲ-ի ԵՔՀ-ի նպատակն է.  

(i) որտեղ հնարավոր է, խուսափել շրջակա միջավայրի և ազդակիր հանրության 
վրա ծրագրի բացասական ազդեցություններից,  

(ii) (ii) նվազագույնի հասցնել, մեղմացնել և/կամ փոխհատուցել շրջակա միջավայրի 
և ազդակիր հանրության վրա ծրագրի բացասական ազդեցությունները, երբ 
խուսափել հնարավոր չէ, և  

(iii) (iii) օգնել փոխառուներին / հաճախորդներին ամրապնդել իրենց երաշխիքային 
համակարգերը և զարգացնել բնապահպանական և սոցիալական ռիսկերը 
կառավարելու կարողությունը: ԵՔՀ-ն սահմանում է քաղաքականության 
նպատակները, շրջանակներն ու պայմանները , և սկզբունքները երեք հիմնական 

                                                      
15 Սոցիալական և բնապահպանական ոլորտների կայունության վերաբերյալ 2012թ.-ի Կատարողական 
ստանդարտներ. կարելի է գտնել հետևյալ հղմամբ՝ 
http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/115482804a0255db96fbffd1a5d13d27/PS_English_2012_Full-
Document.pdf?MOD=AJPERES 
16 Միջազգային ֆինանսական կորպորացիայի ղեկավար սկզբունքներ. Սոցիալական և բնապահպանական 
ոլորտների կայունության վերաբերյալ Կատարողական ստանդարտներ. կարելի է գտնել հետևյալ հղմամբ 
http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/e280ef804a0256609709ffd1a5d13d27/GN_English_2012_Full-
Document.pdf?MOD=AJPERES 
17 Բնապահպանական, առողջապահական և անվտանգության վերաբերյալ 2007թ.-ի ընդհանուր ուղեցույց. 
կարելի է գտնել հետևյալ հղմամբ՝ 
http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/115482804a0255db96fbffd1a5d13d27/PS_English_2012_Full-
Document.pdf?MOD=AJPERES 

http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/115482804a0255db96fbffd1a5d13d27/PS_English_2012_Full-Document.pdf?MOD=AJPERES
http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/115482804a0255db96fbffd1a5d13d27/PS_English_2012_Full-Document.pdf?MOD=AJPERES
http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/e280ef804a0256609709ffd1a5d13d27/GN_English_2012_Full-Document.pdf?MOD=AJPERES
http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/e280ef804a0256609709ffd1a5d13d27/GN_English_2012_Full-Document.pdf?MOD=AJPERES
http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/115482804a0255db96fbffd1a5d13d27/PS_English_2012_Full-Document.pdf?MOD=AJPERES
http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/115482804a0255db96fbffd1a5d13d27/PS_English_2012_Full-Document.pdf?MOD=AJPERES
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երաշխիքային ոլորտներում: Դրանք են. (i) բնապահպանական երաշխիքներ, (ii) 
ոչ կամավոր տարաբնակեցման երաշխիքներ, և (iii) տեղաբնակների 
երաշխիքներ:  

 
Ծրագիրը պետք է համապատասխանի ԵՔՀ-ի համապատասխան բոլոր տարրերին, որոնք 
սահմանում են որոշակի բնապահպանական պահանջներ, ներառյալ ծրագրերի 
բնապահպանական հիմնավորվածության ու կայունության ապահովումը, և  
բնապահպանական նկատառումների ընդգրկումը ծրագրի վերաբերյալ որոշումների 
կայացման գործընթացում: Հարկավոր է ծրագրի համար անցկացնել ԲՍԱԳ՝ բոլոր 
հնարավոր ուղղակի, անուղղակի, կուտակված և առաջացած հետևանքներն ու ռիսկերը 
բացահայտելու համար: 
 
Շրջակա միջավայրի դասակարգումը 
ԱԶԲ-ն օգտագործում է դասակարգման համակարգ ծրագրի հնարավոր բնապահպանական 
ազդեցությունների նշանակությունը արտացոլելու համար: Ծրագրի դասակարգը որոշվում է 
իր էկոլոգիապես առավել զգայուն բաղադրիչի դասակարգով, այդ թվում, ծրագրի 
ազդեցության գոտում ուղղակի, անուղղակի, կուտակված և առաջացած հետևանքներով: 
Յուրաքանչյուր առաջարկած ծրագիր մանրամասն ուսումնասիրվում է, մասնավորապես 
ծրագրի տեսակը, գտնվելու վայրը, մասշտաբը և իր պոտենցիալ բնապահպանական 
ազդեցությունների զգայունությունն ու ուժգնությունը:   
Ծրագրերը դասակարգվում են հետեւյալ երեք կարգերում.  
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  Կարգ Ա. Առաջարկվող ծրագիրը դասակարգվում է որպես Ա Կարգի ծրագիր, եթե 
հավանական է, որ այն ունենա էական բացասական բնապահպանական 
ազդեցություններ, որոնք անդառնալի են, բազմազան, կամ աննախադեպ: Այդ 
ազդեցությունը կարող է տարածվել ավելի մեծ տարածքների վրա, քան 
շինհրապարակները կամ օբյեկտները որտեղ կատարվում են ֆիզիկական 
աշխատանքներ: Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատումը պարտադիր 
է: 

  Կարգ Բ. Առաջարկվող ծրագիրը դասակարգվում է որպես Բ Կարգի ծրագիր, եթե դրա 
բացասական բնապահպանական ազդեցությունները ավելի քիչ բասական են, քան Ա 
Կարգի ծրագրերի դեպքում: Այդ ազդեցությունները կախված են գտնվելու վայրից, 
անդառնալի չեն կամ շատ քիչ ազդեցություններն են անդառնալի, իսկ շատ 
դեպքերում,  մեղմացնող միջոցառումները կարելի է նախագծել ավելի հեշտությամբ, 
քան Ա Կարգի ծրագրերի համար: Պահանջվում է նախնական բնապահպանական 
փորձաքննություն:  

  Կարգ Գ. ծրագիրը դասակարգվում է որպես Գ Կարգի ծրագիր, եթե հավանական է, որ 
այն ունենա նվազագույն կամ ոչ անդառնալի բացասական բնապահպանական 
ազդեցություններ: Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատում չի 
պահանջվում, թեև բնապահպանական հետևանքները պետք է վերանայվեն: 

 
Ծրագիրը դասակարգվել է որպես Ա Կարգի ծրագիր շրջակա միջավայրի համար: 
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Երաշխիքային պահանջներ 1 (ԵՊ1) շրջակա միջավայրի վերաբերյալ  
Գնահատման գործընթացը հիմնված կլինի ընթացիկ տեղեկությունների վրա, այդ թվում, 
ծրագրի ճշգրիտ նկարագրության  և համապատասխան բնապահպանական և սոցիալական 
ելակետային տվյալների վրա: Շրջակա միջավայրի գնահատումը կդիտարկի ծրագրի բոլոր 
հնարավոր ազդեցությունները և ռիսկերը ֆիզիկական, կենսաբանական, սոցիալ-
տնտեսական (մասնագիտական առողջության և անվտանգության, համայնքային 
առողջության եւ անվտանգության, խոցելի  և գենդերային խմբերի) խնդիրների վրա, ինչպես 
նաև ազդեցությունը կենսամակարդակի վրա բնապահպանական ԶԼՄ-ների և ֆիզիկական 
մշակութային ռեսուրսների միջոցով: Ծրագրի հնարավոր բնապահպանական 
ազդեցությունները և ռիսկերը պետք է վերանայվեն ԵՔՀ-ում  ներկայացված պահանջների 
նկատմամբ, ինչպես նաև կիրառելի օրենքների և կանոնակարգերի նկատմամբ այն 
իրավական համակարգերում, որտեղ գործում է Ծրագիրը, որոնք վերաբերում են 
բնապահպանական հարցերին, այդ թվում նաև, ընդունող երկրի պարտավորություններին ՝ 
համաձայն միջազգային իրավունքի: 
 
Ազդեցությունները և ռիսկերը պետք է վերլուծել ծրագրի ազդեցության գոտու 
համատեքստում: Տվյալ ազդեցության տարածքը ներառում է (i) ծրագրի հիմնական 
տարածքը (ները) և հարակից օբյեկտները, որոնք վարկառուն / հաճախորդը (այդ թվում, 
կապալառուները) շահագործում են կամ վերահսկում, օրինակ՝  էլեկտրահաղորդման 
ուղեգծի միջանցքները, խողովակաշարերը, ջրանցքները, թունելները, մոտակա փողոցները, 
 ռեզերվային հանքափոսեր և թափոնների հեռացման տարածքները, և շինարարական 
ճամբարները. (ii) ծրագրի հետ կապված օբյեկտները, որոնք չեն ֆինանսավորվում, որպես 
ծրագրի մի մաս (ֆինանսավորումը կարող է տրամադրվել առանձին վարկառուի / 
հաճախորդի կամ երրորդ անձանց կողմից), և որի կենսունակությունը և գոյությունը 
կախված է բացառապես ծրագրի և, թե ում ապրանքները կամ ծառայություններն են կարևոր 
ծրագրի հաջող շահագործման համար; (iii) ծրագրի նախատեսվող հետագա զարգացման 
հավաքական ազդեցություններից հնարավոր ազդակիր տարածքներն ու համայնքները, 
նմանատիպ ազդեցությունների այլ աղբյուրները տվյալ աշխարհագրական տարածքում, 
գոյություն ունեցող որևէ ծրագիր կամ վիճակ, և ծրագրի հետ կապված այլ զարգացումներ, 
որոնք իրատեսորեն ներկայացվել են գնահատման ձեռնարկման ժամանակ; և (iv) 
տարածքները և համայնքները, որոնք  հնարավոր ազդեցություն են կրել ծրագրով 
պայմանավորված չնախատեսված, բայց կանխատեսելի զարգացումների արդյունքում, ինչը 
կարող է տեղի ունենալ ավելի ուշ կամ մեկ այլ վայրում: Ազդեցության տարածքը չի 
ներառում այն ազդեցությունները, որոնք հնարավոր են առանց ծրագրի կամ ծրագրից 
անկախ: Բնապահպանական ազդեցություններն ու ռիսկերը նույնպես պետք է վերլուծել 
նախագծային ցիկլի բոլոր համապատասխան փուլերում, այդ թվում, շինարարության 
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նախապատրաստական փուլում, շինարարության, շահագործման, շահագործումից հանելու 
և փակման միջոցառումների, մասնավորապես, վերականգնման փուլերում:  
 
Փոխառուն պատրաստում է բնապահպանական կառավարման պլան (ԲԿՊ), ուղղված 
շրջակա միջավայրի գնահատման կողմից բացահայտված հնարավոր ազդեցություններին և 
ռիսկերին: ԲԿՊ-ը կներառի առաջարկվող մեղմացման միջոցառումներ, շրջակա միջավայրի 
մոնիտորինգ և հաշվետվությունների պահանջներ, արտակարգ իրավիճակներին 
արձագանքման ընթացակարգեր, դրանց առնչվող ինստիտուցիոնալ կամ 
կազմակերպչական միջոցառումներ, ունակությունների զարգացմանն ու 
վերապատրաստմանն ուղղված միջոցառումներ, իրականացման ժամանակացույց, 
ծախսերի նախահաշիվներ և կատարողականության ցուցանիշներ:  Եթե հնարավոր չէ 
ազդեցություններից ու ռիսկերից  խուսափել դրանք կանխել, ապա այդ դեպքում 
անհրաժեշտ է սահմանել մեղմացման միջոցառումներ և գործողություններ, որպեսզի 
ծրագիրը նախագծվի, իրականացվի և շահագործվի սույն փաստաթղթում նկարագրված 
կիրառելի օրենքների և կանոնակարգերի համապատասխան: Բնապահպանական 
պլանավորման փաստաթղթերի մանրամասնության և բարդության մակարդակը, ինչպես 
նաև առաջարկվող միջոցառումների և գործողությունների առաջնայնության աստիճանը 
համաչափ կլինի  ծրագրի ազդեցություններին և ռիսկերին:  Հիմնական նկատառումները 
ներառում են պոտենցիալ բացասական ազդեցության մեղմացում և համապատասխանեցում 
«ոչ մի էական վնաս երրորդ կողմերին» մակարդակին, «աղտոտողը վճարում է» սկզբունքին, 
ինչպես նաև կանխարգելիչ մոտեցում և հարմարվողական կառավարում: 
 
Եթե կա հավանականություն, որ որոշ մնացորդային ազդեցություններ կմնան զգալի 
մակարդակի վրա նույնիսկ մեղմացման միջոցառումներից հետո, ԲԿՊ-ը պետք է ներառի 
նաև համապատասխան փոխհատուցողական միջոցառումները (փոխհատուցում), որոնց 
նպատակն է ապահովել, որ տվյալ ծրագիրը չհանգեցնի շրջակա միջավայրի զգալի 
դեգրադացիաի: Նման միջոցառումները կարող են վերաբերել, օրինակ, կենսամիջավայրի և 
կենսաբազմազանության պահպանմանը, շրջապատող պայմաններին, և ջերմոցային 
գազերի արտանետումներին: Դրամական փոխհատուցումը որպես փոխհատուցման 
եղանակ ընդունելի է բացառիկ հանգամանքներում,  այն պայմանով, որ փոխհատուցումը 
կօգտագործվի նմանատիպ բնապահպանական օգուտներ ապահովելու համար և համաչափ 
կլինի ծրագրի մնացորդային ազդեցությանը:  
 
ԲԿՊ-ը սահմանում է ակնկալվող արդյունքները, որպես չափելի միջոցառումներ այնքանով, 
որքանով հնարավոր է, և ներառում է կատարողական ցուցանիշները կամ թիրախները, 
որոնց կարելի է հետևել սահմանված ժամկետներում: Դա կարձագանքի ծրագրի 
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նախագծման փոփոխություններին, ինչպես, օրինակ, ծրագրի գտնվելու վայրի կամ երթուղու 
զգալի փոփոխություններին, կամ տեխնոլոգիաների, անկանխատեսելի 
իրադարձությունների և մոնիտորինգի արդյունքների փոփոխություններին:  
 
Երաշխիքային պահանջներ 2 (ԵՊ2) ոչ կամավոր տարաբնակեցման վերաբերյալ 
Ոչ կամավոր տարաբնակեցման վերաբերյալ ԵՊ2-ը նկատակ ունի խուսափել ոչ կամավոր 
տարաբնակեցումից այնքանով, որքանով դա հնարավոր է; նվազագույնի հասցնել ոչ 
կամավոր տարաբնակեցումը բացահայտելով ծրագրի և նախագծման այլնընտրանքները; 
բարելավել կամ առնվազն վերականգնել բոլոր տարաբնակեցված անձանց կենսակերպը 
իրական ժամկետներում, ծրագրի նախնական փուլում; բարելավել տարաբնակեցված 
անապահով և այլ խոցելի խմբերի կենսամակարդակը:  
 
ԵՊ2-ը ընդգրկում է ֆիզիկական տեղահանումը (տեղափոխում, բնակելի հողի կամ 
կացարանի կորուստ) և տնտեսական կայուն դիրքի կորուստը (հողի, ակտիվների, 
ակտիվների հասանելիության, եկամուտի աղբյուրների, կամ ապրուստի միջոցներ 
կարուստ), հետևյալ գործողությունների արդյունքում. 
անզգուշությամբ հողի ձեռքբերում, կամ    
հողի օգտագործման կամ օրենքով սահմանված այգիների և պահպանվող տարածքների 
հասանելիության չկանխամտածված/պատահական սահմանափակումներ՝ անկախ այն 
բանից, թե արդյոք այդպիսի կորուստները և ակամա սահմանափակումները ամբողջական 
են, թե մասնակի, մշտական, թե ժամանակավոր: 
 
Ծրագրին տրվում է ոչ կամավոր տարաբնակեցման կարգ՝ կախված ոչ կամավոր 
տարաբնակեցման ազդեցությունների նշանակությունից: Ոչ կամավոր տարաբնակեցման 
ազդեցությունները ԱԶԲ-ի աջակցությամբ իրականացվող ծրագրերի վրա համարվում են 
էական, եթե 200 կամ ավելի անձինք կրում են զգալի ազդեցություններ,  ինչպիսիք են.  

(i) բնակարանից ֆիզիկապես տեղահանում, կամ  
(ii) արտադրողական (եկամուտ բերող) ակտիվների կորուստ 10 կամ ավել տոկոսով:  

 
Ծրագրերը, որոնք հանգեցնում են ֆիզիկական տեղահանման և / կամ տնտեսական կայուն 
կարգավիճակի կորուստի, պետք է ունենան տարաբնակեցման պլան: Տարաբնակեցման 
պլանի և կիրառվող քաղաքականության սկզբունքներն ու պահանջները արտացոլված են 
Երաշխիքային  քաղաքականության հայտարարագրում (ԵՔՀ Հավելված 2): 
Տարաբնակեցման պլանի մանրամասների և համապարփակության մակարդակը պետք է 
համաչափ լինի հնարավոր հետևանքների և ռիսկերի մակարդակին: 
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Երաշխիքային պահանջներ 3 (ԵՊ3) տեղաբնակների վերաբերյալ 
Տեղաբնակների վերաբերյալ ԵՊ3-ը նկապատակ ունի նախագծել և իրականացնել ծրագրեր 
հարգելով և հաշվի առնելով տեղանբնակների ինքնությունը, արժանապատվությունը, 
մարդու իրավունքները, ապրուստի համակարգերը և մշակութային ինքնատիպությունը, 
ինչը սահմանվում է հենց բնիկների կողմից և թույլ կտա նրանց.  

(i) ստանալ համապատասխան մշակութային, սոցիալական և տնտեսական 
օգուտներ,  

(ii) չտուժել ծրագրերից բխող բացասական ազդեցություններից, և  
(iii) ակտիվորեն մասնակցել իրենց վրա ազդեցություն ունեցող ծրագրերին:   

 
Դա կիրառելի չէ Ամուլսարի ծրագրի դեպքում: 
 
Խորհրդակցություն, բացահայտում և բողոքարկման մեխանիզմ 
ԵՔՀ-ն ակնկալում է, որ վարկառուն պետք է ձեռնարկի բովանդակալից 
խորհրդակցություններ նախագծի շահագրգիռ կողմերի հետ: Բովանդակալից 
խորհրդակցությունը դա մի գործընթաց է, որը.  

