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Հապավումներ և կրճատ անվանումներ

 ԱԹԴ   Ա պա րաթթ վային դրե նաժ
ՔՀԿ   Քա ղա քա ցիա կան հա սա րա կու թյան կազ մա կեր պու թյուն
ՄԹ ՄԶՎ  Միա ցյալ Թա գա վո րու թյան Մի ջազ գային զար գաց ման վար չու թյուն
Վ ԶԵԲ   Վե րա կա ռուց ման և զար գաց ման եվ րո պա կան բանկ
Շ ՄԱԳ  Շր ջա կա մի ջա վայ րի վրա ազ դե ցու թյան գնա հա տում
Շ ՄԱՓԿ Շր ջա կա մի ջա վայ րի վրա ազ դե ցու թյան փոր ձաքն նու թյուն նե րի կենտ րոն  

(ԲՆ-ի կազ մում) 
ԱՃԹՆ   Ար դյու նա հա նող ճյու ղե րի թա փան ցի կու թյան նա խա ձեռ նու թյուն
Հ ՆԱ   Հա մա խառն ներ քին ար դյունք
ԳՄՀ   Գեր մա նիայի մի ջազ գային հա մա գոր ծակ ցու թյուն
ՄՖԿ   Մի ջազ գային ֆի նան սա կան կոր պո րա ցիա
ՄԿՀ  Ըն դեր քի, օգ տա կար հա նա ծո նե րի, մե տաղ նե րի և կա յուն զար գաց ման հար ցե րով միջ կա-

ռա վա րա կան հա մա ժո ղով
ԿԶ ՄԻ   Կա յուն զար գաց ման մի ջազ գային ի նս տի տուտ
«LKAB» «Luossavaara-Kiirunavaara AB»
ՄԼԲ   Մե տաղ նե րի լոն դո նյան բոր սա 
ԷԲՊՆ  ՀՀ է ներ գե տի կայի և բնա կան պա շար նե րի նա խա րա րու թյուն 
ԱԻՆ  ՀՀ ար տա կարգ ի րա վի ճակ նե րի նա խա րա րու թյուն 
ԸՏԳ   Ըն դեր քի տրա մադր ման գոր ծա կա լու թյուն
ԲՆ  ՀՀ բնա պահ պա նու թյան նա խա րա րու թյուն 
ՕՀՊԳ   Օգ տա կար հա նա ծո նե րի պե տա կան գոր ծա կա լու թյուն
 ՀԵՖ   Հան րա պե տա կան ե րկ րա բա նա կան ֆոնդ
ՀԿ   Հա սա րա կա կան կազ մա կեր պու թյուն
ԲՊ ԿԻ  Բ նա կան պա շար նե րի կա ռա վար ման ի նս տի տուտ 
Ե ԱՀԿ   Եվ րո պայի ան վտան գու թյան և հա մա գոր ծակ ցու թյան կազ մա կեր պու թյուն 
Ս ԲԻ  Ս տոկ հոլ մի բնա պահ պա նու թյան ի նս տի տուտ
Շ ՄՈԱՀ Շր ջա կա մի ջա վայ րի վրա ո լորտ նե րի ազ դե ցու թյան հե տա զո տու թյուն
ՓՄՁ   Փոքր և մի ջին ձեռ նար կու թյուն ներ 
ԸՊՏ   Ըն դեր քի պե տա կան տես չու թյուն
ՊԿՏ   Պո չամ բար նե րի կու տակ ման տե ղանք
 ՄԱԶԾ   Միա վոր ված ազ գե րի կազ մա կեր պու թյան զար գաց ման ծրա գիր
 ՄԱԲԾ   Միա վոր ված ազ գե րի կազ մա կեր պու թյան բնա պահ պա նա կան ծրա գիր 
ԶՊՄԿ   Զան գե զու րի պղն ձա մո լիբ դե նային կոմ բի նատ
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Ամփոփում

 Նե րա ծու թյուն
 Սույն զե կույ ցում ներ կա յաց վում է Հա յաս տա նի հան քար դյու նա բե րու թյան ո լոր տի ու սում նա սի րու թյու նը, և 

գնա հատ վում է այդ ո լոր տի նե րու ժը կա յուն տն տե սա կան ա ճին ու զար գաց մա նը նպաս տե լու գոր ծում: Ներ-
կա յաց վում են նաև նման զար գաց ման ա պա հով ման հա մար պա հանջ վող նա խա ձեռ նու թյուն նե րի և գոր ծո-
ղու թյուն նե րի ա ռա ջար կու թյուն ներ, և քն նու թյան են ա ռն վում դրան ցից բխող հա վա նա կան ռիս կերն ու հնա-
րա վո րու թյուն նե րը: 

Զե կույ ցը կազմ վել է Հա մաշ խար հային բան կի հանձ նա րա րու թյամբ 2015 թ. հոկ տեմ բե րից մինչև 2016 թ. 
ապ րիլն ըն կած ժա մա նա կա հատ վա ծում՝ նպա տակ ու նե նա լով ա ռա վել հս տակ պատ կե րա ցում կազ մել Հա-
յաս տա նի հան քար դյու նա բե րու թյան ո լոր տի հիմ նա կան սո ցիա լա կան ու բնա պահ պա նա կան մար տահ րա-
վեր նե րի և ա պա գա հնա րա վո րու թյուն նե րի մա սին: Միա ժա մա նակ ու սում նա սիր վել են նախ կի նում ո լոր տում 
ի րա կա նաց ված գոր ծու նե ու թյան ար դյունք ներն ու հնա րա վոր նոր ծրագ րե րը՝ նպա տակ ու նե նա լով ի րա զե կել 
և ա ջակ ցել այն պի սի ռազ մա վա րու թյան մշակ մա նը, ո րը հա մա հունչ է մի ջազ գային հա ջող փոր ձին և նպաս-
տում է կա յուն զար գաց մա նը: 

Զե կույ ցում ար տա ցոլ ված բա ցա հայ տում նե րը հիմն վում են առ կա փաս տաթղ թե րի գրա սե նյա կային ու-
սում նա սի րու թյան, լայն շր ջա նակ ը նդ գր կող շա հագր գիռ և ազ դա կիր խմ բե րի հետ ան ցկաց ված հան դի-
պում նե րի և հար ցազ րույց նե րի, Հա յաս տա նի հիմ նա կան հան քար դյու նա բե րա կան շր ջան նե րում կա տար ված 
դաշ տային աշ խա տանք նե րի, շա հագր գիռ կող մե րի հետ ան ցկաց ված աշ խա տա ժո ղով նե րի վրա: Սույն զե-
կույ ցի նախ նա կան տար բե րա կի վե րա բե րյալ մեկ նա բա նու թյուն ներ, ա ռա ջարկ ներ և ուղ ղում ներ են տրա-
մադր վել ՀՀ կա ռա վա րու թյան և Հա մաշ խար հային բան կի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի կող մից: Ը նդ ո րում, կա նո-
նա վոր վե րահս կո ղու թյուն և հե տա դարձ կապ են ա պա հո վել Հա մաշ խար հային բան կի ներ կա յա ցու ցիչ նե րը: 

Հա յաս տա նը փոքր (29,743 կմ2), ծո վային սահ ման ներ չու նե ցող եր կիր է, ո րը հա մար վում է ա վե լի ցածր 
մա կար դա կի մի ջին ե կա մուտ ներ ու նե ցող եր կիր՝ շուրջ 3 մի լի ոն բնակ չու թյամբ: Եր կիրն ան կա խու թյուն է հռ-
չա կել 1991 թ.: Հա յաս տա նում գոր ծում է կա ռա վար ման ժո ղովր դա վա րա կան հա մա կար գը: Եր կի րը գտն վում 
է բարդ և ան կա յուն աշ խար հա քա ղա քա կան տա րա ծաշր ջա նում, ին չի հետևան քով ներ կա յումս հիմ նա կան 
ցա մա քային ներգ նա և ար տագ նա ա ռևտ րային ու ղին հյու սի սային ուղ ղու թյամբ ան ցնում է Վրաս տա նի տա-
րած քով, հա րա վային ուղ ղու թյամբ՝ Ի րա նով: Հա յաս տա նը լեռ նային եր կիր է, ո րի ո ղջ տա րած քը գտն վում է 
սեյս միկ ակ տի վու թյան գո տում: Հա յաս տանն ու նի մեկ խո շոր լիճ` Սևա նը, ո րը գտն վում է արևել քում: Հա-
յաս տա նի ա րևմ տյան և հա րա վային շր ջան նե րում գե տե րը թափ վում են Ա րաքս գե տը, ո րը ձգ վում է դե պի 
Ի րան և Թուր քիա: Հյու սի սում և հյու սիս-արևել քում գե տե րը միա նում են Վրաս տա նով և Ա դր բե ջա նով հո սող 
Քուռ գե տին: Հա յաս տա նի կլի ման մայր ցա մա քային է. ամ ռա նը շոգ է, ի սկ ձմ ռա նը` ցուրտ: Հա մար վում է, 
որ եր կիրն ա ռանձ նա պես են թա կա է կլի մայի փո փո խու թյան ազ դե ցու թյա նը: Տե ղան քային և կլի մա յա կան 
տար բե րու թյուն նե րով պայ մա նա վոր ված` Հա յաս տա նի է կո հա մա կար գե րը բնո րոշ վում են մեծ բազ մա զա նու-
թյամբ: Ե րկ րի ան տա ռա ծածկ տա րած քը 10 տո կո սից պա կաս է: 

Ան կա խու թյան հռ չա կու մից ի վեր Հա յաս տա նի տն տե սու թյու նում տե ղի են ու նե ցել խո շոր կա ռուց ված-
քային փո փո խու թյուն ներ, ո րը ար դյու նա բե րու թյան վրա հիմն վող տն տե սու թյու նից հետզ հե տե վե րած վում է 
գյու ղատն տե սու թյան և ա ռևտ րի վրա հիմն վող տն տե սու թյան: Հան քար դյու նա բե րու թյան ո լոր տը մեկն է ար-
դյու նա բե րու թյան այն փոք րա թիվ ճյու ղե րից, ո րոնք դրա կան տն տե սա կան զար գա ցում են ու նե ցել, և ե րկ-
րի տն տե սու թյան հե տա գա զար գաց ման տե սան կյու նից ՀՀ կա ռա վա րու թյան կող մից դիտ վում է որ պես 
կարևոր ո լորտ: Վեր ջին 14 տա րում օգ տա կար հա նա ծո նե րի և քա րե րի ար դյու նա հան ման ո լոր տի մաս նա-
բա ժի նը ը նդ հա նուր ՀՆԱ-ում կազ մել է 2.2 տո կոս: Բա ցի այդ, ո լոր տը կա րո ղա ցել է ներգ րա վել շո շա փե լի 
օ տարերկրյա ներդ րում ներ ի նչ պես պե տա կան ձեռ նար կու թյուն նե րի մաս նա վո րեց ման, այն պես էլ ըն դեր քօգ-
տա գործ ման հետ կապ ված նոր զար գա ցում նե րի շնոր հիվ: Վեր ջին 5 տա րում ար տա հա նու մից ո լոր տի ստա-
ցած մուտ քե րը տա րե կան կազ մել են մոտ 500 մլն ԱՄՆ դո լար, ո րի շնոր հիվ ար տա հան ման և ար տար ժու-
թային ներ հոսք ե րի ա ռու մով այն դար ձել է Հա յաս տա նի ա ռա ջա տար ո լորտ: Հան քար դյու նա հա նող ըն կե րու-
թյուն ներն ա պա հո վում են մե ծա քա նակ աշ խա տա տե ղեր, ը նդ ո րում՝ ֆոր մալ աշ խա տա տե ղեր հիմ նա կա նում 
գյու ղա կան վայ րե րում: 2014 թ. մե տա ղա կան հա նա ծո նե րի ար դյու նա հան ման ո լոր տում զբաղ ված նե րի թի վը 
7,057 էր, ո րը կազ մում է տն տե սու թյան ար դյու նա բե րա կան ճյու ղում զբաղ ված նե րի շուրջ 10 տո կո սը:
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 Հան քար դյու նա բե րու թյան ո լոր տի ներ կա վի ճա կը 
Հա յաս տա նի ե րկ րա բա նու թյու նը, ը նդ հա նուր առ մամբ, հե ռան կա րային է օգ տա կար հա նա ծո նե րի ար-

դյու նա հան ման ծրագ րե րի հա մար: Ի նչ վե րա բե րում է մե տա ղա կան հա նա ծո նե րին, ա պա հայտ նա բեր ված 
հիմ նա կան մե տաղ նե րը պղին ձը և ոս կին են: Ա ռանձ նա կի կարևո րու թյուն ու նի ե րեք տա րա ծաշր ջան՝ (i) Լո-
ռու մար զը հյու սի սում, որ տեղ առ կա են պղն ձի տա րա տե սակ պա շար ներ, (ii) Կա պա նի տա րած քը հա րավ-
արևել քում, որ տեղ գտն վում են պղն ձի և բազ մա մե տա ղա կան հա նա ծո նե րի պա շար ներ, և (iii) Զան գե զու րի 
լեռ նաշղ թան, որ տեղ գտն վում են պղն ձի և պղինձ-մո լիբ դե նի ո րոշ պա շար ներ: Նշ ված բազ մա մե տա ղա կան 
հա նա ծո նե րի պա շար նե րում, ի նչ պես նաև հան րա պե տու թյան մի շարք վայ րե րում եր բեմն հայտ նա բեր վում է 
ոս կի:

 Մե տա ղա կան հա նա ծո նե րի ար դյու նա հա նու մը եր կար պատ մու թյուն ու նի Հա յաս տա նում: Պղն ձի ար դյու-
նա հա նու մը սկս վել է Լո ռու մար զում գտն վող Ա լա վեր դի ում 1770-ա կան նե րին: 1840-ա կան նե րին Կա պա նում 
սկ սել են ար դյու նա հա նել պղինձ, ի սկ XX դա րի կե սե րին սկ սել է գոր ծել Քա ջա րա նի ա վե լի խո շոր պղն ձա մո-
լիբ դե նային հան քը: Ներ կա յումս (2015 թ. վերջ) մե տա ղա կան հա նա ծո նե րի ար դյու նա հան ման հա մար տր-
ված է 27 ի րա վունք, ո րոն ցից 14-ը՝ գոր ծող հան քե րի, 13-ը՝ դեռևս հե տա խու զա կան աշ խա տանք նե րի փու-
լում գտն վող ծրագ րե րի հա մար: Ո լոր տը բաղ կա ցած է մի քա նի փոքր ու մի ջին հան քե րից և ըն դա մե նը մեկ 
խո շոր ու կա յուն աշ խա տող հան քից` ԶՊՄԿ-ի Քա ջա րա նի պղն ձա մո լիբ դե նային հան քից, ո րը տա րե կան 
ար տադ րում է մոտ 18.5 մի լի ոն տոն նա հան քա նյութ, ին չը կազ մում է հան քար դյու նա բե րու թյան ո լոր տի ո ղջ 
շր ջա նա ռու թյան ա վե լի քան 60 տո կո սը: Պղն ձի մեկ այլ հան քա վայր, որ կա րող է դառ նալ նշա նա կա լի ար-
դյու նա հա նող, Թե ղուտն է Լո ռու մար զում, ո րը գոր ծարկ վել է 2014 թ. վեր ջին: Շա հա գործ ման ար դյու նա վե-
տու թյու նից կախ ված՝ այս տեղ պղն ձի ար տադ րու թյու նը կա րող է հա վա սար վել Քա ջա րա նի ար տադ րա կան 
ծա վա լի կե սին: 

Ինչ վե րա բե րում է ոս կուն, ա պա հիմ նա կան ար տադ րողն արևել քում գտն վող Սոթ քի հանքն է: Ը նդ ո րում, 
ոս կին մեծ կարևո րու թյուն ու նի նաև հա րա վում գտն վող Շա հու մյա նի հան քում: Հաշ վե տու տվյալ նե րի հա մա-
ձայն՝ ա վե լի փոքր այլ հան քե րում ոս կու պա րու նա կու թյու նը հա ճախ բարձ րից մինչև չա փա զանց բարձր է, 
ին չի շնոր հիվ այս փոքր պա շար նե րից մի քա նի սի ար դյու նա հա նումն ա կն հայ տո րեն դառ նում է տն տե սա պես 
նպա տա կա հար մար: Բայց քա նի որ այս հան քե րում պա շար նե րի ծա վալ նե րը` ար տա հայտ ված տոն նայով, 
փոքր են, սո վո րա բար դրանց շա հա գործ ման հա մա պա տաս խան տևո ղու թյու նը կարճ է: Ի տար բե րու թյուն 
ոս կու բարձր պա րու նա կու թյամբ, բայց փոքր ծա վալ նե րով պա շար ներ ու նե ցող բազ մա թիվ հան քե րի՝ հան-
րա պե տու թյան հա րավ կենտ րո նա կան մա սում գտն վող « Լի դիան Ին թեր նե շըն լի» Ա մուլ սա րի հանքն ու նի ոս-
կու ցածր պա րու նա կու թյամբ մե ծա ծա վալ պա շար ներ: Այս ծրագ րով կա տար վել է տեխ նի կատն տե սա կան 
հիմ նա վո րում և ա պա հով վել հան քի կա ռուց ման հա մար պա հանջ վող ֆի նան սա վոր ման մեծ մա սը: « Լի դիա-
նը» նա խա տե սում է շա հա գոր ծել հան քը 10 տա րի՝ ա պա հո վե լով ոս կու տա րե կան 200,000 ուն ցիա ար տադ-
րու թյուն: Տա րե կան ար տադ րու թյան ար ժե քը՝ հիմն ված մե տաղ նե րի ըն թա ցիկ գնե րի վրա, կհա վա սար վի 
Քա ջա րա նի ար տադ րու թյան ար ժե քին, այ սինքն՝ կկազ մի 200 մլն ԱՄՆ դո լար:

 Հա յաս տա նում ար դյու նա բե րա կան հա նա ծո նե րի ար դյու նա հան ման կամ հո րատ ման հա մար տր վել է 
շուրջ 440 թույլ տվու թյուն, և դրանց գե րակշ ռող մա սը նա խա տես ված է շի նա րա րա կան քա րե րի, լցա նյու թե րի 
կամ շի նա րա րա կան նպա տակ նե րով օգ տա գործ վող այլ նյու թե րի հա մար: Տուֆն ար դյու նա հան վում է Հա-
յաս տա նի ա րևմ տյան և կենտ րո նա կան շր ջան նե րում: Ան ցյա լում Հա յաս տա նից ար տա հան ված տու ֆը ո ղջ 
Խորհր դային Մի ու թյու նում լայ նո րեն օգ տա գործ վում էր շի նա րա րա կան նպա տակ նե րով: Պայ մա նա վոր ված 
տն տե սա կան, են թա կա ռուց ված քային և աշ խար հա քա ղա քա կան գոր ծոն նե րով` այ սօր ար տա հա նու մը դժ-
վա րա ցել է: Լցա նյու թե րի ար դյու նա հա նու մը մեծ մա սամբ ի րա կա նաց վում է ե րկ րի կենտ րո նա կան շր ջան-
նե րում, ո րոնք միա ժա մա նակ զար գաց ման և ուր բա նի զա ցիայի հիմ նա կան կենտ րոն ներն են: Բա զալ տի և 
ան դե զի տի, պեմ զայի և հրաբ խային խա րա մի ար դյու նա հա նու մը նույն պես կենտ րո նա ցած է մայ րա քա ղաք 
Երևա նի շր ջա կա տա րածք նե րում:
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Մե տա ղա կան հա նա ծո նե րի ար դյու նա հան ման ծրագ րե րը Հա յաս տա նում

 Քար հան քե րի թի վը հա րա բե րա կա նո րեն մեծ է, սա կայն, հա մե մա տած ե րկ րի չա փե րի հետ, շի նա րա րա-
կան քա րե րի և լցա նյու թե րի ար տադ րու թյան ը նդ հա նուր ծա վա լը փոքր է: Սա իր հեր թին են թադ րում է, որ 
յու րա քան չյուր քար հանք փոքր է կամ ար տադ րու թյան մե թոդ ներն ար դյու նա վետ չեն: Հա յաս տա նում այլ տե-
սակ նե րի ար դյու նա բե րա կան հա նա ծո նե րի ար տադ րու թյու նը, ը նդ հա նուր առ մամբ, նույն պես փոք րա ծա վալ 
է և սահ մա նա փակ վում է հում քային փոք րա քա նակ ապ րան քա տե սակ նե րով: Ան ցյա լում պեր լիտն ար տադր-
վել է շատ մեծ ծա վալ նե րով (մոտ 2,200,000 տ 1990 թ.), ի սկ վեր ջին տա րի նե րին (ան կա խու թյան հռ չա կու-
մից ի վեր) Հա յաս տանն ար տա հա նում է այն նաև եվ րո պա կան և հարևան շու կա ներ: Սա կայն այ սօր պեր-
լի տի ար տադ րու թյան ծա վալ նե րը շատ ա վե լի փոքր են, կազ մում են հա մաշ խար հային ար տադ րու թյան մոտ 
2.2 տո կո սը: Բեն տո նի տի և դիա տո մի տի ար դյու նա հա նումն ան ցյա լում դար ձյալ ի րա կա նաց վել է ա վե լի մեծ 
ծա վալ նե րով, մինչ դեռ այ սօր դրանք շատ ա վե լի փոքր են:

 Վեր ջին ժա մա նակ ներս նոր պա շար նե րի ո րոն ման քիչ աշ խա տանք ներ են տար վել, ի սկ ըն թա ցիկ հե տա-
խու զա կան աշ խա տանք նե րը սո վո րա բար կապ ված են խորհր դային շր ջա նում հայտ նա բեր ված պա շար նե րի 
հետ: Ներ կա յումս (2015 թ. դեկ տեմ բե րի դրու թյամբ) տր վել է մե տա ղա կան հա նա ծո նե րի ո րոն ման 44 թույլ-
տվու թյուն: Այս աշ խա տանք նե րը գլ խա վո րա պես ի րա կա նաց վում են պատ մա կան և ներ կայիս հան քե րի մո-
տա կայ քում: Հա յաս տա նում հե տա խու զա կան ծրագ րե րի մեծ մա սը չի հա սել իր եզ րա փա կիչ փու լին: Սրա նից 
հետևում է, որ Հա յաս տա նում հե տա խու զա կան աշ խա տանք նե րը չեն զար գա ցել և աշ խար հագ րա կան ա ռու-
մով այն քան էլ ծա վա լուն չեն: Հաշ վի առ նե լով այն հան գա ման քը, որ Հա յաս տանն ու նի օգ տա կար հա նա ծո-
նե րի հե ռան կա րային պա շար ներ, կա րե լի է ա սել, որ ե րկ րա բա նա կան հե տա խու զա կան աշ խա տանք նե րի 
թույլ տվու թյուն նե րի թի վը փոքր է: Ա վե լին, հե տա խու զա կան աշ խա տանք նե րի թույլ տվու թյուն նե րից ոչ մե կը 
(ուղ ղա կի ո րեն կամ ա նուղ ղա կի ո րեն) չի պատ կա նում որևէ հայտ նի և խո շոր մի ջազ գային հան քար դյու նա հա-
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նող և հե տա խու զա կան աշ խա տանք ներ ի րա կա նաց նող ըն կե րու թյան, ի նչն իր հեր թին վկա յում է, որ Հա յաս-
տա նում հե տա խու զա կան աշ խա տանք նե րում ներդ րում ներ կա տա րե լու հե տաքրք րու թյու նը հա մե մա տա բար 
ցածր է մի ջազ գային շու կա յում: 

Հա յաս տա նում գո յու թյուն ու նի 21 պո չամ բար, ո րոն ցից 13-ը ակ տիվ են: ԶՊՄԿ-ի Ա րծ վա նի կի պո չամ-
բարն ա մե նա խո շորն է ակ տիվ պո չամ բար նե րի շար քում, ո րի ներ կա ծա վալ նե րը կազ մում են հան րա պե տու-
թյու նում առ կա բո լոր պո չամ բար նե րի ը նդ հա նուր ծա վա լի մոտ 75 տո կո սը: Վեր ջերս գոր ծարկ ված Թե ղու տի 
պո չամ բա րը ևս նա խա տես ված է մեծ ծա վալ նե րի հա մար: Մնա ցած պո չամ բար նե րը շատ ա վե լի փոքր են:

 Կա ռա վա րու թյու նը խրա խու սում է պո չամ բար նե րի վե րամ շա կու մը, ըն դուն վել է հա տուկ օ րենք, ո րի հա-
մա ձայն՝ ե րեք կոնկ րետ պո չամ բար նե րի հս կո ղու թյունն ան ցել է պե տու թյա նը՝ վե րամ շակ ման ի րա վունք նե րը 
պայ մա նագ րային հի մուն քով այլ ան ձանց հանձ նա րա րե լու նպա տա կով: Լա վա գույն դեպ քում հնա րա վոր է 
վե րամ շա կել ո րոշ պո չամ բար ներ և դրա նով ի սկ լու ծել բնա պահ պա նա կան հար ցերն ու ստեղ ծել տն տե սա-
կան հնա րա վո րու թյուն ներ: Սա կայն մի ջազ գային հա մե մա տու թյու նը ցույց է տա լիս, որ պղն ձի պո չամ բար նե-
րի վե րամ շակ ման ծրագ րե րը չա փա զանց հազ վա գյուտ են: Բա ցի այդ, ան հրա ժեշտ է կար գա վո րել հնա րա-
վոր բնա պահ պա նա կան ազ դե ցու թյուն նե րի հա մար պա տաս խա նատ վու թյան խն դիր նե րը: 

 Կար գա վո րող և ի նս տի տու ցի ո նալ դաշ տը
 Հա յաս տա նի կար գա վո րող հա մա կար գը մե ծա պես միտ ված է օ րենսդ րու թյան կար գա վոր մա նը, ոչ թե են-

թաօ րենսդ րա կան ակ տե րով, ու ղե ցույց նե րով կամ ա ռա ջա դեմ գոր ծե լա կեր պե րով: Սա մի մո տե ցում է, ո րը 
են թադ րում է օ րենք նե րի հա ճա խա կի վե րա նա յում և փո փո խում: Փաս տո րեն ան կա խու թյան հռ չա կու մից հե-
տո ՀՀ ըն դեր քի մա սին օ րենս գիր քը են թարկ վել է բա վա կան հա ճա խա կի փո փո խու թյուն նե րի, ի սկ ներ կա-
յումս ՀՀ Ազ գային ժո ղով են ներ կա յաց վել լրա ցու ցիչ (թեև ոչ այն քան է ա կան) փո փո խու թյուն ներ: Ը նդ հա-
նուր առ մամբ, Հա յաս տա նում ըն դեր քի մա սին օ րենսդ րու թյան մշակ ման աշ խա տանք նե րում կար ծես ան բա-
վա րար ու շադ րու թյուն է դարձ վում օ րի նաս տեղծ գոր ծըն թա ցից և օ րենք նե րի փաս տա ցի մշա կու մից ա ռաջ 
քա ղա քա կա նու թյան ձևա վոր մա նը կամ հայե ցա կար գային փաս տաթղ թե րի կազմ մա նը: 

ՀՀ ըն դեր քի մա սին օ րենս գիր քը սահ մա նում է ըն դեր քի ի րա վունք նե րի տր ման հա մա կար գը: Ե րկ րա-
բա նա կան ու սում նա սի րու թյան ի րա վունք նե րը շնորհ վում են «ով ա ռա ջինն է դի մում, ա ռա ջինն է ստա նում» 
հի մուն քով, մինչ դեռ տի րա պետ ման ա պա հո վու թյու նը և ար դյու նա հան ման ի րա վունք ստա նա լու ի րա վու նա-
կու թյու նը նվազ հս տակ են: ՀՀ ըն դեր քի մա սին օ րենս գիր քը տա րած վում է ա մեն տե սա կի պինդ օգ տա-
կար հա նա ծո նե րի և ա պար նե րի, ի նչ պես նաև հան քային ջրե րի պա շար նե րի վրա: Հան քար դյու նա հան ման 
գոր ծու նե ու թյան բո լոր տե սակ նե րը կար գա վոր վում են միև նույն կար գով, բա ցա ռու թյուն է այն, որ հո ղի սե-
փա կա նա տե րերն ի րա վունք ու նեն ի րենց հո ղա տա րածք նե րում ար դյու նա հա նե լու ոչ մե տա ղա կան հա նա ծո-
ներ սե փա կան կա րիք նե րի հա մար: ՀՀ ըն դեր քի մա սին օ րենս գիր քը չի նա խա տե սում ա նի րա վու նա կու թյան 
որևէ դեպք, և ը ստ է ու թյան՝ ցան կա ցած ի րա վա բա նա կան ան ձ կա րող է դի մել ըն դեր քօգ տա գործ ման թույլ-
տվու թյուն ստա նա լու հա մար (թեև յու րա քան չյուր հայ տա տուի ֆի նան սա կան ու տեխ նի կա կան կա րո ղու թյու-
նը և մի ջոց նե րը են թա կա են հաս տատ ման, ի սկ ի րա վա բա նա կան ան ձի ըն դեր քօգ տա գործ ման ի րա վուն քի 
դա դա րեց ման դեպ քում տվյալ ան ձին չի շնորհ վում ըն դեր քօգ տա գործ ման նոր ի րա վունք):

ՀՀ ըն դեր քի մա սին օ րենս գիր քը հա տուկ շեշ տադ րում է կա տա րում « պե տա կան ծրագ րե րի» (քա ղա քա-
կան բնույ թի փաս տաթղ թեր` սահ մա նա փակ կի րա ռու թյամբ) մշակ ման, հան քար դյու նա բե րու թյան ո լոր տի 
կար գա վոր ման, օգ տա կար հա նա ծո նե րի պա շար նե րի պե տա կան հաշ վառ ման խնդ րում պե տու թյան դե րա-
կա տար ման վրա: Պե տու թյու նը, այ սու հան դերձ, թե՛ օ րենսդ րո րեն, թե՛ գործ նա կա նում ձեռ նար կա տի րա կան 
դեր չու նի: Ը նդ հա նուր առ մամբ, ՀՀ ըն դեր քի մա սին օ րենս գիր քը նմա նու թյուն ներ ու նի բազ մա թիվ այլ ան-
ցու մային ե րկր նե րի ըն դեր քի մա սին օ րենք նե րի հետ, օ րի նակ՝ այն ա ռու մով, որ խրա խու սում է օգ տա կար 
հա նա ծո նե րի պա շար նե րի մա սին գի տե լիք նե րի ը նդ լայ նու մը և կենտ րո նա նում է հայտ նա բեր ված հան քա-
վայ րե րում օգ տա կար հա նա ծո նե րի ար դյու նա հան ման ա ռն չու թյամբ ձեռ նար կու թյուն նե րի հա մար կա նոն նե-
րի սահ ման ման վրա:

 Հան քար դյու նա բե րու թյան հետ կապ ված հո ղային հա րա բե րու թյուն նե րը կար գա վոր վում են ՀՀ հո ղային 
օ րենսգր քով և ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օ րենսգր քով: Հո ղը պատ կա նում է պե տու թյա նը կամ հա մայնք նե րին և 
կամ մաս նա վոր ան ձանց: Օ րենսդ րու թյու նը սահ մա նում է հան քար դյու նա հան ման նպա տա կով հո ղա տա րած-
քի հատ կաց ման և օգ տա գործ ման հս տակ գոր ծըն թաց, ո րի շր ջա նակ նե րում բա նակ ցու թյուն ներ են վար վում 
ըն կե րու թյուն նե րի և հո ղի սե փա կա նա տե րե րի միջև, ի սկ ֆի զի կա կան և ի րա վա բա նա կան ան ձանց պատ-
կա նող հո ղի նկատ մամբ գե րա կա հան րային շահ ճա նաչ վե լու դեպ քում ըն դուն վում են հո ղի օ տար ման, հո ղի 



Հանքարդյունաբերության ոլորտի կայունության ռազմավարական գնահատում. Հայաստանx

նշա նա կու թյան փո փոխ ման և փոխ հա տուց ման մա սին կա ռա վա րու թյան հա մա պա տաս խան ո րո շում ներ: Այ-
սու հան դերձ գոր ծըն թա ցը չի հեն վում փոխ հա տուց ման և տա րաբ նա կեց ման հար ցե րում հո ղի սե փա կա նա-
տե րե րի և հո ղօգ տա գոր ծող նե րի ի րա վունք նե րի պաշտ պա նու թյանն ուղղ ված ժա մա նա կա կից հայե ցա կար-
գե րի վրա:

 Հան քար դյու նա բե րու թյան ո լոր տի բնա պահ պա նա կան և սո ցիա լա կան կար գա վո րու մը գլ խա վո րա պես 
հիմն վում է 2014 թ. «Շր ջա կա մի ջա վայ րի վրա ազ դե ցու թյան գնա հատ ման և փոր ձաքն նու թյան մա սին» ՀՀ 
օ րեն քի և 2012 թ. ՀՀ ըն դեր քի մա սին օ րենսգր քի վրա: Ա ռա ջի նը կա տա րե լա գործ ված է և նե րա ռում է գրե-
թե այն բո լոր ժա մա նա կա կից հաս կա ցու թյուն նե րը, ո րոնք վե րա բե րում են հան քա վայ րի շա հա գործ ման, այդ 
թվում փակ ման ըն թաց քում շր ջա կա մի ջա վայ րի ու մար դու ա ռող ջու թյան վրա հնա րա վոր բա ցա սա կան ազ-
դե ցու թյուն նե րի կան խա տես մա նը, կանխ մա նը և մեղ մաց մա նը: Սա կայն, ը նդ հա նուր առ մամբ, բա ցա կա յում 
են օ րեն քի ի րա կա նաց մա նը նպաս տող ո րոշ են թաօ րենսդ րա կան ակ տեր կամ ու ղե ցույց ներ (ին չը մա սամբ 
բա ցատր վում է այն հան գա ման քով, որ «Շ ՄԱԳՓ-ի մա սին» օ րենքն ըն դուն վել է վեր ջերս): 

Ըն դեր քօգ տա գործ ման թա փոն նե րի կա ռա վա րու մը կար գա վոր վում է ՀՀ ըն դեր քի մա սին օ րենսգր քով և 
« Թա փոն նե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քով (ո րը փո փոխ վել է վեր ջերս` 2015 թ.), մինչ դեռ այս եր կու սից ոչ մե կը 
չի պա րու նա կում դրույթ ներ, ո րոնք բա վա րար են հա մար ժեք կա ռա վա րումն ու հս կո ղու թյունն ա պա հո վե լու 
հա մար: Օ րի նակ` ըն դեր քօգ տա գործ ման թա փոն նե րի վտան գա վոր և ոչ վտան գա վոր կա տե գո րիա նե րի դա-
սա կարգ ման մե խա նիզմ նե րը լրա ցու ցիչ հս տա կեց ման կա րիք ու նեն: ՀՀ ըն դեր քի մա սին օ րենսգր քի հա մա-
ձայն՝ չգոր ծող պո չամ բար նե րը, ո րոնք պա րու նա կում են օգ տա կար հա նա ծո նե րի ա պա ցուց ված պա շար ներ, 
դա սա կարգ վում են որ պես « տեխ նա ծին հան քա վայ րեր», ոչ թե ըն դեր քօգ տա գործ ման թա փոն ներ: Այս պա-
շար նե րը Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան բա ցա ռիկ սե փա կա նու թյունն են և կա րող են հատ կաց վել օգ տա-
կար հա նա ծո նե րի ար դյու նա հան ման նպա տա կով:

Բ նա պահ պա նա կան ո րո շում նե րի ըն դուն ման գոր ծըն թա ցում հան րու թյան մաս նակ ցու թյան և տվյալ նե րի 
հա սա նե լի ու թյան ի րա վուն քը մի շարք ա ռում նե րով պաշտ պան ված է ՀՀ Սահ մա նադ րու թյամբ, « Տե ղե կատ-
վու թյան ա զա տու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քով, «Շր ջա կա մի ջա վայ րի վրա ազ դե ցու թյան գնա հատ ման և փոր-
ձաքն նու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քով և 2001 թ. Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան կող մից վա վե րաց ված Օր-
հու սի կոն վեն ցիայով: Չնա յած տե ղե կատ վու թյան հա սա նե լի ու թյան ի րա վա կան ե րաշ խիք նե րին` հան րու թյան 
մաս նակ ցու թյուն և տվյալ նե րի հա սա նե լի ու թյուն նա խա տե սող օ րենսդ րու թյան ի րա կա նա ցու մը գործ նա կա-
նում հան դի պում է բազ մա թիվ խո չըն դոտ նե րի, ին չի հետևան քով, օ րի նակ, տվյալ նե րը և տե ղե կու թյուն ներն 
իշ խա նու թյուն նե րի կող մից բա ցա հայտ վում են ու շա ցու մով կամ ը նդ հան րա պես չեն բա ցա հայտ վում:

ՀՀ է ներ գե տի կայի և բնա կան պա շար նե րի նա խա րա րու թյու նը (Է ԲՊՆ) պա տաս խա նա տու է հան քար-
դյու նա բե րու թյան ո լոր տի կա ռա վար ման և կար գա վոր ման գրե թե բո լոր հար ցե րի, ի նչ պես նաև հան քար դյու-
նա բե րու թյան ո լոր տի քա ղա քա կա նու թյան մշակ ման հա մար: Հիմ նա կան վար չու թյուն նե րը և նրանց կող-
մից կա տար վող գոր ծա ռույթ նե րը նե րա ռում ե ն՝ Ըն դեր քի վար չու թյու նը (քա ղա քա կա նու թյան և ի րա վա կան 
ակ տե րի մշա կում), Ըն դեր քի տրա մադր ման գոր ծա կա լու թյու նը (ըն դեր քի թույլ տվու թյուն նե րի հայ տե րի կա-
ռա վա րում և վար չա րա րու թյուն), Օգ տա կար հա նա ծո նե րի պա շար նե րի գոր ծա կա լու թյու նը (ըն դեր քի թույլ-
տվու թյուն նե րի հայ տե րի հա մար պա հանջ վող օգ տա կար հա նա ծո նե րի պա շար նե րի հաշ վարկ նե րի ու սում-
նա սի րում և հաս տա տում), Ըն դեր քի պե տա կան տես չու թյու նը (հան քա վայ րե րի ստու գում պայ մա նագ րային 
պար տա վո րու թյուն նե րի կա տար ման տե սան կյու նից` հա տուկ ու շադ րու թյուն դարձ նե լով ար տադ րա կան ծա-
վալ նե րին և առ կա պա շար նե րին), Հան րա պե տա կան ե րկ րա բա նա կան ֆոն դը, ո րը հան դես է գա լիս որ պես 
ե րկ րա բա նա կան տվյալ նե րի և տե ղե կատ վու թյան, ըն կե րու թյուն նե րի հաշ վետ վու թյուն նե րի, հե տա խու զա կան 
աշ խա տանք նե րի և հան քար դյու նա հան ման պայ մա նագ րե րի, պա շար նե րի տվյալ նե րի (ո րոն ցից կազմ վում 
են ազ գային հաշ վեկ շիռ նե րը) պա հոց: Գո յու թյուն չու նի ե րկ րա բա նա կան հե տա զո տա կան բնույ թի գոր ծա-
ռույթ ներ ի րա կա նաց նող կա ռույց, և վի ճա հա րույց է, թե պա շար նե րի մա սին տվյալ նե րի ստու գաճշտ ման աշ-
խա տանք նե րին, ի նչ պես նաև ստու գում նե րին մեծ ու շադ րու թյուն դարձ նե լը և այդ ուղ ղու թյամբ զգա լի մարդ-
կային ռե սուրս ներ հատ կաց նելն ի նչ ար դյու նա վե տու թյամբ է նպաս տում հան քար դյու նա բե րու թյան ո լոր տի 
կա յուն զար գաց մա նը:

Բ նա պահ պա նու թյան նա խա րա րու թյան հա մա կար գում գոր ծող հա մա պա տաս խան կազ մա կեր պու թյուն-
նե րը նե րա ռում ե ն՝ Շր ջա կա մի ջա վայ րի վրա ազ դե ցու թյան փոր ձաքն նու թյան կենտ րո նը, ո րը կա տա րում է 
ե րկ րա բա նա կան հե տա զո տա կան և հան քար դյու նա հան ման աշ խա տանք նե րի թույ լատր ման հայ տե րի հետ 
ներ կա յաց վող ՇՄԱԳ-նե րի փոր ձաքն նու թյու նը, Բնա պահ պա նա կան պե տա կան տես չու թյու նը, ո րը վե րահս-
կում է ո ղջ ո լոր տի գոր ծու նե ու թյու նը բնա պահ պա նա կան տե սան կյու նից, և Շր ջա կա մի ջա վայ րի վրա ներ-
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գոր ծու թյան մո նի թո րին գի կենտ րո նը, ո րը շր ջա կա մի ջա վայ րի վի ճա կը գնա հա տե լու նպա տա կով պար բե-
րա բար կա տա րում է ջրի, օ դի և նստ վածք նե րի նմու շա ռում ո ղջ Հա յաս տա նում: Ը նդ հա նուր առ մամբ, կա-
րե լի է ա սել, որ ՀՀ ԲՆ-ում ա ռանց քային հար ցե րից մեկն ան բա վա րար մարդ կային և տեխ նի կա կան կա-
րո ղու թյունն է, և պայ մա նա վոր ված այս հան գա ման քով՝ կա րող է դժ վա րա նալ «Շ ՄԱԳՓ-ի մա սին» ՀՀ նոր 
օ րեն քի ի րա կա նա ցու մը: 

Ի վեր ջո, ՀՀ ար տա կարգ ի րա վի ճակ նե րի նա խա րա րու թյունն (ԱԻՆ) ի րա կա նաց նում է հան քար դյու նա-
հան ման թույլ տվու թյան հայ տե րի փոր ձաքն նու թյուն ան վտան գու թյան տե սան կյու նից և այս ա ռու մով կարևոր 
դեր ու նի պո չամ բար նե րի տեխ նի կա կան հա մա պա տաս խա նու թյան և ան վտան գու թյան գնա հատ ման գոր-
ծում: Սա կայն թվում է, որ պո չամ բար նե րի կա ռուց ման և կա ռա վար ման մա սին գի տե լիք նե րը պա հանջ վող 
մա կար դա կը չու նեն:

2012 թվա կա նից (ՀՀ ըն դեր քի մա սին նոր օ րենսգր քի ըն դու նու մից հե տո) Ըն դեր քի տրա մադր ման գոր-
ծա կա լու թյու նը (տե՛ս վե րը) հան դես է գա լիս որ պես « մեկ պա տու հա նի» սկզ բուն քով գոր ծող կա ռույց, ի սկ 
բնա պահ պա նա կան, պա շար նե րի և ան վտան գու թյան փոր ձաքն նու թյուն ներն ի րա կա նաց վում են տար բեր 
մար մին նե րի կող մից: Է ԲՊՆ-ում ան ցկաց ված հար ցազ րույց նե րին մաս նակ ցած պաշ տո նա տար ան ձինք հա-
մա կար ծիք են, որ մեծ թվով հան րային լսում նե րի ան ցկա ցու մը ժա մա նա կա տար է և ի չիք է դարձ նում ար-
դյու նա վետ գոր ծըն թա ցի գա ղա փա րը: Մյուս կող մից, ՀՀ ԲՆ-ի պաշ տո նա տար ան ձանց ըն կալ մամբ, « մեկ 
պա տու հա նի» սկզ բուն քը խո չըն դո տում է հայ տա տու նե րի հետ ան մի ջա կան և բո վան դա կային քն նար կում նե-
րը:

 Հա յաս տա նը հանձն է ա ռել ներդ նել Ա ՃԹՆ-ի ստան դար տը, և ներ կա յումս ըն թա նում են հա մա պա տաս-
խա նու թյան թեկ նա ծու թյան հայ տի կազմ ման աշ խա տանք նե րը: Սրա նից հետևում է, որ կա ռա վա րու թյան 
ռազ մա վա րու թյունն է ըն թա նալ հաշ վետ վո ղա կա նու թյան և հար կային վճա րում նե րի, թույլ տվու թյուն նե րի, 
պայ մա նագ րե րի, ար տադ րու թյան և այլ հան գա մանք նե րի մա սին տե ղե կատ վու թյան թա փան ցի կու թյան, ի նչ-
պես նաև տվյալ ռազ մա վա րու թյան ի րա կա նաց ման ըն թաց քում բազ մա կողմ շա հագր գիռ կա ռույց նե րի մաս-
նակ ցու թյան ա պա հով ման ու ղի ով:

 Կա յու նու թյան գնա հա տում
 Կա յուն է հա մար վում հան քար դյու նա բե րու թյան այն ո լոր տը, ո րը հա մա հունչ է կա յու նու թյան բո լոր ե րեք 

բա ղադ րիչ նե րին (բ նա պահ պա նա կան, սո ցիա լա կան և տն տե սա կան): Բնա պահ պա նա կան ներ գոր ծու թյու նը 
պետք է պատ շաճ կա ռա վար վի, ի սկ գոր ծու նե ու թյու նը չպետք է նշա նա կա լի ռիսկ ա ռա ջաց նի հա րա կից հա-
մայնք նե րի կամ հո ղօգ տա գոր ծող նե րի հա մար պո չամ բար նե րի պա տա հա կան ար տա հոս քի կամ լեռ նա տեխ-
նի կա կան վթա րի հետևան քով: Ի նչ վե րա բե րում է սո ցիա լա կան հար ցե րին, ա պա տե ղա կան բնակ չու թյու նը 
պետք է սա տար կանգ նի աշ խա տանք նե րին (« սո ցիա լա կան ար տո նա գիր»): Տն տե սա կան կա տա րո ղա կա նը 
պետք է լի նի հաս տա տուն և հու սա լի՝ աշ խա տանք նե րի շա րու նա կա կա նու թյունն ա պա հո վե լու հա մար, ի սկ 
կու տակ ված տն տե սա կան օ գուտ նե րը պետք է ար դար բաշխ վեն:

 Հա յաս տա նի հան քար դյու նա բե րու թյան ո լոր տը՝ որ պես ար տա հա նու մից ստաց վող ե կա մուտ նե րի, օտար-
երկ րյա ուղ ղա կի ներդ րում նե րի և քա ղա քաբ նակ կենտ րոն նե րից դուրս հա մե մա տա բար բարձր վար ձատր-
վող աշ խա տա տե ղե րի ստեղծ ման աղ բյուր, կարևոր կշիռ ու նի ազ գային տն տե սու թյան մեջ: Փոր ձը ցույց է 
տա լիս, որ հա մե մա տած բազ մա թիվ այլ ո լորտ նե րի հետ՝ հան քար դյու նա բե րու թյու նը պե տու թյան հա մար 
ա պա հո վում է բարձր հար կային ե կա մուտ ներ:

 Սա կայն ար տադ րու թյան ծա վալ նե րի և ստեղծ վող ար ժե քի ա ռու մով ո լոր տում գե րիշ խում է Զան գե զու րի 
պղն ձա մո լիբ դե նային կոմ բի նա տը (ԶՊՄԿ): Փոքր է այն հան քե րի թի վը, ո րոնք կա րող են հա մար վել մի ջին, 
ի սկ մե տա ղա կան և ոչ մե տա ղա կան հա նա ծո նե րի ար դյու նա հան ման բնա գա վա ռում շատ հան քեր փոքր են, 
ո րոնց նպաս տը ազ գային բա րե կե ցու թյա նը բա վա կա նին ան նշան է: Այն հան գա ման քը, որ Հա յաս տա նի 
հան քար դյու նա բե րու թյան ո լոր տում գե րիշ խում է մեկ հանք, խո ցե լի է դարձ նում ո լոր տը հնա րա վոր ար տա-
քին ցն ցում նե րի նկատ մամբ, ի սկ սա, իր հեր թին, վտան գում է ո լոր տի եր կա րա ժամ կետ կա յու նու թյու նը:
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ԶՊՄԿ-ի Քա ջա րա նի հան քը և Ա րծ վա նի կի պո չամ բա րը Սյու նի քում (Հա յաս տա նի հա րավ)

 Ֆի նանս նե րի նա խա րա րու թյան տրա մադ րած վեր ջին 5 տար վա տն տե սա կան տվյալ նե րը վկա յում են, որ 
գո յու թյուն ու նե ցող մե տա ղա կան հան քե րից միայն եր կու սը կամ ե րեքն են աշ խա տում տևա կան և կա յուն 
շա հույ թով (այդ թվում գե րիշ խող հան քար դյու նա բե րո ղը՝ ԶՊՄԿ): Նվազ շա հու թա բեր (կամ վնա սով աշ խա-
տող) ըն կե րու թյուն նե րից են այն փոքր ըն կե րու թյուն նե րի մեծ մա սը, ո րոնք հան քար դյու նա հան ման ար տո-
նագ րեր ու նեն: Այն հան քար դյու նա բե րա կան ծրագ րե րը, ո րոնք սո վո րա բար վնաս ներ են կրում, չեն կա րող 
հա մար վել տն տե սա պես կա յուն: Այս եզ րա կա ցու թյու նը դառ նում է նույ նիսկ ա վե լի կարևոր այն պա րա գա-
յում, ե րբ վեր ջին 7-8 տար վա ժա մա նա կա հատ վա ծը հա մար վում է ապ րանք նե րի պատ մա կա նո րեն բարձր 
գնե րի շր ջան: Ա վե լին, վատ կա տա րո ղա կան ար դյունք ներն ար ձա նագր վել են այն ըն թաց քում, ե րբ աղ տոտ-
ման կան խար գել ման և շր ջա կա մի ջա վայ րի կա ռա վար ման հա մար հա մար ժեք մի ջոց ներ չեն հատ կաց վել 
(տե՛ս ստորև): 

Այ սօր ի րա կա նաց վող օգ տա կար հա նա ծո նե րի ար դյու նա հան ման և ե րկ րա բա նա կան ու սում նա սի րու թյան 
հետ կապ ված աշ խա տանք նե րը մեծ մա սամբ հիմն վում են խորհր դային տա րի նե րին կա տար ված աշ խա-
տանք նե րի վրա: Վեր ջին մի քա նի տաս նյակ տա րի նե րի ըն թաց քում շատ քիչ բան է ար վել ե րկ րա բա նա կան 
հե տա խուզ ման ա ռու մով, շատ քիչ են նաև գտա ծո նե րը: Այս եր կար ժա մա նա կա հատ վա ծը, ա ռանց ե րկ րա-
բա նա կան ու սում նա սի րու թյուն նե րի և հե տա խու զա կան աշ խա տանք նե րի, կա րող է իր հեր թին հան գեց նել 
այն պի սի ի րա վի ճա կի, ե րբ հայտ նի պա շար նե րը, ո րոնք կա րող են պահ պա նել ո լոր տը, ան բա վա րար լի նեն: 
Սա ի նք նին վտան գում է ո լոր տի տն տե սա կան կա յու նու թյու նը, ի նչ պես նաև Հա յաս տա նի ամ բողջ տն տե սու-
թյու նը, ե թե հաշ վի առ նենք վեր ջի նիս հա մար ո լոր տի հա րա բե րա կան կարևո րու թյու նը: 

Երկ րի տն տե սու թյան մյուս ո լորտ նե րի հետ կա պե րի ստեղ ծու մը լավ մի ջոց է տն տե սա կան կա տա րո ղա-
կա նի և կա յու նու թյան ամ րապնդ ման հա մար: Կա պերն ու « տե ղա կան հա մա տեքս տը» առ կա են, սա կայն 
կան նաև տե ղա կան հա մայնք նե րում և հան րա պե տու թյան այլ վայ րե րում գոր ծող տն տես վա րող նե րի մաս-
նակ ցու թյու նը հան քար դյու նա բե րու թյան ո լոր տում ը նդ լայ նե լու մեծ հնա րա վո րու թյուն ներ: Կարևոր է նշել, որ 
այն դե րը, ո րը կա րող են ստանձ նել տե ղա ցի ձեռ նե րեց նե րը, կա րող է նե րա ռել նաև ա վե լի շատ գի տե լի քա-
հենք ծա ռա յու թյուն ներ, ի նչ պի սիք են տեխ նի կա կան խորհր դատ վու թյու նը և ե րկ րա բա նա կան հե տա խուզ ման 
հետ կապ ված ծա ռա յու թյուն նե րը: 

Մե տա ղա կան օգ տա կար հա նա ծո նե րի ար դյու նա հան ման գոր ծող ծրագ րե րից ոչ մե կը չի կա րե լի հա մա-
րել է կո լո գիա պես կա յուն: Հիմ նա կան խն դիր նե րը պայ մա նա վոր ված են հետևյա լով. 

a. Մե տա ղա կան օգ տա կար հա նա ծո ներ ար դյու նա հա նող փոքր ըն կե րու թյուն նե րը, ո րոնք ը նդ գրկ-
ված են խորհր դային շր ջա նում հայտ նա բեր ված հան քա վայ րե րի վատ կա ռա վար վող ար դյու նա-
հան ման/ հե տա խուզ ման ծրագ րե րում, զգա լի վնաս են հասց նում շր ջա կա մի ջա վայ րին:

b.  Հան քե րի գոր ծու նե ու թյան և վե րամ շակ ման աշ խա տանք նե րի հետևան քով առ կա է օ դի ու ջրի 
զգա լի շա րու նա կա կան աղ տոտ վա ծու թյուն: 

c. Ընդ հա նուր առ մամբ, չկան հա մա պա տաս խան ծրագ րեր և ֆի նան սա կան մի ջոց ներ, ո րոնք ան-
հրա ժեշտ են հան քե րի տե ղա մա սե րի, պո չամ բար նե րի վե րա կանգն ման և մե լի ո րա ցիայի հա մար: 
Բնու թյան և շր ջա կա մի ջա վայ րի պահ պան ման դրա մագլ խի մի ջոց նե րը բա վա րար չեն նպա տա կին 
ծա ռայե լու հա մար, ի սկ նախ կի նում (նախ քան մաս նա վո րե ցու մը) պե տու թյա նը պատ կա նած հան-
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քե րի դեպ քում գո յու թյուն չու նի պե տու թյան և նոր սե փա կա նա տի րոջ միջև պար տա վո րու թյուն նե րի 
բաշխ ման ֆոր մալ կար գա վո րում: 

d. Բարձր սեյս միկ ռիս կի և հո ղի ան կա յու նու թյան հետ կապ ված ը նդ հա նուր ռիս կի պայ մա նե րում չա-
փա զանց մեծ է վտան գը, որ պո չամ բար նե րը կա րող են փլ վել կամ վթար վել պո չամ բար նե րի շի նա-
րա րու թյան ժա մա նակ ոչ հա մար ժեք մե թո դի կի րառ ման հետևան քով (հին՝ « վե րըն թաց բարձ րաց-
ման» մե թո դով նա խագ ծե րի կի րա ռում): 

e. Ոչ մե տա ղա կան և մե տա ղա կան օգ տա կար հա նա ծո նե րի ար դյու նա հան ման ո լոր տում շա հա գործ-
ված տա րածք նե րի վրա սո վո րա բար վե րա կանգն ման կամ հո ղա բա րե լավ ման զգա լի աշ խա տանք-
ներ չեն կա տար վում:

Բ նա պահ պա նա կան օ րենք նե րը և կա նո նա կար գե րը, ո րոնք կա րող են լու ծել վե րոն շյալ խն դիր նե րի մեծ 
մա սը, ըն դուն ված են: Սա կայն այդ օ րենք նե րը պատ շաճ չեն ի րա կա նաց վում: Ը նդ ո րում, գո յու թյուն ու նեն 
օ րենսդ րա կան դրույթ նե րի եր կի մաս տու թյան հետ կապ ված զգա լի խն դիր ներ, կամ էլ օ րենք նե րը բա վա կա-
նին պար զեց ված չեն: Մտա հո գիչ է նաև այն, որ բնա պահ պա նա կան օ րենք նե րի խախտ ման դեպ քում տու-
գանք ներն ու պա տաս խա նատ վու թյան մի ջոց նե րը բա վա րար խիստ չեն, որ ծա ռայեն որ պես զս պող կամ 
կան խար գե լիչ գոր ծիք: Ա վե լին, շատ ըն կե րու թյուն նե րում (հատ կա պես փոք ր) բա ցա կա յում է օ րենք նե րի 
ի մա ցու թյու նը, և նրանք վատ են ը մբռ նում, թե ի նչ է պետք օ րենք նե րի պա հանջ նե րը կա տա րե լու հա մար: 

Այլևս չշա հա գործ վող բազ մա թիվ հան քե րի և պո չա մա բար նե րի առ կա յու թյու նը շատ մեծ բնա պահ պա-
նա կան պար տա վո րու թյուն ներ է են թադ րում: Հնա րա վոր է, որ տն տե սա պես նպա տա կա հար մար լի նի այդ 
վայ րե րից մի քա նի սի վե րա գոր ծար կու մը, թեև այլ ե րկր նե րի փոր ձը ցույց է տա լիս, որ այդ պար տա վո րու-
թյուն նե րի մեծ մա սը պետք է կա տա րի կա ռա վա րու թյու նը՝ ի րա կա նաց նե լով վե րա կանգն ման և մեղ մաց ման 
մի ջո ցա ռում ներ: 

Հան քար դյու նա բե րու թյու նը ստեղ ծում է աշ խա տա տե ղեր և ա պա հո վում ապ րուս տի մի ջոց ներ շատ բնա-
կա վայ րե րում, որ տեղ այլ բնույ թի տն տե սա կան հնա րա վո րու թյուն նե րը սա կավ են: Ա վե լին, ո րոշ հա մայնք նե-
րում հան քար դյու նա բե րա կան աշ խա տանք նե րը վայե լում են տե ղա կան հա մայնք նե րի բա վա կան լուրջ օ ժան-
դա կու թյու նը: Միա ժա մա նակ չի կա րե լի ա սել, որ Հա յաս տա նում հա մայնք ներն ըն դեր քօգ տա գոր ծող նե րին 
տվել են ան վե րա պահ « սո ցիա լա կան ար տո նագ րեր»: Այդ մեծ ա ջակ ցու թյան բա ցա կա յու թյու նը, իր հեր թին, 
կա րող է բխել բնա պահ պա նա կան և տն տե սա կան ի րա կան խն դիր նե րից: Գե րիշ խող գաղտ նի ու թյան մշա-
կույ թը, ո ր տի րում է ո լոր տում (ի նչ պես ըն կե րու թյուն նե րի, այն պես էլ իշ խա նու թյուն նե րի մա կար դա կում), խո-
չըն դո տում է հա սա րա կու թյան բո վան դա կա լից մաս նակ ցու թյու նը, ի նչ պես նաև ճշ մա րիտ և փաս տա ցի տե-
ղե կատ վու թյան վրա հիմն ված ո րո շում նե րի կա յա ցու մը: Հետևա բար ան հրա ժեշտ են նա խա ձեռ նու թյուն ներ՝ 
ուղղ ված նման տվյալ նե րի հա սա նե լի ու թյան ա պա հով մա նը հան րու թյան կող մից վե րահս կո ղու թյան ի րա կա-
նաց ման հա մար: 

Չ նա յած Հա յաս տա նի հան քար դյու նա բե րու թյան ո լոր տում կան զգա լի թվով ո րա կյալ բան վոր ներ, ա վե լի 
մաս նա գի տաց ված հմ տու թյուն ներն ան բա վա րար են: Կա ռա վար ման բնա գա վա ռում տե ղա ցի նե րի կա րո ղու-
թյուն նե րի պա կա սը հնա րա վո րու թյուն չի տա լիս ա պա հո վե լու աշ խա տանք նե րի սո ցիա լա կան կա յու նու թյու-
նը: Բա ցի այդ, չա փա զանց փոքր է հան քար դյու նա բե րու թյան ո լոր տում աշ խա տող կա նանց թի վը: Սա ոչ 
միայն հմ տու թյուն նե րի և կա րո ղու թյուն նե րի վատ նում է, այլև, ան կաս կած, հան գեց նում է աշ խա տա տե ղե րի 
և տե ղա կան հա մայնք նե րի հա վա սա րակշ ռու թյան ու ար դյու նա վե տու թյան նվազ մա ն: 

Ամ փո փե լով կա րե լի է ա սել, որ Հա յաս տա նում մե տա ղա կան օգ տա կար հա նա ծո ներ ար դյու նա հա նող ըն-
կե րու թյուն նե րից և ոչ մե կը չի ա պա հո վում կա յու նու թյան բո լոր ե րեք տար րե րի պա հանջ նե րը, ի սկ առ կա 
տվյալ նե րը հնա րա վո րու թյուն են տա լիս են թադ րե լու, որ նույն ի րա վի ճակն է նաև ոչ մե տա ղա կան օգ տա կար 
հա նա ծո ներ ար դյու նա հա նող նե րի մեծ մա սի մոտ: Դրա նից բա ցի, կան դեպ քեր (հատ կա պես մե տա ղա կան 
օգ տա կար հա նա ծո ներ ար դյու նա հա նող փոքր ըն կե րու թյուն նե րի շր ջա նում), ե րբ կա յու նու թյու նը չի ա պա-
հով վում բո լոր ե րեք բա ղադ րիչ նե րի ա ռու մով: Այդ թե րու թյուն նե րի պատ ճառ նե րը բազ մա զան են, նե րա ռյալ 
ըն կե րու թյուն նե րի ան պա տաս խա նա տու վար քա գի ծը, ի նչ պես նաև աշ խա տանք նե րի վե րահս կո ղու թյան և 
հս կո ղու թյան հա մար պա տաս խա նա տու կա ռույց նե րի ձա խո ղում նե րը: Կար գա վո րող դաշ տի ո րո շա կի բաց-
թո ղում նե րը նույն պես կարևոր պատ ճառ նե րից են, թե պետ այս ա ռու մով ը նդ հա նուր եզ րա կա ցու թյունն այն է, 
որ հիմ նա կան խն դիր նե րը պայ մա նա վոր ված են նրա նով, որ գոր ծող օ րենք նե րը չեն ի րա կա նաց վում: 

Են թադր վում է, որ Հա յաս տա նում հան քար դյու նա հան ման ծրագ րե րի շուրջ տա րա ձայ նու թյուն նե րի զգա-
լի մա սը պայ մա նա վոր ված է գի տե լիք նե րի և տվյալ նե րի, ի նչ պես նաև ժա մա նա կա կից հան քար դյու նա հան-
ման լա վա գույն մի ջազ գային փոր ձի և տեխ նո լո գիա նե րի ի մա ցու թյան պա կա սով: Ի նչ վե րա բե րում է մի ջազ-
գային լա վա գույն փոր ձին, ա պա Ա ՃԹՆ-ի թեկ նա ծու թյան հայ տի կազմ ման ըն թա ցիկ աշ խա տանք նե րը և 
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Ա ՃԹՆ-ի ստան դար տի ներդ րու մից բխող հե տա գա գոր ծո ղու թյուն ներն է ա պես կն պաս տեն ո լոր տի ա ռա վել 
խոր ը մբռն մա նը: Ի նչ վե րա բե րում է տեխ նո լո գիա նե րին, ա պա կա րող են ի հայտ գալ ո լոր տում ա վե լի ժա-
մա նա կա կից, ա պա հով և շր ջա կա մի ջա վայ րի հա մար նվազ վնա սա կար տեխ նո լո գիա ներ ներդ նե լու զգա լի 
հնա րա վո րու թյուն ներ: Այս ա ռու մով հա ջորդ դի տար կու մը վե րա բե րում է հան քար դյու նա բե րու թյան ո լոր տում 
ՓՄՁ-նե րի գոր ծու նե ու թյան նպա տա կա հար մա րու թյա նը: Հե տա խուզ ման աշ խա տանք նե րի և մի գու ցե ո րոշ 
քար հան քե րի շա հա գործ ման և ո րո շա կի ծա վալ նե րով քա րե րի ար դյու նա հան ման ո լոր տը հար մար է ՓՄՁ-
նե րի ներգ րավ ման և զար գաց ման հա մար, սա կայն մե տա ղա կան հա նա ծո նե րի ար դյու նա հան ման և վե րամ-
շակ ման ո լորտ նե րը կա րող են ա մենևին էլ հար մար չլի նել ՓՄՁ-նե րի հա մար: Խն դիրն այն է, որ նման գոր-
ծու նե ու թյան պատ շաճ ի րա կա նա ցու մը պա հան ջում է եր կա րա ժամ կետ կա ռա վա րում և տն տես վա րու թյուն, 
ի նչ պես նաև հան քի շա հա գործ ման հա մար զգա լի ռե սուրս նե րի և ֆի նան սա կան մի ջոց նե րի հա սա նե լի ու-
թյուն, այդ թվում՝ հում քային ապ րանք նե րի գնե րի ան կման ժա մա նակ կամ վթար նե րից և ան հա ջո ղու թյուն-
նե րից հե տո: 

Ա ռա ջար կու թյուն ներ
 Զե կույ ցում նշ վում է, որ հան քար դյու նա բե րու թյու նը կարևոր ո լորտ է Հա յաս տա նի տն տե սու թյան հա մար, 

սա կայն ա ռան ձին ըն կե րու թյուն նե րի գոր ծու նե ու թյու նը, ը նդ հա նուր առ մամբ, բա վա րար չա փով չի նպաս-
տում ե րկ րի եր կա րա ժամ կետ կա յուն զար գաց մա նը: Եվ սա ի րո ղու թյուն է՝ չնա յած մի շարք նախ կին և ըն թա-
ցիկ նա խա ձեռ նու թյուն նե րին, ո րոնք ո լոր տի բա րե փոխ ման նպա տա կով ի րա կա նաց վել և ի րա կա նաց վում են 
կար գա վո րող մար մին նե րի կող մից: Այդ նա խա ձեռ նու թյուն նե րը, սա կայն, չեն հիմն վում քա ղա քա կա նու թյան 
կամ եր կա րա ժամ կետ ռազ մա վա րու թյան վրա: 

Ներ կա յումս հա մաշ խար հային ապ րան քային շու կա ներն ան կում են ապ րում. ը նդ հա նուր առ մամբ, գներն 
ըն կել են, ի սկ պա հան ջար կի մա կար դա կը ցածր է: Բայց և այն պես հան քար դյու նա բե րու թյան ո լոր տը ցիկ-
լային է, և վաղ թե ուշ շու կան վե րելք կու նե նա, ի հայտ կգան նոր ներդ րում ներ: Այժմ բա րեն պաստ պահ է 
հան քար դյու նա բե րու թյան ո լոր տի քա ղա քա կա նու թյան մշակ ման հա մար: Սա նա խադ րյալ կլի նի, որ զար-
գաց ման և ներդ րում նե րի հա ջորդ ա լի քի ժա մա նակ Հա յաս տա նը լավ պատ րաստ լի նի կա ռա վա րե լու այն 
մար տահ րա վեր ներն ու հնա րա վո րու թյուն նե րը, ո րոնք ի հայտ կգան այդ ըն թաց քում: 

Այս պի սով, սույն զե կույ ցի գլ խա վոր խոր հուրդն է ան հա պաղ նա խա ձեռ նել հան քար դյու նա բե րու թյան 
ազ գային քա ղա քա կա նու թյան մշակ ման գոր ծըն թա ցը: Նման գոր ծըն թացն ա վար տե լու հա մար կպա հանջ-
վի ա ռն վազն մեկ տա րի: Եվ հետևո ղա կա նո րեն ա ռա ջարկ վում է, որ նշ ված քա ղա քա կա նու թյան մշակ ման 
գոր ծըն թա ցը զու գակց վի Ա ՃԹՆ-ի ստան դար տին Հա յաս տա նի հա մա պա տաս խա նու թյան ա պա հով մանն 
ուղղ ված ջան քե րով: Ա ռա ջարկ վում է քա ղա քա կա նու թյան մշակ ման աշ խա տանք նե րը նա խա ձեռ նե լուց հե-
տո ո րոշ ժա մա նա կով սա ռեց նել հա տուկ հան քար դյու նա բե րու թյան ո լոր տին ուղղ ված ըն թա ցիկ ոչ ա ռաջ-
նա հերթ բա րե փո խում նե րը և օ րենսդ րու թյան մշակ ման աշ խա տանք նե րը: Սա կայն կան ո րոշ ա ռաջ նա հերթ 
գոր ծո ղու թյուն ներ և նա խա ձեռ նու թյուն ներ, ո րոնք ան հրա ժեշտ է ի րա կա նաց նել քա ղա քա կա նու թյան մշակ-
ման ար դյունք նե րից ան կախ, և դրանց վե րա բե րյալ ա ռա ջար կու թյուն նե րը ներ կա յաց ված են սույն զե կույ ցում 
(տե՛ս հա ջորդ բա ժին նե րը): 

Հան քար դյու նա բե րու թյան քա ղա քա կա նու թյունն ան հրա ժեշտ է մշա կել՝ հիմն վե լով հան քար դյու նա բե-
րու թյան ո լոր տի ա պա գայի տես լա կա նի վրա: Ը նդգր կուն տես լա կա նը կա րող է բխել այն գա ղա փա րից, որ 
ո լոր տը պետք է նպաս տի կա յուն և հա մա չափ տն տե սա կան զար գաց մա նը, ար դյունք նե րը պետք է բաշխ-
վեն ազ գային մա կար դա կում՝ միա ժա մա նակ ա պա հո վե լով, որ հան քար դյու նա բե րա կան ծրագ րե րի ազ դա-
կիր հա մայնք նե րը չեն թարկ վեն բա ցա սա կան տն տե սա կան կամ սո ցիա լա կան ազ դե ցու թյան կամ հնա րա վոր 
ար տա կարգ և վթա րային ի րա վի ճակ նե րի հետ կապ ված չա փա զանց բարձր ռիս կե րի: Տես լա կա նի սահ ման-
ման ժա մա նակ օգ տա կար կլի ներ բա վա կա նին հս տա կո րեն պատ կե րել ո լոր տի հնա րա վոր ա պա գա վի ճա կը: 
Օ րի նակ՝ ել նե լով սույն զե կույ ցի բա ցա հայ տում նե րից և ա ռա ջար կու թյուն նե րից՝ ա ռա ջարկ վում է, որ ա պա-
գա յում ո լոր տում լի նեն ա վե լի փոք րա թիվ, սա կայն այ սօր վա հա մե մատ ա վե լի մեծ ար տադ րա կան ծա վալ ներ 
ու նե ցող հան քեր ու քար հան քեր: Ա վե լին, աշ խա տանք նե րը պետք է լի նեն ա վե լի մե խա նի զաց ված, ժա մա-
նա կա կից և ի րա կա նաց վեն բնա պահ պա նա կան տե սան կյու նից պա տաս խա նա տու ե ղա նա կով՝ հա մար ժե քո-
րեն հաշ վի առ նե լով աշ խա տող նե րի ա ռող ջու թյան ու ա պա հո վու թյան հար ցե րը: Ի լրումն՝ պետք է ի րա կա-
նաց վեն ե րկ րա բա նա կան ու սում նա սի րու թյուն նե րի խո րաց ված աշ խա տանք նե րի մի շարք ծրագ րեր, ո րոնք 
կհիմն վեն ե րկ րա բա նա կան ակ տիվ և նո րա րա րա կան ու սում նա սի րու թյուն նե րի մա տու ցած ար դյունք նե րի 
վրա: Հան քար դյու նա բե րու թյան ո լոր տին պետք է ա ջակ ցեն տե ղա կան բիզ նե սի, խորհր դատ վա կան ըն կե-
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րու թյուն նե րի հետ կա պե րը, ի սկ նշ ված կազ մա կեր պու թյուն նե րում պետք է հիմ նա կա նում աշ խա տեն բարձր 
ո րա կա վո րում ու նե ցող տե ղա ցի մաս նա գետ ներ, ո րոնք հնա րա վո րու թյուն են ու նե ցել ան ցնե լու բարձ րա կարգ 
ու սու ցում ի նչ պես հան րա պե տու թյու նում, այն պես էլ ար տերկ րում: 

Քա ղա քա կա նու թյան մշակ ման ըն թաց քում պետք է հաշ վի ա ռն վեն այն հար ցե րը, թե ո ՛ր տե սա կի հան քե-
րը կա րող են ա ռար կա յա կան ներդ րում ու նե նալ կա յուն զար գաց ման նպա տակ նե րի ի րա գործ ման մեջ, հան-
քար դյու նա բե րու թյան հետ կապ ված ի ՛նչ տն տե սա կան զար գա ցում պետք է խթան վի, ի ՛նչ դե րա կա տա րում և 
պար տա վո րու թյուն ներ պետք է ու նե նան պե տու թյու նը, ըն կե րու թյուն ներն ու վեր ջին նե րիս սե փա կա նա տե րե-
րը: Նման հար ցե րը պետք է կար գա վոր վեն քա ղա քա կա նու թյան ձևա կեր պում նե րի մի ջո ցով, ո րոնք, միա սին 
վերց րած, նպաս տում են ը նդ հա նուր տես լա կա նի սահ ման մա նը: 

ԱՃԹՆ-ի գոր ծըն թա ցի նման՝ քա ղա քա կա նու թյան մշա կու մը կա ռույց նե րի, ի նչ պես նաև քա ղա քա ցիա-
կան հա սա րա կու թյան և մաս նա վոր ըն կե րու թյուն նե րի ա վե լի լայն հա մա գոր ծակ ցու թյան (շ փում նե րի) հնա-
րա վո րու թյուն կս տեղ ծի: Ա ռա ջարկ վում է, որ քա ղա քա կա նու թյան մշա կու մը զու գակց վի Ա ՃԹՆ-ի գոր ծըն-
թա ցի հետ, և այս եր կու սը կա ռա վար վեն նույն ե ղա նա կով: Հնա րա վոր է ստեղ ծել ի րա կա նաց նող խումբ, 
ո րի աշ խա տանք նե րը կղե կա վա րի ֆի նանս նե րի նա խա րա րու թյու նը (կամ վար չա պե տը), և ո րի կազ մում 
կընդգրկ վեն ո լոր տային նա խա րա րու թյուն նե րի և մար մին նե րի (Է ԲՊՆ, ԷՆ, ԱԻՆ) ներ կա յա ցու ցիչ նե րը: 
Խորհր դակ ցա կան գոր ծըն թա ցում պետք է ներգ րավ վեն ՔՀԿ-նե րը, մաս նա վոր ըն կե րու թյուն նե րը, հան քար-
դյու նա հա նող շր ջան նե րի տե ղա կան հա մայնք նե րը, ի նչ պես նաև կենտ րո նա կան ու տա րած քային կա ռա վար-
ման մար մին նե րը: 

Քա ղա քա կա նու թյան ի րա կա նաց ման աշ խա տանք նե րը պետք է նե րա ռեն մի շարք դիագ նոս տիկ ու սում-
նա սի րու թյուն ներ, ո րոնք հնա րա վո րու թյուն կտան լրաց նե լու գի տե լիք նե րի առ կա բա ցե րը և կա պա հո վեն 
ներ կա (ե լա կե տային) ի րա վի ճա կի մա սին հա վաս տի ու հու սա լի պատ կե րաց ման վրա հիմն վող քա ղա քա կա-
նու թյան ի րա կա նա ցու մը: Դիագ նոս տիկ ու սում նա սի րու թյուն նե րի մի ջո ցով նաև կո րոշ վեն քա ղա քա կա նու-
թյան ի րա կա նաց ման հա մար ան հրա ժեշտ մի ջոց ներն ու մի ջո ցա ռում նե րը (տեխ նի կա կան, ֆի նան սա կան, 
մարդ կային): Ա ռա ջարկ վում է ի րա կա նաց նել հետևյալ դիագ նոս տիկ ու սում նա սի րու թյուն նե րը, ո րոնց մեծ 
մա սը կա րող է ո րո շա կի ո րեն հիմն վել սույն զե կույ ցի բա ցա հայ տում նե րի վրա. (i) ո լոր տի բնա պահ պա նա կան 
և սո ցիա լա կան գնա հա տում, ո րը կնե րա ռի բա ցա հայտ ված բա ցա սա կան հար ցե րի կար գա վոր ման մա սին 
գործ նա կան ա ռա ջարկ նե րը, կմատ նան շի զար գաց ման դրա կան հնա րա վո րու թյուն նե րի ը նդ լայն ման ու ղի-
նե րը, ի նչ պես նաև նախ կի նում պե տու թյա նը պատ կա նած հան քե րի բնա պահ պա նա կան պար տա վո րու թյան 
բաշխ ման տար բե րակ նե րի մա սին նկա տա ռում նե րը, (ii) լեռ նա տեխ նի կա կան ռիս կի գնա հա տում, ե րբ բա-
ցա հայտ վում են առ կա լեռ նա տեխ նի կա կան կա ռուց վածք նե րի և Հա յաս տա նում կի րառ վող նա խագծ ման մե-
թոդ նե րի հետ կապ ված ռիս կե րը և ներ կա յաց վում են բա ցա հայտ ված բարձր ռիս կե րի նվա զեց մանն ուղղ ված 
նոր մա տի վային փո փո խու թյուն նե րի մա սին ա ռա ջարկ նե րը, (iii) տն տե սա կան գնա հա տում, ո րի դեպ քում քն-
նու թյան է ա ռն վում հան քար դյու նա հան ման տար բեր, այդ թվում ՓՄՁ-նե րի կող մից ի րա կա նաց վող ծրագ-
րե րի տն տե սա կան կեն սու նա կու թյու նը, ի նչ պես նաև դրանց հա մա պա տաս խան ա վան դը տե ղա կան, տա րա-
ծաշր ջա նային և ազ գային տն տե սու թյուն նե րում, (iv) տեխ նո լո գիա նե րի գնա հա տում, ո րով գնա հատ վում են 
Հա յաս տա նում ի րա կա նաց վող տար բեր հան քար դյու նա բե րա կան ծրագ րե րում կի րառ վող տեխ նո լո գիա նե րը 
և բա ցա հայտ վում են աշ խա տանք նե րի այն ուղ ղու թյուն նե րը, ո րոնք պա հանջ վում են մե խա նի զաց ման ա վե-
լի բարձր մա կար դակ կամ բա րե լավ ված կա ռա վա րում, (v) ա ռողջ և ա պա հով պայ ման նե րի ու սում նա սի րու-
թյուն, ո րը բա ցա հայ տում է վե րոն շյալ պայ ման նե րի ա ռն չու թյամբ հնա րա վոր կա րիք ներն ու պա հանջ նե րը, և 
(vi) ի նս տի տու ցի ո նալ ու սում նա սի րու թյուն, ո րի շնոր հիվ գնա հատ վում է ներ կա ի նս տի տու ցի ո նալ ա ռա ջադ-
րանք նե րի և գոր ծե լա կեր պե րի կարևո րու թյունն ու ար դյու նա վե տու թյու նը՝ ել նե լով հան քար դյու նա բե րու թյան 
ո լոր տի կա յուն զար գաց ման ը նդ հա նուր նպա տա կից, ի նչ պես նաև ներ կա յաց վում են բա րե լավ ման վե րա բե-
րյալ ա ռա ջար կու թյուն ներ: 

Ա ռա ջար կու թյուն ներ են ներ կա յաց վում այն նա խա ձեռ նու թյուն նե րի հա մար, ո րոնք ան հրա ժեշտ է ի րա-
կա նաց նել՝ ան կախ այն հան գա ման քից, թե ի նչ պի սին կլի նեն հան քար դյու նա բե րու թյան ո լոր տի քա ղա-
քա կա նու թյան մշակ ման գոր ծըն թա ցի ար դյունք նե րը: Դրան ցից մի քա նի սը վե րա բե րում են այն հար ցե-
րին, ո րոնք այս կամ այն չա փով պետք է ի րա կա նաց վեն Ա ՃԹՆ-ի գոր ծըն թա ցի շր ջա նակ նե րում: Ել նե լով 
սրա նից՝ ը նդ հա նուր և կարևոր ա ռա ջար կու թյունն այն է, որ ան հրա ժեշտ է շա րու նա կել աշ խա տանք նե րը 
Ա ՃԹՆ-ի թեկ նա ծու թյան կար գա վի ճա կի ստաց ման ուղ ղու թյամբ: Մնա ցած գոր ծո ղու թյուն նե րը խմ բա վոր-
ված են հետևյալ կերպ. ա ռաջ նա հերթ և հրա տապ ի րա կա նաց ման են թա կա, միջ նա ժամ կետ գոր ծո ղու թյուն-
ներ (24 ա մս վա ըն թաց քում) և եր կա րա ժամ կետ գոր ծո ղու թյուն ներ (> 24 ա միս): 
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•	 ԱՃԹՆ-ի	 գոր	ծըն	թա	ցի	պա	հանջ	նե	րին	այս	 կամ	այն	 չա	փով	ա	ռնչ	վող	 գոր	ծո	ղու	թյուն	նե	րը	 նե	րա-
ռում են հետևյա լը. հան րու թյան ի րա զե կու թյան բարձ րա ցում, հան քար դյու նա հան ման և հե տա խու-
զա կան աշ խա տանք նե րի թույլ տվու թյուն նե րի մա սին տվյալ նե րի հրա պա րա կում, ո լոր տի կար գա-
վոր ման և կա ռա վար ման մա սին նկա րագ րա կան տե ղե կատ վու թյուն, հան քար դյու նա բե րու թյան 
ո լոր տի վե րա բե րյալ առ կա տվյալ նե րի հա վա քում և դրանց հա սա նե լի ու թյան ա պա հո վում, հան-
քար դյու նա հան ման ծրագ րե րի տն տե սա կան կեն սու նա կու թյան, ի նչ պես նաև ո լոր տի ա պա հո ված 
ար դյունք նե րի հոս քե րի գնա հա տում: 

•	 Ա	ռաջ	նա	հերթ	գոր	ծո	ղու	թյուն	ներ	են	ա	ռա	ջարկ	վում	այն	հար	ցե	րի	ա	ռն	չու	թյամբ,	ո	րոնք	լուրջ	ռիսկ	
են ներ կա յաց նում մարդ կանց կամ շր ջա կա մի ջա վայ րի հա մար, ի նչ պես նաև սահ մա նա փա կում 
են դրա կան զար գա ցում նե րը հան քար դյու նա բե րու թյան ո լոր տում: Դրանք նե րա ռում են հետևյա-
լը. քայ լե րի ձեռ նար կում ի նչ պես նախ կին, այն պես էլ գոր ծող հան քա վայ րե րում ան վտան գու թյան 
հետ կապ ված լուրջ ռիս կե րի ուղ ղու թյամբ, հան քար դյու նա բե րա կան թա փոն նե րի տե ղադր ման 
օբյեկտ նե րի ա պա հով նա խագ ծե րի կազմ ման ու ղե ցույց նե րի մշա կում, դո նոր նե րի աշ խա տանք նե-
րի և հան քար դյու նա բե րու թյան ո լոր տի զար գաց մանն ուղղ ված նա խա ձեռ նու թյուն նե րի հա մա ձայ-
նե ցում:

•	 	Միջ	նա	ժամ	կետ	 կտր	ված	քով	 ան	հրա	ժեշտ	 է	 ի	րա	կա	նաց	նել	 հետևյա	լը.	 հա	վա	քել	 և	 հա	սա	նե	լի	
դարձ նել ե րկ րա բա նա կան և բնա պահ պա նա կան մո նի թո րին գի տվյալ նե րը, կա տա րել աղ տոտ ված 
և լք ված հան քա վայ րե րի ման րա մասն հաշ վա ռում և ռիս կե րի գնա հա տում, խրա խու սել մաս նա վոր 
հատ վա ծի նա խա ձեռ նած այն մի ջո ցա ռում նե րը, ո րոնք օգ նում են հաս նե լու կա յուն զար գաց ման 
մեջ ծրագ րե րի ա վան դի ա պա հով մա նը (խոս քը վե րա բե րում է ՔՀԿ-նե րի հետ կապ ված աշ խա-
տանք նե րին, ի նչ պես նաև ըն կե րու թյուն նե րի մաս նա գի տա կան կա ռույ ցի, օ րի նակ՝ Հան քե րի և 
հան քար դյու նա բե րու թյան պա լա տի ստեղծ մա նը, ո րը կա րող է ա ռաջ նոր դել գոր ծա րար է թի կայի 
և վար քագ ծի բա րե լավ մանն ուղղ ված ջան քե րը), հան քար դյու նա բե րա կան ավ տո մա տաց ված կա-
դաստ րի մշա կում, ըն դեր քի մա սին օ րենսդ րու թյան ու սում նա սի րում և փո փո խում՝ ել նե լով հան-
քար դյու նա բե րու թյան ո լոր տի նոր քա ղա քա կա նու թյու նից:

•	 	Միջ	նա	ժամ	կե	տից	եր	կա	րա	ժամ	կետ	կտր	ված	քով	ա	ռա	ջարկ	վում	է	ի	րա	կա	նաց	նել	ո	լոր	տի	հե	տա	գա	
զար գաց ման ջան քե րին օ ժան դա կող մի ջո ցա ռում ներ: Դրանք նե րա ռում են պա տաս խա նա տու և 
ֆի նան սա պես ու ժեղ ներդ րող նե րի ներգ րավ ման ջան քե րը, օգ տա կար հա նա ծո նե րի հետ կապ ված 
հար ցե րով զբաղ վող պե տա կան կազ մա կեր պու թյուն նե րի կա րո ղու թյուն նե րի զար գա ցու մը, հան րու-
թյան ի րա զե կու թյան բարձ րա ցու մը և հան քար դյու նա բե րու թյան ո լոր տում (մաս նա վո րա պես, հան-
քար դյու նա հան ման ըն թա ցիկ աշ խա տանք նե րի ի րա կա նաց ման վայ րե րում) ո րո շում նե րի կա յաց-
ման գոր ծըն թա ցում հան րու թյան հնա րա վոր մաս նակ ցու թյան ը նդ լայ նու մը:



Հանքարդյունաբերության ոլորտի կայունության ռազմավարական գնահատում. Հայաստան 1

1. Նե րա ծու թյուն

 Սույն զե կույ ցում ներ կա յաց վում է Հա յաս տա նի հան քար դյու նա բե րու թյան ո լոր տի ու սում նա սի րու թյու նը 
և գնա հատ վում է այդ ո լոր տի նե րու ժը կա յուն տն տե սա կան ա ճին ու զար գաց մա նը նպաս տե լու տե սան կյու-
նից: Ներ կա յաց վում են նաև նման զար գաց ման ա պա հով ման հա մար ան հրա ժեշտ նա խա ձեռ նու թյուն նե րի և 
գոր ծո ղու թյուն նե րի ա ռա ջար կու թյուն ներ և քն նու թյան են ա ռն վում դրան ցից բխող հա վա նա կան ռիս կերն ու 
հնա րա վո րու թյուն նե րը: 

Զե կույ ցը կազմ վել է 2015 թ. հոկ տեմ բե րից մինչև 2016 թ. փետր վարն ըն կած ժա մա նա կա հատ վա ծում 
Հա մաշ խար հային բան կի հանձ նա րա րու թյամբ՝ նպա տակ ու նե նա լով ա ջակ ցել ՀՀ կա ռա վա րու թյա նը` ա ռա-
վել հս տակ պատ կե րա ցում կազ մե լու Հա յաս տա նի հան քար դյու նա բե րու թյան ո լոր տի հիմ նա կան սո ցիա լա-
կան ու բնա պահ պա նա կան մար տահ րա վեր նե րի և ա պա գա հնա րա վո րու թյուն նե րի մա սին: Միա ժա մա նակ 
ու սում նա սիր վել են նախ կի նում այս ո լոր տում ծա վալ ված գոր ծու նե ու թյան ար դյունք նե րը, հան քար դյու նա-
հան ման ըն թա ցիկ աշ խա տանք ներն ու հնա րա վոր նոր ծրագ րե րը՝ նպա տակ ու նե նա լով ի րա զե կել և ա ջակ-
ցել այն պի սի ռազ մա վա րու թյան մշակ մա նը, ո րը հա մա հունչ է մի ջազ գային հա ջող փոր ձին և նպաս տում է 
կա յուն զար գաց մա նը: 

