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«Լիդիան Արմենիա» ընկերության  կողմից Ամուլսարի ոսկեբեր 

քվարցիտների հանքավայրի շահագործման վերաբերյալ սոցիալական 

հետևանքների գնահատականը ազդակիր համայնքների բնակչության 

կողմից 

 

ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ 

 Հանքարդյունաբերությունն անխուսափելիորեն ուղեկցվում է 

կենսաբազմազանության      կորուստներով և հարակից համայնքներին վնաս 

հասցնելով:   

 Ամուլսարի ոսկեբեր քվարցիտների հանքավայրը տեղակայված է Հայաստանի 

հարավ-արևելյան հատվածում՝ Վայոց ձորի   մարզում:     

 Նկար1. ՀՀ Վայոց Ձորի մարզ   

 

 Վայոց ձորը  երկրի սակավ բնակեցված մարզերից է, ընդամենը՝  53,230 (2002 

մարդահամար):  Այն ունի 3 քաղաքային և   41 գյուղական բնակավայրեր: 

 Մարզը հայտնի է իր հանքային ջրով, Ջերմուկ առողջարանային համալիրով, 

բնության և պատմամշակութային հուշարձաններով, հարուստ 

կենսաբազմազանությամբ ՀՀ Կարմիր գրքում գրանցված տեսակներով:      

 Ամուլսարի ոսկեբեր քվարցիտների շահագործման ծրագիրն իր սոցիալական 

ազդեցությունն է  թողնում բնակչության, հանքին հարակից Ջերմուկ առողջարանի  

զբոսաշրջության հնարավորությունների, շրջակա գյուղերի անասնապահության, 

արոտավայրերի և ջրային ռեսուրսների վրա: Չնայած «Լիդիան Արմենիա» 

ընկերության բարձրորակ   ԲՍԱԳ-ին (որոշ լրացումներով)1, փաստաթղթում 

Ամուլսարի ծրագրի  սոցիալական ազդեցությունների մասին տեղեկատվության  

բացթողումներ կան:  Օրինակ,  ԲՍԱԳ-ի նախորդ   փաստաթղթերում    բացահայտվել 

են    բացթողումներ գենդերային և հատկապես առողջության հարցերում  և   երրորդ 

                                                            
1  Amulsar project ESIA documents can be found here: 

https://www.lydianarmenia.am/index.php?m=publications&lang=eng&p=99 



կողմի (օրինակ, ՏԻՄ-ի)` դրանք նվազեցնելու դերի հարցում:   Տեղի բնակչությունը  

խնդիր է տեսնում  հանքի գործունեության արդյունքում առողջության, ջրային 

պաշարների, զբոսաշրջային բիզնեսի և հողագործության վիճակի վատթարացման 

առումով:   

 

Խնդիրներ 

 Աջակցել CEE Bankwatch-ին, նրա հայաստանյան գործընկերներին   և   Make ICT 

Fair consortium-ին` իրականացնելու  

A) Հարցում և տեղի ազդակիր համայնքների վրա Ամուլսարի ծրագրի սոցիալ-

տնտեսական ազդեցության վերլուծություն   

B) Մշակելու առաջարկություններ` ուղղված Հայաստանի իշխանության 

համապատասխան  օղակներին, ,   ՎԶԵԲ-ին. 

 Որպես հարցման թիրախ համայնքներ ընտրվել են  Ջերմուկ առաղջարանն իր 

Կեչուտ և Գնդևազ բնակավայրերի հետ միասին:     

 Ջերմուկը` որպես լեռնային առողջարան, առողջարանային զբոսաշրջության 

հայտնի երթուղիներից է`հարուստ բուժիչ ջրային ավազաններով, առողջարաններով, 

հյուրանոցներով: Բնակչության մեծ մասն ընդգրկված է առողջարանային,, 

սպորտային և բնապահպանական զբոսաշրջության ինդուստրիայի մեջ:    

   

Նկար 2.Ջերմուկ (Տես anitour.am)                                                Նկար 3.Ջերմուկի բնակելի շենքեր 

(en.wikipedia.org)  

 Կեչուտ բնակավայրը գտնվում է Ջերմուկ քաղաքից 3կմ հեռավորության վրա և 

ունի 1065 բնակչություն: Տնտեսապես ակտիվ բնակչությունն ընդգրկված է 



հողագործության (ծիրան, խնձոր, տանձ, սերկևիլ, բալ, կեռաս, ընկույզ, կաղին, 

խաղող, հատապտուղներ), անասնապահության (ոչխարաբուծություն, խոշոր 

եղջրավոր անասնապահություն, թռչնաբուծություն) և զբոսաշրջության մեջ, 

զբաղվում է ուտելի բույսերի և դեղաբույսերի հավաքմամբ և իրացմամբ:     

 Գնդեվազ բնակավայրը գտնվում է Ջերմուկից 12կմ հեռավորության վրա՝ 

Արփա գետի ափին, շրջապատված թավ անտառով: Բնակչությունը  990 մարդ է  

(2004թ. տվյալներ): Տնտեսապես ակտիվ բնակչությունն ընդգրկված է 

հողագործության, անասնապահության և զբոսաշրջության (տների սեզոնային 

վարձակալություն) մեջ:    

  

Նկար 4. Կեչուտ                             Նկար 5. Գնդևոզ 

ԳՈՐԾԱԴԻՐ ԱՄՓՈՓՈՒՄ  

 Հարցման նպատակն է  բացահայտել «Լիդիան Արմենիա»  ընկերության  կողմից 

Ամուլսարի ոսկեբեր քվարցիտների հանքավայրի շահագործման վերաբերյալ 

սոցիալական հետևանքների վերաբերյալ ազդակիր համայնքների բնակչության 

ընկալումներն ու գնահատականները:  Այդ նպատակին հասնելու համար որպես 

մեթոդ ընտրվել է սոցիլոգիական հարցումը, որպես գործիք՝ հարցաթերթիկը, որն   

անդրադառնում է համայնքի վրա հանքի աշխատանքի սոցիալական 

ազդեցությունների մի շարք ինդիկատորներին/ցուցանիշներին/: Ինչպես նաև, 

հարցաթերթիկում տեղ է գտել բնակչության տեղեկացվածության աղբյուրների և 

մասնակցային վարքի հնարավորությունների բացահայտմանը վերաբերող 

հարցախումբ:  Որպես հարցման օբյեկտ ընտրվել են Ամուլսարի հանքին ամենամոտ 

գտնվող Ջերմուկ առաղջարանն իր Կեչուտ և Գնդևազ բնակավայրերի հետ միասին  իրենց 

35  տնային տնտեսություններով,  40% իգական, 60% արական սեռի, 42% մինչև 35 

տարիքային խմբի, 58% 36 և ավել տարիքային խմբի ներկայացուցիչների 

ընդգրկմամբ:      

 Հարցման տեղեկատվության վերլուծության արդյունքներում կատարվել են 

հետևյալ բացահայտումները՝   

Ամուլսարի  հանքի նախապատրաստական և հետագաշահագործման 

աշխատանքների սոցիալական դրական և բացասական հետևանքներից  

հարցման մասնակիցների  տեղեկացվածության մակարդակի 

ինքնագնահատականը  հինգբալանի սանդղակով գնահատվել է 3.1 բալ: 

Ամենից բարձր տեղեկացվածություն ունեն  Գնդեվազ համայնքում՝ 4.2 բալ:  

«Լիդիան»-ի կողմից իրազեկման միջոցառումներին մասնակցել են 

ռեսպոնդենտների 40%-ը:   Տեղեկացվածության  մակարդակն էականորեն 



ազդել է   հարցվողների`   հանքի սոցիալական ազդեցությունների 

գնահատականների, փաստերի օբյեկտիվ ընկալման վրա:    

 Հատկապես պակաս տեղեկացված Կեչուտի և Ջերմուկի  

ռեսպոնդենտների խմբի  ընկալումներն ու գնահատականները ձևավորել են   

ա. ոչ ֆորմալ աղբյուրների, բ.  փոշու, աղմուկի, գնաճի, միջխմբային 

կոնֆլիկտների   երևույթներից ստացած անձնական տպավորությունների և  գ.  