(i) սկսվում է ծրագրի նախապատրաստման վաղ փուլում, և իրականացվում է 
շարունակական հիմունքներով ծրագրի ողջ ցիկլի ընթացքում,   

(ii) ապահովում է համապատասխան և համարժեք տեղեկատվության ժամանակին 
բացահայտումը, որը կլինի հասկանալի և հասանելի ազդակիր մարդկանց;  

(iii) իրականացվում է ահաբեկումներից կամ հարկադրանքից ազատ մթնոլորտում;  
(iv) չունի գենդերային սահմանափակումներ և հարմարեցված է անապահով ու խոցելի 
խմբերի կարիքներին; և  
(v) հնարավորություն է տալիս որոշումներ կայացնելու գործընթքացում միավորել 
ազդակիր մարդկանց և այլ շահագրգիռ կողմերի բոլոր համապատասխան 
տեսակետները ծրագրի նախագծման, մեղմացման միջոցառումների, զարգացման 
նպաստների և հնարավորությունների փոխանակման և իրականացման հարցերի շուրջ: 

 
Ազդակիր համայնքների վրա ազդեցություններին համարժեք խորհրդատվություններ 
կիրականացվեն: Խորհրդակցության գործընթացը և դրա արդյունքները պետք է 
փաստաթղթավորվեն և արտացոլվեն շրջակա միջավայրի և սոցիալական գնահատման 
զեկույցի և տարաբնակեցման պլանի մեջ: 
 
Շրջակա միջավայրի և սոցիալական գնահատման զեկույցը և դրա հետ կապված 
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կառավարման պլանները հրապարակվել են տեղական մակարդակով և առկա էին ԱԶԲ-ի 
կայքում նախքան ԱԶԲ-ի վերջնական ներդրումային հանձնաժողովի նիստը: Շրջակա 
միջավայրի Ա Կարգ ունեցող ծրագրերի համար նման խորհրդակցությունները անպայման 
ներառում են քննարկումներ ԲՍԱԳ / ՇՄԱԳ դաշտային աշխատանքների վաղ փուլում և երբ 
ՇՄԱԳ զեկույցի նախագիծը հասանելի է ծրագրի նախապատրաստման ընթացքում, ինչպես 
նաև նախքան ԱԶԲ-ի կողմից ծրագրի գնահատումը: Ա Կարգ ունեցող ծրագրերի համար 
տեղեկատվական փաստաթուղթը և բնապահպանական գնահատման հաշվետվությունները  
հրապրակվում են ԱԶԲ-ի կայքում ԱԶԲ-ի տնօրենների խորհրդի կողմից ծրագրի 
հաստատումից 120 օր առաջ:  
 
ԱԶԲ –ի այլ սոցիալական ընթացակարգեր և քաղաքականություն 
 
Ներքսհիշյալ կետերը ԱԶԲ–ի այլ սոցիալական ընթացակարգեր և քաղաքականություններ 
են, որոնք սահմանում են հիմնական պահանջները և սոցիալական կայունության 
առաջատար փորձը:  
 
1998 Գենդերային և զարգացման քաղաքականություն 
ԱԶԲ-ի Գենդերային և զարգացման քաղաքականությունը (1998) ընդունում է գենդերային 
խնդիրները որպես գենդերային հավասարության հիմնական ռազմավարություն, և 
ապահովում կանանց մասնակցությունը և նրանց կարիքների հստակ արտացոլումը 
զարգացմանն ուղղված որոշումների կայացման գործընթացում: Եթե ծրագիրը կարող է 
ունենալ էական գենդերային ազդեցություններ, Գենդերային գործողությունների պլան է 
կազմվում, որը կոչված է բացահայտելու գենդերային խնդիրներին և ծրագրի նախագծման, 
իրականացման և մոնիտորինգի գործընթացներում կանանց ներգրավվածությանն ուղղված 
ռազմավարությունները: ԱԶԲ-ի գենդերային քաղաքականության Հիմնական տարրերն են. 
(i) Գենդերային զգայունությունը,  ըստ որի անհրաժեշտ է հետևել ծրագրի յուրօրինակ 
ազդեցությանը կանանց և տղամարդկանց վրա, հաշվի առնելով նրանց տարբեր կարիքներն 
ու վերաբնակեցման պլանավորման հեռանկարները; (ii) Գենդերային վերլուծությունը, որը 
վերաբերում է տղամարդկանց և կանանց, ինչպես նաև նրանց տնտեսական եւ սոցիալական 
հարաբերությունների վրա ծրագրի ազդեցութան համակարգված գնահատմանը; (iii) 
Գենդերային պլանավորումը, ըստ որի անհրաժեշտ է մշակել կոնկրետ 
ռազմավարություններ տղամարդկանց և կանանց համար հավասար հնարավորություններ 
ապահովելու նկապատակով; և (iv) ուղղորդում, ըստ որի պետք է հաշվի առնել գենդերային 
խնդիրները ԱԶԲ -ի գործողությունների բոլոր բնագավառներում, ինչը պետք է ուղեկցվի 
զարգացման գործում որոշումների կայացման գործընթացին կանանց մասնակցությունը 
խրախուսելու ջանքերով: 
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ԱԶԲ-ի Սոցիալական պաշտպանության ռազմավարությունը (2001) 
ԱԶԲ-ի Սոցիալական պաշտպանության ռազմավարությունը ներառում է սոցիալական 
ռիսկերը կառավարելուն մի շարք մոտեցումներ: Սույն քաղաքականության համաձայն, ԱԶԲ 
ծրագրերը նախագծվում և իրականացվում են ազգային աշխատանքային օրենսդրությանը և 
միջազգայնորեն ճանաչված հիմնարար աշխատանքային չափանիշներին (ՀԱՉ) 
համապատասխան: Ինչ վերաբերում է ՀԱՉ-ին, ի համապատասխան Ծրագրի ԱԶԲ-ի կողմից 
ֆինանսավորվող մասի հիմնական աշխատանքային չափանիշների ՝ Վարկառուն պետք է 
ձեռնարկի հետեւյալ միջոցառումները. 
 
1. Իրականացնել իր գործունեությունը իրավաբանորեն թույլատրելի հավասար 
հնարավորությունների, արդար վերաբերմունքի և անխտրականության ապահովման 
նկատառումներին համահունչ, երբ խոսքը վերաբերում է մարդկանց վարձմանը, 
աշխատանքի ընդունմանը, փոխհատուցմանը, իր աշխատողների աշխատանքային 
պայմաններին և զբաղվածության ժամկետներին (այդ թվում, արգելելով կանանց նկատմամբ 
խտրականության որևէ դրսևորում աշխատանքի ընդունման ընթացքում և ապահովելով 
հավասար աշխատանք հավասար վարձատրությամբ Վարկառուի կողմից ներգրավված 
տղամարդկանց և կանանց համար); 
2. Չսահմանափակել իր աշխատողների իրավունքը մշակել իրենց դժգոհություններն 
արտահայտելու իրավաբանորեն թույլատրելի միջոցներ՝ պաշտպանելով նրանց 
իրավունքները աշխատանքային պայմանների և աշխատանքի ժամկետների վերաբերյալ; 
3. Ներգրավել կապալառուներին և ապրանքների ու ծառայությունների այլ 
մատակարողներին 
(ա) ովքեր չեն օգտագործում երեխաների և այլոց հարկադիր աշխատանքը; 
(բ) ովքեր ունեն համապատասխան կառավարման համակարգեր, որոնք թույլ են տալիս 
նրանց գործել ի համապատասխան՝   
(1) ապահովելով իրավաբանորեն թույլատրելի հավասար հնարավորություններ, արդար 
վերաբերմունք և անխտրականություն իրենց աշխատողների նկատմամբ, և  
(2) չսահմանափակելով իր աշխատողների իրավունքը մշակել իրենց դժգոհություններն 
արտահայտելու իրավաբանորեն թույլատրելի միջոցներ՝ պաշտպանելով նրանց 
իրավունքները աշխատանքային պայմանների և աշխատանքի ժամկետների ; և  
(3) ենթակապալառուները  պարունակում են դրույթներ, որոնք համահունչ են վերը նշված 
(ա) և (բ) կետերին: 
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ԱԶԲ-ի քաղաքացիական հասարակության կազմակերպությունների հետ 
համագործակցության քաղաքականությունը (1998) 
ԱԶԲ-ի քաղաքացիական հասարակության կազմակերպությունների հետ 
համագործակցության քաղաքականությունը (1998 թ.) ընդունում է, որ ՀԿ-ները կարող են 
արժեքավոր խորհրդատվություն տրամադրել ծրագրերի նախագծման վերաբերյալ և կարող 
են անմիջականորեն մասնակցել դրանց իրականացմանը: ՀԿ-ների արդյունավետ 
համագործակցությանը նպաստելու նպատակով, քաղաքականությունը նշում է, որ 
մեխանիզմներ պետք է մշակվեն հասարակական կազմակերպությունների հետ 
փոխգործակցությունը վարկային և տեխնիկական աջակցության հարցերում ընդլայնելու և 
ամրապնդելու համար, իսկ հասարակական կազմակերպությունների հետ 
խորհրդատվության և երկխոսության առկա մեխանիզմները պետք է զարգացվեն և 
ամրապնդվեն: Սույն քաղաքականության և 2009թ.-ի ԵՔՀ-ի համաձայն, ակնկալվում է, որ 
Փոխառուն պետք է իրականացնի բովանդակալից խորհրդակցություն ազդակիր մարդկանց 
և այլ շահագրգիռ կողմերի, այդ թվում, քաղաքացիական հասարակության 
ներկայացուցիչների հետ, և հեշտացնել նրանց տեղեկացված մասնակցությունը: 
 
ԱԶԲ-ի 2011թ.-ի Հանրային հաղորդակցության քաղաքականությունը (ՀՀՔ) նպաստում է 
ավելի մեծ թափանցիկության և հաշվետվողականության հնարավորությանը՝ թույլ տալով 
ԱԶԲ-ի շահառուներին, հատկապես զարգացման ծրագրերի ազդակիր մարդկանց, ավելի 
ակտիվորեն մասնակցել իրենց վերաբերող որոշումների կայացման գործընթացին: 
Ակնկալվում է, որ ԱԶԲ-ի օժանդակությամբ իրականացվող գործունեությունը պետք է հաշվի 
առնեն մարդկանց իրավունքը փնտրել, ստանալ, տարածել տեղեկություններ և 
գաղափարներ, և հետադարձ կապ հաստատեն նրա շահագրգիռ կողմերի, այդ թվում, 
ազդակիր մարդկանց հետ:  Տեղեկատվությունը պետք է տրամադրվի ազդակիր անձանց 
ժամանակին, որպեսզի նրանք կարողանան ապահովել բովանդակալից օժանդակություն 
ծրագրի նախագծման և իրականացման18 հարցում:  
 

2.2.6 Ծրագրերի դասակարգումը 

Ծրագրերի դասակարգումն իրականացվում է դրա հնարավոր ազդեցությունների և ռիսկերի 

ծավալով պայմանավորված՝ ՄՖԿ-ի, ՎԶԵԲ-ի (և հնարավոր է նաև ԱԶԲ-ի) 

բնապահպանական և սոցիալական չափանիշների համաձայն: Ըստ ՄՖԿ-ի, ՎԶԵԲ-ի 

(ինչպես նաև ԱԶԲ-ի) կարգերի՝ ծրագրի տեսակով, տարածքով, ճկունությամբ և 

մասշտաբով, ինչպես նաև շրջակա միջավայրի վրա դրա հնարավոր ազդեցությունների 

                                                      
18  http://www.adb.org/sites/default/files/institutional-document/32904/files/pcp-2011.pdf 

http://www.adb.org/sites/default/files/institutional-document/32904/files/pcp-2011.pdf
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բնույթով և ծավալով պայմանավորված՝ ծրագրերը դասվում են երեք կատեգորիաներից 

մեկին: Ստորև ներկայացվում են կատեգորիաների սահմանումները. 

 

   «Ա» կարգ - ծրագրեր՝ զգալի բացասական ազդեցությունների հնարավորությամբ, 

որոնք ունեն տարբեր, անշրջելի և աննախադեպ բնույթ,  

   «Բ» կարգ - ծրագրեր՝ սահմանափակ բացասական ազդեցությունների 

հնարավորությամբ, որոնք թվով քիչ են, սովորաբար հատուկ են տեղամասին, 

հիմնականում հնարավոր է վերացնել դրանք և դիմակայել դրանց նվազեցմանն 

ուղղված միջոցառումների միջոցով, և 

   «Գ» կարգ  - ծրագրեր՝ ազդեցությունների նվազագույն հնարավորությամբ կամ 

առանց դրանց: 

 

Ծրագրին առնչվող պահանջներ: 

ՄՖԿ-ի և ՎԶԵԲ-ի կողմից տրամադրված նախնական ֆինանսավորումը սեփական 

կապիտալից դասակարգվել է որպես Բ Կարգի: Ըստ Ամուլսարի ծրագրի ֆինանսավորման 

(սեփական կապիտալ և վարկեր), որը կպահանջվի որպես հանքավայրի 

նախապատրաստական աշխատանքների մաս, ծրագիրը հավանաբար կդասակարգվի «Ա» 

կարգի: Ծրագրի ֆինանսավորման նպատակով պահանջվում է համապատասխան 

տեղական և միջազգային օրենսդրական դաշտի և տեղեկատվության բացահայտման 

գործընթացի համաձայն պատրաստված լիարժեք ԲՍԱԳ, որի արդյունքում ստացված 

տվյալները ներառված են այս զեկույցում: 

  

2.2.7 Կամընտիր կանոնագրքեր և միջազգային բնապահպանական 

կոնվենցիաներ 

Անվտանգության և մարդու իրավունքների կամընտիր սկզբունքներ19 
Կամընտիր սկզբունքները մշակվել են՝ նպատակ ունենալով օգնել հանքարդյունահանող 

ընկերություններին իրենց գործունեությունն իրականացնել ապահովության և 

անվտանգության նորմերի պահպանմամբ՝ միևնույն ժամանակ ապահովելով հարգանքը 

մարդու իրավունքների հանդեպ: 2000թ.-ին մշակված Կամընտիր սկզբունքների հիմնական 

                                                      
19 Անվտանգության և մարդու իրավունքների կամընտիր սկզբունքներ, 2000թ., 
http://voluntaryprinciples.org/principles/introduction 

http://voluntaryprinciples.org/principles/introduction
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հայեցակետերն են՝ 

 

  Գիտակցելով, որ անվտանգությունը հիմնարար կարիք է, որը հավասարապես 

կիսում են անհատները, համայնքները, բիզնեսները և կառավարությունները, և 

գիտացելով համաշխարհային մաստաբով գործունեություն իրականացնող 

ընկերությունների առջև ծառացած՝ անվտանգությանն առնչվող դժվարին 

խնդիրները՝ անվտանգության և մարդու իրավունքների հանդեպ հարգանքի 

ապահովումը կարող է և պետք է իրականացվի հետևողականորեն: 

  Հասկանալով, որ կառավարություններն են  կրում մարդու իրավունքները խթանելու 

և պաշտպանելու առաջնային պատասխանատվությունը, և ապահովում կիրառելի 

միջազգային մարդասիրական իրավունքով սահմանված նորմերի պահպանումը՝ 

մարդու իրավունքների, մասնավորապես՝ Մարդու իրավունքների համընդհանուր 

հռչակագրով և միջազգային մարդասիրական իրավունքով սահմանված՝ մարդու 

իրավունքների հանդեպ հարգանքը խթանելու մեր ընդհանուր նպատակը գիտակցելը 

և կիսելը: 

  Շեշտելով Ընկերության անձնակազմի և գույքի ամբողջականությունը պահպանելու 

կարևորությունը՝ ընկերությունները գիտակցում են իրենց պարտավորությունը՝ 

գործելու այն երկրների օրենքներին համապատասխան, որտեղ նրանք գործում են, 

հետևելու կիրառելի ամենաբարձր միջազգային ստանդարտներին և նպաստելու 

օրենքի կիրարկման կիրառելի միջազգային սկզբունքների պահպանմանը (օրինակ՝ 

ՄԱԿ-ի Իրավապահ պաշտոնյաների վարքագծի կանոնակարգը և ՄԱԿ-ի 

Իրավապահ պաշտոնյաների կողմից ուժի և հրազենի կիրառման հիմնարար 

սկզբունքները), մասնավորապես՝ ուժի կիրառման առնչությամբ: 

  Հաշվի առնելով ընկերությունների գործողությունների արդյունքում տեղի 

համայնքների վրա հնարավոր ազդեցությունները՝ տեղի համայնքի բարօրությանը 

նպաստելու համար քաղաքացիական հասարակության և ինչպես ընդունող, այնպես 

էլ ընկերությունների գրանցման երկրների կառավարությունների հետ կապ 

հաստատելու կարևորությունը գիտակցելը՝ միաժամանակ հնարավորինս 

նվազեցնելով բախումների հնարավորությունը: 

  Հասկանալով, որ օգտակար և արժանահավատ տեղեկատվությունը անվտանգության 

և մարդու իրավունքների կարևորագույն բաղադրիչներից է՝ ի թիվս այլ 
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հայեցակետերի, անվտանգության լավագույն գործելակերպերին և 

ընթացակարգերին, երկրում մարդու իրավունքներին առնչվող իրավիճակին և 

գաղտնիության սահմանափակումներին ենթակա՝ պետական և մասնավոր 

անվտանգության հետ կապված համապատասխան փորձը կիսելու և հասկանալու 

կարևորությունը գիտակցելը, և  

  Գիտակցելով, որ գրանցման երկրի կառավարությունները և միջազգային 

կառույցները կարող են երբեմն աջակցել ընդունող երկրի կառավարությանը 

անվտանգության ոլորտի բարեփոխումների իրականացման հարցում՝ զարգացնելով 

ինստիտուցիոնալ կարողությունները և ամրապնդելով օրենքի գերակայությունը՝ այս 

ջանքերին աջակցելու գործում ընկերությունների և քաղաքացիական 

հասարակության՝ հնարավոր կարևոր դերակատարման գիտակցումը: 