Զե կույ ցում տեղ գտած բա ցա հայ տում նե րը հիմն վում են առ կա փաս տաթղ թե րի գրա սե նյա կային ու սում-
նա սի րու թյան, լայն շր ջա նակ ը նդ գր կող շա հագր գիռ և ազ դա կիր խմ բե րի հետ ան ցկաց ված հան դի պում նե րի 
և հար ցազ րույց նե րի, ի նչ պես նաև հան րա պե տու թյան հա րա վային, կենտ րո նա կան և հյու սի սային շր ջան նե-
րում կա տար ված դաշ տային աշ խա տանք նե րի վրա: Ը նդ ո րում, ան ցկաց վել է ե րեք թե մա տիկ աշ խա տա ժո-
ղով (եր կու սը՝ Երևա նում, մե կը՝ Կա պա նում), մեկ եզ րա փա կիչ աշ խա տա ժո ղով (Երևա նում), որ տեղ ներ կա-
յաց վել են կա տար ված աշ խա տանք նե րի հի ման վրա ար ված նախ նա կան բա ցա հայ տում նե րը, բազ մա թիվ 
ա ռա ջարկ ներ և կար ծիք ներ են ստաց վել մաս նա կից նե րից: Սույն զե կույ ցի նախ նա կան տար բե րա կի վե րա-
բե րյալ մեկ նա բա նու թյուն ներ, ա ռա ջարկ ներ և ուղ ղում ներ են տրա մադ րել ՀՀ կա ռա վա րու թյան և Հա մաշ-
խար հային բան կի ներ կա յա ցու ցիչ նե րը: Ը նդ ո րում, կա նո նա վոր վե րահս կո ղու թյու նը և հե տա դարձ կապն 
ա պա հո վել են Հա մաշ խար հային բան կի ներ կա յա ցու ցիչ նե րը:

1.1. Հանքարդյունաբերության ոլորտի զարգացման ներածական մաս
 Հան քար դյու նա բե րու թյունն ա ռաջ նային ո լորտ նե րից է, ա ռանց ո րի որևէ եր կիր չի կա րող լիար ժեք զար-

գա նալ: Թեև թա փոն նե րի վե րամ շակ ման տեխ նո լո գիա նե րը հետզ հե տե կա տա րե լա գործ վում են, նոր հան-
քե րի ան հրա ժեշ տու թյու նը, ա մե նայն հա վա նա կա նու թյամբ, կմե ծա նա ա ռա ջի կա մի քա նի տաս նա մյակ նե րի 
ընթացքում: Ը նդ հա նուր առ մամբ, հան քար դյու նա բե րու թյան ո լոր տը կա րե լի է բա ժա նել ե րեք հիմ նա կան են-
թաո լորտ նե րի՝ ած խար դյու նա հա նում, մե տա ղա կան և թան կար ժեք հա նա ծո նե րի ար դյու նա հա նում և ար դյու-
նա բե րա կան նշա նա կու թյան հա նա ծո նե րի, լցա նյու թե րի և շի նա րա րա կան քա րե րի ար դյու նա հա նում: Հա-
յաս տա նում ած խար դյու նա հա նումն է ա կան նշա նա կու թյուն չու նի, մինչ դեռ ստոր գետ նյա ջրային պա շար նե րը 
(քաղց րա համ և հան քայ նաց ված) հան քար դյու նա բե րու թյան լրա ցու ցիչ են թաո լորտ են, ո րը մաս նա կի ո րեն 
կար գա վոր վում է ՀՀ ըն դեր քի մա սին օ րենսգր քով:

Լ ցա նյու թե րի (հիմ նա կա նում կո պի ճի և ա վա զի) ար դյու նա հա նու մը կեն սա կան նշա նա կու թյուն ու նի յու րա-
քան չյուր հա սա րա կու թյան կեն սա գոր ծու նե ու թյան հա մար, սա կայն ո լոր տի տն տե սա կան ար ժե քը սո վո րա-
բար փոքր է: Ար դյու նա բե րա կան նշա նա կու թյան հա նա ծո նե րի (կ րա քար, կավ, կա լի ու մա կան հան քա նյութ 
և այլն) ար դյու նա հա նու մը և շի նա րա րա կան քա րե րի ար դյու նա հա նու մը հա վա սա րա պես կարևոր են հա սա-
րա կու թյան հա մար, բայց քա նի որ դրանց ար ժե քը, ծա վա լային գոր ծակ ցի հա մե մատ, փոքր է, ներկր ման 
և ար տա հան ման նե րու ժը, ը նդ հա նուր առ մամբ, սահ մա նա փակ է: Ը նդ ո րում, հա մե մա տա բար ցածր է նաև 
ո լոր տի տն տե սա կան նշա նա կու թյու նը: Ի նչ վե րա բե րում է լցա նյու թե րին, շի նա րա րա կան քա րե րին և ար դյու-
նա բե րա կան նշա նա կու թյան հա նա ծո նե րին, ա պա այս տե սա կի պա շար ներն առ հա սա րակ հազ վա գյուտ չեն, 
ի սկ դրանց հե տա խուզ ման և ար դյու նա հան ման տեխ նո լո գիան բարդ չէ: Իր հեր թին, սա նշա նա կում է, որ 
ե րկր նե րի մեծ մա սում այս ո լորտ նե րը զար գա ցել են ներ քին ռե սուրս նե րի հաշ վին: 

Մե տա ղա կան և թան կար ժեք հա նա ծո նե րի ար դյու նա հան ման ո լոր տը տա լիս է ծա վա լով փոքր, սա կայն 
բար ձրար ժեք ար տադ րանք: Ու թեև նման ար տադ րան քի առ կա յու թյունն ան հրա ժեշտ է ցան կա ցած ե րկ-
րի տն տե սու թյան կեն սա գոր ծու նե ու թյան հա մար, պար տա դիր չէ, որ ա մեն մի եր կիր ու նե նա մե տա ղա կան 
և թան կար ժեք հա նա ծո նե րի ար դյու նա հան ման սե փա կան ո լոր տը, քա նի որ նման ար տադ րան քն ա զատ 
շրջա նառ վում է հա մաշ խար հային շու կա յում: Ա վե լին, ե րկ րի ներ սում նշ ված ո լոր տի զար գա ցու մը գլ խա վո-
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րա պես հիմն վում է կա յա ցած ե րկ րա բա նա հե տա խու զա կան ո լոր տի, հե տա խու զա կան և շա հա գործ ման աշ-
խա տանք նե րում կի րառ վող հա մե մա տա բար զար գա ցած տեխ նո լո գիա նե րի, զգա լի ֆի նան սա կան մի ջոց նե-
րի հա սա նե լի ու թյան վրա: Հաշ վի առ նե լով այն հան գա ման քը, որ մե տա ղա կան և թան կար ժեք հա նա ծո նե րը 
բարձ րար ժեք են և ար տա հան ման դեպ քում կա րող են զգա լի ե կա մուտ ներ բե րել, ե րկ րա բա նա կան հե տա-
խու զա կան ռե սուրս ու նե ցող ե րկր նե րի մեծ մասն օգ տա գոր ծում է այս ա ռա վե լու թյու նը և զար գաց նում մե-
տա ղա կան ու թան կար ժեք հա նա ծո նե րի ար դյու նա հան ման ո լոր տը: Լա վա գույն դեպ քում սա ար վում է այն-
պես, որ ա պա հով վի տվյալ ո լոր տի կա պը տն տե սու թյան այլ ո լորտ նե րի հետ՝ նպա տակ ու նե նա լով ստա նալ 
ա վե լի մեծ օ գուտ հա սա րա կու թյան հա մար և խթա նել տն տե սու թյան զար գա ցու մը: 

Մե տա ղա կան և թան կար ժեք հա նա ծո նե րի ար դյու նա հան ման ժա մա նա կա կից ծրագ րի զար գա ցու մը՝ սկ-
սած հե տա խու զա կան սկզբ նա կան աշ խա տանք նե րից մինչև ար դյու նա բե րա կան մասշ տա բով ար դյու նա հա-
նու մը, սո վո րա բար տևում է 10-15 տա րի կամ ա վե լի եր կար (ա ղյու սակ 1.1): Այս ժա մա նա կա հատ վա ծը պա-
հանջ վում է ռե սուրս նե րի ման րա մասն գնա հատ ման, բան կե րի հա մար ըն դու նե լի տեխ նի կա-տն տե սա կան 
հիմ նա վոր ման հա մար ան հրա ժեշտ մե տա լուր գիա կան, ե րկ րա բա նա տեխ նի կա կան, ֆի նան սա կան և բնա-
պահ պա նա կան տար բեր հե տա զո տու թյուն ներ կա տա րե լու, ի նչ պես նաև ֆի նան սա կան, օգ տա կար հա նա ծո-
նե րի ար դյու նա հան ման ու բնա պահ պա նա կան թույլ տվու թյուն ներ ստա նա լու հա մար: Ո լոր տի կա ռա վա րու մը 
նույ նա պես պետք է բնու թագր վի՝ հաշ վի առ նե լով եր կա րա ժամ կետ հե ռան կա րը: Բա ցի այդ, հե տար տադ-
րա կան փու լը, հան քա վայ րի փա կու մը և վե րա կանգ նո ղա կան աշ խա տանք նե րը սո վո րա բար տևում են եր կու 
կամ ա վե լի տա րի, եր բեմն էլ սրանց հա ջոր դում է բնա պահ պա նա կան մո նի թո րին գի տևա կան շր ջա նը՝ պայ-
մա նա վոր ված փակ ված հան քա վայ րի տե սա կով: 

Ի րա կա նում փոք րա թիվ ե րկ րա բա նա հե տա խու զա կան ծրագ րեր են ա վարտ վում հան քի կա ռուց մամբ: 
Օ րի նակ` վեր ջին 2 տար վա ըն թաց քում Կա նա դա յում հիմ նա կան մե տաղ նե րի նոր հայտ նա բեր ված 710 հան-
քա վայ րե րից 26-ն (3.7 տո կոս) են հա սել տեխ նի կատն տե սա կան հիմ նա վոր ման փու լին1: Ա վստ րա լիա յում՝ 
570-ից 32-ը կամ 5.6 տո կո սը: Շատ ա վե լի փոք րա թիվ ծրագ րեր են ան ցնում այս բո լոր փու լե րով և հաս նում 
հան քի կա ռուց ման փու լին:

Աղյուսակ 1.1. Հա նա ծո նե րի յու րաց ման ծրագ րե րի տար բեր փու լե րի ը նդ հա նուր տևո ղու թյու նը  
(ար տա հայտ ված տա րի նե րով): 

Երկ րա բա նա հե տա խու զա կան աշ խա տանք ներ և տեխ նի կատն տե սա կան 
հիմնավո րում 5-15

Հան քի կա ռու ցում 1-2

Ար տադ րու թյուն 10-30

Հան քի փա կում և մե լի ո րա ցում 1-2

Մո նի թո րինգ 5+

Աս տի ճա նա բար մե ծա նում են ժա մա նա կա կից հան քար դյու նա հան ման ծա վալ նե րը: Այս զար գա ցու մը 
պայ մա նա վոր ված է հետևյալ շար ժիչ գոր ծոն նե րով: Ա ճում են աշ խա տանք նե րի մե խա նի զաց ման աս տի ճա նը 
և ար դյու նա վե տու թյու նը (ին չը նշա նա կում է, որ կա րող են ար դյու նա հան վել ա ռա վել փոք րա ծա վալ և ա ռա վել 
խո շոր պա շար ներ), բնա պահ պա նա կան (և սո ցիա լա կան) պա հանջ նե րի խս տաց ման պայ ման նե րում փոքր 
ըն կե րու թյուն նե րի հա մար ա վե լի է դժ վա րա նում պա հանջ վող կա տա րո ղա կան ար դյունք նե րի ա պա հո վու մը: 
Այս զար գա ցու մը վե րա բե րում է և՛ մե տա ղա կան, և՛ թան կար ժեք հա նա ծո նե րի, և՛ ար դյու նա բե րա կան հա նա-
ծո նե րի ար դյու նա հան մա նը: Շվե դիա յում, օ րի նակ, վեր ջին դա րում կտ րուկ նվա զել է մե տաղ նե րի գոր ծող 
հան քե րի թի վը, ի սկ հան քա նյու թի ար տադ րու թյունն ա ճել է ա վե լի քան տասն ան գամ (գ ծա պատ կեր 1.1):

1  «Raw Materials Group» (2013 թ.):
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Հանքերի թիվը 
Շվեդիայում
1900 – 2014 թթ.
Սև և գունավոր 
մետաղներ 

Հանքանյութի արտադրությունը 
Շվեդիայում
1900 – 2014 թթ.
Սև և գունավոր մետաղներ

(մլն տոննա)

Գ ծա պատ կեր 1.1. Ներ կա յաց ված է վեր ջին դա րում Շվե դիա յում հան քե րի (մե տա ղա կան) նվազ ման դի նա մի կան, ո րին 
զու գա հեռ ա ճել է յու րա քան չյուր հան քի ար տադ րու թյան ծա վա լը: Նման զար գա ցու մը բա ցատր վում է աշ խա տանք նե րի 
մե խա նի զաց ման և ար դյու նա վե տու թյան բարձ րա ցող աս տի ճա նով, ի նչ պես նաև կար գա վոր ման պա հանջ նե րի խս տաց-
մամբ:

Հան քի ստեղծ ման կա րիք ներն ու պա հանջ նե րը կախ ված են այն հան գա ման քից, թե ի նչ պա շար (հում-
քային ապ րանք) պետք է ար դյու նա հան վի: Մեծ ծա վալ ու նե ցող ապ րանք նե րը, օ րի նակ` եր կա թի հան քա-
քա րը և ա ծու խը, կեն սա կա նո րեն կախ ված են տրանս պոր տային են թա կա ռուց վածք նե րի (եր կա թու ղի, նա-
վա հան գիստ) առ կա յու թյու նից, այլ օ ժան դակ ո լորտ նե րից ու գոր ծու նե ու թյան տե սակ նե րից (ո րոնք հա ճախ 
ան վա նում են « կա պող օ ղակ ներ»): Եվ ը նդ հա կա ռա կը, ի րենց ծա վալ նե րով փոքր ապ րանք նե րի (օ րի նակ` 
ոս կու) ար դյու նա հա նու մը կա րող է նա խա ձեռն վել հա րա կից կա պող օ ղակ նե րի և են թա կա ռուց վածք նե րի 
նվազ ան հրա ժեշ տու թյան պայ ման նե րում:

 Հան քար դյու նա հա նու մը ցիկ լային բիզ նես է, որ տեղ ապ րանք նե րի գնե րը տա տան վում են այս պես կոչ-
ված « գեր ցիկ լային» հա ճա խա կա նու թյամբ, ին չը, իր հեր թին, կա րող է տևել մեկ կամ մի քա նի տաս նա մյակ: 
Այս պես, 2005 թ. նա խոր դող տաս նա մյա կը (ո րին հա ջոր դել է Չի նաս տա նից ե կող պա հան ջար կի ա ճը) բնու-
թագր վել է ապ րանք նե րի ցածր գնե րով և ե րկ րա բա նա հե տա խու զա կան աշ խա տանք նե րի սահ մա նա փակ 
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ծա վալ նե րով: Մինչ դեռ 2005-2011 թթ. հան քար դյու նա բե րու թյան ո լոր տում ար ձա նագր վել է վե րելք, ո րը մե-
ծա պես պայ մա նա վոր ված էր Չի նաս տա նի պա հան ջար կով: Վեր ջին մի քա նի տա րի նե րին (2011 թ. ի վեր) 
տե ղի է ու նե ցել ապ րանք նե րի գնե րի ա ճի դան դա ղում և նվա զում, ի սկ ներ կա յումս ներդ րող նե րի հե տաքրք-
րու թյու նը հան քային ո լոր տի նկատ մամբ հա մե մա տա բար ըն կել է: Ո լոր տի ղե կա վա րու թյու նը պետք է հաշ վի 
առ նի այս հիմ նա րար ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը:

 Հան քար դյու նա բե րու թյան ո լոր տը զար գա ցումն ու տն տե սա կան ա ճը խթա նե լու զգա լի նե րուժ ու նի: 
Միա ժա մա նակ այն բնո րոշ վում է մի շարք բա ցա սա կան ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րով, ի նչ պի սիք են բնա-
պահ պա նա կան ազ դե ցու թյուն նե րը, սո ցիալ-տն տե սա կան բնույ թի խն դիր նե րը, հո ղօգ տա գործ ման հետ 
կապ ված կոնֆ լիկտ նե րը, ֆի նան սա կան ան կա յու նու թյու նը (օ րի նակ` հո լան դա կան հի վան դու թյու նը) և կո-
ռուպ ցիայի ու ա պօ րի նի ֆի նան սա կան գոր ծարք նե րի ռիս կը` պայ մա նա վոր ված ո լոր տում ներգ րավ ված խո-
շոր գու մար նե րով: Այս խնդ րա հա րույց ուղ ղու թյուն նե րը կար գա վո րե լու հա մար պա հանջ վում են մի ջո ցա ռում-
ներ, ի նչ պի սիք են հա մա պա տաս խան նոր մա տի վային ռե ժի մի մշա կու մը և ներդր ման հա մար պա հանջ վող 
ի նս տի տու ցի ո նալ կա րո ղու թյուն նե րի զար գա ցու մը: 

Գ ծա պատ կեր 1.2. « Մե տաղ նե րի գնային ցու ցի չի» տա տա նում ե րը՝ սկ սած 2000 թ. (ըն դու նե լով, որ 2000 թ. ցու ցի չը 
100 է): Աղ բյու րը` «SNL Metals & Mining» (2014 թ.):

1.2. Հայաստանի աշխարհաքաղաքական միջավայրը և քաղաքական 
ընդհանուր իրավիճակը

 Հա յաս տա նը փոքր եր կիր է: Այն գտն վում է մի տա րա ծաշր ջա նում, ո րը աշ խար հա քա ղա քա կան ա ռու մով 
և՛ բարդ է, և՛ ան կա յուն: Դրա հետևան քով Հա յաս տա նի զար գա ցու մը մե ծա պես կախ ված է հարևան ե րկր նե-
րում, ի նչ պես նաև տա րա ծաշր ջա նում տե ղի ու նե ցող ի րա դար ձու թյուն նե րից: 1991 թ. Խորհր դային Մի ու թյու-
նից ան կա խա նա լուց մինչ օ րս Հա յաս տա նը պահ պա նում է ա մուր տն տե սա կան և քա ղա քա կան կա պեր Ռու-
սաս տա նի հետ, ի սկ 2015 թվա կա նից Հա յաս տանն ան դա մակ ցում է Եվ րա սիա կան մի ու թյա նը: Ա րևմ տյան և 
արևե լյան հարևան ե րկր նե րի հետ Հա յաս տա նի կա պե րը նվազ կա յուն են: Հա յաս տա նի և Ա դր բե ջա նի տա-
րած քում ը նդ գրկ ված և դրանց հա րող տա րածք նե րի շուրջ եր կու ե րկր նե րի միջև գո յու թյուն ու նե ցող հա կա-
մար տու թյու նը չի կար գա վոր վել, այդ ի սկ պատ ճա ռով Թուր քիան՝ որ պես Ա դր բե ջա նի դաշ նա կից, քա ղա քա-
կան հա րա բե րու թյուն ներ չու նի Հա յաս տա նի հետ: Բա ցի այդ, թեև Ի րա նի հետ հա րա բե րու թյուն նե րը ջերմ 
են, մինչև վեր ջերս Ի րա նը են թարկ վել է տն տե սա կան պատ ժա մի ջոց նե րի, այդ պատ ճա ռով հա րա վային ուղ-
ղու թյամբ ա ռև տուրն ու կա պե րը սահ մա նա փակ վել են: Փաս տո րեն միակ ցա մա քային ա ռևտ րային ու ղին՝ 
հյու սի սային ուղ ղու թյամբ, ան ցնում է Վրաս տա նի տա րած քով:
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Աղյուսակ 2.1. Ամ փոփ փաս տեր Հա յաս տա նի մա սին

Մայ րա քա ղա քը՝ Երևան (շուրջ 1.1 մլն բնակ չու թյուն)
 Տա րած քը՝ 29,743 կմ2

 Մեկ շն չի հաշ վով ՀՆԱ-ն (2014 թ.)՝ 3,500 ԱՄՆ դո լար
Բ նակ չու թյու նը՝ 3 մլն 
Բ նակ չու թյան խտու թյու նը՝ 101/ կմ2

 Կյան քի սպաս վող մի ջին տևո ղու թյու նը՝ 71 տա րի
Պտ ղա բե րու թյան գոր ծա կի ցը՝ 1.74
Գ րա գի տու թյան գոր ծա կի ցը՝ >99 տո կոս 
Ար ժույ թը՝ ՀՀ դրամ
 Սահ մա նա կից ե րկր նե րը՝ Ա դր բե ջան, Թուր քիա, Վրաս տան, Ի րան

Ան կա խու թյան հռ չա կու մից մինչ օ րս Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նը ղե կա վար վում է Սահ մա նադ րու-
թյամբ, ո րը հաս տատ վել է 1995 թ. հան րաք վեի հի ման վրա (են թարկ վել է փո փո խու թյուն նե րի 2005 թ., ի սկ 
2015 թ. բա րե փոխ վել է): Իշ խա նու թյան օ րենս դիր մար մի նը Ազ գային ժո ղովն է, ի սկ գոր ծա դիր իշ խա նու թյու-
նը գլ խա վո րում է վար չա պե տը: Նա խա գահն ը նտր վում է հինգ տա րին մեկ և կա րող է պաշ տո նա վա րել ոչ 
ա վե լի, քան եր կու հա ջոր դա կան ժամ կե տով: 

Իշ խա նու թյան դա տա կան ճյու ղի բարձ րա գույն ա տյա նը Սահ մա նադ րա կան դա տա րանն է, ո րն ի րա վա-
սու է ո րո շե լու նա խա գա հի, Ազ գային ժո ղո վի կամ կա ռա վա րու թյան ո րո շում նե րի հա մա պա տաս խա նու թյու նը 
Սահ մա նադ րու թյա նը: Դա տա րա նի 9 ան դամ նե րից 5-ը նշա նակ վում են Ազ գային ժո ղո վի, ի սկ 4-ը` ե րկ րի 
նա խա գա հի կող մից: 

Ազ գային ժո ղո վում ներ կա յումս մե ծա մաս նու թյուն է կազ մում Հան րա պե տա կան կու սակ ցու թյու նը, ո րն 
ազ գային պահ պա նո ղա կան կու սակ ցու թյուն է: Գոր ծող նա խա գահ Սերժ Սարգ սյա նը նաև հան դի սա նում է 
Հան րա պե տա կան կու սակ ցու թյան ղե կա վա րը:

 Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան տա րած քը բա ժան վում է տա սը մար զի` գու մա րած մայ րա քա ղաք Երևա-
նը, ո րն ի նք նա կա ռա վար ման ա ռան ձին հա մա կարգ ու նի: Մարզ պետ ներն ի րա կա նաց նում են ե րկ րի կա ռա-
վա րու թյան տա րած քային քա ղա քա կա նու թյու նը և հա մա կար գում են գոր ծա դիր իշ խա նու թյան տե ղա կան 
մար մին նե րի գոր ծու նե ու թյու նը: 

Ներ դիր. Որ քա նով է ա զատ Հա յաս տա նը
«Ֆ րի դոմ հաուս» մի ջազ գային ՀԿ-ի գնա հատ մամբ՝ 7 միա վո րա նոց սանդ ղա կով ա զա տու թյան գնա-

հա տա կա նը Հա յաս տա նում ներ կա յումս 4.5 է: Այս գնա հա տա կա նը նե րա ռում է քա ղա քա կան ի րա վունք-
նե րը (ը նտ րա կան գոր ծըն թաց, քա ղա քա կան մաս նակ ցու թյուն, կա ռա վա րու թյան գոր ծու նե ու թյուն) և 
քա ղա քա ցիա կան ա զա տու թյուն նե րը (խոս քի ա զա տու թյուն, միա վո րում ներ ձևա վո րե լու ի րա վունք ներ, 
օ րեն քի գե րա կա յու թյուն, ան ձնա կան ի նք նա վա րու թյուն): Գնա հատ ման սանդ ղա կում 1-ը ար տա հայ տում 
է ա զա տու թյան ա մե նա բարձր, ի սկ 7-ը` ա մե նա ցածր գնա հա տա կա նը («Freedom of the World», 2016): 
Տա րա ծաշր ջա նի այլ ե րկր նե րի հա մե մատ՝ Հա յաս տանն ա վե լի ա զատ է, քան Ա դր բե ջա նը (6.5), Ռու-
սաս տա նը (6) և Ի րա նը (6)` զի ջե լով Վրաս տա նին (3) և Թուր քիային (3.5):
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2. Երկրաբանություն, հանքարդյունահանման 
և երկրաբանական հետազոտությունների 
գործունեություն

2.1. Տարածաշրջանային երկրաբանությունը և մետաղագոյացումը
Երկ րա բա նա կան ա ռու մով Կով կա սյան տա րա ծաշր ջա նը ձևա վոր վել է Կայ նո զո յան դա րաշր ջա նի վեր ջում 

աֆ րի կա-ա րա բա կան մայր ցա մա քային սա լի (հա րա վային ուղ ղու թյամբ) և եվ րա սիա կան սա լի (հյու սի սային 
ուղ ղու թյամբ) տե ղա շարժ ման ու բախ ման հետևան քով: Այս պի սով, տա րած քը դեռևս տեկ տո նա պես ակ տիվ 
է, հա ճախ տե ղի են ու նե նում ե րկ րա շար ժեր, ի սկ հրա բուխ ներն ակ տիվ են ե ղել ը նդ հուպ մինչև չոր րոր դա-
կան բաժ նի հո լո ցեն ժա մա նա կաշր ջա նը (<11.7 հա զար տա րի ա ռաջ): 

Հա յաս տա նը գրե թե ամ բող ջո վին գտն վում է Փոքր Կով կա սի (Կով կա սյան տա րա ծաշր ջա նի հա րա վային 
մա սի) տա րած քում, ի սկ Հա յաս տա նի ե րկ րա բա նա կան կա ռուց ված քը (պատ կեր 2.1) ձգ վում է մինչև Վրաս-
տան, Ա դր բե ջան և Ի րա նի հյու սի սային շր ջան նե րը: Սա բա ցատր վում է աֆ րի կա-ա րա բա կան և եվ րա սիա-
կան սա լե րի բախ ման ուղ ղու թյամբ (մո տա վո րա պես հա րավ-ա րև մուտք և հյու սիս-արևելք), ո րի հետևան քով 
ո ղջ Կով կա սում տե ղի են ու նե ցել կա ռուց ված քային փո փո խու թյուն ներ հյու սի սարևմ տյան և հա րա վարևե լյան 
ուղ ղու թյուն նե րով: 

Մայր ցա մա քային ծայ րա մա սում գտն վող իր տա րած քով, բազ մա թիվ հրա բուխ նե րով (հա րա կից ստոր-
գետ նյա ե րկ րա բա նա կան գոր ծըն թաց նե րով) և Եվ րա սիա կան մայր ցա մա քային ծայ րա մա սում նե րառ ված իր 
շր ջան նե րի էկ զո տիկ ե րկ րա բա նա կան ռե լի եֆ նե րով հան դեձ՝ օգ տա կար հա նա ծո նե րի տե սան կյու նից Հա-
յաս տա նը բնո րոշ վում է բազ մա տե սակ և հե ռան կա րային ե րկ րա բա նու թյամբ: Ել նե լով ե րկ րա բա նա կան մի-
ջա վայ րից և հան քար դյու նա հան ման մա սին պատ մա կան տե ղե կատ վու թյու նից՝ կա րե լի է ա սել, որ Հա յաս-
տա նը գլ խա վո րա պես հա րուստ է պղն ձով և ոս կով: Պղն ձի հետ հան դի պող մո լիբ դե նը և ոս կու հետ հան-
դի պող ար ծա թը, ի նչ պես նաև հա վե լյալ հիմ նային մե տաղ նե րը (օ րի նակ՝ ցինկն ու կա պա րը) ևս կա րող են 
հե տաքրք րու թյուն ներ կա յաց նել տե ղա կան մա կար դա կում: 

Ինչ վե րա բե րում է մե տա ղա կան հա նա ծո նե րին, ա պա ա ռա վել հա րուստ պա շար ներ կա րող են ու նե նալ 
յու րայից մինչև պա լե ո գե նյան դա րաշր ջան նե րում ձևա վոր ված ե րկ րա բա նու թյուն ու նե ցող տա րածք նե րը՝ 
հատ ված գրա նի տոիդ նե րով (պատ կեր 2.1): Այս տա րածք նե րում հայտ նա բեր ված և ար դյու նա հան վող լա վա-
գույն պա շար նե րը գտն վում են գլ խա վո րա պես ե րեք շր ջան նե րում, դրանք ե ն՝ (i) Ա լա վեր դու շր ջա նը հյու սի-
սում, որ տեղ առ կա են հիմ նա կա նում բազ մա մե տա ղա կան (օ րի նակ՝ Ախ թա լա) և պղն ձի (օ րի նակ՝ Ա լա վեր դի 
և Շամ լուղ) հրաբ խային ծագ ման զանգ վա ծային սուլ ֆի դային տե սա կի պա շար ներ, ի նչ պես նաև պղինձ-պոր-
ֆի րային հան քայ նաց ման տե սա կի պա շար ներ (օ րի նակ՝ Թե ղուտ), (ii) հա րավ-արևել քում Կա պա նի տա րած-
քը, ո րն իր ե րկ րա բա նու թյամբ նման է Ա լա վեր դու տա րած քին և, հետևա բար, պղն ձի (օ րի նակ՝ Կա պա նի 
կենտ րո նա կան շր ջա նում) և բազ մա մե տա ղա կան (օ րի նակ՝ Շա հու մյան) հրաբ խային ծագ ման զանգ վա ծային 
սուլ ֆի դային տե սա կի պա շար ներ ու նի (այս տե սա կի ե րկ րա բա նու թյուն է առ կա Վրաս տա նից մինչև Հա յաս-
տա նի հյու սի սարևե լյան շր ջան նե րը ձգ վող տա րածք նե րում, ո րոնք Կա պա նով հաս նում են մինչև Ի րա նի տա-
րածք նե րը), (iii) հա րավ-ա րև մուտ քում Զան գե զու րի լեռ նաշղ թան, ո րը Մեղ րիից մոտ 50 կմ եր կա րու թյամբ 
ձգ վում է դե պի հյու սիս-ա րև մուտք, այս տեղ գտն վում են պղն ձի և պղինձ-մո լիբ դե նի պա շար ներ (օ րի նակ՝ 
Քա ջա րան և Ա գա րակ): 

Վե րոն շյալ տե սա կի պա շար նե րում, ո րոնք պա րու նա կում են մե կից ա վե լի մե տաղ ներ, եր բեմն հայտ նա-
բեր վում է ոս կի: Ա վե լին, Վայոց ձո րում Ա մուլ սա րը և այլ ոս կու հան քե րը, Սևա նա լճի հա րա վային մա սից 
դե պի արևելք գտն վող Սոթ քի ոս կու հան քը և Սևա նա լճի հյու սի սային շր ջա նից դե պի ա րև մուտք գտն վող 
մի շարք ոս կու պա շար ներ (տե՛ս բա ժին 2.3) վկա յում են այն մա սին, որ Հա յաս տա նի ու րիշ տա րածք նե րը ևս 
կա րող են ոս կի պա րու նա կել: 

Հա յաս տա նի տա րած քից դուրս՝ Ի րա նում՝ Հա յաս տա նից մոտ 25-30 կմ հե ռա վո րու թյան վրա՝ հա րավ-
արևմ տյան ուղ ղու թյամբ գտն վում է Սան գա նի պղն ձա մո լիբ դե նային հան քը: Սան գա նը պղն ձի ա ռն վազն 700 
մի լի ոն տոն նա պա շար ներ ու նի, ո րոն ցում պղն ձի պա րու նա կու թյու նը 0.6-0.7 տո կոս է (Osanloo and Ataei, 
1998, Etminan, 2012): Սրա շնոր հիվ այն հա մար վում է պղն ձա պոր ֆի րային հան քայ նաց ման տե սա կի ա մե-
նա բարձր պա րու նա կու թյուն ու նե ցող ա մե նա խո շոր հան քա վայ րե րից մեկն աշ խար հում: Քա ջա րա նի պա-



Հանքարդյունաբերության ոլորտի կայունության ռազմավարական գնահատում. Հայաստան 7

շար նե րի հետ միա սին այն հս տակ վկա յում է, որ Զան գե զու րի լեռ նաշղ թան կա րող է պա րու նա կել պղն ձա-
պոր ֆի րային հան քայ նաց ման տե սակ: Հա յաս տա նով ձգ վող Փոքր Կով կա սյան լեռ նաշղ թայի տա րած քում 
գո յու թյուն չու նեն այլ խո շոր հան քեր, ի սկ Վրաս տա նի հա րա վային շր ջա նում Մադ նե ու լիի պղն ձի և ոս կու 
մի ջին չա փի հան քա վայրն իր պա շար նե րի կա ռուց ված քով և ծա վա լով նման է Ա լա վեր դու տա րած քում գտն-
վող ո րոշ պա շար նե րին:

Պատ կեր 2.1. Հա յաս տա նի ե րկ րա բա նա կան քար տե զը

« Հան քար դյու նա հա նող ե րկր նե րում» հա մե մա տա բար հեշտ հայտ նա բեր վող (օ րի նակ` ծա վա լուն մա կե-
րե սային) պա շար նե րը մեծ մա սամբ ար դեն հայտ նա բեր ված են: Նույ նիսկ մե տա ղա կան հա նա ծո նե րի հնա-
րա վոր պա շար նե րի առ կա յու թյան հա մար նպաս տա վոր ե րկ րա բա նա կան կա ռուց վածք ու նե ցող ե րկր նե րում, 
օ րի նակ` Հա յաս տա նում, տն տե սա կան նշա նա կու թյուն ու նե ցող լրա ցու ցիչ պա շար նե րի հայտ նա բեր ման հա-
մար պա հանջ վում են բարձ րա կարգ և եր կա րատև հե տա խու զա կան աշ խա տանք ներ: Քա նի որ վեր ջին շր-
ջա նում Հա յաս տա նում միայն ե րկ րա բա նա կան հե տա խու զա կան փոք րա ծա վալ բարձ րա կարգ աշ խա տանք-
ներ են ի րա կա նաց վել, խորհր դային շր ջա նում էլ հե տա խու զա կան աշ խա տանք նե րում կի րառ վել են այ սօր 
ար դեն հնա ցած ե ղա նակ ներ, և նման աշ խա տանք ներն ուղղ վել են հիմ նա կա նում խո շոր պա շար նե րի հայտ-
նա բեր մա նը, և հե տաքրք րու թյուն ներ կա յացնղ ե րկ րա բա նու թյու նը հիմ նա կա նում « թաքն ված» է մի ո ցեն-չոր-
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րոր դա կան բաժ նում (պատ կեր 2.1), ա պա կա րե լի է են թադ րել, որ Հա յաս տա նը դեռևս օգ տա կար հա նա ծո-
նե րի, հատ կա պես պղն ձի և ոս կու պա շար ներ ու նի: Ա մուլ սա րի ծրա գի րը, ո րը նա խա տե սում է ար դյու նա հա-
նել ող ջամ տո րեն խո շոր քա նա կու թյամբ ոս կի (տա րե կան շուրջ 200,000 ուն ցիա 10 տար վա կտր ված քով, 
տե՛ս ստորև), հաս տա տում է աս վա ծը: 

Հա յաս տա նի ե րկ րա բա նա կան կա ռուց վածք նե րը և ա պար նե րի բա ղադ րու թյուն նե րը հնա րա վո րու թյուն են 
ա պա հո վում ներ քին պա հան ջար կը բա վա րա րե լու նպա տա կով շի նա րա րա կան տար բեր քա րե րի (հիմ նա կա-
նում տուֆ, գաբ րոիդ ներ, բա զալտ/ան դե զիտ, մար մար) և լցա նյու թե րի (ա վազ, կո պիճ, ման րա քար) ար դյու-
նա հան ման հա մար: Մաս նա վո րա պես տու ֆի ո րոշ տե սակ ներ ի րենց ո րա կով ևս պի տա նի են ար տա հան ման 
հա մար: Ի նչ վե րա բե րում է այլ ոչ մե տա ղա կան հա նա ծո նե րին, ա պա Հա յաս տա նը պեր լի տի, բեն տո նի տի, 
դիա տո մի տի և ցե ո լիտ նե րի հա մար ժեք պա րու նա կու թյամբ պա շար ներ ու նի: Գո յու թյուն ու նեն նաև կի սա-
թան կար ժեք քա րե րի (օ րի նակ՝ ա գաթ և հաս պիս) ո րոշ պա շար ներ: 

2.2. Երկրաբանական տվյալներն ու տեղեկատվությունը
 Հա յաս տա նում գո յու թյուն չու նի ե րկ րա բա նա կան հե տա զո տու թյուն ներ ի րա կա նաց նող պե տա կան կազ-

մա կեր պու թյուն, և 1990-ա կան նե րի կե սե րին սկս ված հան քար դյու նա բե րու թյան ո լոր տի մաս նա վո րե ցու մից 
մինչ օ րս պե տու թյան կող մից չեն կա տար վել տա րա ծաշր ջա նային (կամ ա ռա վել ման րակր կիտ) ե րկ րա-
բա նա կան քար տե զագր ման, հա նա ծո նե րի ո րոն ման կամ հա նա ծո նե րի պա շար նե րի գնա հատ ման աշ խա-
տանք ներ: Փաս տո րեն, թեև տպագր վել են ա վե լի ուշ կազմ ված ո րոշ ե րկ րա բա նա կան քար տեզ ներ (օ րի նակ՝ 
2005 թ. կազմ ված 1:500,000 մասշ տա բով ազ գային ե րկ րա բա նա կան քար տե զը), դրանք գլ խա վո րա պես 
հիմն ված են նախ կի նում կա տար ված քար տե զագր ման աշ խա տանք նե րի վրա:

 Խորհր դային ժա մա նակ նե րում ձեռ նարկ վել են բա վա կան ծա վա լուն հե տա խու զա կան աշ խա տանք ներ: 
Դրանց ար դյունք ներն ար տա ցոլ ված են հա նա ծո նե րի պա շար նե րի մա սին մոտ 1,488 հաշ վետ վու թյուն նե-
րում, ո րոնք նե րա ռում են նկա րագ րա կան բա ժին ներ և թվային տվյալ ներ պա րու նա կող հա վել ված ներ: Հաշ-
վետ վու թյուն նե րը պահ վում են « Հան րա պե տա կան ե րկ րա բա նա կան ֆոնդ» ՊՈԱԿ-ում և տե ղե կատ վու թյան 
ար ժե քա վոր աղ բյուր են, ո րը պետք է հե տաքրք րու թյուն ներ կա յաց նի հե տա խու զա կան նոր նա խա ձեռ նու-
թյուն նե րի հա մար: 

2.3. Հանքարդյունաբերությունը և հանքային պաշարները 
Հայաստանում

 Մե տա ղա կան օգ տա կար հա նա ծո նե րի ար դյու նա հա նու մը
 Մե տաղ նե րի ար դյու նա հա նու մը հին պատ մու թյուն ու նի Հա յաս տա նում, ի սկ պղն ձի ար դյու նա հա նու-

մը սկս վել է Հա յաս տա նի հյու սի սային շր ջա նում գտն վող Ա լա վեր դի ում 1770-ա կան նե րին: 1840-ա կան նե րին 
Կա պա նում սկ սել են ար դյու նա հա նել պղինձ, ի սկ XX դա րի կե սե րին սկ սել է գոր ծել Քա ջա րա նի ա վե լի խո շոր 
պղն ձա մո լիբ դե նային հան քը: Վեր ջին 50 տա րում բաց վել են ու րիշ ա վե լի փոքր հան քեր, ո րոն ցից մի քա նի-
սը գոր ծում են առ այ սօր (օ րի նակ՝ Ա գա րա կի պղն ձա մո լիբ դե նային հան քը և Շա հու մյա նի բազ մա մե տա ղա-
կան հան քը): Չնա յած հան քար դյու նա հան ման եր կա րա մյա պատ մու թյա նը՝ ե րկ րում չի զար գա ցել դի վեր սի-
ֆի կաց ված խո շոր հան քար դյու նա բե րու թյու ն, ի սկ բա ցա ռու թյամբ խո շոր և կա յուն աշ խա տող մեկ հան քի` 
Քա ջա րա նի (ա ղյու սակ 2.1), այ սօր ո լոր տում գոր ծում են ըն դա մե նը մի քա նի փոքր և մի ջին հան քեր, ո րոնք, 
թվում է, տն տե սա պես կեն սու նակ չեն: 

Այս պի սով, տր վել է մե տա ղա կան հա նա ծո նե րի ար դյու նա հան ման 27 ի րա վունք (ա ղյու սակ 2.1, գծա-
պատ կեր 2.2), ո րոն ցից 14-ը գոր ծող հան քե րի, ի սկ 13-ը՝ դեռևս հե տա խու զա կան աշ խա տանք նե րի փու լում 
գտն վող ծրագ րե րի հա մար: Գոր ծող 14 հան քե րից 8-ը հան րա գու մա րային ա ռու մով վնա սով են աշ խա տել 
2010-2014 թթ. (ա ղյու սակ 2.1, նշ ված են դե ղին գույ նով), ի սկ դրանց մեծ մա սը վնա սով է աշ խա տել ա մեն 
տա րի (ո լոր տի տն տե սա կան գնա հա տու մը տե՛ս գլուխ 6-ում): Ը նդ հա նուր առ մամբ, վնա սով աշ խատղ հան-
քե րը շատ դեպ քե րում ա նընդ հատ չեն գոր ծում: Սույն ու սում նա սիր ման շր ջա նակ նե րում մեր այ ցե լած հան-
քե րից եր կու սը ևս չէին աշ խա տում: 

Ընդ հա նուր առ մամբ, պղինձն ու ոս կին Հա յաս տա նում ար դյու նա հան վող հիմ նա կան մե տաղ ներն են: Հա-
կա ռակ տա րած ված կար ծի քի, մե տա ղա կան հա նա ծո նե րի ար դյու նա հան ման ը նդ հա նուր ծա վա լում մո լիբ-
դե նի մաս նա բա ժի նը փոքր է (ար դյու նա հան ված ծա վա լի 1 տո կո սից պա կաս): Ցին կը, կա պա րը և ար ծա թը 
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նույն պես փոքր մաս նա բա ժին ու նեն ը նդ հա նուր ար տադ րան քում, սա կայն դրանց նշա նա կու թյու նը կարևոր է 
տե ղա կան մա կար դա կում, գլ խա վո րա պես՝ Շա հու մյա նում:

 Քա ջա րա նի պղն ձա մո լիբ դե նային գոր ծա րա նը տա րե կան ար տադ րում է մոտ 18.5 մի լի ոն տոն նա հան-
քա նյութ (տա րե կան թույ լատր ված 12.5 մի լի ոն տոն նայի հա մե մատ, ա ղյու սակ 2.1)՝ պղն ձի 0.25 տո կոս և մո-
լիբ դե նի 0.03 տո կոս պա րու նա կու թյամբ: Քա ջա րա նի ար տադ րան քը կազ մում է Հա յաս տա նի հան քար դյու-
նա բե րու թյան շր ջա նա ռու թյան 60 տո կո սը: Հան քա նյու թի հաս տատ ված պա շար նե րը, Է ԲՊՆ-ի տե ղե կատ-
վու թյան հա մա ձայն, մոտ 2,244 մի լի ոն տոն նա են, և ը ստ գնա հատ ման՝ հան քը կա րող է գոր ծել ևս 100-120 
տա րի:

Պղն ձա պոր ֆի րային հան քայ նաց ման տե սա կի մեկ այլ հանք, ո րը կա րող է դառ նալ խո շոր ար տադ րող, 
« Վալ լեքս գրու պի» Թե ղու տի հանքն է Լո ռու մար զում, ո րը սկ սել է գոր ծել 2014 թ. վեր ջին: Ըն կե րու թյան 
կայ քէ ջի հա մա ձայն (մուտ քը տվյալ կայ քէջ կա տար վել է 2016 թ. հուն վա րի 7-ին)՝ հան քա նյու թի պա շար նե րը 
կազ մում են ա վե լի քան 454 մի լի ոն տոն նա՝ պղն ձի 0.36 տո կոս և մո լիբ դե նի 0.02 տո կոս պա րու նա կու թյամբ: 
Նա խա տես վում է, որ վե րամ շա կող գոր ծա րա նը կու նե նա տա րե կան 7 մի լի ոն տոն նայի հզո րու թյուն: Այս պի-
սով, վե րամ շա կող գոր ծա րան նե րի ար դյու նա վե տու թյու նից կախ ված՝ պղն ձի ար տադ րու թյու նը տե սա կա նո-
րեն կա րող է հա վա սար վել Քա ջա րա նի ար տադ րու թյան կե սին: 

Ինչ վե րա բե րում է ոս կուն, ա պա հիմ նա կան ար տադ րողն է Սոթ քի հան քը: Ը նդ ո րում, ոս կին կարևոր 
մե տաղ է նաև « Դան դի Փրեշս Մե թըլ զի» Շա հու մյա նի հան քում: Հաշ վե տու տվյալ նե րի հա մա ձայն՝ մի քա-
նի ա վե լի փոքր հան քե րում ոս կու պա րու նա կու թյու նը հա ճախ բարձ րից մինչև չա փա զանց բարձր է, ին չի 
շնոր հիվ ո րոշ փոքր պա շար նե րի ար դյու նա հա նու մը դառ նում է տն տե սա պես նպա տա կա հար մար (ա ղյու սակ 
2.1, Մղարտ, Մեղ րա ձոր և Մեղ րա ձոր-Լու սա ջուր): Ի նչևէ, այս հան քե րում պա շար նե րի ծա վալ ներն այն քան 
փոքր են, որ ա կն կալ վում է՝ դրանց շա հա գործ ման տևո ղու թյու նը շատ կարճ կլի նի: 

Ի տար բե րու թյուն ոս կու բարձր պա րու նա կու թյամբ, բայց փոքր ծա վալ նե րի պա շար ներ ու նե ցող բազ-
մա թիվ հան քե րի, « Լի դիան Ին թեր նե շըն լի» (« Գե ո թիմ» ՓԲԸ, ա ղյու սակ 2.1) Ա մուլ սա րի հանքն ու նի ոս կու 
ցածր պա րու նա կու թյամբ մե ծա ծա վալ պա շար ներ: Ծրա գի րը կա տա րել է տեխ նի կատն տե սա կան հիմ նա վո-
րում և ա պա հո վել հան քի կա ռուց ման հա մար պա հանջ վող ֆի նան սա վոր ման մեծ մա սը: Ըն կե րու թյան կայք-
է ջի հա մա ձայն (մուտ քը տվյալ կայ քէջ կա տար վել է 2016 թ. հուն վա րի 7-ին)՝ հաս տատ ված պա շար նե րը (ոս-
կու 0.20 գրան/ տոն նա նվա զա գույն պա րու նա կու թյամբ) կազ մում են մոտ 67 մի լի ոն տոն նա՝ ոս կու 0.79 գ/տ 
և ար ծա թի 3,68 գ/տ պա րու նա կու թյամբ: « Լի դիա նը» նա խա տե սում է շա հա գոր ծել հան քը 10 տա րի՝ ա պա-
հո վե լով ոս կու տա րե կան 200,000 ուն ցիա (5,700 կգ/ տա րի) ար տադ րու թյուն: Գոր ծու նե ու թյան 10 տար վա 
ժա մա նա կա հատ վա ծում տա րե կան ար տադ րու թյան ար ժե քը՝ հիմն ված մե տաղ նե րի ըն թա ցիկ գնե րի վրա, 
կհա վա սար վի Քա ջա րա նի ար տադ րու թյան ար ժե քին, այ սինքն՝ կկազ մի 200 մլն ԱՄՆ դո լար: 
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Գ ծա պատ կեր 2.2. Մե տա ղա կան օգ տա կար հա նա ծո նե րի ար դյու նա հան ման ծրագ րե րը Հա յաս տա նում

Ոչ մե տա ղա կան օգ տա կար հա նա ծո նե րը 
Հա յաս տա նում ար դյու նա բե րա կան հա նա ծո նե րի ար դյու նա հան ման կամ հո րատ ման հա մար ե ղել է շուրջ 

440 թույլ տվու թյուն, դրանց գե րակշ ռող մա սը նա խա տես ված է շի նա րա րա կան քա րե րի, լցա նյու թե րի2 կամ 
շի նա րա րա կան նպա տակ նե րով օգ տա գործ վող այլ նյու թե րի հա մար (ա ղյու սակ 2.2): 

Աղյուսակ 2.2. Հա յաս տա նում տար բեր տե սակ նե րի ար դյու նա բե րա կան հա նա ծո նե րի ար դյու նա հան ման թույլ տվու-
թյուն նե րի մո տա վոր թի վը: Բա ցա ռու թյամբ վեր ջին կա տե գո րիայի (այլ ար դյու նա բե րա կան հա նա ծո ներ), թույլ տվու-
թյուն նե րի թի վը ստույգ չէ, քա նի որ դրանց մի մա սը նա խա տես ված է մե կից ա վե լի ար դյու նա բե րա կան հա նա ծո նե րի 
ար դյու նա հան ման հա մար:

Նյութ Ընդ հա նուր օգ տա գոր ծում Թույլ տվու թյուն նե րի թիվ

Տուֆ Շի նա րա րա կան քար 115

Բա զալտ, ան դե զիտ, դո լե րիտ Շի նա րա րա կան քար, լցա նյութ 100

2 Լցանյութը կոշտ մանրացված նյութ է, որն օգտագործվում է շինարարությունում և սովորաբար ներառում է ավազ, կոպիճ 
և մանրաքար: Հայաստանում բազալտը, անդեզիտը և դոլերիտը հաճախ մանրացված տեսքով օգտագործվում են որպես լցանյութ՝՝ 
միաժամանակ ծառայելով որպես դեկորատիվ և շինարարական քար:
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Նյութ Ընդ հա նուր օգ տա գոր ծում Թույլ տվու թյուն նե րի թիվ

Ա վազ և կո պիճ Լ ցա նյութ 70

Տ րա վեր տին Շի նա րա րա կան քար 35

Պ լու տո նիկ հրաբ խային քա րեր, օր.՝ 
գրա նիտ, տո նա լիտ, դի ո րիտ, գաբ րո 
և այլն

Շի նա րա րա կան քար, լցա նյութ 20

Պեմ զա Շի նա րա րու թյուն (օր.՝ խա րա մային 
կո ներ), լցա նյու թեր

25

Հ րաբ խային խա րամ (շ լակ) Լ ցա նյութ 15

Գիպս Պատ շա րու թյուն, շի նա րա րա կան 
սա լեր, ցե մեն տի հումք

15

Մար մար Շի նա րա րա կան քար 10

Կ րա քար Շի նա րա րա կան քար, ցե մեն տի 
հումք 

10

Այլ շի նա րա րա կան կամ դե կո րա տիվ 
քա րեր, օր.՝ բե կո րային ա պար ներ, 
ա վա զա քար, բրեկ չիա ներ

Շի նա րա րա կան քար 10

Այլ ար դյու նա բե րա կան հա նա ծո ներ, 
պեր լիտ (5), բեն տո նիտ (2), դիա տո-
միտ (1), մագ նե զիտ (1)

Տար բեր նշա նա կու թյուն նե րով օգ-
տա գոր ծում՝ կախ ված նյու թի ֆի զի-
կա կան և/ կամ քի միա կան հատ կա-
նիշ նե րից

9

 Հա յաս տա նում տու ֆը ար դյու նա հան վում է գլ խա վո րա պես ա րևմ տյան շր ջան նե րում՝ Ա րա գա ծոտ նում, 
Ար մա վի րում և Շի րա կում (պատ կեր 2.3ա): Գո յու թյուն ու նեն տու ֆի մի քա նի տե սակ ներ, ո րոն ցից մի քա-
նի սը պի տա նի են ար տա հան ման հա մար: Ան ցյա լում Հա յաս տա նից ար տա հան ված տու ֆը լայ նո րեն օգ տա-
գործ վում էր որ պես շի նա րա րա կան քար ո ղջ Խորհր դային Մի ու թյու նում: Պայ մա նա վոր ված Հա յաս տա նի 
ներ կայիս աշ խար հա քա ղա քա կան դրու թյամբ՝ դժ վա րա ցել է այս շի նա րա րա կան քա րի ար տա հա նու մը, սա-
կայն ո րոշ ըն կե րու թյուն ներ փոքր ծա վալ նե րով ար տա հա նում են այն: Շի նա րա րա կան այլ քա րե րի ար դյու-
նա հա նու մը ևս բնո րոշ է ո րո շա կի տա րածք նե րին, որ տեղ ա պա հով վում է դրանց պա շար նե րի հա մար ժեք 
պա րու նա կու թյու նը (հա մե մա տու թյան հա մար տե՛ս պատ կեր 2.3ա):

Լ ցա նյու թե րի ար դյու նա հա նու մը մեծ մա սամբ ի րա կա նաց վում է ե րկ րի կենտ րո նա կան շր ջան նե րում, 
ո րոնք հան դի սա նում են զար գաց ման և ուր բա նի զա ցիայի հիմ նա կան կենտ րոն նե րը: Այս պի սով, ա վա զի և 
կո պի ճի հան քե րի մեծ մա սը գտն վում է ա րև մուտ քում՝ Ա րա րա տի և Ար մա վի րի մար զե րում, սա կայն մի քա նի 
նման քար հան քեր հան դի պում են նաև ե րկ րի հյու սի սային շր ջան նե րում (պատ կեր 2.3բ): Բա զալ տի և ան դե-
զի տի, պեմ զայի և հրաբ խային խա րա մի ար դյու նա հա նու մը մեծ մա սամբ կենտ րո նա ցած է Երևա նի շր ջա կա 
տա րածք նե րում (պատ կեր 2.3բ):
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Պատ կեր 2.3ա. Շի նա րա-
րա կան քա րե րի հան քե րի 
տե ղա կա յու մը Հա յաս տա նում 
(քար տե զը վերց վել է Է ԲՊՆ-ի 
կայ քէ ջից): Հիմ ա կան ար-
տադ րա տե սակ նե րը՝ նարն ջա-
գույն – տուֆ, մուգ կա պույտ 
– բա զալտ, ան դե զիտ, կա նաչ 
– մար մար, տրա վեր տին, վար-
դա գույն – մուգ բե կո րային 
ա պար, օր.՝ գաբ րո, դի ո րիտ:

Պատ կեր 2.3բ. Լցա նյու թե րի 
հան քե րի տե ղա կա յու մը Հա-
յաս տա նում 2010 թ. (քար տե զը 
վերց վել է Է ԲՊՆ-ի կայ քէ ջից): 
Հիմ ա կան ապ րան քա տե սակ-
նե րը՝ դե ղին օ ղակ ներ – ա վազ 
և կո պիճ, մա նու շա կա գույն քա-
ռա կու սի ներ – բա զալտ, ան դե-
զիտ, շա գա նա կա գույն օ ղակ-
ներ – հրաբ խային խա րամ, 
բաց շա գա նա կա գույն օ ղակ ներ 
– պեմ զա: 
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Չ նա յած քար հան քե րի թի վը հա մե մա տա բար մեծ է, շի նա րա րա կան քա րե րի և լցա նյու թե րի ար տադ րու-
թյան ը նդ հա նուր ծա վա լը փոքր է՝ հա մե մա տած ե րկ րի չա փե րի հետ (գ ծա պատ կեր 2.4): Սա նշա նա կում է, 
որ յու րա քան չյուր քար հանք փոքր է կամ ար տադ րու թյան մե թոդ նե րը ար դյու նա վետ չեն, կամ էլ կի րառ վող 
տվյալ նե րը հու սա լի չեն: Դա տե լով դաշ տային այ ցե րից և պե տա կան կա ռույց նե րի հետ ու նե ցած հար ցա-
զրույց նե րից՝ կա րե լի է փաս տել, որ ա ռա ջին են թադ րու թյու նը մե ծա պես հա մա պա տաս խա նում է ի րա կա նու-
թյա նը: Դժ վար կլի նի ար դյու նա վետ կար գա վո րել և վե րահս կել մի ո լորտ, ո րը բաղ կա ցած է մի քա նի հա րյուր 
փոքր և վատ շա հա գործ վող հան քե րից: 

Արտադրություն/հողի մակերեսը

Արտադրություն/բնակչություն
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Գ ծա պատ կեր 2.4. Լցա նյու թե րի և շի նա րա րա կան քա րե րի ար տադ րու թյու նը՝ հա րա բե րած ե րկ րի չա փե րի և բնակ-
չու թյան հետ: Ե րկր նե րում բնակ չու թյան խտու թյու նը շուրջ 80-140 է, ձա խից՝ աջ: Տվյալ նե րի աղ բյուր ներ՝ Է ԲՊՆ 
(www.minenergy.am), Եվ րո պա կան հանձ նա ժո ղով – Եվ րոս տատ (ec.europa.eu/Eurostat), «Minerals UK»  
(www.bgs.ac.uk/mineralsuk/statistics):

Հա յաս տա նում այլ տե սակ նե րի ար դյու նա բե րա կան հա նա ծո նե րի ար տադ րու թյու նը, ը նդ հա նուր առ մամբ, 
նույն պես փոք րա ծա վալ է և սահ մա նա փակ վում է փոք րա քա նակ ապ րան քա տե սակ նե րով (ա ղյու սակ 2.3): 
Ան ցյա լում պեր լիտն ար տադր վել է շատ մեծ ծա վալ նե րով (1990 թ. մոտ 2,200,000 տ), ին չի շնոր հիվ Հա-
յաս տա նը հա մար վել է ա մե նա խո շոր ար տադ րո ղը նախ կին խորհր դային հան րա պե տու թյուն նե րի շար քում: 
Վեր ջին տա րի նե րին (ան կա խու թյան հռ չա կու մից հե տո) Հա յաս տա նը պեր լիտն ար տա հա նում է նաև եվ րո-
պա կան և հարևան շու կա ներ: Պեր լի տի զգա լի մա սը, այ նուա մե նայ նիվ, օգ տա գործ վել է որ պես թեթև բե-
տո նային լցա նյութ, մինչ դեռ տվյալ հա նա ծոյի ո րակն այն պի սին է, որ այն կա րող է օգ տա գործ վել նաև ար-
դյու նա բե րա կան այլ նպա տակ նե րով (օ րի նակ՝ ֆիլտ րային փո շի, ա պա կու ար տադ րու թյուն և ջեր մա մե կու սա-
ցում): Չնա յած այ սօր պեր լի տի ար տադ րու թյան ծա վալ նե րը շատ ա վե լի փոքր են, կազ մում են հա մաշ խար-
հային ար տադ րու թյան մոտ 2.2 տո կո սը: 

Բեն տո նի տը և դիա տո մի տը ևս ան ցյա լում ար դյու նա հան վել են ա վե լի մեծ ծա վալ նե րով, մինչ դեռ այ սօր 
դրանց մաս նա բա ժի նը հա մաշ խար հային ար տադ րու թյու նում կազ մում է, հա մա պա տաս խա նա բար, 0.9 տո-
կոս և 0.1 տո կոս: Հաշ վի առ նե լով ան ցյա լում ի րա կա նաց ված ար դյու նա հա նու մը և այն հան գա ման քը, որ 
տար բեր ո րակ նե րի (հատ կա պես բարձ րա կարգ վերջ նա կան օգ տա գործ ման հա մար նա խա տես ված) ար-
տադ րու թյան ուղ ղու թյամբ զգա լի զար գա ցում տե ղի չի ու նե ցել, կա րե լի է ա սել, որ ար դյու նա բե րա կան հա-
նա ծո նե րի ո լոր տը զար գա նա լու հնա րա վո րու թյուն ու նի: 

http://www.minenergy.am
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Աղյուսակ 2.3. Ար դյու նա բե րա կան հա նա ծո նե րի ար տադ րու թյու նը 2009-2013 թթ.՝ ար տա հայտ ված մետր-տոն նայով 
(աղ բյու րը՝ Հան քար դյու նա բե րու թյան հա մաշ խար հային տվյալ ներ, Reichl et al., 2015): 

2009 թ. 2010 թ. 2011 թ. 2012 թ. 2013 թ.

Պեր լիտ 84,100 74,200 74,600 0 62,600

Բեն տո նիտ 4,800 1,400 5,000 7,500 18,500

Դիա տո միտ 0 31,100 29,200 29,150 19,400

Գիպս 40,100 38,700 34,000 30,400 28,700

Աղ 39,000 38,000 106,000 172,000 136,000

2.4. Հետախուզական աշխատանքները
 Վեր ջին ժա մա նակ ներս Հա յաս տա նում մաս նա վոր հատ վա ծի կող մից նոր պա շար նե րի ո րոն ման շատ 

քիչ աշ խա տանք ներ են տար վել, ի սկ ըն թա ցիկ հե տա խու զա կան աշ խա տանք նե րը գլ խա վո րա պես ուղղ ված 
են նախ կի նում ի րա կա նաց ված հե տա խու զա կան աշ խա տանք նե րի շնոր հիվ հայտ նա բեր ված պա շար նե րի 
զար գաց մա նը: 

Ներ կա յումս (2015 թ. դեկ տեմ բե րի դրու թյամբ) տր վել է մե տա ղա կան օգ տա կար հա նա ծո նե րի ե րկ րա բա-
նա կան ու սում նա սի րու թյան 44 թույլ տվու թյուն (պատ կեր 2.5): Դրանց մեծ մա սը նա խա տես ված է բազ մա մե-
տաղ նե րի +/- ոս կու (19), ոս կու (16) և պղն ձի +/- մո լիբ դե նի (7) հա մար: Դրանք գլ խա վո րա պես գտն վում են 
հյու սի սում և հա րա վում, որ տեղ նաև տե ղա կայ ված է պատ մա կան և ներ կայիս հան քե րի մեծ մա սը (պատ կեր 
2.5): Այ սու հան դերձ ո րոշ թույլ տվու թյուն ներ ե ղել են Հա յաս տա նի կենտ րո նա կան շր ջան նե րում հե տա խու զա-
կան աշ խա տանք ներ ի րա կա նաց նե լու հա մար, նե րա ռյալ՝ Ա մուլ սա րի ոս կու հան քի տա րած քում նման աշ-
խա տանք նե րի հա մար նա խա տես ված մեկ շատ խո շոր թույլ տվու թյու նը: 

Հա յաս տա նում ե րկ րա բա նա կան ու սում նա սի րու թյան թույլ տվու թյուն նե րի թի վը փոքր է՝ հա մե մա տած հա-
նա ծո նե րի հնա րա վոր պա շար նե րի հետ: Ա վե լին, ե րկ րա բա նա կան ու սում նա սի րու թյան թույլ տվու թյուն նե րից 
ոչ մե կը (ուղ ղա կի ո րեն կամ ա նուղ ղա կի ո րեն) չի պատ կա նում հայտ նի մի ջազ գային հան քար դյու նա հա նող 
ըն կե րու թյան, և թվում է, թե Հա յաս տա նում հե տա խու զա կան աշ խա տանք նե րում ներդ րում ներ կա տա րե լու 
շա հագրգ ռու թյու նը ցածր է մի ջազ գային շու կա յում: 

Երկ րա բա նա կան ու սում նա սի րու թյուն նե րի հա մար նա խա տես ված թույլ տվու թյուն նե րում ը նդ գրկ ված ը նդ-
հա նուր տա րած քը (պատ կեր 2.5) կազ մում է Հա յաս տա նի ցա մա քային տա րած քի մոտ 5 տո կո սը: Այս թի-
վը մոտ եր կու ան գամ գե րա զան ցում է Շվե դիայի հա մա պա տաս խան տվյա լը (2.4 տո կոս), մինչ դեռ հան-
քար դյու նա բե րու թյան ո լոր տի զար գաց ման ուղ ղու թյամբ ա վե լի ակ տիվ ջան քեր գոր ծադ րող ո րոշ ե րկր նե րում 
հե տա խու զա կան աշ խա տանք նե րի թույլ տվու թյուն նե րի ծած կույթն է ա պես գե րա զան ցում է 5 տո կո սը: Այս 
ա ռու մով հե տաքրք րա կան է Ու գան դայի օ րի նա կը: Վեր ջին 10 տա րի նե րին Ու գան դայի կա ռա վա րու թյունն 
ի րա կա նաց րել է մի շարք ծրագ րեր` ուղղ ված ե րկ րա բա նա կան գի տե լիք նե րի ը նդ լայն մա նը և ի րա վա կան 
ու ի նս տի տու ցի ո նալ դաշ տե րի կա ռուց ված քի սահ ման մա նը: Ար դյունքն այն է, որ հե տա խու զա կան աշ խա-
տանք նե րի մի քա նի հա րյուր թույլ տվու թյուն ներն այ սօր ի րենց ծած կույ թով ը նդ գր կում են ե րկ րի տա րած քի 
մոտ 30-40 տո կո սը, մինչ դեռ նախ կի նում նման աշ խա տանք ներ հիմ նա կա նում չեն ի րա կա նաց վել:

 Դա տե լով սույն ու սում նա սիր ման շր ջա նակ նե րում տե ղե կատ վու թյան հիմ նա կան աղ բյուր նե րի հետ ու նե-
ցած քն նար կում նե րից` կա րե լի է ա սել, որ հե տա խու զա կան ծրագ րե րի մեծ մա սը չի հա սել եզ րա փա կիչ փու-
լին: Սրա նից հետևում է, որ Հա յաս տա նում հե տա խու զա կան աշ խա տանք նե րը զար գա ցած չեն և չեն ը նդ գր-
կում աշ խար հագ րա կան մեծ տա րածք ներ, ի սկ նոր հան քա վայ րե րի հայտ նա բեր մանն ուղղ ված հե տա խու զա-
կան աշ խա տանք նե րը փոք րա ծա վալ են: 

Ինչ վե րա բե րում է ոչ մե տա ղա կան օգ տա կար հա նա ծո նե րին և կի սա թան կար ժեք քա րե րին, ա պա 
2015 թ. դեկ տեմ բե րի դրու թյամբ տր վել է 21 թույլ տվու թյուն, այդ թվում՝ օ պա լի տի, նե ֆե լի նի, դիա տո նի տի, 
հաս պե րի, կրա քա րի, ա վա զի, կո պի ճի, բա զալ տի, տու ֆի, ա վա զա քա րի, պեմ զայի, տրա վեր տի նի, բրե չիայի 
և կա վի պա շար նե րի հայտ նա բեր մանն ուղղ ված ե րկ րա բա նա կան ու սում նա սի րու թյան աշ խա տանք նե րի հա-
մար:



Հանքարդյունաբերության ոլորտի կայունության ռազմավարական գնահատում. Հայաստան 17

Պատ կեր 2.5. Մե տա ղա կան հա նա ծո նե րի հե տա խուզ ման հա մար տր ված լի ցեն զիա նե րը 2015 թ. դեկ տեմ բե րի 1-ի 
դրու թյամբ

2.5. Ապագայի հեռանկարը
 Քա ջա րա նում գտն վող խո շոր պա շար նե րը կա պա հո վեն հան քի եր կա րա ժամ կետ շա հա գոր ծու մը, բայց 

սա են թա կա է ար տա քին և ան կան խա տե սե լի ռիս կե րի, ի նչ պի սիք են պղն ձի գնե րի տա տա նում նե րը և բնա-
պահ պա նա կան ար տա կարգ ի րա վի ճակ նե րը (օ րի նակ՝ պո չամ բար նե րի պատ վա րի լուրջ խա փա նու մը): Վեր-
ջի նի հետևան քով աշ խա տանք նե րը կա րող են կանգ առ նել բա վա կան տևա կան ժա մա նա կով, ի սկ վա տա-
գույն դեպ քում դրանց վե րա կանգ նու մը կա րող է նույ նիսկ չա փա զանց ծախ սա տար լի նել: Ի նչ վե րա բե րում է 
մե տաղ նե րի գնային տա տա նում նե րին, ա պա 2010-2014 թթ. պղն ձի գինն ըն կել է 37 տո կո սով, ի նչն էլ կա րող 
է նույն ժա մա նա կաշր ջա նում Զան գե զու րի պղն ձա մո լիբ դե նային կոմ բի նա տի շա հույ թի 45 տո կո սով նվազ-
ման հիմ նա կան պատ ճա ռը լի նել:

 Թեև Ա մուլ սա րի նա խա տես վող (ոս կու) հան քի հետ մեկ տեղ Թե ղու տի պղն ձի (և մո լիբ դե նի) հանքն իր 
սկզբ նա կան պլա նա վոր ված ար տադ րա կան ծա վալ նե րով պետք է 1.5 ան գամ գե րա զան ցեր Քա ջա րա նի ըն-
թա ցիկ ար տադ րա կան ծա վալ նե րը, սա կայն նոր հան քե րի բա ցու մը միշտ էլ կապ ված է ֆի նան սա կան ու 
տեխ նի կա կան ռիս կե րի հետ: Շատ դեպ քե րում հան քի կա յու նու թյու նը հնա րա վոր է գնա հա տել միայն հան-
քի շա հա գործ ման մեկ նար կու մից եր կու տա րի ան ց: Հետևա բար դեռևս պետք է ճշտ վի, թե ի նչ պի սին կլի նի 
Թե ղու տի և Ա մուլ սա րի ծրագ րե րի կա տա րո ղա կա նը եր կա րա ժամ կետ կտր ված քով: 

Ե թե են թադ րենք, որ հե տա գա 10-20 տա րում պղն ձի գի նը կտա տան վի ըն թա ցիկ գնի շուրջ և ի նչ-որ չա-
փով կհաս նի իր նախ կին մա կար դակ նե րին, չեն նյու թա կա նա նա այլ ար տա քին գոր ծոն նե րի հետ կապ ված 
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ռիս կե րը, ա պա Քա ջա րա նը կա րող է քիչ թե շատ պահ պա նել Հա յաս տա նի տն տե սու թյու նում իր ու նե ցած 
մաս նա բաժ նի ներ կա մա կար դա կը: Թե ղուտն ու Ա մուլ սա րը կա րող են ա պա հո վել զգա լի հա վե լյալ ար ժեք 
հան քար դյու նա բե րու թյան ո լոր տում: Թե ղու տի պա շար նե րը կբա վա րա րեն մի քա նի տաս նա մյակ հան քը շա-
հա գոր ծե լու հա մար, սա կայն Թե ղու տը են թա կա է այն նույն ռիս կե րին, ո րոնք սպառ նում են Քա ջա րա նին: 
Նա խա տես վա ծի հա մա ձայն՝ Ա մուլ սա րը կգոր ծի 10 տա րի, ո րից հե տո հան քը կա րող է փակ վել կամ չփակ-
վել՝ կախ ված լրա ցու ցիչ պա շար նե րի հայտ նա բե րու մից: 

Լ րա ցու ցիչ այն պի սի հան քե րի բաց ման հա վա նա կա նու թյու նը, ո րոնք օպ տի մալ կեր պով կնե րա ռեն ա վե-
լի բազ մա տե սակ հա նա ծո ներ, ան հրա ժեշտ են, որ պես զի եր կա րա ժամ կետ կտր ված քով (+10 տա րի) ո լոր-
տը շա րու նա կի ծա ռայել որ պես տն տե սու թյան գլ խա վոր հե նա սյու նե րից մե կը: Դա պայ մա նա վոր ված է նոր 
բարձ րա կարգ պա շար նե րի հայտ նա բե րու մով, ին չը կա րող է տե ղի ու նե նալ՝ հիմն վե լով ե րկ րա բա նա կան հիմ-
քի, պատ մա կան հան քար դյու նա հան ման, ի նչ պես նաև այն փաս տի վրա, որ մինչ օ րս Հա յաս տա նում չեն 
նա խա ձեռն վել ժա մա նա կա կից մե թոդ նե րով ծա վա լուն հե տա խու զա կան աշ խա տանք ներ: Այս պի սով, միջ նա-
ժամ կետ հատ վա ծում (10 տար վա ըն թաց քում) մի ջին չա փե րի նոր հան քե րի բա ցումն ան հա վա նա կան է, ե թե 
հաշ վի առ նենք բարձ րա կարգ հե տա խու զա կան աշ խա տանք նե րի ցածր ին տեն սի վու թյու նը, ո րո նում նե րի հա-
ջող ար դյունք նե րի ը նդ հա նուր մի տու մը և հե տա խու զա կան աշ խա տանք նե րի ժամ կետ նե րը (տես բա ժին 1.1):

 Ներդ րող նե րը մեծ մա սամբ հաշ վի են առ նում ե րկ րա բա նա կան պա շար նե րի առ կա յու թյան հա վա նա կա-
նու թյու նը, ին չի մա սին են վկա յում այն խո շոր ներդ րում նե րը, ո րոնք կա տար վում են հան քար դյու նա բե րու-
թյան ան կա յուն կամ հա մե մա տա բար նվազ գրա վիչ կար գա վո րող ռե ժիմ ներ ու նե ցող ե րկր նե րում: Որ պես 
լա վա գույն հնա րա վոր մար քե թինգ կա րող են ծա ռայել այն « հա ջո ղու թյան պատ մու թյուն նե րը», ո րոնք ի նք-
նին հե տաքրք րու թյուն են ա ռա ջաց նում և ներգ րա վում ներդ րող նե րին: Ու թեև հա վա նա կան է, որ Փոքր Կով-
կա սում գտն վող Քա ջա րա նը և Սան գա նը պա րու նա կում են պոր ֆիր–պղն ձի խո շոր պա շար ներ, հայտ նի մի-
ջազ գային ներդ րող նե րը դեռ որևէ հե տաքրք րու թյուն չեն ցու ցա բե րել: Սա մա սամբ կա րող է բա ցատր վել 
այն հան գա ման քով, որ տա րա ծաշր ջա նի մա կար դա կով բարձ րա կարգ ե րկ րա բա նա կան առ կա տվյալ նե րը 
փոք րա ծա վալ են: 

2.6. Առաջարկություններ
Անհ րա ժեշտ է, որ կա ռա վա րու թյան նպա տա կադ րում նե րը՝ կապ ված հան քար դյու նա բե րու թյան ո լոր տի 

ը նդ հա նուր կա ռուց ված քի հետ (նե րա ռյալ, օ րի նակ, հան քե րի թի վը, չա փե րը և տե սակ նե րը), սահ ման վեն 
քա ղա քա կա նու թյան մա կար դա կում և ծա ռայեն որ պես կար գա վոր ման մե խա նիզմ նե րի ի րա կա նաց ման հիմք 
ցան կա լի ուղ ղու թյամբ զար գա ցում ա պա հո վե լու նպա տա կով: Ա ռա ջարկ վում է ա պա գա յում հաս նել մի ի րա-
վի ճա կի, ե րբ կգոր ծեն ա վե լի փոք րա թիվ հան քեր և քար հան քեր, ո րոնք, այ սօր վա հա մե մատ, կու նե նան ար-
տադ րա կան ա վե լի մեծ հզո րու թյուն: Ա վե լին, ան հրա ժեշտ կլի նի ա պա հո վել տն տե սա պես կա յուն գոր ծու նե ու-
թյուն և դրա լավ կա ռա վա րում` միա ժա մա նակ գոր ծե լով այն պես, որ պատ շաճ հաշ վի ա ռն վեն մար դու ա ռող-
ջու թյան և ա պա հո վու թյան հար ցե րը: 

Երկ րա բա նա կան նոր տվյալ նե րի հա վա քու մը և դրանց հե տա գա մար քե թին գը կեն սա կան նշա նա կու-
թյուն ու նեն հե տա խու զա կան աշ խա տանք նե րի ուղ ղու թյամբ ներդ րում ներ ներգ րա վե լու հա մար: Ստորև ար-
վող ա ռա ջար կու թյուն ներն ուղղ ված են նման աշ խա տանք նե րի հա մար ներդ րում նե րի ներգ րավ մա նը: 

a. Աե րոերկ րա բա նա կան-ֆի զի կա կան տվյալ նե րի հա վա քում: Այս կար գի տվյալ նե րը հիմ նա րար 
նշա նա կու թյուն ու նեն հա նա ծո նե րի ո րոն ման տե սան կյու նից, և դրանց առ կա յու թյու նը շատ մեծ հե-
տաքրք րու թյուն է ներ կա յաց նում ներդ րող նե րի հա մար: 

b. Երկ րա բա նա կան քար տե զագ րում 1:50,000 մասշ տա բով: Այս պի սի քար տեզ ներ ի րա կա նում կան, 
սա կայն ժա մա նա կա կից սար քա վո րում նե րի և քար տե զագր ման ե ղա նակ նե րի կի րառ ման մի ջո ցով 
կա րե լի է նո րաց նել և կա տա րե լա գոր ծել դրանք: Այս ա ռու մով աե րո տվյալ նե րի հա վա քու մը բարձ-
րա կարգ ե րկ րա բա նա կան քար տե զագր ման նա խա պայ մանն է, ի սկ ա վե լի ման րա մասն ե րկ րա բա-
նա կան քար տեզ նե րը կդյու րաց նեն հե տա խու զա կան աշ խա տանք նե րը: Սա կա րող է զու գակց վել 
ը նտր ված շր ջան նե րում ան ցկաց վող ե րկ րա բա նա քի միա կան հե տա զո տու թյուն նե րով: 

c. Երկ րա բա նա կան տվյալ նե րի և տե ղե կատ վու թյան կա ռա վար ման միաս նա կան հա մա կար գի ներ-
դրում, ո րը կգոր ծի « Հան րա պե տա կան ե րկ րա բա նա կան ֆոնդ» ՊՈԱԿ-ում: Նման հա մա կար գը` 
հիմն ված տա րա ծա կան տվյալ նե րի վրա, կդյու րաց նի տվյալ նե րի ու տե ղե կատ վու թյան հետ կապ-
ված աշ խա տան քը և կծա ռայի որ պես չա փա զանց օգ տա կար գոր ծիք հե տա խու զա կան աշ խա-
տանք նե րում ներդ րում նե րի խրա խուս ման հա մար: Սկզբ նա կան շր ջա նում կա րող է քն նու թյան 
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ա ռն վել տվյալ նե րի հա մար պա տաս խա նա տու կա ռույ ցի, տվյալ նե րի տա րած ման կա նոն ներն ու 
ե ղա նակ նե րը սահ մա նող քա ղա քա կա նու թյան մշակ ման հար ցը: 

Վե րոն շյալ ա ռա ջար կու թյուն նե րին զու գա հեռ Է ԲՊՆ-ն կա րող է քն նու թյան առ նել հա մա պա տաս խան այլ 
ներդ րու մային գոր ծա կա լու թյուն նե րի հետ հա մա տեղ Հա յաս տա նի հան քար դյու նա բե րու թյան ո լոր տի խթան-
ման ռազ մա վա րու թյան մշակ ման հար ցը: Սա կա րող է նե րա ռել ա վե լի լայն շր ջա նա ռու թյան հա մար նա-
խա տես ված խթան ման տե ղե կատ վու թյան մշա կում և մի ջազ գային ա ռևտ րային հան դես նե րում նման տե ղե-
կատ վու թյան տպագ րում, պլա նա վոր ված մաս նակ ցու թյուն հան քար դյու նա բե րու թյան ո լոր տին վե րա բե րող 
խորհր դա ժո ղով նե րում և մի ջո ցա ռում նե րում, թի րա խային ներդ րող նե րի հետ ան մի ջա կան կապ, ամ սա թեր-
թե րի կազ մում և այլն: Որ պես զի ը նդ գր կուն ռազ մա վա րու թյու նում հաշ վի ա ռն վեն ներդ րող նե րի դրա կան ըն-
կա լում նե րը, տե ղե կատ վա կան պա հանջ նե րը/ հայ տե րը, մտա հո գող խն դիր նե րը և այլն, ռազ մա վա րու թյան 
մշակ ման տե սան կյու նից շա հե կան կլի նի, որ կա տար վի Հա յաս տա նի հան քար դյու նա բե րու թյան մա սին 
ներդ րող նե րի ըն կա լում նե րի նախ նա կան հե տա զո տու թյուն: Կարևոր կլի նի նե րա ռել առ կա ներդ րող նե րին, 
նախ կի նում այս ո լոր տում ներդ րում ներ կա տա րած և հե ռա ցած ըն կե րու թյուն նե րին և պո տեն ցիալ ներդ րող-
նե րին: Հե տա զո տու թյու նում կընդգրկ վեն նաև տար բեր չա փե րի (փոքր և խո շոր) ըն կե րու թյուն ներ: 

Ինչ վե րա բե րում է ոչ մե տա ղա կան օգ տա կար հա նա ծո նե րին, ա պա ա ռա ջարկ վում է նա խա ձեռ նել հե-
տա զո տու թյուն ոչ մե տա ղա կան օգ տա կար հա նա ծո նե րի, օ րի նակ` պեր լի տի, բեն տո նի տի, դիա տո նի տի և ու-
րիշ նե րի տար բեր բնու թագ րիչ նե րը սահ մա նե լու և դրանց նպատ մամբ շու կայի պա հան ջար կը գնա հա տե լու 
նպա տա կով: Այս հե տա զո տու թյան շր ջա նակ նե րում նաև ան հրա ժեշտ է ու սում նա սի րել հա նա ծո նե րի վե րա-
մշակ ման պա հան ջը, ի նչ պես նաև նոր են թաո լոր տի զար գաց ման հնա րա վո րու թյու նը: Ա ռա ջարկ վող հե տա-
զո տու թյու նը պետք է հիմն վի «Ոչ մե տա ղա կան հան քա նյու թե րի վե րամ շակ ման ո լոր տի զար գաց ման հայե-
ցա կար գի» վրա` մշակ ված Ըն դեր քի վար չու թյան կող մից 2013 թ., ո րը հաս տատ վել է կա ռա վա րու թյան ար-
ձա նագ րային ո րոշ մամբ, սա կայն դրա ա ռն չու թյամբ մինչ օ րս որևէ գոր ծո ղու թյուն չի ձեռ նարկ վել: 
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3.  Շա հագր գիռ կող մե րի ու սումն ա սի րու թյու նը

3.1. Կառավարությունը (ազգային/տարածքային և տեղական)
Ազ գային մա կար դա կում ա մե նա կարևոր շա հագր գիռ կա ռույց ներն են ՀՀ է ներ գե տի կայի և բնա կան պա-

շար նե րի նա խա րա րու թյու նը և ՀՀ բնա պահ պա նու թյան նա խա րա րու թյու նը: Մյուս նա խա րա րու թյուն նե րը, 
ո րոնք կա րող են կարևոր դե րա կա տա րում ու նե նալ, հետևյալն են. ՀՀ գյու ղատն տե սու թյան նա խա րա րու թյու-
նը, ՀՀ է կո նո մի կայի նա խա րա րու թյու նը, ՀՀ ֆի նանս նե րի նա խա րա րու թյու նը, ՀՀ տա րած քային կա ռա վար-
ման և զար գաց ման նա խա րա րու թյու նը, ՀՀ ար տա կարգ ի րա վի ճակ նե րի նա խա րա րու թյու նը, ՀՀ ա ռող ջա-
պա հու թյան նա խա րա րու թյու նը և ՀՀ աշ խա տան քի և սո ցիա լա կան հար ցե րի նա խա րա րու թյու նը:

 Մարզ պետ նե րը (տա րած քային կա ռա վար ման մար մին նե րի ղե կա վար նե րը) նշա նակ վում են կա ռա վա րու-
թյան ո րոշ ման հի ման վրա, այդ ի սկ պատ ճա ռով սո վո րա բար հա վա տա րիմ են նա խա գա հին և կենտ րո նա-
կան կա ռա վա րու թյա նը: Մարզ պետ ներն ի րենց թի մե րով օ ժտ ված են շատ ա վե լի մեծ ի րա վա սու թյուն նե րով, 
քան տա րաշր ջան նե րում գոր ծող տե ղա կան ի նք նա կա ռա վար ման մար մին նե րը: 

Սահ մա նադ րու թյու նը ե րաշ խա վո րում է ի նք նա կա ռա վա րում հա մայնք նե րի հա մար: Բայց քա նի որ Հա-
յաս տա նում հա մայնք նե րի մեծ մա սը փոքր է և ֆի նան սա պես ոչ կեն սու նակ, սուբ սի դա վոր վում է պե տա-
կան բյու ջեից: Սա ա ռա ջաց նում է կախ վա ծու թյուն (և կապ վա ծու թյուն) կենտ րո նա կան կա ռա վա րու թյու նից: 
Ի լրումն տրա մադր վող պե տա կան դրա մաշ նորհ նե րի՝ հա մայնք ներն ա պա հո վում են ո րո շա կի դրա մա կան 
մուտ քեր հետևյա լի մի ջո ցով. հո ղի և ան շարժ գույ քի հա վաք վող հար կեր, հա մայնք նե րում հա վաք վող ո րոշ 
պե տա կան վճար ներ, տե ղա կան ի նք նա կա ռա վար ման մար մին նե րին վճար վող պե տա կան վճար ներ, ի նչ պես 
նաև այլ ե կա մուտ ներ, ո րոնք, այ սու հան դերձ, չեն ա պա հո վում հա մայնք նե րի լիար ժեք ֆի նան սա կան ան կա-
խու թյու նը:

 Տե ղա կան ի նք նա կա ռա վար ման մար մին ներն (ՏԻՄ) ի րա վունք ու նեն մաս նակ ցե լու ո րո շում նե րի կա յաց-
ման գոր ծըն թա ցին, սա կայն փոր ձը ցույց է տվել, որ ՏԻՄ-ե րի ի նս տի տու ցի ո նալ կա րո ղու թյու նը և փոր ձա-
ռու թյունն ան բա վա րար են, այդ պատ ճա ռով նրանք խո ցե լի են դառ նում ար տա քին, ոչ հա մայն քային ազ-
դե ցու թյան նկատ մամբ: Սա, իր հեր թին, սահ մա նա փա կում է հան քար դյու նա բե րու թյան ո լոր տի ծրագ րե րի 
ազ դե ցու թյան են թա կա տե ղա կան հա մայնք նե րի՝ ո րո շում նե րի կա յաց ման գոր ծըն թա ցին մաս նակ ցե լու հնա-
րա վո րու թյու նը:

3.2. Քաղաքացիական հասարակությունը, ՀԿ-ները և ՔՀԿ-ները
 Քա ղա քա ցիա կան հա սա րա կու թյու նը գոր ծում է պե տու թյու նից, շու կայից և մաս նա վոր հատ վա ծից դուրս 

ի րա կա նաց վող սո ցիա լա կան գոր ծու նե ու թյան ո լոր տում: Այն նե րա ռում է ա կումբ նե րը, ըն կե րակ ցու թյուն նե-
րը, ար հես տակ ցա կան մի ու թյուն նե րը, ե կե ղե ցի նե րը, բա րե գոր ծա կան կազ մա կեր պու թյուն նե րը, մաս նա գի-
տա կան միա վո րում նե րը, բնա պահ պա նա կան խմ բե րը: Սրանց մեծ մա սը հա սա րա կա կան կազ մա կեր պու-
թյուն ներ են (ՀԿ-ներ), սա կայն քա ղա քա ցիա կան հա սա րա կու թյու նը նե րա ռում է նաև սո ցիա լա կան շար ժում-
նե րը:

 Լավ զար գա ցած քա ղա քա ցիա կան հա սա րա կու թյու նը հա ճախ դիտ վում է որ պես ժո ղովր դա վա րու թյան 
զար գաց ման ան հրա ժեշտ պայ ման մի շարք պատ ճառ նե րով. քա ղա քա ցիա կան հա սա րա կու թյու նը հետևում 
է պե տու թյան գոր ծու նե ու թյա նը, խրա խու սում է հան րու թյան մաս նակ ցու թյու նը և հան րային քն նար կում նե րը, 
զար գաց նում է հան րու թյան հմ տու թյուն ներն ու կա րո ղու թյուն նե րը:

 Խորհր դային իշ խա նու թյան ժա մա նակ Հա յաս տա նում քա ղա քա ցիա կան հա սա րա կու թյու նը (այն քա նով, 
որ քա նով այն գո յու թյուն ու ներ) հիմ նա կա նում վե րահսկ վում էր պե տու թյան կող մից: Ան կա խու թյան հռ չա-
կու մից ի վեր ՀԿ ո լորտն ա րագ զար գա ցել է: 2014 թ. դրու թյամբ, գրանց ված ՀԿ-նե րի թի վը 3,981 էր, թեև 
պարզ չէ, թե դրան ցից քա նիսն են գոր ծող: Վեր ջին հե տա զո տու թյան տվյալ նե րի հա մա ձայն՝ գոր ծող նե րի 
թի վը 500-800 է (Պա տու րյան և Գևոր գյան, 2014 թ.): ԱՄՆ Մի ջազ գային զար գաց ման գոր ծա կա լու թյու նը 
կի րա ռում է ՔՀԿ-նե րի կա յու նու թյան ցու ցիչ, ո րի հա մա ձայն՝ Հա յաս տա նի քա ղա քա ցիա կան հա սա րա կու-
թյու նը « մա սամբ զար գա ցած» է: «Ֆ րի դոմ Հաու սի» «Ան ցու մային ե րկր ներ» զե կույ ցի հա մա ձայն (2014 թ.)՝ 
1-ից (լ րիվ զար գա ցած) մինչև 7 (լ րիվ չզար գա ցած) միա վո րով գնա հատ ման սանդ ղա կով Հա յաս տա նի քա-
ղա քա ցիա կան հա սա րա կու թյան գնա հա տա կա նը մնա ցել է ան փո փոխ` 3.5-3.75: 
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Քա ղա քա ցիա կան հա սա րա կու թյան մեկ այլ բնո րոշ գի ծը (ՀԿ-նե րի գոր ծու նե ու թյու նից ան կախ) սո ցիա-
լա կան շար ժում ներն են, ե րբ մարդ կանց խմ բե րը միա վոր վում են մեկ ը նդ հա նուր խնդ րի շուրջ: Վեր ջին շր-
ջա նում Հա յաս տա նում ար ձա նագր վել են մի քա նի նման շար ժում ներ, նե րա ռյալ՝ 2015 թ. ամ ռա նը տե ղի 
ու նե ցած բո ղո քի ցույ ցե րը՝ պայ մա նա վոր ված է լեկտ րաէ ներ գիայի գնի նա խա տես վող թան կաց մամբ («Է լեկ-
տրիկ Երևան» շար ժու մը): 

Ո րոշ գնա հա տա կան նե րի հա մա ձայն՝ Հա յաս տա նում ՀԿ-նե րի մոտ մեկ քա ռոր դը զբաղ վում է բնա պահ-
պա նա կան հար ցե րով, թեև զուտ բնա պահ պա նու թյան հար ցե րով զբաղ վող կազ մա կեր պու թյուն նե րի թի վը 
շատ ա վե լի փոքր է (մոտ եր կու տաս նյակ): Դրանց մեծ մա սը գոր ծում է մայ րա քա ղա քում (Պա տու րյան և 
Գևոր գյան, 2014 թ.): 

«Է կո լու րը» հայտ նի բնա պահ պա նա կան ՀԿ-նե րից մեկն է: Այն ի րեն հա մա րում է տե ղե կատ վա կան ՀԿ և 
վա րում է իր կայ քէ ջը, ո րը բո վան դա կում է բնա պահ պա նու թյա նը վե րա բե րող տե ղե կատ վու թյուն (հայե րեն, 
ռու սե րեն և ան գլե րեն): 

«Թ րանս փե րեն սի Ին թեր նե շընլ-Հա յաս տա նը» ոչ բնա պահ պա նա կան ՀԿ-ի օ րի նակ է, ո րը կարևոր դեր 
ու նի այս ո լոր տում: Կազ մա կեր պու թյու նը տպագ րել է մի շարք զե կույց ներ՝ հիմ նա կա նում կենտ րո նա նա լով 
հան քար դյու նա բե րու թյան ո լոր տում օ րենսդ րա կան և ո րո շում նե րի կա յաց ման գոր ծըն թաց նե րի վրա: 

Ո րոշ բնա պահ պա նա կան ՀԿ-ներ ան դա մակ ցում են ա վե լի խո շոր ցան ցե րի, ի նչ պի սիք են Բնա պահ պա-
նա կան կր թու թյան ցան ցը (ո րի թի րա խում Հա յաս տանն է) կամ Կով կա սյան բնա պահ պա նա կան ՀԿ-նե րի 
ցան ցը (տա րա ծաշր ջա նային):

 Հե տա զո տու թյուն նե րը ցույց են տա լիս, որ ՀԿ-նե րի աշ խա տան քի նկատ մամբ հան րու թյան վս տա հու թյու-
նը բա վա կա նին սահ մա նա փակ է (տե՛ս ներ դի րը ստորև): Վս տա հու թյան պա կա սը լուրջ հարց է, քա նի որ 
սահ մա նա փա կում է ՀԿ-նե րի կա րո ղու թյու նը գոր ծե լու այն պես, ո րի ի րենց աշ խա տան քը շա հե կան լի նի ո ղջ 
հա սա րա կու թյան հա մար (օ րի նակ` ծա ռայել որ պես հս կիչ ներ, խրա խու սել հան րու թյան մաս նակ ցու թյու նը և 
հան րային քն նար կում նե րը, զար գաց նել հան րու թյան հմ տու թյուն ներն ու կա րո ղու թյուն նե րը և պաշտ պա նել 
հնա րա վոր խո ցե լի հա մայնք նե րին): 

Հա յաս տա նի կա ռա վա րու թյան և ՀԿ-նե րի հա րա բե րու թյուն նե րը կա րե լի է լա վա գույն դեպ քում բնու թագ-
րել որ պես զգու շա վոր, ի սկ հա մա գոր ծակ ցու թյու նը՝ ան կա նոն: Օ րի նակ` բնա պահ պա նու թյան նա խա րա րու-
թյան պաշ տո նա կան կայ քի հայե րեն տար բե րա կը նե րա ռում է բա ժին` նվիր ված ՀԿ-նե րի հետ հա մա գոր-
ծակ ցու թյա նը: Այն տեղ տր վում է շուրջ 40 բնա պահ պա նա կան ՀԿ-նե րի և մար դու ի րա վունք նե րի պաշտ պա-
նու թյան ու ը նդ հա նուր զար գաց ման հար ցե րով զբաղ վող մի քա նի ՀԿ-նե րի ան վա նում նե րի ցանկն ու կա պի 
տվյալ նե րը: Սա կայն չի տր վում որևէ ո րո շա կի հա մա գոր ծակ ցու թյան մա սին որևէ լրա ցու ցիչ տե ղե կատ վու-
թյուն:
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Ներդիր. ՀԿնե րը և հան րու թյան վս տա հու թյու նը Հա յաս տա նում 
Հե տա զո տու թյուն նե րից մե կում հայ կա կան ՀԿ-նե րի ղե կա վար նե րը տվել են ՀԿ-նե րի նկատ մամբ հան-

րու թյան վս տա հու թյան գնա հա տա կա նը: Հա սա րա կա կան կար ծի քի տվյալ նե րի հետ հա մե մա տու թյու նը 
ցույց է տա լիս, որ ՀԿ-նե րը, ը նդ հա նուր առ մամբ, գե րագ նա հա տում են ի րենց նկատ մամբ հան րու թյան 
վս տա հու թյու նը:
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Չեն 
վստահում

Ինչ-որ 
չափով չեն 
վստահում

Ինչ-որ 
չափով 

վստահում են

Լիովին 
վստահում են

Չգիտեն

Կազմակերպական հետազոտություն «ԿԲ» 2013թ.