հանքի շահագործմանը դեմ ակտիվիստների տեսակետների ազդեցության 

հիման վրա: Երեք համայնքների միջին վիճակագրական բնակչի մակարդակով   

հանքի գործունեության  սոցիալական ազդեցությունների վերահսկման 

հարցում ցածր մասնակցային վարք է դրսևորվել:  Հարցվողները նշում են, որ 

«Լիդիան Արմենիա»-ի կազմակերպած իրազեկման արշավի ընթացքում  

բացասական սոցիալական ազդեցությունների մասին խոսք չի գնացել: Հանքի 

շահագործման կողմնակիցների կարծիքով կարիք չի եղել խոսելու, որովհետև 

դրանք չեն եղել ու չեն լինելու: Խոսվել է բնակչությանը պատկանող հողերի ու 

համայնքին պատկանող արոտավայրերի  վաճառքի խթանման,  

աշխատատեղեր տրամադրելու խոստումների և դրա դիմաց իրականացված 

համայնքային սոցիալական ներդրումների մասին:  Այս պահին մեր հարցման 

մասնակիցների մեծ մասն առաջին երկուսի առնչությամբ մեծ 

հիասթափություն է ապրում: 

 

• Սեփական առողջության վրա բացասական ազդեցության մասին նշել է 

  ռեսպոնդենտների 85.7 %-ը: Այս գնահատականը ձևավորվել է փոշուց ասթմայի 

նոպաների հաճախացման, շնչահեղձության սրացման,   մաշկի չորացման դեպքերի 

ավելացման, ինչպես նաև պայթեցումների,  ծանրաքարշ մեքենաների աղմուկից 

71.4%-ի կողմից նշված  նյարդային լարվածության փաստերի հիման վրա: 

Ապագայում  առողջության վրա հանքի շահագործման հնարավոր բացասական 

ազդեցությունները մտահոգում են հարցման մասնակիցների կեսից ավելիին: 

Գնդեվազի ռեսպոնդենտներից «Լիդիան Արմենիա» ընկերությունում աշխատողները 

ոչ առողջության, ոչ խմելու ջրի աղտոտվածության գնահատականները չեն 

պաշտպանում::   

• Դրսից բերված աշխատուժի առաջացրած ժողովրդագրական 

 փոփոխությունները   հարցման մասնակիցների կարծիքով ազդել են  ինչպես 

միջանձնային, միջխմբային անառողջ հարաբերությունների ձևավորման վրա (68.6%), 

այնպես էլ  սննդամթերքի  և  հատկապես տների վարձակալության  գների աճի վրա:  

Ըստ հարցվողների` որպես կոնֆլիկտի կողմեր հանդես են գալիս մի դեպքում 

հանքում փոքրաթիվ տեղացի աշխատողներն ու աշխատանքից ազատվածների և 

երբեք չաշխատածների խումբը, մյուս դեպքում՝   դրսից եկած հանքում 

աշխատողները և հանքում չաշատող տեղացիները:    

 

• Համայնքային ենթակառուցվածքների բարելավման «Լիդիան»-ի ջանքերը 
 հարցման մասնակիցները հիմնականում դրական են գնահատել: Չնայած 

հարցվողների կողմից ոռոգման ջրի համակարգի գործառնության վրա 
ընկերության   վարչակազմի  դրական ազդեցության վրա շեշտադրմանը,  նրանց 

54.3%-ը  այսօր ցածր է գնահատում «ոռոգման ջրի մաքրությունը»` հիմքում 

ունենալով     կենդանիների՝   խմելուց հրաժարվելը: Նրանք մտածում են, որ 



ապագայում վիճակն ավելի կվատանա ( 73%): «Լիդիան»-ի կողմից միջհամայնքային 

և ներհամայնքային ճանապարհների վերանորոգման աշխատանքները 

հիմնականում դրական գնահատելով հանդերձ հարցվողները վստահ են, որ հանքի 

ծանրաքարշ,  ցեխով պատված մեքենաները շատ արագ դրանք կփչացնեն:   
Համայնքային կարևորագույն ենթակառուցվածք համարվող հողագործական և 

անասնապահական նշանակության հողերի  վրա հանքի այսօրվա  բացասական 

ազդեցությունը տեսնում են հարցման մասնակիցներ 74.3%-ը, որը ապագայի 

առնչությամբ հասնում է 80.0%-ի: Մեկնաբանություններն ավելի քան պերճախոս են, 

քանզի դրանք կապվում են  ծիրանի այգիների, արոտավայրերի մեծ մասի  

ոչնչացման, փոշով ծածկվելու ու ապագայում տարածքը անապատի վերածվելու 

բնակիչների կանխատեսման հետ:    

• Հարցման մասնակիցների եկամուտների աղբյուրների ու դրանց չափերի վրա 

 ազդել  են    հողագործական և անասնապահական նշանակության 

հողատարածքների վաճառքը,  արոտավայրերի մի մասի` «Լիդիան»-ին 

վաճառելու/հանձնելու արդյունքում անասնագլխաքանակի նվազումը, փոշու 

ազդեցության տակ մրգերի, բանջարեղենի և անասնակեր խոտի  որակի վատացումը,  

տեղում և հանրապետության այլ շուկաներում, հանգստյան տներում, 

առողջարաններում    համագործակցության, հանգստացողների թվի մեծ անկումը:   

Հարցվողների 77.1%-ի   ընտանիքները վնասներ են կրել սեփական հողակտորի 

տված մրգի և բանջարեղենի  եկամուտներում, իսկ 68.6%-ը՝ վայրի պտուղներից, 

վայրի բանջարեղենից, բուժիչ թեյերից, ձկներից ակնկալվող  եկամուտներում: Այս 

ազդեցության վերաբերյալ   նրանք  ապագայում աճի տենդենց են տեսնում:   

• Հարցման մասնակիցների 68.6%-ի գնահատմամբ հանքի 

նախապատրաստական   փուլում տեղացիներին աշխատատեղերի տրամադրումն  

իրենց եկամուտների վրա դրականորեն է ազդել, «Լիդիան»-ը բազմաթիվ 

աշխատողների վարկերի համար երաշխավոր  է կանգնել, օգնել գործարկելու 

ջերմոցներ, չորանոցներ, գեղեցկության սրահ, կարի արտադրամաս, խմորեղենի 

արտադրամաս և այլն: Սակայն, հանքի շահագործման երրորդ տարում 

տեղացիներին աշխատատեղ տրամադրելու հույս ունի միայն 40%-ը,   իսկ 

հարցվածների 80%-ը վատատես են տասը տարի անց սպասվելիք արդյունքների 

առումով: 