 

Ծրագրին առնչվող պահանջներ 

Կիրականացվի անվտանգության հետ կապված ռիսկերի և մարդու իրավունքների 

չարաշահման դեպքերի հնարավորության գնահատում: Այն դեպքերում, երբ Ծրագրի 

շրջանակներում ապահովվում է մասնավոր անվտանգություն, Ընկերությունը պետք է կապ 

հաստատի մասնավոր անվտանգությունն ապահովողների հետ՝ հավաստիանալու համար, 

որ նրանց գործողությունների արդյունքում իրացվում են մարդու իրավունքները և 

ապահովվում է հարգանքը դրանց հանդեպ:  

 

Արդյունահանող ճյուղերի թափանցիկության նախաձեռնություն (ԱՃԹՆ20)  
Արդյունահանող ճյուղերի թափանցիկության նախաձեռնությունը (ԱՃԹՆ) հիմնադրվել է 

արդյունահանող ճյուղերին պատկանող ընկերությունների կողմից կառավարություններին և 

դրանց հետ կապված մարմիններին կատարվող վճարումների, ինչպես նաև գրանցման 

երկրի կառավարությունների ստացած եկամուտների հետ կապված թափանցիկության 

աստիճանը բարձրացնելու նպատակով:  

 

ԱՃԹՆ-ը գործունեություն է իրականացվում գրեթե հիսուն երկրներում և հայտարարել է իր 

աջակցությունը միջազգային մակարդակով իննսուն հանքարդյունաբերական, նավթի և 

                                                      
20 Արդյունահանող ճյուղերի թափանցիկության նախաձեռնության ստանդարտ, 2013թ., http://eiti.org/eiti/principles 

http://eiti.org/eiti/principles
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գազի ընկերություններին: Դրա հիմքում ընկած է մի պահանջ. արդյունահանող 

ընկերությունները պետք է հրապարակեն իրենց հարկերի և ռոյալթիների վճարումները 

հյուրընկալող կառավարություններին,  իսկ կառավարությունները զուգահեռ պետք է 

հրապարակեն իրենց անդորրագրերը: Սա հնարավորություն է տալիս ավելի 

մանրակրկտորեն ուսումնասիրել  արդյունահանող ոլորտում վճարումների մասշտաբը և 

եկամուտների օգտագործման ձևերը: Ազգային մակարդակով իրականացումը պահանջում է 

կառավարության ղեկավարության և բազմազան շահագրգիռ կողմերի վերահսկողություն, 

ինչը մի գործընթաց, որտեղ կառավարության, քաղաքացիական և գործարար 

հասարակության  ներկայացուցիչներ աշխատելու են միասին: ԱՃԹՆ Ստանդարտը 

վերանայվել է 2013թ. և ընդլայնվել՝ թափանցիկություն հաղորդելով մի շարք 

միջոցառումների, այդ թվում, օրինակ, շահագործման լիցենզիաների և ենթաօրենսդրական 

ազգային վճարումների: ԱՊՀ երկրներից ԱՃԹՆ  մասնակից են Ղրղզստանը, Ղազախստանը, 

Ադրբեջանը, Տաջիկստանը և Ուկրաինան: 

 

ԱՃԹՆ սկզբունքներն են՝  

  Բնական ռեսուրսների ողջամիտ օգտագործումը պետք է լինի կայուն տնտեսական 

աճի կարևորագույն շարժիչ ուժը, որը նպաստում է կայուն զարգացմանը և 

աղքատության հաղթահարմանը, սակայն ոչ պատշաճ կառավարման դեպքում 

կարող է ունենալ տնտեսական և սոցիալական բացասական ազդեցություն: 

  Բնական ռեսուրսների կառավարումը՝ ի շահ երկրի քաղաքացիների ինքնավար 

կառավարությունների պարտականությունն է, որը պետք է իրականացվի ի շահ 

պետության զարգացման:  

  Բնական ռեսուրսների արդյունահանման արդյունքում ստացված օգուտներն 

արտահայտվում են երկար տարիների ընթացքում եկամտի հոսքերի տեսքով և 

կարող են մեծապես կախված լինել գնից: 

  Կառավարության եկամուտների և ծախսերի մասին հանրության ընկալումը կարող է 

ժամանակի ընթացքում նպաստել հանրային բանավեճի կայացմանը և կայուն 

զարգացման համար պատշաճ և իրատեսական տարբերակների գիտակցված 

ընտրության կատարմանը:  

  Կառավարությունների և արդյունահանող ընկերությունների կողմից թափանցիկ 

գործելակերպերի կարևորության և պետական ֆինանսական կառավարման և 
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հաշվետվողականության անհրաժեշության շեշտադրումը: 

  Թափանցիկության ավելի բարձր աստիճանը հասնելը պետք է տեղի ունենա 

պայմանագրերի և օրենքների պահպանման համատեքստում:  

  Ֆինանսական թափանցիկության ապահովման արդյունքում ներքին և արտաքին 

ուղիղ ներդրումների համար առավել բարենպաստ միջավայրի ստեղծման 

գիտակցումը:  

  Կառավարության կողմից եկամտի հոսքերի և պետական ծախսերի կառավարման 

առումով բոլոր քաղաքացիների առջև հաշվետվողականության սկզբունքի և 

գործելակերպի հանդեպ հավատ ունենալը:  

  Հանրային կյանքում, կառավարության գործունեության մեջ և գործարարության 

ոլորտում թափանցիկության և հաշվետվողականության բարձր ստանդարտների 

պահպանման խթանում: 

  Վճարումների և եկամուտների մասին տեղեկություններ հրապարակելու հետ 

կապված շատ հետևողական և իրագործելի մոտեցման անհրաժեշտության 

գիտակցումը: 

  Որևէ երկրում վճարումների մասին տեղեկությունների հրապարակումը պետք է 

ընդգրկի տվյալ երկրում գործող բոլոր արդյունահանող ընկերություններին: 

  Բոլոր շահագրգիռ կողմերը կարևոր և զգալի ներդրում են կատարում՝ ներառյալ 

կառավարությունները և դրանց գործակալությունները, արդյունահանող 

ընկերությունները, ծառայություններ տրամադրող ընկերությունները, բազմակողմ 

միջազգային կառույցները, ֆինանսական կազմակերպությունները, ներդրողները և 

ՀԿ-ները: 

 

Ծրագրին առնչվող պահանջներ 
Հայաստանի հետաքրքրությունը ԱՃԹՆ իրականացնող երկիր դառնալու հարցում գնալով 

աճում է: ԱՃԹՆ միջազգային քարտուղարության (2014թ.-ի մարտ) և Համաշխարհային 

բանկի (2014 թ. հոկտեմբեր) ներկայացուցիչները այցելություններ են կատարվել Հայաստան, 

և Հայաստանի ամերիկյան համալսարանը կլոր սեղան է հրավիրել այդ կապակցությամբ: 

Կառավարությունը հետաքրքրություն է ցուցաբերել Հայաստանի մասնակցությանը, և 

երկրում համանախագահ-համակարգող է նշանակվել: Բացի այդ, բազմաթիվ շահագրգիռ 

կողմերից կազմված հանքավայրերի ուսումնասիրման խումբ է ստեղծվել, որին մասնակցում 
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է նաև Լիդիան ընկերությունը: Լիդիան ընկերությունը վճռականորեն աջակցում է ԱՃԹՆ-ի 

միջազգային նպատակներին, որոնց թվում է բարձրացնել կառավարման և կառավարման 

ռեսուրսների վրա հիմնված եկամուտների, ինչպես նաև գործընկերության հայեցակարգի 

թափանցիկությունը և հաշվետվո-ղականությունը, որն ամրապնդում է այն: 

 

Լիդիան ընկերությունը կարծում է, որ ծրագրի իրականացումը Հայաստանում կարող է օգնել 

խթանել հանքարդյունաբերության ոլորտի ըմբռնումը և կառավարությունների, 

քաղաքացիական հասարակության և հանքարդյունաբերական ընկերությունների 

փոխվստահությունը ՝ հաշվի առնելով, որ վերաբերմունքը հանքարդյունաբերությանը 

հաճախ անհուսորեն բևեռացված է: Լիդիանը արդեն հրապարակում է Հայաստանի 

կառավարությանը իր կողմից կատարվող վճարումները “Կառավարման վերաբերյալ 

քննարկումներ և վերլուծություն” (MD & A) կոչվող եռամսյակային զեկույցում, որն արդեն 

ներկայացվել է SEDAR Տորոնտոյի ֆոնդային բորսայի (TSX) համար: Բացի այդ, ընկերությունը 

վերջերս հանձնարարել է անկախ ուսումնասիրություն անցկացնել Ամուլսարի ծրագրի 

հավանական սոցիալ-տնտեսական ներդրման վերաբերյալ, ինչը կխթանի հասարակության 

պատկերացումը Հայաստանի տնտեսության մեջ հանքարդյունաբերության հնարավոր 

ներդրման մասին: 

 

Լիդիան ընկերությունը ձգտում է դառնալ Աջակից ընկերություն, ինչը թույլ կտա նրան  

հրապարակայնորեն աջակցել ԱՃԹՆ-ին և օգնել խթանել այդ Ստանդարտը  ինչպես 

միջազգային մակարդակով, այնպես էլ Հայաստանում, որտեղ այն գործում է: 

 

Միջազգային բնապահպանական կոնվենցիաներ  
Աղյուսակ 2.8. ՀՀ մասնակցությունը Շրջակա միջավայրի պաշտպանության վերաբերյալ միջազգային 

կոնվենցիաներին 

 
Անվանում, վայր, 

ամսաթիվ 

Կոնվենցի
ան ուժի 

մեջ է 
մտել  

Ստորագր
վել է ՀՀ 
կողմից 

Վավերացվ
ել է ՀՀ ԱԺ 

կողմից 

ՀՀ-ում 
ուժի մեջ 

է 
Ծրագրին առնչվող 

պահանջներ 

1   

Միջազգային 
նշանակության խոնավ 
տարածքների, 
հատկապես ջրլող 
թռչունների 
բնադրավայրերի մասին 

21.12.197
5թ.  

ՀՀ ԱԳՆ-ի 
պահանջով 
1993թ.-ին 
միացել է 
որպես 

իրավահաջ

1993թ. Կիրառելի չէ 
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Աղյուսակ 2.8. ՀՀ մասնակցությունը Շրջակա միջավայրի պաշտպանության վերաբերյալ միջազգային 
կոնվենցիաներին 

 
Անվանում, վայր, 

ամսաթիվ 

Կոնվենցի
ան ուժի 

մեջ է 
մտել  

Ստորագր
վել է ՀՀ 
կողմից 

Վավերացվ
ել է ՀՀ ԱԺ 

կողմից 

ՀՀ-ում 
ուժի մեջ 

է 
Ծրագրին առնչվող 

պահանջներ 

Կոնվենցիա 
 (Ռամսար, փետրվարի 2, 
1971թ.)  
 

որդ  

2   

Կենսաբանական 
բազմազանության մասին 
ՄԱԿ-ի կոնվենցիա 
(Ռիո դե Ժանեյրո, հունիսի 
5, 1992թ.)  

29.12.199
3թ. 1992թ. 

31.03.1993թ
. 

14.05.199
3թ. 

Հաշվի է առնված 
կենսաբազմազանո
ւթյան վերաբերյալ 

բաժիններում 
(գլուխներ 4.10 և 

6.11) 
Կարթագենի 
Արձանագրություն 
(Մոնրեալ, 2001թ.) 

  
16.03.2004թ

. 
29.07.200

4թ. Կիրառելի չէ 

3   

ՄԱԿ-ի շրջանակային 
կոնվենցիան կլիմայի 
փոփոխությանի մասին 
(Նյու Յորք, մայիսի 29, 
1992թ.) 
 

21.03. 
1994թ. 1992թ. 

29.03.1993թ
. 

21.03.199
4թ. 

Հաշվի է առնված  
կլիմայի 

փոփոխության 
վերաբերյալ 

բաժիններում 
(գլուխներ 4.2 և 6.4) 

Կիոտոյի 
արձանագրություն 
(Կիոտո, դեկտեմբերի 10, 
1997թ.)  

16.02.200
5թ.  26.12.200թ. 

 
16.02.200

5թ. Կիրառելի չէ 

4   

ՄԱԿ-ի ԵՏՀ Մեծ 
տարածությունների վրա 
օդի անդրսահմանային 
աղտոտման 
մասին կոնվենցիա (Ժնև, 
նոյեմբերի 13, 1979թ.) 

16.03.198
3թ.  

14.05.1996թ
. 

21.02. 
1997թ. 

Կիրառելի չէ 
(ամենամոտ 
սահմանը՝ 

Ադրբեջանի հետ 
գտնվում է 

Ծրագրից 14կմ 
հեռավորության 

վրա) 



ԼԻԴԻԱՆ ԻՆԹԵՐՆԵՅՇՆԼ 
Ամուլսարի ոսկու հանքի ծրագիր 
Բնապահպանական և սոցիալական ազդեցությունների գնահատում, Գլուխ 2  

 
ZT520088 
Հունիս 2016թ. 

Տարբերակ 10 Էջ 102 

 

 

Աղյուսակ 2.8. ՀՀ մասնակցությունը Շրջակա միջավայրի պաշտպանության վերաբերյալ միջազգային 
կոնվենցիաներին 

 
Անվանում, վայր, 

ամսաթիվ 

Կոնվենցի
ան ուժի 

մեջ է 
մտել  

Ստորագր
վել է ՀՀ 
կողմից 

Վավերացվ
ել է ՀՀ ԱԺ 

կողմից 

ՀՀ-ում 
ուժի մեջ 

է 
Ծրագրին առնչվող 

պահանջներ 

Եվրոպայում մեծ 
հեռավորությունների վրա 
օդի աղտոտիչների 
տարածման մոնիթորինգի 
և գնահատման 
համագործակցային 
ծրագրի (ԵՄԳԾ) 
երկարաժամկետ 
ֆինանսավորման 
վերաբերյալ 
արձանագրություն  

1988թ.    Կիրառելի չէ 

Ծանր մետաղների մասին 
արձանագրություն 
(Օրհուս, հունիս 1998թ.) 

 1998թ.   

Հաշվի է առնված 
երկրաբանության 

վերաբերյալ 
բաժիններում 

(գլուխներ 4.6 ու 7 և 
6.8) 

Կայուն օրգանական 
աղտոտիչների մասին 
արձանագրություն 
(Օրհուս, հունիս 1998թ.)  

 1998թ.   Կիրառելի չէ 

Թթվայնացման 
նվազեցման 
էվտրոֆիկացման և 
հիմնական մակարդակի 
օզոնի կազմավորման 
մասին արձանագրություն 
(Գոթենբուրգ, նոյեմբերի 
30, 1999թ.) 

 1999թ.   

Հաշվի է առնված 
օդի որակի 

վերաբերյալ 
բաժիններում 

(բաժիններ 4.4 և 
6.6) 

5   

ՄԱԿ-ի ԵՏՀ 
Անդրսահմանային 
ենթատեքստում շրջակա 
միջավայրի վրա 
ազդեցության 
գնահատման մասին 
կոնվենցիա 
(Էսպոո, փետրվարի 25, 
1991թ.)  
 

10.09.199
7թ.  

14.05.1996թ
. 

10.09.199
7թ. Կիրառելի չէ 
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կոնվենցիաներին 

 
Անվանում, վայր, 

ամսաթիվ 

Կոնվենցի
ան ուժի 

մեջ է 
մտել  

Ստորագր
վել է ՀՀ 
կողմից 

Վավերացվ
ել է ՀՀ ԱԺ 

կողմից 

ՀՀ-ում 
ուժի մեջ 

է 
Ծրագրին առնչվող 

պահանջներ 

Ռազմավարական 
բնապահպանական 
գնահատման մասին 
արձանագրություն (Կիև, 
մայիսի 21, 2003թ.) 

 2003թ.   Կիրառելի չէ 

6   

ՄԱԿ-ի ԵՏՀ 
Արդյունաբերական 
վթարների 
անդրսահմանային 
ազդեցության մասին 
կոնվենցիա (Հելսինկի, 
մարտի 17, 1992թ.) 

2000թ.  
14.05.1996թ

. 
21.02.199

7թ. Կիրառելի չէ 

Քաղաքացիական 
պատասխանատվության 
մասին արձանագրություն 
(Կիև, մայիսի 21, 2003թ.) 

 2003թ.   Կիրառելի չէ 

7   

ՄԱԿ-ի Անապատացման 
դեմ պայքարի մասին, 
կոնվենցիա 
(Փարիզ, 1994թ.) 

20.09.199
7թ. 1994թ. 

23.06.1997թ
. 
 

30.09.199
7թ. Կիրառելի չէ 

8   

Վտանգավոր 
թափոնների անդրսահմա
նային փոխադրման և 
դրանց հեռացման 
նկատմամբ հսկողություն 
սահմանելու մասին 
կոնվենցիա 
(Բազել, մարտի 22, 1989թ.) 

05.05.199
2թ.  

26.03.1999թ
. 

01.10.199
9թ. 

Հաշվի է առնված 
թափոնների 

կառավարման  
պլաններում 

(բաժին 8) 

9   

Օզոնային շերտի 
պահպանության մասին 
կոնվենցիա 
(Վիենա, մարտի 22, 
1985թ.) 

22.09.198
8թ.  

28.04.1999թ
. 

01.10.199
9թ. Կիրառելի չէ 
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Անվանում, վայր, 

ամսաթիվ 

Կոնվենցի
ան ուժի 

մեջ է 
մտել  

Ստորագր
վել է ՀՀ 
կողմից 

Վավերացվ
ել է ՀՀ ԱԺ 

կողմից 

ՀՀ-ում 
ուժի մեջ 

է 
Ծրագրին առնչվող 

պահանջներ 

Օզոնային շերտը 
քայքայող նյութերի մասին 
Մոնրեալի 
արձանագրություն 
(Մոնրեալ, սեպտեմբերի 
16, 1987թ.) 
  Լոնդոնի փոփոխություն 
  Կոպենհագենի 

փոփոխություն 
  Մոնրեալի 

փոփոխություն 
  Պեկինի փոփոխություն 

01.01.198
9թ. 