Ոչ վստահում 
են, ոչ չեն 
վստահում

 

Յու րա քան չյուր զույգ սյու նե րում ձախ սյու նը (շա գա նա կա գույն) ցույց է տա լիս ՀԿ-նե րի ղե կա վար նե րի 
ըն կա լումն այն մա սին, թե ա րդյոք ՀԿ-նե րի նկատ մամբ հան րու թյան վս տա հու թյու նը լի ո վին բա ցա կա յում 
է, ի նչ-որ չա փով է բա ցա կա յում և այլն: Յու րա քաչ նուր զույգ սյու նե րում ա ջա կող մյան սյու նը (դե ղին) ար-
տա ցո լում է փաս տա ցի հա սա րա կա կան կար ծի քը: Օ րի նակ` ՀԿ-նե րի ղե կա վար նե րի 43 տո կո սը կար ծում 
է, որ հան րու թյու նը ի նչ-որ չա փով վս տա հում է ՀԿ-նե րին, բայց ի րա կա նում հան րու թյան լոկ 15 տո կոսն է 
վս տա հում ՀԿ-նե րին: 

Աղ բյու րը՝ Պա տու րյան և Գևոր գյան, 2014 թ.

3.3. Բնապահպանական շարժումը
Բ նա պահ պա նա կան շար ժու մը Հա յաս տա նում մի քա նի տաս նա մյակ նե րի պատ մու թյուն ու նի և սկիզբ է 

ա ռել խորհր դային ժա մա նակ նե րից: Բնա պահ պա նա կան շար ժու մը ձևա վոր վեց և ամ րապնդ վեց 1980-ա կան-
նե րի վեր ջին՝ բարձ րա ձայ նե լով հան րու թյա նը մտա հո գող խն դիր նե րը` կապ ված ո րոշ քի միա կան գոր ծա րան-
նե րի պատ ճա ռով օ դի աղ տոտ ման, ա տո մա կա յա նի շա հա գործ ման և ան պա տաս խա նա տու հան քար դյու նա-
հան ման հետ: 1988 թ. ա ղե տա լի ե րկ րա շար ժից հե տո հան րու թյան մտա վա խու թյուն նե րը հան գեց րին նրան, 
որ ա տո մա կա յա նը փակ վեց. մի քայլ, ո րը հե տա գա յում կոր ծա նա րար ազ դե ցու թյուն ու նե ցավ ե րկ րի է ներ գե-
տի կայի վրա: Դրա նից հե տո բնա պահ պան նե րի հե ղի նա կու թյունն ըն կավ հայ հա սա րա կու թյան ա վե լի լայն 
շր ջան նե րում: Գրե թե եր կու տաս նա մյակ տևած պա սի վու թյու նից հե տո բնա պահ պա նա կան ակ տի վու թյու նը 
վերսկս վել է: Չի կա րե լի խո սել շարժ ման մա սին իր դա սա կան ի մաս տով: Շարժ ման մաս նա կից նե րի թի վը 
սո վո րա բար մի քա նի տաս նյա կից մինչև ա ռա վե լա գույ նը մի քա նի հա րյուր է, ո րոնք հե տա մուտ են կոնկ րետ 
նեղ նպա տա կի (որևէ վայ րում բնու թյան պահ պա նու թյուն, բո ղոք որևէ շի նա րա րու թյան դեմ և այլն): Այս մի-
նի շար ժում ներն ի րենք ի րենց սո վո րա բար ան վա նում են « քա ղա քա ցիա կան նա խա ձեռ նու թյուն ներ»: Նման 
շար ժում նե րի կազ մա կերպ վա ծու թյան մա կար դա կը ցածր է, դրանք հիմ նա կա նում օգ տա գոր ծում են սոց ցան-
ցե րը, որ տեղ առ ցանց ներ կա յու թյու նը և մաս նակ ցու թյու նը սո վո րա բար գե րակշ ռում է «ար տա ցան ցային» 
գոր ծո ղու թյուն նե րի նկատ մամբ: Ի րա կա նում հան քար դյու նա հան ման դեմ ուղղ ված և հան րու թյան հա մար 
տե սա նե լի բո ղոք նե րի մեծ մա սը սկիզբ է առ նում Հա յաս տա նի քա ղա քա ցիա կան հա սա րա կու թյան այդ պի սի 
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ոչ ֆոր մալ տար րե րի մի ջո ցով (ակ տի վիստ ներ, այս պես կոչ ված « քա ղա քա ցիա կան նա խա ձեռ նու թյուն ներ» և 
մի նի սո ցիա լա կան շար ժում ներ):

 Հա վա նա բար հան քար դյու նա հան ման ծրագ րի դեմ ուղղ ված ա մե նա հայտ նի և ա մե նատևա կան ակ տի-
վիս տա կան շար ժու մը «Փր կենք Թե ղու տը» քա ղա քա ցիա կան նա խա ձեռ նու թյունն է (տե՛ս ներ դի րը ստորև): 
Այս նա խա ձեռ նու թյու նը պն դում է, որ ու նի շուրջ 8,000 ան դամ հա մա ցան ցում:

Ներ դիր. «Փր կենք Թե ղու տը» 
«Փր կենք Թե ղու տը» քա ղա քա ցիա կան նա խա ձեռ նու թյամբ Հա յաս տա նում սկիզբ դր վեց քա ղա քա-

ցիա կան ակ տի վու թյա նը: Ի նչ պես հայ տա րա րել է նա խա ձեռ նու թյու նը, իր նպա տակն է թույլ չտալ « Վալ-
լեք սին» պատ կա նող Թե ղու տի պղն ձի հան քի հա մար Թե ղու տի ան տա ռա հա տու մը: Թե ղու տի հան քի 
թույլ տվու թյու նը տր վել է 2007 թ., բայց հան քար դյու նա հա նու մը սկս վել է միայն 2014 թ.: Հան քի շա հա-
գործ ման ու շա ցու մը մա սամբ պայ մա նա վոր ված էր քա ղա քա ցիա կան ակ ցիա նե րով. ա վան դա կան պի-
կետ ներ և բո ղո քի ցույ ցեր, կա ռա վա րու թյանն ուղղ ված նա մակ նե րի ստո րագ րում, այն պի սի աշ խա տանք-
նե րի և տո նա վա ճառ նե րի կազ մա կեր պում, որ տեղ խթան վում է այ լընտ րան քային ապ րե լա կեր պը (օ րի-
նակ՝ տե ղա կան մեղ րի և բնա կան կոս մե տի կայի ար տադ րու թյուն, է կո տու րիզմ), մաս նակ ցու թյուն Օր հու սի 
կոն վեն ցիային դի մե լուն ուղղ ված նա խա ձեռ նու թյա նը այն հիմ նա վոր մամբ, որ Հա յաս տա նը խախ տել է 
եր կու հիմ նա կան սկզ բունք (հան րու թյան մաս նակ ցու թյուն ո րո շում նե րի կա յաց մա նը և ար դա րա դա տու-
թյան ի րա կա նաց ման հնա րա վո րու թյուն բնա պահ պա նա կան հար ցե րում), կա ռա վա րու թյան ո րո շում նե րի 
չե ղյալ հայ տա րա րե լու նպա տա կով դա տա կան վա րույ թի կազ մա կեր պում: Բա ցի այդ, 2011 թ., ե րբ հա մաշ-
խար հային ֆի նան սա կան ճգ նա ժա մի պատ ճա ռով Թե ղու տի ծրա գի րը կա սեց վեց, « Վալ լեք սը» սկ սեց ֆի-
նան սա վո րում փնտ րել տար բեր աղ բյուր նե րից, այդ թվում՝ ռու սա կան Վնեշ տորգ բան կից (ՎՏԲ-ից): Այ-
նու հետև ակ տի վիստ նե րը սկ սե ցին բո ղո քի ցույ ցեր ա նել բան կե րի (հատ կա պես՝ ՎՏԲ բան կի), ի նչ պես 
նաև ՎԶԵԲ-ի Երևա նյան գրա սե նյա կի մոտ: Օգ տա գործ վել են նաև սոց ցան ցե րը, և նա խա ձեռ նու թյան 
հետևորդ նե րի թի վը ֆեյս բու քում ա վե լի քան 8,000 է: 

Այ սօր «Փր կենք Թե ղու տը» ա մե նատևա կան քա ղա քա ցիա կան նա խա ձեռ նու թյունն է Հա յաս տա նում: 
Իր գո յու թյան ա ռա ջին ի սկ օ րե րից նրա գլ խա վոր նպա տա կը ե ղել է նախ կանգ նեց նել, ի սկ հե տո փա կել 
հան քը և հաս նել նրան, որ ան տա ռի շա հա գործ ման թույլ տվու թյու նը ճա նաչ վի ա նօ րի նա կան: Նա խա ձեռ-
նու թյու նը նաև հայ տա րա րել է, որ ո րոշ ման ա նօ րի նա կա նու թյան ճա նա չու մը պետք է ու ղեկց վի հա մա պա-
տաս խան հետևանք նե րով, այ սինքն՝ պա տաս խա նա տու կող մե րը պետք է պատժ վեն: Ճիշտ է, «Փր կենք 
Թե ղու տը» քա ղա քա ցիա կան նա խա ձեռ նու թյու նը շա րու նա կում է հե տա մուտ լի նել իր գլ խա վոր նպա տա-
կին՝ հան քի փակ մա նը, սա կայն դրսևո րել է ճկու նու թյուն իր նպա տա կադ րում նե րում, քա նի որ ներ կա յումս 
աշ խա տում է գոր ծող հան քի մո տա կայ քում ապ րող գյու ղա ցի նե րի հա մար այ լընտ րան քային կա յուն ապ-
րե լա կեր պի զար գաց ման ուղ ղու թյամբ: 

Աղ բյու րը` Քան քա նյան, 2015 թ.

 Հա մա հայ կա կան բնա պահ պա նա կան ճա կա տը (http://www.armecofront.net/en/) ստեղծ վել է 2013 թ.: 
Նույն տա րում այն «YouTube»-ում է տե ղադ րել 1 ժամ տևո ղու թյամբ վա վե րագ րա կան ֆիլմ՝ « Հա յաս տա նի 
կոտր վող ող նա շա րը»: Ֆիլ մը հիմն վում է այն փաս տար կի վրա, որ Հա յաս տա նի պա շար նե րի ներ կայիս շա-
հա գոր ծու մը, մաս նա վո րա պես՝ հան քար դյու նա բե րու թյու նը, ո րը վնաս է հասց նում շր ջա կա մի ջա վայ րին, 
կոր ծա նա րար է Հա յաս տա նի ա պա գայի հա մար և հա վա սա րա զոր է ե րկ րի ող նա շա րը կոտ րե լուն: 2015 թ. 
դեկ տեմ բե րին ֆիլ մի հայե րեն տար բե րա կը դի տել է ա վե լի քան 175,000 մարդ, ի սկ ան գլե րեն են թագ րե րով 
տար բե րա կը դիտ վել է մոտ 5,000 ան գամ: 

3.4. Երկկողմ և բազմակողմ կազմակերպություններ
Զ գա լի է այն կազ մա կեր պու թյուն նե րի թի վը, ո րոնք հան քար դյու նա բե րու թյան ո լոր տին վե րա բե րող է ա-

կան աշ խա տանք ներ են կա տա րել կամ այժմ էլ կա տա րում են: Դրանք են.
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Կազ մա կեր պու թյուն Հիմ ա կան հե տաքրք րու թյուն նե րը/ծ րագ րե րը

Ե ԱՀԿ Բ նա պահ պա նա կան ան վտան գու թյուն, հին հան քե րի և թա-
փոն նե րի կու տակ ման վայե րի գույ քագ րում և վե րա կանգ նում

ՄԱԿ-ի զար գաց ման ծրա գիր/ ՄԱԿ-ի 
բնապահ պա նա կան ծրա գիր

«Է կո հա մա կար գե րի ծա ռա յու թյուն նե րի տն տե սա կան գնա հա-
տում» հաս կա ցու թյան կի րա ռում

Մեծ Բրի տա նիայի ՄԶԳ Պա տաս խա նա տու հան քար դյու նա հան ման խթա նում

ԱՄՆ ՄԶԳ
Պա տաս խա նա տու հան քար դյու նա հան ման խթա նում, հանք-
ար դյու նա հան ման և ե րկ րա բա նա կան տվյալ նե րի տա րած մա-
նը նպաս տող ծրագ րե րի ի րա կա նա ցում

Հա մաշ խար հային բանկ Ա ջակ ցու թյուն հան քար դյու նա բե րու թյան ո լոր տի բա րե փոխ մա-
նը և զար գաց մա նը

ՄՖԿ Ներդ րումն եր հան քային ծրագ րե րում, գլ խա վո րա պես՝ Ա մուլ-
սա րի ծրագ րում

«GIZ» և «KfW» 
Ա ջակ ցու թյուն բնա պահ պա նու թյան և կեն սա բազ մա զա նու-
թյան տե սան կյու նից և հնա րա վոր հա կա սու թյուն ներ հան քար-
դյու նա հան ման գոր ծու նե ու թյան հետ

Վ ԶԵԲ Ներդ րումն եր հան քար դյու նա բե րա կան, այդ թվում Ա մուլ սա րի, 
Թե ղու տի և « Դե նո Գոլդ» ծրագ րե րում 

3.5. Գիտական շրջանները
 Հա յաս տա նի Ա մե րի կյան հա մալ սա րա նը ստեղ ծել է Պա տաս խա նա տու հան քար դյու նա բե րու թյան կենտ-

րոն (ՀԱՀ-ի ՊՀԿ), ո րի նպա տակն է Հա յաս տա նում և տա րա ծաշր ջա նում խթա նել սո ցիա լա պես, է կո լո գիա-
պես և տն տե սա պես պա տաս խա նա տու հան քար դյու նա հան ման բնա գա վա ռի լա վա գույն հա մաշ խար հային 
փոր ձը: 

Երևա նի պե տա կան հա մալ սա րա նում (Ե ՊՀ) 2012 թ. ստեղծ վել է Կա յուն զար գաց ման կենտ րո նը, ո րը 
զբաղ վում է օգ տա կար հա նա ծո նե րի ար դյու նա հան ման, մաս նա վո րա պես՝ թա փոն նե րի ա պա հով կա ռա վար-
ման և դրանց հնա րա վոր վե րաօգ տա գործ ման կամ վե րամ շակ ման հար ցե րով: Կարևոր է նշել, որ կենտ րո նը 
գոր ծում է Ե ՊՀ-ի աշ խար հա գու թյան և ե րկ րա բա նու թյան ֆա կուլ տե տում:

 Գի տու թյուն նե րի ազ գային ա կա դե միան կա տա րում է հե տա զո տու թյուն ներ և հա մա կար գում աշ խա-
տանք նե րը բնա կան և սո ցիա լա կան գի տու թյուն նե րի բնա գա վա ռում: Ա կա դե միա յում գոր ծում է բնա կան գի-
տու թյուն նե րի բա ժի նը, որ տեղ կա տար վել է, օ րի նակ, շր ջա կա մի ջա վայ րի վրա հան քար դյու նա բե րու թյան 
ազ դե ցու թյուն նե րի ու սում նա սի րու թյուն: Ա կա դե միան ու նի նաև քի միայի և հո ղա գի տու թյան բա ժին, ո րի 
կազ մում գոր ծում է Ե րկ րա բա նա կան ի նս տի տու տը: Վեր ջինս ի րա կա նաց նում է ե րկ րա բա նա կան, ե րկ րա բա-
նա ֆի զի կա կան աշ խա տանք ներ, ե րկ րա բա նա կան, ի նչ պես նաև սեյս մո լո գիա կան հե տազ տու թյուն ներ:

 Հա յաս տա նի ազ գային պո լի տեխ նի կա կան հա մալ սա րա նը (ՀԱՊՀ) ևս կարևոր գի տե լիք ներ և ու սու ցում է 
ա պա հո վում իր ըն դեր քա բա նու թյան և մե տա լուր գիայի ֆա կուլ տե տի մի ջո ցով:

3.6. Սփյուռքը
Ս փյուռ քը ներգ րավ ված է Հա յաս տա նում առ կա բնա պահ պա նա կան հար ցե րում: Օ րի նակ՝ Հայ կա-

կան բնա պահ պա նա կան ցան ցը ստեղծ վել է 2007 թ. և նպա տակ է հե տապն դում դյու րաց նել Հա յաս տա նի 
և սփյուռ քի (հիմ նա կա նում ԱՄՆ-ում հայ կա կան հա մայն քի) միջև տե ղե կատ վու թյան փո խա նա կու մը: Ցան-
ցի ա մե նա խո շոր ըն թա ցիկ ծրա գի րը, ո րն ի րա կա նաց վում է Հա յաս տա նում, վե րա բե րում է թա փոն նե րի ին-
տեգր ված կա ռա վար ման, այդ թվում վե րամ շակ ման և վե րաօգ տա գործ ման, հան րու թյա նը կր թե լու և հան-
րային մաս նակ ցու թյան հետ կապ ված հար ցե րին:

Ս փյուռ քը հա ճախ դիտ վում է որ պես տար բեր ծրագ րե րում ներդ րում նե րի կա տար ման կարևոր աղ բյուր:
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3.7. Հանքարդյունահանող և երկրաբանահետախուզական 
աշխատանքներ իրականացնող ընկերությունները

Աշ խար հում պղն ձի և ոս կու խո շոր և մի ջին հան քե րի ար տադ րու թյան հիմ նա կան մա սը պատ կա նում է 
խո շոր և մի ջազ գայ նո րեն հայտ նի բա վա կան փոք րա թիվ հան քար դյու նա բե րա կան ըն կե րու թյուն նե րին, 
ո րոնք սո վո րա բար շա հա գոր ծում են մե կից ա վե լի հան քեր մի շարք ե րկր նե րում, և այդ ըն կե րու թյուն նե րից 
ոչ մե կը ներ կա չէ Հա յաս տա նում: Հա յաս տա նում մե տա ղա կան հա նա ծո նե րի հան քեր շա հա գոր ծող ա մե նա-
կարևոր ըն կե րու թյուն ներն են.

a. «Ք րո նի մեթ Մայ նին գը», ո րին պատ կա նում է Զան գե զու րի պղն ձա մո լիբ դե նային կոմ բի նա տի (շա-
հա գոր ծում է Քա ջա րա նի հան քը) հս կիչ փա թե թը. սա հան դի սա նում է «Ք րո նիմեթ» խմ բի ան դամ: 
«Ք րո նի մե թը» ըն կե րու թյուն նե րի նշա նա կա լի, նույ նիսկ կա րե լի է ա սել՝ խո շոր մի ջազ գային խումբ 
է, ո րը, սա կայն, գոր ծում է ոչ թե հան քար դյու նա բե րու թյան (բա ցա ռու թյամբ Քա ջա րա նի հան քի), 
այլ մե տաղ նե րի և մե տա ղա կան թա փոն նե րի ո լոր տում: 

b. « Դան դի Փրեշս» հան քար դյու նա հա նող մի ջազ գային ըն կե րու թյու նը, ո րը ցու ցակ ված է Կա նա դա-
յում և շա հա գոր ծում է Շա հու մյա նի բազ մա մե տա ղա կան հան քը: Տվյալ ըն կե րու թյու նը գոր ծում է 
փոք րա թիվ ե րկր նե րում:

c. « Գե ոՊ րո Մայ նինգ» ռու սա կան խում բը, ո րը մեկ ոս կու հանք (Սոթք) և մեկ պղն ձա մո լիբ դե նային 
հանք (Ա գա րակ) ու նի Հա յաս տա նում, ի նչ պես նաև շա հա գոր ծում է մեկ ոս կու հանք Ռու սաս տա-
նում: 

d. Հայ կա կան « Վալ լեքս գրուպ» ըն կե րու թյուն նե րի խում բը, ո րին է պատ կա նում Թե ղու տի հան քը:
 Հա յաս տա նի ա մե նա խո շոր պղն ձի հան քը (Քա ջա րան) աշ խար հի խո շո րա գույն պղն ձի հան քե րի շար քում 

մո տա վո րա պես 100-ե րորդն է, ի սկ Հա յաս տա նի ա մե նա խո շոր ոս կու հան քը (Սոթք) դուրս է մնում աշ խար հի 
300 խո շո րա գույն ոս կու հան քե րի ցան կից:

 « Լի դիան Ին թեր նե շըն լը» դեռևս ակ տիվ հան քար դյու նա հա նող ըն կե րու թյուն չէ, սա կայն նրան է պատ-
կա նում Ա մուլ սա րի ոս կու ծրա գի րը: « Լի դիա նը» գրանց ված է Ջեր սի ում և ցու ցակ ված է Լոն դո նի և Տո րոն-
տոյի բոր սա նե րում: Մե տա ղա կան հա նա ծո ներ ար դյու նա հա նող մնա ցած ըն կե րու թյուն նե րը փոքր են, մի-
ջազ գային ճա նա չում չու նեն և գոր ծում են միայն Հա յաս տա նում, ե թե ան գամ նրանց գլ խա վոր գրա սե նյա կը 
գտն վում է ու րիշ ե րկ րում: Քա ղա քա կա նու թյան ո լոր տի հետ կա պե րը հազ վա դեպ չեն: Ա վե լին, այս բիզ նես-
նե րից շա տերն ի րա կա նում ոչ թե զուտ « հան քար դյու նա հա նող ըն կե րու թյուն ներ» են, այլ ՓՄՁ-ներ, ո րոնք 
գոր ծում են հան քար դյու նա բե րու թյան ո լոր տում և, հետևա բար, ա վե լի խո շոր ըն կե րու թյուն նե րի հա մե մատ, 
կա րող են ու նե նալ այլ կա րիք ներ/ պա հանջ ներ/ ցան կու թյուն ներ: 

Ոչ մե տա ղա կան հա նա ծո նե րի ար դյու նա հան ման ո լոր տը կազմ ված է մեծ թվով փոքր ըն կե րու թյուն նե րից, 
եր բեմն էլ` մի ջին ըն կե րու թյուն նե րից: 

Գո յու թյուն չու նի որևէ ո լոր տային կազ մա կեր պու թյուն, օ րի նակ՝ Հա յաս տա նի հան քար դյու նա բե րող նե րի 
պա լատ: Սա կայն գոր ծում է « Հայ կա կան հան քար դյու նա բե րա կան ցանց» նա խա ձեռ նու թյու նը, ո րը ստեղծ-
վել է « Հա յաս տա նի օգ տա կար հա նա ծո նե րի ո լոր տում հա ղոր դակ ցու թյու նը և հա մա գոր ծակ ցու թյու նը ը նդ-
լայ նե լու նպա տա կով օգ տա կար հա նա ծո նե րի ո լոր տի մաս նա գետ ներ» ա պա հո վե լու համար:

3.8. Լրատվամիջոցները
 Տե ղե կատ վու թյան հիմ նա կան աղ բյու րը հե ռուս տա տե սու թյունն է, բայց այս ա ռու մով հա մա ցան ցը սկ սում 

է հա վա սար վել նրան: « Կով կա սյան հե տա զո տու թյուն նե րի կենտ րոն ներ - Հա յաս տա նի» տվյալ նե րի հա մա-
ձայն՝ 2013 թ. բնակ չու թյան 79 տո կո սը որ պես ըն թա ցիկ ի րա դար ձու թյուն նե րի և նո րու թյուն նե րի ա մե նա-
կարևոր աղ բյուր նշել է հե ռուս տա տե սու թյու նը: Հա մա ցան ցից օ գտ վել է բնակ չու թյան 17 տո կո սը. 2011 թ. 6 
տո կո սի հա մե մատ՝ այս թի վը ա վե լի քան կրկ նա պատկ վել է: 

Թեր թե րի ու ռա դի ոյի դե րը թույլ է, հատ կա պես՝ շր ջան նե րում: Բա ցա ռու թյամբ փոք րա թիվ լրատ վա մի-
ջոց նե րի, օ րի նակ՝ « Հետ քի» և այլ է լեկտ րո նային լրատ վա կան գոր ծա կա լու թյուն նե րի (« Սի վիլ նեթ», «Ա զա-
տու թյուն» ռա դի ո կա յան), Հա յաս տա նում լրագ րո ղա կան գոր ծու նե ու թյու նը հա ճախ պրո ֆե սի ո նալ չէ: Ը նդ-
հա նուր առ մամբ, հա մար վում է, որ թո ղարկ վող լու րե րը մա կե րե սային են, տվյալ նե րի ստու գաճշ տու մը՝ վատ, 
և հա ճախ ի րա կա նաց վում է ի նք նագ րաքն նու թյուն («ԱՅ ՐԵՔՍ», 2015 թ.):

Լ րագ րող նե րի նկատ մամբ ո տնձ գու թյուն նե րը խն դիր են, սա կայն, հա մե մա տած տա րա ծաշր ջա նի այլ 
ե րկր նե րի հետ, դա այն քան էլ լուրջ չէ: 1992 թ. մինչ օ րս միայն մեկ դեպք է տե ղի ու նե ցել (2002 թ.), ե րբ 



Հանքարդյունաբերության ոլորտի կայունության ռազմավարական գնահատում. Հայաստան26

լրագ րո ղին սպա նել են (Լ րագ րող նե րի պաշտ պա նու թյան կո մի տեի տվյալ ներ): Ի նչ վե րա բե րում է հան քար-
դյու նա բե րու թյա նը, ա պա « Հետ քը» լրագ րո ղա կան հե տաքն նու թյուն ի րա կա նաց նող միակ լրատ վա մի ջոցն 
է, ո րը տպագր վում է հա մա ցան ցում և պար բե րա բար ան դրա դառ նում է հան քար դյու նա բե րու թյան ո լոր տին: 
2008 թ. ե րեք ան հայտ ան ձինք հար ձակ վել են Հե տաքն նող լրագ րող նե րի հայ կա կան մի ու թյան նա խա գա հի 
վրա (վեր ջինս նաև « Հետ քի» գլ խա վոր խմ բա գիրն է)` հասց նե լով ծանր մարմ նա կան վնաս վածք ներ: Մինչ 
այդ լրագ րողն իր հրա պա րա կած նյու թե րում բա ցա հայ տել է Հա յաս տա նի հան քար դյու նա բե րու թյան ո լոր-
տում տե ղի ու նե ցած չա րա շա հում նե րի և կո ռուպ ցիայի դեպ քեր:

3.9. Թափանցիկությունը
«Թ րանս փե րեն սի Ին թեր նե շըն լի» կո ռուպ ցիայի ըն կալ ման ցու ցի չի հա մա ձայն (2015 թ.)՝ հան րային 

հատ վա ծում կո ռուպ ցիայի ըն կալ վող մա կար դակ նե րի ա ռու մով 168 ե րկր նե րի շար քում Հա յաս տա նը զբա-
ղեց նում է 95-րդ տե ղը (Վ րաս տա նը՝ 48-րդ, Ա դր բե ջա նը՝ 119-րդ): Հա մաշ խար հային բան կի կո ռուպ ցիայի 
դեմ պայ քա րի ցու ցի չի հա մա ձայն (2014 թ.)՝ Հա յաս տա նի տո կո սային գնա հա տա կա նը 40 է, այ սինքն՝ գնա-
հատ ված ե րկր նե րի 60 տո կո սի հա մե մատ (վեր լու ծու թյան է են թարկ վել 215 եր կիր)՝ Հա յաս տա նում կո ռուպ-
ցիայի մա կար դակն ա վե լի բարձր է: Կո ռուպ ցիայի չափ ված մա կար դա կը տա տան վել է վեր ջին եր կու տաս-
նա մյա կում` չդրսևո րե լով ա ռա վել տևա կան հս տակ մի տում:

 Հա յաս տա նում ան ցկաց ված հա սա րա կա կան կար ծի քի հար ցում նե րը վկա յում են, որ կո ռուպ ցիան ըն-
կալ վում է և՛ որ պես լուրջ խն դիր, և՛ ի րո ղու թյուն, թեև կո ռուպ ցիայի նկատ մամբ հա սա րա կու թյան ան հան-
դուր ժո ղա կա նու թյունն ա ճում է (Պա տու րյան և Ջր բա շյան, 2012 թ.): « Կով կա սյան բա րո մետ րում» (2013 թ.) 
գրանց ված տվյալ նե րը ցույց են տա լիս, որ պե տա կան տար բեր կա ռույց նե րի նկատ մամբ վս տա հու թյու նը 
ցածր է, մինչ դեռ ե կե ղե ցու և բա նա կի նկատ մամբ` բարձր (գ ծա պատ կեր 3.1): 

Կա ռույց նե րի նկատ մամբ վս տա հու թյու նը, «ԿԲ» 2013 թ., մի ջին
 Մի ջին
Կ րո նա կան կազ մա կեր պու թյուն ներ 4.05
Բա նակ 3.56
Կր թա կան հա մա կարգ 3.19
Բան կեր 3.12
Ա ռող ջա պա հա կան հա մա կարգ 3.04
Օմ բուդս ման 3.00
ՄԱԿ 2.88
ԵՄ 2.88
Տե ղա կան ի նք նա կա ռա վա րում 2.83
Լ րատ վա մի ջոց ներ 2.81
Ոս տի կա նու թյուն 2.72
ՀԿ-ներ 2.62
Դա տա կան հա մա կարգ 2.32
Նա խա գահ 2.23
Քա ղա քա կան կու սակ ցու թյուն ներ 2.09
Գոր ծա դիր իշ խա նու թյուն 2.07
Խորհր դա րան 1.99

  

Գ ծա պատ կեր 3.1.  Ներ կա յաց վում է Հա յաս տա նում հա սա րա կու թյան վս տա հու թյան մի ջին մա կար դա կը՝ 1-ից (վս տա-
հու թյան բա ցա կա յու թյուն) մինչև 5 (լիար ժեք վս տա հու թյուն) սանդ ղա կով: Աղ բյու րը՝ « Կով կա սյան բա րո մետր» (2013 թ.): 
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3.10. Առաջարկություններ
Ս տորև ներ կա յաց վում են ա ռա ջար կու թյուն ներ, ո րոնք վե րա բե րում են Հա յաս տա նի հան քար դյու նա բե-

րու թյան ո լոր տի շա հագր գիռ կող մե րի ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րին: 
a. Անհ րա ժեշտ է ստեղ ծել ա վե լի լավ հնա րա վո րու թյուն ներ հան քե րի կա ռուց ման և ստեղծ ման աշ-

խա տանք նե րի պլա նա վոր ման գոր ծում տե ղա կան հա մայնք նե րի ա ռա վել ակ տիվ ներգ րավ վա ծու-
թյան, ի նչ պես նաև ո րո շում նե րի կա յաց ման գոր ծըն թա ցում նրանց ի րա զեկ մաս նակ ցու թյան հա-
մար: Ո րո շում նե րի կա յաց ման գոր ծըն թա ցում տե ղա կան հա մայնք նե րի մաս նակ ցու թյու նը կար գա-
վոր ված է օ րեն քով (տե՛ս գլուխ 4.7), և օ րի նակ՝ ՇՄԱԳ-ի շր ջա նա կում ան ցկաց վում են հան րային 
լսում ներ, ի սկ ստաց ված կար ծիք նե րը կց վում են ըն դեր քօգ տա գործ ման ի րա վուն քի հա մար ներ-
կա յաց վող հայ տին: Այ նուա մե նայ նիվ ա ռա ջարկ վում է հա մայնք նե րի մաս նակ ցու թյան բա րե լավ-
ման նպա տա կով հզո րաց նել տե ղա կան հա մայնք նե րի կա րո ղու թյու նը և խրա խու սել նշ ված գոր-
ծըն թա ցում ՔՀԿ-նե րի՝ որ պես կա ռու ցո ղա կան կող մի հան դես գա լու հնա րա վո րու թյու նը: Հա վա-
նա բար կա րող է ի հայտ գալ նման ՀԿ-նե րի հա մար հա տուկ ու սու ցում ան ցկաց նե լու ան հրա ժեշ-
տու թյու ն: Ու սու ցու մը կա րող է ան ցկաց վել տար բեր շա հագր գիռ կող մե րի հա մա գոր ծակ ցու թյան 
ձևա չա փով. և՛ հան քար դյու նա հա նող ըն կե րու թյուն նե րը, և՛ պե տու թյու նը պետք է պա տաս խա նատ-
վու թյուն կրեն և շա հագրգռ ված լի նեն հա մայնք նե րի կա րո ղու թյու նը և նրանց հետ կա պե րը ամ-
րապն դե լու հա մար: Այս ա ռու մով ան հրա ժեշտ են զար գաց ման գոր ծըն կեր նե րի ա ջակ ցու թյու նը 
ներգ րա վե լու ջան քեր: 

b. Հան քար դյու նա բե րու թյան ո լոր տի ա ջակց ման ձեռ նար կում նե րում ներգ րավ ված ե րկ կողմ և բազ-
մա կողմ կազ մա կեր պու թյուն նե րի աշ խա տանք նե րը պետք է են թարկ վեն պատ շաճ ներ քին հա մա-
կարգ ման: 

c. Անհ րա ժեշտ է խրա խու սել հան քար դյու նա հա նող ըն կե րու թյուն նե րի կող մից մաս նա գի տա կան 
կազ մա կեր պու թյան (օ րի նակ՝ Հա յաս տա նի հան քար դյու նա հա նող նե րի պա լա տի) հիմ նու մը, ո րի 
ստեղծ ման աշ խա տանք նե րը պետք է նա խա ձեռն վեն և ֆի նան սա վոր վեն հենց հան քար դյու նա-
հա նող ըն կե րու թյուն նե րի մի ջոց նե րի հաշ վին: Հնա րա վոր է, որ ան հրա ժեշտ լի նի նման կազ մա-
կեր պու թյու նում ստեղ ծել հա տուկ ստո րա բա ժա նում ՓՄՁ-նե րի հա մար, քա նի որ ըն կե րու թյուն նե-
րը տար բեր կա րիք ներ ու պա հանջ ներ ու նեն (օ րի նակ՝ այն պատ ճա ռով, որ գոր ծում է մեկ խո շոր 
օ պե րա տոր, մի ջին օ պե րա տոր նե րի փոքր խումբ և մե ծա քա նակ փոքր ձեռ նար կու թյուն ներ): Հան-
քար դյու նա հա նող նե րի պա լատն իր գոր ծու նե ու թյամբ կամ րապն դի կա ռա վա րու թյան հետ կա պե րը 
և շա հագր գիռ կող մե րի քն նար կում նե րը, ի նչ պես նաև կա րող է հնա րա վո րու թյուն տալ հայ կա կան 
ար դյու նա հա նող նե րին գոր ծա րար է թի կայի և վար քագ ծի կա նոն նե րը կա տա րե լա գոր ծե լու նպա-
տա կով հա մա ձայ նու թյան գա լու կարևոր ու ղե ցույց նե րի ու չա փա նիշ նե րի շուրջ:

d.  Ջան քեր պետք է գոր ծադր վեն Հա յաս տա նում ներդ րում ներ կա տա րե լու նպա տա կով կա յա ցած, 
պա տաս խա նա տու և հայտ նի մի ջազ գային հան քար դյու նա հա նող ըն կե րու թյուն ներ ներգ րա վե լու 
ուղ ղու թյամբ: Նման օ պե րա տոր նե րը կա րող են հե տա գա յում ի րենց հետ բե րել լա վա գույն մի ջազ-
գային փոր ձը, ո րը կա րող է տա րած վել ո ղջ ո լոր տում:
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4.  Քա ղա քա կա նու թյու նը և օ րենսդ րու թյու նը

4.1. Քաղաքականությունը
 Վեր ջին տա րի նե րին քա ղա քա կա նու թյուն ձևա վո րող նե րը զգա լի ու շադ րու թյուն են դարձ նում հան քար-

դյու նա բե րու թյան ո լոր տին: Մոտ մեկ տաս նա մյակ ա ռաջ հան քար դյու նա բե րու թյան ո լոր տին վե րա բե րող քա-
ղա քա կա նու թյան հար ցե րը հիմ նա կա նում ին տեն սի վո րեն և խո րու թյամբ քն նարկ վում և ու սում նա սիր վում էին 
միայն Հա մաշ խար հային բան կում: Այ սօր ի րա կա նաց վում են քա ղա քա կա նու թյան մշակ ման մի շարք նա խա-
ձեռ նու թյուն ներ ի նչ պես նոր ստեղծ ված հաս տա տու թյուն նե րի, այն պես էլ կա յա ցած այն պի սի կա ռույց նե րի 
և վեր լու ծա կան կենտ րոն նե րի (օ րի նակ՝ ԵՄ-ի, Հա մաշ խար հային տն տե սա կան ֆո րու մի և Աֆ րի կյան մի ու-
թյան) մա կար դա կում, ո րոնք նախ կի նում հա մե մա տա բար սահ մա նա փակ ու շադ րու թյուն են դարձ րել հան-
քար դյու նա բե րու թյան ո լոր տին (տե՛ս ներ դի րը): 

Ներ դիր. Հան քար դյու նա բե րու թյան ո լոր տի քա ղա քա կա նու թյան 
նախաձեռնությունները

 Մինչև նոր հա զա րա մյակ թևա կո խե լը զար գա ցող ե րկր նե րում հան քար դյու նա բե րու թյան ո լոր տի 
զար գաց ման, կա ռա վար ման ու վե րահսկ ման լա վա գույն ե ղա նակ նե րի շուրջ խոր քային քն նար կում նե-
րը հիմ նա կա նում ըն թա նում էին միայն Հա մաշ խար հային բան կում: Տրա մադր վող խորհր դատ վու թյու նը 
հիմն վում էր ա զա տա կան շու կայի բա րե փո խում նե րի վրա՝ նպա տակ ու նե նա լով ա պա հո վել ե րկ րա բա նա-
կան ու սում նա սի րու թյուն նե րի և հան քե րի զար գաց ման բնա գա վա ռում օտար երկ րյա ներդ րում նե րի հնա-
րա վո րու թյու նը: Ի նչ վե րա բե րում է ե րկ րա բա նա կան ու սում նա սի րու թյուն նե րին, ա պա ա ռա ջարկ վում էր, 
որ ի րա վունք նե րը տր վեն «ով ա ռա ջինն է դի մում, նա էլ ա ռա ջինն է ստա նում» հի մուն քով: 

1990-ա կան նե րին Հա մաշ խար հային բան կը սկ սեց ա վե լի ու ա վե լի մեծ ու շադ րու թյուն դարձ նել հան-
քար դյու նա բե րու թյան ո լոր տի զար գաց ման հա մա տեքս տում բնա պահ պա նա կան և սո ցիա լա կան հար ցե-
րի ու սում նա սիր ման ան հրա ժեշ տու թյա նը: Ի րա կա նում Հա մաշ խար հային բան կի ո րոշ ծրագ րե րին ուղղ-
ված խիստ քն նա դա տու թյան և « պա շար նե րի ա նեծ քի» շուրջ քն նար կում նե րի ար դյուն քում նա խա ձեռն-
վեց հան քար դյու նա բե րու թյան ո լոր տի ծրագ րե րում բան կի մաս նակ ցու թյան ու սում նա սի րու թյուն, ո րն 
ա վարտ վեց 2004 թ.՝ հնա րա վո րու թյուն տա լով եզ րա կաց նե լու, որ ե րկր նե րի հան քար դյու նա բե րու թյան 
ո լոր տի պատ շաճ զար գա ցու մը կա րող է նպաս տել աղ քա տու թյան կր ճատ մա նը, և Հա մաշ խար հային 
բան կի մաս նակ ցու թյու նը կա րող է դրա կա նո րեն ազ դել ո լոր տի ստան դարտ նե րի վրա: 2004 թ. ի վեր 
Հա մաշ խար հային բան կը մշա կել է հա մա պար փակ գոր ծի քա կազմ՝ ուղղ ված «օգ տա կար հա նա ծո նե րի 
շղ թա յում» բո լոր օ ղակ նե րի պատ շաճ զար գաց մա նը և վե րահսկ մա նը: Այդ գոր ծիք նե րը սեր տո րեն զու-
գակց վում են Ար դյու նա հա նող ճյու ղե րի թա փան ցի կու թյան նա խա ձեռ նու թյամբ («ԱՃԹՆ»): 

ԱՃԹՆ-ն հա մաշ խար հային ստան դարտ է՝ ուղղ ված բնա կան պա շար նե րի բաց և պա տաս խա նա-
տու կա ռա վար ման խթան մա նը, ո րի նպա տակն է հզո րաց նել կա ռա վա րու թյուն նե րի և ըն կե րու թյուն նե-
րի հա մա կար գե րը, խրա խու սել հան րային քն նար կում նե րը և բարձ րաց նել վս տա հու թյան մա կար դա կը: 
Ստան դարտն ի րա կա նաց նող յու րա քան չյուր ե րկ րում Ա ՃԹՆ-ի կի րառ մանն ա ջակ ցում է կա ռա վա րու-
թյան, ըն կե րու թյուն նե րի և քա ղա քա ցիա կան հա սա րա կու թյան կոա լի ցիան՝ հա մախմ բե լով բո լո րի ջան-
քե րը: Ա ՃԹՆ-ն ի րա կա նաց նող ե րկր նե րը պար տա վոր են տրա մադ րել տա րե կան հաշ վետ վու թյուն ներ 
հան քար դյու նա բե րու թյան ո լոր տում վճար ված հար կե րի, լի ցեն զիա նե րի, պայ մա նագ րե րի, ար տադ րա-
կան և այլ հիմ նա կան տվյալ նե րի մա սին: Սա հնա րա վո րու թյուն է տա լիս քա ղա քա ցի նե րին տես նե լու, 
թե ի նչ պես են կա ռա վար վում ե րկ րի բնա կան պա շար նե րը և որ քան ե կա մուտ ներ են ա պա հո վում դրանք: 
2015 թ. վեր ջին Ա ՃԹՆ-ն ի րա կա նաց վում էր 49 ե րկ րում, ո րոն ցից 31-ն ու նեին հա մա պա տաս խա նու-
թյան թեկ նա ծուի, ի սկ 18-ը՝ հա մա պա տաս խա նու թյան կար գա վի ճակ: 
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Ապ րանք նե րի գնե րի վեր ջին վե րել քից հե տո մշակ վել են քա ղա քա կա նու թյան մի շարք նոր նա խա-
ձեռ նու թյուն ներ: Ը նդ հա նուր առ մամբ, դրանց նպա տակն է ա պա հո վել մե տաղ նե րի ա պա գա ա ռա ջար կը 
(օ րի նակ՝ ԵՄ-ի հում քի նա խա ձեռ նու թյու նը) կամ ո լոր տի օ գուտ նե րի բա րե լավ ված կա ռա վար ման վե րա-
բե րյալ խորհր դատ վու թյուն տրա մադ րել ռե սուրս նե րով հա րուստ ե րկր նե րին: Այս պի սի խորհր դատ վու-
թյուն ա պա հո վող փաս տաթղ թե րից մի քա նի սը (օ րի նակ՝ Բնա կան պա շար նե րի խար տիան) ա ռա ջար-
կում են, որ հան քար դյու նա բե րու թյան ո լոր տը կա ռա վար վի նավ թար դյու նա հան ման ո լոր տի նման (նե-
րա ռյալ ի րա վունք նե րի շնորհ ման հա մար բաց մր ցույթ նե րի ան ցկա ցու մը), ոչ թե «ով ա ռա ջինն է դի մում, 
նա էլ ա ռա ջինն է ստա նում» հի մուն քով: Մեկ այլ նա խա ձեռ նու թյու նը վե րա բե րում է զար գա ցող ե րկր-
նե րում հան քար դյու նա հա նող մի ջազ գային ըն կե րու թյուն նե րի կող մից ի րա կա նաց վող CSR-ի հետ կապ-
ված աշ խա տանք նե րի ֆոր մալ սահ ման մա նը, դրանց կա ռուց ված քի բա րե լավ մա նը և նույ նիսկ հա մա-
պա տաս խան օ րենսդ րա կան պա հանջ նե րի նա խա տես մանն ուղղ ված ջան քե րին:

 Վեր ջին ժա մա նակ ներս քա ղա քա կա նու թյան նա խա ձեռ նու թյուն նե րի նպա տակն է ա ջակ ցել պե տու-
թյուն նե րին, որ պես զի հումք ար տա հա նե լուց բա ցի, տրա մադ րեն գի տե լի քա հենք ծա ռա յու թյուն ներ և 
դրա նով ի սկ այլ ո լորտ նե րի հետ կա պե րի հաս տատ ման մի ջո ցով ա պա հո վեն ը նդ գր կուն զար գա ցում: 
Մեծ ու շադ րու թյուն է դարձ վում նաև տե ղա կան զար գաց ման և հա մայն քային օ գուտ նե րի ա պա հով ման 
հար ցե րին, ի նչ պես նաև հան քար դյու նա հա նող ըն կե րու թյուն նե րի հետ պե տու թյուն նե րի կող մից պայ մա-
նագ րե րի բա նակց ման կա րո ղու թյուն նե րի զար գաց մանն ուղղ ված ջան քե րին:

 Քա ղա քա կա նու թյան նա խա ձեռ նու թյուն նե րը մե ծա պես պայ մա նա վոր ված են հա րուստ պա շար ներ ու-
նե ցող զար գա ցող ե րկր նե րի (և ոչ ան ցու մային տն տե սու թյուն նե րի) կա րիք նե րով, և բազ մա թիվ զար գա ցող 
ե րկր ներ մեծ ա ռա ջըն թաց ու նեն տա րի նե րի ըն թաց քում ձևա վոր ված խորհր դատ վու թյա նը հա մա պա տաս-
խան քա ղա քա կա նու թյան և օ րենսդ րու թյան ի րա կա նաց ման գոր ծում: Ան ցու մային պե տու թյուն ներն ան ցում 
են կա տա րել շու կա յա կան տն տե սու թյա նը, և նման պե տու թյուն նե րի կար գա վո րող հա մա կար գե րի ա ռանձ-
նա հատ կու թյուն ներն ու դրանց հա մա պա տաս խա նեց ման ե ղա նակ նե րը չեն ար ժա նա ցել մեծ հե տաքրք րու-
թյան ու դար ձել քն նար կում նե րի ա ռար կա հան քար դյու նա բե րու թյան ո լոր տի զար գաց ման քա ղա քա կա նու-
թյան մա կար դա կում: 

Հան քար դյու նա բե րու թյան ո լոր տում Հա յաս տա նի քա ղա քա կա նու թյունն ը նդ հա նուր առ մամբ նա խա տե-
սում է օ րա կար գը՝ ա ռանց ման րա մասն սահ մա նե լու քա ղա քա կա նու թյան նպա տակ նե րը, գոր ծո ղու թյուն նե րը 
կամ քա ղա քա կա նու թյան ի րա կա նաց ման պլա նը.

a. 2014-2025 թթ. Հա յաս տա նի զար գաց ման ռազ մա վա րու թյան հա մա ձայն՝ տն տե սու թյու նում ո լոր տի 
մաս նա բա ժի նը պետք է շա րու նա կի ա ճել: Ա կն կալ վում է, որ հան քար դյու նա բե րու թյու նը, մե տաղ-
նե րի ար դյու նա հան ման իր նվա զող են թաո լոր տով հան դերձ, կարևոր մաս նակ ցու թյուն կու նե նա 
ա ճի ա պա հով ման խնդ րում: 

b. Հա ման ման ձևա կեր պում է ար տա ցոլ ված է ներ գե տի կայի և բնա կան պա շար նե րի նա խա րա րու-
թյան կայ քում, որ տեղ նշ վում է. « Ներ կա ի րա վի ճա կը հնա րա վո րու թյուն չի տա լիս լի ո վին օգ տա-
գոր ծե լու հան քե րի տն տե սա կան նե րու ժը: Փակ և ամ բող ջա կան ցիկ լե րով (ար դյու նա հա նու մից 
մինչև վերջ նա կան ար դյուն քի ստեղ ծու մը) Հա յաս տա նում ար դյու նա հան ված մե տա ղա կան հա նա-
ծո նե րի վե րամ շա կու մը հնա րա վո րու թյուն կտա ստա նա լու բարձ րար ժեք ար դյունք ներ, ին չը, իր 
հեր թին, կա պա հո վի ՀՆԱ-ի ա ճը»:

c.  Կա ռա վա րու թյան 2012-2017 թթ. ըն թա ցիկ ծրագ րում ևս մեծ շեշ տադ րում է ար վում տն տե սա կան 
զար գաց ման վրա՝ նա խա տե սե լով մա սամբ ա պա հո վել այն ար դյու նա բե րու թյան զար գաց ման, այդ 
թվում նոր տեխ նո լո գիա ներ և խո րաց ված գի տե լիք ներ ներդ նե լու նպա տա կով օտար երկ րյա ըն կե-
րու թյուն նե րի և ներդ րող նե րի ներգ րավ ման մի ջո ցով: Ծրագ րում նաև հղում է ար վում շր ջա կա մի-
ջա վայ րի պահ պա նու թյան ա պա հով մանն ուղղ ված հա վա սա րակշռ ված մո տեց մա նը՝ հա տուկ ը նդ-
գծե լով հան քար դյու նա հան ման աշ խա տանք նե րի նկատ մամբ բնա պահ պա նա կան հս կո ղու թյան 
ամ րապն դու մը: 

Այ նուա մե նայ նիվ, ո րոշ օ րենսդ րա կան դրույթ ներ և կա ռա վա րու թյան գոր ծո ղու թյուն ներ պա րու նա կում են 
հան քար դյու նա բե րու թյան ո լոր տի զար գաց ման խթան ման հա մար կարևոր հա մար վող քա ղա քա կան ուղ-
ղու թյուն նե րի կոնկ րետ ձևա կեր պում ներ: Այս պի սով, Հա յաս տա նը հանձն է ա ռել ներդ նել Ա ՃԹՆ-ի ստան-
դար տը 2015 թ. հու լի սին, և ներ կա յումս նա խա պատ րաստ վում է հա մա պա տաս խա նու թյան թեկ նա ծու թյան 
հայ տի ներ կա յաց մա նը: Սրա նից հետևում է, որ կա ռա վա րու թյան ռազ մա վա րու թյու նը հաշ վետ վո ղա կա նու-
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թյան, հար կային վճա րում նե րի, թույլ տվու թյուն նե րի, պայ մա նագ րե րի, ար տադ րու թյան և այլ հար ցե րի մա-
սին տե ղե կատ վու թյան թա փան ցի կու թյան, ի նչ պես նաև տվյալ ռազ մա վա րու թյան ի րա կա նաց ման ըն թաց-
քում բազ մա կողմ շա հագր գիռ կա ռույց նե րի մաս նակ ցու թյան ա պա հով ման ու ղի ով ըն թա նալն է: Ի նչ պես 
ա վե լի ման րա մասն քն նարկ վում է ստորև, քա ղա քա կա նու թյան մշակ ման ուղ ղու թյուն նե րի օ րի նակ նե րից են 
2014 թ. «Շ ՄԱԳՓ-ի մա սին» ժա մա նա կա կից օ րեն քը, ի նչ պես նաև գոր ծող ՀՀ ըն դեր քի մա սին օ րենսգր քով 
(2012 թ.) նա խա տես ված ե րկ րա բա նա կան հե տա խու զա կան աշ խա տանք նե րի հա մար «ով ա ռա ջինն է դի-
մում, նա էլ ա ռա ջինն է ստա նում» հի մուն քով թույլ տվու թյուն նե րի տրա մադ րա ման դրույթ նե րը: 

4.2. Իրավական դաշտի ներածական մաս
 Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան ի րա վա կան հա մա կար գը ձևա վոր վել է և շա րու նա կում է զար գա նալ 

քա ղա քա ցիա կան ի րա վուն քի ե րկր նե րին բնո րոշ ու ղի ով: Ի նչ պես ո րոշ ան ցու մային տն տե սու թյուն ու նե ցող 
ե րկր նե րում, Հա յաս տա նում ի րա վա կան հա մա կար գը նախ կին գա ղա փա րա կան և ի նս տի տու ցի ո նալ կար-
գի և գոր ծե լա կեր պե րի ազ դե ցու թյունն է կրում: Այդ ի սկ պատ ճա ռով գոր ծող ի րա վա կան հա մա կար գը հին 
օ րենք նե րի (դ րան ցից շա տերն այլևս գործ նա կա նում չեն կի րառ վում) և ան կա խու թյան հռ չա կու մից հե տո ըն-
դուն ված նոր օ րենք նե րի հիբ րի դային զու գակ ցում է: 

Մի ջազ գային հա մա ձայ նագ րե րը դառ նում են ՀՀ ի րա վա կան հա մա կար գի բաղ կա ցու ցիչ մա սը, ե րբ 
դրանք վա վե րաց վում կամ ըն դուն վում են հա մա պա տաս խան ազ գային մար մին նե րի կող մից: Սահ մա նադ-
րու թյան հա մա ձայն. «Ե թե վա վե րաց ված մի ջազ գային պայ մա նագ րում սահ ման վում են այլ նոր մեր, քան նա-
խա տես ված են օ րենք նե րով, ա պա կի րառ վում են այդ նոր մե րը: Սահ մա նադ րու թյա նը հա կա սող մի ջազ գային 
պայ մա նագ րե րը չեն կա րող վա վե րաց վել»:

 Հա յաս տա նում ա ռաջ նային օ րենսդ րու թյու նը սո վո րա բար ը նդ գր կում է բո վան դա կային և ըն թա ցա կար-
գային հար ցե րը: Են թաօ րենսդ րա կան ակ տե րը սո վո րա բար նա խա տե սում են ա ռաջ նային օ րենսդ րու թյան 
ի րա կա նա ցումն ա պա հո վող դրույթ ներ, սա կայն Հա յաս տա նում դրանք հա ճախ կար գա վո րում են նաև ո րոշ 
բո վան դա կային/ա ռար կա յա կան հար ցեր: Հետևա բար առ կա է օ րենսդ րու թյան մի ջո ցով ման րա մասն կար-
գա վոր ման ա պա հով ման մի տու մը: Թվում է՝ սա կապ ված է «ի րա վա կան մշա կույ թի» հետ, որ տեղ օ րենք-
նե րի ըն դուն ման և կար գա վոր ման ի րա վա սու թյու նը հիմ նա կա նում վս տահ վում է օ րենս դիր մարմ նին՝ դրա-
նով ի սկ ջա նա լով մե կու սաց նել ռե ժի մը գոր ծա դի րի կող մից կա տար վող հա ճա խա կի փո փո խու թյուն նե րից 
և ա պա հո վել ի րա վա կան դրույթ նե րի եր կա րա ժամ կետ կա յու նու թյուն: Այս մո տե ցումն ան խու սա փե լի ո րեն 
են թադ րում է օ րենք նե րի հա ճա խա կի վե րա նա յում և փո փո խում (օ րի նակ՝ նույ նիսկ ՀՀ ըն դեր քի մա սին 
օ րենսգր քով ո րո շում նե րի կա յաց ման հա մար նա խա տես ված ժամ կետ նե րը վե րա նայե լու նպա տա կով), ին չը 
հա կա սում է ի րա վա կան ռե ժի մի կա յու նու թյա նը: 

Ընդ հա նուր առ մամբ, ի նչ պես երևում է, Հա յաս տա նում նախ քան ըն դեր քի մա սին օ րենք նե րի մշա կումն 
ան բա վա րար ու շադ րու թյուն է դարձ վել հայե ցա կար գային հար ցե րին, այդ թվում՝ քա ղա քա կա նու թյան ձևա-
վոր մա նը և հայե ցա կար գե րի մշակ մա նը: Թվում է, թե ո րոշ դեպ քե րում օ րենք նե րը մշակ վում են ի պա տաս-
խան այն հար ցե րի կամ գա ղա փար նե րի, ո րոնք ի հայտ են գա լիս և պե տու թյու նից պա հան ջում ո րո շա կի 
գոր ծո ղու թյուն ներ: Կա րե լի է ա սել, որ քա ղա քա կա նու թյանն ա ռնչ վող քն նար կում նե րում հաշ վի չեն ա ռն վում 
խն դիր նե րի լուծ ման տար բե րակ նե րը, օ րի նակ՝ հա տուկ ու ղե ցույց նե րի սահ մա նու մը կամ հան րու թյան ի րա-
զեկ ման լայ նա ծա վալ ար շավ նե րի ի րա կա նա ցու մը: Ը ստ երևույ թին, ան հրա ժեշտ է այս ա ռու մով բա րե լա վել 
օ րենսդ րու թյան մշակ ման աշ խա տանք նե րում տար բեր նա խա րա րու թյուն նե րի աշ խա տանք նե րի հա մա կար-
գու մը և հա մա գոր ծակ ցու թյու նը: 

4.3. Ընդերքի կարգավորումը
Ան կա խու թյան հռ չա կու մից հե տո ՀՀ ըն դեր քի մա սին օ րենս գիր քը փո փոխ վել է մի քա նի ան գամ, և ներ-

կա յումս խորհր դա րան է ներ կա յաց վել օ րենսգր քում փո փո խու թյուն կա տա րե լու նոր նա խա գիծ (ա ղյու սակ 
4.1): 2012 թ. հուն վա րի 1-ին ու ժի մեջ մտած տար բե րակն այն գլ խա վոր ի րա վա կան գոր ծիքն է, ո րը կար գա-
վո րում է ո լոր տի գոր ծու նե ու թյու նը: 
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Աղյուսակ 4.1. ՀՀ ըն դեր քի մա սին օ րենսգր քի պատ մու թյու նը

ՀԽՍՀ ըն դեր քի մա սին օ րենս գիրք 1976 – 1992 թթ.

ՀՀ ըն դեր քի մա սին օ րենս գիրք (I) 1992 – 2002 թթ.

ՀՀ ըն դեր քի մա սին օ րենս գիրք (II) 2002 – 2012 թթ., մեկ ան գամ փո փոխ վել է 2003 թ.

ՀՀ ըն դեր քի մա սին օ րենս գիրք (III) 2012 թ.-ից մինչ օ րս, փո փո խու թյուն ներ
2012 թ. դեկ տեմ բե րի 19-ի
2014 թ. հու նի սի 21-ի
2014 թ. դեկ տեմ բե րի 17-ի
2015 թ. հու նի սի 22-ի 
Ա ռա ջարկ վող հա վե լյալ փո փո խու թյուն նե րը շր ջա կա մի ջա վայ րի 
պահ պա նու թյան դրա մագլ խին հատ կաց ված մի ջոց նե րով լք ված 
և ա պօ րի նի շա հա գործ ված հան քա վայ րե րի տա րածք նե րում 
բնա պահ պա նա կան (այդ թվում` ռե կուլ տի վա ցի ոն) աշ խա տանք-
նե րի ի րա կա նաց ման վե րա բե րյալ:

ՀՀ ըն դեր քի մա սին օ րենսգր քի ը նդ հա նուր նպա տա կը հետևյալն է.
•	 	սահ	մա	նել	Հա	յաս	տա	նի	Հան	րա	պե	տու	թյան	տա	րած	քում	հան	քար	դյու	նա	հան	ման	սկզ	բունք	ներն	ու	

կար գը,
•	 	կար	գա	վո	րել	բնու	թյան	և	շր	ջա	կա	մի	ջա	վայ	րի	պաշտ	պա	նու	թյան	հետ	կապ	ված	հա	րա	բե	րու	թյուն-

նե րը,
•	 	հան	քար	դյու	նա	հան	ման	 ըն	թաց	քում	ա	պա	հո	վել	աշ	խա	տանք	նե	րի	 կա	տար	ման	ան	վտան	գու	թյու	նը	

և
•	 ա	պա	հո	վել	 հան	քար	դյու	նա	հան	ման	 ըն	թաց	քում	պե	տու	թյան	և	ան	ձանց	 ի	րա	վունք	նե	րի	 և	 օ	րի	նա-

կան շա հե րի պաշտ պա նու թյու նը:
ՀՀ ըն դեր քի մա սին օ րենս գիր քը նաև սահ մա նում է օ րեն քի կար գա վոր ման հիմ նա կան ո լորտ նե րը և 

կար գա վոր ման հիմ քում ըն կած սկզ բունք նե րը, նե րա ռյալ հետևյա լը.
•	 ըն	դեր	քի	ճա	նա	չու	մը`	որ	պես	պե	տու	թյան	բա	ցա	ռիկ	սե	փա	կա	նու	թյուն,
•	 «	պե	տա	կան	ծրագ	րե	րի»	կազմ	ման,	օգ	տա	կար	հա	նա	ծո	նե	րի	պա	շար	նե	րի	պե	տա	կան	հաշ	վառ	ման	

ի րա կա նաց ման, ի նչ պես նաև կար գա վոր ման խնդ րում պե տու թյան դե րի սահ մա նում՝ հս տակ շեշ-
տադ րում կա տա րե լով « պե տա կան փոր ձաքն նու թյուն նե րի» ի րա կա նաց ման և թույլ տվու թյուն նե րի 
շնորհ ման կար գի վրա, 

•	 անվ	տան	գու	թյան	և	բնա	պահ	պա	նա	կան	նոր	մա	վոր	ման,	ըն	դեր	քի	«ող	ջա	միտ»	օգ	տա	գործ	ման	կա-
նո նա կար գե րի սահ մա նում,

•	 	հան	քար	դյու	նա	հան	ման	գոր	ծու	նե	ու	թյան	հրա	պա	րա	կայ	նու	թյան	սկզ	բուն	քի	սահ	մա	նում	 (9-րդ	հոդ-
վա ծի հա մա ձայն՝ հան քար դյու նա հա նող գոր ծու նե ու թյան վե րա բե րյալ տե ղե կատ վու թյան տրա մադ-
րումն ի րա կա նաց վում է Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան օ րենք նե րով սահ ման ված կար գով) և

•	 վ	ճա	րո	վի	ըն	դեր	քօգ	տա	գործ	ման	սկզ	բուն	քի	սահ	մա	նում:	
Ինչ պես և ո րոշ ան ցու մային ե րկր նե րի ըն դեր քի մա սին օ րենսդ րու թյու նը, ՀՀ ըն դեր քի մա սին օ րենս գիր-

քը պա րու նա կում է ա վե լի հին օ րենսդ րու թյու նից ժա ռան գած դրույթ ներ, մաս նա վո րա պես՝ օգ տա կար հա նա-
ծո նե րի պա շար նե րի վե րահս կո ղու թյան և պա շար նե րի հաշ վեկշ ռի մո նի թո րին գի վե րա բե րյալ: Այս պես, ո րոշ 
ան ցու մային ե րկր նե րի ըն դեր քի մա սին նախ կին օ րենք նե րում պինդ օգ տա կար հա նա ծո նե րի վե րա բե րյալ 
կար գա վո րում նե րի նպա տակն էր խրա խու սել հա նա ծո նե րի պա շար նե րի մա սին գի տե լիք նե րի ը նդ լայ նու մը, 
սահ մա նել հայտ նա բեր ված հան քա վայ րե րից օգ տա կար հա նա ծո նե րի ար դյու նա հան ման նպա տա կով պե-
տա կան ձեռ նար կու թյուն նե րի հետ պայ մա նագ րի կնք ման և նրանց գոր ծու նե ու թյան կա նոն նե րը: Հան քար-
դյու նա բե րու թյան ո լոր տի կար գա վոր ման, դրա զար գաց ման խնդ րում մաս նա վոր հատ վա ծի` որ պես կա տա-
լի զա տո րի դե րա կա տար ման վրա ու շադ րու թյու նը կենտ րո նաց նե լու փո խա րեն վե րոն շյալ օ րենք նե րի գլ խա-
վոր նպա տակն էր բա վա րա րել պա շար նե րի ներ քին պա հան ջար կը և դրա նով ի սկ ա ջակ ցել տն տե սու թյա նը: 
Այս օ րենք նե րը հե տա գա յում փո փոխ վել ե ն՝ նե րա ռե լով դրույթ ներ կոր պո րա տիվ մաս նակ ցու թյան մա սին: 
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Ինչ վե րա բե րում է պե տու թյան դե րին, ա պա ՀՀ ըն դեր քի մա սին օ րենս գիր քը շեշ տադ րում է ա նում 
հետևյա լի վրա. 

•	 Ազ	գային,	տա	րա	ծաշր	ջա	նային	և	տե	ղա	կան	մա	կար	դա	կում	ըն	դեր	քի	 	պահ	պա	նու	թյա	նը	և	հա	մա-
լիր օգ տա գործ մանն ուղղ ված պե տա կան ծրագ րե րի մշա կում և ի րա գոր ծում: Պե տա կան ծրագ րե րը 
նե րա ռում են կա ռա վա րու թյան ո րո շում նե րով հաս տատ ված քա ղա քա կան բնույ թի փաս տաթղ թե-
րը, ո րոնք սահ մա նում են կոնկ րետ հար ցե րին վե րա բե րող զար գաց ման պլան ներ և ռազ մա վա րու-
թյուն ներ: 

•	 Օգ	տա	կար	հա	նա	ծո	նե	րի	պա	շար	նե	րի	և	հաշ	վեկշ	ռի	պե	տա	կան	գույ	քագ	րում,	ե	րկ	րա	բա	նա	կան	ու-
սում նա սի րու թյուն նե րի և հան քար դյու նա հան ման գոր ծու նե ու թյան, ի նչ պես նաև օգ տա կար հա նա-
ծո նե րի պա շար նե րի մա տյա նի վա րում: 

•	 Պե	տա	կան	վե	րահս	կո	ղու	թյան	և	պե	տա	կան	փոր	ձաքն	նու	թյան	(թույլ	տվու	թյուն	նե	րի	շնորհ	ման	գոր-
ծըն թա ցում պա շար նե րի մա սին տե ղե կատ վու թյան հա վաս տի ու թյան գնա հատ ման) հիմ քե րի սահ-
մա նում: 

•	 Հան	քար	դյու	նա	հան	ման	և	ըն	դեր	քի	պահ	պա	նու	թյան	բնա	գա	վա	ռում	պե	տա	կան	ստան	դարտ	նե	րի	
(օ րենսգր քի հա մա ձայն ստան դարտ նե րի, նոր մե րի և կա նո նա կար գե րի) մշա կում: 

•	 Օգ	տա	կար	հա	նա	ծո	նե	րի	օգ	տա	գործ	ման	վճար	նե	րի	հիմ	քե	րի	սահ	մա	նում:	
Այս պի սով, օ րենսգր քով պե տու թյանն է տր վում քա ղա քա կա նու թյուն ձևա վո րո ղի դե րը, մինչ դեռ հան քար-

դյու նա բե րու թյան հա մա պար փակ քա ղա քա կա նու թյան բա ցա կա յու թյու նը ո լոր տի կազ մա կերպ ված ու կա յուն 
զար գա ցու մը խո չըն դո տող ա մե նա կարևոր գոր ծոնն է (տե՛ս բա ժին 5.1): Պե տու թյու նը նաև իր վար չա կան և 
կար գա վոր ման գոր ծա ռույթ նե րի շր ջա նակ նե րում մաս նակ ցում է թույլ տվու թյուն նե րի շնորհ ման գոր ծըն թա-
ցին՝ կա տա րե լով հայ տա տու նե րի կող մից ներ կա յաց ված պլան նե րի ու նա խագ ծե րի պե տա կան փոր ձաքն-
նու թյուն բնա պահ պա նա կան պա հանջ նե րի և տեխ նի կա կան ան վտան գու թյան տե սան կյու նից, ի նչ պես նաև 
հաս տա տում է հայ տա տու նե րի կող մից ներ կա յաց ված պա շար նե րի հաշ վարկ ներն ու լեռ նա տեխ նի կա կան 
շա հա գործ ման նա խագ ծե րը: Այ սու հան դերձ պե տու թյու նը թե՛ օ րենսդ րո րեն, թե՛ գործ նա կա նում ձեռ նար կա-
տի րա կան դե րա կա տա րում չու նի: 

Ըն դեր քօգ տա գործ ման ի րա վունք նե րի հա մա կար գը 
Ըն դեր քի մա սին ցան կա ցած օ րենսգր քի կարևո րա գույն գոր ծա ռույթն ու նպա տակն է սահ մա նել ըն դերք-

օգ տա գործ ման ի րա վունք նե րի տրա մադր ման հա մա կար գը` ըն դեր քօգ տա գործ ման ի րա վունք նե րի ձեռք բեր-
ման, պահ պան ման, փո խանց ման և դա դա րեց ման կա նոն ներն ու ըն թա ցա կար գե րը: Եվ ՀՀ ըն դեր քի մա սին 
օ րենս գիր քը սահ մա նում է նման հա մա կարգ (20-30-րդ հոդ ված ներ): 

Ըն դեր քօգ տա գործ ման ի րա վունք նե րի հա մա կար գի հիմ նա կան ի րա վա կան ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը 
քն նու թյան են ա ռն վում ստորև, ի սկ ըն դեր քօգ տա գործ ման ի րա վունք նե րի հայ տե րի ներ կա յաց ման և ի րա-
վունք նե րի շնորհ ման գոր ծըն թա ցը նկա րագր վում է 6-րդ գլ խում, որ տեղ ներ կա յաց վում են գոր ծըն թա ցում 
ներգ րավ ված կա ռույց նե րը: 

Ըն դեր քի մա սին օ րենս գիր քը տա րած վում է մե տա ղա կան և ոչ մե տա ղա կան օգ տա կար հա նա ծո նե րի, 
ի նչ պես նաև հան քային ջրե րի վրա, սա կայն չի կար գա վո րում ռա դի ոակ տիվ հում քի կամ նավ թի ու գա զի 
պա շար նե րի ե րկ րա բա նա կան հե տա խու զա կան աշ խա տանք նե րի և ար դյու նա հան ման հետ կապ ված հա րա-
բե րու թյուն նե րը, ո րոնք, օ րենսգր քի հա մա ձայն, են թա կա են կար գա վոր ման ա ռան ձին օ րեն քով: ՀՀ ըն դեր-
քի մա սին օ րենս գիր քը չի բո վան դա կում հա տուկ կար գա վո րում ներ ոչ մե տա ղա կան օգ տա կար հա նա ծո նե-
րի վե րա բե րյալ, բա ցա ռու թյամբ այն դրույ թի, ը ստ ո րի՝ ի րա վա բա նա կան և ֆի զի կա կան ան ձինք ի րա վունք 
ունեն ի րա կա նաց նելու պե տա կան հաշ վեկշ ռում չհաշ վառ ված ոչ մե տա ղա կան օգ տա կար հա նա ծո նե րի ար-
դյու նա հա նում մինչև 2 մետր խո րու թյան վրա շա հույթ ստա նա լու նպա տակ չհե տապն դե լու, սե փա կան կա-
րիք նե րի բա վա րար ման նպա տա կով` ա ռանց ձեռք բե րե լու ըն դեր քօգ տա գործ ման ի րա վունք: Այս պի սով, 
շա հույթ ստա նա լու նպա տակ նե րով ի րա կա նաց վող ըն դեր քօգ տա գոր ծու մը (մե տա ղա կան, ոչ մե տա ղա կան 
օգ տա կար հա նա ծո ներ և տար բեր չա փե րի հան քեր) կար գա վոր վում են միև նույն կար գով՝ ի տար բե րու թյուն 
ո րոշ հան քար դյու նա հա նող ե րկր նե րի, որ տեղ, օ րի նակ, փոք րա մասշ տաբ ծա վալ նե րով ար դյու նա հան ման և 
ար դյու նա բե րա կան ծա վալ նե րով ար դյու նա հան ման կար գա վո րու մը ո րոշ ա ռում նե րով տար բեր վում է մե տա-
ղա կան օգ տա կար հա նա ծո նե րի լայ նա մասշ տաբ ար դյու նա հան ման գոր ծու նե ու թյան կար գա վո րու մից (օ րի-
նակ` թույլ տվու թյուն նե րի շնորհ ման պար զեց ված ըն թա ցա կար գեր): 

ՀՀ ըն դեր քի մա սին օ րենս գիր քը սահ մա նում է, որ ըն դեր քը հան դի սա նում է Հա յաս տա նի Հան րա պե-
տու թյան բա ցա ռիկ սե փա կա նու թյու նը, և նա խա տե սում է ըն դեր քօ գա գործ ման ե րեք տե սա կի ի րա վուն քի 
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շնոր հում. (i) ըն դեր քի ե րկ րա բա նա կան ու սում նա սի րու թյան հա մա ձայ նու թյուն, (ii) օգ տա կար հա նա ծո նե րի 
ար դյու նա հան ման նպա տա կով ըն դեր քի ե րկ րա բա նա կան ու սում նա սի րու թյան թույլ տվու թյուն և (iii) օգ տա-
կար հա նա ծոյի ար դյու նա հան ման թույլ տվու թյուն: Օ րենս գիր քը չի նա խա տե սում «երկ րա բա նա կան ու սում-
նա սի րու թյան հա մա ձայ նու թյան» շնորհ ման ա ռաջ նա հեր թու թյուն որևէ կար գի դի մու մա տուի հա մար, մինչ-
դեռ «օգ տա կար հա նա ծո նե րի ար դյու նա հան ման նպա տա կով ըն դեր քի ե րկ րա բա նա կան ու սում նա սի րու թյան 
թույլ տվու թյու նը» շնորհ վում է այն ան ձին, ո րն ա ռա ջինն է դի մում թույլ տվու թյան հա մար: Եր կու դեպ քում 
էլ թույլ տվու թյան բո վան դա կու թյուն ներն ի րար նման են (օ րի նակ՝ նե րա ռում են ու սում նա սի րու թյան պլա նը, 
թույլ տվու թյան կոոր դի նատ նե րը և այլն), մինչ դեռ ե րկ րորդ դեպ քում, ի տար բե րու թյուն ա ռա ջի նի, թույլ տվու-
թյան ձևաթղ թում նշ վում է նաև ու սում նա սիր վող օգ տա կար հա նա ծոն: Այս պի սով, ե րկ րա բա նա կան ու սում-
նա սի րու թյան հա մա ձայ նու թյու նը տր վում է հե տա խու զա կան աշ խա տանք նե րի հա մար, և ի նչ պես ո րոշ ե րկր-
նե րում տր վող « հե տա խու զա կան աշ խա տանք նե րի թույլ տվու թյան» պա րա գա յում, այս տեղ ևս օ րենս գիր քը 
չի բա ցա ռում աշ խար հագ րա կան մեկ տե ղան քի ե րկ րա բա նա կան ու սում նա սիր ման հա մար մե կից ա վե լի 
թույլ տվու թյուն նե րի շնոր հու մը: 

Ըն դեր քի մա սին օ րենսգր քե րում սո վո րա բար սահ ման վում է ո րո շա կի ան ձանց ա նի րա վու նա կու թյու նը 
հան քար դյու նա հան ման թույլ տվու թյուն ստա նա լու հար ցում: Սա կա րող է վե րա բե րել, օ րի նակ, պե տա կան 
պաշ տո նյա նե րին: Վեր ջերս ըն դուն ված ո րոշ օ րենսգր քե րում ա նի րա վու նա կու թյան դրույ թը տա րած վում է 
նաև կո ռուպ ցիայի կամ շր ջա կա մի ջա վայ րին հասց ված վնա սի հա մար դատ վա ծու թյուն ու նե ցող ան ձանց 
վրա: ՀՀ ըն դեր քի մա սին օ րենս գիր քը, սա կայն, չի նա խա տե սում ա նի րա վու նա կու թյան որևէ դեպք, ցան-
կա ցած ի րա վա բա նա կան ան ձ կա րող է դի մել օգ տա կար հա նա ծոյի ար դյու նա հան ման թույլ տվու թյուն ստա-
նա լու հա մար (թեև դի մու մա տուի ֆի նան սա կան և տեխ նի կա կան կա րո ղու թյուն ներն ու մի ջոց նե րը պետք է 
ար ժա նա նան իշ խա նու թյուն նե րի հա վա նու թյա նը): Ե թե ի րա վա բա նա կան ան ձի՝ նախ կի նում ու նե ցած ըն-
դերք օգ տա գործ ման ի րա վուն քը դա դա րեց վել է լիա զոր մարմ նի կող մից, ա պա նոր ըն դեր քօգ տա գործ ման 
ի րա վունք չի տր վում տվյալ ան ձին: 

Երկ րա բա նա կան ու սում նա սի րու թյուն նե րի ի րա վունք նե րը տր վում են մինչև 3 տա րի ժամ կե տով, և այս 
ժամ կե տը կա րող է հա ջոր դա բար ե րեք ան գամ եր կա րաձգ վել՝ ա մեն ան գամ ոչ ա վե լի, քան 2 տա րով: Օգ-
տա կար հա նա ծո նե րի ար դյու նա հան ման (ըն դեր քօգ տա գործ ման) ի րա վունք նե րը կա րող են տր վել հան քի 
շա հա գործ մա նը հա վա սար ժամ կե տով, բայց ա ռա վե լա գույ նը մինչև 50 տա րով, ո րից հե տո պա հանջ վում է 
նոր հայ տի ներ կա յա ցում: 

ՀՀ ըն դեր քի մա սին օ րենս գիր քը նաև նե րա ռում է դրույթ ներ ըն դեր քի հատ կաց ված տե ղա մա սե րի ը նդ-
լայն ման, ի րա վունք նե րի դա դա րեց ման և ե րկ րա բա նա կան ու սում նա սի րու թյան թույլ տվու թյու նից հան քար-
դյու նա հան ման թույլ տվու թյանն ան ցնե լու մա սին: Այս պի սով, օ րենս գիր քը նա խա տե սում է, որ «օգ տա կար 
հա նա ծո նե րի ար դյու նա հան ման նպա տա կով ըն դեր քի երկ րա բա նա կան ու սում նա սի րու թյան ի րա վունք ստա-
ցած ան ձը ի րա վունք ու նի ... ա ռաջ նա հեր թու թյամբ ստա նա լու օգ տա կար հա նա ծոյի ար դյու նա հան ման ի րա-
վունք ըն դեր քի այն տե ղա մա սի նկատ մամբ, ո րի վե րա բե րյալ սե փա կան մի ջոց նե րի հաշ վին ստա ցել է ե րկ-
րա բա նա կան տե ղե կու թյուն»: Թեև մեզ հայտ նել են, որ դի մող նե րին ի րա վունք նե րի շնորհ ման խնդ րում որևէ 
հայե ցո ղա կան վե րա բեր մունք չի ցու ցա բեր վում, բա ցա ռու թյամբ ե րկ րա բա նա կան ու սում նա սի րու թյան ի րա-
վունք ստա ցած ան ձանց, սա կայն տի րա պետ ման ա պա հո վու թյունն ամ րապն դե լու հա մար կարևոր է հս տակ 
սահ մա նել հան քար դյու նա հան ման ի րա վունք ստա նա լու ի րա վա սու թյու նը:



Հանքարդյունաբերության ոլորտի կայունության ռազմավարական գնահատում. Հայաստան34

Ներ դիր. « Տի րա պետ ման ա պա հո վու թյուն» հաս կա ցու թյու նը
« Տի րա պետ ման ա պա հո վու թյուն» եզ րույ թը նեղ ի մաս տով նշա նա կում է պա շար նե րի հայտ նա բե րու-

մից դրանց ար դյու նա հան մա նը կա տար վող կարևոր ան ցու մային փու լում օ րի նա կան ի րա վուն քի պահ-
պա նում: Հան քար դյու նա բե րու թյան ո լոր տում ի րա վուն քի տի րա պետ ման շղ թա յում պա շա րի հայտ նա բե-
րու մից հե տո հան քար դյու նա հան ման ի րա վուն քի շնոր հու մը հիմն վում է լու ծում նե րի այլ հա մա լի րի վրա՝ 
կախ ված այն հան գա ման քից՝ այն պետք է ի նք նըս տին քյան տր վի պա շա րը հայտ նա բե րած ան ձի՞ն, նա 
հան քար դյու նա հան ման ի րա վուն քի ա ռաջ նա հեր թությո՞ւն ու նի, թե՞ տվյալ ի րա վուն քը պետք է տր վի պա-
շա րը հայտ նա բե րած ան ձին կամ, կա ռա վա րու թյան հայե ցո ղու թյամբ, որևէ այլ դի մո ղի: 

Ո մանք պն դում են, որ ար դյու նա հան ման ի րա վունք ստա նա լու օ րեն քով նա խա տես ված ի րա վա սու-
թյու նը վե րա բե րում է հաս կա ցու թյան մեկ նա բա նու թյան ա ռա ջին մա սին: Ե րկ րորդ մա սում այն վե րա բե-
րում է ձեռք բեր ված ի րա վունք նե րի ա պա հո վու թյա նը և հե տա խու զա կան աշ խա տանք նե րի կամ հան-
քար դյու նա հան ման փու լում դրանց չե ղարկ ման կամ դա դա րեց ման, ի նչ պես նաև նշ ված ի րա վունք նե րի 
փո խանց ման կամ գրա վադր ման պայ ման նե րին: Տի րա պետ ման ա պա հո վու թյան այս լայն մեկ նա բա-
նու թյան հա մա տեքս տում սահ ման վում է, որ ա պա հով ված տի րա պետ ման ռե ժի մը ե րաշ խա վո րում է, որ 
ըն դեր քի ի րա վուն քը շնոր հե լուց հե տո այն չի կա րող կա սեց վել կամ չե ղյալ ճա նաչ վել՝ բա ցա ռու թյամբ 
օ րեն քով հս տակ նա խա տես ված դեպ քե րի: Այս պի սով, ա պա հով վում է ող ջա միտ հա վաս տիա ցում, ո րը 
ե րաշ խա վո րում է հան քային ծրագ րի ո ղջ ըն թաց քում հան քի շա հա գործ ման շա րու նա կա կա նու թյու նը: 
Գոր ծու նե ու թյան շա րու նա կա կա նու թյա նը վե րա բե րող հար ցե րից մե կը կապ ված է ի րա վու նակ եր րորդ 
ան ձանց ի րա վուն քը փո խան ցե լու, ի նչ պես նաև ֆի նան սա վո րում հայ թայ թե լու նպա տա կով այն գրա վադ-
րե լու հնա րա վո րու թյա նը» (Bastida, 2001):

Օգ տա կար հա նա ծո նե րի ար դյու նա հան ման ի րա վունք նե րը շնորհ վում են հա մա պա տաս խան թույլ տվու-
թյան՝ « լեռ նա հատ կաց ման ակ տի» (փաս տա թուղթ, ո րը սահ մա նում է ըն դեր քի հատ կաց ված տա րած քը), 
դի մո ղի և Է ԲՊՆ-ի միջև պայ մա նագ րի կնք ման մի ջո ցով: Պայ մա նագ րե րը, ո րոնց բո վան դա կու թյու նը սահ-
ման վում է ՀՀ ըն դեր քի մա սին օ րենսգր քով, նա խա տես ված են բո լոր ե րեք տե սա կի ի րա վունք նե րի հա մար: 
Ա վե լին, 2012 թ. մար տի 22-ին կա ռա վա րու թյան ըն դու նած ո րոշ մամբ սահ ման վում են «օգ տա կար հա նա ծո-
նե րի ար դյու նա հան ման նպա տա կով ե րկ րա բա նա կան ու սում նա սի րու թյան» և «օգ տա կար հա նա ծոյի ար դյու-
նա հան ման» պայ մա նագ րե րի օ րի նա կե լի ձևե րը (տե՛ս ներ դի րը):

Ներ դիր. Հա յաս տա նում հան քար դյու նա հան ման օ րի նա կե լի պայ մա նա գի րը
 Հիմ նա կան կա ռուց ված քը.