 Այսպիսով, հարցման  արդյունքում  բացահայտումների հիման վրա կարելի է 

եզրակացություն անել, որ հանքի գործունեության ողջ ցիկլի սոցիալական 

ազդեցությունների վերաբերյալ հարցման մասնակիցների շրջանում  ձևավորվել են 

ծայրահեղ դրական և ծայրահեղ բացասական գնահատականներ: Այդ 

գնահատականները կրում են բնակչության ոչ բավարար   տեղեկացվածության,  

հանքի աշխատանքների շարունակման մեջ ուղիղ անձնական շահ տեսնող   

փոքրաթիվ խմբի կողմից բացասական հետևանքների իսպառ հերքման և  ողջ 

բնակչության շրջանում ստեղծված հուզական լարված  դաշտի   գերազդեցությունը:  

 Հարցվողների դրական և բացասական   գնահատականների օբյեկտիվության 

պակասը   հաղթահարելու, կոնֆլիկտները  մեղմելու և կոնկրետ սոցիալական 

ազդեցություններին բազմակողմանի գնահատական տալու հնարավորություն 



ընձեռելու նպատակով  առաջարկում ենք կազմակերպել  նոր հանրային լսումներ 

Ջերմուկ առողջարանում, որը ներգրավված չի եղել բազմաթիվ քննարկումներում, 

որոնք անցկացվել են Ամուլսարի ծրագրի իրականացման նպատակով: Հանրային 

լսումներին ներկայացնել ՀՀ կառավարության կողմից ստեղծված մասնագիտական 

խմբի եզրակացությունները, քննարկել և արձանագրել մասնակիցների կարծիքները: 

Արձանագրությունը ներկայացնել ՀՀ կառավարություն:  

ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 

   Հարցման նպատակին հասնելու համար ընտրվել է սոցիոլոգիական հարցման 

մեթոդը:  

Որպես գործիք ընտրվել է հարցաթերթիկը, որի բաժիններն են`    

• ընտրված համայնքների տնային տնտեսությունների կենսագործունեության 

վրա հանքի նախապատրաստական և ապագա շահագործման 

աշխատանքների   ազդեցությունները  (այսօր, 3 տարի անց, 10 տարի անց) 

ընկալումները ու  գնահատականները ըստ ոլորտների՝ տնտեսություն, 

զբաղվածություն, հողօգտագործում, տարածքներ, ժողովրդագրություն, 

շրջակա միջավայր, առողջություն,   սոցիալական    

•  դրական և բացասական սոցիալական ազդեցությունների վերաբերյալ 

տեղեկացման աղբյուրներ  

• տեղեկացվածության ինքնագնահատական, բնակչության մասնակցային 

վարքի   համար ստեղծված հնարավորություններ: Տես   հղում N1   

Օբյեկտ: Որպես հարցման օբյեկտ ընտրվել են Ջերմուկ առողջարանը և  Գնդեվազ, 

Կեչուտ,  բնակավայրերը:  

Ընտրանք: Երեք բնակավայրերի տարբեր թաղերի    35  տնային տնտեսություն: 

  

 Նկար 6 Հարցազրույց 

                                                    Ջերմուկի ընտանիքներից մեկում 

                                               

Ներկայացուցչականություն: Վերցվել է 15 իգական, 20 արական սեռի ներկայացուցիչ, 

14-ը մինչև 35 տարիքային խմբից, 21-ը՝ 36 և ավել տարիքային խմբից:   

Սեռային, տարիքային համամասնությունն ապահովելու հնարավորություն 

չենք ունեցել, քանզի թիրախ բնակավայրերում տեղ գտած սուր միջխմբային 

կոնֆլիկտների ենթատեքստում յուրաքանչյուր կողմ զգուշանում էր մեր 



հարցազրուցավարներից մտավախությամբ, թե նրանք հակառակ կողմից են  

վարձվել:  

Իսկ Գնդեվազ բնակավայրի տնային տնտեսությունների փոքր թիվը կապված 

էր  գյուղում տիրող խիստ լարված իրավիճակի հետ, շատերի՝ հարցազրույցին 

մասնակցելուց հրաժարվելու, անգամ հարցազրուցավարներին վիրավորելու  

հանգամանքի հետ: 

                                  

     Աղյուսակ 1. Հարցվողների  ժողովրդագրական տվյալները 

Համայնք Կին Տղամարդ Տնային 

տնտեսությունների 

ընդանուր  թիվ 

Հարցազրույցի 

վարման օր տարիք տարիք

 Մինչև 35 36 և ավել Մինչև 35 36 ևա 

ավել
  

ԿԵՉՈՒՏ 28, 33 45, 62, 62 34, 35 44, 66 10 3-4  հոկտեմբեր 

ՋԵՐՄՈՒԿ 29, 35, 33 45, 56 23, 24, 

28, 33, 

33, 35

43, 59, 48, 

67, 72 
16 05  հոկտեմբեր 

ԳՆԴԵՎԱԶ 0 38, 45, 48, 

48, 54

26 52, 53, 53, 

62

9 04  հոկտեմբեր 

  Ընդամենը 5 10 9 11 35  

 

Հաշվետվության մեջ տարիք և սեռ փոփոխականների  հետ զուգորդման 

արդյունքներ   չենք ներկայացրել, որովհետև բացահայտել ենք, որ բոլոր 

համայնքերում տարբեր սեռերի և տարիքների ընկալումներում և 

գնահատականներում էական տարբերություններ չկան:  Էական ու կտրուկ 

տարբերություններ նկատվել են միայն համայնքների և հանքի կողմից դրսից 

վարձված և չվարձված ռեսպոնդենտների ընկալումներում, գնահատականներում և 

տեղեկացվածության մակարդակում, ինչը մանրամասն նկարագրված է 

հաշվետվության մեջ:  

ԲԱՑԱՀԱՅՏՈՒՄՆԵՐ 

Բնակչության տեղեկացման  ձևեր, տեղեկացվածության   ինքնագնահատական    

 Հարցման մասնակիցների` Ամուլսարի ոսկեբեր քվարցիտների հանքավայրի 

շահագործման նախապատրաստական և հիմնական աշխատաքների սոցիալական 

դրական և բացասական հետևանքներից  տեղեկացվածության մակարդակի 

ինքնագնահատականը  հինգբալանի սանդղակով գնահատվել է 3.1 բալ՝ միջինից քիչ 

բարձր: Տեղեկացվածության մակարդակը համայնքերում խիստ տարբերություններ 

են արձանագրել: Այսպես, կեչուտցիների ինքնագնահատականը  հինգբալանի 

սանդղակով  միջինը   2.1բալ է,    ջերմուկցիներինը՝ 3.0 բալ, գնդեվազցիներինը՝ 4.2 

բալ: Ընդորում,  հանքում աշխատող գնդեվազցի ռեսպոնդենտներն իրենց 

տեղեկացվածությունը հինգ բալ են գնահատել, չաշխատողները՝ չորս:        