 
 
 

 

28.04.1999թ
. 
 
 
 

22.10.2003թ
. 
 
 

29.09.2008թ
. 

01.10.199
9թ. 

 
 
 

26.11.200
3թ. 

 
 

18.03.200
9թ. 

Կիրառելի չէ 

Աղտոտիչների 
արտանետումների և 
տեղափոխման ռեգիստրի 
մասին արձանագրություն 
(Կիև, մայիսի 21, 2003թ.)  

 2003թ.   

Հաշվի է առնված in 
կառավարման 
պլաններում 

(բաժին 8) 

10   

Միջազգային առևտրում 
որոշ վտանգավոր 
քիմիական նյութերի և 
պեստիցիդների 
վերաբերյալ նախապես 
տեղեկացված 
համաձայնության 
ընթացակարգի մասին 
կոնվենցիա (Ռոտերդամ, 
1998թ.) 

 1998թ. 22.10.2003թ
. 

26.11.200
3թ. 

Հաշվի է առնված in 
կառավարման 
պլաններում 

(բաժին 8) 

1   

Կայուն օրգանական 
աղտոտիչների մասին 
Ստոկհոլմի կոնվենցիա 
(Ստոկհոլմ, 2001թ.) 

17.05.200
4թ. 

23.05.2001
թ. 

22.10.2003թ
. 
 

17.05.200
4թ. Կիրառելի չէ 

1   

ՄԱԿ-ի ԵՏՀ Միջազգային 
լճերի և 
անդրսահմանային ջրհոսք
ների պահպանության և 
օգտագործման մասին 
կոնվենցիա 
(Հելսինկի, 17.03.1992թ.) 

06.10.199
6թ.    Կիրառելի չէ 
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Անվանում, վայր, 

ամսաթիվ 

Կոնվենցի
ան ուժի 

մեջ է 
մտել  

Ստորագր
վել է ՀՀ 
կողմից 

Վավերացվ
ել է ՀՀ ԱԺ 

կողմից 

ՀՀ-ում 
ուժի մեջ 

է 
Ծրագրին առնչվող 

պահանջներ 

Ջրի և առողջության 
մասին արձանագրություն 
(Լոնդոն, 17.06.1999թ.) 

 1999թ.   Կիրառելի չէ 

1   

Շրջակա միջավայրի վրա 
ներգործության միջոցների 
ռազմական կամ 
ցանկացած այլ 
թշնամական 
օգտագործման արգելման 
մասին կոնվենցիա (Ժնև, 
դեկտեմբերի 10, 1976թ.) 
 

05.10.197
8թ.  

04.12.2001թ
. 

15.05.200
2թ. Կիրառելի չէ 

14   
Լանդշաֆտի եվրոպական 
կոնվենցիա (Ֆլորենցիա) 

01.03.200
4թ. 2003թ. 

23.03.2004թ
. 

01.07.200
4թ. Կիրառելի չէ 

1   

Եվրոպայի վայրի 
բնության և բնական 
բնակավայրերի 
պահպանության մասին 
կոնվենցիա (Բեռն, 
19.09.1979թ.) 

01.01.198
2թ. 2006թ. 

26.02.2008թ
. 

01.08.200
8թ. 

Հաշվի է առնված 
կենսաբազմազանո
ւթյան վերաբերյալ 

բաժիններում 
(գլուխներ 4.10 և 

6.11) 

1   

Անհետացման եզրին 
գտնվող վայրի 
կենդանական ու բուսակա
ն աշխարհի 
տեսակների միջազգային 
առևտրի մասին 
կոնվենցիա (Վաշինգտոն, 
03.03.1973թ.-Բոնն 
22.06.1979թ.) 

01.07.197
5թ.  

10.04.2008թ
. 

21.01.200
9թ. Կիրառելի չէ 

1   

Մշակութային և բնության 
համաշխարհային 
ժառանգության պաշտպա
նության մասին 
կոնվենցիա 
(Փարիզ,16.11.1972թ.) 

  

ՀՀ ԱԳՆ 
պահանջով 
1993թ.միաց
ել է որպես 
իրավահաջ

որդ 

 

Հաշվի է առնված 
մշակութային 

ժառանգության 
վերաբերյալ  

բաժիններում 
(գլուխներ 4.19 և 

6.16) 
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ՀՀ-ն միջազգայնորեն ակտիվ է կլիմայի փոփոխության վերաբերյալ համաշխարհային 

պայմանագրերի ընդունման առումով: 2002թ.-ի դեկտեմբերից ՀՀ-ն հանդիսանում է Կիոտոյի 

Արձանագրությունը ստորագրող կողմ, և նաև ստորագրել է ՄԱԿ-ի Կլիմայի փոփոխության 

մասին շրջանակային կոնվենցիան (ՄԱԿԿՓՇԿ), Կոպենհագենի համաձայնությունները և 

Մարաքեշի համաձայնությունները: 

 

2.2.8 Արդյունաբերական լավագույն փորձը 

ՄՖԿ-ի Կատարողական ստանդարտներից, ՎԶԵԲ-ի Կատարողական պահանջներից, 

Էկվատորի սկզբունքներից և ԱԶԲ-ի Երաշխիքներից շատերը գործում են այն նախադրյալի 

հիման վրա, այն ծրագրերը, որոնց ցանկանում են ստանալ ֆինանսավորում, պետք է գործեն 

Արդյունաբերական լավագույն փորձին (ԱԼՓ)  կամ Առկա լավագույն տեխնոլոգիային (ԱԼՏ) 

համապատասխան: Թեև Լիդիանը չի հանդիսանում ՄԱԿ-ի համընդհանուր պայմանագրի 

ստորագրող կողմ, ինչը մասնակցող կողմերից պահանջում է լավագույն գործելակերպի 

կիրառում,  այդ պահանջները պետք է կատարվեն որպես Ընկերության գործունեության 

իրականացման ստանդարտ ընթացակարգերի մաս և մշակված են Բնապահպանական և 

Սոցիալական Մոնիթորինգի Պլանում (ԲՍՄՊ) (գլուխ 8): 

 

Հանքաքարի և մետաղների արդյունահանման միջազգային խորհուրդ (ՀՄԱՄԽ) 
Լայնորեն ընդունված է, որ նոր տեխնոլոգիաների և արդյունաբերական փորձի 

զարգացմանը զուգահեռ՝ կայուն կերպով կատարելագործվում է նաև հանքաքարերի 

արդյունահանման և մշակման լավագույն փորձը: Կանադայի Հանք որոնողների և 

Մշակողների Ասոցիացիայի (ԿՀՈՄԱ) կողմից հետախուզական աշխատանքներով 

հաստատվել են լավագույն փորձի վերաբերյալ ուղեցույցներ, որոնք համընդհանուր 

ճանաչում են վայելում: Դրանք ներառում են խորհուրդներ կայուն հանքարդյունահանման, 

կենսաբազմազանության և պահպանության, ինչպես նաև հանքարդյունաբերության 

ոլորտում ռիսկերի կառավարման վերաբերյալ՝ ԲԱԱ-ի21 համար: Այս կապակցությամբ 

պատրաստվել է մեկ այլ ուղեցույց Ավստրիալիայում, Հարավային Աֆրիկայում, 

Կանադայում և ԵՄ-ում արդյունաբերական փորձի հիման վրա:  

 

ՀՄԱՄԽ-ն հիմնադրվել է 2001թ.-ին՝ ընդերքօգտագործման և մետաղների արդյունահանման 
                                                      
21 http://www.pdac.ca/pdac/good-practices.html 
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ոլորտում կայուն զարգացում ապահովելու համար: ՀՄՄԽ-ի ներկայիս անդամներ են 

հանդիսանում հանքաքարի և մետաղների արդյունահանմամբ զբաղվող 21 

ընկերություններ, ինչպես նաև 33 ազգային և տարածքային հանքարդյունաբերական 

ասոցիացիաներ և համընդհանուր ապրանքային ասոցիացիաներ22: 2008թ.-ի մայիսին 

անդամ ընկերություները սկսեցին ՀԳՆ-ի սահմանած ստանդարտների համաձայն 

ներկայացնել տարեկան հաշվետվություններ իրենց գործունեության կայուն զարգացման 

վերաբերյալ: Սա կազմում է ՀՄԱՄԽ-ի Կայուն Զարգացման (ԿԶ) այն գործողությունների 

շրջանակը, որոնք պետք է իրականացվեն ՀՄՄԽ-ի բոլոր անդամների կողմից: 

Իրականացման հիմքում ընկած են հետևյալ տասը սկզբունքները և կարգավիճակի 

վերաբերյալ յոթ եզրակացությունները կորպորատիվ քաղաքականության մեջ ներառելու, 

ինչպես նաև թափանցիկ և պատասխանատու հաշվետվությունների ներկայացման 

գործելակերպ ստեղծելու վրա: 

 

ՀՄԱՄԽ-ի Կայուն զարգացման շրջանակն ընդգրկում է հետևյալ գործողությունները՝ 

 

1) Իրականացնել էթիկական ձեռնարկատիրական գործունեություն, ինչպես նաև 

ստեղծել և պահպանել կորպորատիվ կառավարման ամուր համակարգեր, 

2) Կայուն զարգացմանն ուղղված եզրահանգումները ներառել կորպորատիվ 

որոշումների կայացման գործընթացում, 

3) Պահպանել մարդու հիմնարար իրավունքները և աշխատողների, ինչպես նաև մեր 

գործողությունների արդյունքում տուժած այլ անձանց հետ շփվելիս հարգել 

վերջիններիս մշակույթը, սովորույթները և արժեքները:  

4) Իրականացնել ռիսկերի կառավարմանն ուղղված ռազմավարություններ՝ հիմնվելով 

հավաստի տվյալների և զուտ գիտության վրա, 

5) Ձգտել առողջության և անվտանգության ոլորտում իրականացվող 

գործողությունների շարունակական զարգացումների, 

6) Ձգտել բնապահպանական ոլորտում իրականացվող գործողությունների 

շարունակական զարգացումների, 

7) Խթանել կենսաբազմազանության պահպանման և հողօգտագործման պլանավորման 

                                                      
22 https://www.icmm.com/members accessed 09/04/2014 

https://www.icmm.com/members%20accessed%2009/04/2014
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առնչությամբ արտահայտված մոտեցումների իրականացումը, 

8) Նպաստել և խրախուսել հուսալի արտադրանքի նախագծումը, սեփական 

արտադրանքների օգտագործումը, վերաօգտագործումը, վերամշակումը և 

փոխադրումը, 

9) Օժանդակել այն համայնքների սոցիալական, տնտեսական և ինստիտուցիոնալ 

զարգացմանը, որտեղ գործունեություն է ծավալվում և 

10) Հաստատել արդյունավետ, թափանցիկ կապ, հաղորդակցություն և անկախ կերպով 

ստուգված հաշվետվությունների կարգավորումներ շահագրգիռ կողմերի հետ:  

 
Ծրագրին առնչվող պահանջներ 

Ո՛չ Լիդիան ընկերությունը և ո՛չ էլ Հայսատանում գործող որևէ հանքարդյունահանման 

ասոցիացիա չեն հանդիսանում ՀՄԱՄԽ-ի անդամ: Այնուամենայնիվ, Լիդիան 

ընկերությունը,  իր բնապահպանական քաղաքականությամբ (Հավելված 8.1), 

պարտավորություն է ստանձնել նաև ապահովել կայուն զարգացում: Ընկերությունը 

կառաջնորդվի նաև ՀՄԱՄԽ-ի Կայուն զարգացման շրջանակում ներառված ուղեցույցներով՝ 

քաղաքականությամբ սահմանված իր նպատակներն իրականացնելու համար: 

 

Ցիանիդի մասին օրենսգիրք 
Ցիանիդի կառավարման միջազգային ինստիտուտը (ՑԿՄԻ) հիմնադրվել է «Ոսկու 

արտադրության ժամանակ ցիանիդի մշակման, փոխադրման և օգտագործման վերաբերյալ 

Ցիանիդի կառավարման միջազգային օրենսգրքի» (այսուհետ՝ Ցիանիդի մասին օրենսգիրք) 

պահանջների կատարումը վերահսկելու, ինչպես նաև ցիանիդի պատասխանատու 

կառավարման փորձի և ոսկու արդյունաբերության մեջ ցիանիդի օգտագործմանն առնչվող 

այլ գործոնների վերաբերյալ տեղեկատվության մշակման և տրամադրման նպատակով: 

 

Ցիանիդի մասին օրենսգիրքը հանդիսանում է արդյունաբերական կամավոր ծրագիր ոսկու 

արդյունաբերության համար, որի նպատակն է՝ 

 

  Խթանել ոսկու արդյունաբերության ոլորտում ցիանիդի պատասխանատու 

կառավարումը, 

  Կատարելագործել մարդու առողջության պահպանմանն ուղղված միջոցառումներ և 
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  Նվազեցնել շրջակա միջավայրի վրա ազդեցությունների հնարավորությունը: 

 

Օրենսգիրք ստորագրող կողմ հանդիսացող ընկերությունների գործողությունները պետք է 

ստուգվեն անկախ երրորդ կողմի կողմից՝ նրանց գործողությունների 

համապատասխանությունը Օրենսգրքի պահանջներին հաստատելու համար: Ստուգման 

արդյունքները հրապարակվում են ՀՄԱՄԽ-ի կայքում՝ հավաստված գործունեության 

ընթացքում ցիանիդի կառավարման գործողությունների կարգավիճակի վերաբերյալ 

շահագրգիռ կողմերին տեղեկատվություն տրամադրելու համար: 

 

Ծրագրին առնչվող պահանջներ 

Ցիանիդի կառավարման պլանը ( ՑԿՊ Հավելված 8.11) Ծրագրի համար մշակվել է՝ նշված 

օրենսգրքում սահմանված ուղեցույցներին համապատասխան: Այս կառավարման պլանը 

կօգտագործվի ցիանիդի և ցիանիդի պահման բեռնարկղերի փոխադրման, առաքման, դրանց 

հետ վարվելակարգի, օգտագործման, պահման և հեռացման հետ կապված բոլոր ռիսկերը և 

գործողությունները կառավարելու համար: Լիդիան ընկերությունը կդիմի Օրենսգրքի23 

ստորագրող կողմ դառնալու համար, երբ Ծրագիրը կլինի զարգացման բարձր փուլում: 

Ստորագրող կողմին վերաբերող պահանջները կներկայացվեն Լիդիան ընկերության 

Խորհրդին  

2015թ.-ի ընթացքում, որից հետո Ծրագրի և Դիմորդների վերաբերյալ մանրամասները 

կհրապարակվեն Ցիանիդի մասին օրենսգրքի կայքում: 

 

2.2.9 Կորպորատիվ սոցիալական պատասխանատվության (ԿՍՊ),  

թափանցիկության և կայունության վերաբերյալ հաշվետվությունների ներկայացում 

ԿՍՊ-ին և Կայունությանն առնչվող ամենատարածված թեմաները, որոնց վերաբերյալ 

հաշվետվություններ են ներկայացվում, հետևյալն են՝ տնտեսություն, մարդու իրավունքներ, 

աշխատանք, կառավարում, բնապահպանություն, սպառողներ և հասարակություն24: 

 

 

 

                                                      
23  www.cyanidecode.org/sites/default/files/2015SigApplication12-14.pdf 
24  https://www.globalreporting.org/Pages/default.aspx 
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Հաշվետվությունների ներկայացման համընդհանուր նախաձեռնություն 
Հաշվետվությունների ներկայացման համընդհանուր նախաձեռնությունը (ՀՀՆ) 

հաշվետվությունների ներկայացման թերևս ամենաընդունված շրջանակն է: ՀՀՆ-ն ստեղծվել 

է 1997թ.-ին Բնապահպանական առումով պատասխանատու ընկերությունների կոալիցիայի 

(ԲՊԸԿ) կողմից՝ Միավորված Ազգերի Կազմակերպության բնապահպանական ծրագրի հետ 

համատեղ (ՄԱԿԲԾ): Դրա նպատակն է բարձրացնել կայունության և սոցիալական 

պատասխանատվության վերաբերյալ հաշվետվությունների ներկայացման մակարդակը՝ 

այն հասցնելով  ֆինանսական հաշվետվությունների ներկայացման մակարդակին: Այն 

շեշտադրում է ներկայացվող տեղեկատվության համադրելիությունը, 

արժանահավատությունը, ճշգրտությունը, հաճախականությունը և դրանք ստուգելու 

հնարավորությունը: ՀՀՆ հիմնական սկզբունքներն են՝ ուղղամտությունը, 

հավասարակշռվածությունը, թափանցիկությունը և տեխնիկական առումով 

կատարելության ապահովումը: Գործող «G3» տարբերակը հրապարակվել է 2006թ.-ին՝ 

փորձարկումների, վերլուծությունների, խորհրդակցությունների և վերանայումների շրջանն 

անցնելուց հետո և պահպանում է նշված հիմնական սկզբունքները: 

 

ՀՀՆ-ի Հանքաքարի և մետաղների արդյունահանման հավելվածը հանքարդյունահանման 

ոլորտում գործունեություն իրականացնող ընկերություններին տրամադրում է ՀՀՆ-ի 

հաշվետվությունների ներկայացման ուղեցույցի մշակված տարբերակը՝ միաժամանակ 

ներառելով բնօրինակ ուղեցույցները: Հանքաքարի և մետաղների արդյունահանման 

հավելվածը լրացուցիչ մեկնաբանություն և կատարողական ցուցումներ է տալիս ոլորտի 

կարևորագույն խնդիրների վերաբերյալ՝ 

 

  Կենսաբազմազանության կառավարում և էկոհամակարգի շահագործում, 

  Համայնքային խորհրդակցություն, 

  Տեղաբնակների իրավունքներն ուսումնասիրության փուլում, 

  Հողերի հետ կապված վեճերի քանակը և դրանց կարգավորումը, 

  Տեղական համայնքների տարաբնակեցումը, 

  Հանքերի փակման ծրագրեր, և 

  Նյութերի կառավարման հետ կապված ծրագրեր և գործընթացներ: 