1. Ը նդ հա նուր դրույթ ներ
2. Պայ մա նագ րի ա ռար կան
3. Կող մե րի ի րա վունք ներն ու պար տա կա նու թյուն նե րը
4. Նա խազ գու շա ցում
5. Հաշ վետ վու թյուն նե րը և տե ղե կատ վու թյու նը
6.Պայ մա նագ րի գոր ծո ղու թյան ժամ կե տը, ու ժի մեջ մտ նե լու ամ սա թի վը, լու ծու մը
7. Պայ մա նագ րում փո փո խու թյուն ներ և լրա ցում ներ կա տա րե լու հիմ քե րը
8. Ան հաղ թա հա րե լի ու ժի հան գա մանք նե րը
9. Վի ճե լի հար ցե րի կար գա վո րու մը
10. Ծա նու ցու մը
11. Այլ դրույթ ներ
12. Կող մե րի տե ղա կայ ման վայ րե րը, բան կային հաշ վի տվյալ նե րը, ստո րագ րու թյուն նե րը
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 Հա վել ված նե րը.
1. Ֆի նան սա կան ա ռա ջարկ նե րը և հա նա ծո նե րի պա շար նե րի օգ տա գործ ման վճար նե րը
2. Հան քի փակ ման պլա նով սահ ման վող պար տա վո րու թյուն նե րը
3. Հա մայնք նե րի սո ցիալ-տն տե սա կան զար գաց ման հետ կապ ված պար տա վո րու թյուն նե րը
4. Շր ջա կա մի ջա վայ րի կա ռա վար ման պլա նը
 

Երկ րա բա նա կան հե տա խու զա կան աշ խա տանք նե րի պայ մա նա գի րը 
Երկ րա բա նա կան հե տա խու զա կան աշ խա տանք նե րի պայ մա նա գիրն իր կա ռուց ված քով նման է հան-

քար դյու նա հան ման պայ մա նագ րին՝ բա ցա ռու թյամբ պայ մա նագ րի գոր ծո ղու թյան ժամ կե տի վե րա բե րյալ 
ա ռան ձին դրույ թի: Ի նչ վե րա բե րում է հա վել ված նե րին, ա պա ե րկ րա բա նա կան հե տա խու զա կան աշ խա-
տանք նե րի պայ մա նա գի րը պա հան ջում է միայն  երկ րա բա նա կան ու սում նա սի րու թյան կա տար ման և 
պե տա կան փոր ձաքն նու թյա նը դրա ար դյունք նե րի ներ կա յաց ման ժա մա նա կա ցույ ցի կազ մում:

 Պայ մա նա գի րը ստո րագր վում է է ներ գե տի կայի և բնա կան պա շար նե րի նա խա րա րու թյան և հան-
քար դյու նա հա նող ըն կե րու թյան կող մից: Ո րոշ դեպ քե րում պայ մա նագ րում կա րող են ա վե լաց վել հա տուկ 
պայ ման ներ սահ մա նող ժա մա նա կա վոր դրույթ ներ:

4.4. Հողի նկատմամբ իրավունքները և գերակա հանրային շահ 
ճանաչված գույքը

Ըն դեր քօգ տա գործ ման հետ կապ ված հո ղային հա րա բե րու թյուն նե րը կար գա վոր վում են ՀՀ հո ղային 
օ րենսգր քով և ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օ րենսգր քով: Ը ստ այդմ, հո ղը պատ կա նում է պե տու թյա նը կամ հա-
մայնք նե րին և կամ մաս նա վոր ան ձանց: Պե տա կան և հա մայն քային հո ղե րի դեպ քում հա րա բե րու թյուն նե-
րը կար գա վոր վում են կա ռա վա րու թյան և տե ղա կան ի նք նա կա ռա վար ման մար մին նե րի (հա մայն քային, տա-
րած քային կա ռա վար ման մար մին նե րի/ մարզ պե տա րան նե րի) կող մից, ի սկ հան քար դյու նա հան ման նպա տա-
կով հո ղի նկատ մամբ ի րա վուն քը ձեռք է բեր վում վար ձա կա լու թյան, սեր վի տու տի, գն ման պայ մա նագ րե րի 
հի ման վրա: Մաս նա վոր սե փա կա նու թյան դեպ քում ըն կե րու թյու նը կա րող է ուղ ղա կի ո րեն գնել, վար ձա կա-
լել հո ղը կամ սե փա կա նա տի րոջ (քա ղա քա ցու, ի րա վա բա նա կան ան ձի) հետ կն քել սեր վի տու տի պայ մա նա-
գիր: Ըն կե րու թյու նը նա խա ձեռ նում և վա րում է բա նակ ցու թյուն ներ մաս նա վոր գույ քի սե փա կա նա տի րոջ հետ 
ա ռանց պե տու թյան մի ջամ տու թյան: 

ՀՀ հո ղային օ րենս գիր քը սահ մա նում է հո ղօգ տա գործ ման կա տե գո րիա նե րը (ա ղյու սակ 4.2)` նա խա տե-
սե լով, որ հո ղե րը պետք է օգ տա գործ վեն հո ղօգ տա գործ ման նպա տա կային նշա նա կու թյա նը խիստ հա մա-
պա տաս խան: Ըն դեր քօգ տա գոր ծու մը թույ լատր վում է միայն այն դեպ քում, ե րբ հա մա պա տաս խան տե ղան-
քը պատ կա նում է «ար դյու նա բե րա կան, հան քար դյու նա հան ման և ար տադ րա կան այլ նպա տակ նե րի հա մար 
հո ղեր» կա տե գո րիային: Ըն դեր քօգ տա գործ ման թույլ տվու թյուն ստա ցած ըն կե րու թյան դի մու մի հի ման վրա 
կա ռա վա րու թյու նը կա րող է ո րո շում ըն դու նել հո ղի նպա տա կային նշա նա կու թյան փո փոխ ման վե րա բե րյալ՝ 
դա սա կար գե լով այն «ար դյու նա բե րա կան՝ հան քար դյու նա հան ման նշա նա կու թյան տա րածք ներ» խմ բում: 
Սա կայն գոր ծող կար գա վո րում նե րը նա խա տե սում են, որ գլ խա վոր հա տա կա գիծ ու նե ցող հա մայնք նե րի 
դեպ քում հո ղի նպա տա կային նշա նա կու թյան փո փո խու թյու նը կա տար վում է գլ խա վոր հա տա կագ ծին հա-
մա պա տաս խան, ի սկ ժա մա նա կա վոր սխե մա նե րով գոր ծող գլ խա վոր հա տա կա գիծ չու նե ցող հա մայնք նե րի 
դեպ քում` ՀՀ կա ռա վա րու թյան թույլ տվու թյամբ:
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Աղյուսակ 4.2 ՀՀ հո ղային օ րենսգր քով սահ ման ված հո ղի կա տե գո րիա նե րը և դրանց հիմ ա կան  
նշա նա կու թյուն նե րը 

Գյու ղատն տե սա կան հո-
ղեր

Մ շա կա հո ղեր, եր կա րա ժամ ետ պլան տա ցիա ներ, խոտ հարք ներ, ա րո տա վայ-
րեր, այլ հո ղա տե սակ ներ

Բ նա կե լի Բ նա կե լի, հա սա րա կա կան շեն քե րի, տար բեր/ խա ռը նշա նա կու թյան շեն քե րի, 
ը նդ հա նուր օգ տա գործ ման հա մար նա խա տես ված հո ղեր, այլ հո ղեր

Ար դյու նա բե րա կան, 
հան քար դյու նա հան ման 
և այլ ար տադ րա կան 
նշա նա կու թյան հո ղեր

Ար դյու նա բե րա կան նշա նա կու թյան, գյու ղատն տե սա կան ար տադ րա կան նշա-
նա կու թյան, պա շար նե րի, հան քար դյու նա հան ման հա մար հատ կաց ված հո ղեր

Է ներ գե տի կա, տրանս-
պորտ, կապ, կո մու նալ 
են թա կա ռուց վածք ներ

Է ներ գե տի կա, կապ, տրանս պորտ, հա սա րա կա կան են թա կա ռուց վածք ներ

Հա տուկ պահ պան վող 
տա րածք ներ

Բ նու թյան պահ պա նու թյան, բժշ կա կան նպա տակ նե րի և զվար ճան քի մի ջո ցա-
ռումն ե րի հա մար նա խա տես ված տա րածք ներ, պատ մա կան և մշա կու թային 
տա րածք ներ

Հա տուկ կարևո րու թյան/
ն շա նա կու թյան հո ղեր

Բ նա պահ պա նա կան, նա խա տես ված ա ռող ջա րա նային նպա տակ նե րի հա մար, 
նա խա տես ված հանգս տի մի ջո ցա ռումն ե րի հա մար, պատ մա կան և մշա կու-
թային

Ան տա ռային հո ղեր Ան տառ ներ, մշակ վող հո ղեր, խոտ հարք ներ, ա րո տա վայ րեր, թփեր, այլ հո ղեր

Ջ րային ռե սուրս ներ Գե տեր, բնա կան և ար հես տա կան ջրամ բար ներ, լճեր, հիդ րո տեխ նի կա կան, 
ջրային տն տե սու թյան և այլ նշա նա կու թյան տա րածք ներ, ո րոնք ան հրա ժեշտ 
են ջրային օբյեկտ նե րի օգ տա գործ ման և պահ պա նու թյան հա մար 

Պա հուս տային հո ղեր Հա մայնք նե րին, քա ղա քա ցի նե րին եւ ի րա վա բա նա կան ան ձանց սե փա կա նու-
թյան, օգ տա գործ ման ի րա վուն քով չտ րա մադր ված պե տա կան հո ղեր, ի նչ պես 
նաև օ րենսդ րու թյամբ սահ ման ված կար գով կոն սեր վա ցիայի ար դյուն քում տն-
տե սա կան շր ջա նա ռու թյու նից հան ված հո ղա մա սեր: Կա ռա վա րու թյու նը կա-
ռա վա րում է պե տա կան պա հուս տային հո ղե րը ուղ ղա կի ո րեն կամ պե տա կան 
լիա զոր մար մին նե րի մի ջո ցով:

 Սահ մա նադ րու թյան հա մա ձայն՝ սե փա կա նու թյու նը միայն գե րա կա հան րային շա հե րի դեպ քում կա րող 
է օ տար վել հա սա րա կու թյան և պե տու թյան կա րիք նե րի հա մար նախ նա կան հա մար ժեք փոխ հա տուց մամբ: 
2006 թ. « Հա սա րա կու թյան և պե տու թյան կա րիք նե րի հա մար սե փա կա նու թյան օ տար ման մա սին» օ րեն քը 
սահ մա նում է այն սկզ բունք ներն ու հիմ քե րը, ո րոնց առ կա յու թյան դեպ քում հա մա պա տաս խան սե փա կա նու-
թյու նը կա րող է օ տար վել, և հիմ քե րի ցան կում հս տակ նշ վում է ըն դեր քօգ տա գոր ծու մը: Օ րեն քը նաև լիա-
զո րում է կա ռա վա րու թյա նը կա յաց նել սե փա կա նու թյան օ տար ման մա սին ո րո շում ներ՝ հաշ վի առ նե լով յու-
րա քան չյուր դեպ քի ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը: Սե փա կա նու թյան օ տա րու մը ըն դեր քօգ տա գործ ման նպա-
տակ նե րով ի րա կա նաց վում է հետևյալ «ընդ հա նուր» հիմ նա վո րում նե րով.

•	 ըն	դեր	քօ	գատ	գործ	ման	 ծրա	գի	րը	 ազ	գային	 կարևո	րու	թյուն	 ու	նի	 հան	քար	դյու	նա	բե	րու	թյան	 ո	լոր-
տում,

•	 ծ	րագ	րի	 ի	րա	կա	նա	ցու	մը	 կա	պա	հո	վի	 Հա	յաս	տա	նի	 ար	դյու	նա	բե	րա	կան	 ար	տադ	րան	քի	 և	 ար	տա-
հան ման ծա վալ նե րի զգա լի աճ,

•	 ծ	րագ	րի	ի	րա	կա	նա	ցումն	է	ա	պես	կն	պաս	տի	ե	րկ	րի	տն	տե	սա	կան	ան	վտան	գու	թյան	ամ	րապնդ	մա	նը,	
և

•	 ծ	րա	գիրն	է	ա	պես	կխ	թա	նի	տա	րա	ծաշր	ջա	նի	սո	ցիալ-տն	տե	սա	կան	զար	գա	ցու	մը:
 Գույ քի այն սե փա կա նա տե րե րը, ո րոնք օ տար ման մա սին ո րոշ ման ա ռն չու թյամբ տա րա ձայ նու թյուն ներ 

կամ պա հանջ ներ ու նեն, կա րող են դի մել դա տա րան: Գույ քի սե փա կա նա տե րը ի րա վունք ու նի վի ճար կել 
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ո րո շու մը դա տա կան կար գով: Սե փա կա նու թյան օ տա րու մից ա ռաջ վճար վող փոխ հա տուց ման գու մա րը հաշ-
վարկ վում է գույ քի շու կա յա կան ար ժե քից 15 տո կո սով բարձր գնի հի ման վրա (ան շարժ գույ քի և գույ քային 
ի րա վունք նե րի շու կա յա կան ար ժե քը ո րոշ վում է «Ան շարժ գույ քի գնա հատ ման գոր ծու նե ու թյան մա սին» ՀՀ 
օ րեն քով սահ ման ված կար գով): Հո ղի գնա հատ մա նը մաս նակ ցում է նաև Ան շարժ գույ քի կա դաստ րի պե-
տա կան կո մի տեն: 

Այս պի սով, օ րեն քը սահ մա նում է ըն դեր քօգ տա գործ ման նպա տա կով հո ղի հատ կաց ման և օգ տա գործ-
ման հս տակ գոր ծըն թա ցը, ո րը նե րա ռում է ըն կե րու թյուն նե րի և հո ղի սե փա կա նա տե րե րի միջև ուղ ղա կի 
բա նակ ցու թյուն նե րի վա րում, ան հրա ժեշ տու թյան դեպ քում սե փա կա նու թյան օ տար ման և փոխ հա տուց ման 
մա սին կա ռա վա րու թյան ո րո շում նե րի ըն դու նում: Սա կայն գոր ծըն թա ցը չի ը նդ գր կում մի քա նի հաս կա ցու-
թյուն ներ, ո րոնք այ սօր հա ճախ հաշ վի են ա ռն վում մի ջազ գային պրակ տի կա յում փոխ հա տուց ման և տա-
րաբ նա կեց ման դեպ քում (տե՛ս ներ դի րը): 

Ներ դիր. Հո ղի օգ տա գործ ման և օ տար ման դի մաց վճար վող փոխ հա տուց ման մի ջազ
գային մի տում նե րը 

Այ սօր ըն դեր քի մա սին օ րենք նե րում ու պայ մա նագ րե րում, ի նչ պես նաև ըն կե րու թյուն նե րի, բան կե րի, 
ֆի նան սա կան կոր պո րա ցիա նե րի վար քա կա նոն նե րում նե րառ վում են շատ ա վե լի բարձր ստան դարտ-
ներ հան քար դյու նա հան ման աշ խա տանք նե րի նպա տա կով սե փա կա նա տե րե րի և տի րա պե տող նե րի հո-
ղե րի օգ տա գործ ման և փոխ հա տուց ման վե րա բե րյալ: Ո րոշ դեպ քե րում խորհր դակց ման, բա նակց ման և 
փոխ հա տուց ման ու ղե ցույց նե րը հրա պա րակ վում են հա մա ցան ցի մի ջո ցով: Կարևոր է նշել, որ այս ստան-
դարտ նե րը կի րա ռե լի են ոչ միայն հո ղե րի սե փա կա նա տե րե րի, այլև տի րա պե տող նե րի նկատ մամբ (տի-
րա պե տող են հա մար վում նրանք, ով քեր ապ րում են հո ղակ տո րի վրա ա ռանց ֆոր մալ սե փա կա նու թյան 
ի րա վուն քի):

 Հա ջող փոր ձի օ րի նակ նե րից են Մի ջազ գային ֆի նան սա կան կոր պո րա ցիայի (ՄՖԿ) ֆի նան սա վոր-
մամբ ի րա կա նաց վող ծրագ րե րի հա մար ՄՖԿ-ի կող մից մշակ ված Կա տա րո ղա կան ստան դարտ նե րը: 
Ճիշտ է, վե րաբ նա կեց ման հար ցը շատ վի ճա հա րույց է, սա կայն 5-րդ՝ « Հո ղի օ տար ման և հար կա դիր 
վե րաբ նա կեց ման մա սին» կա տա րո ղա կան ստան դար տը սահ մա նում է ու ղե ցույց ներ, ո րոնք կա րող են 
օգ տա կար լի նել նաև այն դեպ քում, ե րբ պա հանջ վում է ար դար փոխ հա տուց ման չա փա նի շի կի րա ռում, 
օ րի նակ` հո ղի օ տար մամբ կամ հո ղօգ տա գործ ման սահ մա նա փակ մամբ կա տար վող «տն տե սա կան նպա-
տակ նե րով տա րաբ նա կեց ման» դի մաց փոխ հա տուց ման գնա հատ ման հիմ քը սահ մա նե լու հա մար (ան-
կախ այն հան գա ման քից՝ ազ դե ցու թյան են թա կա մար դիկ տա րաբ նա կեց վում են, թե ոչ):

ՄՖԿ-ի Կա տա րո ղա կան ստան դարտ նե րով պա հանջ վում է տն տե սա կան նպա տակ նե րով տա րաբ նա-
կեց ված ան ձանց գույ քի կորս տի դի մաց ամ բող ջա կան փոխ հա տու ցում, ի սկ ե թե տա րաբ նա կե ցու մը բա-
ցա սա բար է ան դրա դառ նում տվյալ ան ձանց կեն սա մա կար դա կի կամ ե կամ տի վրա, ա պա պա հանջ վում է 
նրանց ե կա մուտ վաս տա կե լու ու նա կու թյան մի ջոց նե րի, ար տադ րա կան մա կար դակ նե րի և կեն սա մա կար-
դա կի բա րե լավ ման կամ ա ռն վազն վե րա կանգն ման հնա րա վո րու թյուն նե րի ա պա հո վում:

 Մար դու ի րա վունք նե րի եվ րո պա կան դա տա րան (ՄԻ ԵԴ) են ներ կա յաց վել օ տար ված սե փա կա նու թյան 
դի մաց ա նար դար փոխ հա տուց ման հիմ քով դա տա կան գոր ծեր ը նդ դեմ Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան 
(Լո ռու մար զի Թե ղուտ և Շնող հա մայնք նե րից. Մա շի նյա նը և Ռա մա զյանն ը նդ դեմ Հա յաս տա նի Հան րա պե-
տու թյան, հայտ թիվ 65124/09, Փար սա դա նյա նը և այլք ը նդ դեմ Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան, հայտ թիվ 
5444/10, Օս մա նյա նը և Ա մի րա ղյանն ը նդ դեմ Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան, հայտ թիվ 71306/11): Փոխ-
հա տուց ման հար ցից բա ցի, այդ հայ տե րում վի ճարկ վում է հա սա րա կու թյան ը նդ հա նուր շա հի պա հանջ նե-
րի և ան հա տի հիմ նա րար ի րա վունք նե րի պաշտ պա նու թյան պա հանջ նե րի «ար դար հա վա սա րակշ ռու թյան» 
հար ցը: Այս գոր ծե րի ա ռն չու թյամբ ՄԻ ԵԴ-ը դեռևս ո րո շում չի կա յաց րել:

4.5. Բնապահպանական և սոցիալական կարգավորումները

 Հիմ նա կան ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը և դրույթ նե րը
 Հան քար դյու նա բե րու թյան ո լոր տի բնա պահ պա նա կան և սո ցիա լա կան կար գա վո րու մը գլ խա վո րա պես 

հիմն վում է 2014 թ. «Շր ջա կա մի ջա վայ րի վրա ազ դե ցու թյան գնա հատ ման և փոր ձաքն նու թյան մա սին» ՀՀ 
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օ րեն քի («Շ ՄԱԳՓ-ի մա սին» օ րենք) և 2012 թ. ՀՀ ըն դեր քի մա սին օ րենսգր քի վրա: Վեր ջինս նշ ված օ րեն-
քի հետ « ներ դաշ նա կեց նե լու» նպա տա կով 2014 թ. փո փոխ վել է: ՀՀ ըն դեր քի մա սին օ րենսգր քում բնա պահ-
պա նա կան և սո ցիա լա կան դրույթ նե րի նե րա ռու մը հա մա հունչ է ըն դեր քի մա սին ժա մա նա կա կից օ րենսդ րու-
թյան մշակ ման ժա մա նակ կի րառ վող մո տեց մա նը, ո րով պա հանջ նե րը և ի րա կա նաց ման պար տա վո րու թյուն-
նե րը ա վե լի չբար դաց նե լու և շփո թու թյուն չա ռա ջաց նե լու հա մար պա հանջ վում է սերտ հա մա պա տաս խա նե-
ցում այլ օ րենք նե րի հետ: 

Ընդ հա նուր առ մամբ, ի րա վա կան դաշ տը և մաս նա վո րա պես «Շ ՄԱԳՓ-ի մա սին» օ րեն քը կա տա րե լա-
գործ ված է և նե րա ռում է ե թե ոչ բո լոր, ա պա հա մա րյա բո լոր այն հաս կա ցու թյուն ներն ու նպա տակ նե րը, 
ո րոնք ցան կա լի է տես նել տվյալ օ րեն քում` ել նե լով այն նկա տա ռու մից, որ գլ խա վոր նպա տակն է կան խա-
տե սել, կան խել կամ մեղ մաց նել շր ջա կա մի ջա վայ րի ու մար դու ա ռող ջու թյան վրա հնա րա վոր բա ցա սա կան 
ազ դե ցու թյուն նե րը: Գնա հա տում ներն և փոր ձաքն նու թյուն ներն ուղ ղոր դող հիմ նա կան սկզ բունք նե րը հա մա-
հունչ են կա յուն զար գաց ման հաս կա ցու թյուն նե րին: Սա կայն չկան օ րեն քի ի րա կա նաց մանն ա ջակ ցող ո րոշ 
կարևոր են թաօ րենսդ րա կան ակ տեր կամ ու ղե ցույ ցներ, օ րի նակ՝ մար դու ա ռող ջու թյան վրա ազ դե ցու թյան 
գնա հատ ման պատ շաճ ու ղե ցույց նե րը կամ մե թո դա բա նու թյուն նե րը և կամ կեն սա բազ մա զա նու թյան վրա 
ազ դե ցու թյան գնա հատ ման հա ման ման մե թո դա նա բու թյուն նե րը: Սա կա րող է մա սամբ պայ մա նա վոր ված 
լի նել այն հան գա ման քով, որ «Շ ՄԱԳՓ-ի մա սին» օ րենքն ըն դուն վել է վեր ջերս:

ՀՀ ըն դեր քի մա սին օ րենսգր քում բնա պահ պա նա կան և սո ցիա լա կան տե սան կյու նից կարևոր ը նդ հա նուր 
դրույթ նե րը նե րա ռում են այն, որ ըն դեր քօգ տա գործ ման ծրագ րի նա խա ձեռ նո ղը կամ օ պե րա տո րը պետք 
է մի ջոց ներ ձեռ նար կի շր ջա կա մի ջա վայ րի, ջրա վա զան նե րի, հո ղի, կեն դա նա կան և բու սա կան աշ խար հի 
պահ պա նու թյան ուղ ղու թյամբ, պահ պա նի բնու թյան հա տուկ պահ պան վող տա րածք նե րի ռե ժի մը: Հան քե րի 
օ պե րա տոր նե րը պետք է ռե կուլ տի վաց նեն հո ղը, հա մար ժեք կա ռա վա րեն թա փոն նե րը և, ը նդ հա նուր առ-
մամբ, ա պա հո վեն հա մա պա տաս խա նու թյու նը շր ջա կա մի ջա վայ րի վրա ազ դե ցու թյան փոր ձաքն նու թյան 
մա սին դրույթ նե րի հետ: Ա վե լի ման րա մասն կար գա վո րում նե րի ա ռն չու թյամբ օ րենս գիր քը հղում է ա նում այլ 
օ րենք նե րի, այդ թվում՝ «Շ ՄԱԳՓ-ի մա սին» օ րեն քին: 

«Շ ՄԱԳՓ-ի մա սին» օ րեն քը նա խա տես վող գոր ծու նե ու թյան տե սակ նե րը դա սա կար գում է ե րեք կա տե-
գո րիա նե րի («A», «B» և «C»)` ը ստ շր ջա կա մի ջա վայ րի վրա նվա զող ազ դե ցու թյան աս տի ճա նի, յու րա քան-
չյուր կա տե գո րիայի հա մար կի րա ռե լով գնա հատ ման ո րո շա կի կարգ: Ըն դեր քօգ տա գործ ման բո լոր ծրագ րե-
րը վե րագր վում են «A» կա տե գո րիային: Ի լրումն ՇՄԱԳՓ-ի ը նդ հա նուր սկզ բունք նե րի և ըն թա ցա կար գե րի՝ 
օ րեն քում նաև սահ ման վում է ռազ մա վա րա կան գնա հա տում հաս կա ցու թյու նը, ի նչ պես նաև այն գոր ծու նե ու-
թյու նը, ո րը են թա կա է ռազ մա վա րա կան գնա հատ ման (ըն դեր քօգ տա գոր ծու մը նե րառ ված է գոր ծու նե ու թյան 
այն տե սակ նե րի ցան կում, ո րոնք են թա կա են ռազ մա վա րա կան գնա հատ ման): Օ րեն քում ռազ մա վա րա կան 
գնա հա տու մը սահ ման վում է որ պես ա ռա ջարկ վող ծրագ րի գոր ծո ղու թյան հնա րա վոր ազ դե ցու թյան ամ բող ջա-
կան գու մա րային գնա հատ ման գոր ծըն թաց: Այլ հա տուկ գնա հա տում նե րը նե րա ռում են շր ջա կա մի ջա վայ րի 
վրա հնա րա վոր տն տե սա կան վնա սի գնա հա տու մը, է կո հա մա կար գե րի ծա ռա յու թյուն նե րի, ի նչ պես նաև բնա-
պահ պա նա կան վնա սի ու պա տաս խա նատ վու թյան ֆի նան սա կան փոխ հա տուց ման գնա հա տու մը: Այս գնա հա-
տում նե րին վե րա բե րող մե թո դա բա նու թյուն նե րը և ու ղե ցույց նե րը, սա կայն, դեռևս մշակ ման փու լում են: 

«Շ ՄԱԳՓ-ի մա սին» օ րեն քը նաև պա րու նա կում է դրույթ ներ ան դր սահ մա նային ազ դե ցու թյան գնա հատ-
ման, այդ թվում փոր ձաքն նու թյան և մի ջազ գային հա մա գոր ծակ ցու թյան մա սին՝ 1996 թ. Հա յաս տա նի կող-
մից վա վե րաց ված Ա նդր սահ մա նային հա մա տեքս տում շր ջա կա մի ջա վայ րի վրա ազ դե ցու թյան գնա հատ ման 
կոն վե ցիայի հա մա ձայն:

Բ նա պահ պա նա կան կար գա վո րում նե րի հետ հա մա պա տաս խա նու թյան գնա հատ մանն ուղղ ված ստու-
գում ներն ի րա կա նաց վում են 1-3 տա րին մեկ ան գամ: Ե թե ներ կա յաց վում են բո ղոք ներ (հա րա կից հա մայնք-
նե րի, ՀԿ-նե րի կամ այլ կազ մա կեր պու թյուն նե րի կող մից), ա պա կա րող են ան ցկաց վել հա վե լյալ ստու գում-
ներ: Հան քար դյու նա հա նող ըն կե րու թյուն նե րից դեռևս ի նք նագ նա հա տում չի պա հանջ վում:

 Սո ցիա լա կան հար ցե րը
 Սո ցիա լա կան ազ դե ցու թյան գնա հա տու մը ՀՀ ըն դեր քի մա սին օ րենսգր քով և «Շ ՄԱԳՓ-ի մա սին» օ րեն-

քով նա խա տես վող պա հանջ նե րից մեկն է: Պա հանջ նե րը պետք է նե րա ռեն տե ղա կան բնակ չու թյան սո ցիա-
լա կան պայ ման նե րի, կեն սա մա կար դա կի բա րե լավ ման, հա մայնք նե րի սո ցիալ-տն տե սա կան զար գաց ման 
մա սին ո րո շում նե րի կա յաց ման գոր ծըն թա ցում հան րու թյան մաս նակ ցու թյան ե րաշ խա վոր մանն ուղղ ված 
դրույթ ներ: Որ քան մեզ հայտ նի է, մինչ օ րս սա « փոր ձարկ վել» է « Լի դիան Ին թեր նե շըն լի» Ա մուլ սա րի ոս կու 
ար դյու նա հան ման ծրագ րի ՇՄԱԳՓ-ի գոր ծըն թա ցի շր ջա նակ նե րում: 
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Հան քար դյու նա հան ման պայ մա նագ րե րը պետք է նե րա ռեն նաև դրույթ ներ տե ղա կան սո ցիալ-տն տե-
սա կան զար գաց ման մա սին: Ա վե լի ման րա մասն կար գա վո րում նե րի բա ցա կա յու թյան պայ ման նե րում վե րը 
նված պայ մա նագ րե րը կա րող են կարևոր նշա նա կու թյուն ու նե նալ գոր ծող կար գա վո րում նե րում առ կա բա ցե-
րը լրաց նե լու, բնա պահ պա նա կան և սո ցիա լա կան լա վա գույն գոր ծե լա կեր պեր որ դեգ րե լու և դրանց հետ հա-
մա պա տաս խա նու թյու նը պահ պա նե լու, հս տա կու թյան աս տի ճա նը բարձ րաց նե լու և տվյալ ծրագ րի հա մար 
կարևոր նշա նա կու թյուն ու նե ցող ո լորտ նե րի պա տաս խա նա տու պե տա կան մար մին նե րի դե րա կա տա րում նե-
րը հա մա կար գե լու ա ռու մով:

Ներ դիր. Հա մայն քի զար գաց ման պա հան ջը պե՞տք է նե րառ վի օ րեն քում 
Ա վե լի քան 30 եր կիր հան քար դյու նա հան ման մա սին իր օ րենք նե րում նե րա ռել է հա մայնք նե րի զար-

գաց ման պա հանջ նե րը: Հան քար դյու նա հան ման ազ դե ցու թյան կա ռա վար ման այս մո տե ցու մը դուրս 
է տե ղա կան հա մայնք նե րի վրա հան քար դյու նա հան ման բա ցա սա կան ազ դե ցու թյու նը մեղ մաց նե լու 
(ա սենք՝ փոխ հա տուց ման մե խա նիզմ նե րի և բնա պահ պա նա կան օ րենք նե րի մի ջո ցով) նպա տա կի շր ջա-
նակ նե րից և պա հան ջում է ըն կե րու թյուն նե րից կամ պե տու թյուն նե րից ա պա հո վել, որ հան քար դյու նա-
հա նու մը սո ցիալ-տն տե սա կան օ գուտ տա հան քե րի գոր ծու նե ու թյան ազ դե ցու թյա նը են թա կա հա մայնք-
նե րին: Դրա նով ի սկ փորձ է ար վում կար գա վո րել հան քար դյու նա հան ման ծախ սե րի ու ար դյունք նե րի 
ան հա վա սար բաշխ ման դեպ քե րը: 

Ն ման օ րենսդ րու թյուն ու նե ցող հա մա րյա բո լոր ե րկր նե րը զար գա ցող են: Բա ցա ռու թյուն են Կա նա-
դայի ո րոշ գա վառ ներ, որ տեղ պա հանջ վում է հա մայն քային զար գաց ման պայ մա նագ րե րի կն քում ըն կե-
րու թյուն նե րի և տե ղա կան հա մայնք նե րի միջև, ե րբ ծրագ րերն ազ դում են բնիկ/ տե ղաբ նակ հա մայնք նե-
րի կող մից օգ տա գործ վող կամ նրանց պատ կա նող հո ղե րի վրա: 

Աղ բյու րը` «Dupuy», 2014:

 Հա տուկ պահ պան վող տա րածք նե րը
ՀՀ ըն դեր քի մա սին օ րենսգր քի տար բեր բա ժին ներ պա րու նա կում են դրույթ ներ այն հո ղա տա րածք նե-

րի մա սին, որ տեղ ըն դեր քօգ տա գոր ծումն ար գել վում է: Մաս նա վո րա պես ըն դեր քի ա ռան ձին տե ղա մա սե րի 
օգ տա գոր ծումն ար գել վում է այն վայ րե րում, որ տեղ գտն վում են գե րեզ մա նոց ներ, բնա կան, պատ մա կան և 
մշա կու թային հու շար ձան ներ, ի նչ պես նաև ՀՀ Կար միր գր քում գրանց ված ֆլո րայի և ֆաու նայի բնա կա տե-
ղի նե րում, կեն դա նի նե րի միգ րա ցի ոն ու ղի ներ նե րա ռող տա րածք նե րում: 

Հա տուկ պահ պան վող տա րածք նե րը (տե՛ս ա ղյու սակ 4.2) բա ժան վում են մի քա նի կա տե գո րիա նե րի` պե-
տա կան ար գե լոց ներ, ազ գային պար կեր, պե տա կան ար գե լա վայ րեր և բնու թյան հու շար ձան ներ: Այս կա-
տե գո րիա նե րից յու րա քան չյու րը են թա կա է պահ պա նու թյան և կա ռա վար ման հա տուկ ռե ժի մի: Ը նդ ո րում, 
սահ ման ված են գոր ծու նե ու թյան այն տե սակ նե րը, ո րոնք ար գել ված են վե րոն շյալ տա րածք նե րում: Ար գե լոց-
նե րում և ազ գային պար կե րում չեն թույ լատր վում ե րկ րա բա նա կան ու սում նա սի րու թյուն ներ, հան քար դյու նա-
հան ման և հան քա նյու թի մշակ ման աշ խա տանք ներ: Սա կայն թույլ է տր վում ազ գային պար կե րի տա րած քում 
սահ ման ված տն տե սա կան գո տի նե րում ի րա կա նաց նել ար դյու նա հան ման աշ խա տանք ներ՝ ա ռանց պայ թու-
ցիկ նե րի կի րառ ման: 

Հան քար դյու նա հա նումն ար գել ված է նաև ու րիշ հա տուկ պահ պան վող տա րածք նե րում, նե րա ռյալ՝ բու-
ժա կան/ա ռող ջա րա նային նշա նա կու թյան հո ղե րը, զվար ճան քի/ հանգս տի գո տի նե րը, պատ մա-մ շա կու թային, 
ի նչ պես նաև նշա նա կա լից էս թե տի կա կան, գի տա կան, պատ մա կան, մշա կու թային, հանգս տի, ա ռող ջա րա-
նային, բնա պահ պա նա կան ար ժեք ներ կա յաց նող հո ղե րում: Յու րա քան չյուր նման տա րածք կա ռա վար վում 
է հա տուկ ի րա վա կան ռե ժի մի հա մա ձայն, և կա ռա վա րու թյան, նա խա րա րու թյուն նե րի ու տե ղա կան ի նք նա-
կա ռա վար ման մար մին նե րի ո րո շում նե րի հի ման վրա կա րող է ամ բող ջա պես կամ մա սամբ հան վել տն տե սա-
կան կամ քա ղա քա ցի նե րի ան ձնա կան նպա տակ նե րի հա մար օգ տա գոր ծու մից: Օ րեն քով նաև ար գել վում է 
բնա պահ պա նա կան հո ղե րի օ տա րումն այն նպա տակ նե րով, ո րոնք չեն հա մա պա տաս խա նում դրանց սահ-
ման ված նշա նա կու թյա նը և գոր ծառ նա կան նպա տա կին: Հո ղօգ տա գործ ման կա տե գո րիա նե րը կա րող են 
փո փոխ վել կա ռա վա րու թյան ո րո շում նե րի հի ման վրա (տե՛ս բա ժին 4.1):
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 Հան քե րի փա կու մը 
Ըն դեր քօգ տա գործ ման կամ հան քար դյու նա հան ման ի րա վուն քի հայ տը պետք է նե րա ռի հան քի փակ ման 

պլա նը, ո րը պետք է կազ մի հան քար դյու նա հան ման պայ մա նագ րի մի մա սը և նե րա ռի են թա կա ռուց վածք նե-
րի, հաս տոց նե րի, սար քա վո րում նե րի և շեն քե րի ա պա մոն տա ժու մը, հո ղի ռե կուլ տի վա ցիայի պլա նը, աշ խա-
տու ժի սո ցիա լա կան վի ճա կի մեղ մաց ման պլա նը, մո նի թո րին գի պլա նը, վերջ նա կան փակ ման պլա նը, ո րը 
պետք է հաս տատ վի գոր ծու նե ու թյան դա դա րեց ման նա խա տես ված ժամ կե տից 2 տա րի ա ռաջ: Բարձր գնա-
հա տա կա նի է ար ժա նի այն, որ վեր ջին պայ մանն ուղղ ված է ժա մա նա կին հան քի փակ ման պլա նի նա խագծ-
մա նը: Սա կայն կա ռա վար ման լա վա գույն փոր ձի հա մա ձայն՝ հան քի փակ ման պլա նը պետք է գո յու թյուն ու-
նե նա հան քի շա հա գործ ման ցան կա ցած պա հի դրու թյամբ (տե՛ս բա ժին 7.2):

Ներդիր. Հան քե րի փակ ման ստան դարտ նե րը
 Հան քե րի փակ ման հա մադ րե լի հա մա կար գերն է ա պես զար գա ցել են վեր ջին մի քա նի տաս նա մյա-

կում: Ու շադ րու թյունն ը նդ հա նուր առ մամբ կենտ րո նաց վում է բնա պահ պա նա կան մաքր ման և վե րա-
կանգն ման ան հրա ժեշ տու թյան վրա՝ սահ մա նե լով ֆի նան սա կան ե րաշ խա վո րու թյան ա պա հով ման ա վե լի 
խիստ ստան դարտ ներ և ի րա վուն քից հրա ժար ման չա փա նիշ ներ: Սո վո րա բար սո ցիալ-տն տե սա կան հար-
ցե րը չեն ար տա ցոլ վում օ րենսդ րու թյու նում: Ջրի ան վտան գու թյու նը և կլի մայի փո փո խու թյու նը ի հայտ 
ե կող նոր հար ցեր են, ո րոնք կա րող են ազ դել հան քե րի փակ ման ա պա գա հա մա կար գե րի մշակ ման վրա: 
Ե րկր նե րում օ րենք նե րի և կա նո նա կար գե րի մշակ ման տե սան կյու նից կարևոր դեր ու նեն մի ջազ գային 
ստան դարտ նե րը: Հան քե րի փակ ման լա վա գույն փոր ձը, ը նդ հա նուր առ մամբ, պա հան ջում է պլա նա վո-
րում վաղ փու լում, փակ ման պլա նի նե րա ռում հան քար դյու նա հան ման բո լոր փու լե րում, նե րա ռյալ հետ փա-
կու մը, ի նչ պես նաև պրոգ րե սիվ ռե կուլ տի վա ցիայի մա սին դրույթ նե րի սահ մա նում և ֆի նան սա կան ե րաշ-
խա վո րու թյուն ներ:

 Հա մաշ խար հային բան կի զե կույ ցում, որ տեղ վեր լու ծու թյան են են թարկ վում հան քե րի փակ ման կա նո-
նա կար գե րը Հա յաս տա նում (2014 թ.), նշ վում է, որ « թեև հան քե րի զար գաց ման «օ րո րո ցից մինչև գե րեզ-
ման» ո ղջ գոր ծըն թա ցի ու սում նա սիր ման այս մո տե ցու մը հա մա հունչ է մի ջազ գային ստան դարտ նե րին, 
մնում են բազ մա թիվ հար ցեր և խն դիր ներ, ո րոնք կա րող են ի հայտ գալ գործ նա կան ի րա կա նաց ման 
ժա մա նակ և մեծ մա սամբ վե րա բե րում են հան քի փակ ման ֆի նան սա վոր ման պլա նա վոր մա նը, պար տա-
կա նու թյուն նե րին, պար տա վո րու թյուն նե րին և հան քի փակ մա նը հա ջոր դող մո նի թո րին գին»:

Բ նա պահ պա նա կան վճար նե րը և ե րաշ խիք նե րը
ՀՀ ըն դեր քի մա սին օ րենսգր քում սահ ման վում են ըն դեր քի օգ տա գործ ման վճար նե րի տե սակ նե րը, 

ո րոնք նշա նա կու թյուն ու նեն բնա պահ պա նա կան կա ռա վար ման հա մար և լրա ցու ցիչ կար գա վոր վում են այլ 
օ րենք նե րով: Այդ վճար նե րը, դա տե լով ՀՀ ըն դեր քի մա սին օ րենսգր քի ան գլե րեն տար բե րա կից, նե րա ռում 
են հետևյա լը.

a. բ նա պահ պա նա կան վճար` բնա պահ պա նա կան մի ջո ցա ռում նե րի ի րա կա նաց ման հա մար, 
b. շր ջա կա մի ջա վայ րի պահ պա նու թյան դրա մագլ խի հա մալր ման (ռե կուլ տի վա ցի ոն) վճար հան քար-

դյու նա հան ման ըն թաց քում խախտ ված հո ղե րի վե րա կանգն ման հա մար (ՀՀ այլ օ րենսդ րա կան 
ակ տե րում` բնա պահ պա նու թյան ֆոնդ),

c. մշ տա դի տար կում նե րի ի րա կա նաց ման վճար` օգ տա կար հա նա ծոյի ար դյու նա հան ված տա րած քի, 
ար դյու նա հան ման ըն թաց քում ա ռա ջա ցած ար տադ րա կան լցա կույ տե րի տե ղա դիր քի և դրանց հա-
րա կից հա մայնք նե րի բնակ չու թյան ան վտան գու թյան և ա ռող ջու թյան ա պա հով ման հա մար,

d. բ նօգ տա գործ ման (բա ցա ռու թյամբ մե տա ղա կան օգ տա կար հա նա ծո նե րի) վճար` պե տա կան սե-
փա կա նու թյուն հա մար վող բնա կան պա շար նե րի օգ տա գործ ման հա մար,

e.  ռո յալ թի (մե տա ղա կան օգ տա կար հա նա ծո նե րի)` պե տա կան սե փա կա նու թյուն հա մար վող բնա կան 
պա շար նե րի օգ տա գործ ման հա մար:

«Բ նա պահ պա նա կան վճա րը» (41-րդ կե տի (a) են թա կետ) սահ ման վում է «Բ նա պահ պա նա կան և բնօգ-
տա գործ ման վճար նե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քով (գոր ծում է 1999 թվա կա նից): Վեր ջինս նա խա տե սում է ե րեք 
տե սա կի բնա պահ պա նա կան վճար ներ, ո րոնք տա րած վում են ի նչ պես մե տա ղա կան, այն պես էլ ոչ մե տա ղա-
կան օգ տա կար հա նա ծո նե րի ար դյու նա հան ման վրա և նե րա ռում են հետևյա լը.

a. վ նա սա կար նյու թե րը շր ջա կա մի ջա վայր (օ դային և ջրային ա վա զան) ար տա նե տե լու հա մար, 
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b. ար տադ րու թյան և սպառ ման թա փոն նե րը շր ջա կա մի ջա վայ րում սահ ման ված կար գով տե ղադ րե-
լու հա մար,

c. շր ջա կա մի ջա վայ րին վնաս պատ ճա ռող ապ րանք նե րի հա մար: 
Այս վճար նե րի դրույ քա չա փե րը և հաշ վարկ ման մե խա նիզմ նե րը կար գա վոր վում են «Բ նա պահ պա նա կան 

վճար նե րի դրույ քա չա փե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի (2007 թ.) հա մա ձայն: Ա վե լին, 2002 թ. «Ըն կե րու թյուն նե րի 
կող մից վճար վող բնա պահ պա նա կան վճար նե րի նպա տա կային օգ տա գործ ման մա սին» ՀՀ օ րեն քով նա խա-
տես վում է ըն կե րու թյուն նե րի կող մից կա տար ված բնա պահ պա նա կան վճար նե րից ո րո շա կի մաս հա նում ներ 
կա տա րել և փո խան ցել պե տա կան բյու ջեից այն ազ դա կիր հա մայնք նե րի բյու ջե ներ, որ տեղ գոր ծում են այդ 
ըն կե րու թյուն նե րը: Ըն կե րու թյուն նե րի ցան կը և մաս հան վող գու մար նե րի չա փը հաս տատ վում են յու րա քան-
չյուր տա րի տվյալ տար վա « Պե տա կան բյու ջեի մա սին» ՀՀ օ րեն քին հա մա պա տաս խան: Վճար նե րի չա փը 
կախ ված է ար տա նետ ված աղ տո տող նյու թե րի քա նա կից և բնույ թից, ի սկ հա մայնք ներն ի րա վունք ու նեն դի-
մե լու ի րենց կող մից նա խագծ վող բնա պահ պա նա կան ծրագ րե րի գծով ֆի նան սա վո րում ստա նա լու հա մար: 
Այս պի սով, օ րեն քը նա խա տե սում է ըն կե րու թյուն նե րի կող մից այն բնա պահ պա նա կան և ա ռող ջա պա հա կան 
մի ջո ցա ռում նե րի ֆի նան սա վո րու մը, ո րոնք ի րա կա նաց նում են հա մայնք նե րը: Բնա պահ պա նա կան կա ռա-
վար ման այս մե խա նիզ մը բա վա կա նին ար տա սո վոր է և պա րու նա կում է այն ռիս կը, որ ո րոշ չա փով կա րող է 
նվա զեց նել ըն կե րու թյուն նե րի շա հագրգ ռու թյու նը հա մայնք նե րի ա ռող ջու թյան և բա րե կե ցու թյան հար ցե րում 
ուղ ղա կի ո րեն ներգ րավ վե լու և պա տաս խա նատ վու թյան ի րենց բա ժի նը ստանձ նե լու ա ռու մով: Ա վե լին, կենտ-
րո նաց ված հի մուն քով ո րո շում նե րի կա յա ցու մը կա րող է չծա ռայել որ պես ֆոն դի վար չա րար ման ու կա ռա-
վար ման ա մե նաար դյու նա վետ մո տե ցում: Տե ղե կատ վու թյան հիմ նա կան աղ բյուր նե րը նաև նշել են, որ դրա-
մա կան մի ջոց նե րի մեծ մա սը, բնա պահ պա նու թյան և մար դու ա ռող ջու թյան կա ռա վա րու մից բա ցի, օգ տա-
գործ վում է այլ գե րա կա ուղ ղու թյուն նե րով: 

Ինչ վե րա բե րում է վե րը՝ 41-րդ պար բե րու թյան (b) կե տում նշ վող դրույ թին, ա պա ՀՀ ըն դեր քի մա սին 
օ րենս գիր քը պա րու նա կում է հա տուկ դրույթ հան քի փակ ման պլա նի ի րա կա նաց ման ֆի նան սա կան ե րաշ-
խի քի մա սին: Սա կապ ված է «Շ ՄԱԳՓ-ի մա սին» օ րեն քի այն դրույթ նե րի հետ, ո րոնք վե րա բե րում են ռե-
կուլ տի վա ցիայի և հան քե րի փակ ման հետ կապ ված ծախ սե րի և Շր ջա կա մի ջա վայ րի պահ պա նու թյան և ռե-
կուլ տի վա ցիայի ֆոն դին կա տար վող վճար նե րի հա մա պա տաս խան չա փե րի գնա հատ մա նը: Վճար նե րը կար-
գա վոր վում են կա ռա վա րու թյան թիվ 1079՝ «Բ նու թյան և շր ջա կա մի ջա վայ րի պահ պա նու թյան դրա մագլ խի 
օգ տա գործ ման և հատ կա ցում նե րի չա փե րի հաշ վարկ ման կար գը հաս տա տե լու մա սին» ո րոշ մամբ: Նախ-
նա կան վճա րու մը կա տար վում է պայ մա նա գի րը ստո րագ րե լուց հե տո, և գու մա րը չպետք է պա կաս լի նի 
ը նդ հա նուր հաշ վարկ ված գու մա րի 15 տո կո սից: Հե տա գա տա րե կան վճար նե րը հաշ վարկ վում են` հիմն վե-
լով ը նդ հա նուր գնա հատ ված գու մա րի չվ ճար ված մա սի և ռե կուլ տի վա ցի ոն աշ խա տանք նե րի նա խա տես ված 
ժամ կե տի վրա: Սա խնդ րա հա րույց է, քա նի որ հա մա կար գը չի ա պա հո վում ցան կա ցած պա հի դրու թյամբ 
ամ բող ջա կան ռե կուլ տի վա ցիայի ու հան քի փակ ման հա մար բա վա րար մի ջոց ներ, ին չը հան քե րի ռե կուլ տի-
վա ցիայի և փակ ման ժա մա նա կա կից քա ղա քա կա նու թյան կարևոր հար ցե րից է: Բա ցի այդ, չեն նա խա տես-
ված ժա մա նա կի ըն թաց քում դրա մային ար ժե քի փո փոխ ման (օ րի նակ` փո խար ժե քի տա տա նում նե րի կամ 
գնա ճի հետևան քով) հա վա նա կա նու թյու նը հաշ վի առ նող դրույթ ներ: 

2015 թ. վեր ջին Շր ջա կա մի ջա վայ րի պահ պա նու թյան դրա մագլ խում կու տակ ված մի ջոց նե րի ը նդ հա նուր 
ծա վա լը կազ մել է մոտ 2 մլն ԱՄՆ դո լար: ՀՀ ըն դեր քի մա սին օ րենսգր քի փո փո խու թյան նա խագ ծով ա ռա-
ջարկ վում է նշ ված ֆոն դի մի ջոց նե րի վե րա հատ կա ցում լք ված և ա պօ րի նի շա հա գործ ված հան քե րի տա-
րածք նե րում բնա պահ պա նա կան, նե րա ռյալ` ռե կուլ տի վա ցի ոն աշ խա տանք նե րի ի րա կա նաց ման նպա տա-
կով:

«Մշ տա դի տար կում նե րի վճա րը» (նշ ված է 41-րդ պար բե րու թյան (c) կե տում) ուղղ ված է հան քար դյու նա-
հան ման գոր ծու նե ու թյան, ի նչ պես նաև ար դյու նա բե րա կան թա փոն նե րի տե ղադր ման ու պահ ման վայ րե րում 
մարդ կանց հա մար ա պա հով և ա ռողջ պայ ման նե րի ա պա հով մա նը: Այս վճա րը սահ ման ված է ՀՀ ըն դեր-
քի մա սին օ րենսգր քում որ պես ըն դեր քօգ տա գործ ման վճար: Ըն դեր քօգ տա գործ ման թույլ տվու թյան հա մար 
հայտ ներ կա յաց նե լիս դի մո ղը պետք է ներ կա յաց նի հան քի փակ ման ման րա մասն մշ տա դի տարկ ման ծրա-
գիր: Մշ տա դի տարկ ման վճա րի չա փը և հաշ վարկ ման կար գը սահ ման ված են ՀՀ կա ռա վա րու թյան կող մից: 
Մշ տա դի տարկ ման վճա րը հան քար դյու նա հա նող ըն կե րու թյուն նե րի կող մից վճար վում է պե տու թյա նը, ի սկ 
վճար ված գու մար նե րը հե տա գա յում՝ հան քե րի փա կու մից հե տո, օգ տա գոր ծում են բնա պահ պա նա կան կա-
ռույց նե րը մշ տա դի տարկ ման նպա տա կով: 

Վե րը՝ 41-րդ պար բե րու թյան (d) և (e) կե տե րում նշ ված բնօգ տա գործ ման վճար նե րը նաև փոխ կապ ված 
են «Բ նա պահ պա նա կան և բնօգ տա գործ ման վճար նե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի դրույթ նե րի հետ: Այս պի սով, 
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բնօգ տա գործ ման վճար նե րը վե րա բե րում են պինդ օգ տա կար հա նա ծո նե րի ար դյու նա հան մա նը, բա ցա ռու-
թյամբ մե տա ղա կան հա նա ծո նե րի, սպառ ված պա շար նե րի, խմե լու և հան քային ջրե րի ար դյու նա հան ված 
պա շար նե րի և ա ղի պա շար նե րի (41-րդ պար բե րու թյան (d) կետ), ի սկ ռո յալ թին (41-րդ պար բե րու թյան (e) 
կետ) վճար վում է մե տա ղա կան հա նա ծո նե րի օգ տա գործ ման հա մար: Ոչ մե տա ղա կան հա նա ծո նե րի օգ տա-
գործ ման վճար նե րի դրույ քա չա փե րը և հաշ վարկ ման մե խա նիզմ նե րը սահ ման ված են ՀՀ կա ռա վա րու թյան 
կող մից: Մե տա ղա կան օգ տա կար հա նա ծո նե րի օգ տա գործ ման հա մար վճար վող ռո յալ թի նե րի դրույ քա չա-
փե րը և հաշ վարկ ման կար գը սահ ման ված են «Բ նա պահ պա նա կան և բնօգ տա գործ ման վճար նե րի մա սին» 
ՀՀ օ րեն քով և կա ռա վա րու թյան հա մա պա տաս խան ո րոշ մամբ: 

4.6. Հանքարդյունաբերական թափոնների կարգավորումը
ՀՀ ըն դեր քի մա սին օ րենս գիր քը նե րա ռում է ը նդ գր կուն դրույթ ներ հան քե րի թա փոն նե րի կա ռա վար ման 

մա սին` պա հան ջե լով, որ հան քար դյու նա հա նող ըն կե րու թյունն «ա պա հո վի հան քի թա փոն նե րի վե րամ շա կու-
մը, գնա հա տու մը, վե րա ցու մը և նվա զե ցու մը» և « կի րա ռի թա փոն նե րի հա վաք ման, փո խադր ման, կոն սեր-
վաց ման, վե րամ շակ ման ու թաղ ման նոր մերն ու կա նոն նե րը»: Այն հղում է կա տա րում « Թա փոն նե րի մա-
սին» ՀՀ օ րեն քին, ո րն ըն դուն վել է 2004 թ. և որ պես գլ խա վոր նպա տակ սահ մա նում է թա փոն նե րի (այդ 
թվում ըն դեր քօգ տա գործ ման թա փոն նե րի) կա ռա վար ման բնա գա վա ռում պե տա կան քա ղա քա կա նու թյան 
հիմ նա կան սկզ բունք նե րը, շր ջա կա մի ջա վայ րի հա մար ան վնաս ե ղա նա կով թա փոն նե րի կա ռա վար ման պա-
հանջ ներն ու կա նոն նե րը, թա փոն նե րի նվա զա գույն հե ռաց ման ա պա հո վու մը և դրանց օգ տա գոր ծու մը տն-
տե սա կան գոր ծու նե ու թյան մեջ, մար դու ա ռող ջու թյան և շր ջա կա մի ջա վայ րի վրա թա փոն նե րի վնա սա կար 
ազ դե ցու թյան նվա զե ցու մը: Ի նչ պես նշ վում է վե րը, ՀՀ ըն դեր քի մա սին օ րենսգր քով պա հանջ վում է, որ ըն-
կե րու թյուն նե րը կազ մեն հան քի փակ ման պլան, ո րը պետք է նե րա ռի նաև թա փոն նե րի մշ տա դի տարկ ման 
պլա նը: Ի լրումն՝ «Շր ջա կա մի ջա վայ րի վրա ազ դե ցու թյան գնա հատ ման և փոր ձաքն նու թյան մա սին» ՀՀ 
օ րեն քը տա րած վում է նաև ըն դեր քօգ տա գործ ման թա փոն նե րի կա ռա վար ման վրա (տե՛ս բա ժին 7.1):

« Թա փոն նե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քը և ՀՀ ըն դեր քի մա սին օ րենս գիր քը 2015 թ. փո փոխ վել են` նե րա ռե լով 
թա փոն նե րին վե րա բե րող ո րոշ հաս կա ցու թյուն նե րի (օ րի նակ` ըն դեր քօգ տա գործ ման թա փոն նե րի, պո չամ-
բար նե րի և օգ տա կար հա նա ծո նե րի կու տա կում նե րի) սահ մա նու մը և դրա նով ի սկ ճա նա չե լով դրանց վրա 
հա տուկ ու շադ րու թյուն դարձ նե լու ան հրա ժեշ տու թյու նը, սա կայն եր կուսն էլ ի րենց բնույ թով ը նդ հան րա կան 
են և չեն պա րու նա կում հան քար դյու նա բե րա կան թա փոն նե րի կա ռա վար ման ման րա մասն կար գա վո րում-
ներ: Օ րի նակ` գո յու թյուն չու նեն բնա պահ պա նա կան կա տա րո ղա կա նի (օ րի նակ` ար տա հոս քի ո րա կի) գնա-
հատ ման չա փա նիշ ներ, բա ցա կա յում են հան քային վտան գա վոր թա փոն նե րի, ի նչ պես նաև պո չամ բար նե րի 
փլուզ ման դեմ ուղղ ված ան վտան գու թյան գոր ծոն նե րի և ֆի զի կա կան կա յու նու թյան ռիս կե րը նվա զա գույ նի 
հասց նող այլ գոր ծոն նե րի սահ մա նում նե րը: Բա ցի այդ, սահ ման ված չեն ըն դեր քօգ տա գործ ման թա փոն նե-
րի տե ղադր ման վայ րե րի տեխ նի կա կան ան վտան գու թյան մո նի թո րին գի, ստուգ ման և աու դի տի նվա զա գույն 
պա հանջ նե րը: 

«Բ նա պահ պա նա կան վճար նե րի դրույ քա չա փե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քը (նշ ված է վե րը) սահ մա նում է ար-
դյու նա բե րա կան թա փոն նե րի տե ղադր ման հա մար հա տուկ կի րառ վող դրույ քա չա փե րը, ո րոնք ո րոշ վում են` 
հաշ վի առ նե լով թա փոն նե րի «վ տան գա վո րու թյան աս տի ճա նը» և տե սա կը: Օ րեն քը, սա կայն, նա խա տե-
սում է այս վճա րի գծով բա ցա ռու թյուն հան քար դյու նա հա նող ըն կե րու թյուն նե րի գոր ծու նե ու թյան հետևան քով 
ա ռա ջա ցած ոչ վտան գա վոր թա փոն նե րի հա մար, և ի րա կա նում տվյալ վճա րը չի կա տար վում լցա կույ տե րի 
կամ պո չամ բար նե րի հա մար: Բնա պահ պա նա կան վճար նե րից ըն դեր քօգ տա գործ ման թա փոն նե րի ա զատ-
ման պատ ճառ նե րից մե կը կա րող է լի նել այն, որ դրանք հե տա գա վե րամ շակ ման շնոր հիվ կա րող են հա-
մար վել պա շար (տե՛ս հա ջորդ պար բե րու թյու նը), սա կայն հարկ է նշել նաև, որ ըն դեր քօգ տա գործ ման թա-
փոն նե րի տե ղադր ման գծով վճա րի կամ հար կի կի րա ռու մը միան գա մայն ար տա սո վոր է (տե՛ս ստորև՝ բա-
ժին 8.3):

ՀՀ ըն դեր քի մա սին օ րենսգր քում նաև սահ ման վում է « տեխ նա ծին հան քա վայր» հաս կա ցու թյու նը որ պես 
օգ տա կար հա նա ծո նե րի ու սում նա սի րու թյան, ար դյու նա հան ման, վե րամ շակ ման և հարս տաց ման ար դյուն-
քում ե րկ րի մա կերևույ թին կամ լեռ նային փոր վածք նե րում և կամ պո չամ բար նե րում ձևա վոր ված օգ տա կար 
հա նա ծո նե րի կու տա կում ներ, ո րոնք սահ ման ված կար գով ստա ցել են ե րկ րա բա նա-տն տե սա գի տա կան գնա-
հա տա կան: Այս պի սով, օ րեն քի հա մա ձայն, չգոր ծող պո չամ բար նե րը, ո րոնց պա րու նա կած պո չան քե րի ե րկ-
րա բա նա կան և տն տե սա կան ու սում նա սի րու թյուն ներն ա պա ցու ցում են օգ տա կար հա նա ծոյի առ կա յու թյու նը 
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(այ սինքն` ե րբ տն տե սա պես ի րա գոր ծե լի է դրա ար դյու նա հա նու մը) դա սա կարգ վում են որ պես հան քա վայր և 
ոչ որ պես ըն դեր քօգ տա գործ ման թա փոն: Տեխ նա ծին հան քա վայ րե րը Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան բա-
ցա ռիկ սե փա կա նու թյունն են և կա րող են հատ կաց վել օգ տա կար հա նա ծո նե րի ար դյու նա հան ման նպա տա-
կով: « Տեխ նա ծին հան քա վայ րե րի» հար ցը ման րա մասն քն նարկ վում է 8-րդ գլ խում:

4.7. Հանրության մասնակցությունը և հանրության համար տվյալների 
հասանելիությունը

Բ նա պահ պա նա կան ո րո շում նե րի կա յաց ման գոր ծըն թա ցում հան րու թյան մաս նակ ցու թյան և տվյալ նե րի 
հա սա նե լի ու թյան ի րա վուն քը պաշտ պան վում է Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան օ րենսդ րու թյամբ: Սահ մա-
նադ րու թյու նը նախ քան 2015 թվա կա նի փո փո խու թյուն նե րը նա խա տե սում էր պար տա կա նու թյուն ներ պաշ-
տո նա տար ան ձանց հա մար այն ա ռու մով, որ նրանք պա տաս խա նատ վու թյուն են կրում բնա պահ պա նա կան 
տե ղե կատ վու թյու նը թաքց նե լու կամ դրա տրա մադ րու մը մեր ժե լու հա մար: Ա վե լին, « Տե ղե կատ վու թյան ա զա-
տու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քը նա խա տե սում է դրույթ հան րու թյան հա մար տե ղե կատ վու թյան հա սա նե լի ու-
թյան ա պա հով ման մա սին, սահ մա նում է տե ղե կատ վու թյան հայց ման ու տրա մադր ման կար գը և դրա տրա-
մադ րու մը մեր ժե լու դեպ քում կի րառ վող գոր ծո ղու թյուն նե րը: 

Ա վե լին, «Շ ՄԱԳՓ-ի մա սին» օ րենքն է ա պես ամ րապն դում է հան րու թյան մաս նակ ցու թյան ի րա վուն-
քը: Այն սահ մա նում է, որ պետք է հաշ վի ա ռն վեն ՇԱՄԳՓ-ի գոր ծըն թա ցի մաս նա կից նե րի կար ծիք ներն 
ու ա ռա ջար կու թյուն նե րը: Բնա պահ պա նա կան հար ցե րում հան րու թյան մաս նակ ցու թյան և հան րային քն-
նար կում նե րի խթան ման նպա տա կով օ րեն քում նե րառ վել են նաև ո րո շա կի դրույթ ներ` Շր ջա կա մի ջա վայ-
րի հար ցե րի ա ռն չու թյամբ տե ղե կատ վու թյան մատ չե լի ու թյան, ո րո շում նե րի ըն դուն ման գոր ծըն թա ցին հա-
սա րա կայ նու թյան մաս նակ ցու թյան և ար դա րա դա տու թյան մատ չե լի ու թյան մա սին Օր հու սի կոն վեն ցիայով 
նա խա տես վող մի ջազ գային լա վա գույն ստան դարտ նե րի հետ հա մա պա տաս խա նու թյունն ա պա հո վե լու հա-
մար (կոն վեն ցիան վա վե րաց վել է Հա յաս տա նի կող մից 2001 թ.): Ի նչ վե րա բե րում է հան րու թյան վաղ ծա-
նուց մա նը, օ րենքն ա պա հո վում է հան րու թյան մաս նակ ցու թյունն ար դեն այն պա հին, ե րբ կա ռու ցո ղը հայտ 
է ներ կա յաց նում բնա պահ պա նու թյան նա խա րա րու թյուն: Հան րային քն նար կում նե րի և խորհր դակ ցու թյուն-
նե րի ան ցկաց ման կար գը սահ ման վում է կա ռա վա րու թյան ո րոշ մամբ (թիվ 1325-Ն, 19 նոյեմ բե րի, 2014 թ.): 
Նպա տակ ու նե նա լով ա պա հո վել հան րու թյան հա մար ՇՄԱԳՓ-ի վե րա բե րյալ վերջ նա կան ո րոշ ման հա սա-
նե լի ու թյու նը` օ րեն քը հս տակ սահ մա նում է ո րոշ ման կա յաց ման ամ սաթ վին հա ջոր դող 7 օր վա ըն թաց քում 
ՀՀ բնա պահ պա նու թյան նա խա րա րու թյան պաշ տո նա կան կայ քում ո րոշ ման հրա պա րակ ման պա հան ջը: 
Հա տուկ պահ պան վող տա րածք նե րի ռե ժի մը ևս ե րաշ խա վո րում է նման տա րածք նե րի կա ռա վար մա նը հան-
րու թյան մաս նակ ցու թյու նը: 

Ինչ վե րա բե րում է ե րկ րա բա նա կան ու սում նա սի րու թյուն նե րի և հան քար դյու նա հան ման գոր ծու նե ու թյան 
մա սին տե ղե կատ վու թյան մատ չե լի ու թյա նը, ա պա ՀՀ ըն դեր քի մա սին օ րենս գիր քը սահ մա նում է, որ ե րկ րա-
բա նա կան ու սում նա սի րու թյուն նե րի ի րա վունք նե րը և ըն դեր քօգ տա գործ ման ի րա վունք նե րը կենտ րո նաց ված 
կար գով հաշ վառ վում են մա տյա նում, ո րը վա րում է Ըն դեր քի տրա մադր ման գոր ծա կա լու թյու նը (6-րդ գլուխ), 
և մա տյա նում վար վող տե ղե կատ վու թյան տրա մադր ման կար գը սահ ման վում է « Տե ղե կատ վու թյան ա զա տու-
թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քով և ՀՀ ըն դեր քի մա սին օ րենսգր քով նա խա տես ված կար գով: 

Ել նե լով սույն ու սում նա սի րու թյան շր ջա նակ նե րում ան ցկաց ված հար ցազ րույց նե րից` կա րե լի է ա սել, որ 
ը նդ հա նուր ե րկ րա բա նա կան տե ղե կատ վու թյու նը և ըն դեր քօգ տա գործ ման ի րա վունք նե րի ծած կույ թում չնե-
րառ ված պա շար նե րի մա սին տե ղե կատ վու թյու նը (մոտ 1,488 հաշ վետ վու թյուն) բաց և հա սա նե լի է հան-
րու թյան հա մար և կա րող է տրա մադր վել պա հան ջի ներ կա յաց ման դեպ քում: Սա կայն թվում է, որ ըն դերք -
օգտա գործ ման ի րա վունք նե րի մա սին տե ղե կատ վու թյու նը մա սամբ է հա սա նե լի: Ըն դեր քօգ տա գործ ման 
թույլ տվու թյուն նե րի մա սին տե ղե կատ վու թյու նը, ի նչ պես նաև պա շար նե րի մա սին ամ փոփ տվյալ նե րը զե-
տեղ ված են ՀՀ ԲՆ-ի և ՀՀ Է ԲՊՆ-ի պաշ տո նա կան կայ քե րում: Այ դու հան դերձ Հա յաս տա նում գո յու թյուն 
չու նի պայ մա նագ րե րի և թույլ տվու թյուն նե րի մա սին տե ղե կատ վու թյան հրա պա րակ ման կա նո նա վոր պրակ-
տի կա, և հան քար դյու նա հան ման գոր ծու նե ու թյան, ե րկ րա բա նա կան ու սում նա սի րու թյուն նե րի, ար դյու նա-
հան վող հա նա ծո նե րի և դրանց պա շար նե րի մա սին տե ղե կատ վու թյու նը չի հրա պա րակ վում` հիմ նա վո րե լով 
դա ա ռևտ րային տե ղե կատ վու թյան գաղտ նի ու թյան պահ պան ման պա հան ջով: Բայց ա պա գա յում Ա ՃԹՆ-ի 
ներդր ման հետ մեկ տեղ նման պրաիկ տի կան կա րող է փոխ վել (տե՛ս ներ դի րը, ի նչ պես նաև բա ժին 4.1-ը):
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Ներ դիր. Պայ մա նագ րե րի թա փան ցի կու թյան ա պա հով ման մի տու մը
 Պե տու թյան և հան քային, նավ թային ու գա զային ըն կե րու թյուն նե րի միջև կնք վող պայ մա նագ րե րով 

սահ ման վող պայ ման ներն ա վան դա բար պաշտ պան վում են գաղտ նի ու թյան պահ պան ման դրույթ նե րով: 
Վեր ջին տա րի նե րին, ե րբ աս տի ճա նա բար ա վե լի մեծ շեշ տադ րում է ար վում կա ռա վար ման և ո րո շում-
նե րի կա յաց ման գոր ծըն թաց նե րի բա րե լավ ման, ի նչ պես նաև վե րոն շյալ ո լորտ նե րում ի րա կա նաց վող 
ծրագ րե րի բնա պահ պա նա կան, սո ցիա լա կան և տն տե սա կան ազ դե ցու թյուն նե րին վե րա բե րող հար ցե-
րի քն նար կում նե րում քա ղա քա ցիա կան հա սա րա կու թյան մաս նակ ցու թյան հա մար թա փան ցի կու թյան 
կարևո րու թյան վրա, նկա տե լի է դառ նում պայ մա նագ րե րի թա փան ցի կու թյան ա պա հով ման մի տու մը, 
ե րբ ա վե լի ու ա վե լի շատ ե րկր ներ են նման պայ մա նագ րե րը հրա պա րա կում կա ռա վա րու թյան պաշ տո-
նա կան կայ քե րում: Ա ՃԹՆ-ի ստան դար տը (2013 թ.) պա հան ջում է, որ Ա ՃԹՆ-ի հաշ վետ վու թյուն նե րում 
նկա րագր վի պայ մա նագ րե րի բա ցա հայտ ման հար ցում կա ռա վա րու թյան դիր քո րո շու մը: Այս մի տու մը 
ո րո շում նե րի կա յաց ման հրա պա րա կային գոր ծըն թաց նե րին ան ցնե լու և հաշ վետ վո ղա կա նու թյան բա րե-
լավ ման ուղ ղու թյամբ ըն թա ցող ա ռա վել լայն շարժ ման ան բա ժա նե լի մասն է:

 Հիմ նա կան աղ բյուր նե րը՝ Ա ՃԹՆ-ի ստան դարտ (2013 թ.), պայ մա նագ րե րի փա թեթ` զե տեղ ված 
ResourceContracts.org կայ քում, ի սկ ա վե լի ը նդ հան րաց ված տես քով` «Open Government Partnership»-ում 
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Չ նա յած տե ղե կատ վու թյան հա սա նե լի ու թյան ի րա վա կան ե րաշ խիք նե րին՝ հան րու թյան մաս նակ ցու թյուն 
և տվյալ նե րի հա սա նե լի ու թյուն նա խա տե սող օ րեն քի ի րա կա նա ցու մը գործ նա կա նում հան դի պում է բազ մա-
թիվ խո չըն դոտ նե րի, հատ կա պես այն ա ռու մով, որ պա հան ջի դեպ քում նա խա րա րու թյուն նե րը ոչ միշտ են 
տրա մադ րում բնա պահ պա նա կան տե ղե կատ վու թյուն պա րու նա կող փաս տաթղ թե րը՝ պատ ճա ռա բա նե լով, որ 
դրանք պա րու նա կում են ա ռևտ րային գաղտ նիք: Թեև ի րա վա կան և նոր մա տի վային ե րաշ խիք նե րը սահ-
ման ված են, դեռևս դրանց կի րարկ ման հետ կապ ված հար ցեր կան, ե րբ խոս քը վե րա բե րում է բնա պահ պա-
նա կան ո րո շում նե րի կա յաց ման գոր ծըն թա ցում հան րու թյան մաս նակ ցու թյա նը (տե՛ս սո ցիալ-տն տե սա կան 
նկա տա ռում նե րը բա ժին 7.1-ում): Այս ա ռու մով որ պես շար ժիչ ուժ պետք է հան դես գա քա ղա քա ցիա կան 
հա սա րա կու թյու նը, չնա յած հան րու թյան ի րա զեկ ման, հան րային պատ շաճ քն նար կում նե րի և ո րո շում նե րի 
կա յաց ման գոր ծըն թա ցում հան րու թյան մաս նակ ցու թյան ա պա հով ման, ի նչ պես նաև պա հանջ նե րի ու խախ-
տում նե րի դեպ քե րին ար ձա գան քե լու հա մար պա տաս խա նատ վու թյու նը կրում է պե տու թյու նը: 

4.8. Առաջարկություններ
 Կար գա վո րող դաշ տի մշակ մանն ուղղ ված նպա տա կային և հս տակ կա ռուց ված քի վրա հիմն վող աշ խա-

տանք ներ ա պա հո վե լու հա մար ա ռա ջարկ վում է մշա կել հան քար դյու նա բե րու թյան ո լոր տի կա յուն զար գաց-
ման հա մա պար փակ քա ղա քա կա նու թյուն: Սա կծա ռայի որ պես ե լա կետ կա ռույց նե րի միջև, ի նչ պես նաև 
քա ղա քա ցիա կան հա սա րա կու թյան և մաս նա վոր ըն կե րու թյուն նե րի շր ջա նում ա ռա վել ը նդ գր կուն հա մա գոր-
ծակ ցու թյան և շփում նե րի հա մար: Քա ղա քա կա նու թյու նը ոչ միայն պետք է սահ մա նի, թե ի նչ պի սին պետք 
է լի նի ո լոր տը ա պա գա յում, այլև նկա րագ րի նման տես լա կա նին հաս նե լու հա մար ան հրա ժեշտ մի ջո ցա ռում-
ներն ու մի ջոց նե րը (տեխ նի կա կան, ֆի նան սա կան, մարդ կային ռե սուրս ներ): Քա ղա քա կա նու թյու նը պետք է 
հս տա կեց նի, թե հան քե րի ո ՛ր տե սակ նե րը (ը ստ ար դյու նա հան վող հա նա ծո նե րի տե սակ նե րի, չա փե րի, սե-
փա կա նու թյան ի րա վուն քի և այլն) կա րող են է ա կան ա վանդ ու նե նալ կա յուն զար գաց ման նպա տակ նե րին 
հաս նե լու գոր ծում, հան քար դյու նա բե րու թյան հետ կապ ված տն տե սա կան ի նչ զար գա ցում (ազ գային, տա-
րա ծաշր ջա նային, տե ղա կան) պետք է խթան վի, ի նչ խն դիր ներ և պար տա կա նու թյուն ներ պետք է ու նե նան 
պե տու թյու նը, ըն կե րու թյուն նե րը և նրանց սե փա կա նա տե րե րը, ո րոնք են հան քար դյու նա հան ման թույլ տվու-
թյուն նե րի ի րա վու նա կու թյան չա փա նիշ նե րը: 

Հան քար դյու նա բե րու թյան ո լոր տի քա ղա քա կա նու թյան մշա կու մը կա րող է ծա ռայել որ պես ե լա կետ ի րա-
վա կան դաշ տի ու սում նա սիր ման և հե տա գա կա տա րե լա գործ ման հա մար, որ տեղ ա ռանձ նա կի նշա նա կու-
թյուն ու նի են թաօ րենսդ րա կան ակ տե րի մշա կու մը: Այս ա ռու մով շատ ե րկր ներ կի րա ռում են մի խումբ գոր-
ծիք ներ (օ րի նակ` ու ղե ցույց ներ), ո րոնք պար տա դիր կա տար ման են թա կա ի րա վա կան ակ տի կար գա վի ճակ 
չու նեն, բայց ուղ ղոր դում են դե րա կա տար նե րին կա նո նա կար գե րով պա հանջ վող փաս տաթղ թե րի (օ րի նակ` 
ՇՄԱԳՓ-նե րի, հան քի փակ ման պլան նե րի, հա մայնք նե րի հետ քն նար կում նե րի, պո չամ բար նե րի կա ռա վար-
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ման և այլ հար ցե րի վե րա բե րյալ փաս տաթղ թե րի) կազմ ման ժա մա նակ: Նշ ված գոր ծիք նե րի կի րառ ման ըն-
թաց քում ձեռք բեր ված փոր ձի հի ման վրա դրանք կա րող են լրամ շակ վել և հե տա գա յում ծա ռայել որ պես 
աղ բյուր « փորձ ված ու ստուգ ված» կա նո նա կար գե րի մշակ ման հա մար: Նման մո տե ցու մը կա րող է կի րառ վել 
Հա յաս տա նում` նպա տակ ու նե նա լով ա ջակ ցել օ րենք նե րի և կա նո նա կար գե րի ի րա կա նաց մա նը, օ րենք նե-
րում, կա նո նա կար գե րում և օ րի նա կե լի պայ մա նագ րե րում « լա վա գույն գոր ծե լա կեր պի» մի ջազ գային ստան-
դարտ նե րի ներդր մա նը:

 Կարևոր կլի նի շա րու նա կել Ա ՃԹՆ-ի ներդր մանն ուղղ ված աշ խա տանք նե րը: Ո ւս տի տվյալ նե րի հա սա նե-
լի ու թյան ա պա հո վու մը կօգ նի բա վա րա րե լու շա հագր գիռ կող մե րի տե ղե կատ վա կան պա հանջ նե րը և կն պաս-
տի Ա ՃԹՆ-ի գոր ծըն թա ցի ի րա կա նաց մա նը: Ի թիվս այլ ար դյունք նե րի, Ա ՃԹՆ-ի գոր ծըն թա ցը կն պաս տի 
հան րու թյան լայն շր ջան նե րի ի րա զե կու թյան բարձ րաց մա նը:

 Պե տա կան ատյաննե րի մա սով ի րա վա կան հա մա կար գը նա խա տե սում է ո րո շում նե րի կա յաց ման չա-
փա զանց հա վակ նոտ և նկա րագ րա կան պայ ման ներ, ին չը բար դաց նում և դժ վար ի րա գոր ծե լի է դարձ նում 
գոր ծըն թաց նե րը: Ներդ րող նե րի և այլ շա հագր գիռ կող մե րի մա սով ի րա վա կան դաշ տը դժ վար ը մբռ նե լի և 
կի րա ռե լի է: Այս հան գա ման քը պետք է հաշ վի ա ռն վի հան քար դյու նա բե րու թյան ո լոր տի քա ղա քա կա նու-
թյան մշակ ման ժա մա նակ: Սրան հա մա պա տաս խան՝ ան հրա ժեշտ է քն նու թյան առ նել ո լոր տի ներդ րող նե-
րի հա մար նա խա տես ված Ճա նա պար հային քար տե զի մշակ ման հար ցը: Այդ փաս տա թուղ թը պետք է օգ նի 
ներդ րող նե րին ը մբռ նե լու և կի րա ռե լու հա մա պա տաս խան օ րենսդ րու թյու նը, հայ տե րի ներ կա յաց ման կարգն 
ու ի նս տի տու ցի ո նալ կա ռուց վածք նե րը: Ճա նա պար հային քար տե զը կա րող է մշակ վել այն պի սի գոր ծըն թա ցի 
մի ջո ցով, ո րում կներգ րավ վեն բո լոր հա մա պա տաս խան մար մին նե րը, գոր ծա կա լու թյուն նե րը, ի նչ պես նաև 
մաս նա վոր հատ վա ծի ներ կա յա ցու ցիչ նե րը, և ո րը կի րա կա նաց վի հան քար դյու նա բե րու թյան վե րա բե րյալ քա-
ղա քա կա նու թյու նը սահ մա նե լուց հե տո: Այս գոր ծըն թա ցը ոչ միայն կա պա հո վի շա հե կան ար դյունք, այլև կն-
պաս տի նրան, որ բո լոր հա մա պա տաս խան կող մերն ա վե լի լավ կպատ կե րաց նեն ո լոր տի կա րիք նե րը, պա-
հանջ ներն ու մար տահ րա վեր նե րը: 

Մի ջազ գային պրա տի կա յում քիչ չեն այն դեպ քե րը, ե րբ հան քար դյու նա բե րու թյան և բնա պահ պա նու թյան 
մա սին օ րենսդ րու թյու նը նա խա տե սում է տար բեր պա հանջ ներ հան քար դյու նա հան ման տար բեր տե սակ նե րի 
հա մար (հաշ վի առ նե լով ար դյու նա հան վող հա նա ծո նե րի տե սակ ներն ու հան քե րի շա հա գործ ման մասշ տաբ-
նե րը): Նույ նը չի կա րե լի ա սել Հա յաս տա նի մա սին: Ո ւս տի ան հրա ժեշտ է ու սում նա սի րել այս հար ցը` սկզ բի 
հա մար քն նու թյան առ նե լով ա ռան ձին կար գա վո րող հա մա կար գեր մե տա ղա կան և ար դյու նա բե րա կան հա-
նա ծո նե րի են թաո լորտ նե րի հա մար: 

Ակն հայտ է, որ ի րա վա կան դաշ տը զար գա ցած է, սա կայն կա նոն նե րում և կա նո նա կար գե րում է ա կան 
բա ցեր կան, բա ցա կա յում են ազ դա կիր հա մայնք նե րի ի րա կան նե րառ ման և վեր ջին նե րիս հա մար օ գուտ-
նե րի ա պա հով ման մե խա նիզմ նե րը: Հարկ է ա պա հո վել, որ ը նդ հա նուր հա մա կարգն ա վե լի շատ հա մա պա-
տաս խա նի բնա պահ պա նա կան և սո ցիա լա կան հար ցե րում լավ կա ռա վար ման մի ջազ գային ստան դարտ-
նե րին: Սա հնա րա վոր է սո ցիա լա կան ազ դե ցու թյան գնա հա տում նե րի կա տար մա նը վե րա բե րող կա նո նա-
կար գե րի լրամ շակ ման և կա տա րե լա գործ ման, ի նչ պես նաև օ րենսդ րու թյու նում պայ մա նագ րե րի օ րի նա կե լի 
ձևե րին, կա նո նա կար գե րին և ու ղե ցույց նե րին ար վող հղում նե րի նե րառ ման մի ջո ցով: Տե ղա կան հա մայնք նե-
րի զար գաց ման հետ կապ ված հար ցե րում ըն կե րու թյուն նե րի և հա մայնք նե րի միջև հա մա ձայ նու թյան ձեռք-
բեր ման ե ղա նակ նե րից մե կը հա մայն քային զար գաց ման պայ մա նագ րե րի ստո րագ րումն է, սա կայն դրանք 
պետք է հա մա հունչ լի նեն հան քար դյու նա բե րու թյան ո լոր տի քա ղա քա կա նու թյան ը նդ հա նուր տես լա կա նին և 
ը նդ հա նուր զար գաց ման մեջ տվյալ ո լոր տի դե րա կա տար մա նը: 

Ինչ վե րա բե րում է հան քար դյու նա հան ման ծրագ րե րի ազ դե ցու թյա նը են թա կա մարդ կանց (հո ղի սե փա-
կա նա տե րե րի և հո ղօգ տա գոր ծող նե րի) տա րաբ նա կեց մա նը և փոխ հա տուց ման հնա րա վո րու թյուն նե րին, 
ա պա ան հրա ժեշտ է մշա կել մի ջազ գային լա վա գույն փոր ձին հա մա պա տաս խան ի րա վա կան դրույթ ներ: Այս 
աշ խա տան քում հարկ է ա պա հո վել, որ օգ տա կար հա նա ծո նե րի ո լոր տը կար գա վո րող օ րենսդ րու թյու նը հա-
մա հունչ լի նի հո ղի սե փա կա նու թյան հար ցե րը կար գա վո րող օ րենսդ րու թյա նը` միա ժա մա նակ հաշ վի առ նե-
լով հո ղի օ տար ման հետ կապ ված հար ցե րը: 