 Հարցազրույցները և առանձին դիտարկումները ցույց տվեցին,  որ 

տեղեկացվածության  մակարդակն էականորեն ազդել է  գնահատականների ոչ 

ադեկվատության, կամ լավ տեղեկացվածների ու վատ տեղեկացվածների` միևնույն 

փաստին  տված պատասխանների մեծ տարբերությունների վրա, ինչպես նաև մի 

մասի՝ որոշ հարցերին ընդհանրապես չպատասխանելու վրա:  Հանքի 



գործունեության ներկայիս փուլի սոցիալական ազդեցություններին   դժվարացել են 

պատասխանել հարցվողների 8.5%-ը,    շահագործման երրորդ և տասներորդ 

տարիներին վերաբերող ազդեցություններին  համապատասխանաբար՝   15.5%  և  

20.8%-ները:  

 Մեր ընտրանքում հայտնված տնային տնտեսություններից առավելագույն 

տեղեկացված «Լիդիան»-ի կողմից վարձված  աշխատողները  հանքի վարչական 

աշխատողների բացատրական աշխատանքների մասնակիցներն են, գիտելիք են 

ստացել կազմակերպված ուսուցումներին, քննարկումներին անմիջական 

մասնակցության շնորհիվ:  

 Հարցման ռեսպոնդենտ հանդիսացող բոլոր տնային տնտեսություններից 14-ն է  

(40%)  միայն մասնակցել «Լիդիան»-ի տեղեկատվական միջոցառումներին ( 

Համայնքային ժողովների կազմակերպում, Տեղեկատվական թերթիկների բաշխում, 

Վերլուծական նյութերի, հաշվետվությունների տրամադրում, Քննարկումների 

կազմակերպում)     որոնցից միայն 9-ը   գնդեվազցիներն են (գնդեվազցի 

ռեսպոնդենտների 100%-ը): Ընդ որում, բոլոր երեք բնակավայրերից տեսակետ ենք 

արձանագրել, որ  լուսավորչական, տեղեկատվական արշավները «Լիդիան» 

ընկերությունը կազմակերպել է փոքր խմբերով: Սրա  հաստատման կամ հերքման 

վերաբերյալ տեսակետ չենք հայտնի, որովհետև այն ստուգման կարիք ունի: 

 Համեմատաբար պակաս տեղեկացված Կեչուտի և Ջերմուկի ռեսպոնդենտների 

խմբի  ընկալումներն ու գնահատականները ձևավորել են  ա. ոչ ֆորմալ աղբյուրների,  

բ. փոշու, աղմուկի, գնաճի, միջխմբային կոնֆլիկտների   երևույթներից ստացած 

սեփական տպավորությունների,  գ.  հանքի շահագործմանը դեմ ակտիվիստների 

տեսակետների հիման վրա:   Ի վկայություն ասվածի բերենք մի ջերմուկցու խոսք  

«Շատերս անտեղյակությունից իրար հետ վիճում ենք ու չգիտենք` ով է ճիշտ»:  

 Մեր կողմից հնչեցրած այն հարցին. «Եթե մասնակցել եք ժողովներին կամ 

քննարկումներին, ասացեք` արդյոք մասնակիցները հանդես են եկել  

քննադատություններով, առաջարկություններով, և ինչպես են դրանք  ընդունվել 

«Լիդիան» ընկերության կողմից,- ստացել ենք հետևյալ պատասխանների շարք.  

• «Լսել տեղում քննարկում են ծավալել»  պատասխանը տվել են հանքում 

աշխատող չորս գնդեվազցի:    

• «Լսել, գրի են առել և հետո  արձագանքել» պատասխանը տվել են մեկ 

ջերմուկցի,  չորս գնդեվազցի: Ընդ որում, գնդեվազցիները  նշել են, որ   

ընկերությունը քննարկումները, բացատրական աշխատանքներն 

իրականացվել է  մասնագետների կողմից: 

 Մնացած 5 գնդեվազցիները տեղեկացրեցին, որ ի պատասխան ջրի մաքրության 

վերաբերյալ իրենց առաջ քաշած հարցին   լիդիանցիները լաբորատոր 

հետազոտման ապացույց են պահանջել,  ինչը գյուղացին,  բնականաբար, չի կարող 

ապահովել:  

«Լսել, գրի են առել և անտեսել, անուշադրության են մատնել» երկուական 

ջերմուկցու և գնդեվազցու բողոքը:  

 Բոլոր ռեսպոնդենտները համակարծիք են, որ «Լիդիան»-ը բնակիչներին չի 

զգուշացրել իր գործունեության որևէ բացասական ազդեցության մասին:     

Հանդիպումներին խոսվել է միայն դրական ազդեցություններից՝ գյուղի 



սոցիալակական բարենորոգումներից՝ մանկապարտեզ, դպրոց, ջերմոց, սածիլներ, 

վարսավիրանոց, հացի փուռ և այլն:    

 Պատասխաններից հասկանալի է դառնում հարցման մասնակից տնային 

տնտեսությունների մի մասի հետևալ բնույթի մեկնաբանությունը. «Մենք լրիվ 

տեղեկատվությանը  ծանոթ  չենք, շատ բաներ չենք հասկանում, բայց մեր կյանքը 

ամբողջովին խաթարվել է….փոշմանել ենք, որ հողերը վաճառել ենք»:  

 Հանքի վարչակազմի և համայնքի անդամների շփումներում գերակա են եղել   

հողերի վաճառքի խթանման, աշխատատեղեր տրամադրելու և դրա դիմաց 

իրականացված համայնքային սոցիալական ներդրումների հարցերը:   Մեր հարցման 

մասնակիցների մեծ մասը առաջին երկուսի առնչությամբ մեծ հիասթափություն 

ունեն: 

Հանքի ներկա և  ապագա շահագործման աշխատանքների  ազդեցությունների 

ընկալումներ և գնահատականներ    

 

Առողջություն, շրջակա միջավայրի՝ օդի, ջրի, պտուղների վրա ազդեցություններ   

  

 Բացահայտվել է, որ առողջության վրա բացասական ազդեցություն նկատել են 

ռեսպոնդենտներից 30-ը՝ 85.7 %-ը, որոնց մեկնաբանությունները հետևյալն են՝   

• «Փոշի/» -  Հանքի շահագործման նախապատրաստական փուլում     ասթմայի 

նոպաների հաճախացում, շնչահեղձության սրացում,  մաշկի չորացման 

դեպքերի ավելացում, փափուկ մրգերի մինչև պտղի խորքը թափանցած հող:  

«Լիդիան»-ի աշխատակից ունեցող տնային տնտեսությունների հարցվողները  

մեկնաբանություններում գրել են, որ աշխատանքների ողջ ընթացքում ջրցան 

մեքենաները փոշին նստեցրել են: Չհերքելով այս փաստը` մյուս տնային 

տնտեսությունները՝ մոտ 88.5%-ը, ավելացրել են, որ բազմաթիվ են եղել 

խախտումները,  իսկ աշխատանքների դադարեցման հետ կապված    թեթև 

քամուց անգամ փոշու ամպ է բարձրանում: 

 

• «Աղմուկ»  -  Աղմուկից չեն բողոքել 6 տնային տնտեսություններ Ջերմուկից և  

Կեչուտից, ( իրենց  տների դիրքը հեռու է հանքից)   և   «Լիդիան»-ի աշխատակից 4 

գնդեվազցի:   Մնացածների մոտ       պայթեցումները (նշել են, որ հիմնական  

պայթեցումները գիշերային ժամերին են արել), ջարդիչ կայանների աշխատանքը 

«գիշերվա  ինչ-որ ծանր հարվածող գործիքի միապաղաղ   ձայնը» նյարդային 

լարվածություն,   անքնություն են առաջացրել:   