Ծրագրին առնչվող պահանջներ 
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ԲՍՄՊ-ն (գլուխ 8) պարունակում է հաշվետվությունների ներկայացման կառուցվածքը ՀՀՆ 

ցուցանիշներին համապատասխան և այն կօգտագործվի կայունության վերաբերյալ 

հաշվետվություններ պատրաստելիս: 

 

Ազգային օրենսդրություն Արդյունահանող սեկտորի թափանցիկության 

միջոցառումներ իրականացնելու վերաբերյալ  
2013թ.-ի հունիսին Կանադան պարտավորվել է ստեղծել նոր պարտադիր 

հաշվետվությունների ստանդարտներ արդյունահանող ընկերությունների համար, որոնք 

ուղղված են արտաքին և ներքին կառավարություններին կատարված վճարումներին բոլոր, 

այդ թվում, բնիկ խմբերի մակարդակներում: Կանադայի կառավարությունը հայտարարել է, 

որ օրենսդրությունը պետք է նման լինի է Եվրոպական Միությունում իրականացվող 

օրենսդրությանը, և նախատեսվում է, որ այն նման կլինի Միացյալ Նահանգների 

Արժեթղթերի և Փոխանակման Հանձնաժողովից մինչև մարտի 2015 թ. ակնկալվող 

օրենսդրությանը: 

 

Հաշվի առնելով այն, որ Միացյալ Նահանգները մինչ օրս չի ներկայացրել համեմատական 

օրենսդրությունը, Լիդիան ընկերությունը կդիտարկի, թե արդյոք Կանադայի օրենսդրության 

վերջնական կողմնորոշումն ու իրականացումը փոփոխվել է՝ համապատասխանեցնելու 

ԱՄՆ-ի նախաձեռնությանը: Վերոհիշյալ Հանձնաժողովը 2012թ. ներկայացրեց մի կանոն 

համաձայն Dodd-Frank կոչվող Ակտի Բաժին 1504-ի, որը պահանջում էր  ռեսուրսներ 

արդյունահանողների վճարումների բացահայտում, ԱՄՆ Կոլումբիա Դիսթրիքթի 

դատարանը, ամերիկյան Petroleum Institute կազմակերպությունն ընդդեմ Արժեթղթերի և 

Փոխանակման Հանձնաժողովի գործընթացում, եզրակացրեց, ի թիվս այլոց, որ 

Հանձնաժողովը սխալ է մեկնաբանել Dodd-Frank-ին՝ ստիպելով հրապարակային 

բացահայտել վճարումների վերաբերյալ մանրամասն տվյալներ, և հաշվի չի առել  

մրցունակության հետ կապված հետևանքները: Հետևելով դատավճռին, Հանձնաժողովը  չի 

սկսել հետագա կանոնակարգային գործողություն, թեև նշել է, կանի նոր առաջարկ 

համաձայն Բաժին 1504-ի մինչև 2015 թ.-ի մարտ ամիսը: Կանադայի կառավարության 

հայտարարությունների hիման վրա, իրականացումը մինչեւ 2015 թ.-ի հունիս ամիսը 

հնարավոր է: 

 



ԼԻԴԻԱՆ ԻՆԹԵՐՆԵՅՇՆԼ 
Ամուլսարի ոսկու հանքի ծրագիր 
Բնապահպանական և սոցիալական ազդեցությունների գնահատում, Գլուխ 2  

 
ZT520088 
Հունիս 2016թ. 

Տարբերակ 10 Էջ 112 

 

 

Առաջարկվող օրենսդրությունը պահանջում է ազդակիր անձանց զեկուցել ֆինանսական 

տարվա ընթացքում կատարված նավթի, գազի կամ օգտակար հանածոների կոմերցիոն 

զարգացման հետ կապված վճարումների մասին, եթե դրանք գերազանցում են այն գումարը, 

որը սահմանված է կանոնակարգով որոշակի կատեգորիայի համար (ինչը ներկայումս 

անհայտ է, քանի որ նման կանոնակարգերի ստեղծումը դեռևս ընթացքի մեջ է) կամ, եթե 

գումար սահմանված չէ, և $100 000-ից ավել է վճարվել  կառավարությանը բոլոր 

մակարդակներում, տեղական և միջազգային (այդ թվում բնիկ սուբյեկտներին) հետևյալ 

կերպ, գումարով կամ «բնական միջոցով». 

• հարկեր, բացառությամբ սպառողական հարկերի և անձնական եկամտահարկի; 

•  ընդերքօգտագործման հարկեր; 

• վճարներ, այդ թվում, վարձակալության վճարներ, մուտքի վճարներ և կարգավորիչ 

վճարներ, ինչպես նաև լիցենզիաների, թույլտվությունների կամ զիջումների վճարներ; 

•  արտադրական իրավունքի վճարներ, 

• բոնուսներ, այդ թվում, ստորագրման, հայտնագործման և արտադրական բոնուսներ; 

• շահաբաժիններ, բացառությամբ սովորական բաժնետերերի վճարված շահաբաժինների; 

• ենթակառուցվածքային բարելավումների վճարումներ; կամ 

•  սահմանված կարգով վճարներ: 

 

Վճարումների վերաբերյալ հաշվետվությունը նախատեսվում է անել՝ ելնելով ծրագրի 

մակարդակից, որի չափորոշիչները, ամենայն հավանականությամբ, պետք է սահմանվի 

ընկերության կողմից՝ կոնկրետ ոլորտի և բիզնեսի համատեքստում: Հաշվետվություններում 

ներառված բոլոր տեսակի տեղեկությունները պետք է հաստատվեն անկախ աուդիտորի կամ 

հաշվապահի կողմից որպես ճշմարիտ, ճշգրիտ եւ ամբողջական:  Հավանական է, որ 

ընդհանուր հաշվետվությունների ձևանմուշը, ի վերջո, պետք է մշակվի, Կանադայում, 

Եվրոպական Միության երկկներում և Միացյալ Նահանգներում օգտագործելու համար:  

 

2.3 Լիդիան ընկերության քաղաքականության շրջանակը 

2.3.1 Վարվեցողության կանոնագիրք 

 
Վարվեցողության կանոնագիրքը, վարքագծի կանոներում արտացոլելով Ընկերության 

առանցքային արժեքները,  ներառում է ցուցումներ այն մասին, թե ինչ վարքագիծ պետք է 
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դրսևորի Ընկերությունը, դրա աշխատակազմը և Ընկերության բիզնես գործընկերները՝ 

աշխատավայրում, շուկայում, ինչպես նաև այն շրջակա միջավայրում և համայնքներում, 

որտեղ Ընկերությունն իրականացնում է իր գործունեությունը: Առանցքային արժեքները 

ներառում են հետևյալը՝ 

 
  ազնիվ և էթիկայի նորմերին համապատասխանող վարքագիծ իրականացվող բոլոր 

գործողություններում, 

  աշխատավայր, որտեղ բոլոր անհատներն արժանանում են հարգալից և 

արժանապատիվ վերաբերմունքի՝ բացառելով խտրականությունը, ոտնձգությունը  և 

բռնությունը, 

  կիրառելի օրենքներին, կանոններին և իրավական նորմերին 

համապատասխանության ապահովում, 

  շահերի բախման հետ կապված խնդիրներից խուսափում և դրանց լուծում՝ 

պահպանելով էթիկայի նորմերը, 

  հանրության համար տեղեկությունների բացահայտում՝ հասկանալի, ճշգրիտ 

կերպով և ճիշտ ժամանակին և 

  փոխադարձ հարգանք և փոխըմբռնում կայուն զարգացմանն ուղղված 

գործակցության ջանքերում: 

 

Նկար 2.6-ում գծապատկերի միջոցով ներկայացվում է Լիդիանի կառավարման շրջանակը: 

Այնուհետև, ստորև ներկայացվում է ութ կորպորատիվ քաղաքականություններից 

յուրաքանչյուրի համառոտ նկարագրությունը: 
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 * See Corporate Policy 

Աշխատավայրում Շուկայում Համայնքներում և 

տարբեր միջավայրերում 

Ընկերության քաղաքականությունները 

Մարդկային ռեսուրսներ  

Աշխատանքի հիգիենա և 

անվտանգություն 

Ահազանգման մեխանիզմ (ոչ 

իրավաչափ գործողությունների 

մասին իրազեկում) 

Հրապարակում և 

գաղտնիություն 

Հակակոռուպցիոն 

Բաժնետոմսերի ապօրինի առք 

ու վաճառք ընկերության 

ծրագրերի մասին գաղտնի 

տեղեկություններ ունեցող 

անձանց կողմից 

Սոցիալական 

Բնապահպանական 

Կանոնագրքի բաժինները 

  Աշխատանքի հիգիենա և 
անվտանգություն 

  Հակակոռուպցիոն 
գործողություններ 

  Շահագրգիռ կողմերի 
ներգրավում 

  Ալկոհոլի կամ թմրադեղերի 
չարաշահում 

  Բռնություն աշխատավայրում 

  Պետական պաշտոնյաների 
հետ աշխատանք 

  Մշակութային 
ժառանգություն 

  Զենքի օգտագործում   Քաղաքական գործընթաց   Մարդու իրավունքներ 
  Խտրականություն   Շահերի բախում   Համայնքային զարգացում 
  Անհանգստություն 

պատճառելը 
  Մրցակցություն   Ջրային ռեսուրսներ 

  Գաղտնիություն և անձնական 
տեղեկություններ 

  Գործընկերների միջև 
հարաբերություններ 

  Աղտոտում 

  Ընտանիքի անդամներին   Նվերներ և զվարճանքներ   Կենսաբազմազանություն 

Ընկերության սկզբունքները 

հիմքն են հանդիսանում 

 

 
Վարվեցողության կանոնագրքի 
<թե ինչպես ենք մեզ դրսևորում> 
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աշխատանքի ընդունելը 
   Արտաքին հետաքննություն  

  Գույքի օգտագործում, 
ոչնչացում և հափշտակում 

  Ընկերության փաստաթղթեր 
և հաշվետվողականություն 

 

  Փաստաթղթերի պահպանում   Տվյալների հրապարակում և 
հաղորդակցություն 

 

  ՏՏ և անվտանգություն   Բաժնետոմսերի ապօրինի 
առք ու վաճառք 
ընկերության ծրագրերի 
մասին գաղտնի 
տեղեկություն ունեցող 
անձանց կողմից 

 

  Գաղտնի տեղեկատվություն   

  Մտավոր սեփականություն   

  Ահազանգման մեխանիզմ   

Նկար 2.6: Կառավարման շրջանակը 

 Հաստատում և իրավական նորմերի պահպանում 
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2.3.2  Բնապահպանական քաղաքականություն 

Լիդիան ընկերության Բնապահպանական քաղաքականությունը «մշակվել է որպես 

կայուն հասարակության մեջ ձեռնարկատիրական գործունեության իրականացման, 

ինչպես նաև կյանքի, առողջության և շրջակա միջավայրի պաշտպանության նպատակով 

բարձր չափանիշների ստեղծման և իրականացման նախապայման» (տես Հավելված 8.1-

ը): Տեղի բնակիչներից անձնակազմի համալրման ընթացակարգը նպաստում է այս 

քաղաքականության իրականացմանը: 

 

2.3.3 Սոցիալական քաղաքականություն 
Ընկերությունն իր գործունեության իրականացման համար իրագործում է սոցիալական 

կառավարման ծրագիր, որի նպատակն է՝ նվազագույնի հասցնել և մեղմել իր 

գործողությունների արդյունքում առաջացած ցանկացած բացասական սոցիալական 

ազդեցություն, ինչպես նաև հնարավորինս ամրապնդել դրական սոցիալական 

ազդեցությունները՝ ըստ միջազգայնորեն ընդունված՝ բիզնեսի լավագույն 

գործելակերպերի:  

 

Լիդիանի սոցիալական քաղաքականութան մեջ նշված է, որ դրա նպատակն է՝ ստեղծել 

հարաբերություններ, որոնք հիմնված են փոխադարձ հարգանքի և փոխըմբռնման, ակտիվ 

գործընկերության և երկարաժամկետ աշխատանքի ապահովման վրա: Լիդիանի 

նպատակն է՝ իր գործողությունների միջոցով հասնել կայուն զարգացման (տես 

հավելված 8.2-ը): 

 

2.3.4 Մարդկային ռեսուրսների քաղաքականություն 
Լիդիանն ընդունում է, որ աշխատատեղերի և եկամտի ստեղծման միջոցով տնտեսական 

աճ գրանցելուն ուղղված ջանքերը պետք է ուղեկցվեն աշխատողների հիմնարար 

իրավունքների պաշտպանությամբ: Մենք գիտակցում ենք, որ մեր աշխատուժը 

արժեքավոր կապիտալ է և աշխատող-ղեկավարություն լավ հարաբերությունները 

Ընկերության կայունության ապահովման առանցքային բաղադրիչներից են (տես 

հավելված 8.4ա-ն):  

 

Լիդիանը պարտավորվել է աշխատակազմի համալրումը հնարավորինս կատարել տեղի 

բնակիչներից:  Դրա իրագործմանը նպաստելու համար  կատարվում է աշխատանքի 

համար տեղացի դիմողների վերապատրաստում:   Աշխատակիցների ընտրությունը 

կատարվում է նրանց կատարողականի, մասնագիտական  վարքագծի և էթիկայի, ինչպես 

նաև անվտանգության նկատմամբ ունեցած մոտեցման հիման վրա:  Գեոթիմի համար 
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սահմանվել է տեղում աշխատակազմի համալրում կատարելու ընթացակարգ, համաձայն 

որի նախընտրելի է համալրումը կատարել և աշխատուժի կարողությունները զարգացնել 

շրջաններում՝ սկսելով Ծրագրի շրջանակներում ազդեցության ենթարկված տարածքից 

(տես հավելված 8.4ա-ն): 

 

Լիդիանը սատարում է մարդու իրավունքների իրացմանը Միավորված Ազգերի 

Կազմակերպության Մարդու իրավունքների վերաբերյալ հռչակագրերին և 

Անվտանգության և մարդու իրավունքների կամընտիր սկզբունքներին 

համապատասխան:  

 

2.3.5 Աշխատանքի հիգիենայի և անվտանգության քաղաքականություն 
Լիդիանի նպատակն է ապահովել վնասի զրոյական մակարդակ առողջության և 

անվտանգության հետ կապված հարցերի արդյունավետ կառավարման միջոցով՝ 

իրականացնելով ծրագրեր և կիրառելով չափման համակարգեր:  

 
Լիդիանը Ընկերության աշխատակազմից պահանջում է գիտակցել սեփական 

պատասխանատվությունը աշխատանքի հիգիենայի և անվտանգության ապահովման 

հարցում և իրենց գործողությունները կատարել դրանց համար սահմանված՝ 

առողջության և անվտանգության բոլոր պահանջներին համապատասխան (տես 

հավելված 8.3-ը): 

 

Մեր պարտավորությունները ներառում են՝ հիվանդությունների, այդ թվում՝ ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-

ի հետ կապված ռիսկերի կառավարում՝ վերապատրաստումների, 

խորհրդատվությունների և խտրականության բացառման գործելակերպերի միջոցով: 

Գեոթիմի համար մշակվել է ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ին առնչվող հատոււկ քաղաքականություն, որը 

ներառված է հավելված 8.4բ-ում: 

 

2.3.6 Ահազանգման քաղաքականություն 
Ընկերությունը պարտավորություն է ստանձնել՝ իր գործունեության ընթացքում 

ապահովելու ազնվության և հաշվետվությունների ներկայացման բարձր չափորոշիչների 

պահպանումը՝ միաժամանակ ապահովելով բաժնետիրական արժեքի աճը: Ահազանգման 

հնարավորությունն է տալիս Ընկերության անձնակազմին և այլ անձանց հայտնել իրենց 

բարեխիղճ մտաhոգությունները՝ կապված ֆինանսական հարցերի և Վարվեցողության 

կանոնագրքի դրույթների խախտման դեպքերի հետ (տես հավելված 8.4գ-ն): 
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2.3.7 Հակակոռուպցիոն քաղաքականություն 
Պետական պաշտոնյաների հետ հարաբերություններում Լիդիանը կամ Ընկերության 

մյուս բոլոր աշխատակիցները  պետք է գործեն այնպես, որ կասկածի տակ չառնվի 

կառավարության, պետական պաշտոնյայի կամ Ընկերության ազնվությունը և 

չխաթարվի նրանց հեղինակությունը: Արգելվում  է կոռուպցիոն, խարդախ, 

հարկադրանքի, հանցավոր համաձայնության, խափանարար գործողություններում 

ուղղակի կամ անուղղակի ներգրավվելը, եթե Ընկերության Հակակոռուպցիոն 

քաղաքականությամբ այլ բան նախատեսված չէ: Ավելին, ձևակերպումների դյուրացման 

համար կատարվող վճարումները ևս չեն արդարացվում (տես հավելված 8.4դ): 

 

2.3.8 Ընկերության ծրագրերի մասին գաղտնի տեղեկություններ ունեցող անձանց 
կողմից բաժնետոմսերի ապօրինի առք ու վաճառք 

Ընկերության աշխատակազմին և այլ անձանց արգելվում է զբաղվել Ընկերությունների 

արժեթղթերի առք ու վաճառքով, եթե նրանք տիրապետում են  չբացահայտված կարևոր 

տեղեկությունների: Չբացահայտված կարևոր տեղեկություններ ասելով ենթադրվում է 

Ընկերության բիզնեսի և գործունեության   վերաբերյալ ցանկացած տեղեկություն, 

իրադարձություն կամ հանգամանք (այդ թվում՝ նախկին տեղեկություններում կամ 

փաստերում կատարված փոփոխությունները), որոնք, ամենայն հավանականությամբ, 

կարող են զգալի ազդեցություն ունենալ Ընկերության արժեթղթերի շուկայական գնի վրա, 

կամ կարող են կարևոր համարվել որևէ ներդրողի համար, Ընկերության արժեթղթերի 

առք ու վաճառքի  հետ կապված  ներդրումների վերաբերյալ որոշում կայացնելիս (տես 

հավելված 8.4ե-ն): 

 
2.3.9 Հրապարակայնություն և գաղտնիություն 
 
Այս քաղաքականության նպատակն է սահմանել ստանդարտներ կարևոր 

տեղեկությունների գաղտնիության համար՝ մինչև դրանց հրապարակայնացումը, ինչպես 

նաև այն գործելապերպերը, որոնք պետք է որդեգրվեն հանրության համար  

տեղեկություններ բացահայտելիս և հետագա հաղորդագրություններ լազմելիս: 

Քաղաքականության իրականացումը կապահովի համապատասխանությունը կիրառելի 

օրենքներին և նորատիվ իրավական ակտերին, կսահմանի  տեղեկությունների 

բացահայտման արդար ստանդարտներ և կխթանի ճշգրիտ, ժամանակին և չհակասող 

տեղեկությունների  տրամադրումը Ընկերության շահագրգիռ կողմերին:  
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2.3.10 ԱԱԲՀ խորհրդի կոմիտե  
Լիդիան ընկերության Առողջության, անվտանգության, բնապահպանական և 

համայնքային հարցերով կոմիտեն պատասխանատու է Խորհրդին՝ իր վերահսկողական 

պարտականությունների իրականացման հարցերում աջակցելու համար: Ի թիվս այլ 

պարտականությունների՝ դրանք ներառում են հետևյալը. 
 