Անհ րա ժեշտ է վե րա նայել Շր ջա կա մի ջա վայ րի պահ պա նու թյան դրա մագլ խին հատ կաց վող ֆի նան սա-
կան ե րաշ խիք նե րի գու մար նե րի վճար ման հա մա կար գը, որ պես զի ա պա հով վի հան քե րին վե րագր վող գու-
մար նե րի կա պը հան քի շա հա գործ ման ա մեն մի պա հին հան քի փակ ման ծախ սե րի հետ և նե րառ վեն այլ 
գոր ծոն նե րի, օ րի նակ` գնա ճի հետևան քով մի ջոց նե րի ար ժեզ րու մը կան խող մե խա նիզմ ներ (տե՛ս բա ժին 
7.5): Հարկ է նշել, որ ներ կա յումս շա հագր գիռ կա ռույց նե րի շր ջա նում քն նարկ վում է կա ռա վա րու թյան ո րոշ-
ման նա խա գի ծը՝ ուղղ ված դրա մագլ խին վճար վող մի ջոց նե րի և հան քե րի փա կու մից հե տո մշ տա դի տարկ-
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ման վճար նե րի հաշ վարկ ման հար ցե րի կար գա վոր մա նը (հաշ վի առ նե լով նաև գնա ճային գոր ծոն նե րը): 
Ո րոշ ման նա խագ ծում նաև ա ռա ջարկ վում է հան քար դյու նա հա նող ըն կե րու թյուն նե րի կող մից դրա մա կան մի-
ջոց նե րի հետ պա հան ջի գոր ծըն թա ցի պար զե ցում: 

Կա յուն զար գաց ման մեջ հան քար դյու նա բե րու թյան մաս նակ ցու թյան աս տի ճա նի բարձ րաց ման հար ցում 
օ րենք նե րի, կա նո նա կար գե րի և պայ մա նագ րե րի դե րը մե ծաց նե լու նպա տա կով հարկ է քն նու թյան առ նել 
նաև հետևյալ գոր ծո ղու թյուն նե րը.

a. Անհ րա ժեշտ է հզո րաց նել տի րա պետ ման ան վտան գու թյու նը (օ րենսդ րո րեն հս տակ սահ մա նել 
ե րկ րա բա նա կան ու սում նա սի րու թյան ի րա վունք նե րը օգ տա կար հա նա ծոյի ար դյու նա հան ման ի րա-
վունք նե րին փո խան ցե լու ի րա վա սու թյու նը): 

b. Հան քար դյու նա հան ման պայ մա նագ րե րը կա րող են կարևոր դեր ու նե նալ գոր ծող կար գա վո րում-
նե րում առ կա բա ցե րը լրաց նե լու, բնա պահ պա նա կան և սո ցիա լա կան լա վա գույն գոր ծե լա կեր պե-
րը որ դեգ րե լու և դրանց հետ հա մա պա տաս խա նու թյու նը պահ պա նե լու, հս տա կու թյան աս տի ճա նը 
բարձ րաց նե լու և հան քար դյու նա հան ման հա մա պա տաս խան ծրագ րի հա մար կարևոր նշա նա կու-
թյուն ու նե ցող ո լորտ նե րի պա տաս խա նա տու պե տա կան մար մին նե րի գոր ծո ղու թյուն նե րը հա մա-
կար գե լու ա ռու մով: Հան քար դյու նա հան ման պայ մա նագ րի օ րի նա կե լի ձևը կա րող է կա տա րել այս 
դե րը և ծա ռայել որ պես հիմք Է ԲՊՆ-ի և ԲՆ-ի միջև հա մա գոր ծակ ցու թյու նը հս տա կեց նե լու և ամ-
րապն դե լու խնդ րում: Պայ մա նագ րե րը պետք է հրա պա րակ վեն (ի նչ պես նա խա տես վում է « Տե ղե-
կատ վու թյան ա զա տու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քով, ՀՀ ըն դեր քի մա սին օ րենսգր քով, մի ջազ գային 
փոր ձով ամ րագր վող թա փան ցի կու թյան սկզ բուն քով և Ա ՃԹՆ-ի կի րառ մամբ): 

c. Ա ռա ջարկ վում է գոր ծող ՀՀ հո ղային օ րենսգր քում ներ կա յումս սահ ման ված հիմ նա կան կա նոն-
ներն ամ րագ րել ՀՀ ըն դեր քի մա սին օ րենսգր քում և լրաց նել դրանք` սահ մա նե լով և կա տա րե լա-
գոր ծե լով փոխ հա տուց ման մա սին դրույթ նե րը (այդ թվում այն դրույթ նե րը, ո րոնք վե րա բե րում են 
հո ղե րի սե փա կա նա տե րե րին), ի նչ պես նաև տա րաբ նա կեց ման դեպ քե րի ա ռն չու թյամբ նե րա ռել 
լա վա գույն մի ջազ գային ստան դարտ նե րը: 

d. Ա ռա ջարկ վում է ըն դեր քօգ տա գործ ման հա մար թույ լատ րե լի տա րածք նե րը հս տա կեց նե լու նպա-
տա կով ամ րապն դել այն կա պը, որ առ կա է ՀՀ հո ղային օ րենսգր քով և ՀՀ ըն դեր քի մա սին 
օ րենսգր քով ըն դեր քօգ տա գործ ման հա մար չթույ լատր ված հո ղե րի մա սին դրույթ նե րի միջև:
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5.  Հաս տա տու թյուն նե րը և կար գա վո րող 
գործընթաց նե րը

5.1. Հաստատությունների, պարտականությունների և կարգավորող 
աշխատանքների ընդհանուր նկարագիրը

Է ներ գե տի կայի և բնա կան պա շար նե րի նա խա րա րու թյու նը (Է ԲՊՆ) պա տաս խա նա տու է հան քար դյու-
նա բե րու թյան ո լոր տի վար չա կան և կար գա վոր ման հա մա րյա բո լոր հար ցե րի, ի նչ պես նաև հան քար դյու նա-
բե րու թյան ո լոր տի քա ղա քա կա նու թյան մշակ ման հա մար: Է ԲՊՆ-ն իր կա ռուց ված քով հիմ նա կա նում նման է 
մյուս նա խա րա րու թյուն նե րին, սա կայն ու նի 5 ստո րա բա ժա նում, ո րոնք ան մի ջա կա նո րեն զբաղ վում են ո լոր-
տի կա ռա վար մամբ (տե՛ս ստորև): 

Ըն դեր քի վար չու թյու նը պա տաս խա նա տու է հան քար դյու նա բե րու թյան ո լոր տի քա ղա քա կա նու թյան և 
օ րենսդ րու թյան, ի նչ պես նաև նշ ված ո լոր տի հա մար ռազ մա վա րա կան նշա նա կու թյուն ու նե ցող այլ փաս-
տաթղ թե րի ու սում նա սիր ման և մշակ ման հա մար: 

Ըն դեր քի տրա մադր ման գոր ծա կա լու թյու նը (Ը ՏԳ) ստեղծ վել է 2012 թ. (2012 թ. ՀՀ ըն դեր քի մա սին 
օ րենսգր քի հա մա ձայն)՝ դի մող նե րի հա մար կա պի ու հա ղոր դակ ցու թյան միաս նա կան օ ղա կի (2012 թ. ՀՀ 
ըն դեր քի մա սին օ րենսգր քում՝ « մեկ պա տու հա նի հա մա կար գի») մի ջո ցով թույլ տվու թյուն նե րի տրա մադր ման 
գոր ծըն թա ցը պար զեց նե լու նպա տա կով: Այս պի սով, Ը ՏԳ-ն կազ մա կեր պում է ըն դեր քի թույլ տվու թյուն նե-
րի շնորհ ման ո ղջ գոր ծըն թա ցը, ու սում նա սի րում է ե րեք տար բեր մար մին նե րի եզ րա կա ցու թյուն նե րը (տե՛ս 
ստորև Օ ՀՊԳ, ՇՄԱՓԿ և ՏԿԱԻՆ) և նա խա րա րին ա ռա ջար կու թյուն ներ է ներ կա յաց նում թույլ տվու թյուն 
շնոր հե լու կամ չշ նոր հե լու մա սին: Ը ՏԳ-ում չի գոր ծում ըն դեր քի կա դաստ րի հա մա կարգ, բայց թույլ տվու-
թյուն նե րի մա սին տե ղե կատ վու թյու նը վար վում է «Excel» ծրագ րով: Գոր ծա կա լու թյան աշխատա կազ մը բաղ-
կա ցած է մոտ 15 աշ խա տո ղից: Գոր ծա կա լու թյու նը տա րե կան ստա նում է հան քար դյու նա հան ման շուրջ 20-
30 և հե տա խու զա կան աշ խա տանք նե րի շուրջ 20-30 հայտ: Դրանց գե րակշ ռող մա սը վե րա բե րում է ոչ մե-
տա ղա կան հա նա ծո նե րին: 

Օգ տա կար հա նա ծո նե րի պա շար նե րի գոր ծա կա լու թյու նը (Օ ՀՊԳ) պա տաս խա նա տու է պա շար նե րի 
հաշ վարկ նե րի ու սում նա սիր ման և հաս տատ ման (պա շար նե րի փոր ձաքն նու թյան) հա մար: Այս գոր ծա ռույթն 
ի րա կա նաց վում է նա խա րա րու թյու նում 2002 թ. ի վեր, և այ սօր Օ ՀՊԳ-ն դար ձել է Է ԲՊՆ-ի կա ռուց ված-
քում գոր ծող ա ռանձ նաց ված ստո րա բա ժա նում: Հե տա խու զա կան աշ խա տանք նե րի հա մար 3 տա րով տր վող 
թույլ տվու թյան ժամ կե տը լրա նա լուց հե տո Օ ՀՊԳ-ին պետք է տրա մադր վի պա շար նե րի հաշ վարկ, ե թե նույ-
նիսկ հան քար դյու նա հան ման հայտ չի ներ կա յաց վում: Օ ՀՊԳ-ն գնա հա տում է պա շար նե րի հաշ վարկ նե րը, 
ի նչ պես նաև մե թո դա կան և տեխ նի կա կան պա հանջ նե րի հետ հա մա պա տաս խա նու թյու նը: Նախ քան պա-
շար նե րի հաշ վարկ նե րը Օ ՀՊԳ-ին ներ կա յաց նե լը լի ցեն զա վոր ված ան ձը պար տա վոր է հս կիչ վեր լու ծու թյան 
նպա տա կով « Վեր լու ծա կան լա բո րա տո րիա ներ» ՓԲԸ ու ղար կել այն նմուշ նե րի 5 տո կո սը, ո րոնց հի ման վրա 
կա տար վել են պա շար նե րի հաշ վարկ նե րը: Սա նաև հնա րա վո րու թյուն է տա լիս ա պա հո վե լու օգ տա կար հա-
նա ծո նե րի քա նա կի և ո րա կի գնա հատ ման հա վաս տի ու թյու նը: Հաս տա տում ստա նա լուց հե տո պա շար նե րը 
գրանց վում են Հան րա պե տա կան ե րկ րա բա նա կան ֆոն դում (տե՛ս ստորև): ՀՀ ըն դեր քի մա սին օ րենսգր քի 
հա մա ձայն՝ ըն կե րու թյուն նե րը պար տա վոր են 5 տա րին մեկ թար մաց նել պա շար նե րի հաշ վարկ նե րը և ներ-
կա յաց նել դրանք Օ ՀՊԳ-ին: 

Ի լրումն պա շար նե րի ե րկ րա բա նա կան գնա հատ ման՝ կա տար վում է նաև « ծախ սե րի և ար դյունք նե րի» 
տն տե սա գի տա կան գնա հա տում, ո րի նպա տակն է ա պա հո վել հան քե րի շա հա գործ ման տն տե սա կան օ գու-
տը (« ծախ սե րի և ար դյունք նե րի» վեր լու ծու թյան ժա մա նակ հաշ վի են ա ռն վում մե տաղ նե րի գնե րը, ֆիս կալ 
ռե ժի մը, ռո յալ թի նե րի և այլ հա մա պա տաս խան հար կե րի դրույ քա չա փե րը): Բնա պահ պա նա կան ծախ սե-
րը (ռե կուլ տի վա ցիա և հան քի փա կում) չեն նե րառ վում այդ գնա հատ ման մեջ: Սա կայն տե ղե կատ վու թյան 
հիմ նա կան աղ բյուր նե րը նշել են, որ տվյալ գնա հա տու մը պետք է հա մար վի նախ նա կան, քա նի որ դա չի 
հիմնվում հան քի ամ բող ջա կան պլա նի վրա: Վերջ նա կան ե րկ րա բա նա կան և տն տե սա գի տա կան գնա հա-
տու մը պետք է, սա կայն, ներ կա յաց վի Ը ՏԳ-ին հան քար դյու նա հան ման թույլ տվու թյան հայ տի ներ կա յաց ման 
պա հին: Ը ՏԳ-ում մոտ 9 աշ խա տող է ը նդ գրկ ված, և գոր ծա կա լու թյու նը հա մա րում է, որ այդ կազ մը բա վա-
րար է, քա նի որ ներ կա յաց վող հայ տե րի թի վը մեծ չէ: 
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Ըն դեր քի պե տա կան տես չու թյու նը (Ը ՊՏ) վե րահս կում է, որ հե տա խու զա կան և հան քար դյու նա հան ման 
աշ խա տանք ներն ի րա կա նաց վեն պայ մա նագ րե րով նա խա տես ված տար բեր գոր ծառ նա կան դրույթ նե րին և 
հաշ վետ վու թյուն նե րի տվյալ նե րի մա սին պա հանջ նե րին հա մա պա տաս խան՝ միա ժա մա նակ մեծ ու շադ րու-
թյուն դարձ նե լով ար տադ րա կան ծա վալ նե րին և մնա ցած պա շար նե րին (ո րոնք հա ճախ ան վան վում են օգ-
տա կար հա նա ծո նե րի հաշ վեկ շիռ): Ը ՊՏ-ն բնօգ տա գործ ման, այդ թվում մե տա ղա կան հա նա ծո նե րի գծով 
ռո յալ թի նե րի հաշ վարկ ման նպա տա կով ար տադ րա կան ծա վալ նե րի մա սին տվյալ նե րը տրա մադ րում է նաև 
հար կային մար մին նե րին (տե՛ս բա ժին 4.5, Բնա պահ պա նա կան վճար նե րը և ե րաշ խիք նե րը): 

Ս տու գում նե րը կար գա վոր վում են «Ս տու գում նե րի մա սին» օ րեն քով: Ը նդ ո րում ստուգ ման են թա կա հան-
քե րի ը նտ րու թյու նը կա տար վում է կա ռա վա րու թյան ո րոշ մամբ հաս տատ ված մե թո դա բա նու թյան հի ման 
վրա: Այս պի սով, հիմն վե լով ըն կե րու թյուն նե րի կող մից ներ կա յաց ված ե ռամ սյա կային ու տա րե կան «ինք-
նագ նա հատ ման» հաշ վետ վու թյուն նե րի վրա՝ հան քե րը ան հա մա պա տաս խա նու թյան տե սան կյու նից դա սա-
կարգ վում են որ պես բարձր, մի ջին և ցածր ռիս կային ըն կե րու թյուն ներ: Նման դա սա կար գու մը կա տար վում 
է՝ ար տադ րու թյան ծա վալ նե րի և օգ տա կար հա նա ծո նե րի պա շար նե րի մա սին հաշ վե տու տվյալ նե րը հա մե-
մա տե լով պայ մա նագ րով նա խա տես ված մա կար դակ նե րի հետ: Ա մեն տա րի ստուգ ման է են թարկ վում բո լոր 
հան քե րի մոտ 20%-ը, այ սինքն՝ տա րե կան շուրջ 100-120 հանք, և դրանց 70%-ը բարձր, 25%-ը՝ մի ջին, ի սկ 
5%-ը ցածր ռիս կային են: 

Տես չա կան ստու գում ներն ան ցկաց վում են նա խա պես կազմ ված ստու գա թեր թի կի հի ման վրա (ե րկ րա բա-
նա կան ու սում նա սի րու թյուն նե րի և հան քար դյու նա հան ման աշ խա տանք նե րի ստուգ ման հա մար նա խա տես-
ված են ա ռան ձին ստու գա թեր թիկ ներ)՝ 5 օր ա ռաջ ծա նու ցե լով ըն կե րու թյա նը: Ան հա մա պա տաս խա նու թյուն 
հայտ նա բեր վե լու դեպ քում ըն կե րու թյու նը ստա նում է ծա նու ցում: Ը նդ ո րում նրան տր վում է 90 օր շտ կող 
գոր ծո ղու թյուն ներ ի րա կա նաց նե լու հա մար, բա ցա ռու թյամբ այն դեպ քե րի, ե րբ ըն կե րու թյու նը ներ կա յաց նում 
է ան հա մա պա տաս խա նու թյա նը վե րա բե րող ըն դու նե լի հիմ նա վո րում: Ան հա մա պա տաս խա նու թյան հա մար, 
հա մա ձայն «Վար չա կան ի րա վա խախ տում նե րի մա սին» օ րեն քի, կա րող է նշա նակ վել 100-300 ԱՄՆ դո-
լար տույժ: Հա մա պա տաս խան շտկ ման գոր ծո ղու թյուն ներ չի րա կա նաց նե լու դեպ քում Ը ՊՏ-ն կա րող է դի մել 
Է ԲՊՆ-ին հան քար դյու նա հան ման պայ մա նա գի րը չե ղյալ հա մա րե լու հայ տով: Ը ստ Ը ՊՏ-ի՝ ան ցյալ տար վա 
ըն թաց քում չե ղյալ է ճա նաչ վել ոչ մե տա ղա կան հան քե րի 2-3 պայ մա նա գիր, ը նդ հա նուր վճար վել են մոտ 
4,000 ԱՄՆ դո լա ր տույ ժեր, ի սկ մոտ 17 ըն կե րու թյուն նե րի դեմ հա րուց վել են դա տա կան գոր ծեր: Խախ-
տում նե րը հիմ նա կա նում վե րա բե րում են պայ մա նագ րով նա խա տես ված ար տադ րա կան ծա վալ նե րը չա պա-
հո վե լուն և ոչ ամ բող ջա կան հաշ վետ վու թյուն ներ ներ կա յաց նե լուն: 

Մինչև 2009 թ. բո լոր ստու գում ներն ի րա կա նաց վել են ԲՆ-ի տես չու թյան կող մից, ո րը հե տա գա յում բա-
ժան վել է Է ԲՊՆ-ի կա ռուց ված քում գոր ծող Ը ՊՏ-ի և ԲՆ-ի կա ռուց ված քում գոր ծող Բնա պահ պա նու թյան 
տես չու թյան: Ը ՊՏ-ի աշխատա կազ մը բաղ կա ցած է 38 հո գուց, ո րոնք աշ խա տում են չորս բա ժին նե րում և 
չորս տա րած քային կենտ րոն նե րում: 

« Հան րա պե տա կան ե րկ րա բա նա կան ֆոնդ» ՊՈԱԿ-ը (ՀԵՖ) հան դի սա նում է պատ մա կան ե րկ րա բա նա-
կան տվյալ նե րի և տե ղե կատ վու թյան, հե տա խու զա կան աշ խա տանք ներ ի րա կա նաց նող և հան քար դյու նա-
հա նող ըն կե րու թյուն նե րի հաշ վետ վու թյուն նե րի, օգ տա կար հա նա ծո նե րի պա շար նե րի մա սին տվյալ նե րի, 
հե տա խու զա կան աշ խա տանք նե րի և հան քար դյու նա հան ման պայ մա նագ րե րի պա հոց: Խորհր դային շր ջա-
նում և դրա նից ա ռաջ (XIX դա րից սկ սած) ի րա կա նաց ված ե րկ րա բա նա կան հե տա զո տու թյուն նե րի վե րա-
բե րյալ կու տակ վել են զգա լի ծա վա լի տվյալ ներ և տե ղե կատ վու թյուն, ո րոնք պահ վում և կա ռա վար վում են 
ՀԵՖ-ի կող մից: Այս տե ղե կատ վու թյու նը նե րա ռում է տա րա ծաշր ջա նային ե րկ րա բա նա կան հե տա զո տու-
թյուն նե րը և այս պես կոչ ված հան քե րի հաշ վետ վու թյուն նե րը: Վեր ջին ներս նկա րագ րում են ա ռան ձին օգ տա-
կար հա նա ծո նե րի պա շար նե րը և կա րող են լի նել ծա վա լուն (օ րի նակ՝ կա րող են նե րա ռել մի քա նի հա րյուր 
էջ, այդ թվում՝ քար տեզ ներ): Դրանց թի վը մոտ 1,200 է: 

Այ սօր ո ղջ տե ղե կատ վու թյու նը պահ վում է թղ թային տես քով: Մա սամբ փաս տաթղ թե րի պահ ման պատ-
շաճ մի ջա վայ րի բա ցա կա յու թյան պատ ճա ռով քայ լեր են ձեռ նարկ վում ՀԵՖ-ում պահ վող նյու թե րի թվայ նաց-
ման ուղ ղու թյամբ: ԱՄՆ ՄԶԳ-ն այս հար ցում ա ջակ ցու թյուն է ցույց տա լիս: Ներ կա յումս ՀԵՖ-ը տրա մադ-
րում է այս պես կոչ ված օգ տա կար հա նա ծո նե րի պա շար նե րի ան ձնագ րեր՝ ա ռն վազն 12 է ջից կազմ ված հան-
քե րի ամ փո փիչ հաշ վետ վու թյուն ներ, ո րոնք թվայ նաց ված են և տե ղադր ված Է ԲՊՆ-ի կայ քէ ջում:

 ՀԵՖ-ը հիմ նա կա նում պա տաս խա նա տու է տվյալ նե րի ու տե ղե կատ վու թյան պահ ման և հա մա պա տաս-
խան հայ տի ներ կա յաց ման դեպ քում դրանց տրա մադր ման հա մար (տե՛ս ստորև): Ա վե լին, ֆոն դը հա մախմ-
բում է պա շար նե րի մա սին տվյալ նե րը (օգ տա գոր ծե լով Օ ՀՊԳ-ի կող մից ստու գաճշտ ված ե րկ րա բա նա կան 
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ու սում նա սի րու թյուն նե րի տվյալ նե րը և ըն կե րու թյուն նե րի կող մից ներ կա յաց վող տա րե կան հաշ վետ վու թյուն-
նե րը ար դյու նա հան ված հա նա ծո նե րի ու դրանց պա շար նե րի մա սին)` օգ տա կար հա նա ծո նե րի տա րե կան 
հաշ վեկ շի ռը կազ մե լու նպա տա կով (տե՛ս ներ դի րը ստորև):

 ՀԵՖ-ի աշ խա տա կազ մը բաղ կա ցած է 14 հո գուց: Ել նե լով այն հան գա ման քից, որ հիմ նա կան՝ տե ղե կատ-
վու թյան պահ ման գոր ծա ռույ թի հա մար բարձ րա կարգ ո րա կա վո րում ու նե ցող աշ խա տա կազմ չի պա հանջ-
վում, հա մար վում է, որ աշ խա տա կազմն իր թվով և ո րա կա վո րում նե րով բա վա րար է: Փաս տաթղ թե րի տևա-
կան պահ պա նումն ա պա հո վե լու նպա տա կով, սա կայն, դրանց պահ ման ֆի զի կա կան մի ջա վայ րը բա րե լավ-
ման կա րիք ու նի: Բա ցի այդ, կա րող է ի հայտ գալ կա րո ղու թյուն նե րի զար գաց ման ան հրա ժեշ տու թյուն, ե րբ 
տվյալ ներն ու տե ղե կատ վու թյու նը թվայ նաց վեն և պահ վեն է լեկտ րո նային ե ղա նա կով:

Ներ դիր. Ին չո՞ւ կի րա ռել հա նա ծո նե րի ազ գային հաշ վեկ շիռ ներ
 Հա յաս տա նում իշ խա նու թյուն նե րը գրան ցում և տա րե կան կտր ված քով նո րաց նում են սկզբ նա կան 

պա շար նե րի տվյալ նե րը՝ նպա տակ ու նե նա լով հան քա նյու թի ո րո շա կի քա նա կու թյան ար դյու նա հա նու մից 
հե տո հաշ վա ռել մնա ցած պա շար նե րը (հաշ վեկ շի ռը): Նման մո նի թո րինգն ի րա կա նաց վում է ը ստ ա ռան-
ձին հան քե րի, սա կայն տվյալ նե րը նաև հա մախմբ վում են հա նա ծո նե րի ազ գային հաշ վեկ շի ռը, այ սինքն՝ 
Հա յաս տա նում ա ռան ձին հա նա ծո նե րի ար դյու նա հան ման ը նդ հա նուր ծա վալ նե րի և մնա ցած պա շար նե րի 
մա սին տվյալ նե րը ստա նա լու նպա տա կով: Այս գոր ծե լա կեր պը բա ցատր վում է նրա նով, որ հաշ վեկշ ռային 
տվյալ ներն ան հրա ժեշտ են պե տու թյա նը կար ճա ժամ կետ և եր կա րա ժամ կետ սո ցիալ-տն տե սա կան ծրագ-
րե րի և, ը նդ հա նուր առ մամբ, տն տե սա կան ու ար դյու նա բե րա կան քա ղա քա կա նու թյուն նե րի մշակ ման հա-
մար: 

Ա ռան ձին հա նա ծոյի պա շար նե րի քա նա կի մա սին տվյալ ներն ան հրա ժեշտ են ներդ րող նե րի ի րա-
զեկ ման և ներգ րավ ման տե սան կյու նից: Ա վե լին, դրանք կա րող են հե տաքրք րել իշ խա նու թյուն նե րին (ոչ 
միայն ձեռ նար կու թյուն նե րին)՝ միջ նա ժամ կետ և եր կա րա ժամ կետ կտր ված քով ա ռան ձին հան քե րի ար-
տադ րա կան ծա վալ նե րի և գոր ծու նե ու թյան բնույ թի մա սին պատ կե րա ցում կազ մե լու հա մար, ո րոնք կա-
րող են ազ դել տն տե սա կան և սո ցիալ-տն տե սա կան զար գաց ման ծրագ րե րի վրա: Սա կայն ռազ մա վա րա-
կան ծրագր ման ա ռու մով օգ տա կար հա նա ծո նե րի ազ գային հաշ վեկշ ռի օգ տա կա րու թյու նը վի ճե լի է ա ռն-
վազն չորս հիմ նա կան պատ ճա ռով.

•	 	Նախ	և	ա	ռաջ	այն	հա	մա	հունչ	 չէ	ա	զատ	տն	տե	սու	թյան	սկզ բունք նե րին, որ տեղ պե տու թյու նը՝ 
որ պես օգ տա կար հա նա ծո ներ ար դյու նա հա նող, որևէ դե րա կա տա րու թյուն չու նի: Ա զատ տն տե-
սա կան հա մա կար գում պե տու թյան խն դիրն է կար գա վո րել տվյալ գոր ծու նե ու թյու նը և ա պա հո-
վել մաս նա վոր հատ վա ծի կող մից օ րենք նե րի, կա նո նա կար գե րի և ձեռք բեր ված հա մա ձայ նու-
թյուն նե րի կա տա րու մը: 

•	 Երկ	րորդ՝	վի	ճա	հա	րույց	է	այն,	որ	հնա	րա	վոր	է	ստա	նալ	ազ	գային	հաշ	վեկշ	ռի	մա	սին	հա	վաս-
տի տվյալ ներ, քա նի որ ազ գային պա շար նե րի մա սին ի րա կան տվյալ նե րը եր բեք հայտ նի չեն, 
ո րով հետև ե րկ րա բա նա կան հե տա զո տա կան աշ խա տանք նե րը տար վում են ոչ մեծ խո րու թյան 
վրա՝ ը նդ գր կե լով շատ սահ մա նա փակ աշ խար հագ րա կան տա րածք: Ա վե լին, պա շար նե րի ար-
դյու նա հան ման տն տե սա կան նպա տա կա հար մա րու թյու նը և պի տա նի ու թյու նը կախ ված է մի 
շարք գոր ծոն նե րից և, հետևա բար, չա փա զանց մեծ ա նո րո շու թյուն է պա րու նա կում այդ մա սին 
կան խա տե սում կա տա րե լու հա մար: 

•	 Եր	րորդ՝	 այ	սօր	 Հա	յաս	տա	նի	 ազ	գային	 հաշ	վեկշ	ռում	 նե	րառ	ված	 պա	շար	նե	րը	 հիմ	նա	կա	նում	
գնա հատ վել են ան ցյա լում՝ կի րա ռե լով այն պի սի մե թոդ ներ ու ե ղա նակ ներ, ո րոնք ներ կայիս մե-
թոդ նե րի ու ե ղա նակ նե րի հա մե մատ ան կա տար են: 

•	 Ի	վեր	ջո,	 չոր	րորդ,	քա	ղա	քա	կա	նու	թյու	նում	կամ	օ	րենսդ	րու	թյու	նում	բա	ցա	կա	յում	են	դրույթ	ներ	
այն մա սին, թե ի նչ պես պետք է օգ տա գործ վի օգ տա կար հա նա ծո նե րի պա շար նե րի մա սին տե-
ղե կատ վու թյու նը: Բա ցի այդ, գո յու թյուն չու նի քա ղա քա կա նու թյան փաս տա թուղթ, որ տեղ սահ-
ման վում է ա ռան ձին հա նա ծո նե րի ազ գային հաշ վեկ շիռ նե րի հաշ վառ ման նպա տա կը: 
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Եզ րա կաց նե լով նշենք, որ Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նը կա րող է վե րա նայել օգ տա կար հա նա-
ծո նե րի պա շար նե րի հաշ վառ ման ներ կայիս մո տե ցու մը: Ը նդ հան րա պես նման աշ խա տանք կա տա րե լու 
հար ցում ա վե լի շատ շա հագրգռ ված են հան քար դյու նա հա նող ըն կե րու թյուն նե րը, մինչ դեռ կա ռա վա րու-
թյան ու շադ րու թյան կենտ րո նում պետք է լի նեն այն քա ղա քա կա նու թյու նը և գոր ծո ղու թյուն նե րը, ո րոնք 
դյու րաց նում են հան քե րի կա յուն շա հա գոր ծու մը, ի նչ պես նաև խթա նում են նոր պա շար նե րի ո րոշ ման 
նպա տա կով ո րա կա վոր ված ըն կե րու թյուն նե րի կող մից հա նա ծո նե րի ե րկ րա բա նա կան հե տա խու զա կան 
աշ խա տանք նե րի ի րա կա նացու մը: 

Հա յաս տա նում օգ տա կար հա նա ծո ներն ու պա շար նե րը դա սա կարգ վում են ռու սա կան հա մա կար գի 
հի ման վրա, ո րը, իր հեր թին, հիմն ված է հին խորհր դային հա մա կար գի վրա: Ռու սա կան և մի ջազ գային 
(օ րի նակ՝ «JORC»-ի և «NI34-101»-ի) հա մա կար գե րի տվյալ նե րի փո խար կու մը տեխ նի կա կան խն դիր է, և 
ռու սա կան փոր ձա գետ նե րի ու Հա նա ծո նե րի պա շար նե րի մի ջազ գային հաշ վետ վա կան ստան դարտ նե րի 
կո մի տեի հա մա տեղ ջան քե րով մշակ վել է դրանց ներ դաշ նա կեց ման հա մա կարգ: Այն ըն կե րու թյուն նե րը, 
ո րոնք գնա հա տում են ռե սուրս ներն ու պա շար նե րը մի ջազ գային հա մա կար գե րի հի ման վրա, պար տա վոր 
են հա մա պա տաս խան տվյալ նե րը ներ կա յաց նել նաև ռու սա կան մո դե լի հա մա ձայն: 

Ամ փո փե լով վե րը շա րադր վա ծը` հարկ է նշել, որ ի լրումն քա ղա քա կա նու թյան մշակ ման աշ խա տանք նե-
րին՝ Է ԲՊՆ-ն իր ռե սուրս նե րի մեծ մասն ուղ ղում է օգ տա կար հա նա ծո նե րի հաշ վեկ շիռ նե րի հաշ վառ մա նը, 
թույլ տվու թյուն նե րի հայ տե րի ու սում նա սիր մա նը և պա շար նե րի ու ար տադ րա կան ծա վալ նե րի ստու գաճշտ-
ման նպա տա կով ան ցկաց վող ստու գում նե րին, ի նչ պես նաև հան քար դյու նա հան ման գոր ծու նե ու թյան լի ցեն-
զա վոր ման գոր ծըն թա ցի կազ մա կերպ մա նը: Այլ ե րկր նե րում այս գոր ծա ռույթ նե րը հա ճախ ի րա կա նաց նում 
է մեկ կա ռույց, ո րը սո վո րա բար ան վան վում է ըն դեր քի տես չու թյուն: Ը նդ հա նուր առ մամբ, վի ճա հա րույց է, 
թե պա շար նե րի մա սին տվյալ նե րի ստու գաճշտ ման ու հաս տատ ման աշ խա տանք նե րին, ի նչ պես նաև ստու-
գում նե րին զգա լի մարդ կային ռե սուրս նե րի հատ կա ցու մը որ քա նով է նպաս տում հան քար դյու նա բե րու թյան 
ո լոր տի կա յուն զար գաց մա նը:

Բ նա պահ պա նու թյան նա խա րա րու թյու նը (ԲՆ) պա տաս խա նա տու է բնա պահ պա նու թյան բնա գա վա ռի 
քա ղա քա կա նու թյան մշակ ման ու ի րա կա նաց ման, Հա յաս տա նում բնա կան պա շար նե րի ռա ցի ո նալ օգ տա-
գործ ման հա մար: Ի նչ վե րա բե րում է հան քար դյու նա բե րու թյան ո լոր տի բնա պահ պա նա կան կար գա վոր մա-
նը և վե րահս կո ղու թյա նը, ա պա կարևոր են աշ խա տանք նե րի հետևյալ ե րեք ուղ ղու թյուն նե րը. հան քար դյու-
նա հան ման ծրագ րե րի ՇՄԱԳՓ-նե րի ու սում նա սի րում, բնա պահ պա նա կան ստու գում ներ և տա րա ծաշր ջա-
նային բնա պահ պա նա կան մո նի թո րինգ:

Շր ջա կա մի ջա վայ րի վրա ազ դե ցու թյան փոր ձաքն նա կան կենտ րո նը (Շ ՄԱՓԿ) կա տա րում է ե րկ րա բա-
նա կան ու սում նա սի րու թյան և հան քար դյու նա հան ման ծրագ րե րի ՇՄԱԳ փոր ձաքն նու թյու նը, և սա ար վում 
է Է ԲՊՆ-ի Ը ՏԳ-ին (« մեկ պա տու հա նի» սկզ բուն քով) թույլ տվու թյան հայ տի ներ կա յաց ման գոր ծըն թա ցի շր-
ջա նա կում: ՇՄԱՓԿ-ն գտ նում է, որ « մեկ պա տու հա նի» սկզ բուն քը խո չըն դո տում է իր աշ խա տան քը, քա նի 
որ դի մու մա տուի հետ կա պը գլ խա վո րա պես ի րա կանց վում է Ը ՏԳ-ի` ըն կե րու թյուն նե րի կոն տակ տային օ ղա-
կի մի ջո ցով: ՇՄԱՓԿ-ը նաև հայտ նել է, որ Ը ՏԳ-ի հետ հա մա գոր ծակ ցու թյու նը լավ չի ի րա կա նաց վում և 
փաս տո րեն տևա կան քն նար կում նե րի ժա մա նակ ի հայտ են գա լիս տա րա ձայ նու թյուն ներ: Այ նուա մե նայ նիվ 
ՇԱՄԳ-ի փոր ձաքն նու թյան մա սին ՇԱՄՓԿ-ի ո րո շու մը գե րա կայող է Ը ՏԳ-ի հա մար:

ՇՄՓԿ-ն ու նի մոտ 16 աշ խա տա կից: Թեև 2014 թ. «Շ ՄԱԳՓ-ի մա սին» նոր օ րեն քով պա հանջ վում է, որ 
գնա հա տու մը նե րա ռի սո ցիա լա կան հար ցե րը, ՇՄԱՓԿ-ն սո ցիա լա կան հար ցե րում մաս նա գի տա ցած աշ խա-
տող ներ չու նի և փոր ձա գի տա կան խորհր դատ վու թյուն ստա նա լու հա մար մաս նա գետ ներ է հրա վի րում այլ 
կա ռույց նե րից ու մի ջազ գային կազ մա կեր պու թյուն նե րից: 

Բ նա պահ պա նա կան պե տա կան տես չու թյու նը վե րահս կում է Հա յաս տա նում բո լոր ո լորտ նե րի գոր ծու նե-
ու թյու նը բնա պահ պա նա կան տե սան կյու նից, այ սինքն՝ ստու գում է հան քար դյու նա հան ման աշ խա տանք նե րի 
հա մա պա տաս խա նու թյու նը բնա պահ պա նա կան պա հանջ նե րին: 

Շր ջա կա մի ջա վայ րի վրա ներ գոր ծու թյան մո նի թո րին գի կենտ րո նը պար բե րա բար կա տա րում է ջրի, օ դի 
և նստ վածք նե րի նմու շա ռում ո ղջ Հա յաս տա նում և ու սում նա սի րում նմուշ ներն իր լա բո րա տո րիա նե րում: 
Նմու շառ ման տե ղանք նե րի ցան ցը նե րա ռում է մի քա նի վայ րեր, ո րոնք ռազ մա վա րա կան դիրք ու նեն բնա-
կան մի ջա վայ րի վրա հան քար դյու նա հան ման աշ խա տանք նե րի ազ դե ցու թյան գնա հատ ման տե սան կյու նից: 
Լա բո րա տո րիան հա գե ցած է ժա մա նա կա կից սար քա վո րում նե րով, օ րի նակ՝ «ICP-MS» քվադ րու պո լով, ի սկ 
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լա բո րա տո րիայի մաս նա գի տա կան հա մա պա տաս խա նու թյան թես տե րը ցույց են տվել, որ վեր լու ծա կան ար-
դյունք նե րը, ը նդ հա նուր առ մամբ, ճշգ րիտ են: Այ սու հան դերձ, դեռևս բա րե լավ ման տեղ կա, քա նի որ լա բո-
րա տո րիա նե րի շեն քային տա րածք ներն այն քան հնա ցած են, որ հնա րա վոր չէ պահ պա նել կա յուն ու մա քուր 
աշ խա տան քային մի ջա վայր: Ա վե լին, աշ խա տան քային ըն թա ցա կար գե րը չեն հա մա պա տաս խա նում լա բո-
րա տոր ստան դարտ նե րին, օ րի նակ՝ փո խա դարձ աղ տոտ ման հա վա նա կա նու թյու նը նվա զեց նե լու նպա տա-
կով չեն օգ տա գործ վում լա բո րա տոր հան դեր ձանք, փո շու դեպ րե սոր ներ և այլն: Ի վեր ջո, տե ղե կատ վա կան 
բա զա յում տվյալ նե րը չեն պահ վում այն պես, որ հնա րա վոր լի նի հեշտ դուրս բե րել դրանք: Այս պի սով, բա ցա-
ռու թյամբ կենտ րո նի սե փա կան տա րե կան բնա պահ պա նա կան հաշ վետ վու թյուն նե րի, ըստ երևույթին տվյալ-
նե րը քիչ են օգ տա գործ վում: 

Ընդ հա նուր առ մամբ, ՀՀ ԲՆ-ում ա ռանց քային հար ցե րից մե կը մարդ կային և տեխ նի կա կան կա րո ղու-
թյուն նե րի պա կասն է, մի հան գա մանք, որ կդժ վա րաց նի «Շ ՄԱԳՓ-ի մա սին» նոր օ րեն քի ի րա կա նա ցու մը: 

ՀՀ Ար տա կարգ ի րա վի ճակ նե րի նա խա րա րու թյունն ի րա կա նաց նում է հան քար դյու նա հան ման թույլ տվու-
թյան հայ տե րի փոր ձաքն նու թյուն ան վտան գու թյան տե սան կյու նից և այս ա ռու մով կա տա րում է շատ կարևոր 
դեր՝ հան դես գա լով որ պես պո չամ բար նե րի պատ վար նե րի տեխ նի կա կան հա մա պա տաս խա նու թյան և ան-
վտան գու թյան գնա հատ ման հա մար պա տաս խա նա տու մար մին (տե՛ս գլուխ 8): Չնա յած մեր ջան քե րին՝ 
չհա ջող վեց սույն ու սում նա սիր ման շր ջա նա կում պար զել վե րոն շյա լի ա ռն չու թյամբ գի տե լիք նե րի մա կար դակ-
նե րը, պար տա կա նու թյուն նե րը և աշ խա տան քային ըն թա ցա կար գե րը: Ել նե լով տե ղե կատ վու թյան հիմ նա կան 
աղ բյուր նե րի հետ ան ցկաց ված քն նար կում նե րից՝ կա րե լի է ա սել, որ Հա յաս տա նի պե տա կան կա ռույց նե րում 
պո չամ բար նե րի պատ վար նե րի կա ռուց ման և կա ռա վար ման մա սին գի տե լիք ներն ան հրա ժեշտ մա կար դակ 
չու նեն: 

5.2. Հանքարդյունահանման իրավունքները և ՇՄԱԳՓ-ի հայտերի 
ներկայացման ու քննության գործընթացը

2012 թ. ՀՀ ըն դեր քի մա սին օ րենսգր քի ըն դուն մամբ ըն դեր քօգ տա գործ ման ի րա վունք նե րի հայ տե րի 
ներ կա յաց ման և քն նու թյան գոր ծըն թա ցը փոխ վել է, և որ պես ՀՀ Է ԲՊՆ-ի ա ռան ձին ստո րա բա ժա նում՝ Ըն-
դեր քի տրա մադր ման գոր ծա կա լու թյու նը հան դես է գա լիս որ պես « մեկ պա տու հա նի» սկզ բուն քով գոր ծող 
կա ռույց (գ ծա պատ կեր 5.1): Այս պի սով, ի նչ պես նշ վել է վե րը, Ը ՏԳ-ն ստա նում է հայ տե րը, հա մա պա տաս-
խան փաս տաթղ թերն ու ղար կում է այլ մար մին նե րի փոր ձաքն նու թյան կա տար ման նպա տա կով, ու սում նա սի-
րում է փոր ձաքն նու թյուն նե րի եզ րա կա ցու թյուն նե րը և ար դյունք նե րը ներ կա յաց նում է ներ գե տի կայի և բնա-
կան պա շար նե րի նա խա րա րին: 

Հան քար դյու նա հան ման ի րա վունք նե րի հայ տե րը են թարկ վում են եր կու փոր ձաքն նու թյան (բ նա պահ պա-
նա կան և տեխ նի կա կան ան վտան գու թյան), ի սկ հե տա գա ար դյու նա հան ման տե սան կյու նից ո րոշ ված պա-
շար նե րի հաս տատ ման նպա տա կով փոր ձաքն նու թյունն ի րա կա նաց վում է ե րկ րա բա նա կան ու սում նա սի-
րու թյան աշ խա տանք նե րի վեր ջին փու լում (ե րբ այդ աշ խա տանք ներն ա վարտ վում են): Ան ցյա լում ե րկ րա-
բա նա կան ու սում նա սի րու թյան հայ տե րը չէին են թարկ վում փոր ձաքն նու թյան, սա կայն 2014 թ. «Շ ՄԱԳՓ-ի 
մա սին» օ րեն քում կա տար ված փո փո խու թյամբ տվյալ օ րեն քում նե րառ վել է ե րկ րա բա նա կան ու սում նա սի-
րության «նախնական ՇՄԱԳՓ» հասկացությունը:
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Դիմումատու

Փորձագիտություն

Էներգետիկայի և 
բնական  

պաշարների 
նախարարություն

Արդյունահանման 
թույլտվության 
տրամադրման 

գործակալություն

Բնապահպանության 
նախարարություն բոլոր տեսակի 

հանքային իրավունքների 
ՇՄԱԳի համար

Տարածքային կառավարման 
և արտակարգ իրավիճակների 

նախարարություն 
տեխնիկական անվտանգության 

հետազոտություն միայն 
արդյունահանման իրավունքների 

շնորհման համար

Օգտակար հանածոների 
պաշարների գործակալություն 

(երկրաբանական 
ուսումնասիրության ավարտից 

հետո) ուսումնասիրված 
պաշարները ճշտելու և 

հաստատելոը համար (միայն 
արդյունահանման իրավունքների 

շնորհման համար)

Գ ծա պատ կեր 5.1. Ըն դեր քօգ տա գործ ման թույլ տվու թյուն նե րի հայ տե րի ըն դուն ման գոր ծըն թա ցը Է ԲՊՆ-ում (գլ խա-
վո րա պես՝ Ը ՏԳ-ում), ո րը կա տա րում է « մեկ պա տու հա նի» գոր ծա ռույ թը, ի սկ փոր ձաքն նու թյուն ներն ի րա կա նաց նում 
են ե րեք տար բեր կա ռույց ներ (Օ ՀՊԳ-ն պա շար նե րի փոր ձաքն նու թյու նը կա տա րում է ոչ թե ըն դեր քօգ տա գործ ման 
թույլ տվու թյան հայ տի ներ կա յաց ման շր ջա նա կում, այլ նախ քան հայ տի ներ կա յա ցու մը՝ ե րկ րա բա նա կան ու սում ա սի-
րու թյան աշ խա տանք նե րի ա վար տին):

Օգ տա կար հա նա ծոյի ար դյու նա հան ման նպա տա կով ե րկ րա բա նա կան ու սումն սի րու թյան թույլ տվու թյան 
հայ տե րը քն նու թյան են ա ռն վում հետևյալ փու լե րով.

	•	 Հայ	տի գրանց մա նը հա ջոր դող 10 օր վա ըն թաց քում Է ԲՊՆ-ն պատ վի րա կում է Ը ՏԳ-ին ե րկ րա բա-
նա կան ու սում նա սի րու թյան աշ խա տանք նե րի պլա նի ու սում նա սի րու մը և հայ տը ներ կա յաց նում է 
բնա պահ պա նու թյան նա խա րա րու թյա նը (ԲՆ) նախ նա կան ՇՄԱԳՓ-ի ու բնա պահ պա նա կան պլա-
նի ու սում նա սիր ման նպա տա կով:

•	 Բ	նա	պահ	պա	նա	կան պլա նը ստա նա լուց հե տո ԲՆ-ն մինչև 30 օր վա ըն թաց քում պետք է գնա հատ-
ման մա սին իր եզ րա կա ցու թյու նը տրա մադ րի Ը ՏԳ-ին:

•	 Դ	րա	կան եզ րա կա ցու թյուն ստա նա լուց հե տո մինչև 60 օր վա ըն թաց քում Ը ՏԳ-ն կազ մում և 
Է ԲՊՆ-ին է ներ կա յաց նում հա մա պա տաս խան փաս տաթղ թե րի փա թե թը, ո րը են թա կա է հաս-
տատ ման նա խա րա րի կող մից: 

Օգ տա կար հա նա ծոյի ար դյու նա հան ման թույլ տվու թյուն նե րի հայ տե րը քն նու թյան են ա ռն վում հետևյալ 
փու լե րով.

•	 	Նա	խա	րա	րու	թյու	նը Ը ՏԳ-ին է պատ վի րա կում հայ տի ամ բող ջա կա նու թյան ստու գու մը: Հայ տի 
գրանց ման օր վան հա ջոր դող 10 օր վա ըն թաց քում Ը ՏԳ-ն պատ վի րա կում է հա մա պա տաս խան 
մար մին նե րին կա տա րել փոր ձաքն նու թյուն, այդ թվում՝
° Շ ՄԱԳ-ի փոր ձաքն նու թյու նը (պատ վի րակ վում է ԲՆ-ին). ՇՄԱԳ-ի փոր ձաքն նու թյու նը, 

«Շ ՄԱԳՓ-ի մա սին» օ րեն քի հա մա ձայն, ու սում նա սի րու թյուն է, ո րը կա տա րում է Շր ջա կա մի-
ջա վայ րի վրա ազ դե ցու թյան փոր ձաքն նու թյուն նե րի կենտ րո նը,

°  տեխ նի կա կան ան վտան գու թյան փոր ձաքն նու թյու նը, ո րը, « Տեխ նի կա կան ան վտան գու թյան 
պե տա կան կար գա վոր ման մա սին» օ րեն քի հա մա ձայն, կա տա րում է ԱԻՆ-ի Տեխ նի կա կան ան-
վտան գու թյան փոր ձաքն նու թյուն նե րի ազ գային կենտ րո նը,
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°  պա շար նե րի հաշ վարկ նե րի ստու գաճշ տու մը և հաս տա տու մը ի րա կա նաց նում է Օգ տա կար հա-
նա ծո նե րի գոր ծա կա լու թյու նը: Ի րա կա նում սա կա տար վում է ըն կե րու թյուն նե րի կող մից ե րկ րա-
բա նա կան ու սում նա սի րու թյուն նե րի թույլ տվու թյուն նե րի ժամ կե տի ա վար տին (3 տա րի հե տո), 
ի սկ հաշ վարկ նե րը նե րառ վում են օգ տա կար հա նա ծոյին ար դյու նա հան ման թույլ տվու թյան հայ-
տում: 

° Շ ՄԱԳ-ի փոր ձաքն նու թյու նը պետք է ա վարտ վի մինչև 100 օր վա ըն թաց քում, ի սկ տեխ նի կա-
կան ան վտան գու թյան փոր ձաքն նու թյու նը՝ 60 օր վա ըն թաց քում: 

° Ե թե գնա հատ ման ար դյունք նե րը չեն տրա մադր վում նշ ված ժամ կետ նե րում, ա պա հա մար վում 
է, որ եզ րա կա ցու թյուն նե րը դրա կան են, և փոր ձաքն նու թյուն նե րի հա մա պա տաս խան հաս տա-
տու թյուն նե րը պա տաս խա նատ վու թյուն են կրում օ րեն քով սահ ման ված կար գով:

°  Փոր ձաքն նու թյան դրա կան եզ րա կա ցու թյուն ստա նա լու ամ սաթ վին հա ջոր դող մինչև 180 օր վա 
ըն թաց քում Ը ՏԳ-ն ու սում նա սի րում է եզ րա կա ցու թյու նը, կազ մում ու Է ԲՊՆ-ին է ներ կա յաց-
նում հա մա պա տաս խան փաս տաթղ թե րի փա թե թը, ո րը են թա կա է հաս տատ ման նա խա րա րի 
կող մից:

Նշ ված ժամ կե տի հա մա ձայն՝ ըն դեր քի թույլ տվու թյան հայ տի գնա հատ ման ո ղջ գոր ծըն թա ցը կա րող է 
տևել մինչև 1 տա րի: Սա կայն, ի նչ պես երևում է, դա այն քան էլ հա մա հունչ չէ ՇՄԱԳՓ-ի գոր ծըն թա ցի մի 
քա նի ա ռան ձին պա հանջ նե րին: ԲՆ-ում ան ցկաց ված հար ցազ րույց նե րի ար դյուն քում պարզ վել է, որ նա խա-
տես վում է ՇՄԱԳՓ-ի հետևյալ գոր ծըն թա ցը.

a.  Հան րու թյան ծա նու ցում և հան րային լսում ներ: 
b. Ըն կե րու թյան կող մից նախ նա կան տեխ նի կա կան փաս տաթղ թե րի պատ րաս տում: 
c. 1-ին փու լի (սկզբ նա կան) գնա հա տում, ա ռա վե լա գույ նը 30-օ րյա ժամ կետ, ո րի ըն թաց քում ԲՆ-ն 

կազ մում է ամ բող ջա կան ՇՄԱԳՓ-ի տեխ նի կա կան ա ռա ջադ րան քը, այդ թվում՝ այն շա հագր գիռ 
կող մե րի ցան կը, ո րոնց հետ պետք է ան ցկաց վեն քն նար կում ներ: Ե րկ րորդ հան րային լսու մը տե ղի 
է ու նե նում 1-ին փու լում և կազ մա կերպ վում է ԲՆ-ի կող մից: 

d. Ըն կե րու թյու նը կազ մում է ՇՄԱԳՓ-ի ամ բող ջա կան փաս տա թուղ թը: Առ հա սա րակ, հան քար դյու-
նա հան ման ծրագ րե րի դեպ քում նման փաս տաթղ թի կազ մու մը կա րող է տևել 1 և ա վե լի տա րի: 
ՇՄԱԳՓ-ի կազմ ման ըն թաց քում ան ցկաց վում է եր րորդ հան րային լսու մը, ո րը կազ մա կերպ վում է 
հայ տա տուի կող մից:

e. 2-րդ փուլ՝ (հիմ նա կան) գնա հա տում: Այս փու լը տևում է ա ռա վե լա գույ նը 60 օր, ո րի ըն թաց քում 
ԲՆ-ն ու սում նա սի րում է ՇՄԱԳՓ-ը և տա լիս իր եզ րա կա ցու թյու նը: ՇՄԱԳՓ-ի հիմ նա կան փաս-
տա թուղ թը ար տա ցո լում է ամ բող ջա կան գնա հա տու մը, այդ թվում՝ այ լընտ րանք նե րը, հիմ նա վո-
րում նե րը և կու տա կային գոր ծոն նե րը: Չոր րորդ հան րային լսումն ան ցկաց վում է 2-րդ փու լի գնա-
հատ ման ժա մա նակ, ո րը կազ մա կերպ վում է ԲՆ-ի կող մից, թի րա խային հա մայնք նե րի կա ռա վար-
ման մար մին նե րի և հա մայնք նե րի ղե կա վար նե րի մաս նակ ցու թյամբ:

 Հան քար դյու նա հան ման թույլ տվու թյան հայ տի գնա հատ ման ի րա կան ժամ կե տը մոտ 1 տա րի է, մինչ-
դեռ ա ռա ջին հան րային լսու մից մինչև թույլ տվու թյան շնոր հումն ըն կած ժա մա նա կաշր ջա նը կա րող է է ա պես 
ա վե լի եր կար լի նել: Մեր դի տարկ մամբ՝ ու սում նա սիր ման և հաս տատ ման ժամ կե տը հա մա պա տաս խա նում 
է մի ջազ գային ժամ կետ նե րին, ի սկ մե տա ղա կան հա նա ծո նե րի ար դյու նա հան ման հա մե մա տա բար խո շոր 
ծրագ րե րի պա րա գա յում նույ նիսկ կարճ է, քա նի որ նման ծրագ րե րին բնո րոշ են բար դու թյուն նե րը: Մյուս 
կող մից՝ ոչ մե տա ղա կան հա նա ծո նե րի ար դյու նա հան ման թույլ տվու թյան հայ տե րի դեպ քում կա րող է չպա-
հանջ վել հայ տի ու սում նա սի րում նույն ման րա մաս նու թյամբ և նույն ժամ կետ նե րում: Ա վե լին, չորս հան րային 
լսում նե րի ան ցկա ցու մը ար տա սո վոր չէ, ի սկ ըն կե րու թյան կող մից ՇՄԱԳՓ-ի կազմ ման ըն թաց քում պետք 
է ա կն կա լել եր կու սի փո խա րեն ա վե լի մեծ թվով հան րային լսում ներ (մի ջազ գային լա վա գույն փոր ձի հա մա-
ձայն): 

ԷԲՊՆ-ում ան ցկաց ված հար ցազ րույց նե րին մաս նակ ցած պաշ տո նա տար ան ձինք հա մա կար ծիք են, որ 
մեծ թվով հան րային լսում նե րի ան ցկա ցու մը խնդ րա հա րույց է, և ՇՄԱԳՓ-ի գոր ծըն թացն այն քան ժա մա նա-
կա տար է, որ ի չիք է դարձ նում « մեկ պա տու հա նի» հիմ նա կան նպա տա կը՝ հայ տե րի ա րագ ու սում նա սիր-
ման և վեր լու ծու թյան դյու րա ցու մը: Մյուս կող մից, ի նչ պես նշ վել է վե րը, ԲՆ-ի պաշ տո նա տար ան ձինք կար-
ծում են, որ « մեկ պա տու հա նը» խն դիր է ա ռա ջաց նում, քա նի որ փաս տո րեն թույլ չի տա լիս ԲՆ-ին ուղ ղա կի-
ո րեն հա ղոր դակց վել հայ տա տու նե րի հետ, բա ցի այդ, ո րո շում նե րի կա յաց ման գոր ծըն թա ցում սո վո րա բար ի 
հայտ են գա լիս տա րա ձայ նու թյուն ներ Է ԲՊՆ-ի և ԲՆ-ի միջև: 
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5.3. Առաջարկություններ
Ա ռա ջարկ վում է քն նու թյան առ նել Ը ՏԳ-ն, Օ ՀՊԳ-ն և Ը ՊՏ-ն մեկ կա ռույ ցում միա վո րե լու հար ցը: Թեև 

նշ ված կա ռույց ներն այ սօր տար բեր խն դիր ներ են կա տա րում, նրանց գոր ծա ռույթ նե րը հա մընկ նում են և 
կա րող են ա վե լի լավ հա մա կարգ վել մեկ ա ռան ձին կա ռույ ցի ներ քո: Ար դյու նա վե տու թյան և թա փան ցի կու-
թյան բա րե լավ ման նպա տա կով նաև ա ռա ջարկ վում է նման կա ռույ ցի կա ռուց ված քում ստեղ ծել ըն դեր քի կա-
դաստ րի ար դիա կան ավ տո մա տաց ված հա մա կարգ, որ տեղ կվար վի թույլ տվու թյուն նե րի, ար տադ րու թյան, 
հա մա պա տաս խա նու թյան և այլ հան գա մանք նե րի մա սին տե ղե կատ վու թյու նը: Սա կփո խա րի նի ներ կա յումս 
գոր ծող ա ռան ձին ոչ ավ տո մատ հա մա կար գե րին, կվե րա նա ՀԵՖ-ին տե ղե կատ վու թյուն ներ կա յաց նե լու և 
այն ԱԵՖ-ում պա հե լու ան հրա ժեշ տու թյու նը: 

Այս նոր գոր ծա ռույ թի հա մա տեքս տում ան հրա ժեշտ է քն նու թյան առ նել ար տադ րու թյան ծա վալ նե րի և 
օգ տա կար հա նա ծո նե րի պա շար նե րի խիստ հս կո ղու թյան դա դա րեց ման հար ցը՝ ա զատ ված ռե սուրս ներն այլ 
նպա տակ նե րի և գոր ծա ռույթ նե րի ուղ ղե լու նպա տա կով: 

Ինչ վե րա բե րում է 2-րդ գլ խում ե րկ րա բա նա կան տվյալ նե րի ու տե ղե կատ վու թյան հա վաք մա նը վե րա բե-
րող ա ռա ջար կու թյա նը, ա պա հարկ է քն նու թյան առ նել ե րկ րա բա նա կան հե տա զո տու թյուն նե րի գոր ծա ռույ թի 
ստեղծ ման հար ցը, ո րը, նոր տվյալ ներ հա վա քե լուց բա ցի, կա րող է օգ տա գոր ծել հին ծա վա լուն տվյալ ներն 
ու տե ղե կատ վու թյու նը: Նման գոր ծա ռույ թը հիմ նա րար նշա նա կու թյուն կու նե նա Հա յաս տա նում օգ տա կար 
հա նա ծո նե րի հե տա խուզ ման հնա րա վո րու թյուն նե րի խթան ման հա մար: 

Վեր ջին 10 տա րի նե րին աշ խար հում ա վե լի ու ա վե լի լայ նո րեն է կի րառ վում « մեկ պա տու հա նի» սկզ բուն-
քը: Սա կայն ո ղջ հա մա կար գի ար դյու նա վե տու թյու նը կախ ված է հա մա պա տաս խան կա ռույց նե րի աշ խա-
տան քից: Ա նհ րա ժեշտ է ու սում նա սի րել Է ԲՊՆ-ի և ԲՆ-ի հա մա գոր ծակ ցու թյան բա րե լավ ման, ի նչ պես նաև 
մի մյանց աշ խա տանք նե րի ու դրանց նպա տա կի մա սին ը մբռն ման խո րաց ման մե խա նիզմ նե րը: Սկզ բի հա-
մար սա կա րող է ի րա կա նաց վել հա մա տեղ ջան քե րով հան քար դյու նա բե րու թյան վե րա բե րյալ քա ղա քա կա-
նու թյան մշակ ման մի ջո ցով (ի նչ պես քն նարկ վում է նա խորդ գլ խում): 

Ի վեր ջո, ա ռա ջարկ վում է զար գաց նել կա րո ղու թյուն նե րը, հատ կա պես՝ հան քար դյու նա բե րու թյան բնա-
պահ պա նա կան և սո ցիա լա կան կա ռա վար ման բնա գա վա ռում: Սա նե րա ռում է ի նչ պես տեխ նի կա կան, այն-
պես էլ մարդ կային կա րո ղու թյուն նե րը՝ կապ ված և՛ կենտ րո նա կան կա ռա վա րու թյան, և՛ տա րած քային կա ռա-
վար ման մար մին նե րի հետ:
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6. Տն տե սա կան վեր լու ծու թյուն 

6.1. Ներածություն
 Հա յաս տա նը հետ խորհր դային այն ա ռա ջին հան րա պե տու թյուն նե րից էր, ո րն ան կա խու թյան հռ չակ մա նը 

հա ջոր դող տա րի նե րին ի հայտ ե կած ծանր տն տե սա կան հիմ նախն դիր նե րը հաղ թա հա րե լուց հե տո ա պա-
հո վեց դրա կան տն տե սա կան աճ: 1991 թ. մեկ շն չի հաշ վով ՀՆԱ-ն մոտ 600 ԱՄՆ դո լար էր, մինչ դեռ չորս 
տա րի ան ց այն նվա զեց` կազ մե լով 500 ԱՄՆ դո լար: Այս դժ վար տա րի նե րին հա ջոր դեց տն տե սա կան ա ճի 
շր ջա նը, ո րն ու ղեկց վեց ա զա տա կա նաց մամբ, ի նչ պես նաև զար գաց մանն ուղղ ված մե ծա ծա վալ պաշ տո նա-
կան ա ջակ ցու թյամբ:

1990-ա կան նե րի վեր ջին է ա կան կա ռուց ված քային փո փո խու թյուն ներ տե ղի ու նե ցան տն տե սու թյու նում: 
Ար դյու նա բե րու թյու նը, ո րի մաս նա բա ժի նը ՀՆԱ-ում 1990 թ. կազ մում էր 45 տո կոս, ա պա հո վեց ըն դա մե նը 
28 տո կոս մաս նա բա ժին 1995 թ.: Այս ըն թաց քում Հա յաս տա նը կորց րեց իր ար դյու նա բե րա կան հզո րու թյուն-
նե րի զգա լի մա սը, տն տե սու թյու նը սկ սեց ա վե լի շատ հիմն վել գյու ղատն տե սու թյան և ա ռևտ րի վրա: Այս 
կարևոր փո փո խու թյուն նե րը հան գեց րին հա մա պա տաս խան տե ղա շար ժե րի զբաղ վա ծու թյու նում` միա ժա մա-
նակ բարձ րաց նե լով գոր ծազր կու թյան մա կար դա կը: 1990-ա կան նե րի վեր ջին մաս նա վո րեց ման գոր ծըն թա ցը 
հիմ նա կա նում ա վարտ վեց: Նոր հա զա րա մյա կի սկզ բին մեկ շն չի հաշ վով ՀՆԱ-ն 621 ԱՄՆ դո լար էր:

 Բա րե փո խում նե րի և հա մաշ խար հային տն տե սու թյան դրա կան դի նա մի կայի շնոր հիվ XXI դա րի սկզ բին ի 
հայտ ե կան ա րա գաց ված տն տե սա կան ա ճի հնա րա վո րու թյուն ներ: Այս պի սով, 2001-2008 թթ. Հա յաս տա նի 
ի րա կան ՀՆԱ-ն տա րե կան ա ճեց ա վե լի քան 11 տո կո սով, և եր կի րը հա մար վեց « Կով կա սյան վագր»: Այդ 
ժա մա նակ տն տե սու թյան հիմ նա կան շար ժիչ ու ժերն էին շի նա րա րու թյան ո լոր տը, ո րն, իր հեր թին, նե րա ռում 
էր պե տու թյան կող մից նա խա ձեռն ված են թա կա ռուց ված քային ծրագ րե րը (ս փյուռ քի տրա մադ րած հա մա-
պա տաս խան ֆի նան սա վոր մամբ) և ան շարժ գույ քի շի նա րա րու թյան (գլ խա վո րա պես` Երևա նում) ո լոր տում 
կա տար վող մաս նա վոր ներդ րում նե րը: Կարևոր նշա նա կու թյուն ու նեին նաև ար տերկ րում աշ խա տող հայե րի 
դրա մա կան փո խան ցում նե րը, ո րոնք 2000 թ. ըն դա մե նը 4.5 տո կո սի հա մե մատ 2007 թ. կազ մել են ՀՆԱ-ի 
18 տո կո սը: Չնա յած տար բեր կա ռուց ված քային խն դիր նե րին` է ա պես բա րե լավ վեց կեն սա մա կար դա կը, և 
ֆի նան սա կան ճգ նա ժա մի սկզ բին (2008 թ.) Հա յաս տա նում մեկ շն չի հաշ վով ՀՆԱ-ն հա սավ իր ա մե նա-
բարձր մա կար դա կին` 3,858 ԱՄՆ դո լա րի:

2008-2009 թթ. ֆի նան սա կան և տն տե սա կան ճգ նա ժա մը ծանր հետևանք ներ ու նե ցավ Հա յաս տա նի հա-
մար, ո րը հայտն վեց ՀՆԱ-ի ա մե նա բարձր ան կում ար ձա նագ րած ե րկր նե րի շար քում (14.2 տո կոս 2009 թ.): 
Խո րը ճգ նա ժա մի կարևո րա գույն պատ ճառն այն էր, որ տն տե սու թյու նը մե ծա պես հիմն վում էր շի նա րա րու-
թյան ո լոր տի վրա: Ճգ նա ժա մի բա ցա սա կան հետևանք նե րը հաղ թա հա րե լու նպա տա կով ՀՀ կա ռա վա րու-
թյունն ի րա կա նաց րեց ը նդ լայն ված հար կա բյու ջե տային քա ղա քա կա նու թյուն, որ պես զի խթա նի ը նդ հա նուր 
պա հան ջար կը: Ար դյունքն այն էր, տն տե սու թյու նը սկ սեց վե րա կանգն վել հե տա գա տա րի նե րին, սա կայն 
նման քա ղա քա կա նու թյունն ի րա կա նաց վեց ար տա քին պարտ քի զգա լի ա ճի հաշ վին: Ա վե լի եր կա րա ժամ-
կետ կտր ված քով ճգ նա ժա մի հետևան քը ե ղավ այն, որ տն տե սու թյու նում տե ղի ու նե ցավ տե ղա շարժ, ե րբ 
շի նա րա րու թյու նը կորց րեց ՀՆԱ-ում իր մաս նա բաժ նի մեծ մա սը. փո խա րե նը տն տե սու թյու նը դար ձավ ա վե-
լի դի վեր սի ֆի կաց ված, սկ սե ցին ա ճել ար դյու նա բե րու թյան, ի նչ պես նաև այլ ո լորտ նե րի մաս նա բա ժին նե րը 
ՀՆԱ-ում:

6.2. Հանքարդյունաբերության ոլորտի կարևորությունը
 Հան քային հատ վա ծը Հա յաս տա նի տն տե սու թյան կարևոր մասն է: Վեր ջին 14 տար վա ըն թաց քում հան-

քե րի և քար հան քե րի ո լոր տը կազ մել է մի ջին հաշ վով ը նդ հա նուր ՀՆԱ-ի 2,2 տո կո սը (պատ կեր 6.1): Վեր-
ջին տա րի նե րին (2013-2015 թթ.) 3.3 տո կոս տա րե կան մի ջին ի րա կան ա ճի ցու ցա նի շում 0.4 տո կո սային կե-
տը (կամ ա ճի մա կար դա կի շուրջ 12 տո կո սը) բա ժին է ըն կել հան քար դյու նա բե րու թյան ո լոր տին: Բա ցի այդ, 
ար տադ րո ղա կա նու թյան ցու ցա նի շով հան քար դյու նա բե րու թյան ո լոր տը գե րա զան ցում է ար դյու նա բե րու թյան 
այլ ճյու ղե րին: 2010-2014 թթ. մի ջին ցու ցա նիշ նե րով հան քար դյու նա բե րու թյան ո լորտն ա պա հո վել է ո ղջ ար-
դյու նա բե րու թյան բնա գա վա ռի զբաղ վա ծու թյան 9.2 տո կո սը՝ միա ժա մա նակ ա պա հո վե լով ար դյու նա բե րա-
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կան ար տադ րան քի ա վե լի քան 16.7 տո կո սը3: Ո լոր տը կա րո ղա ցել է նաև ներգ րա վել շո շա փե լի քա նա կու-
թյամբ օտար երկ րյա ներդ րում ներ, հատ կա պես՝ 2004-2007 թթ. ժա մա նա կա հատ վա ծում, ե րբ «Ք րո նի մետ 
ԳմբՀ» ըն կե րու թյու նը ներդ րում ներ է ի րա կա նաց րել Զան գե զու րի պղն ձա մո լիբ դե նային կոմ բի նա տի ձեռք-
բեր ման և ար դիա կա նաց ման հա մար, ի նչ պես նաև 2012 թ., ե րբ « Վալ լեքս» ըն կե րու թյան ներդ րում նե րով 
սկս վել են Թե ղուտ հան քի աշ խա տանք նե րը (պատ կեր 6.2):

 Հան քար դյու նա բե րու թյու նը և մե տաղ նե րի վե րամ շակ ման ար տադ րան քը միակ ար տար ժույթ բե րողն է 
Հա յաս տա նի տն տե սու թյան հա մար: 2006-2014 թթ. ըն թաց քում ը նդ հա նուր ապ րան քային ար տա հան ման 
մեկ եր րորդ մա սը վե րագր վում էր լեռ նա հան քային և վե րամ շակ ման գոր ծու նե ու թյա նը: Ար տա հան ման ար-
դյուն քում ԱՄՆ դո լա րի տա րե կան ներ հոս քը վեր ջին 5 տար վա ըն թաց քում կազ մել է շուրջ 500 մլն ԱՄՆ 
դո լար (պատ կեր 6.3): 

Միջին

Պատ կեր 6.1. Հան քար դյու նա բե րու-
թյան ո րոլ տի ուղ ղա կի ներդ րու մը, 
ը նդ հա նուր ՀՆԱ-ի տո կո սը (վե րին 
վա հա նա կը) և հան քար դյու նա բե-
րու թյան ո լոր տի ար տադ րան քի 
ցու ցա նի շը 1997 թ. հե տո (ս տո րին 
վա հա նա կը, 1997 թ. ցու ցա նի շը սահ-
ման վել է 100): Աղ բյու րը՝ Ազգային 
վի ճա կագ րու թյան ծա ռա յու թյուն

www.armstat.am

3 Աղբյուրը՝ «Արդյունաբերական կազմակերպությունների հիմնական ցուցանիշները՝ ըստ տնտեսական գործունեության 
տեսակների (հնգանիշ ծածկագիր) հունվար-դեկտեմբեր ամիսների համար» (տարբեր տարիներ, (հայերեն) www.armstat.am, ինչպես 
նաև հեղինակների հաշվարկներ

http://www.armstat.am
http://www.armstat.am
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ՕՈՒՆ հանքարդ. (հազ.
ԱՄՆ դոլար)

ՕՈՒՆ հանքարդ. 
բաժինը, % Միջին բաժինը, %

Պատ կեր 6.2. Օ տա րերկ րյա ուղ ղա կի ներդ րում ե րը (ՕՈՒՆ) հան քար դյու նա բե րու թյան ո լոր տում (հա զար ԱՄՆ 
դոլար) և բա ժի նը ը նդ հա նուր ՕՈՒՆ-ում, 2001-2014 թթ.:  
Աղ բյու րը՝ www.armstat.am

Հանքարդ. և մետաղների 
արտահանում, մլն ԱՄՆ դոլար

Հանքարդ. և մետաղների արտահանում, 
ապրանքների արտահանման %

Պատ կեր 6.3. Հան քա քա րի և մե տաղ նե րի ար տա հա նում ԱՄՆ մլն դո լա րով և ը նդ հա նուր ապ րան քային 
արտահանման տո կո սը, 2001-2014 թթ. 
Ծա նո թու թյուն: Մե տաղ նե րի ար տա հա նու մը նե րա ռում է հետևյալ ապ րան քային խմ բե րը՝ 7202 (եր կա թի հա մա հալ-
վածք), 7404 (պղն ձի թա փոն ներ), 7402 (չզտ ված պղինձ), 8102 (մո լիբ դեն):  
Աղ բյու րը՝ www.trademap.org.

Հան քար դյու նա բե րող ըն կե րու թյուն նե րը նաև աշ խա տա տե ղե րի խո շոր մա տա կա րար ներ են, հատ կա-
պես՝ այն պատ ճա ռով, որ կա րող են ա ռա ջար կել հա մե մա տա բար բարձր վար ձատր վող աշ խա տանք ներ 
Երևա նից դուրս: 2014 թ. 7057 մարդ զբաղ ված է ե ղել մե տա ղա կան հան քար դյու նա բե րու թյան ո լոր տում, ին-
չը կազ մում է ը նդ հա նուր հան քային ո լոր տում զբաղ վա ծու թյան 90 տո կո սը, ո րն իր հեր թին հա վա սար է տն-
տե սու թյան ար դյու նա բե րա կան ճյու ղում զբաղ ված նե րի շուրջ 10 տո կո սին: Ը ստ հաշ վետ վու թյուն նե րի՝ նրանց 
մի ջին աշ խա տա վար ձը 2014 թ. կազ մել է 328.000 դրամ: 2010-2014 թթ. մի ջին աշ խա տա վար ձը հան քար-

http://www.armstat.am
http://www.trademap.org
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դյու նա բե րու թյան ո լոր տում 67 տո կո սով ա վե լի բարձր է ե ղել, քան մի ջին աշ խա տա վար ձը մաս նա վոր հատ-
վա ծում: 

Ոչ մե տա ղա կան հան քար դյու նա բե րու թյան հատ վա ծում աշ խա տող ըն կե րու թյուն նե րը պա կաս կարևոր են 
տն տե սու թյան հա մար: Այս հատ վա ծի ըն կե րու թյուն ներն ա վե լի փոքր են և ա վե լի շատ, ի նչ պես նաև ա վե լի 
լայն տա րա ծում ու նեն ամ բողջ ե րկ րում: Մե տա ղա կան հան քար դյու նա բե րու թյան ըն կե րու թյուն նե րում աշ խա-
տող նե րի մի ջին թի վը կազ մում է 784 հո գի (ը ստ տվյալ նե րի՝ 2014 թ. աշ խա տել է 9 ըն կե րու թյուն), մինչ դեռ 
ոչ մե տա ղա կան հան քար դյու նա բե րու թյան ըն կե րու թյուն նե րում աշ խա տող նե րի մի ջին թի վը ըն դա մե նը 13 հո-
գի է: Ոչ մե տա ղա կան հան քար դյու նա բե րու թյան ը նդ հա նուր ար տադ րան քի տն տե սա կան ար ժե քը պա կաս է 
ո լոր տի ամ բողջ ար տադ րան քի 5 տո կո սից (պատ կեր 6.4):

Ոչ մետաղներ (հանքարդ. 
արտադրանքի տոկոս)

Ոչ մետաղներ (հանքարդ. 
(զբաղվածության %)

Պատ կեր 6.4. Ոչ մե տա ղա կան հան քար դյու նա բե րու թյան ար տադ րան քի և զբաղ վա ծու թյան բա ժի նը հան քար դյու նա-
բե րու թյան ո լոր տի ամ բողջ ար տադ րան քի և զբաղ վա ծու թյան մեջ, 2002-2014 թթ: Աղ բյու րը՝ www.armstat.am

6.3. Հարկաբյուջետային քաղաքականությունը (հարկեր և ռոյալթիներ)
Ուղ ղա կի հար կե րի եր կու հիմ նա կան տե սակ նե րը շա հու թա հար կը և ե կամ տային հարկն են: Ա ռա ջի նը 

գանձ վում է հարկ վող շա հույ թի 20 տո կո սի չա փով, ի սկ ե կամ տային հար կը կի րառ վում է պրոգ րե սիվ դրույ-
քա չա փով, ը նդ ո րում՝ մի ջին դրույ քա չա փը կազ մում է 25 տո կոս4: Ա վե լաց ված ար ժե քի հար կը (ԱԱՀ) միակ 
ուղ ղա կի հարկն է՝ 20 տո կոս դրույ քա չա փով: Աղյուսակ 6.1-ում ամ փոփ ված է 2010-2014 թթ. կա ռա վա րու-
թյան հար կային ե կա մուտ նե րի կա ռուց ված քը՝ ը ստ տե սակ նե րի. այս տեղ նկատ վում են մի քա նի մի տում-
ներ, ո րոնք ար ժա նի են ու շադ րու թյան: Ա նուղ ղա կի հար կե րի բա ժի նը նվա զում է, մինչ դեռ ուղ ղա կի հար կե-
րի թվում ա վե լա նում են բնա պահ պա նա կան վճար նե րը (ո րոնք նե րա ռում են նաև ռո յալ թին, տե՛ս ստորև) և 
ե կամ տային հար կը: Վեր ջա պես, ը նդ հա նուր հար կային մուտ քե րը, ո րոնք չափ վում են հարկ/Հ ՆԱ հա րա-
բե րակ ցու թյամբ, ա վե լա նում են, ին չը կար ծես պայ մա նա վոր ված է ա վե լի բարձր հար կային կար գա պա հու-
թյամբ, հար կային վար չա րա րու թյան բա րե լավ ման ար դյունք է: 

Աղյուսակ 6.1. Պե տա կան բյու ջեի ե կա մուտ նե րի կա ռուց ված քը՝ ը ստ հար կա տե սակ նե րի, 2010-2014 թթ.

 2010 2011 2012 2013 2014
Ըն դա մե նը հար կային ե կա մուտ նե րը 
պե տա կան բյու ջե 100% 100% 100% 100% 100%
Ա նուղ ղա կի հար կեր 50.0% 47.3% 47.7% 45.4% 46.1%

4  Եկամտային հարկի սահմանային դրույքաչափերն են՝ 24.4%՝ 120.000 դրամից պակաս եկամտի դեպքում (2015 թ. 
դեկտեմբերի դրությամբ՝ շուրջ 250 ԱՄՆ դոլար), 26%՝ 120.000 դրամից բարձր եկամտի համար և 36%՝ 2.000.000 դրամը 
գերազանցող եկամտի համար: 

http://www.armstat.am
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 2010 2011 2012 2013 2014
ԱԱՀ 43.1% 42.3% 42.1% 40.2% 41.4%
Ակ ցի զային հարկ 6.9% 5.1% 5.6% 5.2% 4.8%

Ուղ ղա կի հար կեր 50.0% 52.7% 52.3% 54.6% 53.9%
Շա հու թա հարկ 11.1% 12.6% 13.5% 12.4% 9.7%
 Ե կամ տային հարկ + սո ցիա լա-

կան հատ կա ցումն եր 25.6% 26.3% 25.1% 27.4% 28.3%
Բ նա պահ պա նա կան վճար ներ 1.3% 1.6% 3.0% 3.5% 3.3%
Այլ ուղ ղա կի հար կեր 11.9% 12.2% 10.7% 11.3% 12.5%

Ծա նո թագ րու թյան հոդ ված      
Հարկ/Հ ՆԱ հա րա բե րակ ցու թյուն 20.2% 20.6% 22.0% 23.4% 23.5%
Աղ բյու րը՝ www.armstat.am

 Բա ցի հաս տոց նե րի և սար քա վո րում նե րի հետ կապ ված ներ մուծ ման տուր քի սահ մա նա փակ թվով ա զա-
տում նե րից, հան քար դյու նա բե րա կան ըն կե րու թյուն նե րի նկատ մամբ կի րառ վող հար կային կա նոն ներն ու 
կար գա վո րում նե րը նույնն են, ի նչ այլ ո լորտ նե րում: Սա կայն հան քար դյու նա բե րա կան ծրագ րե րի ար տադ-
րան քը հարկ վում է ռո յալ թի ով: Հա յաս տա նում ռո յալ թի նե րը հիմն վում են ա ճո ղա կան սանղ դա կի վրա, ո րի 
նվա զա գույն մա կար դա կը հա վա սար է շա հու թա բե րու թյան 4 տո կո սին (ա ռա վե լա գույն մա կար դակ սահ ման-
ված չէ): Կի րառ վում է հետևյալ բա նաձևը. 

R = 4 + (P / (S x 8)) x 100, որ տեղ
R – ռո յալ թիի դրույ քա չափ
P – ե կա մուտ նախ քան տո կոս նե րի և հար կե րի վճա րու մը (Ե ՆՏՀ/EBIT, ե թե բա ցա սա կան է, կի րառ վում է 

զրո)՝ չհաշ ված նա խորդ տա րի նե րից փո խանց ված կո րուստ նե րը; 
S –ապ րանք նե րի վա ճառ քից ստաց ված ե կա մու տը՝ ա ռանց ԱԱՀ-ի:
 Կի րառ վող ռո յալ թին տա րե կան հարկ է, ո րը վճար վում է ե ռամ սյա կային կան խավ ճար նե րով՝ նա խորդ 

տար վա ե կա մուտ/ գին մո դե լի հի ման վրա5: Ռո յալ թիի հաս տա տագր ված մա սի հաշ վարկ ման հիմ քը ապ րան-
քի տրա մադր ման պա հին գն ման հա մա ձայ նա գիրն է (գ նի նվա զե ցում նե րը խո նա վու թյան կամ ֆի զի կա կան 
խառ նուրդ նե րի հա մար հաշ վի չեն ա ռն վում, և վերջ նա կան ծա վալ նե րը կա րող են լի նել ոչ ա վե լի, քան եր կու 
տո կո սով պա կաս, քան նա խա պես հա ղոր դած ծա վալ նե րը): Կարևոր է, որ գնե րը, ո րոնց վրա հիմն վում է 
ռո յալ թին, կա րող են տար բեր վել մի ջազ գային գնե րից, ո րոնք հիմն վում են Լոն դո նի մե տաղ նե րի բոր սայի 
տվյալ նե րի վրա, ոչ ա վե լի, քան 10 տո կո սով, («Բ նա կան ռե սուրս նե րի օգ տա գործ ման և շր ջա կա մի ջա վայ րի 
պահ պան ման վճար նե րի մա սին» ՀՀ օ րենք, հոդվ. 18):

 Հա մե մա տած բազ մա թիվ այլ հան քար դյու նա բե րող ե րկր նե րի հետ՝ ռո յալ թիի հաշ վարկ ման հա մա կար գը 
փոքր-ի նչ բարդ է, քա նի որ նե րա ռում է շա հու թա բե րու թյան բա ղադ րի չը: Օ րի նակ՝ հա սա րակ ռո յալ թին, ո րը 
կի րառ վում է միայն որ պես ե կա մուտ նե րի տո կոս, ա վե լի հեշտ է կա ռա վա րել, մինչ դեռ շա հու թա բե րու թյան 
փո փո խա կա նի վրա հիմն ված բա ղադ րիչ ու նե ցող ռո յալ թի նե րը պա հան ջում են ա վե լի ման րա մասն վե րահս-
կո ղու թյուն և կա րող են վտան գել հար կային ե կա մուտ նե րը շա հույ թի թեր հայ տա րար ման պատ ճա ռով (օգ տա-
գոր ծե լով տրանս ֆե րային գներ կամ հար կե րից խու սա փե լու որևէ այլ մե թոդ): Հարկ է նշել, որ ե թե ռո յալ թին 
նույ նիսկ մա սամբ հիմն վում է ի րաց ման շր ջա նա ռու թյան վրա (օ րի նակ՝ ի նչ պես Հա յաս տա նում), ա պա դա 
նշա նա կում է, որ ռո յալ թի նե րը են թա կա են վճար ման նույ նիսկ այն դեպ քում, ե րբ ըն կե րու թյան հաշ վեգր ված 
շա հույ թը զրո յա կան է կամ ե թե ըն կե րու թյու նը վնա սով է աշ խա տում (տե՛ս պատ կեր 6.5):

5  Մասնավորապես, եթե գները շեղվում են ավելի քան 20%-ով, կանխավճարները պետք է ավելանան կամ նվազեն գնի 
շեղման գործակցի նույն չափով: 

http://www.armstat.am
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Վաճառքի շահութաբերությունը

Ընդհ. հարկի 
դրույքաչափ, շահույթի %

Ռոյալթիի դրույքաչափ 
(աջ առանցք)

Պատ կեր 6.5. Հար կեր (ռո յալ թի + շա հու թա հարկ)/ շա հույթ հա րա բե րակ ցու թյուն և ռո յալ թիի դրույ քա չա փը՝ որ պես 
վա ճառ քի շա հու թա բե րու թյան գոր ծա ռույթ 

 Հան քար դյու նա բե րու թյան ո լոր տը և նրա վե րամ շակ ման և օ ժան դակ գոր ծու նե ու թյու նը կարևոր ներդ րում 
ու նեն պե տա կան ե կա մուտ նե րում: Այս պի սով, Աղյուսակ 6.2-ը ցույց է տա լիս, որ 2012-2014 թթ. ըն թաց քում 
հան քար դյու նա բե րու թյան ո լոր տի բա ժի նը ը նդ հա նուր հար կե րում կազ մել է մի ջի նը 4,8 տո կոս և կա ռա վա-
րու թյան հա վա քած ուղ ղա կի հար կե րի 8,2 տո կո սը: Ե թե նե րա ռենք նաև վե րամ շակ ման և օ ժան դակ գոր ծու-
նե ու թյու նը, այդ թվե րը նույ նիսկ ա վե լի բարձր են: Այս պի սով, մի ե րկ րում, որ տեղ հան քար դյու նա բե րու թյան 
բա ժի նը ՀՆԱ-ում 3 տո կո սից պա կաս է, հատ վա ծի հար կային ներդ րում նե րը հա մե մա տա բար բարձր են: 

Աղյուսակ 6.2. Հա յաս տա նում հան քար դյու նա բե րու թյան ո լոր տի, վե րամ շակ ման և օ ժան դակ ըն կե րու թյուն նե րի բա ժի նը 
հա վաք վող ուղ ղա կի և ը նդ հա նուր հար կե րի մեջ, 2010-2014 թթ.