 Մի քանիսն էլ որպես   նյարդայնության պատճառ նշել են «դրսից եկածների»  

կողմից  ծանրաքարշ    մեքենաները միտումնավոր մեծ աղմուկով ու 

արգելակների վայնասունով վարելը: Ընդ որում, այսպիսի վարքը ոչ միայն  նրանց   

անդորրն է խախտում, այլև   վիրավորանքի զգացում առաջացնում:   

  

• «Խմելու ջրի մաքրություն» - Հարցվողների 70%-ը կարծիք է հայտնել, որ,   

հավանաբար, ջուրը  նոր բաղադրություն է ձեռք բերել, սակայն իրենք   

մասնագիտական ապացույցներ չեն կարող ներկայացնել այդ մասին: Այս 

տեսակետը ձևավորվել է  նրանից, որ  «կենդանիները հրաժարվում են  խմել այդ 

ջուրը»:  

 



 Այս տեսակետը չեն պաշտպանում  «Լիդիան»-ում աշխատող չորս գնդեվազցի 

ռեսպոնդենտներ, ովքեր հավաստիացնում են, որ նախապատրաստական փուլում 

ջուրը առողջությանը չէր կարող վնասել, որովհետև անընդհատ ստուգվել է և 

համապատասխանեցվել հատուկ չափորոշիչներին: Ավելին, ջրի վնասված 

խողովակաշարերի վերանորոգման ընթացքում բնակիչներին երկու օր  շշերով  

«մաքուր ջուր է մատակարարվել»: 

 Դիտարկենք հանքի աշխատանքների 3–րդ և 10-րդ  տարիներին  բնակիչների 

առողջության հնարավոր ազդեցություններին   տնային տնտեսությունների տրված 

գնահատականները: 

• «Խմելու ջրի որակ» -  Հարցվողների     53%-ը բնակչության առողջության վրա 

հետագա հնարավոր բացասական ազդեցությունը  կապում են  հանքի 

շահագործման գործընթացների հետևանքով թունավոր նյութերի  դեպի խմելու ջրեր 

անցնելու և  «Սպանդարյան-Կեչուտ թունելով Ամուլսարի փեշերից այդ  ջրերի  

Կեչուտի ջրամբար մտնելու հետ»: 

• «Օդի մաքրություն» - 81%-ի նշած բացասական ազդեցությունը  ձևովորված 

կարծիքի արգասիք է. «Բոլոր փուլերում օդը կաղտոտվի, որովհետև աշխատանքն է 

այդպիսին», «Այսպիսի աշխատանքները պետք է փոշով ուղեկցվեն, այն էլ իրենց 

համար անհասկանալի պարունակությամբ»: 5.8%-ը նշել են. «Հիմա Ջերմուկի ոչ 

բոլոր թաղերն են փոշոտվում, իսկ շահագործվելուց հետո չգիտենք` ինչ կլինի»: 

• «Աղմուկ»  -  Համայնքի անդամները   շեշտեցին կրծողների միգրացիան դեպի 

մարդկանց բնակավայրեր և պայմանավորեցին այն  աղմուկի հետ, ինչը, ըստ 

նրանց, հետագայում  կավելանա:   

 Հետաքրքրականն այն է, որ «Լիդիան»-ում աշխատողները   հիվանդությունների 

առաջացումն ու արդեն ունեցածների խորացումը հաղթահարելի են համարում, քանի 

որ իրենք առաղջության ապահովագրություն   և որոշ վիրահատությունների գների 

վճարում են ստացել: Տես՝ աղյուսակ 2 և կցորդ N 2  

 

Աղյուսակ 2  Ամուլսարի հանքում   աշխատանքների թողած ազդեցությունը ջրի, օդի, 

գյուղատնտեսական արտադրանքի, աղմուկի    վրա 

  

Մեծ 

դրական 

ազդեցու-

թյուն  

Որոշ 

դրական 

ազդեցու-

թյուն    

Ոչ մի 

ազդեցու-

թյուն 

Բացասական 

ազդեցություն 

Դժվ. 

պատաս-

խանել  

Ընդա

մենը 

% 

1. Խմելու ջրի 

մաքրություն 
2.9 8.6 28.6 57.1 2.9 100.0 

2. Օդի  մաքրություն  0.00 5.7 8.6 85.7 0.0 100.0 

3.Մրգի, 

բանջարեղենի  որակ   
0.00 2.9 2.9 77.1 17.1 100.0 

  
 Մեծ 

չափով 

ավելացել է 

Որոշ 

չափով 

ավելացե

լ է   

 Չի 

ավելացե

լ 

Նվազել է  

Դժվարա

-նում եմ 

պատաս

խանել 

Ընդա

մենը

%  

1. Աղմուկ 54.3 17.1 28.6 0.0 0.0 100.0 

 

 Առողջության պահպանման խնդիրը մեր ռեսպոնդենտների   համար 

կարևորներից է, քանզի այն հատուկ շեշտադրում է ստացել նաև մեկ այլ հարցի 



պատասխանների շարքում. «Ի՞նչ եք կարծում,  ի՞նչ կտա  Ամուլսարի հանքի 

շահագործումը կոնկրետ Ձեր ընտանիքին»: 

   29%   ռեսպոնդենտի պատասխան. 

ԿԵՉՈՒՏ` առողջության անկում, հիվանդ սերունդ - 4 ռեսպոնդենտ 

ՋԵՐՄՈՒԿ`    վնաս առողջությանը - 3 ռեսպոնդենտ  

ԳՆԴԵՎԱԶ`       վնաս առողջությանը – 3 ռեսպոնդենտ 

«Ձեր համայնքին»       29%   ռեսպոնդենտի պատասխան 

ԿԵՉՈՒՏ` հիվանդ սերունդ,   բնակիչներ- 5 ռեսպոնդենտ 

ՋԵՐՄՈՒԿ`   հիվանդությունների համաճարակ, ծծումբի, ծանր մետաղների 

ազդեցություն առողջությանը-   5 ռեսպոնդենտ 

«Մեր երկրին»   8.5% ռեսպոնդենտի պատասխան 

ԿԵՉՈՒՏ`  վերնախավին հարստություն, բնակչությանը հիվանդություններ ու 

աղքատություն - 3 ռեսպոնդենտ: 

 

 Վերը ասվածից հետևում է, որ հանքի շահագործման հետ կապված  

ձեռքբերումներին ուղղված հարցի  պատասխանների տարբերակներում   66.5%  

առողջական վնասին է վերաբերում:  

  Ժողովրդագրական փոփոխությունների ազդեցությունը համայնքի սոցիալ-

հոգեբանական մթնոլորտի վրա   

 Բացահայտվել է, որ   դրսից աշխատուժ բերելու հետ կապված 

ժողովրդագրական փոփոխություններն իրենց բացասական ազդեցությունն է թողել  

ինչպես միջանձնային, միջխմբային հարաբերությունների վրա, այնպես էլ բոլոր 

ապրանքների` հատկապես տների վարձակալության  գների աճի  վրա:   