  Լիդիան ընկերության Առողջության, անվտանգության, բնապահպանական և 

սոցիալական (ԱԱԲՍ) քաղաքականությունների սահմանում և վերանայում,  

  ԱԱԲՍ կառավարման համակարգում ներառնվելիք համապատասխանության 

համակարգերի իրագործման կառավարում, 

  Լիդիանի ընկերության՝ առողջության, անվտանգության, բնապահպանական և 

սոցիալական քաղաքականությունների, ինչպես նաև արդյունավետ կառավարում 

խահանջող համակարգերի և մոնիթորինգի գործընթացների արդյունավետության 

մոնիթորինգ, 

  հաշվետվությունների ներկայացման հաճախականություն, 

  ազգային և միջազգային նորմատիվ իրավական ակտերին 

համապատասխանության ապահովում, 

  վերապատրաստման ծրագրերի պարբերաբար վերանայում և Գեոթիմի Արագ 

արձագանքման/Բժշկական էվակուացիայի կազմակերպումը և պլանները, 

  Գեոթիմի ԱԱԲՍ կատարողականի առնչությամբ ղեկավարությունից աուդիտի 

արդյունքների և թարմացված տվյալների ստացում, 

  ԱԱԲՍ գործողությունների տարեկան բյուջեի վերանայում, 

  ԱԱԲՍ-ի վերաբերյալ հրապարակման ենթակա տարեկան տեղեկատվության և 

հաշվետվությունների վերանայում; 

  աշխատողների, կապալառուների, մատակարարների կամ ընկերության բիզնեսի 

հետ կապված անձանց մահվան դեպքերի  կամ ծանր վնասվածքների 

ուսումնասիրություն և հետաքննություն՝ պատճառները վերհանելու և ուղղիչ 

գործողություններ մշակելու նպատակով, և 

  Խորհրդի կողմից Լիդիանի Առողջության  և անվտանգության հարցերով կոմիտեին 

հանձնարարված  լրացուցիչ հարցերի կարգավորում: 

 

Հանձնաժողովը հաշվի է առնում ԿՍ4-ը և ԿՊ4-ը Խորհրդի նպատակների և խնդիրների 

համար, մասնավորապես, ծրագրի առողջության եւ անվտանգության պահանջների և 

ՇՄԱԳ-ում նկարագրված մեղմացման միջոցառումների փոխգործակցության համար, 

Ծրագրի ազդակիր  համայնքների պաշտպանության նպատակով: Համապատասխան 
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որակավորում ունեցող խորհրդի անդամներից մեկը պատասխանատվություն 

կստանձնի համայնքային առողջության և անվտանգության ասպեկտների նկատմամբ 

(ԱԱԲՍ քաղաքականության, նպատակների ու խնդիրների մանրամասների 

վերաբերյալ տես նաև գլուխ 8): 

 

2.4 Ծրագրի համապատասխանության ցուցանիշները և գնահատման 

չափանիշները 

Ծրագիրը պարտավորություն է ստանձնել ապահովելու համապատասխանությունը 

շրջակա միջավայր կատարվող արտանետումների համար սահմանված` միջազգային և 

(կամ) ազգային ստանդարտներին: Ծրագրի շրջանակներում կիրառելի կլինեն առավել 

խիստ ստանդարտները: Համապատասխանությունը կապահովվի պատշաճ նախագծման 

միջոցով՝ արտանետումների վերահսկմանը և նվազեցմանն ուղված զսպող 

միջոցառումների հետ միասին: Այս բաժնում ներկայացվում են կանոնակարգող նորմերին 

համապատասխանելու հատուկ չափանիշներ, որոնք վերաբերում են շրջակա միջավայր 

կատարվող տարբեր հնարավոր արտանետումների կատեգորիաներին, և որոնք կարող են 

առաջանալ Ծրագրի իրականացման արդյունքում և անրադառնում է Ծրագրի 

շինարարության, շահագործման, փակման և փակմանը հաջորդող փուլերին: 

 

Այն դեպքերում, երբ առկա բնականորեն առաջացող ելակետային պայմանները 

փաստաթղթերով հիմնավորվել են (մանրամասների համար՝ տես Գլուխ 4-ը) և հայտնի է, 

որ դրանք գերազանցում են համապատասխանության չափանիշները, ապա դրանք պետք 

է համապատասխանեցվեն հատուկ Ծրագրին վերաբերող համապատասխանության 

չափանիշներին, որոնք պաշտպանում են մարդու առողջությունը և շրջակա միջավայրը, 

սակայն հաշվի են առնում Ծրագրին հատուկ ելակետային պայմանները:  

 

2.4.1 Ջրի որակը 
Ծրագրի շրջանակներում տեղի կունենա արտահոսք մակերևութային ջրեր: Ենթադրվում 

է, որ այդ արտահոսքերը կներառեն հետևյալը. 

  

  մշակված կենցաղային կեղտաջրեր,  

  մշակված ջրաթափեր և ԴԱԼ-ից արտահոսող ջրեր և 

  շփման մեջ չգտնվող ջրեր, որոնք գալիս են տղմազտման ավազաններից (ուր ջրեր 

են հոսում շփման մեջ չգտնվող վայրերից, օրինակ՝ ձեռք չտված բնական լանջերից, 

հանք տանող ճանապարհներից և այլն): 
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Արտահոսքի ակնկալվող աղբյուրներից յուրաքանչյուրի, ինչպես նաև ջրընդունիչների 

համար համապատասխանության կիրառելի չափանիշները մանրամասննորեն 

ներկայացված հաջորդ բաժիններում: 

 

Մշակված կենցաղային կեղտաջրեր  

Հայաստանում չկան տեղում կիրառելի հատուկ ուղեցույցներ մակերևութային ջրեր 

մշակված կենցաղային կեղտաջրերի արտահոսքի վերաբերյալ: Մշակված կենցաղային 

կեղտաջրերի արտահոսքի վերաբերյալ հիմնական ԲԱԱ ուղեցույցները կարելի է ստանալ 

ՄՖԿ-ից: Այս ուղեցույցները Ծրագրի համար կընդունվեն որպես 

համապատասխանության չափանիշներ և մանրամասնորեն ներկայացվում են Աղյուսակ 

2.9-ում: Մշակված կենցաղային կեղտաջրերի արտահոսքի համար 

համապատասխանության հսկման կետը ջրթողի կետից  պետք է կազմի 500մ: 

 

Աղյուսակ 2.9. Մշակված կոյուղու կեղտաջրերին վերաբերող ուղենշային արժեքներ,  
ՄՖԿ ընդհանուր ԲԱԱ ուղեցույցներ  

Աղտոտիչներ Միավորներ Ուղենշային արժեք 
pH pH 6 – 9 

BOD մգ/լ 30 
COD մգ/լ 125 

Ազոտի ընդհանուր քանակը մգ/լ 10 
Ֆոսֆորի ընդհանուր քանակը մգ/լ 2 

Նավթ և ճարպ  մգ/լ 10 
Կախյալ մասնիկների ընդհանուր 

քանակը 
մգ/լ 50 

Կոլի բակտերիաների ընդհանուր 
քանակը ԱՀԹb /100 մլ 400a 

Նշում. 
ա) Չի վերաբերում կենցաղային կեղտաջրերի մշակման կենտրոնացված, քաղաքային, 

համակարգերին, որոնք ընդգրկված են Ջրի և սանիտարիայի վերաբերյալ ԲԱԱ–ի 
ուղեցույցներում: 

բ) ԱՀԹ = Առավել հավանական թիվ: 
 

Արդյունաբերական կեղտաջրեր  

ՀՀ-ում գոյություն չունի ստանդարտ հանքարդյունահանման աշխատանքներից 

առաջացած՝ արտահոսող արդյունաբերական կեղտաջրերի վերաբերյալ: 

Այնուամենայնիվ, հանքարդյունահանման արդյունքում առաջացած կեղտաջրերի որակի 

վերաբերյալ գոյություն ունեն ՄՖԿ ուղեցույցներ, որոնք ներկայացված են Աղյուսակ 2.10-

ում: Դրանք կփոփոխվեն Ամուլսարի ծրագրի համար՝ 2.11 բաժնում մանրամասն 

նկարագրվածի համաձայն՝ ջրընդունիչների որակը պահպանելու նպատակով:  
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Աղյուսակ 2.10. ԲԱԱ ընդհանուր ուղեցույցներ 

հանքարդյունահանման արդյունքում առաջացած կեղտաջրերի 

վերաբերյալ 

 
Որոշիչ գործոն ՄՖԿ ուղեցույցներ 

հանքարդյունահանման 
արդյունքում առաջացած 

կեղտաջրերի վերաբերյալ (մկգ/լ) 
pH (SU) 6 - 9 

Ջերմաստիճան °C <3 դիֆերենցիալ 
Թթվածնի կենսաքիմիական 

պահանջ (BOD) 50մգ/լ 

Թթվածնի քիմիական պահանջ 
(COD) 150 մգ/լ 

Նավթ և ճարպ 10 
Կախյալ մասնիկների ընդհանուր 

քանակը (TSS) 50 մգ/լ 

Մկնդեղ (արսեն) 100 
Ֆենոլ 500 

Կադմիում 50 
Պղինձ 300 

Քրոմ (VI) 100 
Ցիանիդ 1000 

Չկապակցված ցիանիդ 100 
Ցիանիդ WAD 500 

Երկաթ (ընդամենը) 2000 
Կապար 200 
Սնդիկ 2 
Նիկել 500 
Ցինկ 500 

 

Ջրընդունիչներ 
2011 թ.-ի հունվարին ընդունված՝ ՀՀ կառավարության N75 որոշմամբ սահմանվում են 

գետերի ջրի որակի կառավարման պահանջները: Դրանք սահմանում են հատուկ 

մակերևութային ջրերի որակի չափանիշներ հինգ կատեգորիաներում Հայաստանի 14 

խոշոր գետային ավազանների համար՝ ներառյալ Որոտան և Արփա գետերի ջրհավաք 

ավազանները: Բնապահպանության նախարարության թիվ 464 որոշմամբ սահմանվում է 

ներկայումս գործող մեթոդաբանությունը, որի նպատակն է հաշվարկել արտահոսքի 

մակարդակները, որոնք կսահմանվեն և մանրամասն կկիրառվեն՝  համաձայն վերոնշյալ 

որոշման և հրահանգի:  
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Առաջարկվող համապատասխանության ցուցանիշները սահմանվում են Աղյուսակ 2.11-

ում, և դրանց խաչաձև հղում է կատարվում  առաջարկվող ցուցանիշի աղբյուրի հետ: 

Վերանայվել են հետևյալ ստանդարտները՝ ՀՀ գետերի կատեգորիաների ստանդարտներ 

(կիրառվում են II կատեգորիայի ստանդարտները) Որոտան և Արփա գետերի համար, 

ՄՖԿ-ի հանքարդյունահանման արդյունքում առաջացած կեղտաջրերի վերաբերյալ 

ուղեցույցներ, Եվրոպական Համայնքի Մակերևութային ջրերի ստանդարտներ (A1 ջրեր): 

 

Աղյուսակ 2.11-ում ներկայացվում են միայն այն աղտոտող նյութերը, որոնք առնչվում են 

Ամուլսարի ծրագրի շրջանակներում պահանջվող շահագործման գործողությունների 

իրականացման հետ: N 75 որոշմամբ սահմանվում են լրացուցիչ սահմանաչափեր, որոնք 

կիրառելի չեն Ծրագրի դեպքում:   
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Աղյուսակ 2.11: Ջրի որակի ստանդարտներ և համապատասխանության չափանիշներ  

Որակի ցուցանիշներ 
Արփայի 

ջրհավաք 
ավազան 

Որոտանի 
ջրհավաք 
ավազան 

Միավոր Աղբյուր 

Ամոնիում իոն 0.4 0.4 մգ N/լ 
ՀՀ որոշում N 75-Ն, Ջրավազաներին առնչվող 
ստանդարտներ, հավելվածներ 3 - 25 

Քլորիդ իոն 6.88 8 մգ/լ 
ՀՀ որոշում N 75-Ն, Ջրավազաներին առնչվող 
ստանդարտներ, հավելվածներ 3 - 25 

Նիտրատ իոն 2.5 2.5 մգ N/լ 
ՀՀ որոշում N 75-Ն, Ջրավազաներին առնչվող 
ստանդարտներ, հավելվածներ 3 - 25 

Նիտրիտ իոն 0.06 0.06 մգ N/լ 
ՀՀ որոշում N 75-Ն, Ջրավազաներին առնչվող 
ստանդարտներ, հավելվածներ 3 - 25 

Ֆոսֆատ իոն 0.1 0.1 մգ/լ ՀՀ որոշում N 75-Ն, Ջրավազաներին առնչվող 
ստանդարտներ, հավելվածներ 3 - 25 

Ընդհանուր ֆոսֆոր 0.2 0.2 մգ/լ ՀՀ որոշում N 75-Ն, Ջրավազաներին առնչվող 
ստանդարտներ, հավելվածներ 3 - 25 

Սուլֆատ իոն 16.04 17.02 մգ/լ ՀՀ որոշում N 75-Ն, Ջրավազաներին առնչվող 
ստանդարտներ, հավելվածներ 3 - 25 

Ընդհանուր ազոտ, ոչ 
օրգանական 

4 4 մգ N/լ 
ՀՀ որոշում N 75-Ն, Ջրավազաներին առնչվող 
ստանդարտներ, հավելվածներ 3 - 25 

Ընդհանուր հանքայնացում  131.88 110 մգ/լ 
ՀՀ որոշում N 75-Ն, Ջրավազաներին առնչվող 
ստանդարտներ, հավելվածներ 3 - 25 

Ալյումին  144 284 մկգ/լ 
ՀՀ որոշում N 75-Ն, Ջրավազաներին առնչվող 
ստանդարտներ, հավելվածներ 3 - 25 

Ծարիր, ընդհանուր 0.28 0.5 մկգ/լ 
ՀՀ որոշում N 75-Ն, Ջրավազաներին առնչվող 
ստանդարտներ, հավելվածներ 3 - 25 

Մկնդեղ (արսեն), 20 20 մկգ/լ ՀՀ որոշում N 75-Ն, Ջրավազաներին առնչվող 
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Միավոր Աղբյուր 

ընդհանուր ստանդարտներ, հավելվածներ 3 - 25 

Բարիում 28 12 մկգ/լ 
ՀՀ որոշում N 75-Ն, Ջրավազաներին առնչվող 
ստանդարտներ, հավելվածներ 3 - 25 

Բերիլիում 0.038 0.054 մկգ/լ 
ՀՀ որոշում N 75-Ն, Ջրավազաներին առնչվող 
ստանդարտներ, հավելվածներ 3 - 25 

Բոր 450 450 մկգ/լ 
ՀՀ որոշում N 75-Ն, Ջրավազաներին առնչվող 
ստանդարտներ, հավելվածներ 3 - 25 

Կադմիում, ընդհանուր 1.014 1.01 մկգ/լ 
ՀՀ որոշում N 75-Ն, Ջրավազաներին առնչվող 
ստանդարտներ, հավելվածներ 3 - 25 

Կալցիում 100 100 մգ/լ 
ՀՀ որոշում N 75-Ն, Ջրավազաներին առնչվող 
ստանդարտներ, հավելվածներ 3 - 25 

Քրոմ, ընդհանուր 11 10.5 մկգ/լ 
ՀՀ որոշում N 75-Ն, Ջրավազաներին առնչվող 
ստանդարտներ, հավելվածներ 3 - 25 

Կոբալտ, ընդհանուր 0.36 0.28 մկգ/լ 
ՀՀ որոշում N 75-Ն, Ջրավազաներին առնչվող 
ստանդարտներ, հավելվածներ 3 - 25 

Պղինձ, ընդհանուր 21 22 մկգ/լ 
ՀՀ որոշում N 75-Ն, Ջրավազաներին առնչվող 
ստանդարտներ, հավելվածներ 3 - 25 

Ցիանիդ, ընդհանուր 1 1 մգ/լ 
ՄՖԿ-ի Հանքարդյունահանման արդյունքում առաջացած 
կեղտաջրերի ուղենշային արժեքը 

Ցինանիդ, չկապակցված 0.1 0.1 մգ/լ 
ՄՖԿ-ի Հանքարդյունահանման արդյունքում առաջացած 
կեղտաջրերի ուղենշային արժեքը 

Ցիանիդ, WAD 0.5 0.5 մգ/լ 
ՄՖԿ-ի Հանքարդյունահանման արդյունքում առաջացած 
կեղտաջրերի ուղենշային արժեքը 
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Երկաթ, ընդհանուր 0.072 0.16 մգ/լ 
ՀՀ որոշում N 75-Ն, Ջրավազաներին առնչվող 
ստանդարտներ, հավելվածներ 3 - 25 

Կապար, ընդհանուր 10.14 10.14 մկգ/լ 
ՀՀ որոշում N 75-Ն, Ջրավազաներին առնչվող 
ստանդարտներ, հավելվածներ 3 - 25 