 2010 2011 2012 2013 2014

Բա ժի նը ը նդ հա նուր հար կե րի մեջ

Հան քար դյու նա բե րու թյուն 2.7% 5.0% 5.5% 5.6% 3.2%
Հան քար դյու նա բե րու թյուն, վե րամ շա կում 
և օ ժան դակ գոր ծու նե ու թյուն

3.3% 5.7% 6.3% 6.4% 4.1%

Բա ժի նը ուղ ղա կի հար կե րում

Հան քար դյու նա բե րու թյուն 3.9% 8.1% 8.7% 10.3% 5.4%
Հան քար դյու նա բե րու թյուն, վե րամ շա կում 
և օ ժան դակ գոր ծու նե ու թյուն

5% 9% 9% 11% 6%

Ար տա հաշ վեկշ ռային հոդ ված ներ
Ըն դա մե նը հար կեր (պե տա կան բյու ջե), 
մլն ԱՄՆ դո լար

1,871.9 2,087.0 2,203.8 2,391.7 2,467.2

Ուղ ղա կի հար կեր (պե տա կան բյու ջե), մլն 
ԱՄՆ դո լար

936.3 987.6 1,051.2 1,084.8 1,138.2

Աղ բյու րը՝ www.armstat.am, www.taxservice

 Հա մե մա տու թյու նը նմա նա տիպ հան քար դյու նա բե րա կան ո լոր տի կա ռուց վածք ու նե ցող ե րկր նե րի հար-
կային դրույ քա չա փե րի հետ ցույց է տա լիս, որ Հա յաս տա նի դիր քը գտն վում է մի ջին մա կար դա կում (պատ-
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կեր 6.6): Սա հետևանք է այն բա նի, որ թեև շա հու թա հար կի դրույ քա չա փը Հա յաս տա նում հա մե մա տա բար 
ցածր է, դա փոխ հա տուց վում է ա վե լի բարձր ռո յալ թիի դրույ քա չա փով: Մաս նա վո րա պես, ռո յալ թիի դրույ-
քա չա փի 4 տո կոս հաս տա տագր ված մա սը բարձր է՝ հա մե մա տած այլ ե րկր նե րի հետ: Օ րի նակ, Հա րա վային 
Աֆ րի կա յում, որ տեղ կի րառ վում է ռո յալ թիի հաշ վարկ ման նմա նա տիպ բա նաձև, ռո յալ թիի հաս տա տագր ված 
մա սը 0 տո կոս է, կա նաև շեմ ա ռա վել բարձր հնա րա վոր դրույ քա չա փի հա մար (5% զտած ար տադ րան քի և 
7%՝ ոչ զտած ար տադ րան քի հա մար): Այն ե րկր նե րում, որ տեղ կի րառ վում է ռո յալ թիի միայն հաս տա տագր-
ված մա սը, այն տա տան վում է 3-ից մինչև 6 տո կոս (օ րի նակ՝ Ղր ղըզս տան, Ղա զախս տան, Գա նա, Տան զա-
նիա, Զամ բիա): Ի նչ պես երևում է պատ կեր 6.5-ից, նույ նիսկ փոքր շա հու թա բե րու թյան տո կո սը հայ կա կան 
ռո յալ թին հասց նում է բարձր մա կար դակ նե րի6, այն նաև ցույց է տա լիս, թե ի նչ պես է բարձ րա նում հա րա բե-
րա կան հար կային բե ռը շա հու թա բե րու թյան նվազ ման պա րա գա յում (սա ցույց է տա լիս, որ հան քար դյու նա-
բե րա կան ըն կե րու թյուն ներն ա մեն դեպ քում ստիպ ված են վճա րել ռո յալ թի ներ ե կամ տից ան գամ այն դեպ-
քում, ե րբ գոր ծու նե ու թյան շա հու թա բե րու թյու նը ցածր է, նույ նիսկ՝ բա ցա սա կան):

Ղրղըզստան

Չիլի

Մեքսիկա

Ավստրալիա

Հարավ. Աֆրիկա

Հայաստան

Զամբիա

Գանա

Հայաստան (2020)

Պերու

Կոնգո

Հայաստան (2018)

Պատ կեր 6.6. Հարկ (ռո յալ թի + շա հու թա հարկ)/ շր ջա նա ռու թյուն հա րա բե րակ ցու թյու նը ը նտր ված ե րկր նե րի հա մար, 
գնա հա տում՝ հիմ ված օ րեն քով ամ րագր ված հար կային դրույ քա չա փե րի վրա, Հա յաս տա նի տվյա լը (2020 թ.) հիմ-
ված է նա խորդ ա ռա ջար կի վրա, այն է՝ բարձ րաց նել ռո յալ թիի տո կո սադ րույ քը (տե՛ս ստորև մեկ նա բա նու թյու նը): 
Հաշ վարկ նե րը կա տար ված են շա հու թա բե րու թյան վե րա բե րյալ ո րոշ հա տուկ են թադ րու թյուն նե րի հի ման վրա՝ օգ-
տա գոր ծե լով ա ռա վե լա գույն դրույ քա չա փե րը դի տարկ վող ե րկր նե րի յու րա քան չյուր հար կա տե սա կի հա մար: Այդ հաշ-
վարկ ներն ան տե սում են ա մեն տի պի բար դու թյուն նե րը՝ կախ ված ե կա մուտ նե րի և շա հույթ նե րի ճշգր տում ե րի հետ, 
ին չը սո վո րա բար պա հանջ վում է օ րեն քով: Հա մա ձայն այդ գնա հա տա կան նե րի՝ Հա յաս տա նի նոր մա տիվ հար կային 
բե ռը մոտ է դի տարկ վող ե րկր նե րի մի ջի նին (վա ճառ քի/ե կա մուտ նե րի 12.2%): Են թադ րու թյուն ներ. Շա հույթ/ե կա մուտ 
հա րա բե րակ ցու թյու նը հա վա սար է 0.3-ի: Բո լոր ե րկր նե րի հա մար կի րառ վել են ա ռա վե լա գույն դրույ քա չա փե րը, բա-
ցի Պե րուից, որ տեղ հաշ վի է ա ռն վել ռո յալ թի նե րի դրույ քա չա փե րի մի ջի նը: Հան քա քա րի տե սա կը՝ պղինձ: Աղ բյու րը՝ 
PwC և խորհր դա տու նե րի գնա հա տա կան ներ: 

Կարևոր է նաև բա ցա հայ տել հար կային հա մա կար գի ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը, ո րոնք կա րող են խն-
դիր ներ ստեղ ծել ռո յալ թիի հա մա կար գի ար դյու նա վետ կի րառ ման հա մար: Այս պես, ռո յալ թի հար կի հա մա-
կար գի տար րե րից մե կը, ո րը վի ճարկ վում է հան քար դյու նա հա նող ըն կե րու թյուն նե րի կող մից, պայ մա նագ-
րային (հա շիվ-ապ րան քագ րե րի) գնե րից (Լոն դո նի մե տա ղի բոր սայի պաշ տո նա կան գնան շում նե րից) ա ռա-
վե լա գույ նը 10 տո կո սով շեղ ման կա նոնն է: Այս ո լոր տում ա վան դա բար կի րառ վող տի պիկ պայ մա նա գի րը 
հիմն ված է խտա նյու թի հա մար ԼՄԲ-ի սահ մա նած գնի վրա: Միա ժա մա նակ այն նա խա տե սում է նվա զե-
ցում ներ՝ գի տակ ցե լու հա մար, որ վերջ նա կան ար տադ րան քը ձեռք բե րե լու հա մար գնորդն ա մեն դեպ քում 
պետք է կրի ո րո շա կի ծախ սեր: Այդ ծախ սե րի հիմ նա կան տար րե րը հարս տաց ման վճար ներն են (ՀՎ) և 

6 Կարևոր է, որ ռոյալթիի դրույքաչափի բանաձևում օգտագործվող շահութաբերությունն այն գումարն է, որից տոկոսներ և 
հարկեր դեռ չեն վճարվել, այնպես որ կարող է համեմատաբար բարձր լինել: 
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զտ ման վճար նե րը (ԶՎ): Մի ջազ գային փոր ձի ու սում նա սի րու թյու նը ցույց է տա լիս, որ ՀՎ/ԶՎ-ներն ա մեն 
տա րի բա նակց վում են հան քա գործ նե րի և ձու լա կենտ րոն նե րի միջև: Շատ սահ մա նա փակ են ՀՎ/ԶՎ կա պը 
մե տա ղի գնե րի հետ ներ կա յաց նող հրա պա րա կային տվյալ նե րը: Հա մա ձայն «Ս ՌՈւ Ա նա լի սիզ» հան քար-
դյու նա բե րա կան ո լոր տի խորհր դատ վա կան ըն կե րու թյան հաշ վետ վու թյան՝ 2004-2008 թթ. պղն ձի գնի մեջ 
ՀՎ/ԶՎ-նե րի բա ժի նը տա տան վել է 5-ից մինչև 20 տո կոս7: Հայ կա կան հան քար դյու նա բե րա կան մի ըն կե-
րու թյան տրա մադ րած տվյալ նե րի հա մա ձայն՝ ՀՎ/ԶՎ-նե րը կա րող է հաս նել 16 տո կո սի, ե րբ 24 տո կո սա-
նոց պղն ձի խտա նյու թի գի նը հա վա սար է 5.000 ԱՄՆ դո լա րի, և ՀՎ/ԶՎ-նե րը կա րող են իջ նել մինչև 11 
տո կոս, ե րբ գնե րը հաս նում են 7500 Ա Մն դո լա րի: Հա յաս տա նի փոր ձը ցույց է տա լիս, որ ՀՎ/ԶՎ-նե րը 
նե րա ռում է նաև տրանս պոր տային ծախ սե րը, ո րոնք կրկ նա պատ կում են վե րը նշ ված դրույ քա չա փե րը: Քա-
նի որ մի ջազ գային պրակ տի կա յում նման մո տե ցում չկա, այս հար ցը լրա ցու ցիչ դի տարկ ման կա րիք ու նի 
հա յաս տա նյան օ րենսդ րու թյան և կար գա վոր ման դաշ տում: Բայց ե թե նույ նիսկ տրան պոր տային ծախ սե րի 
հարցն ան տես վի, 10 տո կո սով ա ռա վե լա գույն նվա զե ցու մը, որ սահ ման ված է կա նո նա կար գով, հան քար-
դյու նա բե րող ըն կե րու թյուն նե րին կար ծես դնում է բարդ դրու թյան մեջ, ե րբ գնե րը շատ բարձր չեն: Ա վե լին, 
գոր ծող կա նո նա կար գե րը հս տակ չեն պար զա բա նում, որ 10 տո կոս շե ղու մը նա խա տես ված է ՀՎ/ԶՎ-նե րը 
պայ մա նագ րե րում հաշ վի առ նե լու հա մար: Մտա վա խու թյուն կա, որ հան քար դյու նա հա նող ըն կե րու թյուն նե րը 
մեկ նա բա նում են այս կար գա վո րու մը որ պես նման վճար նե րի գծով մաս հա նում նե րի շեմ: Այլ կերպ ա սած՝ 
հար ցը ոչ թե կար գա վո րում նե րի օ րենսդ րա կան ձևա կեր պումն է, այլ օ րենսդ րա կան դրույ թի տն տե սա գի տա-
կան ըն կա լու մը: 

Եր բեմն ե րկր նե րը հան քար դյու նա բե րա կան ծրագ րե րում նա խընտ րում են կի րա ռել մի մո տե ցում, ո րը են-
թադ րում է հար կային կա նոն նե րի կի րա ռում ա ռան ձին ար տո նագ րե րի հի ման վրա, որ պես զի մի հան քար-
դյու նա բե րա կան ծրագ րի ծախ սե րը չօգ տա գործ վեն մյու սի շա հույ թը փոխ հա տու ցե լու հա մար, ին չը թույ լատ-
րե լի կլի ներ, ե թե հար կե րը հաշ վարկ վեին խմ բի հա մար: Նման մո տե ցու մը կան խում է ըն կե րու թյուն նե րի 
կող մից շա հա վետ հան քա վայ րում ե կամ տային հար կե րի կր ճա տու մը կամ հե տաձ գու մը՝ հաշ վան ցե լով մի 
հան քի շա հույ թը մյու սի ծախ սե րի դի մաց: Չնա յած հայ կա կան օ րենսդ րու թյու նը կար ծես թե չու նի մե կու-
սաց ման պա հանջ ներ, Հա յաս տա նի ոս կու և պղն ձա մո լիբ դե նային մե տա ղա կան հան քե րի սե փա կա նու թյան 
ի րա վուն քի ման րա մասն վեր լու ծու թյու նը բա ցա հայ տում է, որ յու րա քան չյուր հանք շա հա գործ վում է որ պես 
ա ռան ձին ի րա վա բա նա կան ան ձ, նույ նիսկ ե թե դա ա վե լի մեծ խմ բի մի մաս է8 կազ մում: Այս պի սով, ըն կե րու-
թյուն նե րի հս տակ տա րան ջատ ման կա րիքն այս պա հին հրա տապ չէ, թեև հարկ է հաշ վի առ նել և նա խա տե-
սել այն հա վա նա կա նու թյու նը, որ ըն կե րու թյուն նե րը կա րող են կազ մա վոր վել կամ վե րա կազ մա վոր վել՝ կի րա-
ռե լով այն պի սի ե ղա նակ ներ, որ տվյալ հար ցը դառ նա հրա տապ: 

Մեկ այլ հարց, ո րը կա րող է հան գեց նել հան քար դյու նա հա նող ըն կե րու թյուն նե րի կող մից վճար վող հար-
կե րի մա կար դա կի ի ջեց ման, տրանս ֆե րային գնա գո յաց ման կա նոն նե րի բա ցա կա յու թյունն է: Թեև սա ը նդ-
հա նուր խն դիր է բո լոր ո լորտ նե րի հա մար, հատ կա պես կարևոր է պա շար ներ ար դյու նա հա նող ըն կե րու թյուն-
նե րի դեպ քում, ո րոնք ա վե լի հա ճախ են մա տա կա րա րում ներ ի րա կա նաց նում ի րենց մաս նա ճյու ղե րին/ փոխ-
կապ ված ան ձանց: ՀՀ հար կային օ րենսգր քի նա խա գի ծը նե րա ռում է մի բա ժին տրանս ֆե րային գնա գո յաց-
ման կա նոն նե րի վե րա բե րյալ, ո րը կոչ ված է սահ մա նա փա կե լու ձևա վոր վող հայե ցո ղու թյան մա կար դա կը ըն-
կե րու թյուն նե րի նկատ մամբ: Հա մա ձա յան նախ նա կան հայ տա րա րու թյուն նե րի՝ այն ու ժի մեջ կմտ նի 2018 թ. 
հուն վա րին: 

ՀՀ հար կային օ րենսգր քի նախ նա կան նա խագ ծով նա խա տես վում է 2018 թ. ռո յալ թիի հաս տա տագր ված 
մա սը 4 տո կո սից բարձ րաց նել 5 տո կո սի, ի սկ 2020 թ. հասց նել 6 տո կո սի: Ի նչ պես երևում է պատ կեր 6.6-
ից, Հա յաս տա նը դրա հետևան քով կհայտն վի ա մե նա բարձր հար կային դրույ քա չա փեր ու նե ցող ե րկր նե րի 
խմ բում: Այս մի ջո ցա ռում նե րը կա րող են ստեղ ծել լուրջ խն դիր ներ հան քար դյու նա բե րա կան ըն կե րու թյուն-
նե րի հա մար: Կարևոր է ըն դու նել, որ խո շոր հան քար դյու նա հա նող ըն կե րու թյուն նե րը հա մա կարգ ված դեր 
ու նեն հայ կա կան տն տե սու թյան մեջ, ֆի նան սա կան խն դիր ներն այդ ո լոր տում կա րող են վնաս հասց նել բան-
կային հատ վա ծին, մինչ դեռ աշ խա տող նե րի հնա րա վոր կր ճա տում նե րը կդառ նան լուրջ խն դիր այն վայ րե-
րում, որ տեղ ըն կե րու թյուն ներն աշ խա տում են: ՀՀ հար կային օ րենսգր քի նա խագ ծի ա մե նա վեր ջին տար բե-
րա կում, սա կայն, ռո յալ թիի դրույ քա չա փի որևէ փո փո խու թյուն չի նա խա տես վում: 

7  Տեղեկատվությունը հասանելի է Բոլիդեն Քըմերշիըլի մշակած ներկայացման մեջ, 2008 թ., հասանելի է՝ http://investors.
boliden.com/afw/files/press/boliden/Kokkola-2008-6_Smelters_Copper_US.pdf

8  Հանքերի նման հաշվառումը՝ ըստ իրավական կարգավիճակի, առկա է http://transparency.am/en/assets/mines կայքում:

http://transparency.am/en/assets/mines
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6.4. Եկամուտների գնահատումը
 Հան քար դյու նա բե րու թյան ո լոր տի վեր լու ծու թյու նը հիմն ված է Հա յաս տա նի հիմ նա կան հան քար դյու նա-

հա նող և վե րամ շա կող ըն կե րու թյուն նե րի տվյալ նե րի վրա (ա ղյու սակ 6.4): Այդ բո լոր ըն կե րու թյուն նե րը 1000 
ա ռա վել խո շոր հար կա տու նե րից են, և տվյալ ներն այդ պատ ճա ռով հա սա նե լի են ֆի նանս նե րի նա խա րա րու-
թյան հար կային մարմ նի հրա պա րա կած հաշ վետ վու թյուն նե րում: 

2010-2014 թթ. ըն թաց քում այդ ըն կե րու թյուն նե րը տա րե կան մի ջին հաշ վով վճա րել են 115 մլն ԱՄՆ դո-
լար, ին չը կազ մում է ե րկ րի ը նդ հա նուր հար կային ե կա մուտ նե րի 5,2 տո կո սը: Պատ կեր 6.7-ը ներ կա յաց-
նում է հար կե րի կա ռուց ված քը՝ ը ստ ար դյու նա բե րու թյան ճյու ղե րի և հար կա տե սակ նե րի: Այս պի սով երևում 
է, որ 2012 թ. սկ սած՝ ռո յալ թիի վճա րում ներն ա վե լա ցել են: Այ նու հետև, չնա յած 2013 թ. գնե րի բա ցա սա կան 
դի նա մի կային, դրանք շա րու նա կում էին ա ճել: Մինչ դեռ ապ րան քային գնե րը 2014 թ. մո տա վո րա պես նույն 
մա կար դա կի վրա են, ի նչ 2010 թ., սա կայն 2014 թ. վճա րած ռո յալ թի նե րը և ուղ ղա կի հար կե րը զգա լի ո րեն 
ա վե լի բարձր են: Սա ցույց է տա լիս, թե ի նչ պես է 2012 թ. հար կային ռե ժի մի փո փո խու թյու նը մե ծաց րել այդ 
ո լոր տից ստաց վող պե տա կան ե կա մուտ նե րը: 

Աղյուսակ 6.4. Ըն կե րու թյուն նե րի ցան կը, ո րոնց հար կային վճա րում ե րը հաշ վի են ա ռն վում հան քար դյու նա բե րու թյան 
և վե րամ շակ ման ո լորտ նե րի հար կային վճա րում ե րը հաշ վար կե լու հա մար:

Մե տա ղա կան հան քա նյու թե րի ար դյու նա հա նում

« Զան գե զու րի պղն ձա մո լիբ դե նային կոմ բի նատ» ՓԲԸ
« Դան դի Փրեշս մե թալս Կա պան» ՓԲԸ

« Գե ոպ րո մայ նինգ գոլդ» ՍՊԸ 

Ա գա րա կի պղն ձա մո լիբ դե նային կոմ բի նատ 
«Ախ թա լայի ար դյու նա հան ման և վե րամ շակ ման ձեռ նար կու թյուն» ՓԲԸ
« Սա գա մար» ՓԲԸ
« Մեղ րա ձոր Գոլդ» ՍՊԸ 
« Գե ո թիմ» ՓԲԸ

Մե տաղ նե րի վե րամ շակ ման ար տադ րու թյուն 

« Հա յաս տա նի Քո պեր Պրոգ րամ» ՓԲԸ 
« Մա քուր եր կաթ գոր ծա րան» ԲԲԸ 
« Ձու լա կենտ րոն» ԲԲԸ

Մաս նա գի տաց ված ուղ ղա կի ծա ռա յու թյուն նե րի տրա մադ րում 
հանքարդյունաբերության ո լոր տին 

« Հայ կա կան տի տա նի ար տադ րու թյուն» ՍՊԸ 
«Ա պա րաջ մայ նինգ» ՍՊԸ 
« Լեր մե տին» 
« Զան գե զուր մայ նինգ» ՍՊԸ 
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Հանք. Վերամշակում Օժանդակ ծառ.

Ուղղակի հարկեր Անուղղակի հարկեր

Պղնձի գնի ինդեքս

Ոսկու գնի ինդեքս

Ռոյալթի/այլ

 Պատ կեր 6.7. Հան քար դյու նա բե րա կան և հա րա կից ո լորտ նե րի ըն կե րու թյուն նե րի վճա րած հար կե րը (ձախ վա հա նա-
կում) և հան քար դյու նա հա նող ըն կե րու թյուն նե րի վճա րած հար կա տե սակ նե րը (աջ վա հա նա կում) 2010-2014 թթ. Աղ բյու-
րը՝ 1000 ա ռա վել խո շոր հար կա տու նե րը Հա յաս տա նում, տվյալ նե րը տպագ րել է ՀՀ ֆի նանս նե րի նա խա րա րու թյան 
Հար կային ծա ռա յու թյու նը www.taxservice.am

 Հարկ է նշել, որ Հա յաս տա նի հան քար դյու նա բե րու թյան ո լոր տը բնու թագր վում է ոչ միայն հարկ ման հա-
մե մա տա բար բարձր դրույ քա չա փով, փաս տա ցի հար կային մու ծում նե րի բա ժի նը տն տե սու թյան մեջ նույն-
պես բա վա կա նին բարձր է՝ հա մե մա տած այլ ե րկր նե րի հետ (տե՛ս պատ կեր 6.8, տվյալ նե րը՝ 2013 թ.):

Հանքարդյունաբերություն կշիռը ՀՆԱ-ում Հանքարդ. հարկ/ընդամենը հարկ

Ավստրալիա Չիլի (2012)Կանադա Գանա Մեքսիկա Պերու Հարավային 
Աֆրիկա 
(2012)

Զամբիա Հայաստան

Պատ կեր 6.8. Փաս տա ցի հար կային ներդ րում երն ը նտր ված ե րկր նե րում և բա ժի նը ՀՆԱ-ում 2013 թ. (ե թե այլ կերպ 
նշ ված չէ): Միայն մեկ տա րին շեշ տադ րե լը փոքր-ի նչ խնդ րա հա րույց է, սա կայն տվյալ նե րի սղու թյու նը հնա րա վո-
րու թյուն չի տա լիս ա վե լի հա մա պար փակ հա մե մա տու թյուն ա նե լու տար բեր ե րկր նե րի միջև: Ե րբ լրաց ված սյու նա կը 
(հան քար դյու նա բե րու թյան հար կե րը ը նդ հա նուր հա վաք ված հար կե րի նկատ մամբ) ա վե լի բարձր է, քան չլ րաց վա ծը 
(հան քար դյու նա բե րու թյան բա ժի նը ՀՆԱ-ում), նշա նա կում է, որ հան քար դյու նա բե րու թյան ո լոր տից գանձ ված հար-
կային ե կա մուտ նե րը հա մե մա տա բար ա վե լի բարձր են, քան ամ բողջ տն տե սու թյան գանձ ված հար կե րի մի ջի նը:
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Հան քար դյու նա բե րու թյան ո լոր տի հետ կապ ված հիմ նա կան մտա հո գու թյու նը ԶՊՆԿ-ից մեծ կախ վա-
ծու թյունն է: ԶՊՄԿ-ն աշ խա տել է այս ըն թաց քում շա հույ թով, և նրա շր ջա նա ռու թյան բա ժի նը 2010-2014 
թթ. կազ մել է բո լոր ակ տիվ հան քար դյու նա հա նող ըն կե րու թյուն նե րի շր ջա նա ռու թյան շուրջ 60 տո կո սը: Ե թե 
վերց նենք ըն կե րու թյուն նե րի վճա րած հար կե րի գու մա րը, ա պա ԶՊՄԿ-ի բա ժի նը միև նույն ժա մա նա կա հատ-
վա ծում ե ղել է նույ նիսկ ա վե լի բարձր (66%): Ը նդ հան րա պես ըն կե րու թյան հար կային վճա րում նե րի կենտ րո-
նա ցու մը պայ մա նա վոր ված է հետևյալ եր կու գոր ծո նով. ըն կե րու թյան մե ծու թյու նը և շա հու թա բե րու թյու նը: 
Չնա յած պարզ է, որ այս բարձր հար կային բաժ նի հիմ նա կան մա սը բխում է հան քի մե ծու թյու նից, կարևոր է 
նաև հաս կա նալ՝ ա րդյոք ԶՊՄԿ-ի շա հույթ ստա նա լու մո դե լը նո՞ւյն պես տար բեր վում է մյուս ըն կե րու թյուն նե-
րից: Սա ա ռանձ նա պես կարևոր է, քա նի որ գոր ծող ռո յալ թիի դրույ քա չա փի բա նաձևն ուղ ղա կի ո րեն նե րա-
ռում է շա հու թա բե րու թյու նը: 

Ֆի նանս նե րի նա խա րա րու թյան ներ կա յաց րած տվյալ նե րի հի ման վրա կա տար ված շա հու թա բե րու թյան 
վեր լու ծու թյու նը (հարկ ման նպա տակ նե րի հա մար հաշ վար կած շա հույ թի և ե կա մուտ նե րի հա րա բե րակ ցու թյու-
նը) բա ցա հայ տում է, որ, փաս տո րեն կո րուստ նե րով աշ խա տե լը մի ը նդ հա նուր օ րի նա չա փու թյուն է մե տա ղի 
ար դյու նա հան ման ըն կե րու թյուն նե րի մոտ: Այս պի սով, 2010-2014 թթ. ժա մա նա կա հատ վա ծում ըն դա մե նը 14 
շա հա գործ վող հան քե րից 8-ը շա հա գործ վել են ը նդ հա նուր կորս տով, ի սկ մեծ մասն աշ խա տել է կորս տով 
ա մեն տա րի: Նման հան քե րը, հատ կա պես տա րի նե րի ըն թաց քում ա նընդ մեջ կո րս տով աշ խա տող նե րը, շա-
հա գործ ման մեջ մնա լու հա մար կան խիկ գու մար նե րի ներդր ման կա րիք ու նեն: Նման մո դե լը մա սամբ կա րող 
է բա ցատր վել նրա նով, որ սե փա կա նա տե րը ձգ տում է գո վազ դել ծրա գի րը՝ այն վա ճա ռե լու կամ պա շար նե րի 
ը նդ լայն մանն ուղղ ված հե տա գա աշ խա տանք նե րի հա մար ներդ րում ներ ա նե լու նպա տա կով: 

Ո րոշ հան քար դյու նա բե րող ըն կե րու թյուն ներ հայտ նել են ի րենց մտա վա խու թյուն նե րը ռո յալ թիի գոր ծող 
ռե ժի մի ազ դե ցու թյան վե րա բե րյալ՝ պն դե լով, որ այն չա փա զանց ծան րա բեռ նող է: Մենք օգ տա գոր ծել ե նք 
առ կա տվյալ նե րը՝ գնա հա տե լու հա մար կա տար ված փո փո խու թյուն նե րի ազ դե ցու թյու նը (պատ կեր 6.9): Շա-
հույթ նե րի տա տա նում նե րը և կարճ ժա մա նա կա հատ վա ծը 2012 թ. ըն դեր քի մա սին նոր օ րենսգր քի ու ժի մեջ 
մտ նե լուց հե տո հնա րա վո րու թյուն չեն տա լիս կա տա րե լու էմ պի րիկ վեր լու ծու թյուն, թե ի նչ ազ դե ցու թյուն է 
ու նե ցել 2012 թ. ռո յալ թիի բե ռի փո փո խու թյու նը: Սա կայն պատ կեր 6.9-ը ցույց է տա լիս, որ գոր ծող ռո յալ թիի 
դրույ քա չա փը (շա հույ թով աշ խա տող ըն կե րու թյուն նե րի հա մար, այդ թվում ԶՊՄԿ-ի) 2013-2014 թթ. ա վե լի 
բարձր էր, քան 2010-2011 թթ.՝ չնա յած պղն ձի և ոս կու նվա զող գնե րին: 

Գործող ռոյալթիի դրույքաչափը (ընդհանուր)

Գործող ռոյալթիի դրույքաչափը (առանց ԶՊՄԿ-ի)

Պղնձի գնի ինդեքս 

Ոսկու գնի ինդեքս

Պատ կեր 6.9. 2010-2014 թթ. գոր ծող ռո յալ թիի դրույ քա չա փե րը (աջ վա հա նակ):  
Աղ բյու րը՝ ֆի նանս նե րի նա խա րա րու թյուն և խորհր դա տու նե րի գնա հա տա կան ներ: 
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2012 թ. ռո յալ թիի բե ռի փո փո խու թյան վեր լու ծու թյան ըն թաց քում տվյալ նե րի ան հա մա պա տաս խա նու-
թյան խն դի րը հաղ թա հա րե լու հա մար մենք կի րա ռել ե նք 2013 թ. ար տադ րու թյան տվյալ նե րը (փաս տա ցի 
ար տադր ված մե տա ղի կա ռուց ված քը և փաս տա ցի գնե րը) շա հու թա բե րու թյան տար բեր տո կո սադ րույք նե-
րի նկատ մամբ: Ա հա պատ կեր 6.10-ից երևում է, որ եր կու ռո յալ թի նե րի միջև ա ռա վել մեծ տար բե րու թյու նը 
նկատ վում է 25 տո կոս շա հու թա բե րու թյան դեպ քում: Պատ կեր 6.9-ը ցույց է տա լիս, որ հան քար դյու նա բե-
րու թյան ո լոր տում գոր ծող ռո յալ թիի դրույ քա չա փը՝ ա ռանց ԶՊՄԿ-ի, կազ մում է 7 տո կոս, ո րը հա մա պա-
տաս խա նում է շա հու թա բե րու թյան տո կո սադ րույ քի մոտ 24 տո կո սին: Նշենք, որ հին հա մա կար գի պա րա-
գա յում ռո յալ թիի դրույ քա չա փը կկազ մեր ըն դա մե նը 3,64 տո կոս (պատ կեր 6.10): Ի նչ վե րա բե րում է 2013 թ. 
փաս տա ցի տվյալ նե րին, ա պա նոր հա մա կար գով կգանձ վեր 28 մլն ԱՄՆ դո լար, ին չը կրկ նա կի ա վե լի է, 
քան 14 մլն ԱՄՆ դո լա րը, ո րը կգանձ վեր ռո յալ թիի նա խորդ հա մա կար գի դեպ քում: 

Ռոյալթիի բանաձևում օգտագործվող շահութաբերության դրույքը

Ռոյալթիի դրույքաչափ, հին 
համակարգ

Ռոյալթիի դրույքաչափ, գործող 
համակարգ Դրույքաչափերի տարբերություն

Պատ կեր 6.10. Ռո յալ թիի դրույ քա չա փե րի գնա հա տու մը գոր ծող և նա խորդ հա մա կար գե րի պայ ման նե րում՝ շա հու-
թա բե րու թյան տար բեր մա կար դակ նե րի հա մար 

6.5. Նոր ծրագրերի եկամուտների և աշխատատեղերի ստեղծման 
ներուժի գնահատում 

Ա պա գա միջ նա ժամ կետ զար գա ցում նե րի կան խա տե սում նե րը կախ ված են Թե ղու տի հան քա վայ րի 
ծրագ րի (սկս վել է 2015 թ.) և Ա մուլ սա րի ոս կու հան քա վայ րի հա ջող ի րա կա նա ցու մից: Թե ղու տի հան քա վայ-
րի գոր ծարկ ման շնոր հիվ 2015 թ. ստեղծ վել է շուրջ 1400 աշ խա տա տեղ: Հա մա ձայն ե ղած պլան նե րի՝ Ա մուլ-
սա րի հան քա վայ րը կա պա հո վի ևս 770 աշ խա տա տեղ: 

Այս եր կու ծրագ րե րը կա ռա ջաց նեն նաև զգա լի հար կային ե կա մուտ ներ կա ռա վա րու թյան հա մար: Ը ստ 
կան խա տե սում նե րի՝ Ա մուլ սա րի ոս կու ծրա գի րը կլի նի Հա յաս տա նի 5 ա ռա վել խո շոր հար կա տու նե րի թվում՝ 
ա ռա ջաց նե լով տա րե կան մի ջի նը մոտ 50 մլն դո լա րի հար կային ե կա մուտ ներ: Ի նչ վե րա բե րում է Թե ղու-
տի հան քա վայ րին, ա պա հիմն վե լով ծրագ րի հա մար տեխ նի կա կան փաս տաթղ թե րում ներ կա յաց ված շա-
հու թա բե րու թյան են թադ րու թյուն նե րի վրա, աշ խա տանք նե րի ա ռա ջին տա րի նե րից հե տո, հաս նե լով իր ամ-
բողջ հզո րու թյա նը, կվ ճա րի շուրջ 13,4 մլն ԱՄՆ դո լար որ պես շա հու թա հարկ, ե կամ տային հարկ և ռո յալ թի: 
Չնա յած Թե ղու տի հան քա վայ րը տա րե կան վճա րում է ա վե լի քիչ հար կեր, հան քի ծա ռա յու թյան ժամ կե տը 
գնա հատ վել է ա վե լի քան 20 տա րի, մինչ դեռ Ա մուլ սա րի ծրագ րի հա մար այն կազ մում է 10 տա րի: Պատ կեր 
6.11-ն ամ փո փում է այդ ծրագ րե րի ա կն կալ վող լրա ցու ցիչ ազ դե ցու թյու նը մե տա ղա կան հան քար դյու նա բե րու-
թյան ներ կայիս հար կային հատ կա ցում նե րի և զբաղ վա ծու թյան մա կար դա կի վրա: Այս տեղ կարևոր է նշել, որ 
դրանք պլա նա վոր ված հան քար դյու նա բե րա կան ծրագ րե րի միայն ուղ ղա կի ե կա մուտ նե րի և զբաղ վա ծու թյան 
վրա միջ նա ժամ կետ ազ դե ցու թյան ար դյունք են, բայց ը նդ հա նուր օ գուտ նե րը կլի նեն շատ ա վե լի շո շա փե լի 
աշ խա տանք նե րի ա նուղ ղա կի և ին դուկց ված ազ դե ցու թյան շնոր հիվ: Այդ ազ դե ցու թյուն նե րի չա փը ներ կա-
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յաց վում է զե կույ ցի հա ջորդ բաժ նում: 

Գործող միջին 
հարկերը

Թեղուտ Թեղուտ+Ամուլսար
2014 թ. զբաղվածություն Թեղուտ Թեղուտ + Ամուլսար

Պատ կեր 6.11. Թե ղու տի և Ա մուլ սա րի հան քար դյու նա բե րա կան ծրագ րե րի ա կն կալ վող լրա ցու ցիչ ուղ ղա կի ազ դե ցու-
թյու նը հար կային ե կա մուտ նե րի և զբաղ վա ծու թյան վրա: Աղ բյու րը՝ 1000 խո շոր հար կա տու նե րը Հա յաս տա նում, տվյալ-
նե րը հրա պա րա կել է ՀՀ ֆի նանս նե րի նա խա րա րու թյան Հար կային ծա ռա յու թյու նը, www.taxservice.am, www.vallexgroup.
am, www.lydianinternational.co.uk

6.6. Տնտեսական կապերի հավանականությունը
 Հան քար դյու նա բե րու թյան ո լոր տի ներդ րու մը տն տե սու թյան մեջ դուրս է նա խորդ բա ժի նե րում նկա րագր-

ված ուղ ղա կի կամ ան վա նա կան ազ դե ցու թյուն նե րի շր ջա նա կից: Դրա ազ դե ցու թյու նը տն տե սու թյան վրա 
մե ծա նում է բազ մա պատ կի չի է ֆեկ տի մի ջո ցով: Հա վել ված 1-ում ներ կա յաց ված են ՀՆԱ-ի, զբաղ վա ծու թյան 
և այլ կարևոր մակ րոտն տե սա կան փո փո խա կան նե րի վրա հան քար դյու նա բե րու թյան ա նուղ ղա կի ազ դե ցու-
թյու նը գնա հա տե լու հա մար կի րառ վող մե թո դա բա նու թյան ո րոշ տվյալ ներ: Ա նուղ ղա կի ազ դե ցու թյան հիմ-
քում ըն կած հիմ նա կան գա ղա փա րը հետևյալ հիմ նա կան աս պեկտ նե րի հաշ վառ ման փորձն է: Ա ռա ջին՝ իր 
ար տադ րան քը ստա նա լու հա մար հան քար դյու նա բե րու թյան ո լոր տը տն տե ու թյան այլ ո լորտ նե րի ար տադ-
րան քի ու ծա ռա յու թյուն նե րի կա րիքն ու նի, ին չը ստեղ ծում է լրա ցու ցիչ պա հան ջարկ այդ ո լորտ նե րի նկատ-
մամբ: Ե րկ րորդ՝ ե կա մու տը, ո րը հաշ վեգր վում է աշ խա տող նե րի և եր բեմն էլ հան քե րի բաժ նե տե րե րի վրա, 
ծախս վում է տե ղա կան ար տադ րան քի և ծա ռա յու թյուն նե րի վրա, ին չը կր կին լրա ցու ցիչ պա հան ջարկ է ա ռա-
ջաց նում տն տե սու թյան մյուս ո լորտ նե րի նկատ մամբ: Եվ վեր ջա պես եր րորդ՝ այլ ո լորտ նե րի վաս տա կած 
ե կա մու տը, ո րը հան քար դյու նա բե րու թյան ո լոր տին ար տադ րանք և ծա ռա յու թյուն ներ մա տու ցե լու ար դյունք 
է, նույն պես ծախս վում է՝ ստեղ ծե լով լրա ցու ցիչ պա հան ջարկ: 

Այս պի սով, օգ տա գոր ծե լով ծախս-ար դյունք մո դե լը (ո րը մշա կել է «Ա ՎԱԳ Սո լյուշնս» ՍՊԸ-ն), գնա հատ-
վել են հան քար դյու նա բե րու թյան ո լոր տի ար տադ րան քի ծա վալ նե րի ա վե լաց ման շնոր հիվ մյուս ո լորտ նե րի 
ար տադ րան քի ծա վալ նե րի, հա մա խառն ա վե լաց ված ար ժե քի և զբաղ վա ծու թյան բազ մա պատ կիչ նե րը: Հա-
յաս տա նի հան քար դյու նա բե րու թյան ո լոր տի հա մար ՀՆԱ-ի բազ մա պատ կի չը գնա հատ վում է 1.8, ի սկ զբաղ-
վա ծու թյան բազ մա պատ կի չը՝ 5.3: Սա կայն կարևոր է նշել, որ զբաղ վա ծու թյան բազ մա պատ կի չը հիմն ված է 
միայն ա նուղ ղա կի, ոչ թե ին դուկց ված ազ դե ցու թյան վրա: Այլ խոս քով՝ այն հաշ վի է առ նում լրա ցու ցիչ զբաղ-
վա ծու թյու նը, ո րն ա ռա ջա նում է հան քար դյու նա բե րու թյան ո լոր տի գնում նե րի, բայց ոչ տն տե սու թյան մեջ 
ստեղծ ված լրա ցու ցիչ ե կամ տի ծախս ման ար դյուն քում: Այս ան կա տա րու թյու նը պայ մա նա վոր ված է Հա յաս-
տա նի տրա մադ րած սո ցիա լա կան հաշ վառ ման մատ րի ցի ման րա մաս նե րի մա կար դա կով: Նշենք, որ Հա-
յաս տա նի հա մար գնա հատ ված հան քար դյու նա բե րու թյան ո լոր տի բազ մա պատ կի չը հա մադ րե լի է այլ ե րկր-
նե րում կի րառ վող բազ մա պատ կիչ նե րի հետ (օ րի նակ՝ Տան զա նիա յում այն գնա հատ վում է 1-ից 2, ի սկ Հա-
րա վային Աֆ րի կա յում այն կազ մում է 2.7, մինչ դեռ Ա վստ րա լիա յում հա վա սար է 1.69-ի): Այս բազ մա պատ-
կիչ նե րի օգ տա գործ մամբ կա րե լի է գնա հա տել հան քար դյու նա բե րու թյան ո լոր տի ը նդ հա նուր տն տե սա կան 

9  Աղբյուրը՝ Տանզանիայի և Հարավային Աֆրկայի համար` ԱԲԳ-ի ընդհանուր տնտեսական և հարկային ներդրումները 
Տանզանիայում, 2012 (EY), Ավստրալիայի համար՝ Պոլ Գրետտոն, Արտադրողականության հանձնաժողովի հետազոտության նոթերը 
ծախսեր-արտադրանքի վերաբերյալ. Օգտագործումը և չարաշահումը, 2013 թ:

http://www.taxservice.am
http://www.vallexgroup.am
http://www.vallexgroup.am
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ներդ րու մը Հա յաս տա նի տն տե սու թյան մեջ: Նման գնա հատ ման ար դյունք նե րը 2013 թ. հա մար ամ փոփ ված 
են ստորև բեր ված պատ կեր 6.12-ում: ՀՆԱ-ի մեջ հան քար դյու նա բե րու թյան հատ վա ծի ներդ րու մը ե ղել է 4 
տո կո սից ա վե լի, ի սկ հան քար դյու նա բե րու թյան ո լոր տում ստեղծ ված զբաղ վա ծու թյու նը՝ իր ա նուղ ղա կի ազ-
դե ցու թյամբ, գե րա զան ցել է 42.000-ը: Ի նչ պես կա րե լի է եզ րա կաց նել պատ կե րից, ՀՆԱ-ի ա նուղ ղա կի ներ-
դրում նե րի և զբաղ վա ծու թյան կա ռուց ված քը նմա նա տիպ պատ կեր ու նեն, ը նդ ո րում ար դյու նա բե րու թյանն ու 
շի նա րա րու թյա նն է պատ կա նում հան քար դյու նա բե րու թյան ո լոր տի ա նուղ ղա կի դրա կան ազ դե ցու թյան ա մե-
նա մեծ բա ժի նը: 

Ու
ղղ

ա
կի

Բաժինը անվանական ՀՆԱ-ում

Մլն դրամ

Աշխատողների թիվ

Ուղղակի

Արդյունաբերություն 
և շինարարություն

Արդյունաբերություն 
և շինարարություն

Առևտուր և 
ծառայություններ

Առևտուր և 
ծառայություններ
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 Պատ կեր 6.12. Հան քար դյու նա բե րու թյան ո լոր տի ուղ ղա կի և ա նուղ ղա կի ներդ րում ե րը Հա յաս տա նի ՀՆԱ-ի և զբաղ-
վա ծու թյան մեջ 2013 թ.: Աղ բյու րը՝ «Ա ՎԱԳ Սո լյուշնս» ՍՊԸ-ի մշա կած ծախս-ար դյունք մո դե լը: Ծա նո թու թյուն: 
Գյուղատնտե սու թյան ո լոր տի զբաղ վա ծու թյան թվե րը գե րագ նա հատ ված ե ն՝ այդ ո լոր տում զբաղ վա ծու թյան վի-
ճակագրու թյան հետ կապ ված խն դիր նե րի պատ ճա ռով: Մաս նա վո րա պես, հա մա ձայն Ազ գային վի ճա կագ րու թյան ծա ռա-
յու թյան օգ տա գործած մե թո դա բա նու թյան, գյու ղատն տե սու թյան ո լոր տում զբաղ ված մարդ կանց թի վը զգա լի ո րեն գե րա-
գնա հատ ված է, ի նչն ար տա ցոլ վել է ծախս-ար դյունք մո դե լում օգ տա գործ ված սո ցիա լա կան հաշ վառ ման մատ րի ցի մեջ: 

 Վե րը նշ վա ծը ներ կա յաց նում է տն տե սու թյան մեջ գո յու թյուն ու նե ցող կա պերն ու ազ դե ցու թյու նը: Մի 
շարք հար ցեր լրա ցու ցիչ դի տարկ ման կա րիք ու նեն: 

Հա յաս տանն ու նի կրթ ված աշ խա տուժ, ո րը են թադ րում է հա մե մա տա բար սահ մա նա փակ թվով օտար-
երկ րա ցի աշ խա տող նե րի մաս նակ ցու թյուն, հիմ նա կա նում՝ հան քի շի նա րա րու թյան և հե տա խու զա կան փու-
լե րում: Այս պի սով, ը ստ նա խա տես վա ծի, Ա մուլ սա րի ոս կու լեռ նա հան քային ծրագ րում օտար երկ րա ցի նե րի 
թի վը կլի նի աշ խա տու ժի ըն դա մե նը 5 տո կո սը, և այդ թի վը նա խա տես վում է զգա լի ո րեն կր ճա տել աշ խա-
տանք նե րի ա ռա ջին տա րին ա վար տե լուց հե տո: Տե ղա ցի աշ խա տու ժի մեծ ներգ րա վու մը բա րեն պաստ տն-
տե սա կան մի ջա վայր է ստեղ ծում հա մայնք նե րի հա մար, ո րով հետև ծախ սե րը կա տար վում են միև նույն տա-
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րած քում կամ ա ռն վազն՝ միև նույն ե րկ րում: 
Բիզ նե սի և ֆի նան սա կան ծա ռա յու թյուն նե րի, ի նչ պես նաև հան քի շա հա գործ ման հետ կապ ված ծա ռա-

յու թյուն նե րի մեծ մա սը հան քար դյու նա հա նող ըն կե րու թյուն նե րը ձեռք են բե րում տե ղում: Բնա կան սահ մա-
նա փա կու մը կապ ված է հան քե րի հա մար տե ղա կան ար տադ րու թյան մե քե նա սար քա վո րում ներ գնե լու ան-
հնա րի նու թյան հետ: Նույ նիսկ եր կա րա ժամ կետ հե ռան կա րում կար ծես ար տադ րու թյան պա րա գա ներ ար-
տադ րե լու հնա րա վո րու թյուն չկա, ին չը պայ մա նա վոր ված է հա մաշ խար հային մե տա ղա կան ըն դեր քօգ տա-
գործ ման ար տադ րան քի հա մե մատ՝ Հա յաս տա նի հան քար դյու նա բե րու թյան ո լոր տի փոքր չա փով: 

Վե րամ շակ ման ար տադ րու թյան զար գաց ման հնա րա վո րու թյուն նե րը նույն պես սահ մա նա փակ են: Ներ-
կայիս մի տումն այն պի սին է, որ օգ տա գործ վում են խո շոր ձու լա րան նե րը: Այս պես, Չի նաս տա նում պղն ձի 
ձու լա րան նե րի 62 տո կո սի հզո րու թյու նը կազ մում է տա րե կան 200 հա զար տոն նա և ա վե լի, և սա շուրջ 3 ան-
գամ գե րա զան ցում է Հա յաս տա նի պղն ձի տա րե կան ար տադ րան քը: Դրա նից բա ցի, աշ խար հի հետ կա պի 
վատ պայ ման նե րի պատ ճա ռով ան հա վա նա կան է, որ Հա յաս տա նը կա րող է դառ նալ այլ ե րկր նե րից բեր ված 
հան քա քա րե րի ձուլ ման վայր: 

Վ ճա րե լով հա մե մա տա բար բարձր աշ խա տա վար ձեր՝ հան քար դյու նա բե րու թյու նը ստեղ ծում է բա րե-
նպաստ մի ջա վայր ա ռևտ րի և ծա ռա յու թյուն նե րի ո լոր տում գոր ծող տե ղա կան ՓՄՁ-նե րի հա մար: Վեր ջին 
հան քար դյու նա բե րա կան ծրագ րե րը (ի նչ պես Թե ղու տը և Ա մուլ սա րը) ի րա կա նաց վում են տե ղա կան հա մայն-
քի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի հետ զգա լի կա պե րի ստեղծ մամբ և հան քար դյու նա բե րող ըն կե րու թյուն նե րի կող մից 
այդ հա մայնք նե րի են թա կա ռուց ված քի (ա ռող ջա պա հու թյուն, կր թու թյուն, ա վե լի ա ռա ջա տար գյու ղատն տե-
սա կան տեխ նո լո գիա ներ) զար գաց մանն ուղղ ված ի րա կան ներդ րում նե րով: Այս ա մե նը նպաս տում է տե ղա-
կան ՓՄՁ-նե րի զար գաց մա նը: 

Հան քար դյու նա բե րու թյան ո լոր տի կող մից ա նուղ ղա կի ներդ րում նե րը ՀՆԱ-ում ա ռա ջաց նում են նաև 
լրա ցու ցիչ հար կային ե կա մուտ ներ: Գործ նա կա նում դա նշա նա կում է, որ հար կա վոր է հաշ վի առ նել հան-
քար դյու նա բե րության ո լոր տի գոր ծու նե ու թյամբ ստեղծ վող լրա ցու ցիչ ՀՆԱ-ից ստաց ված հար կե րը: Մենք 
կի րա ռել ե նք հարկ/Հ ՆԱ հա րա բե րակ ցու թյունն ա նուղ ղա կի ՀՆԱ-ի նկատ մամբ, ո րը ստա ցել ե նք ծախս-
ար տադ րանք մո դե լից, որ պես զի գնա հա տենք հան քար դյու նա բե րու թյան ո լոր տի ա նուղ ղա կի տն տե սա կան 
ազ դե ցու թյան ար դյուն քում ա ռա ջա ցած հար կե րը: Գնա հատ վել է, որ 2010-2014 թթ. ա ռա ջա ցած հար կային 
ե կա մուտ նե րը տա րե կան մի ջին հաշ վով կազ մում են ա վե լի քան 40 մլն ԱՄՆ դո լար կամ բո լոր հա վաք ված 
հար կե րի շուրջ 2 տո կո սը (պատ կեր 6.13): Նշենք, որ այս տեղ ներ կա յաց ված ա նուղ ղա կի հար կե րը նե րա ռում 
են նաև վե րամ շակ ման և օ ժան դակ գոր ծու նե ու թյան ո լորտ նե րը: 

Ուղղակի հարկեր Ուղղակի հարկերԱնուղղակի հարկեր Անուղղակի հարկեր ՀՆԱ-ի %

 Պատ կեր 6.13. Ո ւղ ղա կի և ա նուղ ղա կի (հան քար դյու նա բե րու թյամբ ստեղծ ված ա նուղ ղա կի ՀՆԱ-ից) հար կեր՝ ար տա-
հայտ ված ը նդ հա նուր հար կե րի (ձախ վա հա նակ) տո կո սով (%) և մլն ԱՄՆ դո լարվ (աջ վա հա նակ) 2010-2014 թթ:  
Աղ բյու րը՝ 1000 խո շոր հար կա տու (տա բեր տա րի նե րի, www.taxservice.am), խորհր դա տուի գնա հա տում եր:
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6.7. Ֆինանսական տվյալներ և թափանցիկության հետ կապված 
մտահոգություններ 

Մեր ա ռա ջադ րան քի շր ջա նակ նե րում կա րո ղա ցել ե նք օ գտ վել ֆի նանս նե րի նա խա րա րու թյու նից ձեռք 
բեր ված տվյալ նե րից: Այդ տվյալ նե րի հա մե մա տու թյու նը մյուս հա սա նե լի տվյալ նե րի հետ ցույց է տա լիս այն 
դժ վա րու թյուն նե րը, ո րոնք գո յու թյուն ու նեն հան քար դյու նա բե րա կան գոր ծու նե ու թյանն ա ռնչ վող ֆի նան սա-
կան տվյալ նե րը մեկ նա բա նե լիս: Ի նչ վե րա բե րում է վճար ված հար կե րի և ռո յալ թի նե րի տվյալ նե րին, կա-
րող ե նք հա մե մա տել նա խա րա րու թյան տվյալ նե րը հան քար դյու նա հա նող ըն կե րու թյուն նե րի ֆի նան սա կան 
հաշ վետ վու թյուն նե րի տվյալ նե րի հետ: Հա յաս տա նում դա, ը ստ է ու թյան, հնա րա վոր է ա նել միայն « Դան-
դի Փրեշս Մե թալ սի» դեպ քում, քա նի որ սա ար ժեթղ թե րի շու կա յում գրանց ված ըն կե րու թյուն է, ին չը պա-
հան ջում է ներ կա յաց նել բա վա կա նին լայ նա ծա վալ տե ղե կատ վու թյուն իր աշ խա տանք նե րի վե րա բե րյալ: Այս 
ա ռու մով ըն կե րու թյու նը հի մա յու րա հա տուկ դիրք է զբա ղեց նում Հա յաս տա նում, որ տեղ շատ ա վե լի դժ վար է 
ստա նալ տե ղե կատ վու թյուն մյուս հան քար դյու նա հա նող ըն կե րու թյուն նե րի վե րա բե րյալ: 

Աղյուսակ 6.5-ը ցույց է տա լիս, թե որ քան տար բեր կա րող են լի նել ըն կե րու թյան հաշ վետ վու թյուն նե րում 
ներ կա յաց վող տե ղե կատ վու թյու նը և պաշ տո նա կան տվյալ նե րը: Այս տար բե րու թյուն նե րը կա րող են ա ռա ջա-
նալ մե թո դա բա նա կան և սահ ման ման տար բե րու թյուն նե րի պատ ճա ռով, ին չը պետք է հաս կա նալ: Կոնկ րետ 
այս օ րի նա կում 2014 թ. ռո յալ թի նե րի և ներ կա յաց ված շր ջա նա ռու թյան տվյալ նե րի տար բե րու թյու նը կա րող 
է ա ռա ջա նալ ըն կե րու թյան հարկ ման են թա կա ե կա մուտ նե րի նկատ մամբ ըն կե րու թյան և կա ռա վա րու թյան 
տար բեր մո տե ցում նե րի հետևան քով: Օ րի նակ՝ ը ստ հա յաս տա նյան օ րենսդ րու թյան՝ հան քար դյու նա հան ման 
վա ճառ ված ար տադ րան քի պայ մա նագ րային գի նը չի կա րող շեղ վել Լոն դո նի մե տա ղի բոր սայի գնե րից ա վե-
լի, քան 10 տո կո սով, մինչ դեռ մի ջազ գային պրակ տի կա յում նվա զեց վող վճար նե րը կա րող են գե րա զան ցել 
10 տո կո սը: Շա հույ թի տվյալ նե րին վե րա բե րող հար ցը նույ նիսկ ա վե լի բարդ է, քա նի որ հարկ ման նպա տակ-
նե րի հա մար շա հույ թը և ֆի նան սա կան հաշ վետ վու թյուն նե րում ներ կա յաց ված շա հույ թը կա րող են տար բեր-
վել թույ լատ րե լի նվա զե ցում նե րի և ծախ սե րի չա փով: Թա փան ցի կու թյան շր ջա նա կի կի րա ռու մը (օ րի նակ՝ 
Ա ՃԹՆ/EITI) կա րող է ա նուղ ղա կի ո րեն հան գեց նել ֆի նան սա կան հաշ վետ վու թյուն նե րի նկատ մամբ կա ռա-
վա րու թյան և ըն կե րու թյուն նե րի տար բեր մո տե ցում նե րի մեր ձեց մա նը: 

Աղյուսակ 6.5. « Դան դի Փրեշս» ՍՊԸ-ի ֆի նան սա կան և կա յու նու թյան հաշ վետ վու թյուն նե րից ստա ցած ո րոշ ֆի նան-
սա կան տվյալ նե րի հա մե մա տու թյու նը Հա յաս տա նի ֆի նանս նե րի նա խա րա րու թյու նից ստա ցած տվյալ նե րի հետ

1. Ռո յալ թի, հազ. ԱՄՆ դո լար 2013 2014
Ըստ « Դան դիի» կա յու նու թյան հաշ վետ վու թյան 3,017 2,397
Ըստ ՖՆ տվյալ նե րի 3,058 1,623

2. Շր ջա նառ. տվյալ ներ, հազ. ԱՄՆ դո լար 2013 2014
Ըստ « Դան դիի» ֆի նան սա կան հաշ վետ վու թյան 44,131 38,810
Ըստ ՖՆ տվյալ նե րի 49,038 46,032

3. Շա հույ թի տվյալ ներ, հազ. ԱՄՆ դո լար
Ըստ « Դան դիի» ֆի նան սա կան հաշ վետ վու թյան

•	 Ճշգրտ ված շա հույթ (վ աս)՝ ե կամ տային հար կը 
ներա ռյալ 

-4,295 -6,587

•	 Ճշգրտ ված շա հույթ (վ աս)՝ նե րա ռյալ տո կո սը, 
հարկե րը, մաշ վա ծու թյու նը և ա մոր տի զա ցիան

2,609 1,614

Ըստ ՖՆ տվյալ նե րի 3,311 2,684
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6.8. Առաջարկություններ 
Հան քար դյու նա բե րու թյան ո լորտն իր վե րամ շակ ման և օ ժան դակ ծա ռա յու թյուն նե րի հետ միա սին 

կարևոր տեղ է զբա ղեց նում պե տու թյան ե կա մու նե րի մեջ: Կարևոր է պահ պա նել բա րեն պաստ գոր ծա րար 
մի ջա վայր և ա պա հո վել ո լոր տի կա յու նու թյու նը ապ րանք նե րի տա տան վող գնե րի պայ ման նե րում: Այդ ա ռու-
մով հան քար դյու նա բե րու թյան ո լոր տի հար կա բյու ջե տային ռե ժի մը պետք է ուղղ ված լի նի ո լոր տի հարկ ման 
հա մար ժեք մա կար դա կի և գոր ծող ու հե ռան կա րային ներդ րու մային ծրագ րե րի հա մար բա րեն պաստ գոր ծա-
րար մի ջա վայ րի պահ պան ման միջև հա վա սա րակշ ռու թյան ա պա հով մա նը: Միա ժա մա նակ հար կու մը պետք 
է հաշ վի առ նի հան քար դյու նա բե րու թյան սո ցիա լա կան ծախ սե րը: Հար կային դրույթ նե րը պետք է կի րառ վեն 
ո րո շա կի ճկու նու թյամբ, որ պես զի հաշ վի ա ռն վեն եր կա րա ժամ կետ կտր ված քով ապ րան քային շու կա նե րում 
ան բա րեն պաստ զար գա ցում նե րը:

 Հան քար դյու նա բե րու թյան ո լոր տը բնու թագր վում է կենտ րո նաց ման բարձր աս տի ճա նով, որ տեղ միայն 
խո շոր դե րա կա տար ներն ու նեն կա յուն շա հու թա բե րու թյուն: Կար գա վո րում նե րի և հար կային քա ղա քա-
կա նու թյան մշակ ման ժա մա նակ ան հրա ժեշտ է հաշ վի առ նել այս հան գա ման քը: Հար կային քա ղա քա կա-
նու թյու նը կա րող է ճշգրտ վել՝ հա տուկ ու շադ րու թյուն դարձ նե լով ո րոշ փոքր և մի ջին ձեռ նար կու թյուն նե րի 
(ՓՄՁ-նե րի) վրա: Սա կայն միա ժա մա նակ պետք է հաշ վի առ նել այն հան գա ման քը, որ մե տա ղա կան հա նա-
ծո նե րի ար դյու նա հա նումն ու մշա կու մը սո վո րա բար հար մար ո լորտ չէ ՓՄՁ-նե րի հա մար՝ պայ մա նա վոր ված 
տևա կան կա ռա վար ման և ուղ ղորդ ման պա հան ջով և զգա լի ռե սուրս նե րի ու դրա մա կան մի ջոց նե րի ան հրա-
ժեշ տու թյամբ (տե՛ս բա ժին 9.5):

 Ռոյոլ թիի դրույ քա չա փի հե տա գա բարձ րա ցու մը, ի նչ պես նա խա տես ված էր ՀՀ հար կային օ րենսգր քի 
սկզբ նա կան նա խագ ծում, կա րող է զգա լի ո րեն նվա զեց նել ներդ րում նե րի ե կամ տա բե րու թյու նը հան քար դյու-
նա բե րու թյան ո լոր տում: Նման փո փո խու թյուն նե րի հետևան քով Հա յաս տա նը կհայտն վի հար կե րի ա մե նա-
բարձր դրույ քա չա փեր ու նե ցող ե րկր նե րի շար քում: Ի նչևէ, ՀՀ հար կային օ րենսգր քի ա մե նա վեր ջին նա խա-
գծում ա ռա ջարկ վում է ռո յալ թիի դրույ քա չա փը թող նել ան փո փոխ: 

Վե րամ շակ ման և զտ ման վճար նե րի (ՎՎ/ԶՎ) գոր ծող կար գա վո րու մը հս տակ չէ: Մաս նա վո րա պես, 
վերջ նա կան պայ մա նագ րային (հա շիվ-ապ րան քա գիր) գնե րը կա րող են շեղ վել ԼՄԲ-ի գնե րից ա ռա վե լա-
գույ նը 10 տո կո սով, բայց մի ջազ գային փոր ձի վեր լու ծու թյու նը ցույց է տա լիս, որ այդ վճար նե րը կա րող են 
տա տան վել ԼՄԲ-ի գնից 5-20 տո կո սով, ը նդ ո րում տա տա նումն ա վե լի բարձր է ապ րանք նե րի ցածր գնե րի 
դեպ քում: Այս նկա տա ռու մը հաս տատ վում է Հա յաս տա նի հան քար դյու նա հա նող ըն կե րու թյուն նե րից ստաց-
ված սահ մա նա փակ տե ղե կատ վու թյամբ: Միա ժա մա նակ են թադր վում է, որ Հա յաս տա նի ըն կե րու թյուն նե րը 
ՎՎ/ԶՎ-ի մեջ նե րա ռում են տրանս պոր տային ծախ սե րը, ին չը մի ջազ գայ նո րեն ըն դուն ված պրակ տի կա չէ: 
Այս հար ցե րը հար կա վոր է լրա ցու ցիչ ու սում նա սի րել: 

Ըստ ե րկ րի զար գաց ման ռազ մա վա րու թյան՝ ա կն կալ վում է, որ հան քար դյու նա բե րու թյան ո լոր տի բա ժի նը 
ՀՆԱ-ում կմե ծա նա: Թե ղու տի պղն ձա մո լիբ դե նային հան քի աշ խա տանք նե րը սկս վել են 2015 թ. շուրջ 1.400 
աշ խա տող նե րով: Ա մուլ սա րի ոս կու հան քի ծրագ րի ի րա կա նաց ման դեպ քում աշ խա տանք կս տա նա ևս 700 
հո գի: Այս ծրագ րե րը ուղ ղա կի ո րեն և ա նուղ ղա կի ո րեն կա վե լաց նեն պե տա կան ե կա մուտ նե րը հո րի զո նա կան 
և ուղ ղա հա յաց կա պե րի մի ջո ցով և աշ խա տող նե րի ծախ սե րի բազ մա պատ կիչ ազ դե ցու թյան մի ջո ցով: Պատ-
շաճ տե ղա կան գոր ծա րար մի ջա վայ րի ա պա հո վու մը կարևոր է, որ պես զի օ գուտ նե րը ազ նիվ և հա վա սար 
ե ղա նա կով հաս նեն նաև տե ղա կան հա մայնք նե րին: 

Հար կա վոր է ձեռ նար կել հե տա գա քայ լեր հան քար դյու նա հա նող ըն կե րու թյուն նե րի թա փան ցի կու թյունն 
ու պա տաս խա նատ վու թյու նը բարձ րաց նե լու հա մար: Հա սա րա կու թյան բա ցա սա կան տպա վո րու թյու նը լրա-
ցու ցիչ խո չըն դոտ ներ է ստեղ ծում հան քար դյու նա բե րա կան ծրագ րե րի գո վազդ ման ճա նա պար հին: Հա յաս-
տա նի ան դա մակ ցու թյու նը Ար դյու նա հա նող ճյու ղե րի թա փան ցի կու թյան նա խա ձեռ նու թյա նը կարևոր քայլ է 
ա ռա վել պա տաս խա նա տու հան քար դյու նա բե րու թյան ուղ ղու թյամբ: 
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7. Բ նա պահ պա նա կան և սո ցիալ-տն տե սա կան 
կառա վա րում 

7.1. Մարդկային և ֆիզիկական աշխարհագրությունը
 Հա յաս տա նը փոքր, ծո վային սահ ման ներ չու նե ցող եր կիր է, հա մար վում է մի ջին ե կա մուտ ու նե ցող եր կիր 

և շուրջ 3 մլն բնակ չու թյուն ու նի: Էթ նի կա կան և կրո նա կան ա ռու մով բնակ չու թյու նը հա մա սեռ է. բնակ չու-
թյան 98 տո կո սը հայ է (փոք րաթիվ ազ գային փոք րա մաս նու թյուն նե րը գլ խա վո րա պես նե րա ռում են եզ դի նե-
րին, ի նչ պես նաև քր դե րին, ռուս նե րին, ա սո րի նե րին, հույ նե րին և այ լոց): Հայե րի գե րակշ ռող մե ծա մաս նու-
թյու նը քրիս տո նյա է և Հայ ա ռա քե լա կան ե կե ղե ցու հետևորդ: Եր կի րը նաև մե ծա թիվ սփյուռք ու նի: Ստորև 
բեր ված ա ղյու սա կում ամ փոփ ներ կա յաց վում են լրա ցու ցիչ փաս տեր Հա յաս տա նի մա սին:

Բ նակ չու թյան մեծ մասն ապ րում է ե րկ րի ա րևմ տյան և հյու սիս-ա րևմ տյան շր ջան նե րում: Բնակ չու թյան 64 
տո կոսն ապ րում է քա ղա քային բնա կա վայ րե րում, գլ խա վո րա պես՝ Երևա նում և մի քա նի շատ ա վե լի փոքր 
քա ղաք նե րում: Բնակ չու թյան մնա ցած 36 տո կոսն ապ րում է գյու ղե րում և ոչ քա ղա քային վայ րե րում:

 Հա յաս տա նի են թա կա ռուց վածք նե րը (օ րի նակ՝ ճա նա պարհ նե րը և եր կա թու ղին, է ներ գե տի կան, ջրա մա-
տա կա րա րու մը, հե ռա հա ղոր դակ ցու թյու նը) բա վա կա նին զար գա ցած են: Սա կայն են թա կա ռուց վածք նե րի 
մեծ մա սը կա ռուց վել է խորհր դային ժա մա նա կաշր ջա նում և վե րա նո րոգ ման ու ար դիա կա նաց ման մեծ կա-
րիք ու նի:

 Հա յաս տա նը լեռ նային եր կիր է, որ տեղ Փոքր Կով կա սյան լեռ նաշղ թան ե րկ րի հյու սի սային տա րած քով 
(Վի րա հայոց լեռ ներ) ձգ վում է դե պի հա րավ (Զան գե զու րի լեռ ներ): Այս լեռ նաշղ թա նե րը շա րու նակ վում են 
Ա դր բե ջա նի և Ի րա նի տա րածք նե րում: Հայ կա կան հրաբ խային բարձ րա վան դա կը գտն վում է Փոքր Կով կա-
սյան լեռ նաշղ թայի հա րավ-ա րևմ տյան մա սում` ը նդ գր կե լով Հա յաս տա նի ա րևմ տյան և կենտ րո նա կան մա-
սե րը: Ը նդ հա նուր առ մամբ, եր կի րը բնու թագր վում է բարձ րա դիր տե ղագ րու թյամբ և կտ րուկ ռե լի ե ֆային 
տար բե րու թյուն նե րով: Հա յաս տա նի տա րած քի մոտ կե սը գտն վում է ա ռն վազն 2,000 մ բարձ րու թյան վրա 
և ըն դա մե նը 3 տո կո սը` 650 մ-ից պա կաս բարձ րու թյան վրա: Ա մե նա ցած րա դիր կե տերն են Ա րաքս գե տի 
հար թա վայ րը (Մեղ րիի ձոր) և Դե բեդ գե տի հար թա վայ րը (գտն վում են, հա մա պա տաս խա նա բար, 380 մ և 
430 մ բարձ րու թյան վրա): Ա մե նա բարձր լեռն Ա րա գածն է (4,430 մ բարձ րու թյուն), ո րը գտն վում է ե րկ րի 
կենտ րո նա կան մա սում: Հա յաս տանն իր ո ղջ տա րած քով գտն վում է սեյս միկ ակ տի վու թյան գո տում:

 Հա յաս տանն ու նի մեկ խո շոր լիճ` Սևա նը, ո րը նաև ա մե նա խո շորն է Հա րա վային Կով կա սի տա րա ծաշր-
ջա նում: Լի ճը գտն վում է ծո վի մա կերևույ թից մոտ 2,000 մ բարձ րու թյան վրա:

 Հա յաս տա նի գե տե րը պատ կա նում են Քու ռի և Ա րաք սի գե տային ա վա զան նե րին: Ա րե գու նի լեռ նա-
շղթայի Փամ բա կի ու Սևա նա լեռ նե րը կազ մում են եր կու գե տային հա մա կար գե րի ջր բա ժա նը: Այս պի սով, 
Հա յաս տա նի ա րևմ տյան և հա րա վային շր ջան նե րում գե տե րը հո սում են ա րևմ տյան կամ հա րա վային ուղ-
ղու թյամբ և թափ վում Ա րաքս գե տը, ո րը ձգ վում է դե պի Ի րան և Թուր քիա: Հյու սի սում և հյու սիս-արևել քում 
Դե բե դի և Ա ղստևի գե տային հա մա կար գե րը ձգ վում են հյու սի սային ուղ ղու թյամբ` միա նա լով Վրաս տա նով և 
Ա դր բե ջա նով ան ցնող Քուռ գե տին:
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Պատ կեր 7.1. Հա յաս տա նի և նրա հիմ ա կան գե տային հա մա կար գե րի քար տե զը

Կ լի ման մայր ցա մա քային է. ամ ռա նը շոգ է, ի սկ ձմ ռա նը` ցուրտ: Տե ղան քային տար բե րու թյուն նե րով պայ-
մա նա վոր ված` ե ղա նա կային պայ ման նե րը նույն պես զգա լի ո րեն տար բեր են: Հա րա վում` Ա րաքս գե տի ստո-
րին շր ջա նում, տա րե կան տե ղում նե րի մի ջին մա կար դա կը 250 մմ է, ի սկ ա մե նա բարձ րա դիր գո տի նե րում` 
մինչև 800 մմ: Հայ կա կան բարձ րա վան դա կում ձմ ռան կե սին մի ջին ջեր մաս տի ճա նը 0° C է, ի սկ ամ ռան կե-
սին` 25° C-ից բարձր:

 Տե ղան քային և հա րա կից կլի մա յա կան տար բե րու թյուն նե րով պայ մա նա վոր ված` Հա յաս տա նի է կո հա մա-
կար գե րը, բու սա կան և կեն դա նա կան աշ խար հը բնո րոշ վում են մեծ բազ մա զա նու թյամբ: Վայ րի բնու թյան 
պահ պա նու թյան հա մաշ խար հային ֆոն դի բնո րոշ մամբ՝ Կով կա սը «ար տա սո վոր կեն սա բազ մա զա նու թյուն 
ու նե ցող է կո տա րա ծաշր ջան նե րից մեկն է»: Ան տառ նե րով է պատ ված ե րկ րի 10 տո կո սից պա կաս տա րած-
քը: Ներ կա յումս ան տառ նե րի վե րա ցու մը հիմ նա կա նում շի նա րա րա կան փայ տա նյութ և վա ռե լիք ձեռք բե րե լու 
նպա տա կով ի րա կա նաց վող ա պօ րի նի ան տա ռա հատ ման հետևանք է, թեև ո րոշ վայ րե րում հան քար դյու նա-
բե րա կան գոր ծու նե ու թյու նը նույն պես զգա լի ո րեն նպաս տել է ան տա ռա հատ ված տա րածք նե րի ա վե լաց մա նը:

7.2. Շարունակական հանքարդյունահանման հավանական 
ազդեցությունները

Հան քար դյու նա բե րա կան գոր ծու նե ու թյու նը կա րող է կապ ված լի նել բա ցա սա կան բնա պահ պա նա կան 
և սո ցիա լա կան ազ դե ցու թյուն նե րի հետ: Մի ջազ գային պրակ տի կա յում ու շադ րու թյու նը նման խն դիր նե րի 
նկատ մամբ աս տի ճա նա բար լր ջա նում է, և ը նդ հա նուր առ մամբ զգաց վում է, որ ամ բողջ հան քար դյու նա բե-
րու թյան ո լոր տի եր կա րա ժամ կետ կեն սու նա կու թյու նը կախ ված է այն պի սի ի րա վի ճա կին հաս նե լու հնա րա-
վո րու թյու նից, ե րբ հան քար դյու նա հա նու մը կա տար վում է է կո լո գիա պես և սո ցիա լա պես պա տաս խա նա տու 
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ե ղա նա կով: Դա պա հան ջում է ող ջա միտ պատ կե րա ցում կազ մել շր ջա կա մի ջա վայ րի և հա սա րա կու թյան 
վրա հան քար դյու նա բե րու թյան զար գաց ման ա պա գա ազ դե ցու թյան մա սին (ա ղյու սակ 7.1):

Աղյուսակ 7.1. Հան քար դյու նա բե րու թյան հետ կապ ված հա վա նա կան բա ցա սա կան բնա պահ պա նա կան և սո ցիա լա-
կան ազ դե ցու թյուն նե րը 

 ԱԶ ԴԵ ՑՈՒԹՅՈՒ ՆԸ ՊԱՏ ՃԱ ՌԻ Ա ՂԲՅՈՒ ՐԸ

1. Բնա կան պա շար նե րի ա նար դյու նա վետ օգ տա գոր ծում 

Հան քա քա րի պա շար նե րի ա նա վարտ վե րա կանգ նում 
հան քում կամ հան քա վայ րում 
Մե տաղ նե րի/օգ տա կար հա նա ծո նե րի վատ վե րա կանգ-
նում հարս տաց ման ըն թաց քում
Ջ րի և է լեկտ րաէ ներ գիայի գերս պա ռում 

Հան քի թույլ/ վատ ծրա գիր
 Հարս տաց ման ցած րո րակ մե թոդ ներ և/ կամ օպ-
տի մա լաց ման վատ գոր ծըն թաց ներ 
Վատ կա ռա վա րում և աշ խա տան քային ըն թա-
ցա կար գեր 

2. Ազ դե ցու թյու նը լանդ շաֆ տի և մոր ֆո լո գիայի վրա

Տե սո ղա կան և գե ղա գի տա կան ազ դե ցու թյուն, ռե լի ե ֆի 
փո փո խու թյուն 
Հո ղօգ տա գործ ման մր ցակ ցու թյուն այլ օգ տա գործ ման 
հետ
Բ նա կան մի ջա վայ րի ո չն չա ցում
 Հո ղի ի ջե ցում 
Հո ղի է րո զիա, գե տի ռե ժի մի փո փո խու թյուն ներ տղ մա-
կալ ման և հոս քի փո փո խու թյան պատ ճա ռով 
Լք ված սար քա վո րումն եր, բույ սեր, շեն քեր, փոր վածք ներ

Բաց հան քե րի փո րում 
Ար տադ րա կան գո տի նե րի ստեղ ծում հան քա քա-
րի հարս տաց ման հա մար 
Պո չամ բար նե րի և դա տարկ ա պա րի լցա կույ տե-
րի նա խագ ծում 
Ս տո րերկ րյա հան քար դյու նա հա նում
 Բեռ նա փո խադր ման ճա նա պար հի կա ռու ցում 
Վե րա կանգ նում հան քի փա կու մից հե տո 

3. Ջրօգ տա գոր ծում և/ կամ աղ տո տում

Ս տո րերկ րյա ջրային աղ բյուր նե րի գեր շա հա գոր ծում
Ս տո րերկ րյա ջրե րի մա կերևույ թի փո փո խու թյուն 
Ջ րի հան ման և այլ նպա տակ նե րով օգ տա գործ ման մր-
ցակ ցու թյուն 
Խ մե լու, ո ռոգ ման, ջրային օր գա նիզմն ե րի բուծ ման, 
հանգս տի նպա տակ նե րով օգ տա գործ վող ջրի աղ տո-
տում 
Կա խյալ նյու թեր ջրա հե ռաց ման հա մա կար գում 
Ս տո րեր կյա ջրե րի հո րե րի և աղ բյուր նե րի աղ տո տում 

Ար տադ րա կան ջրի գե րօգ տա գոր ծում
 Պո չամ բար նե րից կամ ուղ ղա կի գոր ծա րան նե րից 
աղ տոտ ված ջրի բաց թո ղում 
Հան քի թթ վային ջրեր (ՀԹՋ)
ՀԹՋ պո չամ բար նե րից և դա տարկ ա պա րի լցա-
կույ տե րից 
Աղ տո տում օգ տա կար հա նա ծո նե րի վե րամ շակ-
ման մեջ օգ տա գործ վող ռե ակ տիվ ե րով

4. Օ դային ա վա զա նի աղ տոտ վա ծու թյուն

Մարդ կանց և բնու թյան հա մար վա սա կար մանր դիս-
պեր սու թյան հան քային փո շու տա րա ծում (PM2.5, PM10)

Ջ րային մար մին նե րի և հո ղի թթ վայ նա ցում պղն ձա ձու լա-
րա նի գա զե րով 
Աղ տոտ վա ծու թյուն օ դով տե ղա փոխ վող մաս նիկ նե րով, 
մե տա ղա կան միա ցու թյուն նե րով և գա զե րով 

Փո շու տա րա ծում բա ցա հան քից, լցա կույ տե րից 
և չոր պո չամ բար նե րից
Ծ ծումբ պա րու նա կող գա զե րի (հիմն ա կա նում 
ծծմ բային ան հիդ րի դի) ար տա նե տում պղն ձա ձու-
լա րան նե րից
 Կա պա րի, մն դե ղի և այլ նյու թե րի ար տա նե տում 
պղն ձա ձու լա րա նի գա զե րով
 Մե թա նի ար ձա կում ած խա հան քե րից 

5. Հո ղի աղ տոտ վա ծու թյուն

Գյու ղատն տե սա կան հո ղի աղ տո տում 
Հո ղի աղ տո տում բնա կե լի վայ րե րում

Հան քար դյու նա հան ման աշ խա տանք նե րի հետ 
կապ ված մե տաղ նե րի և այլ նյու թե րի տե ղա փո-
խում օ դով (օր.՝ պղն ձա ձու լա րան ներ և փո շի 
պո չամ բար նե րից) կամ ջրով (ար տա հոսք պո-
չամ բար նե րից) 
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6. Ազ դե ցու թյու նը կեն դա նա կան և բու սա կան աշ խար հի վրա 

Բ նա կան մի ջա վայ րի ո չն չա ցում
 Հա րա կից մի ջա վայ րի ո չն չա ցում
 Վայ րի բնու թյան խախ տում/ խան գա րում 
Ազ դե ցու թյուն ջրային կյան քի, բու սա կան և միկ րո կեն-
դա նա կան աշ խար հի վրա

Հան քար դյու նա բե րա կան աշ խա տանք նե րից 
ճա ռա գայ թող աղ տո տիչ նե րի հա մակց ված ազ-
դե ցու թյուն 
Ներ խու ժող նո րաբ նակ նե րի աշ խա տանք նե րի 
կամ գոր ծու նե ու թյան հետ կապ ված ան տա ռա-
հա տումն եր 

7. Աղ մուկ և թրթ ռում/ վիբ րա ցիա 

Ազ դե ցու թյուն մարդ կանց ա ռող ջու թյան վրա
Վ նաս շեն քե րին

Հան քի պայ թե ցում 
Մե քե նա նե րի և ծանր սար քա վո րումն ե րի աշ խա-
տանք 

8. Ռա դի ոակ տիվ ճա ռա գայ թում և ու րան

Գամ մա ճա ռա գայ թում 
Ու րա նը որ պես թու նա վոր տարր

Ճա ռա գայ թում բնա կան աղ բյուր նե րից
 Հան քա քա րե րի ու րա նի օգ տա գոր ծում

9. Բնա պահ պա նա կան ար տա կագ ի րա վի ճակ ներ 

Պո չամ բար նե րի ա ղե տա լի փլու զումն եր 
Ս տո րերկ րյա փոր ված քի փլու զումն եր և հետևանք ներ 
մա կե րույ թի վրա 
Թու նա վոր նյու թե րի պա տա հա կան ար տա հոսք/ տա րա-
ծում

Թե րի նա խա գիծ կամ պո չամ բար նե րի կամ թա-
փոն նե րի այլ տե ղադր ման կա ռուց վածք նե րի 
կա ռա վա րում 
Շա հա գործ ման ա նա պա հով մե թոդ նե րի օգ տա-
գոր ծում
 Թու նա վոր նյու թե րի պահ պան ման և տե ղա փոխ-
ման վատ մի ջոց ներ 

10. Ար դյու նա բե րա կան հաս տա տու թյուն նե րի ը նդ հա նուր խն դիր ներ 

Նավ թի և վա ռե լի քի տա րա ծում
PCB - պո լիք լո րա վոր ված ե րկ ֆե նիլ
CFC - քլո րաֆ տո րային ած խա ծին
 Ջար դո նի տա րա ծում 
Կո յու ղաջ րե րի ան վե րահս կե լի տա րա ծում 

Մե քե նա նե րի սպա սար կում 
Ար տա հո սող տրանս ֆոր մա տոր ներ 
Ար տա հոսք սառ նա րա նային և օ դո րակ ման մի-
ջոց նե րից
 Թե րի նյու թե րի վե րամ շա կում

11. Սո ցիալտն տե սա կան ազ դե ցու թյուն

Ազ դե ցու թյուն տե ղա կան բնակ չու թյան ֆի զի կա կան և 
տն տե սա կան ու կեն ցա ղային պայ ման նե րի վրա 
Ազ դե ցու թյուն տե ղա կան մշա կույ թի և սո ցիա լա կան մի-
ջա վայ րի վրա
 Սո ցիա լա կան ցն ցումն եր վե րաբ նակ նե րի ներ հոս քի 
պատ ճա ռով 

Լայ նա մասշ տաբ ծրագ րե րի նա խա ձեռ նում՝ խո-
շոր ար դյու նա բե րա կան աշ խա տանք նե րի հետ 
նախ կի նում փոքր շփում ու նե ցած հե ռա վոր տա-
րածք նե րում
 Հան քի փա կում և աշ խա տան քային հնա րա վո-
րու թյուն նե րի կո րուստ

12. Մաս նա գի տա կան ա ռող ջու թյուն և ան վտան գու թյուն

Թու նա վո րում աղտոտված օդից (ցիա նիդ, սնդիկ, այլ 
թու նա վոր նյու թեր)
 Թու նա վո րում աղ տոտ ված ջրից
 Սի լի կոզ
 Գամ մա ճա ռա գայ թում և ռա դոն 
Ջեր մու թյան, աղ մու կի, վիբ րա ցիայի ազ դե ցու թյուն
Վ թար նե րի պատ ճա ռով ֆի զի կա կան վաս վածք ներ

Ֆու գի տիվ ար տա նե տումն եր գոր ծա րա նի ներ-
սում
 Քի մի կատ նե րի, մնա ցորդ նե րի և ար տադ րան քի 
գոր ծա ծում
 Պայ թու ցիկ նյու թե րի գոր ծա ծում
 Հա մար ժեք սար քա վո րումն ե րի, ող ջա միտ ըն-
թա ցա կար գե րի և ան վտան գու թյան բա վա րար 
կա ռա վար ման պա կաս 
Հա կա սա նի տա րա հի գի ե նիկ կեն սա պայ ման ներ
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 Բա ցի այն մար տահ րա վեր նե րից, ո րոնք սո վո րա բար հան դի պում են հան քար դյու նա բե րու թյան ո լոր-
տում և կապ ված են շր ջա կա մի ջա վայ րի կա ռա վար ման հետ, բնա կան մի ջա վայ րը Հա յաս տա նում այն պի սի 
ա ռանձ նա հատ կու թյուն ներ ու նի, ո րոնք ա ռանձ նա պես դժ վա րաց նում են հան քե րի բա ցումն ու շա հա գոր ծու-
մը: 

Աշ խար հագ րա կան և կլի մա յա կան պայ ման նե րը շատ բազ մա զան են, ուս տի հա րուստ կեն սա բազ մա զա-
նու թյուն կա: Ա վե լին, եր կի րը տեկ տո նային ա ռու մով ակ տիվ է, բնո րոշ են ե րկ րա շար ժերն ու սո ղանք նե րը: 

Փոքր, ցա մա քային եր կիր է, հետևա բար գրե թե բո լոր տա րածք նե րը, ո րոնք հե ռան կա րային են օգ տա-
կար հա նա ծո նե րի նե րու ժի ա ռու մով, գտն վում են սահ մա նային գե տե րի մոտ: 

Հա յաս տա նի կլի ման և դրա հետ ուղ ղա կի ո րեն կապ ված տն տե սու թյու նը հա մար վում են զգա յուն կլի մայի 
փո փո խու թյուն նե րի հետևանք նե րի նկատ մամբ SEI/ ՄԱԶԾ (2009): 

Ա վե լին, շատ հան քայ նաց ման գոր ծըն թաց ներ պա րու նա կում են սուլ ֆի դային նյու թեր: Դրանք ա պա-
րաթթ վային դրե նա ժի (Ա ԹԴ) ա ռա ջաց ման հա վա նա կա նու թյուն ու նեն (Ա ԹԴ, տե՛ս ներ դի րը), կա րող են 
դառ նալ բնա պահ պա նա կան մեծ վնա սի պատ ճառ, ուս տի հան քար դյու նա հան ման աշ խա տանք նե րի ժա մա-
նակ Ա ԹԴ-ի պատ շաճ կա ռա վա րու մը պար տա դիր է: 

Ներ դիր. Ա պա րաթթ վային դրե նաժ 
Ա պա րաթթ վային դրե նա ժը կամ հան քաթթ վային դրե նա ժը վե րա բե րում է թթ վային ջրե րին, ո րոնք 

ա ռա ջա նում են այն ժա մա նակ, ե րբ սուլ ֆի դային հան քային նյու թե րը են թարկ վում են օ դի և ջրի ազ-
դե ցու թյա նը, և բնա կան քի միա կան ռե ակ ցիայի հետևան քով ար տադր վում է ծծմ բային թթու: Ա ԹԴ-ի 
պատ ճա ռով ջրի մեջ կա րող են ա ռա ջա նալ թթ վայ նու թյուն և լուծ ված մե տաղ ներ, ին չը կա րող է վնաս 
հասց նել ձկ նե րին և ջրային կյան քին: Ձկ նե րին և ջրային օր գա նիզմ նե րին հա ճախ ա վե լի մեծ վնաս են 
հաս ցում Ա ԹԴ-ի հետ կապ ված լուծ ված մե տաղ նե րը, քան թթ վայ նու թյու նը: Ա ԹԴ-ի կան խար գե լումն ու 
վե րահս կու մը մտա հո գու թյան ա ռիթ են շա հա գործ վող հան քա վայ րե րում և հան քի փա կու մից հե տո: 

Աղ բյու րը՝ miningfacts.org

7.3. Հիմնական բնապահպանական նկատառումները 
Թեև ու սում նա սի րու թյուն ներ կա տա րե լու ար տո նագ րե րը կա րող են վե րա բե րել մեծ տա րածք նե րին, հան-

քար դյու նա հա նու մը հազ վա դեպ է ի րա կա նաց վում մեծ տա րածք ը նդ գր կող վայ րե րում: 
Հա յաս տա նում հե տա խու զա կան ու սում նա սի րու թյուն նե րի ար տո նագ րե րով ու սում նա սի րու թյուն նե րի են-