Չնայած բարեկեցիկ բնակարան վարձակալության հանձնողների  համար գնաճը 

դրական երևույթ է,  սակայն դրանից կարող են օգտվել դրսի եկած աշխատողները 

միայն: Ընդ որում, իրենց   հարմարություններով ոչ բոլոր բնակարանների գներն է 

հնարավոր բարձրացնել: Բնակարանների գնաճը վնաս է հասցրել համայնքի 

հատկապես երիտասարդ ընտանիքներին, ովքեր   տան վարձակալության, 

ծնողներից առանձին,  ինքնուրույն ապրելու  պլաններ ունեին: 

 Դրսի մասնագետների բարձր աշխատավարձերին ընդառաջ համայնքների 

խանութների տերերը    նախաձեռնել են գների բարձրացում, ինչը տեղացիների 

համար բնավ մատչելի չէ:    

 Որպես  կոնֆլիկտի կողմ հանդես   եկող դրսից եկած աշխատողները  

տեղացիների պնդմամբ   համայնքներում  չընդունված  վարք են դրևորում՝ 

մեքենաները հատուկ մեծ աղմուկով ու արգելակների վայնասունով են վարում,    

դրսում ալկոհոլ են օգտագործում, հարբում:    Մի քանիսը նշեցին, որ «համայնքի 

անդամների վրա նույնիսկ նրանց աշխատանքային արտահագուստն Ջերմուկ 

առողջարանում  բացասաբար է ազդում, և  հանքի աշխատանքների վերականգնումը  

կոնֆլիկտներին նոր թափ կհաղորդի»:   

 «Լիդիան»-ի կողմից` Ամուլսարի հանքի գործառնության սոցիալական 

ազդեցությունների մեջ նշվող  մարմնավաճառության հնարավոր աճի 

կանխարգելմանն ուղղված նորեկներին պահպանակների բաժանման լուրը  

խելագարության է հասցրել համայնքի տղամարդկանց: Նրանք այնպես էին  ընկալել, 



կարծես իրենց կանանց ու աղջիկներին  արդեն դատապարտել են դրսից եկած 

միայնակ տղամարդկանց հետ  սեռական  հարաբերություններ ունենալուն: Սրա 

առնչությամբ ռեսպոնդենտ կանայք որևէ տեսակետ չեն հայտնել, որովհետև 

մեզանում գյուղի կանայք նման բաների մասին բարձրաձայն չեն արտահայտվում: 

Ավելին, նախա և արտաամուսնական սեռական կյանքը հասարակական կարծիքի 

կողմից դատապարտելի է:  

 Հարցման  մասնակիցների 68.6%-ը կարծիք է հայտնել, որ համայնքների 

անդամների հարաբերությունները սրվել, կոնֆլիկտները   «լիովին ավելացել» են, իսկ  

20%-ի կարծիքով «ավելացել են մասամբ»: 

  Ընդ որում, այս կարծիքին են կեչուտցիների 100%-ը և ջերմուկցիների 94%-ը:  

 Բացահայտել ենք, որ կոնֆլիկտների կողմերն են մի դեպքում հանքում փոքրաթիվ 

տեղացի աշխատողները և աշխատանքից ազատվածները ու երբեք չաշխատածները, 

մյուս դեպքում՝   դրսից եկած աշխատողները և տեղացիները:    

 Ընդ որում, «Լիդիան» ընկերությունում չաշխատողներն իրենց տնային 

տնտեսություններին հասցված և հասցվելիք վնասների մեղավորին, թշնամուն՝   

«Լիդիան»-ին, նույնացնում են հանքում աշխատողների համագյուղացիների հետ: 

 Պատահական չէ, որ մեկնաբանությունների մեջ  այսպիսի կարծիք 

արձանագրեցինք. «Կոնֆլիկտի կողմերից մեկը բնության ոչնչացման դեմ ու իր 

զավակների ապագայի համար է  կռիվ տալիս, մյուս մասը` աշխատանք ունենալու 

ակնկալիքի»:  

 Հանցագործությունների աճ նշած  49%-ի մեկնաբանությունները, թույլ են 

տալիս եզրակացնել, որ նրանք    որպես հանցագործություն   դիտում են վերը նշված 

խնդրո շուրջ կոնֆլիկտները:  

 Հատուկ ուշադրության է արժանի «Լիդիան»-ում աշխատող գնդեվազցիների 

(52, 53, 53 տարեկան տղամարդիկ և մեկ 48 տարեկան աշխատողի կին)     

մեկնաբանությունները այս առիթով.   

• «Չաշխատող խմբին հետաքրքրում է իր առողջությունն ու բերքի, ջրերի 

մաքրությունը, մեզ մեր աշխատատեղն ու եկամուտը»: «Նախապատրաստական 

փուլում մեր  առողջությանը ոչ մի վնաս չի հասցվել, իսկ եթե հետագայում 

այդպիսի բան  լինի, մեր բուժումը գործատուն կֆինանսավորի»: 

• «Կոնֆլիկտը չտեղեկացվածների ու տեղեկացվածների մեջ է, մի կողմի 

տգիտության արդյունք է»:     

Որպես կոնֆլիկտների հաղթահարման ճանապարհ այս խումբն առաջարկում է   

դրսի  մարդկանց փոխարեն աշխատանքի վերցնել միայն տեղացիներին:  Տես 

աղյուսակ 3.   և կցորդ N2  

 

Աղյուսակ 3 Ամուլսարի հանքի գործունեության թողած ազդեցությունները ներհամայնքային 

հարաբերությունների վրա   

  

 Մեծ 

չափով 

ավելացել 

է 

Որոշ 

չափով 

ավելացել 

է   

 Չի 

ավելացել 
Նվազել է 

Դժվարանում 

եմ 

պատասխանել 

Ընդամենը%  

1.  Կոնֆլիկտներ 

համայնքի անդամների, 

տարբեր խմբերի միջև   

68.6 20.0 0.0 8.6 2.9 100.0 



2. Հանցագործություն 31.43 17.14 31.43 0.00 20.00 100.00 

 

Տնտեսություն, եկամուտներ 

  

Համայնքերի տնտեսական զարգացման վրա ազդող ենթակառուցվածքների 

գործունեության վրա հանքի ազդեցության գնահատականները ցույց տվեցին, որ 

«ոռոգման ջրի մաքրությունը»  54.3%-ի կարծիքով պակասել է, իսկ 73%-ի կարծիքով  

ապագայում այն բացասական ազդեցություն կկրի:  Տե՝ս աղյուսակ 4 

Ներկայումս ոռոգման ջրի մաքրությանը վնասելու ազդեցությունը տեսնողները  

կապում են ջրերի պղտորվելու հետ ու բացատրում, որ ապագայում   «Ամուլսարի 

փեշերից նոր որակի ջրերն իրենց հետ թունավոր նյութեր կտանեն    Կեչուտի 

ջրամբար` վնասելով նաև հանքային ջրերը»:   

Ինչ վերաբերում է ոռոգման ջուր ունենալու փաստին, Գնդեվազ համայնքի 

հարցվողները հանքի աշխատանքների հետ են կապել   ոռոգման ջուր ստանալու 

հանգամանքը, ինչից տասնամյակներով զրկված են եղել:     Ոռոգման ջրի 

մատակարարումից դժգոհել են 25.7%-ը` կապված նրա հետ, որ  հանքի 

աշխատողները, ճանապարհները վերանորոգելիս, Գնդեվազ համայնքում` մի 

թաղում, ոռոգման ջրի ճանապարհն ասֆալտի տակ են թողել: 