Լիթիում 3 2 մկգ/լ 
ՀՀ որոշում N 75-Ն, Ջրավազաներին առնչվող 
ստանդարտներ, հավելվածներ 3 - 25 

Մագնեզիում 50 50 մգ/լ 
ՀՀ որոշում N 75-Ն, Ջրավազաներին առնչվող 
ստանդարտներ, հավելվածներ 3 - 25 

Մանգան, ընդհանուր 12 8 մկգ/լ 
ՀՀ որոշում N 75-Ն, Ջրավազաներին առնչվող 
ստանդարտներ, հավելվածներ 3 - 25 

Սնդիկ (ընդհանուր) 0.3 0.3 մկգ/լ ՀՀ որոշում N 75-Ն, հավելված 2, Ազգային ստանդարտներ  

Մոլիբդեն, ընդհանուր 0.82 2 մկգ/լ 
ՀՀ որոշում N 75-Ն, Ջրավազաներին առնչվող 
ստանդարտներ, հավելվածներ 3 - 25 

Նիկել, ընդհանուր 10.34 10.45 մկգ/լ 
ՀՀ որոշում N 75-Ն, Ջրավազաներին առնչվող 
ստանդարտներ, հավելվածներ 3 - 25 

Կալիում 3.12 4.46 մգ/լ 
ՀՀ որոշում N 75-Ն, Ջրավազաներին առնչվող 
ստանդարտներ, հավելվածներ 3 - 25 

Սելեն, ընդհանուր 20 20 մկգ/լ 
ՀՀ որոշում N 75-Ն, Ջրավազաներին առնչվող 
ստանդարտներ, հավելվածներ 3 - 25 

Սիլիկատ իոն 25 23.64 mg Si/լ 
ՀՀ որոշում N 75-Ն, Ջրավազաներին առնչվող 
ստանդարտներ, հավելվածներ 3 - 25 

Նատրիում 10 8.46 մգ/լ 
ՀՀ որոշում N 75-Ն, Ջրավազաներին առնչվող 
ստանդարտներ, հավելվածներ 3 - 25 
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Անագ, ընդհանուր 0.08 0.16 մկգ/լ 
ՀՀ որոշում N 75-Ն, Ջրավազաներին առնչվող 
ստանդարտներ, հավելվածներ 3 - 25 

Վանադիում, ընդհանուր 10 16 մկգ/լ 
ՀՀ որոշում N 75-Ն, Ջրավազաներին առնչվող 
ստանդարտներ, հավելվածներ 3 - 25 

Ցինկ, ընդհանուր 100 100 մկգ/լ 
ՀՀ որոշում N 75-Ն, Ջրավազաներին առնչվող 
ստանդարտներ, հավելվածներ 3 - 25 

Նավթամթերք 0.1 0.1 մկգ/լ ՀՀ որոշում N 75-Ն, հավելված 2, Ազգային ստանդարտներ  
Ֆենոլներ 0.005 0.005 մկգ/լ ՀՀ որոշում N 75-Ն, հավելված 2, Ազգային ստանդարտներ  

BOD5 5 5 mgo2 /լ 
ՀՀ որոշում N 75-Ն, Ջրավազաներին առնչվող 
ստանդարտներ, հավելվածներ 3 - 25 

COD-Cr 25 25 mgo2 /լ 
ՀՀ որոշում N 75-Ն, Ջրավազաներին առնչվող 
ստանդարտներ, հավելվածներ 3 - 25 

Գույն <5 (բնական <5 (բնական) Աստիճան 
ՀՀ որոշում N 75-Ն, Ջրավազաներին առնչվող 
ստանդարտներ, հավելվածներ 3 - 25 

Լուծված թթվածին  >6 >6 mgO2 /լ 
ՀՀ որոշում N 75-Ն, Ջրավազաներին առնչվող 
ստանդարտներ, հավելվածներ 3 - 25 

Էլեկտրահաղորդականություն 215.62 162 µS/cm ՀՀ որոշում N 75-Ն, Ջրավազաներին առնչվող 
ստանդարտներ, հավելվածներ 3 - 25 

Կոշտություն 10 10 mg-equ/լ 
CaCO3 

ՀՀ որոշում N 75-Ն, Ջրավազաներին առնչվող 
ստանդարտներ, հավելվածներ 3 - 25 

Հոտ (20°C և 60°C)  <2 (natural) <2 (natural) Points ՀՀ որոշում N 75-Ն, Ջրավազաներին առնչվող 
ստանդարտներ, հավելվածներ 3 - 25 

pH 6.5-9.0 6.5-9.0  ՀՀ որոշում N 75-Ն, հավելված 2, Ազգային ստանդարտներ 
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Կախյալ մասնիկներ  6.8 5.5 մգ/լ 
ՀՀ որոշում N 75-Ն, Ջրավազաներին առնչվող 
ստանդարտներ, հավելվածներ 3 - 25 

 
 

Տարբեր ուղեցույցների և ստանդարտների ամբողջական ցանկը վերանայվել է և դրանց Սահմանային թույլատրելի կոնցենտրացիաները 

քննարկվում են  գլուխներ 4.9-ում և 10-ում:  
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ZT520088 
Հունիս 2016 

Տարբերակ 10 
 

Էջ 129 

 

2.4.2 Օդի որակը 
Մթնոլորտային օդի ստանդարտներ 

 «Մթնոլորտային օդի պահպանության մասին» 1994թ.-ի օրենքը՝ 2010թ.-ին կատարված 

վերջին փոփոխություններով և 2008թ.-ի Ազգային բնապահպանական ծրագիրը 

Հայաստանում  կարգավորում են մթնոլորտային արտանետումները: Բաժին 2.1.5-ում 

նկարագրվածի համաձայն՝ փաստացի արտանետումների հիման վրա Ծրագրի համար 

սահմանվել են Սահմանային թույլատրելի արտանետումները (ՍԹԱ), իսկ 

արտանետումների ուղենշային սահմանաչափեր Հայաստանի օրենսդրությամբ չեն 

նախատեսվում: 
 

Այնուամենայնիվ, Հայաստանն ընդունել է նաև 2008/50/ԵՀ հրահանգով սահմանված բոլոր 

աղտոտիչների և 2004/107/ԵՀ հրահանգով սահմանված մի շարք աղտոտիչների համար 

նախատեսված օդի որակի ստանդարտները:  

 

ՄՖԿ-ի Շրջակա միջավայրի, առողջության և անվտանգության ուղեցույցներով (2007թ.) 

սահմանվում են համապատասխանության չափանիշներ օդի որակի սահմանված 

պարամետրերի համապատասխանությունը Ծրագրի իրականացման արդյունքում 

ազդեցության ենթարկված տարածքում կամ դրա սահմաններից անմիջապես դուրս 

մոնիթորինգի ենթարկելու համար: Բուսականության պաշտպանության համար 

սահմանային թույլատրելի մակարդակները ներառված չեն ՄՖԿ-ի ուղեցույցներում, 

սակայն ԵՄ 2008/50/ԵԽ հրահանգով դրանք սահմանված են: Ծրագրի շրջանակներում 

կընդունվեն  Աղյուսակ 2.12-ում նշված՝ օդի որակի այս պարամետրերը և սահմանային 

թույլատրելի մակարդակները՝ որպես դրանց առնչվող համապատասխանության 

չափանիշներ: 
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Աղյուսակ 2.12. Մթնոլորտային օդի որակական ուղենիշներ՝ մարդու առողջության համար 
(ԱՀԿ / ՄՖԿ ԲԱԱ ուղեցույցներից) և սահմանային թույլատրելի մակարդակներ՝ 

բուսականության համար (ԵՄ 2008/50/ԵԽ հրահանգից)  
Աղտոտիչ Ռեցեպտոր Միջին 

ժամանակահատվածը 
Ուղենշային 

արժեքը՝ 
մարդու 

առողջության 
համար (մկգ/մ3) 

Սահմանային 
թույլատրեի 

մակարդակը՝ 
բուսականության 
համար (մկգ/մ3) 

Ծծմբի 
երկօքսիդ (SO2) 

Մարդ 24 ժամ 20 Կիրառելի չէ 

Բուսականություն 
Օրացուցային տարի և 
ձմեռ (հոկտեմբերի 1-

ից մարտի 31-ը) 
Կիրառելի չէ 20 

Ազոտի 
օքսիդներ (NOx) 

Բուսականություն Օրացուցային տարի Կիրառելի չէ 30 

Ազոտի 
երկօքսիդ (NO2) 

Մարդ Օրացուցային տարի 40 Կիրառելի չէ 

Պինդ 
մարմիններ 

PM10 
Մարդ 24-ժամ 50 Կիրառելի չէ 

Պինդ 
մարմիններ 

PM2.5 
Մարդ 24-ժամ 25 Կիրառելի չէ 

Օզոն Մարդ Կիրառելի չէ Կիրառելի չէ Կիրառելի չէ 

Նշում.  
Մարդու առողջությանն առնչվող չափանիշներում նշված 24-ժամյա ժամանակահատվածը որոշվել 
է Համապատասխանության ցուցանիշների համար, որոնք Ծրագրի շրջանակներում հիմնված 
կլինեն ուղենշային արժեքների վրա և մոնիթորինգի կենթարկվեն տարեկան երկու անգամ: 
 

Նյութերի ազդեցությունը աշխատավայրում 
ՄՖԿ-ն սահմանում է, որ աշխատանքային միջավայրում աղտոտող փոշիների, 

գոլորշիների և գազերի ծավալները պետք է պահպանվեն Պետական Արդյունաբերական 

Առողջաբանների Ամերիկյան Համաժողովի (ՊԱԱԱՀ) կողմից առաջարկված 

սահմանաչափերից ավելի ցածր մակարդակի վրա: Ծրագրի նախագծման փուլում  

նյութերի ներշնչումը համարվում է մարդու առողջության համար ամենագլխավոր ռիսկը: 

ՊԱԱԱՀ–ն նախատեսում է նյութերի լայն ցանկ, որը ներառվել է «Աշխատավայրում 

վնասակար նյութերի թույլատրելի սահմանաչափեր մասին» ԵՄ կանոնակարգերում:  

 

Աշխատավայրում վնասակար նյութերի թույլատրելի սահմանաչափերն արտահայտվում 

են հետևյալ սահմանային թույլատրելի արժեքներով՝ նախատեսված օրական 8 

ժամ/շաբաթական 40 ժամ ժամանակահատվածի համար. 
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  Շնչելի 

մասնիկներ՝ 
3 մգ/մ3 

  Ներշնչելի 

մասնիկներ՝ 
10 մգ/մ3 

 

Այս սահմանային թույլատրելի արժեքները կընդունվեն որպես Ծրագրի շրջանակներում 

համապատասխանության ենթակա չափանիշներ: 

 

Աղտոտման կետային աղբյուրներ 

 

  NOx 
320  մգ/մ3 

  Չոր գազ, O2 ավելցուկ (%) 3  % 

 

Փոշի 

Չկան հրապարակված սահմանափակումներ անհանգստություն պատճառող փոշու 

ծավալները նստվածքի միջոցով վերահսկելու համար, ինչը մասամբ պայմանավորված է 

եղանակային պայմանների բնական սեզոնային փոփոխականությամբ: 

Համապատասխանության մոնիթորինգը կախված կլինի կիրառվող չափման եղանակից, 

իսկ կիրառելի մոտեցումը սահմանված է Օդի որակի, աղմուկի և վիբրացիայի 

կառավարման պլանում (ՕՈԱՎԿՊ Հավելված 8.14): 

 

2.4.3 Հողերը և հողօգտագործում 
 
Համապատասխանության պատշաճ ցուցանիշներ սահմանելու նպատակով Ծրագրի 

տարածքում գտնվող հողերի ելակետային արժեքները համեմատվել են ՀՀ ՍԹԿ-ների և 

համապատասխան այլ ստանդարտների հետ: Ծրագիրը կառաջնորդվի Աղյուսակ 2.13-ում 

նշված համապատասխանության չափանիշներով:  

 

 

 

 

 

 

Աղյուսակ 2.13. Ծրագրի իրականացման ընթացքում ազդեցության ենթարկված տարածքում 
հողերի համար սահմանված համապատասխանության ցուցանիշները (մգ/կգ)  



ԼԻԴԻԱՆ ԻՆԹԵՐՆԵՅՇՆԼ 
Ամուլսարի ոսկու հանքի ծրագիր 
Բնապահպանական և սոցիալական ազդեցություններ գնահատում, Գլուխ 2 

 
 

  

ZT520088 
Հունիս 2016 

Տարբերակ 10 
 

Էջ 132 

 

Նյութ 
(եր) 

ՍԹ
Կա 

ՇՄԿՆԽ 
(1999թ.), 

Գյուղատնտ
եսական 
հողերդ 

Ելակետային պայմաններ 

Համապատասխ
անության 
չափանիշե 

(մգ/կգ) 

Առավելա
գույն 

կոնցենտ
րացիա 
(Բոլոր 

տվյալներ
ը) բ 

Բաց 
հանքափ
ոս (ԲՀ)գ 

Դատարկ 
ապարնե

րի 
լցակույտ 

(ԴԱԼ)գ 

Կույտայի
ն 

տարրալվ
ացման 

հրապար
ակ (ԿՏՀ)գ 

Առավելա
գույն 

կոնցենտ
րացիա 

Առավելա
գույն 

կոնցենտ
րացիա 

Առավելա
գույն 

կոնցենտր
ացիա 

Մկնդեղ 
(արսեն) 2 12 161 161 20.5 13.4 

ԲՀ 
ԴԱԼ 
ԿՏՀ 

190 
23.6 
15.4 

Կոբալ
տ 

5 40 38 18.3 31 30.8  40 

Պղինձ 3 63 97.4 55.6 79 42.2 
ԲՀ 
ԴԱԼ 
ԿՏՀ 

63 
93 
63 

Սնդիկ 2.1 6.6 0.6 0.1 0.1 0  6.6 
Մանգ

ան 
1,5
00 -- 1680 1040 1680 1400  1967 

Նիկել 4 50 101 59.2 58.8 84.6 
ԲՀ 
ԴԱԼ 
ԿՏՀ 

68 
67.6 
100 

 20 70 288 288 19.6 20.5 
ԲՀ 
ԴԱԼ 
ԿՏՀ 

339 
70 
70 

Ցինկ N/A 200 126 96.9 100 127.1  200 

Ծարիի
ր 

4.5 20 137 47.4 2.4 2.4 
ԲՀ 
ԴԱԼ 
ԿՏՀ 

56 
20 
20 

Վանա
դիում 

150 130 108 83.4 101 103  130 
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Աղյուսակ 2.13. Ծրագրի իրականացման ընթացքում ազդեցության ենթարկված տարածքում 
հողերի համար սահմանված համապատասխանության ցուցանիշները (մգ/կգ)  

Նյութ 
(եր) 

ՍԹ
Կա 

ՇՄԿՆԽ 
(1999թ.), 

Գյուղատնտ
եսական 
հողերդ 

Ելակետային պայմաններ 

Համապատասխ
անության 
չափանիշե 

(մգ/կգ) 

Առավելա
գույն 

կոնցենտ
րացիա 
(Բոլոր 

տվյալներ
ը) բ 

Բաց 
հանքափ
ոս (ԲՀ)գ 

Դատարկ 
ապարնե

րի 
լցակույտ 

(ԴԱԼ)գ 

Կույտայի
ն 

տարրալվ
ացման 

հրապար
ակ (ԿՏՀ)գ 

Առավելա
գույն 

կոնցենտ
րացիա 

Առավելա
գույն 

կոնցենտ
րացիա 

Առավելա
գույն 

կոնցենտր
ացիա 

Նշում.  
ա Հողի որակի բնապահպանական նորմերն արտահայտված են ըստ Առավելագույն թույլատրելի 

կոնցենտրացիաների (ՀՀ ստանդարտներ) 
բ Տվյալներ Ծրագրի շրջանակներում ընդգրկված գոտիների նմուշառման կետերից  
գ  Տվյալներ Ծրագրի շրջանակներում ընդգրկված հողաշերտի հեռացման ենթակա գոտիների 

նմուշառման կետերից 
դ  Կանադայի Շրջակա միջավայրի նախարարների խորհրդի Հողի որակի ուղեցույց, տե′ս՝ 

http://www.ccme.ca/ourwork/soil.html?category_id=44 
ե  Համապատասխանության ցուցանիշները սահմանված են հետևյալ եղանակներով՝ 

1) Եթե հողի մեջ առկա ֆոնային կոնցենտրացիաները գերազանցում են ԱԹԿ և ԿՇՄՆԽ կողմից 
սահմանված մակարդակը, համապատասխանության ստանդարտները սահմանվում են ըստ 
տարածքի առավելագույն կոնցենտրացիայի + 15% տատանման թույլատրելիություն, 

2) Այլ դեպքերում համապատասխանության ցուցանիշները սահմանվում են ԿՇՄՆԽ-ի՝ 
գյուղատնտեսական հողերին ներկայացվող պահանջներին համապատասխան: 

 
 

2.4.4 Աղմուկ, օդի գերճնշում և վիբրացիա 

Շրջապատող աղմուկ 
ՀՀ Թիվ 138 հրամանով սահմանվում են սանիտարական նորմեր, որոնք վերաբերում են՝ 

«Աղմուկին աշխատատեղերում, բնակելի և հասարակական շենքերում և բնակելի 

կառուցապատման տարածքներում»: Թիվ 138 հրամանում ընդգրկված նորմերից 9-րդ25 և 

12-րդ26  նորմերն առնչվում են ծրագրին: 

 

ՄՖԿ-ի ԲԱԱ ուղեցույցներով (2007թ.-ի ապրիլ) սահմանվում է, որ աղմուկի բացարձակ 

մակարդակը չպետք է գերազանցի որոշակի ուղենշային սահմանաչափերը: Բացի այդ, 
                                                      
25  «Բնակելի շենքերին, պոլիկլինիկաների, ամբուլատորիաների, դիսպանսերների, հանգստյան տների, 

պանսիոնատների, ծերերի և հաշմանդամների համար տուն-ինտերնատների, մանկապարտեզների, 
դպրոցների և ուսումնական այլ հաստատությունների, գրադարանների շենքերին անմիջապես հարող 
տարածքներ»  