թա կա հո ղե րը կազ մում են ը նդ հա նուր հո ղե րի շուրջ 5 տո կո սը, սա կայն հան քար դյու նա հան ման ար տո նագ-
րե րը վե րա բե րում են ա վե լի փոքր տա րածք նե րին, ին չը հա մա պա տաս խա նում է հո ղե րի ամ բողջ տա րած քի 
նվազ քան մեկ տո կո սին: Հետևա բար, հան քար դյու նա հան ման նպա տա կով հո ղօգ տա գործ ման հետ կապ-
ված գլ խա վոր մտա հո գու թյու նը ոչ թե տա րածք նե րի մե ծու թյունն է, այլ այն, որ այդ ար տո նագ րե րի են թա կա 
օբյեկտ նե րը գտն վում են զգա յուն տա րածք նե րում (պատ կեր 7.2): Ան հանգս տաց նող է նաև հան քա վայ րե-
րի կա ռա վա րու մը, ո րը պետք է ա պա հո վի, որ հան քար դյու նա հան ման աշ խա տանք նե րի ա վար տից հե տո 
այդ հո ղը հնա րա վոր լի նի օգ տա գոր ծել որևէ այլ նպա տա կի հա մար: Ա վե լին, տե ղա մա սե րը հենց կա րող են 
դառ նալ աղ տոտ ման աղ բյուր, ո րը կա րող է ազ դել հան քա վայ րի տա րած քից դուրս գտն վող զգա լի հո ղա տա-
րածք նե րի վրա (տե՛ս ստորև):
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Պատ կեր 7.2. Քար տե զը ցույց է տա լիս 2015 թ. դեկ տեմ բե րի դրու թյամբ Հա յաս տա նում պահ պան վող այն տա րածք-
նե րը, որ տեղ տրա մադր ված են հե տա խուզ ման և ար դյու նա հան ման ար տո նագ րեր

Հա յաս տա նի մե տա ղա կան հան քե րը հիմ նա կա նում ոս կու և բա զային մե տա ղի հան քեր են: Նման հան քե-
րում ա ռա ջա նում են մեծ քա նա կու թյամբ թա փոն ներ և պո չեր, և հան քա քա րե րը հա ճախ կապ ված են այն պի-
սի մե տաղ նե րի կամ մե տա լոիդ նե րի հետ, ո րոնք կա րող են թու նա վոր լի նել մարդ կանց և բնու թյան հա մար: 
Թա փոն նե րի կամ տեխ նո լո գիա կան նյու թե րի ար տա հոս քը կա րող է աղ տո տել ստո րին ջրու ղի նե րը: Ա վե լին, 
եր կար ժա մա նակ է, ի նչ Ա լա վեր դու ձու լա րա նը դար ձել է տե ղա կան և տա րա ծաշր ջա նային մա կար դա կում 
օ դի աղ տոտ ման նշա նա կա լից աղ բյուր, ի սկ օ դով աղ տո տիչ նե րի տա րա ծու մը սո վո րա բար հան գեց նում է 
նաև հո ղի աղ տոտ ման տե ղա կան և տա րա ծաշր ջա նային մա կար դա կում: 

Խո շոր հան քար դյու նա հա նող ըն կե րու թյուն նե րը (« Դան դի Փրեշս Մե թալս», Զան գե զու րի պղն ձա մո լիբ-
դե նային կոմ բի նատ, « Վալ լեքս Գրուպ») կա մա վոր կա տա րում են ի նք նամշ տա դի տար կում, սա կայն տվյալ-
նե րը հան րու թյա նը մատ չե լի չեն: Շր ջա կա մի ջա վայ րի վրա ազ դե ցու թյան մո նի թո րին գի կենտ րոնն ի րա կա-
նաց նում է օ դի և ջրի ո րա կի կա նո նա վոր մշ տա դի տար կում ներ, և ար դյունք նե րի ամ փո փու մը ներ կա յաց վում 
է հա սա րա կու թյա նը տա րե կան «Շր ջա կա մի ջա վայ րի վի ճա կը» զե կույ ցում: Կենտ րո նը չի ի րա կա նաց նում 
հո ղի մշ տա դի տար կում ներ՝ պայ մա նա վոր ված ֆի նան սա վոր ման բա ցա կա յու թյամբ: Մեր աշ խա տանք նե-
րում մենք ստա ցել ե նք թույլ տվու թյուն օ գտ վե լու այդ հաշ վետ վու թյուն նե րի հիմ քում ըն կած ո րոշ նախ նա կան 
տվյալ նե րից: 

Շր ջա կա մի ջա վայ րի վրա ազ դե ցու թյան մինչ օ րս կա տար ված հե տա զո տու թյուն նե րը շատ չեն և ի րա-
կա նում հա մա պար փակ և եզ րա փա կիչ եզ րա կա ցու թյուն ներ ա նե լու հնա րա վո րու թյուն չեն տա լիս, բա ցի 
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նրա նից, որ հան քար դյու նա բե րու թյունն իս կա պես ո րոշ վայ րե րում ազ դե ցու թյուն ու նե նում է: Ո ւս տի ամ բողջ 
ո լոր տի ազ դե ցու թյան հա մա կող մա նի ու սում նա սի րու թյան կա րիք կա: Նման ու սում նա սի րու թյան մեջ հարկ 
է ու շադ րու թյուն դարձ նել այն բնա պահ պա նա կան պար տա վո րու թյուն նե րին, ո րոնք ա ռա ջա ցել են նախ կին 
պե տա կան շա հա գոր ծու մից (տե՛ս ստորև հան քար դյու նա հան ման ժա ռան գու թյան բա ժի նը): 

Այ նուա մե նայ նիվ, մի քա նի հե տա զո տու թյուն նե րով հայտ նա բեր վել է, որ հան քար դյու նա հան ման տա րած-
քից վար գտն վող վայ րե րում ծանր մե տաղ նե րի մա կար դա կը բարձ րա ցել է. օ րի նակ՝ հա րա վում՝ Ող ջի և Գե-
ղի գե տե րում (Գևոր գյան և ու րիշն., 2013) և Դե բեդ գե տում՝ Ա լա վեր դուց ներքև (Քուր քյան և ու րիշն., 2004): 
Հան քար դյու նա հան ման հետ կապ ված աղ տո տու մը հաս նում է նաև ան դր սահ մա նային գե տեր՝ մի ջազ գային 
Քուռ և Ա րաքս գե տերի հա մա կար գեր (Է վինգ, 2003, Քուր քյան և ու րիշն., 2004): Այս փաս տը հաս տա տում 
են Բնա պահ պա նա կան ազ դե ցու թյան մո նի թո րին գի կենտ րո նի կող մից պար բե րա բար ի րա կա նաց վող ջրի 
ո րա կի մշ տա դի տարկ ման տվյալ նե րը, ո րոնց վեր լու ծու թյու նը ցույց է տա լիս, որ ո րոշ դեպ քե րում պղն ձի պա-
րու նա կու թյու նը ջրի մեջ չա փա զանց բարձր է և ո րոշ վայ րե րում էլ այն քան բարձր է, որ ջրային կեն դա նա-
կան աշ խար հը չի կա րող գո յատևել նման պայ ման նե րում (պատ կեր 7.3 և ա ղյու սակ 7.2): Աղ տոտ ման պատ-
ճառ նե րի մի մա սը պայ մա նա վոր ված է հան քա վայ րե րում շր ջա կա մի ջա վայ րի ոչ պատ շաճ կա ռա վար մամբ 
(պատ կեր 7.4): Բա ցի դրա նից, մեր շր ջայ ցե րի ժա մա նակ նկա տել ե նք ա պա րաթթ վային դրե նա ժի ա ռա ջա-
ցում գոր ծող կամ վեր ջերս գոր ծող հան քա վայ րե րից մի քա նի սում (պատ կեր 7.4):

Պատ կեր 7.3. 2014 թ. ջրի ո րա կի մո նի թո րին գի ար դյունք նե րի քար տեզ: Նշենք, որ ջրի ո րա կը Լո ռու և Սյու նի քի հան-
քա վայ րե րի ստո րին վայ րե րում դա սա կարգ վում է որ պես ա նո րակ կամ վատ ո րա կի:

«Շր ջա կա մի ջա վայ րի վրա ազ դե ցու թյան գնա հատ ման և փոր ձաքն նու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քը, ի նչ պես 
նաև շր ջա կա մի ջա վայ րի վրա ազ դե ցու թյան գնա հա տում նե րի ի րա կա նաց ման և հաս տատ ման հա մա կար գը 
նոր են, և չկան հս տակ եզ րա կա ցու թյուն ներ, որ տվյալ հա մա կար գը կա րող է լավ գոր ծել: Սա կայն Թե ղու-
տի ծրագ րի հաս տատ ման բնա պահ պա նա կան փաս տաթղ թե րը, ո րոնց նա խոր դել է «Շր ջա կա մի ջա վայ րի 
վրա ազ դե ցու թյան գնա հատ ման և փոր ձաքն նու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի ըն դու նու մը, և Ա մուլ սա րի ծրա գի-
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րը հիմք են են թադ րե լու, որ նոր հա մա կար գը կա րող է ա պա հո վել ա վե լի լավ և ա վե լի հա մա կող մա նի գնա-
հա տում ներ: Շր ջա կա մի ջա վայ րի վրա Ա մուլ սա րի ծրագ րի ազ դե ցու թյան գնա հա տումն ի րա կա նաց վել է մի-
ջազ գային լա վա գույն փոր ձին հա մա պա տաս խան, բայց ա վե լի լավ ստան դարտ նե րի կի րառ ման պատ ճա ռը 
կա րող է պայ մա նա վոր ված լի նել Մի ջազ գային ֆի նան սա կան կոր պո րա ցիայի ա վե լի բարձր պա հանջ նե րով 
(քա նի որ ՄՖԿ-ն ներդ րում ներ է ա րել այդ ծրագ րի հա մար), ոչ թե «Շր ջա կա մի ջա վայ րի վրա ազ դե ցու թյան 
գնա հատ ման և փոր ձաքն նու թյան մա սին» նոր օ րեն քում սահ ման ված պա հանջ նե րով: 

«Շր ջա կա մի ջա վայ րի վրա ազ դե ցու թյան գնա հատ ման և փոր ձաքն նու թյան մա սին» նոր օ րեն քը պա-
րու նա կում է մի շարք բարդ/ կա տա րե լա գործ ված գոր ծիք ներ, այդ թվում՝ է կո հա մա կար գի ծա ռա յու թյուն նե րի 
վեր լու ծու թյու նը: ՄԱԲԾ/ ՄԱԶԾ ծրա գի րը փոր ձել է ի րա կա նաց նել ոս կու փոքր հան քար դյու նա հան ման վեր-
լու ծու թյան փորձ նա կան ծրա գիր (Քա րա բեր դի ոս կու հանք; ՄԱԲԾ/ ՄԱԶԾ, 2014 թ.): Եզ րա կա ցու թյուն նե րի 
հա մա ձայն՝ տվյալ նե րի հա սա նե լի ու թյու նը բա վա րար չէր պատ շաճ վեր լու ծու թյուն ի րա կաց նե լու հա մար: Սա 
զար մա նա լի չէ, քա նի որ բնա պահ պա նա կան քա ղա քա կա նու թյան ո լոր տում կամ բնա պահ պա նա կան գնա-
հատ մանն ա ռնչ վող հար ցե րում շատ քիչ են հա ջող ված օ րի նակ նե րը է կո հա մա կար գե րի նման ու սում նա սի-
րու թյուն նե րի կամ բնա պահ պա նա կան խն դիր նե րը դրա մա կան ար տա հայ տու թյամբ ներ կա յաց նե լու ջան քե րի 
մա սին: Մի քա նի դրա կան օ րի նակ կա գի տա հե տա զո տա կան մի ջա վայ րում: Այս փոր ձը հիմ նա վոր վում է 
օ րենսդ րա կան հար ցե րի մա սին գլ խում ար ված եզ րա կա ցու թյամբ, որ տեղ նշ վում է, որ թեև Հա յաս տա նում 
գոր ծող օ րենսդ րու թյու նը բա վա կա նին հա մա կող մա նի է և նույ նիսկ կա տա րե լա գործ ված, ի րա կան խն դիր նե-
րը կապ ված են այդ օ րենսդ րու թյան ի րա կա նաց ման հետ ի նչ պես գործ նա կան, այն պես էլ կա րո ղու թյուն նե րի 
ա ռու մով: 

Պատ կեր 7.4. Գոր ծող հան քա վայ րե րում առ կա հո ղի և բնա պահ պա նա կան խն դիր նե րի օ րի նակ ներ

Հան քե րին ան հրա ժեշտ են հո ղեր, ո րոնք, հա մե մա տած հո ղօգ տա գործ ման այլ տե սակ նե րի հետ, գրե թե 
եր բեք այդ քան մեծ չեն: Սա կայն հան քար դյու նա հա նու մը հո ղօգ տա գործ ման լավ ե ղա նակ չէ (Քա ջա րան, 
Ա րծ վա նիկ): 

Կան հս տակ օ րի նակ ներ, ե րբ Հա յաս տա նի հան քար դյու նա հա նող ո րոշ ըն կե րու թյուն ներ ան տե սում են շր-
ջա կա մի ջա վայ րը: Այս տեղ մենք տե սել ե նք, թե ի նչ պես են պո չե րը թափ վում ա ռուն (ձա խից), ար տա հոսք 
է տե ղի ու նե նում պո չա տա րից (ա ջից, Սյու նի քի մարզ):
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Բու սա կա նու թյան ա պա հո վու մը պո չամ բար նե րում կամ դրանց վե րահս կու մը դժ վար է չոր կլի մա յա կան 
պայ ման նե րում, և վատ կա ռա վար ման դեպ քում այն կա րող է հան գեց նել փո շու տա րած ման (ա ջից, Սյու նի-
քի մարզ):

Վե րըն թաց բարձ րաց ման պո չամ բար Ա ԹԴ-ի նշան նե րով պո չամ բա րի պա տի վրա (ա ջից, Լո ռու մարզ):

Հա յաս տա նում բա վա կա նին տա րած ված են փոքր հան քար դյու նա հան ման աշ խա տանք նե րը: Սա մի փոքր 
հան քի օ րի նակ է, ո րը կար ծես չի գոր ծում, կան Ա ԹԴ-ի նշան ներ (ա ջից, Սյու նի քի մարզ):

 Գյու ղատն տե սա կան հո ղե րի և բնա կե լի վայ րե րի հո ղի լուրջ աղ տոտ ման մա սին են խո սում Քա ջա րան 
քա ղա քի (Գևոր գյան և ու րիշն., 2013), Ա լա վեր դու (Պետ րո սայն, 2004), Ախ թա լայի (Պետ րո սյան և ու րիշն., 
2014) և Ա գա րա կի տվյալ նե րը (Ղա զա րյան և ու րիշն., 2013): Աղ տոտ ման բարձր աս տի ճա նի հնա րա վոր աղ-
բյուր նե րից են հան քար դյու նա հան ման, վե րամ շակ ման և ձուլ ման աշ խա տանք նե րի հետևան քով ա ռա ջա ցող 
փո շին և թա փոն նե րը: Ախ թա լայի վե րա բե րյալ Պետ րո սյա նի և այ լոց զե կույ ցում (2014) նշ վում է, որ այս հան-
քար դյու նա բե րա կան քա ղա քում ե րե խա նե րի ա րյան մեջ կա պա րի մա կար դակն ա վե լի բարձր է, քան այլ հա-
մայնք նե րում: 
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Ընդ հա նուր առ մամբ, լուրջ մտա հո գու թյուն կա մարդ կանց ա ռող ջու թյան վրա հան քար դյու նա հան ման և 
վե րամ շակ ման աշ խա տանք նե րի ազ դե ցու թյան կա պակ ցու թյամբ: Տագ նա պա լի հայ տա րա րու թյուն ներ են 
ար վում հան քար դյու նա բե րու թյան ազ դա կիր հա մայնք նե րում կա նանց պտ ղա բե րու թյան նվազ ման, քաղց կե-
ղի ա ռա ջաց ման վտան գի ա ճի և այլ հի վան դու թյուն նե րի մա սին: Սա կայն, բա ցի ե րե խա նե րի ա րյան մեջ 
կա պա րի մա կար դա կի ու սում նա սի րու թյուն նե րից, ու րիշ ու սում նա սի րու թյուն ներ կամ հե տա զո տու թյուն ներ, 
ո րոնք կհիմ նա վո րեին նման վախն ու ան հանգս տու թյու նը, չկան: 

Պո չամ բա նե րի լցա կույ տե րից փո շու տա րա ծու մը աղ տոտ ման հա վա նա կան աղ բյուր է, և դա նկատ վել է 
նաև այս ու սում նա սի րու թյան ըն թաց քում կա տար ված շր ջայ ցե րի ժա մա նակ (պատ կեր 7.4): Խն դի րը, կար-
ծես, ա վե լի լուրջ է ե րկ րի հա րա վում, որ տեղ կլի ման ա վե լի չո րային է: 

Ա լա վեր դու պղն ձա ձու լա րա նից ե կող աղ տո տու մը ներ կա յաց ված է Շր ջա կա մի ջա վայ րի վրա ներ գոր ծու-
թյան մո նի թո րին գի կենտ րո նի հա վա քած տվյալ նե րում, որ տեղ ծծմ բի եր կօք սի դի մա կար դակ նե րը գե րա-
զան ցում են ա ռա վե լա գույն թույ լատ րե լի կոն ցենտ րա ցիա նե րը (Ա ԹԿ), ո րոնք սահ ման ված են ձու լա րա նի աշ-
խա տանք նե րից տու ժած տա րածք նե րում մարդ կանց ա ռող ջու թյու նը պաշտ պա նե լու հա մար: 

7.4. Հիմնական սոցիալ-տնտեսական նկատառումները 
Հան քար դյու նա բե րու թյան ո լոր տին բնո րոշ հատ կու թյուն նե րից մեկն այն է, որ այն կա րող է ստեղ ծել 

տն տե սու թյան զար գաց ման և աշ խա տան քի հնա րա վո րու թյուն ներ ե րկ րի այն տա րածք նե րում, որ տեղ այլ 
ո լորտ նե րի զար գաց ման հնա րա վո րու թյուն նե րը սա կա վա թիվ են: Այս պի սին է ի րա վի ճա կը Հա յաս տա նում, 
որ տեղ Սյու նի քը, լի նե լով հա մե մա տա բար նոսր բնակ չու թյամբ մարզ, շա րու նա կում է խա ղալ ե րկ րորդ ա մե-
նան շա նա կա լից դե րը ազ գային ար դյու նա բե րա կան ար տադ րու թյան մեջ (Երևա նից հե տո): Մեկ շն չին ը նկ-
նող ՀՆԱ-ն Սյու նի քում նույն պես նման է Երևա նին, ի սկ բո լոր մյուս մար զե րում բնակ չու թյան կեն սա մա կար-
դա կը շատ ա վե լի ցածր է: Հիմ նա կան պատ ճա ռը հան քար դյու նա հան ման և վե րամ շակ ման աշ խա տանք-
ներն են (գլ խա վո րա պես ԶՊՄԿ), որ տեղ աշ խա տում է մոտ 5000 մարդ Սյու նի քի մար զից: Լո ռու մար զը 
նույն պես հա մե մա տա բար նոսր բնակ չու թյուն ու նի, և դրա տն տե սու թյու նը նույն պես զգա լի ո րեն կա ճի նոր 
բաց ված Թե ղու տի հան քի գոր ծու նե ու թյան շնոր հիվ: 

Սա կայն Հա յաս տա նի հան քե րի մեծ մա սը մեծ և շա հա վետ չէ գոր ծե լու հա մար զգա լի հնա րա վո րու թյուն-
ներ ստեղ ծե լու տե սան կյու նից: Ի րա կա նում այժմ գոր ծող հան քե րի մեծ մա սը փոքր է, և շա տե րը գոր ծել են 
վնաս նե րով նույ նիսկ այն ժա մա նակ, ե րբ մե տաղն ու նե ցել է պատ մա կա նո րեն բարձր գներ: Քիչ հա վա նա-
կան է, որ նման հան քե րը հի մա կամ ա պա գա յում կա րող են զգա լի ո րեն նպաս տել տն տե սու թյան կամ այլ 
զար գա ցում նե րին: Սա նշա նա կում է, որ հան քար դյու նա հան ման թույլ տվու թյուն նե րը հա վա նա բար շնորհ-
վել են ա ռանց պար տա դիր տեխ նի կատն տե սա կան ու սում նա սի րու թյուն ներ կա տա րե լու պա հան ջի: Ա վե լին, 
ե կամ տա բեր չլի նե լու պատ ճա ռով այդ հան քե րը, ա մե նայն հա վա նա կա նու թյամբ, կդառ նան բնա պահ պա նա-
կան պար տա վո րու թյուն ներ, քա նի որ հա ճախ չկան բա վա րար մի ջոց ներ հա մար ժեք տեխ նի կա կան զար-
գաց ման և բնա պահ պա նա կան կա ռա վար ման հա մար (տե՛ս ստորև): 

Ա վե լի խո շոր հան քար դյու նա հա նող ըն կե րու թյուն նե րը հա ճախ կոր պո րա տիվ սո ցիա լա կան պա տաս խա-
նատ վու թյան (ԿՍՊ) մաս նա կից են դառ նում: Նույ նը վե րա բե րում է Հա յաս տա նին, որ տեղ ե րեք ա ռա վել խո-
շոր հան քե րի (Կա պան, Քա ջա րան և Թե ղուտ) սե փա կա նա տե րե րը նե րառ ված են ԿՍՊ-ի գոր ծո ղու թյուն նե-
րում: Կարևոր է նշել, որ օ րենսդ րա կան ա ռու մով այդ աշ խա տանք ներն ա մենևին պար տա դիր չեն, բայց ը ստ 
երևույ թին մեծ ա կն կա լիք ներ կան, որ խո շոր հան քար դյու նա հա նող ըն կե րու թյուն նե րը կի րա կա նաց նեն նման 
աշ խա տանք ներ:

« Դան դի Փրեշս Մե թալս» ըն կե րու թյու նը զե կու ցում է իր աշ խա տանք նե րի մա սին կա յու նու թյան տա-
րե կան հաշ վետ վու թյան մեջ, ո րը կազմ ված է GRI ձևա չա փով, ո րում տր վում է բա վա կան հս տակ պատ կեր 
ի րա կա նաց ված գոր ծո ղու թյուն նե րի, ի նչ պես նաև այդ նպա տակ նե րի ուղ ղու թյամբ օգ տա գործ ված մի ջոց նե-
րի վե րա բե րյալ: ԶՊՄՀ և « Վալ լեքս ռե սոր սիզ» ըն կե րու թյուն նե րը նման հաշ վետ վու թյուն ներ չեն ներ կա յաց-
նում, սա կայն ո րոշ տվյալ ներ հա սա նե լի են ըն կե րու թյուն նե րի հա մա պա տաս խան կայ քե րում, ի սկ լրա ցու ցիչ 
տե ղե կու թյուն նե րը ստաց վել են սույն ու սում նա սիր ման շր ջա նա կում ան ցկաց ված հան դի պում նե րի ժա մա-
նակ: Այս պի սով, 2014 թ. « Դան դի Փրեշս Մե թալ սը» զե կու ցել է, որ ծախ սել է շուրջ 0,5 մլն ԱՄՆ դո լար մո-
տա կա հա մայնք նե րի և ԿՍՊ-ին ա ռնչ վող աշ խա տանք նե րի վրա: Սա մի փոքր ա վե լի շատ է, քան Կա պա նի 
վա ճառ քի ար ժե քի 1 տո կո սը: Ի նչ վե րա բե րում է ԶՊՄԿ-ին, նա զե կու ցել է նման ծախ սե րի մա սին 2006-
09 թթ., ե րբ նույն պես ծախ սել էր շր ջա նա ռու թյան մոտ 1 տո կո սը հա մայն քային ծրագ րե րի վրա: Հատ կաց-
ված մի ջոց նե րը (վա ճառ քի 1 տո կո սը) հա մա պա տաս խա նում են կամ նույ նիսկ փոքր-ի նչ գե րա զան ցում են 



Հանքարդյունաբերության ոլորտի կայունության ռազմավարական գնահատում. Հայաստան82

մի ջազ գային պրակ տի կա յում ԿՍՊ ծրագ րե րի հա մար օգ տա գործ վող գու մար նե րը: ԶՊՄԿ-ի վեր ջին շր ջա նի 
տվյալ նե րի հա մա ձայն՝ 2013-2014 թթ. ըն թաց քում նրանք ծախ սել են շուրջ 9 մլն ԱՄՆ դո լար սո ցիալ-տն տե-
սա կան, բա րե գոր ծա կան և հա մայն քի/ պե տու թյան զար գաց ման ծրագ րե րի վրա: 

Ընդ հա նուր առ մամբ, « Վալ լեքս»-ի և ԶՊՄԿ-ի աշ խա տանք նե րը՝ կապ ված ԿՍՊ-ի հետ, ի րա կա նաց վում 
են բա րե գոր ծա կան ա վան դույ թին հա մա պա տաս խան և բնո րոշ վում են մի շարք ա ռաձ նա հատ կու թյուն նե րով. 
եր կու ըն կե րու թյուն ներն էլ աշ խա տանք ներն ի րա կա նաց նում են տե ղա կան մա կար դա կում, սա կայն ա ջակ-
ցում են նաև այլ վայ րե րում գոր ծող կազ մա կեր պու թյուն նե րին և նույ նիսկ հա մազ գային նշա նա կու թյան կա-
ռույց նե րին (օ րի նակ՝ Հա մա հայ կա կան հիմ նադ րա մին): Տե ղա կան մա կար դա կում ա ջակ ցու թյուն է ցու ցա բեր-
վում դպ րոց նե րին, մար զա կան կազ մա կեր պու թյուն նե րին, ա ռող ջա պա հա կան հիմ նարկ նե րին և տե ղա կան 
հա մայն քի շր ջա կա մի ջա վայ րի բա րե լավ ման կամ պահ պան ման և կամ շեն քե րի, են թա կա ռուց վածք նե րի, 
մշա կու թային ժա ռան գու թյան վե րա կանգն ման աշ խա տանք նե րին:

« Լի դիան Ին թեր նե շը նը լը» իր տե ղա կան « Գե ո թիմ» ըն կե րու թյան մի ջո ցով նույն պես մաս նակ ցում է 
Ա մուլ սա րի ծրագ րի մո տա կայ քում գտն վող ե րեք գյու ղա կան հա մայնք նե րի զար գաց ման ծրագ րե րին: Ըն կե-
րու թյու նը վեր ջերս է ա վար տել ե րկ րա բա նա կան ու սում նա սի րու թյան և ծրագ րի մշակ ման փու լի աշ խա տանք-
նե րը, ո րոնց ըն թաց քում միա ժա մա նակ օգ նել է տե ղա կան տն տես վա րող նե րին հզո րաց նե լու ի րենց կա րո ղու-
թյուն նե րը, որ պես զի նրանք կա րո ղա նան դառ նալ « Լի դիա նի» և « Գե ո թի մի» մա տա կա րար նե րը: « Լի դիա-
նը» նաև ան ցկաց րել է բա վա կան հա վակ նոտ սո ցիա լա կան ե լա կե տային հե տա զո տու թյուն, ո րի ար դյունք նե-
րը կա րող են հաշ վի ա ռն վել ի րա կա նաց վող ԿՍՊ աշ խա տանք նե րում: 

Սո վո րա բար ԿՍՊ-ից ա վե լի կարևորն այն է, թե ի նչ կա րող են ա նել հան քար դյու նա բե րա կան ըն կե րու-
թյուն նե րը տե ղա կան հա մայնք նե րի հա մար՝ տե ղա ցի նե րին աշ խա տան քի ըն դու նե լու և գնում նե րը տե ղում 
կա տա րե լու մի ջո ցով: Ա վե լին, ե թե հնա րա վոր լի նի ստեղ ծել ի րա կան կա պեր տե ղա կան կամ ազ գային տն-
տե սու թյան մյուս ճյու ղե րի հետ, ա պա հան քար դյու նա բե րու թյան օ գուտ ներն էլ ա վե լի կմե ծա նան: Այն փաս-
տը, որ « Դան դի Փրեշ սը» աշ խա տում է Հա յաս տա նից դուրս՝ Բուլ ղա րիա յում, Սեր բիա յում և Նամի բիա յում, 
հնա րա վո րու թյուն է տա լիս ո րոշ հա մե մա տու թյուն ներ ա նե լու, թե որ քա նով են ի րա կա նաց վում տե ղա ցի նե րի 
զբաղ վա ծու թյան և տե ղա կան գնում նե րի ծրագ րե րը (տե՛ս ներ դի րը): Տվյալ նե րը ցույց են տա լիս, որ Հա յաս-
տա նում տե ղա ցի նե րը հան քե րում աշ խա տում են որ պես բան վոր, սա կայն առ կա են կար ծես ներգ րավ վա-
ծու թյան կամ օ ժան դա կու թյան հնա րա վո րու թյուն ներ ա վե լի բարձր մաս նա գի տա կան պաշ տոն նե րի ան ձանց 
կր թե լու հա մար, ո րոնք կա րող են աշ խա տել կա ռա վար ման օ ղա կում, ի նչ պես նաև զար գաց նել տե ղա կան 
մա տա կա րար նե րին, ո րոնք ապ րանք ներ և ծա ռա յու թյուն ներ կմա տա կա րա րեն հան քար դյու նա բե րա կան 
ո լոր տի հա մար: 

Ներ դիր. Տե ղա ցի նե րը Կա պա նի հան քում (2014 թ.)՝ հա մե մա տած « Դան դի Փրեշ սի»՝ այլ 
ե րկր նե րում աշ խա տող ըն կե րու թյուն նե րի հետ

Հա յաս տան 
(Կա պան)

Բուլ ղա րիա
(Չե լո պեկ)

Նա մի բիա 
(Ծու մեբ)

Տե ղա ցի բան վոր ներ 99% 100% 98%

Տե ղա ցի կա ռա վա րիչ ներ 46% 100% 76%

Տե ղա կան ծա գում ու նե ցող գոր ծառ նա կան ծախ սեր 38% 85% 95%

Տե ղա կան ծա գում ու նե ցող կա պի տալ ծախ սեր 25% 65% 55%

 Հան քար դյու նա բե րա կան գոր ծու նե ու թյան ազ դե ցու թյա նը են թարկ ված հա մայնք նե րի վե րա բեր մուն-
քը հան քար դյու նա բե րու թյա նը տա տան վում է լիա կա տար ա ջակ ցու թյու նից մինչև լիար ժեք ը նդ դի մու թյուն: 
Մար զե րի ո րոշ հա մայնք նե րում աշ խա տա տե ղե րը խիստ ան հրա ժեշտ են, հետևա բար, հան քար դյու նա բե րա-
կան զար գա ցում ներն այն տեղ ող ջու նե լի են: Բայց մտա վա խու թյուն կա, որ հան քար դյու նա բե րա կան աշ խա-
տանք նե րի օ գուտ նե րը կա րող են հա մեստ և ժա մա նա կի ա ռու մով սահ մա նա փակ լի նել, ի սկ է կո լո գիա կան 
վնա սը՝ ան դառ նա լի և եր կա րա ժամ կետ: Հա մայնք նե րի հետ կազ մա կերպ վող ման րա մասն քն նար կում նե րը 
կար ծես հազ վա դեպ են, և հա ճախ աս վում է, որ այդ քն նար կում նե րը կազ մա կերպ վում են մար զային կենտ-
րոն նե րում, ոչ թե ազ դա կիր հա մայնք նե րում: Այս պի սի մո տեց ման դեպ քում գյու ղա ցի նե րը սկզ բից կա րող են 
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միայն ա սե կո սե ներ լսել ա պա գա ծրագ րե րի մա սին, ին չից հե տո գա լիս են հան քար դյու նա հա նող ըն կե րու-
թյան ներ կա յա ցու ցիչ նե րը, և ո րո շու մը ներ կա յաց վում է գյու ղա ցի նե րին որ պես ար դեն կա յա ցած ի րո ղու թյուն: 
Հա ճախ տպագր վում են տի պա կան պատ մու թյուն ներ, ե րբ հա մայնքն ա սում է, որ պատ շաճ նե րառ ված չի 
ե ղել ո րոշ ման կա յաց ման գոր ծըն թա ցում, թեև ո րո շա կի քն նար կում ներ ե ղել են, ա սում են, որ պե տա կան 
մար մին նե րը թե րագ նա հա տում են ներ գոր ծու թյու նը շր ջա կա մի ջա վայ րի վրա: Նման պատ մու թյուն նե րը հա-
ճախ ար տա ցո լում են հա մայնք նե րի ըն կա լում նե րը որ պես ի րա վազր կում, նրանք չեն հա վա տում, որ կա րող 
են որևէ է ա կան ձևով ազ դել կա յաց ված ո րո շում նե րի վրա: 

Ս րանք այն դեպ քերն են, ե րբ հա մայն քը, լի նե լով կազ մա կերպ ված և ու ժեղ, բարձ րա ձայն ար տա հայ տում 
է իր դի մադ րու թյու նը: Ակ տի վիստ նե րի ա ռա վել հայտ նի և ա ռա վել եր կա րատև ար շա վը հան քար դյու նա հան-
ման ծրագ րի դեմ ե ղել է «Փր կենք Թե ղու տը» քա ղա քա ցիա կան նա խա ձեռ նու թյու նը (բա ժին 3.3): Վեր ջերս 
հա մայն քի՝ Լո ռու մի հե տա խու զա կան ծրագ րի հետ կապ ված (« Վալ լեքս», Լո ռու մարզ, 2015) դի մադ րու-
թյան ար դյուն քում ծրագ րի պլան ներն ար գե լակ վե ցին կամ ա ռն վազն լր ջո րեն հե տաձգ վե ցին: Կոնկ րետ այս 
դեպ քում թվում է, որ հա մայն քը չզ գաց, որ հե տա խու զումն է ա պես տար բեր վում է ի րա կան հան քար դյու նա-
հան ման ծրագ րից: Կամ 2011 թ. Քա ջա րան գյու ղի մոտ գտն վող մի տա րածք հատ կաց վել էր ԶՊՄԿ-ին: Այդ 
տա րած քում գտն վում էին գյու ղի գե րեզ մա նո ցը, ե կե ղե ցին և մի քա նի տուն: Ա կն հայտ է, որ ո րո շումն ըն-
դուն վել էր ա ռանց գյու ղա ցի նե րի հետ քն նար կե լու: Հա մայն քա պե տը ար ձա գան քել է՝ փա կե լով ճա նա պարհն 
իր մե քե նայով և թույլ չի տվել, որ որևէ մե խա նիզմ ան ցնի: Այժմ գոր ծըն թա ցը սա ռեց վել է: 

Ինչ պես ակ նարկ վել է շա հագր գիռ կող մե րին նվիր ված գլ խում, ո րո շում ըն դու նե լը Հա յաս տա նում բա վա-
կա նին կենտ րո նա ցած գոր ծըն թաց է, ո րո շում նե րի կա յաց մա նը տե ղա ցի նե րի մաս նակ ցու թյան հնա րա վո րու-
թյուն նե րը փոքր են: Օ րի նակ՝ են թադր վում է, որ վե րաբ նա կեց ման և փոխ հա տուց ման հետ կապ ված պլա նա-
վո րումն ու բա նակ ցու թյուն նե րը հիմ նա կա նում հա մա ձայ նեց վել են կա ռու ցա պա տո ղի և իշ խա նու թյուն նե րի 
միջև, ի սկ հա մայն քի ան դամ նե րի կամ այլ ազ դա կիր մարդ կանց նե րա ռու մը շատ սահ մա նա փակ է ե ղել: 
Կենտ րո նա կան հս կո ղու թյան մեկ այլ օ րի նակ են բնա պահ պա նա կան վճար նե րը հան քար դյու նա հա նող ըն կե-
րու թյուն նե րի կող մից, ո րոնք հե տա գա յում լրա հատ կա ցում նե րի մի ջո ցով կա րող են ըն ձեռ վել ազ դա կիր հա-
մայնք նե րին, ը նդ ո րում հա մայնք նե րը և գու մար նե րը են թա կա են հաս տատ ման տա րե կան պե տա կան բյու-
ջե ով: 

Հայ հա սա րա կու թյու նը կա րե լի է բնո րո շել որ պես բա վա կան ա վան դա կան. այս տեղ հա մար վում է, որ 
տղա մար դիկ պետք է լի նեն ըն տա նի քի կե րակ րո ղը, ի սկ կա նայք` հոգ տա նեն ըն տա նի քի մա սին: Ստորև զե-
տեղ ված ներ դի րում ներ կա յաց վող « Հա մաշ խար հային կեն սա կան ար ժեք նե րի հե տա զո տու թյան» (Հ ԿԱՀ) և 
« Կով կա սյան բա րո մետ րի» (ԿԲ) հե տա զո տու թյան տվյալ ներն ար տա ցո լում են աշ խա տան քի հետ կապ ված 
ո րոշ գեն դե րային կարծ րա տի պեր, ո րոնք առ կա են Հա յաս տա նում:

Ներ դիր. Աշ խա տա վայ րի հետ կապ ված գեն դե րային կարծ րա տի պե րը Հա յաս տա նում  
Հա մաշ խար հային կեն սա կան ար ժեք նե րի հե տա զո տու թյուն

Համամիտ են Համամիտ չեն Ոչ 1-ինը,
ոչ 2-րդը

Չգիտեն

Ձևա կեր պում. Ե րբ աշ խա տա տե ղե րը սահ-
մա նա փակ են, տղա մար դիկ պետք է ու նե նան 
աշ խա տան քի տե ղա վոր ման ա վե լի մեծ ի րա-
վունք, քան կա նայք:

2011 թ. հարց վող նե րի 56 տո կո սը հա մա ձայ-
նել է, որ սահ մա նա փակ աշ խա տա տե ղե րի դեպ-
քում տղա մար դիկ պետք է ու նե նան աշ խա տանք 
ստա նա լու ա վե լի մեծ ի րա վունք, քան կա նայք: 
Կար ծիք նե րի նման հա րա բե րակ ցու թյու նը հիմ-
նա կա նում մնա ցել է ան փո փոխ վեր ջին տաս նա-
մյա կում: 1997 թ. հարց վող նե րի 58 տո կո սը հա-
մա ձայ նել է այս ձևա կերպ մա նը, ի սկ 30 տո կո սը` 
ոչ, մի փո փո խու թյուն, ո րը հա մա րյա թույ լատ րե-
լի տա տան ման մի ջա կայ քում է:
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տղամարդ կին հավասար չափով

Ընտանիքում որ անդամը պետք է լինի գլխավոր 
որոշում կայացնողը

Սովորաբար ով պետք է լինի կերակրողը

Ով է կերակրողը հայ ընտանիքների մեծ մասում (%)

 Կով կա սյան բա րո մետր
Գեն դե րային կարծ րա տի պե րը հայ հա սա րա-

կու թյու նում, 2010 թ. (%)
 Հայե րի գե րակշ ռող մա սը կար ծում է, որ ըն-

տա նի քի կե րակ րո ղը և գլ խա վոր ո րո շում կա յաց-
նո ղը պետք է լի նի տ ղա մար դը: Թեև ի րա կա նում 
տղա մար դը հիմ նա կան կե րակ րողն է հե տա-
զոտ ված դեպ քե րի 64 տո կո սում, հարց վող նե-
րի 85 տո կո սը կար ծում է, որ հենց տղա մար դը 
պետք է լի նի ըն տա նի քի հիմ նա կան կե րակ րո-
ղը: Այ սինքն` այն դեպ քե րում, ե րբ կա՛մ կի նը, 
կա՛մ կինն ու տղա մարդն են ըն տա նի քի հիմ նա-
կան կե րակ րող նե րը, տար բե րու թյու նը կազ մում է 
ա ռն վազն 20 տո կո սային կետ, և սա ի նչ-որ չա-
փով հա մար վում է ար տա սո վոր:

 Հան քար դյու նա բե րու թյու նը մի հատ ված է, ո րն ա վան դա բար ան հա մա չափ հնա րա վո րու թյուն ներ է ըն ձե-
ռել տղա մարդ կանց: Այս ի րա վի ճա կը շա րու նակ վում է գրե թե ա մե նու րեք, չնա յած ո րոշ ե րկր նե րում ջան քեր 
են գոր ծադր վում՝ ուղղ ված գեն դե րային հա վա սա րու թյան ի րա վի ճա կի բա րե լավ մա նը: Շվե դիա յում, ո րը ներ-
կա յաց վում է որ պես մի ե րկ րի օ րի նակ, որ տեղ գեն դե րային հա վա սա րու թյան նպա տա կը լուրջ է ըն դուն վում, 
պե տա կան սե փա կա նու թյուն հան դի սա ցող եր կա թի հան քա քա րի ար տադ րու թյան (LKAB) աշ խա տող նե րի 
միայն 18 տո կոսն են կա նայք, ի սկ հան քում աշ խա տող կա նանց տո կո սը շատ ա վե լի ցածր է: Հա յաս տա-
նում չկա որևէ հա տուկ օ րենք կամ են թաօ րենսդ րա կան ա կտ, ո րով սահ մա նա փակ վում է կա նանց մաս նակ-
ցու թյու նը Հա յաս տա նի հան քար դյու նա բե րու թյան ո լոր տում: Վեր ջին օ րենսդ րա կան մշա կում նե րը (օ րի նակ՝ 
2013 թ. օ րեն քը «Տ ղա մարդ կանց և կա նանց հա վա սար ի րա վունք նե րի և հա վա սար հնա րա վո րու թյուն նե րի 
ա պա հով ման մա սին») ցույց են տա լիս, որ ի րա կա նում կա մտադ րու թյուն ջան քեր գոր ծադ րե լու բո լոր սո-
ցիա լա կան ո լորտ նե րում գեն դե րային հա վա սա րու թյան ա պա հով ման ուղ ղու թյամբ, այդ թվում՝ աշ խա տան քի 
և զբաղ վա ծու թյան ո լոր տում: Սա կայն Հա յաս տա նի ար դյու նա բե րու թյան ի րա վի ճա կը նման է այլ ե րկր նե-
րին: Օ րի նակ՝ « Դան դի Փրեշս Մե թալս» ըն կե րու թյու նը զե կու ցում է, որ Կա պա նի հան քում տղա մարդ/ կին 
աշ խա տող նե րի հա րա բե րակ ցու թյու նը կազ մում է 83/17: Դժ վար թե ի րա վի ճակն ա վե լի լավ լի նի Հա յաս տա-
նի մյուս հան քե րում, ին չը հաս տա տում է գեն դե րային հա վա սա րու թյան բա րե լավ ման ուղ ղու թյամբ մի ջոց ներ 
ձեռ նար կե լու ան հրա ժեշ տու թյու նը: 

7.5. Հանքարդյունաբերական ժառանգության պարտավորությունները 
Դաշ տային այ ցե րը ցույց են տա լիս, որ շատ, ե թե ոչ բո լոր, հին և այլևս ար դյու նա հան ման հա մար չօգ-

տա գործ վող հան քա վայ րեր Հա յաս տա նում լքել ե ն՝ չկա տա րե լով է ա կան վե րա կանգն ման մի ջո ցա ռում ներ: 
Խն դիր նե րը կապ ված են մարդ կանց ա ռող ջու թյա նը սպառ նա ցող հրա տապ ռիս կե րի (օ րի նակ՝ բաց հան քու-
ղի, չցան կա պատ ված փո սեր և այլն), ի նչ պես նաև եր կա րա ժամ կետ բնա պահ պա նա կան ռիս կե րի հետ: Սա 
նշա նա կում է, որ այս տա րածք ներն ա պա գա յում դժ վար թե օգ տա գործ վեն որևէ այլ նպա տա կի հա մար, ին չը 
հա վա նա բար կա րող է նշա նա կել հո ղի գրե թե մշ տա կան կո րուստ: Սա կար ծես ի րո ղու թյուն է թե՛ մե տաղ նե-
րի, թե՛ ոչ մե տաղ նե րի հան քար դյու նա հան ման ո լորտ նե րում (պատ կեր 7.5):

 Հա յաս տա նի իշ խա նու թյուն նե րը (Է ԲՊՆ) այս հան քա վայ րե րից շա տե րին վե րա բեր վում են որ պես ազ-
գային ակ տիվ նե րի, քա նի որ դրանք կապ ված են օգ տա կար հա նա ծո նե րի ա պա ցուց ված պա շար նե րի հետ: 
Հետևա բար գու ցե նոր ներդ րող նե րի գրա վե լու նպա տա կով դրանք « բաց» պա հե լու մի տում է նկատ վում  
բնա պահ պա նա կան վնա սա զերծ ման և վե րա կանգն մանն ուղղ ված ակ տիվ ջան քե րի փո խա րեն: 

Զ գա լի աշ խա տանք է կա տար վել, հիմ նա կա նում՝ Ե ԱՀԿ-ի ֆի նան սա վոր մամբ, Հա յաս տա նի չօգ տա գործ-
վող հան քա վայե րի առն չու թյամբ: Օ րի նակ՝ կա տար վել է Լո ռու մար զի չօգ տա գործ վող հան քա վայ րե րի գնա-
հա տում, ի նչ պես նաև Ա լա վեր դու մեկ տե ղա մա սի ա վե լի խո րը ու սում նա սի րու թյուն (Հիք մեն և Պար դի նի, 
2014, Գի տու թյուն նե րի ազ գային ա կա դե միա, Է կո լո գա նոոս ֆե րային հե տա զո տու թյուն նե րի կենտ րոն, 2010): 
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Աշ խա տան քի մեծ մասն ուղղ ված է թա փո նա նյու թե րին, ո րոնք ման րա մասն նկա րագր ված են այս զե կույ ցի 
գլուխ 8-ում: 

Ընդ հա նուր առ մամբ, հար կա վոր է հաշ վա ռել չօգ տա գործ վող հան քա վայ րե րը, գնա հա տել դրանց ռիս-
կը և կազ մել վե րա կանգն ման կամ ռե կուլ տի վա ցիայի են թա կա ա ռաջ նա հերթ մի ջո ցա ռում նե րի ցան կը: 
Նման ծրա գիր ի րա կա նաց վել է բազ մա թիվ ե րկր նե րում, բայց ա ռա վել հա վակ նոտ, ճա նաչ ված և եր կա րատև 
ծրագ րե րից մե կը ԱՄՆ-ի CERCLA (ԲԱՓ ՊԱ)՝ « Սու պերդ րա մագ լուխ» նա խա ձեռ նու թյունն է, ո րից շատ բան 
կա րե լի է սո վո րել (տե՛ս ներ դի րը): Նման աշ խա տան քը կա րող է հիմն վել լք ված հան քե րի հաշ վառ ման ար-
դյունք նե րի վրա, որ ՀՀ կա ռա վա րու թյունն ի րա կա նաց րել է 2004-2009 թթ. պե տա կան բյու ջեի մի ջոց նե րի 
հաշ վին:

Ներ դիր. Չօգ տա գործ վող հան քա վայ րե րի վե րա կանգ նում՝ ԱՄՆի 
« Սուպերդրամագլխի» օ րի նա կով

« Սու պերդ րա մագլ խի» ծրա գի րը սկս վել է 1980 թ. և դա ե ղել է ԱՄՆ-ի ֆե դե րալ կա ռա վա րու թյան 
ձեռ նար կու մը՝ մաք րե լու վտան գա վոր թա փոն նե րով աղ տոտ ված հո ղը, ո րը ԱՄՆ Բնա պահ պա նու թյան 
գոր ծա կա լու թյան կող մից ո րակ վել է որպես մաքր ման աշ խա տանք նե րի են թա կա, ո րով հետև այն վտան-
գում է մարդ կանց ա ռող ջու թյու նը և շր ջա կա մի ջա վայ րը: Սկզ բից ստեղծ վել է շուրջ 2 մի լիարդ ԱՄՆ 
դո լա րի դրա մագ լուխ՝ օգ տա գոր ծե լով խո շոր նավ թային և քի միա կան ըն կե րու թյուն նե րից գանձ վող հար-
կե րը: Դրա մագ լու խը հե տա գա յում հա մալր վել է մի շարք ա ռիթ նե րով: 

Շր ջա կա մի ջա վայ րի պաշտ պա նու թյան գոր ծա կա լու թյու նը հա մա գոր ծակ ցում է տար բեր շա-
հագրգիռ կող մե րի և իշ խա նու թյուն նե րի հետ, որ պես զի բա ցա հայ տի վտան գա վոր թա փոն նե րի վայ րե-
րը, ստու գի այդ տա րածք նե րի պայ ման նե րը, մշա կի մաքր ման պլան նե րը և ախ տա հա նի տա րածք նե րը: 
« Սուպերդրա մագլ խի» օբյեկտ նե րի մեծ մա սը լք ված հան քե րի հո ղերն են: Ը ստ գնա հա տում նե րի՝ ԱՄՆ-
ում շուրջ 500.000 լք ված հանք կա: 

Բազ մա թիվ զար գա ցած ե րկր ներ ստեղ ծել են վտան գա վոր թա փոն նե րի վե րամ շակ ման նմա նա տիպ 
ծրագ րեր: Ո րոշ ե րկր նե րում այդ տա րածք նե րի մաքր ման դի մաց վճա րում են պե տա կան ը նդ հա նուր 
ե կա մուտ նե րից (հար կեր և այլն), մինչ դեռ մյուս նե րը ա պա վի նում են ար դյու նա բե րու թյան հա տուկ հար-
կե րին (ի նչ պես « Սու պերդ րա մագլ խի» դեպ քում): 
Աղ բյու րը՝ www.abandomnedmines.gov

Այժմ գոր ծող մե տա ղի հան քե րի մեծ մա սը ե ղել է պե տա կան ձեռ նար կու թյուն: Հետևա բար այդ հան քա-
վայ րե րի հետ կապ ված պար տա վո րու թյու նը պետք է կիս վի պե տու թյան և ներ կայիս սե փա կա նա տի րոջ միջև: 
Որ քան գի տենք, պար տա վո րու թյան նման բա ժա նում տե ղի չի ու նե ցել (չ նա յած դա կա րող է լի նել սե փա կա-
նաշ նորհ ման պայ մա նագ րի մաս, ի նչն իր հեր թին գաղտ նի է): Օ րի նակ՝ Քա ջա րա նի հան քը և հա րա կից թա-
փոն ներն ու վե րամ շակ ման օբյեկտ նե րը 50 տար վա ըն թաց քում գոր ծել են որ պես պե տա կան սե փա կա նու-
թյուն, մինչև սե փա կա նու թյան ի րա վունքն ան ցել է ԶՊՄԿ-ին: Ա նհ րա ժեշտ է պար տա վո րու թյուն նե րի բաշխ-
ման գոր ծըն թաց, ո րի ար դյունք նե րը հա սա նե լի լի նեն հա սա րա կու թյան հա մար (պե տա կան ակ տիվ նե րի սե-
փա կա նաշ նորհ ման դեպ քում նման գոր ծըն թա ցի առ կա յու թյու նը ազ նիվ, ճիշտ և ան հրա ժեշտ մո տե ցում է): 
Եր կու մեծ ծրագ րեր կան միայն, ո րոնց դեպ քում բնա պահ պա նա կան պար տա վո րու թյունը լի ո վին սե փա կա-
նա տի րոջ վրա է: Դրանք են Թե ղու տի հան քը և Ա մուլ սա րի ծրա գի րը: Պար տա վո րու թյան բաշխ ման վե րա-
բե րյալ այդ փաս տե րը կարևոր է հի շել, ե րբ դի տարկ վում են շր ջա կա մի ջա վայ րի վե րա կանգն ման և հան քի 
փակ ման կա րիք ներն ու պար տա կա նու թյուն նե րը (տե՛ս ստորև):

Բ նու թյան և շր ջա կա մի ջա վայ րի պահ պա նու թյան դրա մագլ խում տե ղա բաշխ ված մի ջոց նե րը, ո րոնք միտ-
ված են օգ տա գործ վե լու գոր ծող մե տա ղի հան քե րի փա կու մից հե տո, կազ մում են շուրջ 2 մլն ԱՄՆ դո լար: 
Մինչ դեռ նման դրա մագ լուխ ստեղ ծե լը ճիշտ մո տե ցում է ա պա հո վե լու հա մար, որ բնա պահ պա նա կան ժա-
ռան գու թյան նոր օբյեկտ ներ չա ռա ջա նան, քա նի որ առ կա գու մա րը բա վա րար չէ նույ նիսկ մեկ ա ռա վել խո-
շոր և այժմ շա հա գործ վող հան քի վե րա կանգն ման հա մար: Խն դիրն ը ստ երևույ թին և՛ դրա մագլ խի կա ռուց-
ման հիմ նա վոր ման մեջ է, և՛ վճար ված գու մա րի չա փի: Հա մե մա տու թյան հա մար նշենք, որ հա մա պա տաս-
խան դրա մագ լու խը Շվե դիա յում (որ տեղ մե տա ղի հան քար դյու նա հան ման ո լոր տը մոտ 4-5 ան գամ ա վե լի 
մեծ է, քան Հա յաս տա նում՝ 90 մլն տոն նա հան քա քար Հա յաս տա նի 20 մլն տոն նայի դի մաց) 2015 թ. վեր ջի 
դրու թյամբ կազ մել է 400 մլն ԱՄՆ դո լար, ին չը 200 ան գամ գե րա զան ցում է Հա յաս տա նի հա մա պա տաս-
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խան դրա մագ լու խը: Շվե դիա յում հատ կաց ված մի ջոց ներն ուղ ղա կի ո րեն կապ ված են տվյալ պա հին հան-
քը փա կե լու հաշ վար կային ար ժե քի հետ: Հա յաս տա նի դրա մագլ խում դր ված գու մարն ա պա գա յում հան-
քի փակ ման ար ժե քի մի մասն է, ո րը սահ ման վում է հան քի հաշ վար կային ժամ կե տի հի ման վրա: Սա վաղ 
փակ ման դեպ քում չի ա պա հո վում պատ շաճ պաշտ պա նու թյուն: 

Դժվար է պա տաս խա նել այն հար ցին, թե ի նչ քան պետք է լի նի նախ կի նում պե տա կան սե փա կա նու թյուն 
հան դի սա ցող հան քե րի վճա րը Բնու թյան և շր ջա կա մի ջա վայ րի պահ պա նու թյան դրա մագլ խին: Ի դե ա լա-
կան տար բե րակ կլի ներ, ե թե բնա պահ պա նա կան պար տա վո րու թյան բաշ խու մը լի ներ մաս նա վո րեց ման հա-
մա ձայ նագ րի բաղ կա ցու ցիչ մաս: ԶՊՄԿ-ի դեպ քում պե տու թյու նը պետք է մի կողմ դրած լի ներ վա ճառ քից 
ստա ցած մի ջոց նե րը, որ պես զի հա մոզ ված լի ներ, որ կա րող է ա պա հո վել նման պար տա վո րու թյան կա տա-
րու մը: Սա հի մա նույ նիսկ ա վե լի կարևոր է թվում, ո րով հետև ԶՊՄԿ-ն գործ նա կա նում որևէ գու մար չի փո-
խան ցել դրա մագլ խին՝ հիմ նա վո րե լով դա հան քի գրե թե հա վերժ լի նե լու փաս տար կով: Այ սինքն՝ այն շու տով 
չի փակ վե լու և, հետևա բար, փակ ման հա մար որևէ գու մար հատ կաց նե լու ան հրա ժեշ տու թյուն չկա: Սա բա-
վա կան պար զու նակ հետևու թյուն է, քա նի որ մեծ հան քա վայր լի նե լով հան դերձ՝ Քա ջա րանն ար դեն ապ րել 
է ծանր ժա մա նակ ներ, ե րբ պար զա պես պահ պան վում էր (1990-ա կան նե րի սկզբ նե րին): Հա մե մա տու թյան 
հա մար ա սենք, որ բա վա կա նին ա վե լի մեծ Այ թիկ պղն ձի հան քը Շվե դիա յում (նույն պես հան քի զգա լի ժամ-
կե տով) հատ կաց րել է ա վե լի քան 200 մլն ԱՄՆ դո լար ա պա գայի փակ ման ծախ սե րը հո գա լու հա մար: 

Պատ կեր 7.5. Հան քար դյու նա բե րա կան ժա ռան գու թյան խն դիր նե րի օ րի նակ ներ 

ԱԹԴ-ի ա ռա ջա ցում նախ կին հան քա վայ րում (Սյու նի քի մարզ)

Թա փոն նե րը դուրս են մղ վել հան քու ղուց, տե ղա մա սի վե րա կանգն մա նը կամ ռե կուլ տի վա ցիային ուղղ ված 
ջան քեր չկան (Սյու նի քի մարզ)
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Թ վա ցող լք ված տու ֆի հանք, որ տեղ վե րա կանգն ման որևէ աշ խա տանք չի ար վել (Երևա նի մոտ)

7.6. Առաջարկություններ
Ընդ հա նուր առ մամբ, ըն թա ցիկ հան քար դյու նա բե րա կան գոր ծու նե ու թյան բնա պահ պա նա կան ազ դե ցու-

թյան բնույ թի և պատ ճառ նե րի ի մա ցու թյունն ու ը մբռ նու մը չեն հա սել այն պի սի մա կար դա կի, որ օգ տա գործ-
վեն քա ղա քա կան ո րո շում նե րի կա յաց ման հա մար: Ա նհ րա ժեշտ է ի րա կա նաց նել Շր ջա կա մի ջա վայ րի վրա 
ո լոր տի ներ գոր ծու թյան հա մա պար փակ ու սում նա սի րու թյուն (Շ ՄՈ ՆՈւ): Այդ ու սում նա սի րու թյու նը պետք է 
հաշ վի առ նի ի նչ պես աղ տոտ ման կու տա կում նե րը (ժա ռան գու թյան տե ղա մա սե րը), այն պես էլ հոս քե րը (ըն-
թա ցիկ հան քար դյու նա հա նում): ՇՄՈ ՆՈւ-ն պետք է նաև հիմ քեր տա պե տու թյան և ան ցյա լում պե տա կան 
սե փա կա նու թյուն հան դի սա ցող ըն կե րու թյուն նե րի և ներ կայիս սե փա կա նա տի րոջ միջև բնա պահ պա նա կան 
պար տա վո րու թյու նը բա ժա նե լու հա մար: 

Նախ կին հան քար դյու նա բե րա կան գոր ծո ղու թյուն նե րից մնա ցել են զգա լի է կո լո գիա կան պա շար ներ/ 
պար տա վո րու թյուն ներ, ո րոն ցից ա ռն վազն մի քա նի սը վե րա կանգն ման խիստ կա րիք ու նեն: Կա րիք նե րը 
հետևյալն են. 

a. Ներ կայիս ի մա ցու թյու նը տե ղա մա սե րի տե ղան քի և դրանց վտան գի աս տի ճա նի մա սին հա-
մար ժեք չէ: Հետևա բար ան հրա ժեշտ է հաշ վա ռել այդ տե ղա մա սե րը, գնա հա տել դրան ցից ե կող 
վտան գը և մշա կել վե րա կանգն ման կամ ռե կուլ տի վա ցիայի ա ռաջ նա հերթ մի ջո ցա ռում նե րի ցու-
ցակ (ն ման աշ խա տան քը պետք է լավ հա մա կարգ վի հան քե րի թա փոն նե րի խնդ րի լուծ մանն 
ուղղ ված ջան քե րի հետ, ո րոնք դի տարկ վում են գլուխ 10-ում և նե րառ ված են վերն ա ռա ջարկ վող 
ՇՄՈՆ ու սում նա սի րու թյան մեջ): 

b. Այն, որ ո րոշ տե ղա մա սեր թո ղել են ա ռանց վե րա կանգն ման, բա ցատր վում է գու ցե այն պատ ճա-
ռով, որ դրանք դիտ վում են որ պես պե տա կան ակ տիվ ներ, ո րոնք պետք է պաշտ պան վեն ա պա գա 
հնա րա վոր ներդ րում նե րը և տն տե սա կան զար գա ցու մը խթա նե լու հա մար: Հար կա վոր է ո րո շել՝ 
նման հիմ նա վո րումն ի րո՞ք հա մար ժեք է և պի տա նի, քա նի որ նման մտա ծե լա կեր պը ըն դուն ված չէ 
այլ հան քար դյու նա բե րա կան ե րկր նե րում: 

Զ գա լի ներ գոր ծու թյուն են ա ռա ջաց նում ըն թա ցիկ հան քար դյու նա բե րա կան գոր ծո ղու թյուն նե րը, և պարզ 
է, որ է կո լո գիա պես կա յուն հան քային ո լորտ ու նե նա լու հա մար հիմ նա կան քայ լը պետք է ա նեն հան քար դյու-
նա բե րա կան ըն կե րու թյուն նե րը, այսինքն՝ պար զա պես « գոր ծեն ա վե լի լավ»: Ա վե լի լավ կա տա րո ղա կա նին 
նպաս տող նա խա ձեռ նու թյուն նե րը կա րող են նե րա ռել հետևյա լը. 

a. Մաս նա վոր հատ վա ծի նա խա ձեռ նու թյուն նե րի խրա խու սում, այդ թվում Հան քար դյու նա բե րող նե-
րի պա լա տի ստեղ ծում, որ տեղ ըն կե րու թյուն նե րը կա րող են կա մա վոր պար տա վոր վել աշ խա տել 
ո րո շա կի ստան դարտ նե րի հա մա ձայն: Հատ կա պես ա վե լի փոքր ըն դեր քօգ տա գոր ծող նե րի աշ խա-
տանքն այս ա ռու մով կարևոր կա րող է լի նել, ո րով հետև հնա րա վոր է, որ նրանց ը նդ հա նուր ոչ բա-
վա րար աշ խա տան քի պատ ճառ նե րից մե կը փոր ձի և գի տե լիք նե րի պա կա սը լի նի, և եր կու դեպ-
քում էլ կա րող է մա սամբ լրաց վել ա վե լի մեծ մաս նա գի տա կան մարմ նին ան դա մակ ցե լու շնոր հիվ: 
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b. Բա րե լա վել վե րահս կո ղու թյու նը և հս կո ղու թյու նը, ի նչ պես նաև խախ տում նե րի հա մար խս տաց նել 
բնա պահ պա նա կան տույ ժե րը:

c. Հ զո րաց նել և խրա խու սել ՔՀԿ-նե րի և տե ղա կան հա մայնք նե րի դերն ու հնա րա վո րու թյուն նե րը՝ 
ըն կե րու թյուն նե րի աշ խա տան քը մշ տա դի տար կե լու և հան քար դյու նա հա նող ըն կե րու թյուն նե րի 
խախ տում նե րի մա սին իշ խա նու թյուն նե րին զե կու ցե լու ուղ ղու թյամբ: 

Հաշ վի առ նե լով այն, որ շա հա գործ վող կամ շա հա գործ ման նա խա պատ րաստ վող խո շոր հան քար դյու-
նա բե րա կան ծրագ րե րը փոք րա թիվ են (ԶՊՄԿ, Թե ղուտ և Ա մուլ սար)՝ հնա րա վոր է, որ նրան ցից որևէ մե-
կը ստանձ նի « փո փո խու թյան միջ նոր դի» դե րը: Հատ կան շա կան է, որ Հա մաշ խար հային բանկն ա ջակ ցել է 
նման նա խա ձեռ նու թյան Հնդ կաս տա նի Օ դի շա նա հան գում, որ տեղ խո շոր պե տա կան հան քար դյու նա հա նող 
ձեռ նար կու թյունն ա ջակ ցու թյուն է ստա ցել փո փո խու թյան միջ նորդ դառ նա լու հա մար (տե՛ս ստորև ներ դի րը): 
Սա կայն Հա յաս տա նում այդ նա խա ձեռ նու թյան ի րա կա նա ցու մը կապ ված է սահ մա նա փա կում նե րի հետ, քա-
նի որ Օ դի շայի դեպ քում ձեռ նար կու թյու նը պատ կա նում է պե տու թյա նը, ի սկ Հա յաս տա նում ըն կե րու թյուն նե-
րը մաս նա վոր են, և կա ռա վա րու թյու նը կամ որևէ այլ մար մին քիչ բան կա րող է ա նել նրանց «ա վե լին» կա-
տա րե լու պար տադր ման հար ցում: Այ սու հան դերձ կա րող է գո յու թյուն ու նե նալ մե խա նիզմ, ո րով հնա րա վոր 
լի նի ա ռն վազն խրա խու սել նման դե րի ստանձ նու մը: Օ րի նակ՝ ՄՖԿ-ի և ՎԶԵԲ-ի ֆի նան սա վո րու մը կա րող 
է տրա մադր վել ըն կե րու թյա նը` նրա կող մից ո րոշ չա փով փո փո խու թյան միջ նոր դի դեր ստանձ նե լու պայ մա-
նով:

Ներ դիր. Օ դի շայի հան քար դյու նա հա նող կոր պո րա ցիան որ պես փո փո խու թյան միջ նորդ
 Հա մաշ խար հային բան կի խումբն ա ջակ ցել է Օ դի շայի նա հան գին հան քար դյու նա բե րու թյան ո լոր տի 

կա յուն զար գաց ման տար բեր ծրագ րե րի մի ջո ցով: Բա րե փո խում նե րի ի րա կա նաց ման ե ղա նակ նե րից մե-
կը Օ դի շայի հան քար դյու նա հա նող կոր պո րա ցիայի (Օ ՀԿ)՝ որ պես « փո փո խու թյան միջ նոր դի» ը նտ րու-
թյունն էր: Օ ՀԿ-ն խո շոր պե տա կան ձեռ նար կու թյուն է, ո րը հիմ նա կա նում զբաղ վում է եր կա թի և քրո մի 
ար դյու նա հան մամբ: Հա մաշ խար հային բանկն ա ջակ ցել է այս ձեռ նար կու թյան գոր ծու նե ու թյան հա մե-
մա տա կան վեր լու ծու թյան և ռազ մա վա րա կան ծրագ րի կազմ ման աշ խա տան քին` նպա տակ ու նե նա լով 
Օ ՀԿ-ում ներդ նել հա մաշ խար հային հա ջող գոր ծե լա կեր պե րը, ո րոնք այ նու հետև կբարձ րաց նեն ծան րա-
ձո ղը և կշա հագրգ ռեն մյուս նե րին հետևե լու Օ ԳԿ-ի օ րի նա կին: Վեր լու ծու թյու նը նե րա ռել է հինգ հիմ նա-
կան ա ռա ջադ րանք. 

(i) Գոր ծառ նու թյուն նե րի վեր լու ծու թյուն` հա մե մա տած նույն ո լոր տի ըն կե րու թյուն նե րի ներ կա յա-
ցուց չա կան խմ բի հետ: Ո րոշ վել են այն գոր ծո ղու թյուն նե րը, ո րոնք հնա րա վո րու թյուն կտան 
Օ ՀԿ-ին հաս նե լու նշ ված խմ բին` ար տադ րու թյան, ծախ սե րի կա ռուց ված քի, ար տադ րու թյան 
հս կո ղու թյան, ՏՏ-ի, ար տադ րան քի ո րա կի, աշ խա տան քի ա ռողջ և ա պա հով պայ ման նե րի և 
այլ նի ա ռու մով:

(ii) Օգ տա կար հա նա ծո նե րի գնա հա տում` Օ ՀԿ-ի օգ տա կար հա նա ծո նե րի բա զայի (գո յու թյուն ու-
նե ցող հան քե րի և չմ շակ ված օգ տա կար հա նա ծո նե րի) մա սին ամ բող ջա կան պատ կե րա ցում 
կազ մե լու նպա տա կով: 

(iii) Սցե նար նե րի վեր լու ծու թյուն. ներ քին և ար տա քին գոր ծոն նե րի, ապ րանք նե րի գնե րի եր կա-
րա ժամ կետ մի տում նե րի հի ման վրա մշակ վել են տար բեր սցե նար ներ:

(iv) Զար գաց մանն ուղղ ված գոր ծո ղու թյուն նե րի ռազ մա վա րա կան ա ռաջ նա հեր թու թյուն նե րի ո րո-
շում` հիմն ված (i)-ի, (ii)-ի և (iii)-ի ար դյունք նե րի վրա, որ տեղ մո դե լա վոր վել և մշակ վել են ար-
տադ րու թյան կան խա տե սում նե րը և ներդ րու մային կա րիք նե րը: Ա ռաջ նա հեր թու թյուն նե րը նե-
րա ռել են հա մա պա տաս խան ծրագ րե րի ներդ րու մային ծրագ րե րը, դրա մա կան հոս քե րի կան-
խա տե սում նե րը և ԶՆԱ-ի վեր լու ծու թյուն նե րը: 

(v) Ու սում նա սի րու թյուն և ա ռա ջար կու թյուն ներ, ո րոնք նե րա ռել են ար տադ րա կան և ներդ րու-
մային մի շարք ծրագ րեր, ի նչ պես նաև գոր ծա րար մո դել նե րը:
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 Հան քե րի փակ ման և ռե կուլ տի վա ցիայի հա մար առ կա մի ջոց նե րը (Բ նու թյան և շր ջա կա մի ջա վայ րի 
պահ պա նու թյան դրա մագ լուխ) կազ մում են շուրջ 2 մլն ԱՄՆ դո լար (2015 թ. վեր ջին), ո րը հա մար ժեք գու-
մար չէ այժմ գոր ծող ա ռա վել խո շոր հան քե րից գո նե մե կը վե րա կանգ նե լու հա մար: Հետևա բար ան հրա-
ժեշտ է ա պա հո վել, որ դրա մագլ խի հաշ վին փո խանց վող գու մար նե րը զգա լի ո րեն ա վե լա նան, և ներ կայիս 
ըն դերքօգ տա գոր ծո ղի և նախ կին սե փա կա նա տի րոջ (այդ թվում պե տու թյան) ներդ րած մի ջոց նե րը բա վա-
րար լի նեն տվյալ հան քը տվյալ պա հին փա կե լու ծախ սե րը հո գա լու հա մար: Այ սինքն՝ դրա մագ լու խը պետք է 
սեր տո րեն կապ ված լի նի ըն կե րու թյուն նե րին ներ կա յաց վող պա հան ջի կա տար ման հետ, այն է՝ կա նո նա վոր 
պար բե րա կա նու թյամբ կազ մել փակ ման նո րաց ված ծրագ րեր՝ ը նդ գր կե լով նա խա տես վող ծախ սե րը: 

Ինչ վե րա բե րում է հան քե րի մո տա կայ քում գտն վող հա մայնք նե րին, մար տահ րա վերն այն է, որ հար կա-
վոր է ա պա հո վել այդ հա մայնք նե րի մաս նակ ցու թյու նը ո րո շում նե րի կա յաց ման և ազ դե ցու թյան գնա հատ-
ման գոր ծըն թա ցում, ի նչ պես սահ մա նում են գոր ծող օ րենք ներն ու օ րենսդ րա կան ակ տե րը: Մի ջազ գային 
փոր ձը ցույց է տա լիս, որ ՀԿ-նե րը և ՔՀԿ-նե րը հա ճախ է կո լո գիա կան և սո ցիալ-տն տե սա կան բա վա կան 
գի տե լիք ներ ու նեն և, հետևա բար, կա րող են նպաս տել հան քային ո լոր տի հիմ նա վոր զար գաց մա նը: Այս դե-
րը նրանք կա րող են կա տա րել ոչ միայն որ պես ի րա վա պաշտ պան կազ մա կեր պու թյուն, այլև որ պես ՀԿ-ներ, 
ո րոնք հան քար դյու նա բե րա կան հա մայնք նե րում կա րող են գոր ծել որ պես կա րո ղու թյուն նե րի զար գաց ման և 
վե րա պատ րաստ ման ռե սուրս ներ: Հա մայնք նե րի կա րո ղու թյուն նե րի և ի րա զեկ ման նման զար գա ցու մը կա-
րող է նպաս տել ի մաս տա լից մաս նակ ցու թյա նը ծրագ րի պլա նա վոր ման և մշ տա դի տարկ ման աշ խա տանք-
նե րում, ի նչ պես նաև խթա նել վե րաբ նա կեց ման և փոխ հա տուց ման բա նակ ցու թյուն նե րը կա ռու ցա պա տող նե-
րի հետ և այդ պի սով նպաս տել կոնֆլիկտի կան խար գել մա նը: Այս պի սով, հան քար դյու նա բե րու թյան ո լոր տի 
զար գա ցու մը կօգտ վի նպաս տող մի ջա վայ րից, որ տեղ քա ղա քա ցիա կան հա սա րա կու թյու նը խրա խուս վում է 
քա ղա քա կա նու թյան և օ րենք նե րի մշակ ման, ի նչ պես նաև ո լոր տի կա ռա վար ման և վե րահս կո ղու թյան աշ-
խա տանք նե րին մաս նակ ցե լու հա մար: Սա կայն ՔՀԿ-նե րը պետք է ա ռա ջին հեր թին պատ րաստ վեն այս 
ո լոր տի մա սին գի տե լիք նե րի և ընկալումների հզո րաց ման ա ռու մով: 
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 8. Հան քար դյու նա բե րա կան թա փոն նե րի կա ռա վա րում

8.1. Ներածություն 
Հա յաս տա նում, ի նչ պես նաև ամ բողջ աշ խար հում, հան քար դյու նա բե րու թյան ար դյուն քում ա վե լի շատ 

թա փոն է ա ռա ջա նում, քան որևէ այլ ո լոր տում: Հետևա բար մարդ կանց ա ռող ջու թյան և շր ջա կա մի ջա վայ րի 
պահ պա նու թյան ա պա հով ման ա ռու մով հան քա վայ րե րի թա փոն նե րի պատ շաճ կա ռա վա րու մը հա ճախ ա ռա-
վել կարևոր խն դիր է հան քար դյու նա հան ման տա րածք նե րում: 

Այս ա ռա ջադ րան քի թի րա խը հան քար դյու նա բե րու թյան պո չերն են, սա կայն կարևոր է գի տակ ցել, որ 
կան մի քա նի տե սա կի հան քար դյու նա բե րա կան թա փոն ներ.

a.  Մա կա բաց ված ա պա րը ա մուլ մա կե րե սով հող կամ քար է, ո րը պետք է հե ռաց վի` բաց հան քե րի 
շա հա գործ ման ըն թաց քում հան քա քա րի հա սա նե լի ու թյու նը ա պա հո վե լու հա մար: 

b. Դա տարկ ա պա րը հան քա քա րի մար մի նը շր ջա պա տող նյութն է, ո րը որևէ տն տե սա կան ար ժեք 
չու նի, բայց պետք է հե ռաց վի հան քա քա րի հետ միա սին բաց հան քի կամ ստո րերկ րյա հան քար-
դյու նա բե րա կան աշ խա տանք նե րի ըն թաց քում: Մինչ դեռ դա տարկ ա պա րը չի հան քայ նաց վում 
տն տե սա կան ա ռու մով, այն ա մեն դեպ քում կա րող է ու նե նալ հան քային պա րու նա կու թյուն, ո րը 
պետք է հաշ վի ա ռն վի շր ջա կա մի ջա վայ րի կա ռա վար ման հա մար (օ րի նակ՝ պի րի տը, որ կա րող 
է ա վե լաց նել ա պա րաթթ վային դրե նա ժը (ARD/ԱԹԴ): Մա կա բաց ված ա պա րը և դա տարկ ա պա րը 
կա րող են պահ վել հա տուկ լցա կույ տե րում, որ պես զի հե տո օգ տա գործ վեն հան քա վայ րի տա րած քի 
վե րա կանգն ման հա մար:

c.  Պո չերն օգ տա կար հա նա ծո նե րի մշակ ման գոր ծո ղու թյուն նե րի հետևանք են: Դրանց չա փե րը տա-
տան վում են ա վա զից մինչև կա վի մե ծու թյուն ու նե ցող մաս նիկ ներ, ո րոնք ա ռա ջա նում են հան քա-
քա րը ման րաց նե լուց և ա ղա լուց հե տո՝ օգ տա կար հա նա ծո նե րի ար դյու նա հան ման նպա տա կով: 
Պո չե րը սո վո րա բար տե ղա փոխ վում են որ պես սուս պեն զիա և պահ վում են ա ռան ձին թա փոն նե րի 
տե ղադր ման օբյեկտ նե րում, ո րոնք հա ճախ հի շա տակ վում են որ պես պո չամ բար ներ: 

d. Դա տարկ կույ տային լու ծա հան ման նյու թե րը ձևա վոր վում են ման րաց ված (խո շո րա հա տիկ) կամ 
ե ռա կալ ված (ման րա հա տիկ) հան քա քա րից, ո րը մնում է դա տարկ կույ տային լու ծա հան ման տե-
ղան քում հան քա քա րի լու ծա հա նումն ա վար տե լուց հե տո: 

e. Ա պա րաթթ վային դրե նա ժի վե րամ շակ ման ար գա սի քը (տե՛ս բա ցատ րա կան ներ դի րը 8-րդ գլ-
խում), ը նդ հա նուր առ մամբ ձևա վոր վում է՝ Ա ԹԴ-ին կիր ա վե լաց նե լով, ին չի ար դյուն քում ստաց-
վում է շատ ցածր խտու թյուն ու նե ցող մե տա ղա կան հիդ րօք սիդ նե րի ար գա սիք: Ե թե Ա ԹԴ-ն վե-
րամ շակ վում է հան քի/օգ տա կար հա նա ծո նե րի վե րամ շակ ման գոր ծա րա նի շա հա գործ ման փու-
լում, սո վո րա բար խառն վում է պո չե րի հետ և պահ վում պո չամ բար նե րում: 

Հան քար դյու նա հան ման թա փոն նե րի պա հես տա վոր ման հետ կապ ված հիմ նա կան ռիս կե րը կա րող են 
բա ժան վել հետևյալ կար գե րի. 1) շր ջա կա մի ջա վայ րի հետ կապ ված ռիս կեր, 2) ֆի զի կա կան ան կա յու նու թյան 
հետ կապ ված ռիս կեր: Բնա պահ պա նա կան ռիս կե րը հիմ նա կա նում պայ մա նա վոր ված են հան քի թա փոն նե րի 
մեջ վտան գա վոր նյու թե րի առ կա յու թյամբ (օ րի նակ՝ ցիա նիդ, քի միա կան նյու թեր, տար բեր մե տաղ ներ և ար-
տադ րա կան քի մի կատ ներ, մե տա լոիդ ներ), վտան գա վոր դառ նա լու հա վա նա կա նու թյուն ու նե ցող նյու թե րով 
(օ րի նակ՝ սուլ ֆիդ նե րի օք սի դա ցում, ին չը կա րող է հան գեց նել Ա ԹԴ-ի ա ռա ջաց ման) և մանր մաս նիկ նե րի 
պա րու նա կու թյամբ, հիմ նա կա նում՝ պո չամ բար նե րում: Աղյուսակ 9.1-ում ամ փոփ ված են ռիս կե րը, հա վա նա-
կան ազ դե ցու թյու նը շր ջա կա մի ջա վայ րի վրա և հան քե րի թա փոն նե րի կա ռա վար ման մեջ օգ տա գործ վող 
տի պիկ մեղ մաց ման մի ջո ցա ռում նե րը: 
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Աղյուսակ 8.1. Հիմ ա կան բնա պահ պա նա կան ռիս կե րը, հա վա նա կան ազ դե ցու թյու նը և բնո րոշ մեղ մաց-
ման մի ջո ցա ռում ե րը հան քար դյու նա բե րա կան թա փոն նե րի տար բեր տե սա կի օբյեկտ նե րի հա մար

Օբյեկտ Ռիս կը Հա վա նա կան ա ռաջ նային ազ
դե ցու թյուն(ներ)ը

Բ նո րոշ մեղ մաց ման մի ջո ցա ռում 
(ռիս կի կա ռա վա րում)

Դա տարկ 
ա պար նե րի 
լցա կույտ

ԱԹԴ-ի ա ռա ջաց ման նե-
րուժ ու նե ցող թա փոն նե րի 
պա հես տա վո րում 

Աղ տոտ ված ներ թա փան ցում 
գրուն տային ջրեր (լուծ ված մե-
տաղ ներ)

Ջ րա կա յուն շերտ, շր ջագ ծի ար-
գե լա պատ նեշ, Ա ԹԴ-ի թա փոն-
նե րի խառ նում չե զո քաց նող թա-
փոն նե րի հետ

Դա տարկ 
ա պար նե րի 
լցա կույտ

ԱԹԴ-ի նե րուժ ու նե ցող 
թա փոն նե րի պա հես տա-
վո րում 

Աղ տոտ ված ար տա հոսք դե պի 
մա կերևու թային ջրեր (պինդ և 
լուծ ված մե տաղ ներ) 

Ջ րա կա յուն շերտ, շր ջագ ծի ար-
գե լա պատ նեշ, Ա ԹԴ-ի թա փոն-
նե րի խառ նում չե զո քաց նող թա-
փոն նե րի հետ

Դա տարկ 
ա պար նե րի 
լցա կույտ

Օ դով տե ղա փոխ վող փո շի 
(աղ տոտ ված կամ ոչ աղ-
տոտ ված)

Մարդ կանց և կեն դա նի նե րի 
ա ռող ջու թյուն (ին հա լա ցիա), հո-
ղի աղ տո տում (պինդ նյու թեր)

Մա կե րե սի ծած կեր

Պո չամ բար Աղ տոտ ված նյու թե րի 
պա հես տա վո րում (պո-
չամ բար նե րում քի միա կան 
նյու թե րով մշա կու մը և/ կամ 
Ա ԹԴ-ի հնա րա վոր առ կա-
յու թյու նը)

Ս տո րերկ րյա ջրե րի աղ տո տում Ջ րա կա յուն շերտ, շր ջագ ծի ար-
գե լա պատ նեշ, Ա ԹԴ հան քա-
նյու թե րի ծա վա լային ֆլո տա ցիա՝ 
ա ռան ձին պա հես տա վոր ման 
հա մար

Պո չամ բար Աղ տոտ ված նյու թե րի 
պա հես տա վո րում (պո-
չամ բար նե րում քի միա կան 
նյու թե րով մշա կու մը և/ կամ 
Ա ԹԴ-ի հնա րա վոր առ կա-
յու թյու նը)

Աղ տոտ ված ար տա հոսք դե պի 
մա կերևու թային ջրեր (պինդ և 
լուծ ված մե տաղ ներ) 

Մա կե րե սի ծած կեր

Պո չամ բար Պո չամ բար նե րի ա վա-
զա նի ջրի բաց թո ղում 
մա կերևու թային ջրի մեջ, 
շր ջա կա մի ջա վայր (տեխ-
նո լո գիա կան ջուր) 

Մա կերևու թային ջրե րի աղ տո-
տում (պինդ նյու թեր և տեխ նո լո-
գիա կան քի մի կատ ներ)

Ա վա զա նի ջու րը կր կին վե րամ-
շակ ման հանձ նել մաքր ման կա-
յան, վե րամ շա կել/ մաք րել ջու րը 
նախ քան դուրս թա փե լը

Պո չամ բար Օ դով տե ղա փոխ վող փո շի 
(աղ տոտ ված կամ ոչ աղ-
տոտ ված)

Մարդ կանց և կեն դա նի նե րի 
ա ռող ջու թյուն (ին հա լա ցիա), հո-
ղի աղ տո տում (պինդ նյու թեր)

Մա կե րե սի ծած կեր

ԴԿԼՏ* Օգ տա գործ ված (լու ծա-
հան ված) հան քա քա րի 
պա հես տա վո րում 

Ս տո րերկ րյա ջրե րի աղ տո տում Ար դեն ե րես պատ ված

ԴԿԼՏ Օ դով տե ղա փոխ վող փո շի Մարդ կանց և կեն դա նի նե րի 
ա ռող ջու թյուն (ին հա լա ցիա), հո-
ղի աղ տո տում (պինդ նյու թեր)

Մա կե րե սի ծած կեր (ա նհ րա ժեշ-
տու թյան դեպ քում)

ԱԹԴ ** Ներ թա փան ցում Ս տո րերկ րյա ջրե րի աղ տո տում Ա վա զա նի պահ պա նում

* Դա տարկ կույ տային լու ծա հան ման տե ղանք 
**Ա պա րաթթ վային դրե նա ժի վե րամ շակ ման օբյեկտ
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 Հան քար դյու նա բե րա կան թա փոն նե րի դի տարկ ման ժա մա նակ հա ճախ հիմ նա վոր ված է պո չամ բար նե րին 
ու շադ րու թյուն դարձ նե լը, քա նի որ ֆի զի կա կան ան կա յու նու թյան պայ ման նե րում պո չամ բար նե րը կա րող են 
լի նել չա փա զանց շար ժու նակ: Նման ֆի զի կա կան ան կա յու նու թյու նը կա րող է տե ղի ու նե նալ (1) ամ բար տա-
կի պա տի փլուզ ման կամ (2) ար տա հոս քի պատ ճա ռով: Գո յու թյուն ու նեն ո րո շա կի մե խա նիզմ ներ, ո րոնք 
նպաս տում են պատ նե շի պա տի փլուզ մա նը, դրան ցից ե ն՝ սեյս միկ բեռն վա ծու թյու նը, ա վա զա նի/լ ճա կի ջրի 
բարձր մա կար դակ նե րը, ար տա հոս քի դեպ քե րը, բարձ րաց ման բարձր ա րա գու թյու նը (ե րբ պատ նե շի պա տը 
բարձ րաց նում են չա փա զանց ա րագ) և տար բեր նա խագ ծային գոր ծոն նե րը (օ րի նակ՝ պա տի ան հա մա պա-
տաս խան ան կյուն նե րը, հիմ քի հո ղի պայ ման նե րի ոչ պատ շաճ հե տա զո տու թյու նը): Նման ռիս կե րի վեր ջին 
օ րի նակ նե րից են Կա նա դայի Մաունթ Փոլ լի պո չամ բա րի (2014 թ. ազ դե ցու թյուն է ու նե ցել շր ջա կա մի ջա վայ-
րի վրա) և Բրա զի լիայի Սա մար կո պո չամ բա րի (2015 թ.՝ շր ջա կա մի ջա վայ րի վրա ազ դե ցու թյամբ և մարդ-
կային զո հե րով) ա ղե տա լի փլու զում նե րը:

 Ֆի զի կա կան վտան գի հետ կապ ված (ան կա յու նու թյան) վտանգ նե րը դի տար կե լիս սո վո րա բար խոս քը 
կյան քի հա վա նա կան կորս տի և շր ջա կա մի ջա վայ րի վրա ներ գոր ծու թյան մա սին է: Ի նչ վե րա բե րում է ֆի-
զի կա կան ան կա յու նու թյան և կյան քի կորս տի հետ կապ ված ռիս կի մա կար դակ նե րին, ա պա դրանք նույն պես 
կախ ված են նրա նից, թե որ քան մոտ են պո չամ բար նե րը բնա կե լի վայ րե րին: 

Պո չե րի տե ղադր ման օբյեկտ նե րի/ պո չամ բար նե րի նա խա գի ծը շատ կարևոր է ֆի զի կա կան կա յու նու թյան 
հետ կապ ված ռիս կե րի տե սան կյու նից: Այդ կարևո րու թյու նը ցու ցադ րե լու նպա տա կով պատ կեր 8.1-ում ներ-
կա յաց ված են եր կու նա խագ ծի օ րի նակ ներ՝ վե րըն թաց բարձ րաց ման և վա րըն թաց կա ռուց ման նա խագ ծե-
րը: Վե րըն թաց բարձ րաց ման նա խագ ծով ամ բար տակ նե րի կա ռու ցումն ա վե լի է ժան է, բայց դրանց փլուզ-
վե լու հա վա նա կա նու թյու նը շատ ա վե լի բարձր է սեյս միկ ակ տի վու թյան, ա վա զա նի ջրի վատ կա ռա վար ման 
և չա փա զանց ա րագ բարձ րաց ման պա րա գա յում: 