Համայնքային ենթակառուցվածքներից կարևորագույնի՝   Ճանապարհների 

որակին    հարցվողների 57.2%ը  դրական գնահատական են տվել, որովհետև հանքն է 

դրանք վերանորոգել: Ինչ վերաբերում է ապագային, նրանց  մոտ 80%-ը  ենթադրում 

է, որ  ծանրաքարշ, հանքի ցեխով պատված մեքենաների աշխատանքին   դրանք 

երկար չեն դիմանա:      

 Հնչել է նաև հատուկ կարծիք առ այն, որ հանքի շահագործողների կողմից 

«ճանապարհների լուսավորության ուղղությունը    վթարային վիճակներ է 

ստեղծում»:  

 Համայնքային կարևորագույն ենթակառուցվածք  համարվող հողագործական և 

անասնապահական նշանակության հողերի  վրա հանքի այսօրվա  բացասական 

ազդեցություն  նշում են հարցման մասնակիցների 74.3%-ը, իսկ ապագայում` 80.0%-

ը: Մեկնաբանություններն ավելի քան պերճախոս են: 

 «Մի քանի հեկտար  արոտավայր վերածվել է շինհրապարակի, որը  հետո   չի 

կարող  վերականգնվել», «Վաճառել ենք,  չենք հասկացել` ինչ ենք անում», «Ծիրանի 

այգիները, արոտավայրերի մեծ մասը  ոչնչանում են փոշու ազդեցության տակ», 

«Կենդանին հրաժարվում է ուտել այդ խոտը»: 

Ապագայի վերաբերյալ մի քանի ենթադություն են գրի առել առ այն, որ  «Հանքի 

լիակատար աշխատանքի դեպքում  մերձակա համայնքները ամայի տարածքի 

կվերածվեն»:   Տես աղյուսակ 4 և կցորդ  2  

 

Աղյուսակ 4 Ամուլսարի ծրագրի թողած ազդեցությունները համայնքային 

ենթակառուցվածքների վրա   

  
Մեծ 

դրական 

Որոշ 

դրական 

Ոչ մի 

ազդեցու- 

Բացասական 

ազդեցու-

Դժվ. եմ 

պատասխանել 

Ընդամենը 

% 



ազդեցու- 

թյուն  

ազդեցու-

թյուն    

թյուն թյուն 

1. Ոռոգման ջրի 

մաքրություն  
2.9 2.9 22.9 54.3 17.1 100.0 

2. Ոռոգման ջրի 

խողովակաշարի 

սպասարկում   

2.9 25.7 37.1 25.7 8.6 100.0 

3. Ներհամայնքային և 

միջհամայնքային  

ճանապարհներ     

28.6 28.6 8.6 25.7 8.6 100.0 

4. 

Գյուղատնտեսական 

նշանակության 

հողերի ծավալներ  

0.00 14.3 11.4 74.3 0.0 100.0 

 

Սրան հակառակ, գնդեվազցի հանքի չորս աշխատակից կարծիք են հայտնել, 

որ նախ, իրենց համայնքի անդամները հոժարակամ են վաճառել հողերը, երկրորդ, 

դրանք ոչ բերրի հողեր են եղել և երրորդ, վաճառքից ստացված գումարով լավ տներ և 

ջերմոցներ են կառուցել ու իրենց նյութապես ապահով են զգում:   

 

ԵԿԱՄՈՒՏ   

 Ըստ  հարցվողների` համայնքի բնակչության եկամուտների աղբյուրների ու 

չափերի վրա   ազդել են հետևյալ գործոնները՝  

 Առաջինը, հողագործական և անասնապահական նշանակության 

հողատարածքների վաճառքն անմիջական բացասական ազդեցություն է ունեցել 

նախկինում ստացված բերքի չափերի վրա: Ինչպես նաև,  արոտավայրերի մի մասի` 

հանքի տիրապետմանը վաճառելու/հանձնելու արդյունքում շարունակում է 

պակասում է անասունների   քանակը: 

 Երկրորդ, փոշու ազդեցության տակ մրգերը, բանջարեղենը փչանում են, իսկ  

անասնակեր խոտը կորցրել է որակը, և կենդանին հրաժարվում է  ուտել: 

 Երրորդ, անգամ հանքի տարածքից համեմատաբար հեռու գտնվող Կեչուտ, 

Ջերմուկ համայնքների հողատարածքների բերքը շուկայում չեն գնում, իսկ 

հանգստյան տներն ու  առողջարանները  դժվարությամբ են համագործակցում իրենց 

նախկին մատակարարների հետ: Հարցվողների 77.1%-ը նշել է, որ իր տնային 

տնտեսությունը վնասներ է կրել սեփական հողակտորի մրգի և բանջարեղենի  

եկամուտների չափում, իսկ 68.6%-ը՝ վայրի պտուղներից, վայրի բանջարեղենից, 

մեղվաբուծությունից, բուժիչ թեյերից, ձկներից նախկինում ունեցած  եկամուտների 

չափում: 

 Ինչ վերաբերում է հեռանկարին, հարցման մասնակիցների  77.4%-ի   կարծիքով 

հանքի բուն շահագործման    3-րդ տարում այդ վնասները կավելանան:   10 տարվա 

հեռանկարում այդպես է մտածում հարցվողների 80%-ը:  



 Ավելացնենք, որ համայնքի անդամները նշել են, որ հանքի կողմից իրենց 

համար կառուցած տնկարանները, տրամադրված պարարտանյութերը և սածիլները 

անհասկանալի պատճառներով չորանում, փչանում  են: Տեսականորեն սա կարելի է 

կապել, թե՛ տրամադրվածը օգտագործելու ձևերին գյուղացիների չտիրապետելու, թե՛ 

ընդհանրապես Հայաստանում եղանակային պայմանների փոփոխության և շատ ու 

շատ այլ պատճառների հետ, ինչը հավելյալ ուսումնասիրության կարիք ունի:  

Ցավոք, «Լիդիան» ընկերության  կողմից հատուկ պահպանվող տարածքների 

պաշտպանության,  որսագողության կանխարգելման, տրամադրված 

սարքավորումների մասին մեր հարցման մասնակիցներից նշել է միայն հանքի   

գնդեվազցի  չորս աշխատակից: Մյուսներն այս մասին ոչինչ չեն նշել կամ   

տեղեկատվությանը չտիրապետելու պատճառով, կամ միտումնավոր:  

 

 Չորրորդ, հարցվողները վկայում են, որ արդեն իսկ հանքի 

նախապատրաստական փուլում   նկատվում է առողջարանային համալիրի 

այցելուների տարեցտարի նվազում և ապագայում վերանալու վտանգ. «Ով կուզենա 

հանքի կողքին առողջարան գալ»: Մի քանի հարցվող տեղեկատվություն է տվել, թե 

առողջարանային համակարգի աշխատողների 70%-ը չվճարվող պարապուրդի մեջ է, 

ինչի պատճառով առողջարանային ոլորտում աշխատող տղամարդկանց մի մասը 

անցյալ տարի  և այս տարի գնացել է արտագնա աշխատանքի:  