26  «Միկրոշրջանների և բնակելի շենքների խմբերի, հանգստյան տների պանսիոնատների, ծերերի և 
հաշմանդամների տուն-ինտերնատների տարածքում հանգստյան հրապարակներ, մանկապարտեզների, 
դպրոցների և այլ ուսումնական հաստատությունների հրապարակներ»  
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Ծրագրի շրջանակներում աշխատանքների իրականացման արդյունքում (շրջապատող) 

աղմուկի ելակետային մակարդակը աղմուկի նկատմամբ զգայուն գոտիներում (օրինակ՝ 

բնակելի տարածքներում) չպետք է ավելանա ավելի քան 3դԲ-ով՝ տես Աղյուսակ 2.14-ը: 

 
Աղյուսակ 2.14. Համապատասխանության ցուցանիշները համայնքների բնակելի 

տարածքներում 

Ռեցեպտոր 
Հարակից համայնքի՝ հանքին առավել մոտ գտնվող եզրը  

 

Լայնաշերտ ձայնային ճնշման 
մակարդակը, LAeq,1ժ (դԲ)  

Ցերեկային 
ժամերին  

(07:00-22:00) 

Գիշերային 
ժամերին 

(22:00-07:00) 
Աղմուկի բացարձակ մակարդակը (համապատասխանության 
չափանիշը, որը չպետք է գերազանցվի)  45 ա 45 բ 

Հանքի կանխատեսվող աղմուկի մակարդակը չպետք է 
գերազանցի ֆոնային (շրջապատող) աղմուկի մակարդակը 
ավելի քան՝  

+3 բ +3 բ 

Նշումներ. 
Համապատասխանության չափանիշների համար աղբյուր են հանդիսացել. 
ա  Թիվ 138 հրամանը՝ 9-րդ և 12-րդ նորմեր 
բ  ՄՖԿ-ի ԲԱԱ ուղեցույցները 
 

Աղմուկն աշխատավայրում 
ՄՖԿ-ի ԲԱԱ ուղեցույցների (2007թ.-ի ապրիլ) բաժին 2.3-ով սահմանվում են ուղեցույցներ 

աշխատողների վրա աղմուկի ազդեցության վերաբերյալ: ՀՀ թիվ 138 հրամանում 

սահմանվում են առավելագույն և համարժեք ձայնային ճնշման թույլատրելի 

մակարդակները աշխատավայրում: Նշվածներից ամենխիստ ուղեցույցները ամփոփվել 

են Աղյուսակ 2.15-ում և կկիրառվեն որպես Ծրագրի շրջանակներում 

համապատասխանության ենթակա չափանիշներ: 

 
Աղյուսակ 2.15. Աշխատանքային միջավայրերում աղմուկի համար սահմանված 

համապատասխանության չափանիշները (ըստ ՄԳԿ-ի ԲԱԱ ուղեցույցների՝ բացառությամբ 
նշված դեպքերի) 

Վայր/գործունեություն 
Համարժեք 

մակարդակ LAeq, 
8ժ, dB(A) 

Առավելագույնը 
LAmax, արագ, dB(A) 

Ծանր արդյունաբերություն (ջարդման գոտի, բաց հոր 
և մեխանիկական գործունեություն ենթադրող Ծրագրի 
վայրեր՝ ստատիկ և շարժական)  

80 ա 110 

Թեթև արդյունաբերություն (Ծրագրով նախատեսված 
սահմանափակ ստատիկ հանք և շարժական 
սարքավորում ունեցող վայրեր)  

50-65 110 
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Աղյուսակ 2.15. Աշխատանքային միջավայրերում աղմուկի համար սահմանված 
համապատասխանության չափանիշները (ըստ ՄԳԿ-ի ԲԱԱ ուղեցույցների՝ բացառությամբ 

նշված դեպքերի) 

Վայր/գործունեություն 
Համարժեք 

մակարդակ LAeq, 
8ժ, dB(A) 

Առավելագույնը 
LAmax, արագ, dB(A) 

Նշում. 
Մանրամասները և գոտիները հիմնված կլինեն աշխատավայրում աղմուկի մանրամասն գնահատման վրա (տես՝ 
առողջապահության և անվտանգության կառավարման ծրագիրը) (Աշխատանքի հիգիենայի և անվտանգության 
պլան, հավելված 8.7) 
ա  Թիվ 138 հրամանի համաձայն 

 

Պայթեցման դեպքում օդի գերճնշումը և վիբրացիան 
Շրջակա միջավայրին և համայնքին ուղղված չափանիշներ  

ՀՀ-ն չի հրապարակել ուղեցույցներ կամ սահմանաչափեր պայթեցման դեպքում օդի 

գերճնշման և վիբրացիայի համար:  Այս ոլորտում Ամուլսարի ծրագրի համար 

ստանդարտներ ընտրելու նպատակով ուսումնասիրվել են մի շարք միջազգային 

ստանդարտներ: Դրանց թվում են  ԱՄՆ Հանքերի բյուրոյի (USBM) ստանդարտները, 

BS7385 բրիտանական ստանդարտը (1993թ.), գերմանական DIN 4150-ի 3-րդ մասը և 

UNE22-381-93 իսպանական ստանդարտը:  

 

Ավստրալիայի և Նոր Զելանդիայի Շրջակա միջավայրի պահպանման Խորհրդի (ANZECC) 

(1990թ.) «Պայթյունից առաջացած գերճնշման և գրունտի վիբրացիայի հետևանքով 
պատճառված անհարմարությունները նվազագույնի հասցնելու վերաբերյալ 
ուղեցույցների տեխնիկական հիմքը» ուսումնասիրված ստանդարտներից 

ամենապահպանողականն էր և կօգտագործվի որպես Ծրագրի շրջանակներում 

համապատասխանության ենթակա չափանիշների հիմք: 

Համապատասխանության չափանիշները ներկայացված են Աղյուսակ 2.16-ում: 

 

Աղյուսակ 2.16. Պայթյունի և գրունտի վիբրացիայի համար սահմանված 
համապատասխանության չափանիշները  

Չափանիշներ Առաջարկվող սահմանաչափը 
Պայթյունի առավելագույն  մակարդակը 115 dBL ա 
Գրունտի վիբրացիայի առավելագույն 

մակարդակը  
5 մմ/վ, Առավելագույն վեկտորի գումարը 

(PVS) վիբրացիա բ 
Նշումներ. 
ա 12 ամսվա ընթացքում 115 dBL-ի մակարդակը կարող է գերազանցվել մինչև 

պայթյունների  ընդհանուր քանակի 5%-ը: Ցանկացած ժամանակ, մակարդակը պետք 
է չգերազանցի 120 dBL-ը:   

բ  12 ամսվա ընթացքում 5 մմ/վ  PVS մակարդակը կարող է գերազանցվել մինչև 
պայթյունների  ընդհանուր քանակի 5%-ը: Ցանկացած ժամանակ, մակարդակը պետք 
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է չգերազանցի 10 մմ/վ -ը:   
 
 

Վիբրացիան աշխատավայրում 

Հայաստանում չկան վիբրացիայի համար սահմանված չափանիշներ: Ծրագրի 

նպատակներով ուսումնասիրվել են Պետական Արդյունաբերական Առողջաբանների 

Ամերիկյան Համաժողովի (ՊԱԱԱՀ) կողմից և Վիբրացիայի վերաբերյալ  ԵԽ հրահանգով 

(2002/44/ԵՀ) սահմանված ստանդարտները  և ընտրվել է Վիբրացիայի վերաբերյալ  ԵԽ 

հրահանգը՝ որպես հիմք այս ոլորտում Ծրագրի շրջանակներում 

համապատասխանության ենթակա չափանիշների համար: 
 

Նշված երկու ստանդարտների միջև զգալի տարբերություն չկա, սակայն վիբրացիայի 

ենթարկվելու 2002/44/ԵՀ-ոն նախատեսված ԵՄ օրական սահմաննաչափերը գործում են  

բոլոր ուղղությունների համար՝ դրանով դյուրացնելով ազդեցությունների գնահատումը 

դրանք համապատասխանության չափանիշների հետ համեմատելիս (տես Աղյուսակ 2.17-

ը): 

 

Աղյուսակ 2.17. Աշխատավայրում վիբրացիայի համար սահմանված 
համապատասխանության չափանիշներ (2002/44/ԵՀ-ի հիման վրա)  

Տեսակը Օրական ազդեցության 
գործնական արժեք (մ/վ2) 

Օրական ազդեցության 
սահմանաչափ (մ/վ2) 

Ամբողջ մարմնի վիբրացիա 0.5 1.15 
 

 

 


	2.1.2 Ընդերքի մասին օրենսգիրք
	Հանքային իրավունք
	Ծրագրին ներկայցվող պահանջներ

	Բնապահպանական պահանջներ

	2.1.3 Ջրային օրենսգիրք
	Ծրագրին ներկայացվող պահանջներ

	2.1.4 «Թափոնների մասին» օրենք
	Ծրագրին առնչվող պահանջներ
	Ծրագրին առնչվող պահանջներ

	2.1.6 Բուսական և կենդանական աշխարհի վերաբերյալ օրենսդրություն
	Ծրագրին առնչվող պահանջներ

	2.1.7 Աշխատանքային օրենսգիրք
	Ծրագրին առնչվող պահանջներ

	2.1.8 Հողօգտագործում և ռեսուրսներ
	Ծրագրին առնչվող պահանջները
	Ծրագրին առնչվող պահանջներ

	2.1.10 «Բնապահպանական վերահսկողության մասին» օրենք 
	Ծրագրին առնչվող պահանջներ 

	2.1.11 «Սևանա լճի մասին» օրենք
	Ծրագրին առնչվող պահանջներ 

	2.1.12 «Պատմության և մշակույթի անշարժ հուշարձանների ու պատմական միջավայրի պահպանության և օգտագործման մասին» օրենք 
	Ծրագրին առնչվող պահանջներ

	2.1.13 «Արտակարգ իրավիճակներում բնակչության պաշտպանության մասին» օրենք
	«գ) արտակարգ իրավիճակների հետևանքների նվազեցմանը, ինչպես նաև այդ հետևանքներից բնակչության պաշտպանության համակարգի բոլոր մակարդակների բնականոն գործունեության ապահովման միջոցառումների կազմակերպմանը համալիր մոտեցում ցուցաբերելը,
	դ) տեխնածին վթարների, աղետների առաջացումը բացառելու նպատակով միայն ստուգված և տեխնիկական անվտանգությունն ապահովող փորձարկված միջոցառումների իրականացումը»:
	Ծրագրին առնչվող պահանջներ

	2.1.14 Աղմուկ, լույս և անհարմարություններ 
	Ծրագրին առնչվող պահանջներ

	2.1.15 «Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման մասին» օրենք (ՇՄԱԳ)
	ՇՄԱԳ գործընթացը 
	Ծրագրին առնչվող պահանջներ


	2.1.16 «Մթնոլորտի վրա տնտեսական գործունեության հետևանքով առաջացած ազդեցության գնահատման կարգի հաստատելու մասին» որոշում  
	Ծրագրին առնչվող պահանջներ

	2.1.17 «Հողային ռեսուրսների վրա տնտեսական գործունեության հետևանքով առաջացած ազդեցության գնահատման կարգը հաստատելու մասին» որոշում
	2.1.18 «Ջրային ռեսուրսների վրա տնտեսական գործունեության (Ամուլսարի ծրագրի դեպքում՝ «Հանքարդյունահանման  գործունեության») հետևանքով առաջացած ազդեցության գնահատման կարգը հաստատելու մասին» որոշում
	Ծրագրին առնչվող պահանջներ

	2.1.20 «Հանքի փակման» վերաբերյալ որոշումները և կանոնակարգերը
	Ծրագրին առնչվող պահանջներ

	2.1.21 Շրջակա միջավայրի վրա հնարավոր տնտեսական վնասի գնահատման և հատուցման կարգը հաստատելու մասին որոշում
	Ծրագրին առնչվող պահանջներ

	2.1.22 Բաց եղանակով մշակվող օգտակար հանածոների հանքավայրերի անվտանգ շահագործման տեխնիկական կանոնակարգը հաստատելու մասին որոշում
	Ծրագրին առնչվող պահանջներ

	2.1.23 Հանրային ծանուցման և քննարկումների իրականացման կարգը սահմանելու մասին որոշում
	Ծրագրին առնչվող պահանջներ

	2.1.24 Կանոնակարգող մարմիններ և հարկադիր կատարում 
	2.1.25 Թույլտվությունների ստացման ներկայիս կարգավիճակը 
	2.2 Միջազգային ստանդարտներ և ուղեցույցներ
	2.2.1 Միջազգային ֆինանսական կորպորացիայի (ՄՖԿ) կատարողական ստանդարտներ և ուղեցույցներ
	2.2.2 Վերակառուցման և Զարգացման Եվրոպական Բանկի (ՎԶԵԲ) Կատարողական պահանջներ 
	Ծրագրին առնչվող պահանջներ

	2.2.3 Եվրոպական Միության (ԵՄ) օրենսդրություն
	ԵՄ թիվ 2006/21/ԵՀ հրահանգ արդյունահանման արդյունքում գոյացող թափոնների մասին (Հրահանգ արդյունահանող արդյունաբերություններում գոյացող թափոնների կառավարման մասին)
	Ծրագրին առնչվող պահանջներ
	Ծրագրին առնչվող պահանջներ
	Ծրագրին առնչվող պահանջներ
	Ծրագրին առնչվող պահանջներ
	Ծրագրին առնչվող պահանջներ

	Հրահանգ թափոնների մասին (2008/98/ԵՀ հրահանգ)
	Ծրագրին առնչվող պահանջներ

	Հրահանգ թափանցիկության և հաշվապահական հաշվառման մասին (2004/109/ԵՀ հրահանգները փոփոխող 2013/50/ԵՄ հրահանգ)
	Ծրագրին առնչվող պահանջներ


	2.2.4 Էկվատորի (հավասարության) սկզբունքներ
	2.2.5 Ասիական զարգացման բանկի (ԱԶԲ) քաղաքականությունը և պահանջները
	2.2.6 Ծրագրերի դասակարգումը
	Ծրագրին առնչվող պահանջներ:

	2.2.7 Կամընտիր կանոնագրքեր և միջազգային բնապահպանական կոնվենցիաներ
	Ծրագրին առնչվող պահանջներ

	Արդյունահանող ճյուղերի թափանցիկության նախաձեռնություն (ԱՃԹՆ) 
	Ծրագրին առնչվող պահանջներ

	2.2.8 Արդյունաբերական լավագույն փորձը
	Հանքաքարի և մետաղների արդյունահանման միջազգային խորհուրդ (ՀՄԱՄԽ)
	Ծրագրին առնչվող պահանջներ

	Ցիանիդի մասին օրենսգիրք
	Ծրագրին առնչվող պահանջներ


	2.2.9 Կորպորատիվ սոցիալական պատասխանատվության (ԿՍՊ), 
	թափանցիկության և կայունության վերաբերյալ հաշվետվությունների ներկայացում
	Հաշվետվությունների ներկայացման համընդհանուր նախաձեռնություն
	ՀՀՆ-ի Հանքաքարի և մետաղների արդյունահանման հավելվածը հանքարդյունահանման ոլորտում գործունեություն իրականացնող ընկերություններին տրամադրում է ՀՀՆ-ի հաշվետվությունների ներկայացման ուղեցույցի մշակված տարբերակը՝ միաժամանակ ներառելով բնօրինակ ուղեցույցները: Հանքաքարի և մետաղների արդյունահանման հավելվածը լրացուցիչ մեկնաբանություն և կատարողական ցուցումներ է տալիս ոլորտի կարևորագույն խնդիրների վերաբերյալ՝
	Ծրագրին առնչվող պահանջներ


	2.3.1 Վարվեցողության կանոնագիրք
	Նկար 2.6: Կառավարման շրջանակը
	2.3.2  Բնապահպանական քաղաքականություն

	2.4 Ծրագրի համապատասխանության ցուցանիշները և գնահատման չափանիշները
	Մշակված կենցաղային կեղտաջրեր 
	Արդյունաբերական կեղտաջրեր 
	Ջրընդունիչներ
	Մթնոլորտային օդի ստանդարտներ
	Նյութերի ազդեցությունը աշխատավայրում
	ՄՖԿ-ն սահմանում է, որ աշխատանքային միջավայրում աղտոտող փոշիների, գոլորշիների և գազերի ծավալները պետք է պահպանվեն Պետական Արդյունաբերական Առողջաբանների Ամերիկյան Համաժողովի (ՊԱԱԱՀ) կողմից առաջարկված սահմանաչափերից ավելի ցածր մակարդակի վրա: Ծրագրի նախագծման փուլում  նյութերի ներշնչումը համարվում է մարդու առողջության համար ամենագլխավոր ռիսկը: ՊԱԱԱՀ–ն նախատեսում է նյութերի լայն ցանկ, որը ներառվել է «Աշխատավայրում վնասակար նյութերի թույլատրելի սահմանաչափեր մասին» ԵՄ կանոնակարգերում: 
	Աշխատավայրում վնասակար նյութերի թույլատրելի սահմանաչափերն արտահայտվում են հետևյալ սահմանային թույլատրելի արժեքներով՝ նախատեսված օրական 8 ժամ/շաբաթական 40 ժամ ժամանակահատվածի համար.
	Աղտոտման կետային աղբյուրներ
	Փոշի
	Շրջապատող աղմուկ
	ՀՀ Թիվ 138 հրամանով սահմանվում են սանիտարական նորմեր, որոնք վերաբերում են՝ «Աղմուկին աշխատատեղերում, բնակելի և հասարակական շենքերում և բնակելի կառուցապատման տարածքներում»: Թիվ 138 հրամանում ընդգրկված նորմերից 9-րդ և 12-րդ  նորմերն առնչվում են ծրագրին:
	Աղմուկն աշխատավայրում
	Պայթեցման դեպքում օդի գերճնշումը և վիբրացիան
	Շրջակա միջավայրին և համայնքին ուղղված չափանիշներ 
	Վիբրացիան աշխատավայրում