 Մեր այն հարցին`«Նախորդ  8-10 տարիներին ի՞նչ դեր են ունեցել  տեղական 

առողջական և այլ տիպի  տուրիզմները  Ձեր ՏՏ վրա  որպես եկամտի աղբյուր», 

հարցվողների 65.7%-ը պատասխանել է, որ այն իր ընտանիքի համար «մեծ դեր» է 

ունեցել: Մասնավորապես,  այդպես են պատասխանել  կեչուտցիներից   4-ը, 

ջերմուկցիներից 11-ը, գնդեվազցիներից  8-ը:      

Հարցման մասնակիցների 34.3%-ը կոնկրետ զբոսաշրջության ոլորտում չի 

աշխատել (Կրթական, համայնքի վարչական կառույցներ, մասնավոր 

շինարարություն և այլն):   

Տարածաշրջանային զբոսաշրջության վրա     հանքի հետագա   աշխատանքերի 

ազդեցության մասին հարցվողների գնահատականների ու մեկնաբանությունների 

վերլուծությունը բացահայտեց, որ   11.4%-ը, որոնք «Լիդիան» ընկերությունում 

աշխատող գնդեվազցիներ են, առողջարանային համալիրի գործունեությունը, որպես 

տեղացիների համար եկամտի աղբյուր, հեռանկարային են համարում, «քանի որ 

ճանապարհները հիմա ավելի բարեկարգ են և հանքի աշխատանքն էլ ոչ մի կերպ չի 

ազդի առողջարանի անվտանգ աշխատանքի վրա»:  

Մնացած 88.6%-ը փաստում է, որ զբոսաշրջությունը հետագայում չի կարող    

բնակիչների եկամտի էական աղբյուր մնալ, քանի որ արդեն միայն լուրերից 

զբոսաշրջիկների հոսքը պակասել է. «Զբոսաշրջիկներն անվտանգության 

նկատառումով չեն գա հանգստանալու»: 

 Հինգերորդ, հարցման մասնակիցների 68.6%-ի գնահատմամբ հանքի 

նախապատրաստական   փուլում տեղացիներին աշխատատեղերի տրամադրումը  

իրենց եկամուտների վրա դրականորեն է ազդել, հանքը բազմաթիվ վարկերի 

երաշխավոր  է կանգնել, փոխանցել ուսման վարձավճարներ, աջակցել ջերմոց, 



չորանոց, գեղեցկության սրահ, կարի արտադրամաս, խմորեղենի արտադրամաս 

գործարկելուն: 

 Սակայն, հանքի գործունեության երրորդ տարում տեղացիներին աշխատատեղ 

տրամադրելու հույս ունի միայն 40%-ը, իսկ տասը տարի հետո    հարցվողների 

վատատեսությունը հասնում է  80%-ի:    

 Աղյուսակ   5  Ամուլսարի հանքի գործունեության  ներկայիս ազդեցությունը բնակչության 

եկամուտների ու աղքատության վրա 

  

Մեծ 

դրական 

ազդեցու-

թյուն  

Որոշ 

դրական 

ազդեցու- 

թյուն    

Ոչ մի 

ազդեցու- 

թյուն 

Բացասա-

կան 

ազդեցությ

ուն 

Դժվ. եմ 

պատաս-

խանել  

Ընդա-

մենը % 

1. Աշխատատեղեր 

համայնքի 

անդամների 

համար     

25.7 42.9 0.0 25.7 5.7 100.0 

 

 Մեծ 

չափով 

ավելացել 

է 

Որոշ չափով 

ավելացել է   

 Չի 

ավելացել 
Նվազել է  

Դժվարանում 

եմ 

պատասխանե

լ 

Ընդամե

նը%  

2. Գնաճ 54.3 20.0 17.1 0.0 8.6 100.0 

 

ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ  

 Այսպիսով, հարցման  արդյունքների  բացահայտումների հիման վրա կարելի է 

եզրակացություն անել, որ հանքի գործունեության ողջ ցիկլի սոցիալական 

ազդեցությունների շուրջ հարցման մասնակիցների շրջանում  ձևավորված ծայրահեղ 

դրական և ծայրահեղ բացասական գնահատականները  կրում են բնակչության ոչ 

բավարար   տեղեկացվածության,  հանքի աշխատանքների շարունակման մեջ ուղիղ 

անձնական շահ տեսնող   փոքրաթիվ խմբի կողմից բացասական հետևանքների 

իսպառ հերքման և  ողջ բնակչության շրջանում ստեղծված հուզական լարված  

դաշտի   գերազդեցությունը:  

Այս ենթատեքստում կարևոր է հիշատակել ՄԱԿ-ի հատուկ զեկուցողի 2018   

նոյեմբերի 16 –ին Երևանում ունեցած ելույթը:   Նա նշել է, որ նախորդ տարիներին  

դժվարություններ են եղել համայնքների համար տեղեկատվության հասանելիության, 

հանրային քննարկումներին բնակչության իմաստավորված մասնակցության և 

հանքերի տրամադրման շուրջ համաձայնության գալու    հարցերում: Հայաստանում 

բնական ռեսուրսների կառավարման հարցում մեծ անբավարարվածություն կա   այն 

համայնքներում, որոնք ուղղակիորեն տուժում են հատկապես ջրի, կենցաղի 

կազմակերպման վրա դրանց ազդեցություններից, որոնք արդյունք են ազգային 

օրենսդրության շրջանցման:     Հանքի ճանապարհն արգելափակած ակտիվիստների 

բողոքը վկայում է, որ  կառավարությունը պետք է խորհրդակցի համայնքի 

անդամների հետ ինչպես հանքի սոցիալական և բնապահպանական 

ազդեցությունների, այնպես էլ  օգուտների շուրջ:  Որպես առաջին քայլ ՄԱԿ-ի 

հատուկ զեկուցողն առաջարկեց   իրականացնել այնպիսի խորհրդատվություն, որը 

կապահովի հանքային նախագծերի` բիզնես և մարդու իրավունքներն առաջնորդող 



սկզբունքներին համապատասխանությունը  և    կհարգի մարդու իրավունքներն ու 

Կայուն զարգացման նպատակները:    

ԱՌԱՋԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

 Հարցվողների դրական և բացասական   գնահատականների օբյեկտիվության 

պակասը   հաղթահարելու, կոնֆլիկտները  մեղմելու և կոնկրետ սոցիալական 

ազդեցություններին բազմակողմանի գնահատական տալու հնարավորություն 

ընձեռելու նպատակով  առաջարկում ենք կազմակերպել  նոր հանրային լսումներ 

Ջերմուկ առողջարանում, որը ներգրավված չի եղել բազմաթիվ քննարկումներում, 

որոնք անցկացվել են Ամուլսարի ծրագրի իրականացման նպատակով: Հանրային 

լսումներին ներկայացնել ՀՀ կառավարության կողմից ստեղծված մասնագիտական 

խմբի եզրակացությունները, քննարկել և արձանագրել մասնակիցների կարծիքները: 

Արձանագրությունը ներկայացնել ՀՀ կառավարություն:  

Ծրագիրն  իրականացվել է 11 կազմակերպությունների կոնսորցիումի կողմից՝   

Swedwatch (ծրագրի ղեկավար), CEE Bankwatch Network, University of Edinburgh,  

CATAPA, Le Monde Diplomatic, Towards Sustainability Association, People and Planet, 

Electronic Watch,  SETEM Catalunya, Südwind and ICLEI. CEE Bankwatch Network.  

 