ՎԵՐԸՆԹԱՑ 
ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆ

ԱՌԱՋԻՆ ՓՈՒԼ

ԵՐՐՈՐԴ ՓՈՒԼ

ՉՈՐՐՈՐԴ ՓՈՒԼ

ԵՐԿՐՈՐԴ ՓՈՒԼ

Թույլ/փխր. պոչեր

Թույլ պոչեր

Թույլ պոչեր

Զտող ավազան

Ապարախյուս

Պոչամբարի ափի

Մանրահատիկ պոչ Խոշորահատիկ 

Պոչատար Առաջնային 
պատվար

Խոշորահատիկ պոչեր 
կամ դատարկ ապար 
կամ հողի լիցք

Խոշորահատիկ պոչեր 
կամ դատարկ ապար 
կամ հողի լիցք

Խոշորահատիկ պոչեր 
կամ դատարկ ապար 
կամ հողի լիցք

ջրթողը
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ՎԱՐԸՆԹԱՑ 
ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆ

ԱՌԱՋԻՆ ՓՈՒԼ

ԵՐՐՈՐԴ ՓՈՒԼ

ՉՈՐՐՈՐԴ ՓՈՒԼ

ԵՐԿՐՈՐԴ ՓՈՒԼ

Թույլ պոչեր

Թույլ պոչեր

Թույլ պոչեր Ամուր պատնեշ

Ամուր պատնեշ

Ավազանի ջուր Հողային լիցք

Հողային 
լիցք

Առաջնային պատվար

Ֆիլտր/զտիչ

Ֆիլտր

Խոշորահատիկ պոչեր 
կամ դատարկ ապար 
կամ հողի լիցք

Խոշորահատիկ պոչեր 
կամ դատարկ ապար 
կամ հողի լիցք

Խոշորահատիկ պոչեր 
կամ դատարկ ապար 
կամ հողի լիցք

Պատ կեր 8.1. Վե րըն թաց բարձ րաց ման և վա րըն թաց կա ռուց ման նա խագ ծե րով պո չամ բար նե րի սխե մա տիկ 
ցուցադրումը

Այն ե րկ րում, որ տեղ հան քային ար դյու նա բե րու թյու նը հա մար ժեք է կար գա վոր վում է (այ սինքն՝ գո յու թյուն 
ու նեն և ի րա կա նաց վում են հա մա պա տաս խան օ րենք ներ), այն տեղ հնա րա վոր է հան քար դյու նա բե րա կան 
թա փոն նե րը կա ռա վա րել լա վա գույն փոր ձին հա մա պա տաս խան: Սա ել նում է շր ջա կա մի ջա վայ րի վատ կա-
ռա վար ման և մաս նա վո րա պես` պո չամ բար նե րի ա ղե տա լի փլուզ ման հետ կապ ված մեծ ծախ սե րից: Նման 
դեպ քե րում շր ջա կա մի ջա վայ րի վե րա կանգն ման պար տա վո րու թյու նը և մյուս պար տա վո րու թյուն նե րը կա րող 
են հան գեց նել ըն կե րու թյան շու կա յա կան ար ժե քի վատ թա րաց ման և աշ խա տանք նե րի կա սեց ման: Հետևա-
բար պո չե րի կա ռա վար ման լա վա գույն փոր ձի կի րառ ման ծախ սե րը փոխ հա տուց վում են հա վա նա կան լուրջ 
մի ջա դե պե րի ռիս կի կր ճատ մամբ: 

8.2. Հանքարդյունաբերական թափոնների ելակետային վիճակը
 Հա յաս տա նում կա 21 պո չամ բար, ո րոն ցից 13-ը գոր ծող են և բա ցի եր կու սից, բո լո րը գտն վում են Սյու-

նի քի կամ Լո ռու մար զում (ա ղյու սակ 8.2): Զան գե զու րի պղն ձա մո լիբ դե նային կոմ բի նա տի Ա րծ վա նի կի պո-
չամ բա րը գոր ծող պո չամ բա նե րից ա մե նա խո շորն է, ո րի ներ կայիս ծա վա լը կազ մում է բո լոր պո չամ բար նե րի 
շուրջ 75 տո կո սը: Վեր ջերս շա հա գործ ման հանձն ված Թե ղու տի պո չամ բա րը նույն պես նա խագծ ված է մեծ 
ծա վալ նե րի հա մար, ո րը հա մա պա տաս խա նում է բո լոր պո չամ բար նե րի հա մար նա խագծ ված ծա վա լի շուրջ 
30 տո կո սին: Մնա ցած պո չամ բար նե րը շատ ա վե լի փոքր են, քան այդ եր կու սը: Հա յաս տա նում հի մա լու ծա-
զատ ման աշ խա տանք նե րը կա տար վում են միայն Ա րա րա տի ոս կու ար դյու նա հան ման գոր ծա րա նում, ե րկ-
րորդ նման օբյեկ տը կկա ռուց վի, ե թե ի րա կա նու թյուն դառ նա Ա մուլ սա րի ոս կու հան քի ծրա գի րը: 

Մեր ա ռա ջադ րան քի շր ջա նակ նե րում այ ցե լել ե նք 7 գոր ծող և 4 կոն սեր վաց ված պո չամ բար ներ: Հան-
քար դյու նա բե րա կան թա փոն նե րի պա հես տա վոր ման օբյեկտ նե րի (շա հա գործ վող և ոչ շա հա գործ վող/լք ված) 
գնա հա տու մը բա ցա հայ տեց, որ պո չամ բար նե րի ռիս կը ֆի զի կա կան կա յու նու թյան ա ռու մով շատ ա վե լի մեծ 
է, քան դա տարկ ա պար նե րի կամ մա կա բաց ված ա պա րի լցա կույ տե րից ե կող վտան գը: Սա վե րա բե րում 
է նաև բնա պահ պա նա կան ռիս կե րին: Այդ պատ ճա ռով էլ զե կույ ցի այս բա ժինն ան դրա դառ նում է պո չամ-
բար նե րի կա ռուց վածք նե րին: Սա կայն ել նե լով դաշ տային այ ցե լու թյուն նե րի ժա մա նակ կա տար ված մեր դի-
տար կում նե րից՝ հարկ է նշել, որ դա տարկ ա պա րի հետ կապ ված խն դիրն ա մենևին էլ ան նշան չէ: Ա ռն վազն 
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մեկ գոր ծող հան քի այ ցե լու թյան ժա մա նակ նկատ վե ցին ոչ պատ շաճ նա խագծ ված և տե ղադր ված դա տարկ 
ա պա րի լցա կույ տեր, ո րոնք ա պա րաթթ վային դրե նաժ ա ռա ջաց նող նյու թե րի նե րուժ ու նեն: 

Աղյուսակ 8.2. Հա յաս տա նի պո չամ բար նե րը 2014 թ. հուն վա րի 1-ի դրու թյամբ. տչ=տ վյալ ներ չկան (Երևա նի պե տա-
կան հա մալ սա րա նի Կա յուն զար գաց ման կենտ րո նի կազ մած ա ղյու սա կի փո փոխ ված տար բե րակ)

Պո չամ բա րի 
ա նու նը

Մարզ Վայ րը և ար դյու նա հան վող 
մե տաղ նե րը 

Կար գա վի
ճա կը

Նա խագծ ված 
ծա վալ (մլն մ3)

Փաս տա ցի 
ծա վալ (մլն մ3)

1 Արծ վա նիկ Սյու նիք Քա ջա րան (պ ղինձ, մո լիբ դեն) Գոր ծող 310 270.0
2 Ող ջի Սյու նիք Քա ջա րան (պ ղինձ, մո լիբ դեն) Կոն սեր վաց-

ված (1977)
30 19.4

3 Փուխ րուտ Սյու նիք Քա ջա րան (պ ղինձ, մո լիբ դեն) Կոն սեր վաց-
ված (1969)

6.0 3.2

4 Դա րա ձոր Սյու նիք Քա ջա րան (պ ղինձ, մո լիբ դեն) Կոն սեր վաց-
ված (1961)

4.0 3.0

5 Գե ղա նուշ 1 Սյու նիք Շա հու մյան (պ ղինձ, կա պար, 
ցինկ, ոս կի)

Գոր ծող 11 5.8

6 Արծ վա նի կի 
տա րածք 

Սյու նիք Կա պան (պ ղինձ) Կոն սեր վաց-
ված (2008)*

1.1 1.0

7 Ա գա րակ-1 Սյու նիք Ա գա րակ (պ ղինձ, մո լիբ դեն) Գոր ծող 9.1 1.0
8 Ա գա րակ -2 Սյու նիք Ա գա րակ (պ ղինձ, մո լիբ դեն) Գոր ծող 17.9 7.0
9 Ա գա րակ -3 Սյու նիք Ա գա րակ (պ ղինձ, մո լիբ դեն) Գոր ծող ** 40.9 38.6
10 Դաս տա կերտ Սյու նիք Դաս տա կերտ (պ ղինձ, մո լիբ-

դեն)
Կոն սեր վաց-
ված (1968)

3.1 1.5

11 Տեր տե րա սար Սյու նիք Տեր տե րա սար (ոս կի) Գոր ծող տչ 0.03
12 Հան քա սար Սյու նիք Հան քա սար (պ ղինձ, մո լիբ-

դեն)
Գոր ծող 2.5 0.04

13 Ա լա վեր դի Լո ռի Ա լա վեր դի (պ ղինձ) Կոն սեր վաց-
ված

0.5 0.4

14 Ախ թա լա-1 Լո ռի Ախ թա լա, Շամ լուղ (պ ղինձ, 
կա պար, ցինկ) 

Գոր ծող 3.2 1.1

15 Ախ թա լա -2 Լո ռի Ախ թա լա, Շամ լուղ (պ ղինձ, 
կա պար, ցինկ)

Կոն սեր վաց-
ված (1988)

0.5 0.4

16 Ախ թա լա -3 Լո ռի Ախ թա լա, Շամ լուղ (պ ղինձ, 
կա պար, ցինկ)

Կոն սեր վաց-
ված (1989)

0.4 0.3

17 Ար մա նիս Լո ռի Ար մա նիս (պ ղինձ, կա պար, 
ցինկ) 

Գոր ծող տչ 0.08

18 Մ ղարթ Լո ռի Մ ղարթ (ոս կի) Գոր ծող 0.1 0.08
19 Թե ղուտ Լո ռի Թե ղուտ (պ ղինձ, մո լիբ դեն) Գոր ծող *** 180 տչ
20 Թուխ մա նուկ Ա րա գա-

ծոտն
Թուխ մա նուկ (ոս կի) Գոր ծող 1.5 0.2

21 Ա րա րատ Ա րա րատ Սոթք, Մեղ րա ձոր (ոս կի) Գոր ծող 20 12.5

* Շա հա գործ վում էր 2004-2008 թթ. Ա րծ վա նի կի պո չամ բա րի տա րած քում: 
**Սկզբ նա կան տվյալ նե րի աղ բյու րում նշ վում է որ պես գոր ծող (2014 թ. հուն վա րի 1-ի դրու թյամբ), չէր գոր ծում 2015 թ. 
նոյեմ բե րի շր ջայ ցի ժա մա նակ:
*** Շա հա գոր ծու մը սկս վել է 2015 թ. սկզ բին:
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 Շա հա գործ վող պո չամ բար ներ
 Կա տար վել են 4 ա ռա վել խո շոր գոր ծող պո չամ բար նե րի ման րա մասն ու սում նա սի րու թյուն ներ (ա ղյու սակ 

9.2-ում օբյեկտ նե րը հա մա րա կալ վել են որ պես 1, 5, 14 և 19՝ կազ մե լով Հա յաս տա նում գո յու թյուն ու նե ցող 
պո չամ բար նե րի ը նդ հա նուր հաշ վար կային ծա վա լի շուրջ 80 տո կո սը, տե՛ս հա վել ված 2): Ու սում նա սիր վել են 
ի նչ պես հին՝ սո վե տա կան շր ջա նի տա րի նե րին կա ռուց ված, այն պես էլ վեր ջերս նա խագծ ված և կա ռուց ված 
նոր պո չամ բա րը (Թե ղուտ, No 19): 

Ու սում նա սիր ված (կամ այ ցե լած) պո չամ բար նե րից ոչ մե կը չի հա մա պա տաս խա նում լա վա գույն մի ջազ-
գային փոր ձին թե՛ նա խագ ծի, թե՛ կա ռա վար ման տե սան կյու նից: Կարևոր է այն, որ մեր այ ցե լած բո լոր խո-
շոր պո չամ բար նե րը կա ռուց վել ե ն՝ օգ տա գոր ծե լով վե րըն թաց բարձ րաց ման նա խա գի ծը: Ը ստ լա վա գույն 
մի ջազ գային փոր ձի՝ նման նա խա գի ծը հա մար վում է ա նըն դու նե լի սեյս մավ տանգ շր ջան նե րում (տե՛ս ներ դի-
րը): Այ նու հետև նկատ վել է, որ ո րոշ դեպ քե րում գո յու թյուն ու նե ցող պո չամ բար նե րի փլու զու մը/վ թա րը կա րող 
է լուրջ ազ դե ցու թյուն և հետևանք ներ ու նե նալ, ի նչ պես նաև մարդ կային զո հե րի պատ ճառ դառ նալ, քա նի որ 
ո րոշ պո չամ բար ներ գտն վում են ան մի ջա պես հա մայնք նե րի կամ մարդ կանց գոր ծու նե ու թյան (օ րի նակ՝ գյու-
ղատն տե սու թյուն) տա րածք նե րից վեր: 

Ներ դիր. Ին չու չպետք է օգ տա գոր ծել վե րըն թաց բարձ րաց ման նա խա գի ծը սեյս մաակ
տիվ շր ջան նե րում

 Վե րըն թաց բարձ րաց ման նա խա գի ծը հա ճախ է օգ տա գործ վում պո չամ բար նե րի կա ռուց ման հա-
մար: Սա կայն ե րկ րա շար ժի ժա մա նակ այս նա խագ ծով կա ռուց ված պո չամ բար նե րի տա րած ված վթար-
նե րի փոր ձը, օ րի նակ՝ 1970-ա կան թվա կան նե րին Չի լի ում, ցույց է տվել, որ նման նա խագ ծի դեպ քում 
չա փա զանց մեծ է հա վա նա կա նու թյու նը, որ ե րկ րա շար ժի ժա մա նակ կա ռա ջա նան ֆի զի կա կան ան կա-
յու նու թյան խն դիր ներ: Նման ան կա յու նու թյան խն դիր ներ կա րող են ա ռա ջա նալ նաև պո չամ բա րի ա վա-
զա նի ջրի վատ կա ռա վար ման հետևան քով: 

Ո րոշ ի րա վա կան հա մա կար գե րում, որ տեղ սեյս միկ վտան գը բարձր է, վե րըն թաց բարձ րաց ման նա-
խագ ծի ըն դու նու մը հի մա ար գել ված է օ րեն քով (օ րի նակ՝ Չի լի, Պե րու): Ը նդ հա նուր առ մամբ, թա փոն նե-
րի տե ղադր ման օբյեկտ նե րի կա ռուց ման նման մե թո դը բա րեն պաստ չէ մի ջի նից բարձր ռիս կի աս տի-
ճան ու նե ցող պո չամ բար նե րի հա մար և չի ըն դուն վում ո րոշ լավ զար գա ցած հան քային ո լորտ ու նե ցող 
ե րկր նե րի իշ խա նու թյուն նե րի կող մից (օ րի նակ՝ Գա նա):

Ինչ վե րա բե րում է հա մայնք նե րին սպառ նա ցող վտան գին, ա պա պարզ վել է, որ ըն կե րու թյուն ներն ու նեն 
ար տա կարգ ի րա վի ճակ նե րում գոր ծե լու ո րո շա կի պլան ներ, սա կայն չկան այն պի սի պլան ներ, ո րոնք հաշ վի 
են առ նում նաև պո տեն ցիալ վտանգ ված հա մայնք նե րը: 

Պո չե րի մեծ մասն ա ռա ջա նում է պղն ձա մո լիբ դե նային կամ հիմ նային մե տաղ նե րի հան քե րից (պ ղինձ-
կա պար-ցինկ +/- ոս կի), ծծմ բային հան քայ նաց մամբ: Այս պի սով, այս տեղ կա ա պա րաթթ վային դրե նա ժի 
ը նդ հա նուր ռիսկ և շր ջա կա մի ջա վայր մե տաղ նե րի ու մկն դե ղի տա րած վե լու հա վա նա կա նու թյան վտանգ: 
Մեր ծրագ րի շր ջա նակ նե րում կա տար ված շր ջայ ցի ըն թաց քում ա պա րաթթ վային դրե նա ժը նկատ վել է մի 
քա նի (բայց ոչ բո լոր) վայ րե րում (տե՛ս պատ կեր ներ 7.4 և 7.5): Ա րծ վա նի կի խո շոր պո չամ բա րը (թիվ 1) և 
թերևս Գե ղա նու շը Սյու նի քում կար ծես ա ռանձ նա պես Ա ԹԴ-ի հետ կապ ված մեծ խն դիր չու նեին: Սա կայն 
ան հրա ժեշտ է կա տա րել ու սում նա սի րու թյուն ներ՝ պար զե լու հա մար նման խն դիր նե րի ա ռա ջաց ման հնա րա-
վո րու թյունն ա վե լի մեծ հե ռան կա րում: 

Վե րըն թաց բարձ րաց ման նա խագ ծի օգ տա գոր ծումն ու նի սահ մա նա փա կում ներ այն դեպ քե րի հա մար, 
ե րբ պո չամ բար նե րում պահ վում են Ա ԹԴ-ի նե րուժ ու նե ցող պո չեր: Նման պո չամ բա րը պետք է լի նի « հո սող 
պո չամ բար», այ սինքն՝ ջուրն այդ ամ բար տա կում պետք է դուրս գա լու հնա րա վո րու թյուն ու նե նա, որ պես զի 
ջրի մա կար դա կը կա ռուց ված քում շատ բարձր չլի նի պատ նե շը չվ տան գե լու հա մար: Ե րբ ջու րը հնա րա վո-
րու թյուն ու նի ար տա հո սե լու Ա ԹԴ ա ռա ջաց նող թա փոն ներ պա րու նա կող ամ բա րից, այդ ջրե րը պետք է հա-
վաք վեն կամ մաքր վեն: Սա տե ղի չի ու նե նում Ա ԹԴ ա ռա ջաց նող թա փոն ներ պա րու նա կող և ոչ մի պո չա մա-
բա րում (թիվ 14 և 19 պո չամ բար նե րի մա սին տե՛ս հա վել ված 2): 

Ել նե լով Հա յաս տա նի հան քա հում քային տա րածք նե րի կտ րուկ ռե լի ե ֆից՝ պո չամ բար նե րը հա ճախ տե-
ղադր վել են զա ռի թափ հո վիտ նե րում: Դա նշա նա կում է, որ պո չամ բա րի կա յու նու թյա նը սպառ նա ցող խն դիր-
նե րից խու սա փե լու հա մար կա ռուց ված քը պետք է ար տա հո սի ոչ միայն պատ նե շի պա տե րի, այլև կո ղային 
պա տե րի մի ջով: Նման հոս քը կո ղային պա տե րի մի ջո ցով շր ջա կա մի ջա վայր Ա ԹԴ-ի ներ թա փան ցե լու ճա-
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նա պարհ է, և ի տար բե րու թյուն պո չամ բա րի հա տա կին, կո ղային պա տե րը, ը նդ հա նուր առ մամբ, հնա րա վոր 
չէ ե րես պա տել: Թե ղու տի պո չամ բա րը, օ րի նակ, հա վա նա կան Ա ԹԴ-ի ա ռա ջաց ման օբյեկտ է, ո րը գտն վում 
է զա ռի թափ հով տում: Չնա յած պո չամ բա րը ե րես պատ ված է հա տա կում, թերևս դա բա վա րար չլի նի պո չամ-
բա րի պա տե րից Ա ԹԴ-ի հնա րա վոր ար տա հոս քը կան խե լու հա մար: 

Շր ջայ ցե րի ժա մա նակ նկատ վել է նաև փո շու ար տա նե տում պո չամ բար նե րից, ին չը նույն պես նշ վել են որ-
պես խն դիր: Փո շին բա վա կա նին տա րած ված բնա պահ պա նա կան խն դիր է հան քար դյու նա բե րա կան վայ րե-
րում, ո րի դեմ թերևս դժ վար է պայ քա րել: Սա կայն հո ղա բա րե լավ ման ա շա տանք նե րը և հին պո չամ բար նե րի 
ծած կե րը կա րող են մեղ մել խն դի րը, ի նչ պես նաև ա պա հո վել պո չան բար նե րի խո նա վու թյու նը (դա նույն պես 
կր ճա տում է Ա ԹԴ-ի ա ռա ջաց ման հնա րա վո րու թյու նը) և պատ նեշ նե րի մա կե րե սի զու գա հեռ վե րա կանգ նու-
մը: Այժմ կա տար վում են պատ նեշ նե րի մա կե րես նե րը զու գա հե ռա բար վե րա կանգ նե լու ո րո շա կի փոր ձեր: 

Ընդ հա նուր առ մամբ, Հա յաս տա նի խո շոր ըն դեր քօգ տա գոր ծող նե րը կար ծես հաս կա նում են, որ գո յու-
թյուն ու նե ցող պո չամ բար նե րը խնդ րա հա րույց են: Օ րի նակ՝ պարզ վել է, որ մի ջազ գային փոր ձա գետ ներն 
ու սում նա սի րում և գնա հա տում են ո րոշ խո շոր հան քօգ տա գոր ծող նե րի (Զան գե զու րի պղն ձա մո լիբ դե նային 
կոմ բի նա տի, « Դան դի Փրեշ սի» և Թե ղու տի) պո չամ բար նե րը: Պարզ է նաև, որ պո չամ բար նե րի շի նա րա-
րու թյան թույլ տվու թյու նը տր վել է ա ռանց ռիս կի հա մա պա տաս խան գնա հատ ման, և դա մատ նան շում է 
լուրջ բաց թո ղում ներ ի նչ պես ըն կե րու թյուն նե րի տեխ նի կա կան կա րո ղու թյուն նե րի, այն պես էլ կար գա վոր-
ման դաշ տի ա ռու մով: Ի նչ վե րա բե րում է կար գա վոր ման բաց թո ղում նե րին, մենք այս ա ռա ջադ րան քի շր ջա-
նակ նե րում չենք կա րո ղա ցել պար զել պատ նեշ նե րի կա ռուց ման հաս տատ ման ո ղջ գոր ծըն թա ցը: Պատ նե շի 
նա խա գի ծը և ռիս կի գնա հա տու մը ըն կե րու թյան ՇՄԱԳ-ի մի մասն է, ի սկ տա րած քային կա ռա վար ման և 
ար տա կարգ ի րա վի ճակ նե րի (այժմ՝ տա րած քային կա ռա վար ման և զար գաց ման) նա խա րա րու թյու նը պա-
տաս խա նա տու է կար գա վոր ման և ռիս կի գնա հատ ման հա մար: Ը ստ հիմ նա կան տե ղե կա տու նե րի՝ նա խա-
րա րու թյու նը հա մա պա տաս խան կա րո ղու թյուն չու նի: Բա ցի դրա նից, նախ կին պե տա կան հաս տա տու թյու նը, 
ո րը պա տաս խա նա տու էր պատ նեշ նե րի նա խագծ ման փոր ձաքն նու թյան հա մար, մաս նա վո րեց վել է և այժմ 
գտն վում է է « Վալ լեքս» խմ բի կազ մում, և ըն կե րու թյան գոր ծե րի մեջ նրա դե րը կար ծես ա վե լի ու ա վե լի պա-
կաս կարևոր է դառ նում:

 Կոն սեր վաց ված պո չամ բար ներ 
Ինչ վե րա բե րում է հին հան քար դյու նա բե րա կան թա փոն նե րին, ա պա բնա պահ պա նա կան ռիս կե րը սո վո-

րա բար ա վե լի մեծ են պո չամ բար նե րի, քան այլ տե սա կի հան քար դյու նա բե րա կան թա փոն նե րի դեպ քում: Սա 
հետևում է նրա նից, որ նման օբյեկտ նե րի փլուզ ման ռիս կե րը նվա զում են, ե րբ դրանք այլևս չեն գոր ծարկ-
վում: Եվ հա կա ռա կը, լք ված դա տարկ ա պար նե րի լցա կույ տից ա ռա ջա ցող Ա ԹԴ-ից ե կող վտան գը ժա մա-
նա կի ըն թաց քում մե ծա նում է, և դա հա ճախ նման տե սա կի կա ռուց վածք նե րից ե կող եր կա րա ժամ կետ բնա-
պահ պա նա կան ռիսկ է:

 Կոն սեր վաց ված կամ լք ված պո չամ բար նե րի դաշ տային այ ցե լու թյուն նե րը ցույց տվե ցին, որ դրանք կա-
ռուց վել են այն ժա մա նակ նե րի հա մար ա ռա վել ծախ սար դյու նա վետ մե թո դով՝ հետևե լով ըն դուն ված չա փա-
նիշ նե րին: Չնա յած կան բա վա կա նին խիստ սահ մա նա փա կում ներ նա խագծ ման և կի րառ վող գոր ծե լա կեր պի 
նկատ մամբ, հար կա վոր է խոս տո վա նել, որ այն ժա մա նակ օգ տա գործ վող գոր ծե լա կեր պը հա մա պա տաս խա-
նում էր այն ժա մա նակ վա մի ջազ գային փոր ձին: Բա ցի դրա նից, դրա կան է այն փաս տը, որ ըն դուն վում էր 
այն միտ քը, որ թա փոն նե րը պետք է պա հես տա վոր վեն և ոչ թե ուղ ղա կի թափ վեն (դա այն ժա մա նակ շատ 
ե րկր նե րում բա վա կան տա րած ված գոր ծե լա կերպ էր): 

Ինչ պես գոր ծող, այն պես էլ կոն սեր վաց ված պո չամ բար նե րը տե ղադր ված են բնա կե լի վայ րե րից վերև, 
ի սկ հին պո չամ բար ներն օգ տա գործ վում են նաև գյու ղատն տե սու թյան և կեն դա նի նե րի ա րա ծեց ման նպա-
տա կով՝ ա ռանց նա խա պես գնա հա տե լու վտան գա վոր նյու թե րի հնա րա վոր առ կա յու թյու նը և ազ դե ցու թյան 
ու ղի նե րը: 

Հին պո չամ բար նե րի փակ մանն ուղղ ված հա վակ նոտ ձեռ նար կու մե րի վկա յու թյուն չկա, միայն մեկ բա ցա-
ռու թյամբ Ախ թա լա յում (տե՛ս ստորև կետ 8.3-ը և հա վել ված 2-ը), որ տեղ օգ տա գործ վել են ԵՄ-ի ֆի նան սա-
կան մի ջոց նե րը ո րոշ բա վա կան հա մեստ վե րա կանգ նո ղա կան աշ խա տանք ներ կա տա րե լու նպա տա կով: 



Հանքարդյունաբերության ոլորտի կայունության ռազմավարական գնահատում. Հայաստան 97

8.3. Հանքարդյունաբերական թափոնների օբյեկտների կառավարումը 
և վերականգնումը 

 Թա փոն նե րի նվա զեց ման հնա րա վո րու թյուն ներ 
Մե տաղ նե րի պո չամ բար նե րի նյու թե րի վե րամ շակ ման բա ցա կա յու թյան պա րա գա յում հան քար դյու նա-

բե րու թյու նը կշա րու նա կի ար տադ րել մեծ ծա վալ նե րի թա փոն ներ, ո րոնց կա ռա վա րու մը թանկ հա ճույք է, և 
դրանց օգ տա գործ ման հա մար այ սօր է ա կան այ լընտ րանք չկա: Այս պի սով, ու շադ րու թյան կենտ րո նում այ-
սօր պետք է լի նի թա փոն նե րի նվա զե ցու մը, ի սկ թա փոն նե րի տե ղադր ման և կա ռա վար ման հետ կապ ված 
մեծ ծախ սերն ի նք նին դր դում են ըն կե րու թյուն նե րին նվա զեց նե լու թա փոն նե րի ծա վալ նե րը: 

Բ նա պահ պա նա կան կար գա վո րու մը կա րող է խթա նել լա վա գույն փոր ձի և լա վա գույն առ կա տեխ նո լո-
գիա նե րի կի րա ռու մը՝ նպա տակ ու նե նա լով նվա զա գույ նի հասց նել թա փոն նե րի ա ռա ջա ցու մը: Չնա յած ո լոր-
տի կար գա վոր ման՝ շր ջա կա մի ջա վայ րի կա ռա վար ման բա րե լավ ման, այդ թվում թա փոն նե րի նվա զեց ման 
ուղ ղու թյամբ եր բեմն օգ տա գործ վում են նաև տար բեր հար կային գոր ծիք ներ, հան քար դյու նա բե րա կան խո-
շոր ո լորտ ու նե ցող ե րկր նե րը հան քար դյու նա բե րա կան թա փոն նե րի նկատ մամբ հարկ կի րա ռե լու որևէ հիմ-
նա վո րում չեն գտ նում (տե՛ս ստորև ներ դի րը): Նույն ի րա վի ճակն է հի մա նաև Հա յաս տա նում, որ տեղ «Բ նա-
պահ պա նա կան և բնօգ տա գործ ման վճար նե րի մա սին» և «Բ նա պահ պա նա կան վճար նե րի դրույ քա չա փե րի 
մա սին» ՀՀ օ րենք նե րի հա մա ձայն՝ ար դյու նա բե րա կան թա փո նը հարկ վում է, մինչ դեռ հան քար դյու նա բե րա-
կան թա փոն ներն այդ հար կից ա զատ ված են: 

Ի րա կա նում օ րենսդ րու թյամբ սահ ման ված է, որ հան քային ոչ վտան գա վոր թա փոն նե րի հա մար որևէ 
հարկ կամ բնա պահ պա նա կան վճար չի կի րառ վում (տե՛ս բա ժին 4.6): Սա կա րող է նշա նա կել, որ այդ թա-
փոն նե րը հա մար վում են ոչ վտան գա վոր, մինչ դեռ Հա յաս տա նում գո յու թյուն չու նի (հան քային) թա փոն նե րը 
ը ստ վտան գա վոր նե րի և ոչ վտան գա վոր նե րի դա սա կար գե լու հա մա կարգ: Դա ան հրա ժեշտ է, որ ըն կե րու-
թյուն նե րը ո րո շեն թա փոն նե րի և դրանց պահ ման հետ կապ ված հե տա գա գոր ծո ղու թյուն նե րը, ի սկ իշ խա նու-
թյուն նե րը կա րո ղա նան կար գա վո րել ո լոր տը: 

Ներ դիր. Ին չու հան քար դյու նա բե րա կան թա փոն նե րը չեն հարկ վում բնա պահ պա նա կան 
հար կով 

Հար կե րը կա րող են գանձ վել կա ռա վա րու թյան հա մար ե կա մուտ ստեղ ծե լու կամ ո րո շա կի վար քա գիծ 
չխ րա խու սե լու/խ րա խու սե լու (կամ եր կու սը միա սին) նպա տա կով: Օ րի նակ՝ ած խած նի հար կը կի րառ վում է 
հա նա ծո վա ռե լի քից այլ վա ռե լի քի ան ցնե լուն նպաս տե լու նպա տա կով, թա փոն նե րի հար կու մը նպա տակ 
ու նի խրա խու սե լու թա փոն նե րի կր ճա տու մը և վե րամ շա կու մը, ի սկ Շվե դիա յում հա ջո ղու թյամբ կի րառ վում 
է մի հարկ, ո րը խթա նում է խճա քա րի օգ տա գոր ծու մը բնա կան ման րախ ճի և լցա նյու թե րի փո խա րեն՝ 
նպաս տե լով այդ պի սով կարևոր բնա կան պա շա րի պահ պան մա նը: 

Հան քար դյու նա բե րա կան թա փոն նե րը (դա տարկ ա պա րը և պո չամ բար նե րը) ա ռա վել տա րած ված թա-
փոն ներն են այն ե րկր նե րում, ո րոնք է ա կան հան քար դյու նա բե րու թյան ո լորտ ու նեն, սա կայն այդ ե րկր նե-
րից ոչ մե կը չի հար կում հան քար դյու նա բե րու թյան թա փոն նե րը: 

Պատ ճա ռը պայ մա նա վոր ված է ար դյու նահ ման և վե րամ շակ ման հիմ նա րար հատ կա նիշ նե րով: Ա ռա-
ջին՝ ար տադ րան քը (օ րի նակ՝ մե տա ղը) ներ կա է ար դյու նա հան ված հան քա քա րում փոքր քա նա կու թյուն-
նե րով (սկ սած տո կոս նե րից մինչև գրամ ներ մեկ տոն նայի մեջ), ին չը նշա նա կում է, որ ան կախ նրա նից, 
թե ի նչ պի սին է գոր ծըն թա ցը, վե րամ շակ ված հան քա քա րի գե րակշ ռող մա սը, ի վեր ջո, դառ նում է թա փոն: 
Ե րկ րորդ՝ պայ մա նա վոր ված դա տարկ ա պա րի հե ռաց ման և հան քա քա րի վե րամ շակ ման թան կու թյամբ՝ 
կան շատ լուրջ տն տե սա կան պատ ճառ ներ, որ պես զի հան քօգ տա գոր ծող նե րը կր ճա տեն տե ղա փոխ վող և 
ման րաց վող նյու թի ծա վա լը, ան կախ այն հան գա ման քից՝ հարկ վո՞ւմ է թա փո նը, թե՞ ոչ: Եր րորդ՝ ը ստ տի-
պային հան քում ար տադր վող թա փո նի բնու թագ րի՝ թա փոն նե րի ե րկ րոր դա կան օգ տա գործ ման հնա րա վո-
րու թյուն նե րը գրե թե միշտ խիստ սահ մա նա փակ են (օ րի նակ՝ պայ մա նա վոր ված որ պես լցա նյութ օգ տա-
գործ վող նյու թե րում մե տա ղի չա փե րի կար գա վոր մամբ կամ պո չամ բար նե րի ման րա հա տի կային բնույ թով):

 Վե րո հի շյալ պատ ճառ նե րը ցույց են տա լիս, որ ե թե հան քար դյու նա բե րա կան թա փոն նե րը սկ սեն 
հարկ վել, ա պա դա հիմ նա կա նում կհան գեց նի հան քար դյու նա բե րու թյան ծախ սե րի ա վե լաց ման, և ա վե լի 
քիչ թվով ծրագ րեր կլի նեն կեն սու նակ: Դա կհան գեց նի ոչ թե թա փոն նե րի կր ճատ ման, այլ ամ բողջ հան-
քար դյու նա բե րու թյան գոր ծու նե ու թյան դա դա րեց ման: Նման ար դյուն քի կա րե լի է հաս նել ար դեն ի սկ գո-
յու թյուն ու նե ցող մի ջոց նե րով, օ րի նակ՝ վճար վող ռո յալ թիի բարձ րաց մամբ: 
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 Հին պո չամ բար նե րի փա կու մը և վե րա կանգ նու մը 
Ու սում նա սի րու թյու նից և այս ծրագ րի շր ջա նակ նե րում կա տար ված դաշ տային այ ցե լու թյուն նե րից ա կն-

հայտ է դառ նում, որ Հա յաս տա նի գրե թե բո լոր կոն սեր վաց ված պո չամ բար նե րի ազ դե ցու թյունն ու սում նա սի-
րու թյան կա րիք ու նի և հա վա նա բար, գրե թե բո լոր դեպ քե րում, ո րո շա կի աշ խա տանք նե րի կա րիք՝ ուղղ ված 
ռիս կի և ներ գոր ծու թյան նվա զեց մա նը: Ստորև բեր ված ա ղյու սա կում ներ կա յաց ված են հիմ նա վոր մեղ մաց-
ման ծրագ րի մշակ ման և ի րա կա նաց ման հիմ նա կան փու լե րը:
Աղյուսակ 8.3. Հան քի թա փոն նե րի ազ դե ցու թյան մեղ մաց ման ծրագ րե րի մշակ ման հիմ ա կան փու լե րը 

Փուլ Բա ղադ րիչ ներ / մեկ նա բա նու թյուն ներ
1 Նախ նա կան ու սումն ա սի րու-

թյուն և կա րիք նե րի գնա հա-
տում 

Կոմ պե տենտ ան ձանց այ ցե լու թյուն տե ղա մաս՝ պար զե լու հա մար 
վտան գը, ո րո շե լու տվյալ նե րի բա ցե րը և ման րա մասն ու սումն ա սի-
րու թյուն նե րի ի րա կա նաց ման կա րիք նե րը: Տրա մադ րել նախ նա կան 
եզ րա կա ցու թյուն ներ մեղ մաց ման կա րիք նե րի վե րա բե րյալ՝ հիմն վե-
լով դաշ տային այ ցե լու թյուն նե րի, դի տար կումն ե րի, սկզբ նա կան (բա-
զային) նմու շառ ման ու փոր ձարկ ման և առ կա տվյալ նե րի գրա սե նյա-
կային ու սումն ա սի րու թյուն նե րի վրա: Նա խագ ծել ա վե լի ման րա մասն 
հե տա զո տա կան աշ խա տանք ներ և ո րո շել դրանց ար ժեք նե րը: Կա
տա րել լա վա գույն գնա հա տա կան ստա ցած մեղ մաց ման մի ջո
ցա ռում ե րի նա խա տեխ նի կատն տե սա կան ու սում ա սի րու թյան 
մա կար դա կի ծախ սե րի հաշ վար կը (±25%): Ա ռա ջար կու թյուն նե րով 
հաշ վետ վու թյու նը ներ կա յաց նել ի րա վա սու մարմն ին: 

2 Մեղ մաց ման ծրագ րի հաս տա-
տում

Ի րա վա սու մար մի նը (ԻՄ) ու սումն ա սի րում է ա ռա ջար կու թյուն նե րը և 
կա յաց նում մեղ մաց ման մի ջո ցա ռումն ե րի ա ռա ջարկն ըն դու նե լու կամ 
չըն դու նե լու ո րո շում: Ֆի նան սա վոր ման աղ բյուր նե րի և տար բե րակ նե-
րի նույ նա կա նա ցում: 

3 Ման րա մասն ու սումն ա սի րում 
և նմու շի վեր լու ծու թյուն 

Ձեռ նար կել օբյեկ տի այ ցե լու թյան վրա հիմն ված ու սումն ա սի րու թյուն: 
Սա հա վա նա բար կնե րա ռի հո րատ ման աշ խա տանք ներ կամ այլ մե-
թոդ ներ՝ նմուշ նե րի վե րա կանգն ման և մշ տա դի տարկ ման սար քա վո-
րումն ե րի տե ղադր ման հա մար: Այ նու հետև՝ լա բո րա տոր փոր ձար կում՝ 
ջրի նմուշ նե րը և պո չամ բար նե րի Ա ԹԴ պո տեն ցիա լը վեր լու ծե լու 
նպա տա կով: 

4 Մեղ մաց ման մի ջո ցա ռումն ե րի 
նա խագ ծում և նա խա հա շիվ-
նե րի պատ րաս տում

Ման րա մասն ու սումն ա սի րու թյուն նե րից ար ված եզ րա կա ցու թյուն նե-
րի հի ման վրա, ո րոնք հա մա պա տաս խա նում են ռիս կի գնա հատ ման 
եզ րա կա ցու թյուն նե րին, մեղ մաց ման աշ խա տանք նե րի հա մար լա վա-
գույն մե թոդ նե րի կի րա ռում: 
Ա ռա ջարկ ված աշ խա տանք նե րի հա մար տեխ նի կատն տե սա կան 
ու սում ա սի րու թյան մա կար դա կի վերջ նա կան նա խա հա շի վի 
պատ րաս տում (±10%): 

5 Մր ցու թային փաս տաթղ թե րի 
պատ րաս տում և մր ցույ թի ան-
ցկա ցում

Ծա վա լա թեր թի, պայ մա նագ րի պայ ման նե րի և մաս նագ րե րի պատ-
րաս տում: Ի րա վա սու մարմն ի (ԻՄ) ա նու նից հա մա պա տաս խան կա-
պա լա ռու նե րի ը նտ րու թյուն և մր ցու թային փա թե թի պատ րաս տում: 
Մր ցու թային ա ռա ջարկ նե րի ան կախ ու սումն աի րու թյուն և նա խընտ-
րե լի կա պա լա ռուի ա ռա ջար կում: ԻՄ-ն պետք է ներգ րա վի կա պա լա-
ռուին և վե րահս կող ճար տա րա գե տին: 

6 Մեղ մաց ման մի ջո ցա ռումն ե րի 
ի րա կա նա ցում 

Վե րահս կող ճար տա րա գե տը վե րահս կում է աշ խա տանք նե րը՝ մաս-
նագ րե րի հետ հա մա պա տաս խա նու թյու նը ա պա հո վե լու և շի նա-
րա րու թյան ո րա կի հս կո ղու թյան աշ խա տանք ներն ի րա կա նաց նե լու 
նպա տա կով: 
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Փուլ Բա ղադ րիչ ներ / մեկ նա բա նու թյուն ներ
7 Մշ տա դի տար կում, վեր լու ծու-

թյուն և սպա սար կում/ պահ-
պա նում

Մշ տա դի տարկ ման հա մա կար գի ի րա կա նա ցում՝ մեղ մաց ման մի ջո-
ցա ռումն ե րի ար դյու նա վե տու թյու նը ո րո շե լու նպա տա կով: Որ պես կա-
նոն, մշ տա դի տարկ ման հա մա կար գի հա ճա խա կա նու թյու նը կր ճատ-
վում է ար դյու նա վե տու թյան ա պա ցույց նե րը ստա նա լուն պես: Ա ռա ջին 
2-5 տար վա ըն թաց քում պա հանջ վում է շա րու նա կա կան սպա սար-
կում՝ բու սա կա նու թյան վե րա կանգ նու մը ա պա հո վե լու հա մար, ո րից 
հե տո այն սո վո րա բար ի նք նա կար գա վոր վում է: 
Ո րոշ մեղ մաց ման մի ջո ցա ռումն ե րի դեպ քում սպա սարկ ման մի ջո ցա-
ռումն ե րը կա րող են պա հանջ վել ա վե լի եր կար ժա մա նա կա հատ վա-
ծի ըն թաց քում, օ րի նակ՝ թթ վային գեր խո նավ տա րածք նե րում՝ 10-20 
տա րի, ջրի ար տա հոսքն ա պա հո վող ան թթ վա ծին կրա քա րային նյու-
թի փո խա րի նում յու րա քան չյուր 5-10 տա րին մեկ: Սա կայն հար կա վոր 
է ու նե նալ լրա ցու ցիչ մեղ մաց նող բա ղադ րիչ ներ, քա նի որ նշ ված նե րը 
կար ճա ժամ ե տից միջ նա ժամ ետ հատ վա ծում կհ նա նան, ուս տի գլ-
խա վոր մեղ մաց ման մի ջո ցա ռումն ե րը (օ րի նակ՝ ջրա կա յուն ծած կա-
շեր տի հա մա կար գը) պետք է նա խագծ վեն այն պես, որ այդ ժամ ե-
տում նշ ված խն դիրն ամ բող ջու թյամբ մեղմ վի: Օ րի նակ՝ ծած կա շեր տի 
հա մա կար գի տե ղադր ման պա հից հե տո կանց նի ո րոշ ժա մա նակ, 
մինչև Ա ԹԴ-ի հոս քը զգա լի ո րեն կր ճատ վի, քա նի որ ծած կա շեր տի 
տե ղադ րու մից հե տո ստո րեր կյա ջրե րի մա կար դա կը պո չամ բա րում 
կսկ սի դան դաղ իջ նել Ա ԹԴ ներ թա փանց ման տեմ պե րի կր ճատ ման 
հետ մեկ տեղ, մինչև որ դրանք կիջ նեն մինչև ըն դու նե լի մա կար դա կը, 
ո րից հե տո լրա ցու ցիչ վե րամ շակ ման/ մաքր ման ան հրա ժեշ տու թյուն 
չի լի նի: 
Ինչ վե րա բե րում է ֆի զի կա կան կա յու նու թյա նը, ա պա գրուն տային 
ջրե րի մա կար դա կի կամ պատ նե շի պա տի 
նստ ման/ շար ժի մշ տա դի տար կու մը կա տար վում է մինչև կա յու նու թյան 
թի րա խային պայ ման նե րի ցու ցադ րե լի մա կար դա կին հաս նե լը: 

 Կարևոր է, որ մեղ մաց ման բո լոր ծրագ րե րը լի նեն հիմ նա վոր և ու նե նան հա ջո ղու թյան հաս նե լու մեծ հա-
վա նա կա նու թյուն: Դրա հա մար ան հրա ժեշտ են բարձր ո րա կի հե տա զո տու թյուն ներ, նա խագ ծեր և դրանց 
ի րա կա նա ցում: Ոչ պատ շաճ ո րա կով կազմ ված ծրագ րե րի ձա խող ման հա վա նա կա նու թյու նը մեծ է, ի սկ 
ծախս ված գու մար նե րը հա ճախ ա պար դյուն են: 

Ն ման ի րա վի ճա կի օ րի նակ է Ախ թա լա-2 պո չամ բա րը, ո րի շա հա գոր ծու մը դա դա րեց վել է 1988 թ: Մենք 
տե ղյակ չենք փակ ման ժա մա նակ որևէ սկզբ նա կան վե րա կանգ նո ղա կան աշ խա տանք նե րի մա սին, մինչ-
դեռ 2010 թ. պո չամ բա րը ծածկ վել է հո ղի շեր տով՝ « փո շու ա ռա ջա ցու մը կան խե լու և շր ջա կա մի ջա վայ րի 
վրա ազ դե ցու թյու նը նվա զեց նե լու հա մար», ի սկ 2012 թ. Եվ րա մի ու թյան Ե ՀՔԳ Թա փոն նե րի կա ռա վար ման 
արևե լյան ծրագ րի շր ջա նակ նե րում պատ նե շի գա գա թին տնկ վել է 700 տն կի՝ հո ղա տա րումն ու ար տա հոս քը 
կան խե լու նպա տա կով10: Թվում է, թե պատ շաճ ու սում նա սի րու թյուն, ո րը կհան գեց ներ մեղ մաց ման մի ջո ցա-
ռում նե րի մշակ մա նը, չի կա տար վել, ի սկ մեր ծրագ րի շր ջա նա կե րում կա տար ված շր ջայ ցի ժա մա նակ որևէ 
ա ռողջ տն կի կամ ծառ չն կա տե ցինք11:

 Հա վել ված 3-ում ներ կա յաց ված են լք ված պո չամ բար նե րի հա մար մշակ ված տի պիկ մեղ մաց ման մի ջո ցա-
ռում նե րը և հա մա պա տաս խան ծախ սե րը: Մեր նա խա հա շիվ նե րը Ախ թա լա-2 պո չամ բա րի մեղ մաց ման մի ջո-
ցա ռում նե րի մշակ ման և ի րա կա նաց ման հա մար ներ կա յաց ված են ա ղյու սակ 8.4-ում:

10 https://www.youtube.com/watch?v=89UXQ_j-Sok; http://hetq.am/eng/print/20793
11  Հավանական պատճառն այն է, որ ըստ երևույթին հողի ծածկը բավականաչափ հաստ չէ, և արմատները հասնում են 

պոչամբարներին, որոնք հակված են ունենալու բարձր մակարդակի սուլֆատ (աղ): Աղերը նույնպես կիսահագեցած գոտում ներծծման 
և հետագա գոլորշիացման հետևանքով կարող են բարձրանալ դեպի ծածկաշերտի հողային մասը: Հաջողության հասնելու համար 
հարկավոր է տնկել ծառերի համապատասխան տեսակներ, որոնք կարող են դիմանալ աղի բարձր մակարդակի պարունակության 
պայմաններում: 

https://www.youtube.com/watch?v=89UXQ_j-Sok
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Աղյուսակ 8.4: Ախ թա լա-2 պո չամ բա րի (Լո ռու մարզ) հա մար մեղ մաց ման մի ջո ցա ռում ե րի պլա նա վոր ման և ի րա-
կա նաց ման նա խա հա շիվն եր (տե՛ս հա վել ված 3, որ տեղ ներ կա յաց ված է ման րա մասն գնա հա տու մը) 

Փուլ Ար ժեք  
(ԱՄՆ դո լար)

Մեկ նա բա նու թյուն ներ

Նախ նա կան ու սում-
նա սի րու թյուն

11,194 Հ նա րա վո րու թյան սահ ման նե րում օգ տա գոր ծել տե ղա կան 
խորհր դա տու նե րին/ գիտ նա կան նե րին: Մի ջազ գային փոր ձա-
գետ նե րի նե րառ ման պա հանջ: 

Տե ղա մա սի ման րա-
մասն հե տա զո տու-
թյուն 

44,048 Նե րա ռում է հո րատ ման, նմու շառ ման, նմու շառ ման հո րե րի/ 
պի ե զո մետ րե րի տե ղադր ման, լա բո րա տոր փոր ձարկ ման (ե րկ-
րա տեխ նի կա կան և բնա պահ պա նա կան) աշ խա տանք ներ, վե-
րահսկ ման ծախ սեր, փաս տա ցի հաշ վետ վու թյուն նե րի կազ մում: 

Ռիս կի գնա հա տում և 
մեղ մաց ման մի ջո ցա-
ռումն ե րի նա խա գիծ

36,413 Հ նա րա վո րու թյան սահ ման նե րում օգ տա գոր ծել տե ղա կան 
խորհր դա տու նե րին/ գիտ նա կան նե րին: Մի ջազ գային փոր ձա-
գետ նե րի նե րառ ման պա հանջ:

Պայ մա նագ րային 
փաս տաթղ թե րի կազ-
մում

6,975 Հ նա րա վո րու թյան սահ ման նե րում օգ տա գոր ծել տե ղա կան 
խորհր դա տու նե րին/ գիտ նա կան նե րին: Մի ջազ գային փոր ձա-
գետ նե րի նե րառ ման պա հանջ:

Մեղ մաց ման աշ խա-
տանք ներ (կա պա լա-
ռու ներ)

475,805 Հիմն ա կան աշ խա տանք ներ, ե րկ րա սին թե զային կա վե ծած կի 
շերտ, հո ղի/ վա րե լա հո ղի շեր տի վե րա կանգ նում, ար տա հոս քի 
կար գա վոր ման ջրանցք ներ, ան թթ վա ծին կրա քա րային դրե-
նաժ, քա րե սյու ներ: 

Մեղ մաց ման աշ խա-
տանք ներ (Շի նա-
րա րու թյան ո րա կի 
ա պա հո վում / վե րահս-
կո ղու թյուն)

19,094 Տե ղա ցի ճար տա րա պետ նե րի նե րա ռում:

Մշ տա դի տար կում, 
ուսումն ա սի րու թյուն, 
սպա սար կում

122,000 20 տա րի՝ ժա մա նա կի հետ կր ճատ վող պա հանջ նե րով: Կի րա-
ռել 3% զեղ չի դրույք: 

Ըն դա մե նը 715,500  

 Վե րը բեր ված նա խա հա շիվ նե րը հիմն ված են հա սա նե լի տվյալ նե րի վրա, ո րոնք ամ բող ջա կան չեն, ի սկ 
մեղ մաց ման մի ջո ցա ռում նե րի ա վե լի ճշգ րիտ ծախ սե րը կա րող են ո րոշ վել միայն ա վե լի ման րա մասն ու սում-
նա սի րու թյուն նե րի մի ջո ցով: Ախ թա լա-2-ի վե րա բե րյալ այս փու լում հնա րա վոր չէ եզ րա կաց նել, որ Ա ԹԴ և 
կա յու նու թյան ռիս կերն այն քան բարձր են, որ հիմ նա վո րեն բո լոր ա ռա ջարկ վող մեղ մաց ման մի ջո ցա ռում նե-
րը: Ե թե չլի նի ե րկ րա սին թե տիկ կա վե շեր տի, ան թթ վա ծին կա վե դրե նա ժի և քա րե րի սյու նե րի ան հրա ժեշ-
տու թյու նը, ը նդ հա նուր ծախ սե րը միայն պայ մա նագ րային ծախ սե րի մա սով կկր ճատ վեն շուրջ 260.000 ԱՄՆ 
դո լա րով: Հնա րա վոր է, որ Ա ԹԴ-ի մեղ մաց ման մի ջո ցա ռում նե րը հան վեն նախ նա կան ու սում նա սի րու թյուն-
նե րի փու լից (սկզբ նա կան ջրի ո րա կի նմու շա ռու մից հե տո)՝ էլ ա վե լի կր ճա տե լով Ա ԹԴ-ի ռիս կի գնա հատ-
ման հետ կապ ված ծախ սե րը: 

Ա մեն դեպ քում, Ախ թա լա-2 պո չամ բա րի հա մար պա հանջ վող ծախ սե րը կկազ մեն Բնու թյան և շր ջա կա 
մի ջա վայ րի պահ պան ման դրա մագլ խի հաշ վին առ կա մի ջոց նե րի (շուրջ 2 մլն ԱՄՆ դո լար) զգա լի մա սը: 
Այժմ դի տարկ վում է այդ մի ջոց նե րի օգ տա գործ ման հնա րա վո րու թյու նը հին պո չամ բար նե րի վե րա կանգն-
ման նպա տակ նե րի հա մար: Հաշ վի առ նե լով այն փաս տը, որ Ախ թա լա-2-ը Հա յաս տա նի կոն սեր վաց ված պո-
չամ բար նե րից ե րկ րորդ ա ռա վել փոքր պո չամ բարն է (մյուս պո չամ բար նե րի ծա վալ նե րը 2-50 ան գամ ա վե լի 
մեծ են, քան Ախ թա լա-2-ի ծա վա լը (ա ղյու սակ 8.2), և կախ ված այն հան գա ման քից, թե փաս տա ցի ի նչ պի սի 
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մեղ մաց ման աշ խա տանք ներ կպա հանջ վեն մյուս պո չամ բար նե րի հա մար, բո լոր կոն սեր վաց ված պո չամ բար-
նե րի վե րա կանգն ման ը նդ հա նուր ար ժե քը կհաս նի հա վա նա բար մի քա նի մի լի ոն և գու ցե մի քա նի տաս նյակ 
մի լի ոն ԱՄՆ դո լա րի (ս տորև ներ դի րում բեր ված է Շվե դիայի փոր ձը)): 

Ներ դիր: Հին հան քե րի վե րա կանգն ման ծախ սե րը. օ րի նակ ներ Շվե դիայից 
Շ վե դիայի բնա պահ պա նու թյան գոր ծա կա լու թյու նը (ՇԲՊԳ), սկ սած 1980 թվա կան նե րի վեր ջից, նե-

րառ ված է ե ղել հին հան քե րի պո չամ բար նե րի վե րա կանգն մանն ուղղ ված աշ խա տանք նե րում: 1998 թ. 
ՇԲՊԳ-ն ծախ սել է շուրջ 30 մլն ԱՄՆ դո լար նման աշ խա տանք նե րի ի րա կա նաց ման հա մար, այ նու-
հետև հաշ վար կել է, որ մնա ցած 27 ա ռաջ նա հերթ տե ղա մա սե րին ան դրա դառ նա լու հա մար կպա հանջ վի 
100 – 200 մլն ԱՄՆ դո լա րի գու մար: 

Ա դա կի մո լիբ դե նի/ոս կու/ար ծա թի հան քը շա հա գործ վել է 1940-1977 թթ., ե րբ հարս տաց վել է մոտ 6,3 
մլն տոն նա հան քա քար: 1998 թ. Շվե դիայի կա ռա վա րու թյու նը ֆի նան սա վո րեց մի ծրա գիր, ո րի շր ջա-
նակ նե րում պո չամ բար նե րի վրա կա տար վեց չոր ծած կա շեր տի տե ղադ րում: Աշ խա տանք նե րը նե րա ռե-
ցին նաև հե տա գա մո նի թո րին գը: Մինչ օ րս կա տար ված ծախ սե րը կազ մել են մոտ 3 մլն ԱՄՆ դո լար, և 
մշ տա դի տար կու մը շա րու նա կե լու ան հրա ժեշ տու թյունն ան ժամ կետ է: 

Հա րա վային Շվե դիա յում գտն վող Գլադ համ մա րի պող պա տի/պղն ձի/ կո բալ տի հան քե րը լք վել էին 
1800 թթ. վեր ջին: Մինչև 2011 թ. կա ռա վա րու թյան կող մից վե րա կանգ նո ղա կան աշ խա տանք նե րի ֆի-
նան սա վո րու մը նա խա ձեռ նե լը հան քերն ա ռա ջաց նում էին ար տա հոսք դե պի հո սանքն ի վար լի ճը, ո րը 
տա րե կան կազ մում էր 430 կգ պղինձ, 125 կգ կո բալտ և 60 կգ կա պար: 2011 թ. մեկ հան քա վայր կոն սեր-
վաց վել է և մոտ 70 000 տոն նա թա փոն՝ վե րամ շակ վել, ին չը գրե թե ամ բող ջու թյամբ դա դա րեց րել է տե-
ղա մա սից ա ռա ջա ցող աղ տո տու մը: Ծրագ րի ար ժե քը կազ մել էր 7 մլն ԱՄՆ դո լար: 

Աղ բյու րը՝ Շվե դա կան ազ գային աու դի տի գրա սե նյակ, 2015 թ.

 Հա յաս տա նի «լք ված» հան քե րի պո չամ բար նե րի փակ ման և մեղ մաց ման աշ խա տանք նե րի ազ գային 
ծրա գի րը կազ մե լու հա մար բո լոր օբյեկտ նե րը պետք է նա խա պես ու սում նա սիր վեն (քայ լեր 1-2, ա ղյու սակ 
8.3): Ծա նո թա նա լով մոտ ութ «լք ված» պո չամ բար նե րին, կար ծում ե նք, որ միայն դրանց մա սով ան հրա-
ժեշտ ծախ սե րը կկազ մեն շուրջ 1 մլն ԱՄՆ դո լար, ի սկ փաս տա ցի ը նդ հա նուր ծախ սե րը հայտ նի կլի նեն 
միայն մեղ մաց ման մի ջո ցա ռում նե րը նա խագ ծե լուց հե տո (քայլ 4, ա ղյու սակ 8.3):

 Գոր ծող և նոր պո չամ բար նե րի կա ռա վա րում և վե րա կանգ նում 
Այս ծրագ րի շր ջա նակ նե րում գնա հատ ված չորս գոր ծող պո չամ բար նե րի վատ ցու ցա նիշ նե րը (Ա ԹԴ-ի 

ա ռա ջա ցու մը, փո շու ա ռա ջա ցու մը, ֆի զի կա կան կա յու նու թյա նը սպառ նա ցող ռիս կե րը տե՛ս վե րը) ցույց են 
տա լիս, որ Հա յաս տա նում պո չամ բար նե րի կա ռուց ման և կա ռա վար ման լա վա գույն մի ջազ գային գոր ծե լա-
կեր պը ներդ նե լու կա րիք կա: 

Այս պի սով, նոր պո չամ բար նե րի հա մար Հա յաս տա նում հար կա վոր է հրա ժար վել վե րըն թաց բարձ րաց-
ման նա խագ ծե րից: Այս ա ռու մով ու շադ րու թյան են ար ժա նի Կա նա դայի Մաունթ Փոլ լի պո չամ բա րի փլուզ-
ման վեր ջերս ի րա կա նաց ված հե տաքն նու թյան հաշ վետ վու թյան եզ րա կա ցու թյուն նե րը: Փոր ձա գետ նե րի 
խում բը պատ րաս տել է գո յու թյուն ու նե ցող լա վա գույն մե թոդ նե րի (BAT) ա վե լի խիստ ա ռա ջար կու թյուն նե րի 
փա թեթ, ո րը վե րա բե րում է ոչ միայն պո չամ բար նե րի տար բեր բնույ թի նա խագ ծե րին (օ րի նակ՝ վե րըն թաց 
բարձ րա ցու մը վա րըն թա ցի հա մե մա տու թյամբ), այլև ա ռա ջար կում է ը նդ հան րա պես գոր ծա ծու թյու նից աս-
տի ճա նա բար հա նել հիդ րավ լիկ դա սա վոր ման/ տե ղադր ման պո չամ բար նե րը (այ սինքն՝ կա խա մաս նիկ նե րով 
պո չամ բար նե րը)12: 

Ինչ վե րա բե րում է գոր ծող պո չամ բար նե րին, հին պո չե րի տե ղադր ման հա մար նոր պատ նեշ ներ կա ռու ցե-
լը հա ճախ տն տե սա պես շա հա վետ չէ: Դա կապ ված է նաև բնա պահ պա նա կան ռիս կե րի հետ, քա նի որ ան-
հրա ժեշտ է տե ղա փո խել մեծ քա նա կու թյամբ պո տեն ցիալ վտան գա վոր նյու թեր: Կա րե լի է, սա կայն, դի տար-
կել գոր ծող՝ վե րըն թաց բարձ րաց ման նա խագ ծով կա ռուց ված պո չամ բար նե րի փակ ման և հա մա պա տաս-

12 Երբեմն պոչերն այն աստիճանի են ջրազրկվում հարստացման կոմբինատում (վակուումով կամ ֆիլտրի ճնշման տակ), որ 
դրանք անվանում են «չոր»: Դրանք կարող են կուտակվել որևէ պոչամբարում, որը ամբարտակ չի համարվում: Պոչամբարները կարող 
են նաև խառնվել դատարկ ապարի հետ լեռնարդյունաբերական թափոնների համակցված պահեստավորման օբյեկտում, ինչպես նաև 
կարող են տեղադրվել սպառված բաց հանքերում: Պոչամբարների խոշոր մասնիկները երբեմն առանձնացվում են և օգտագործվում 
որպես հետլիցք ստորգետնյա հանքարդյունահանման աշխատանքներում: 
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խան ձևով նա խագծ ված նոր ամ բար տակ նե րի կա ռուց ման տար բե րա կը, թեև դա էլ կապ ված կլի նի զգա լի 
ծախ սե րի հետ: Նոր ամ բար տակ ներ չկա ռու ցե լու դեպ քում ան հրա ժեշտ կլի նեն ճար տա րա գի տա կան լու ծում-
ներ՝ ուղղ ված ներ կայիս նա խագ ծե րի կա տա րե լա գործ մա նը: Այս պի սով, « Դան դի Փրեշս Մե թալ սի» Գե ղա-
նու շի պո չամ բա րի հա մար ա ռա ջարկ կա (խորհր դատ վու թյունն ու նա խագ ծու մը՝ մի ջազ գային խորհր դա տու-
նե րի կող մից) կա ռու ցել գո յու թյուն ու նե ցող պատ նե շի պա տից ներքև նոր քա րե լից քային պատ՝ նպա տակ 
ու նե նա լով ու ժե ղաց նել ամ բողջ ներքևի լան ջի կա յու նու թյու նը: Սա, ը ստ երևույ թին, կփո խա րի նի պո չամ բա-
րի վե րըն թաց բարձ րաց ման հիմ նա րար նա խա գի ծը կենտ րո նա կան ուղ ղա հա յաց բարձ րաց ման նա խագ ծով, 
ո րի ֆի զի կա կան ան կա յու նու թյան վտանգն ա վե լի փոքր է: 

Գոր ծող պո չամ բար նե րի բնա պահ պա նա կան ցու ցա նիշ նե րը բարձ րաց նե լու հա մար բնա պահ պա նա կան 
խն դիր նե րը պետք է լուծ վեն այն պես, որ նվա զա գույ նի հաս նի հան քի ջրե րի ար տա հոս քը (կամ դրա ռիս-
կը) շր ջա կա մի ջա վայր (տե՛ս գլուխ 8՝ հան քար դյու նա բե րու թյան ազ դե ցու թյու նը մա կերևու թային ջրե րի վրա), 
Ա ԹԴ-ի, ի նչ պես նաև փո շու ա ռա ջա ցու մը և ազ դե ցու թյու նը: Լք ված շի նու թյուն նե րի վե րա կանգն ման հա մար 
սո վո րա բար կի րառ վող մի ջո ցա ռում նե րից շա տե րը (հա վել ված 3) կա րող են կի րառ վել նաև գոր ծող պո չամ-
բար նե րի կա ռա վար ման աշ խա տանք նե րում: Այդ մի ջո ցա ռում նե րը կա րող են լի նել հա մե մա տա բար թանկ, 
օ րի նակ՝ շուրջ 30.000-80.000 ԱՄՆ դո լար/1 լ/ վարկ՝ աղ տոտ ված ջրե րի հոս քը կանգ նեց նե լուն ուղղ ված մի-
ջո ցա ռում նե րի դեպ քում և 50.000-200.000 ԱՄՆ դո լար/ հեկ տար՝ ներ թա փան ցող ջրե րի մաքր ման հա մար 
(հա վել ված 3): 

Այն դեպ քե րում, ե րբ ըն կե րու թյուն նե րի (կամ կա ռա վա րու թյան, ե թե նա է կրում պա տաս խա նատ վու թյու-
նը) ֆի նան սա կան մի ջոց նե րը սահ մա նա փակ են, կարևոր կլի նի մինչև մեղ մաց ման մի ջո ցա ռում նե րի վե րա-
բե րյալ որևէ ո րո շում կա յաց նե լը կա տա րել ծախս-օ գուտ ման րա մասն վեր լու ծու թյուն, ոչ թե փոր ձել լու ծել 
բո լոր խն դիր նե րը ոչ լիար ժեք մի ջո ցա ռում նե րով: Օ րի նակ, ե թե Ա ԹԴ-ի և հան քե րի ջրե րի հոս քը հաս նում 
է այն պի սի աս տի ճա նի, որ աղ տոտ վում են ջրային պա շար նե րը և վտանգ վում է մարդ կանց ա ռող ջու թյու նը, 
ա պա այդ խնդ րի լու ծումն ա վե լի կարևոր կլի նի, քան մյուս մի ջո ցա ռում նե րի ի րա կա նա ցու մը, ո րոնք միտ ված 
են լու ծե լու շատ ա վե լի քիչ ազ դե ցու թյուն ու նե ցող խն դիր ներ: 

 Պո չամ բար նե րի նյու թե րի կրկ նա կի հարս տաց ման հնա րա վո րու թյուն նե րը 
Պո չե րի կրկ նա կի հարս տա ցու մը հնա րա վոր « շա հե կան» սցե նար է, ո րի պա րա գա յում պո տեն ցիալ խնդ-

րա հա րույց պո չամ բար նե րը կա րող են կր կին շա հա գործ վել՝ շա հույթ բե րե լով: Ոս կու ար դյու նա հան ման ո լոր-
տում պո չամ բար նե րի շա հա գործ ման ծրագ րե րը բա վա կա նին տա րած ված են, մինչ դեռ այլ մե տաղ նե րի դեպ-
քում՝ ա ռայժմ հազ վա դեպ: « Հում քի տվյալ նե րի շտե մա րա նի» ու սում նա սի րու թյու նը (2013) պղն ձի և ոս կու 
մի ջազ գային ար տադ րող նե րի վե րա բե րյալ բա ցա հայ տել է, որ պղն ձի գծով գո յու թյուն ու ներ պո չե րի վե րամ-
շակ ման միայն մի դեպք (պղն ձի քա նա կու թյու նը մոտ 1%), մինչ դեռ մոտ կես տաս նյակ ոս կու ար տադ րող ներ 
վե րամ շա կում էին ոս կու պո չե րը (ար տադ րու թյան ար ժե քը՝ 800 –1000 ԱՄՆ դո լար/1 ուն ցիա):

Չ նա յած բնա պահ պա նա կան և սո ցիա լա կան ռիս կե րը հնա րա վոր կլի նի նվա զեց նել, ե թե վատ նա խագծ-
ված պո չամ բար նե րը կր կին շա հա գործ վեն հան քային պա րու նա կու թյունն ա ռանձ նաց նե լու նպա տա կով, 
հարկ է նաև նշել, որ հին, կոն սեր վաց ված պո չամ բար նե րը սո վո րա բար ա վե լի կա յուն են, և դրանց հա րու-
ցած ե րկ րա բա նա կան և բնա պահ պա նա կան վտանգն ա վե լի փոքր է, քան գոր ծող պո չամ բար նե րի նը: 

Կան օ րի նակ ներ, ե րբ պո չե րը մա սամբ վե րամ շակ վում են ա վե լի շատ բնա պահ պա նա կան նպա տակ նե րի, 
քան միայն տն տե սա կան շա հի հա մար: Ա ռա ջին նման ծրա գի րը Կա սե սի կո բալ տի ծրա գիրն էր Ու գան դա-
յում, ո րն իր մշակ ման սկզբ նա կան փու լում ստա ցավ Հա մաշ խար հային բան կի ֆի նան սա կան օ ժան դա կու-
թյու նը (տե՛ս ստորև ներ դի րը): Նմա նա պես, Կա նա դա յում զար գա ցավ մի ո լորտ, որ տեղ ըն կե րու թյուն նե րը 
վե րամ շա կում են պո չե րի լցա կույ տե րը որ պես բնա պահ պա նա կան մաք րու թյա նը հաս նե լու մի ջոց, և նման 
աշ խա տան քի ծախ սե րը կա րող են ո րոշ դեպ քե րում սուբ սի դա վոր վել կա ռա վա րու թյան կող մից: 
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Ներ դիր. Կա սե սի կո բալտ. հան քար դյու նա բե րա կան թա փոն նե րի հա ջող վե րամ շա կում 
կեն սա բա նա կան լու ծա հան ման մի ջո ցով 

Ու գան դա յում Քի լեմ բի պղն ձի հան քը գոր ծում էր 1950 թ. մինչև 1977թ: Ը նդ հա նուր ար տադ րան քը 
կազ մում էր 16 մլն տոն նա հան քա քար՝ մոտ 2% պղն ձի և 0,17% կո բալ տի պա րու նա կու թյամբ: Կո բալ տը 
վե րա կանգն վում էր միայն մինչև 1950 թթ. վեր ջը, ի սկ հարս տաց ման ար դյուն քում ստաց ված պի րի տով և 
կո բալ տով հա րուստ խտա նյու թը (80% պի րիտ, 1.4% կո բալտ) այ նու հետև կու տակ վում էր հե տա գա վե րամ-
շակ ման հա մար, սա կայն հան քի շա հա գործ ման ըն թաց քում դա այդ պես էլ տե ղի չու նե ցավ: Այս պի սով, 
այս դեպ քում նյու թը հան դի սա նում էր ֆլո տա ցիայի ա ռանձ նա հա տուկ բա ղադ րիչ, ո րը սկզ բում հա մար-
վում էր ռե սուրս, սա կայն հե տո, տա րի նե րի ըն թաց քում դար ձավ լք ված թա փոն: 

1999 թ. Կա սե սի կո բալ տի սահ մա նա փակ ըն կե րու թյու նը (ԿԿ ՍԸ/KCCL) սկ սեց վե րամ շա կել պի րի-
տի պո չամ բար նե րը՝ ա պա հո վե լով նո րա րա կան կեն սա լու ծա հան ման գոր ծըն թաց, ո րը մշակ վել էր հա-
տուկ այս ծրագ րի հա մար (մինչև հի մա աշ խար հում սա կո բալ տի կեն սա լու ծա հան ման միակ ծրա գիրն 
է): Ներդ րու մային ծախ սե րը կազ մել են շուրջ 150-160 մլն ԱՄՆ դո լար, այդ աշ խա տան քի ար դյուն քում 
ստաց վում է բարձր պա րու նա կու թյամբ (99, 9%) կո բալտ: 2012 թ. KCCL-ն ար տադ րել է շուրջ 600 տոն նա 
կո բալտ, ի սկ ամ բողջ հզո րու թյամբ աշ խա տե լու դեպ քում տա րե կան ար տադ րո ղա կա նու թյու նը կկազ մի 
մոտ 720 տոն նա: Գոր ծըն թա ցում նե րառ ված են նաև մո տա կա գե տի վրա գտն վող 9,9 ՄՎտ հզո րու թյամբ 
ՀԷԿ-ը և կրա քա րի քար հան քը. կրա քարն ա վե լաց վում է գոր ծըն թա ցին pH-ի հս կո ղու թյան և լուծ ված եր-
կա թի նս տեց ման հա մար: 

Մինչ KCCL-ի աշ խա տանք ներն սկս վե լը պի րի տի կու տա կում նե րի թթ վային ջրե րը հո սում էին ու ղիղ մո-
տա կա Թա գու հի Է լի զա բե թի ազ գային պար կը (քար տե զի վրա ճա նա պար հի ա ջից): Պո չամ բար նե րի վե-
րամ շակ ման և պո չամ բար նե րում պա րու նակ վող հան քա հո րի ջրե րի մաքր ման շնոր հիվ Ա ԹԴ-ի պո տեն-
ցիա լը նվա զում է, ի սկ աշ խա տան քը ցույց է տա լիս, որ հնա րա վոր է տն տե սա պես շա հա վետ (ի սկ եր բեմն 
նույ նիսկ շա հու թա բեր) կեր պով լու ծել ան ցյալ լեռ նային հան քա գոր ծու թյու նից ժա ռան գած լուրջ բնա պահ-
պա նա կան խն դիր նե րը:

Google Earth –ի պատ կեր. a) պի րի տի կու տակ ված պա շար ներ, b) Ա ԹԴ-ի կոր զու մը թա փո նա կույ տից, c) կեն սա լու ծա-
հան ման և ջրի մաքր ման կա յա նի տա րածք, d) նոր լց ված պո չամ բար ներ, e) ջրի կար գա վոր ման ա վա զան,  
f) թթվային ջրե րի ներ թա փանց ման հին (նախ քան KCCL-ի նե րառ վե լը) ազ դե ցու թյու նը 
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 Մի ջազ գային աս պա րե զում կան շատ ըն կե րու թյուն ներ, ո րոնք մաս նա գի տա ցած են պո չամ բար նե րի կրկ-
նա կի մշակ ման ուղ ղու թյամբ: Նման հան քի ըն դեր քօգ տա գործ ման ի րա վունք ստա նա լու հայ տը և այդ ի րա-
վուն քի տրա մադ րու մը սո վո րա բար կա տար վում են այն պես, ի նչ պես հան քի հե տա խուզ ման և շա հա գործ ման 
ի րա վունք նե րի դեպ քում: Դա բա ցատր վում է նրա նով, որ պո չամ բար նե րի շա հա գործ ման ծրա գիրն ա ռանձ-
նա պես չի տար բեր վում հան քար դյու նա հան ման ծրագ րից: Այն նույն պես պետք է ան ցնի հե տա խուզ ման փուլ 
(այ սինքն՝ ո րոշ վեն նյու թի պա րու նա կու թյան տո կո սը, ծա վալ նե րը և բնույ թը) նախ քան կրկ նա կի ար դյու նա-
հան ման/կրկ նա կի վե րամ շակ ման ծրա գի րը կազ մե լը: 

Ինչ վե րա բե րում է սուլ ֆի դի բարձր քա նա կու թյուն ու նե ցող պո չամ բար նե րին, ի նչ պի սիք Հա յաս տա նում 
գո յու թյուն ու նե ցող պո չամ բար ներն են, կրկ նա կի հարս տա ցու մը կա րե լի է ա նել ֆլո տա ցիայի մե թո դով, ո րին 
պետք է հետևի բակ տե րիա նե րով կեն սա լու ծա հա նու մը: Ստորև զե տեղ ված ներ դի րում ներ կա յաց ված են ո րոշ 
տի պա կան ծախ սե րի շատ մո տա վոր հաշ վարկ ներ, ե րբ ոս կու կամ պղն ձի պո չամ բար նե րը հարս տաց վում են 
այս մե թո դի կի րառ մամբ (կա պի տալ և ըն թա ցիկ ծախ սեր): Հաշ վարկ նե րը ցույց են տա լիս, որ 1 մլն տոն նա 
պո չամ բա րի կրկ նա կի հարս տաց ման (ֆ լո տա ցիայի մե թո դով, ո րին հետևում է կեն սա լու ծա հա նու մը) ծախ-
սե րը հո գա լու հա մար (Հա յաս տա նում այս մե ծու թյան շուրջ 10 պո չամ բար կա) պղն ձի քա նա կու թյու նը պետք 
է գե րա զան ցի 2%-ը կամ 2,5 գ ոս կի/ տոն նան: Սրանք բարձր քա նա կու թյուն են և քիչ հա վա նա կան: Սա կայն 
ա վե լի մեծ հան քա վայ րե րի դեպ քում, ո րոնք Հա յաս տա նում մի քա նիսն են, պա հանջ վող քա նա կու թյունն 
ա վե լի փոքր կլի նի: 

Պո չե րի ֆլո տա ցիա և բակ տե րիա նե րով վե րամ շա կում
 Մո տա վոր հաշ վարկ ներ
 Տի պիկ կա պի տալ ծախ սեր
Ֆ լո տա ցիայի կա մե րա՝ 1 մլն ԱՄՆ դո լար/100 տոն նա/օր
 Բակ տե րիա նե րով օք սի դա ցում (100 տոն նա/օր)՝ 10 մլն ԱՄՆ դո լար
 Տի պիկ ըն թա ցիկ ծախ սեր
Ֆ լո տա ցիայի կա մե րա՝ 50 ԱՄՆ դո լար/ տոն նա
 Բակ տե րիա նե րով օք սի դա ցում (100 տոն նա/օր)՝ 200 ԱՄՆ դո լար/ տոն նա 
Օ րի նակ՝ 1 մլն տոն նա պո չեր, 2000 տոն նա/օր ֆլո տա ցի ոն գոր ծա րան և ֆլո տա ցիա/ բակ տեր. 
oքսի դա ցում 20:1
 Կա պի տալ ծախ սեր՝ (1 մլն ԱՄՆ դո լար x 20) + 10 մլն ԱՄՆ դո լար – 30 մլն ԱՄՆ դո լար
 Գոր ծառ նա կան ծախ սեր՝ 50 ԱՄՆ դո լար x1 մլն տոն նա +200ԱՄՆ դո լար x 0.05 մլն տոն նա –  
60 մլն Ա Մն դո լար 
Ըն դա մե նը՝ 90 մլն ԱՄՆ դո լար
 Ծախ սա փակ ման հա մար պա հանջ վող պղն ձի պա րու նա կու թյու նը խտա նյու թում  
(%` 4500ԱՄՆ դո լար/ տոն նա պղինձ) - 2%
 Ծախ սա փակ ման հա մար պա հանջ վող ոս կու պա րու նա կու թյու նը  
(գ րամ/ տոն նա՝ 1100 ԱՄՆ դո լար/ուն ցիա ոս կի) – 2.5 
Աղ բյու րը՝ Բեք Թեք

 Հա յաս տա նում դեռ ոչ մի հե տազո տու թյուն չի նա խա ձեռն վել ու սում նա սի րե լու հա մար Հա յաս տա նում պո-
չամ բար նե րի նյու թե րի վե րամ շակ ման հնա րա վո րու թյու նը: Սա կայն Երևա նի պե տա կան հա մալ սա րա նի Կա-
յուն զար գաց ման կենտ րո նը (Ե ՊՀ ԿԶԿ) ի րա կա նաց րել է մի ծրա գիր, ո րի շր ջա նակ նե րում գնա հա տել է 
պո չե րի վե րամ շակ ման նե րու ժը: Կենտ րո նը կա տա րել է նաև մի շարք հաշ վարկ ներ, ո րոնք խոս տում նա լից 
են թվում: Քա նի որ Ե ՊՀ ԿԶԿ-ին չի տր վել պո չամ բար նե րի նյու թե րի նմու շառ ման ի րա վունք, այդ գնա հա-
տա կան նե րը հիմն ված են հան քա քա րում մե տաղ նե րի կոն ցենտ րա ցիայի վե րա բե րյալ տպա գիր տե ղե կատ-
վու թյան և ար դյու նա հան ման օգ տա գործ ված մե թո դի ար դյու նա վե տու թյան վրա: Սա բա վա րար չէ պո չամ-
բար նե րի վե րամ շակ ման հնա րա վո րու թյան վե րա բե րյալ ո րո շում կա յաց նե լու հա մար, քա նի որ պա շար նե րը և 
կրկ նա կի ար դյու նա հան ման տն տե սա կան շա հա վե տու թյու նը հս տակ ո րո շե լու հա մար կպա հանջ վեն լայ նա-
ծա վալ հո րատ ման և պո չամ բար նե րից նմու շառ ման աշ խա տանք ներ: Այս ա ռն չու թյամբ ստա ցանք տե ղե կու-
թյուն մի ըն կե րու թյան մա սին, ո րն ու սում նա սի րել է Ա րծ վա նի կի պո չամ բա րը, սա կայն հրա ժար վել է այդ մտ-
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քից, ե րբ մո տա վոր հաշ վարկ նե րը ցույց են տվել, որ պղն ձի կոն ցենտ րա ցիան կազ մել է 0.1%, ո րի դեպ քում 
վե րամ շա կու մը տն տե սա պես ի րա գոր ծե լի չի լի նի: 

Հա յաս տա նի կա ռա վա րու թյան հե տաքրք րու թյու նը պո չե րի վե րամ շակ ման ա ռն չու թյամբ ՀՀ ըն դեր քի 
մա սին օ րենսգր քում « տեխ նա ծին հան քի» սահ ման մամբ չի ա վարտ վել: 2015 թ. ըն դուն վել է հա տուկ օ րենք 
(ՀՕ-102-Ն, 23/06/2015 թ.), ո րով Ա րծ վա նի կի, Ող ջիի ու Փխ րու տի պո չամ բար նե րը փո խանց վել են կա ռա վա-
րու թյա նը՝ պո չամ բար նե րի վե րամ շակ ման ի րա վունք նե րը պայ մա նագ րային հի մուն քով տրա մադ րե լու նպա-
տա կով: Սա ե զա կի մի ջո ցա ռում է, ո րի նմա նը մի ջազ գային պրակ տի կա յում չկա, և ո րը պա տաս խան ներ 
ա կն կա լող հար ցեր է ա ռա ջաց նում (տե՛ս ստորև բեր ված ներ դի րը): 

Ընդ հա նուր առ մամբ, թեև « տեխ նա ծին հան քի» հաս կա ցու թյու նը սահ ման ված է օ րեն քով, զգա լի շփոթ 
կա, թե ի նչ է են թադ րում տվյալ հաս կա ցու թյու նը, հատ կա պես՝ կապ ված սե փա կա նու թյան ի րա վուն քի և 
բնա պահ պա նա կան պա տաս խա նատ վու թյան ստանձն ման հետ, քա նի որ պո չամ բար նե րի սե փա կա նու թյան 
ի րա վուն քի և պար տա կա նու թյուն նե րի (և դրանց փո խանց ման) կար գա վոր ման շր ջա նա կը պարզ չէ: Դեռ 
ա վե լին, ոչ մի ծրա գիր չի կա րող շա րու նակ վել, քա նի դեռ հայտ նի չէ պո չամ բար նե րում պա րու նակ վող ար-
ժեքը:

Ներ դիր. Ա րծ վա նի կի, Ող ջիի և Փխ րու տի պո չամ բար նե րի վե րամ շա կում. ին չու և ի նչ պես 
Հա յաս տա նում ըն դեր քօգ տա գործ ման պո չե րի վե րամ շակ ման ա ռա ջին ծրա գի րը նա խա տես ված է 

«Ող ջիի, Փխ րու տի, Ա րծ վա նի կի պո չամ բար նե րում կու տակ ված և կու տակ վող, ի նչ պես նաև « Զան գե զու րի 
պղն ձա մո լիբ դե նային կոմ բի նատ» փակ բաժ նե տի րա կան ըն կե րու թյան գոր ծու նե ու թյան ար դյուն քում գո-
յա ցած և գո յա ցող ար տադ րա կան լցա կույ տե րի մշակ ման ներդ րու մային ծրագ րի մա սին» օ րեն քով (Սյու-
նի քի մարզ): 

Օ րեն քի նպա տա կը հետևյալն է. ստեղ ծել ի րա վա կան ե րաշ խիք ներ ծրագ րի ի րա կա նաց ման հա մար, 
սահ մա նել և տար բե րա կել պե տա կան կար գա վոր ման և տե ղա կան ի նք նա կա ռա վար ման մար մին նե րի 
պար տա վո րու թյուն նե րի շր ջա նակ նե րը և ներդ րու մային ծրագ րի ի րա կա նաց ման մարմ նի ի րա վունք ներն 
ու պար տա կա նու թյուն նե րը՝ սահ մա նե լով պո չամ բար նե րի նկատ մամբ սե փա կա նու թյան ի րա վուն քը: Այս-
պի սով, օ րեն քը նա խա տե սում է տրա մադ րել պո չամ բար նե րի նկատ մամբ ի րա վուն քը «եր րորդ» ի րա կա-
նաց նող կող մին՝ կա ռա վա րու թյան, ի րա կա նաց նող կող մի և ԶՊՄԿ-ի (ո րին այժմ պատ կա նում է պո չամ-
բար նե րի նկատ մամբ ի րա վուն քը և շր ջա կա մի ջա վայ րի կա ռա վար ման պար տա կա նու թյուն նե րը) միջև 
կնք ված պայ մա նագ րի հի մուն քով: 

Հա մա ձայն օ րեն քի՝ ի րա կա նաց նո ղը ա զատ ված է բո լոր կի րա ռե լի հար կե րից և այլ պար տա դիր վճա-
րում նե րից՝ կապ ված պո չամ բար նե րի նկատ մամբ ի րա վունք նե րի փո խանց ման հետ: Բա ցի այդ, օ րեն քում 
նշ ված հա մա պա տաս խան հան քե րի պո չամ բար ներն են հենց գրա վադր ված որ պես հա վա նա կան պար-
տա վո րու թյան ե րաշ խիք, ո րը կա րող է ա ռա ջա նալ ծրագ րի ի րա կա նաց ման ըն թաց քում: 

Այս օ րեն քի կի րար կումն ա ռա ջաց րել է մտա հո գու թյուն ներ ո րոշ շա հագր գիռ կող մե րի շր ջա նում: Ար-
ված հար ցադ րում նե րից ա ռա վել սկզ բուն քային նե րը հետևյալն են. ի ՞նչն է ա ռան ձին օ րեն քի ան հրա ժեշ-
տու թյու նը, ի նչ պես նաև ո րոնք են ա վե լի ման րա մաս նեց ված մտա հո գու թյուն նե րը ծրագ րի տն տե սա կան 
կեն սու նա կու թյան վե րա բե րյալ. ո ՞վ է, վեր ջի վեր ջո, ստանձ նե լու բնա պահ պա նա կան ռիս կե րի և պար տա-
վո րու թյուն նե րի պա տաս խա նատ վու թյու նը, և ա րդյոք կա ռա վա րու թյա նը սպառ նո՞ւմ է մեծ ռիսկ՝ կապ ված 
զգա լի բնա պահ պա նա կան պար տա վո րու թյան հետ, ո րը ի րա վա ցի ո րեն պատ կա նում է պո չամ բար նե րի 
նախ կին սե փա կա նա տի րո ջը՝ «աղ տո տո ղը վճա րում է» սկզ բուն քին հա մա պա տաս խան:

 Նախ քան այս խն դիր նե րին ան դրա դառ նա լը հան քե րի թա փոն նե րի վե րամ շակ ման մեծ պո տեն ցիա լի շա-
հար կու մը կա րող է ա կն կա լիք ներ ա ռա ջաց նել, ո րոնք չեն ար դա րա նա մոտ ա պա գա յում, և Հա յաս տա նում 
հան քա թա փոն նե րը հան քա քար հա մա րե լը (տն տե սա պես ի րա գոր ծե լի հան քայ նա ցում) վա ղա ժամ է: Միա-
ժա մա նակ նշ ված խն դիր նե րի լուծ ման ըն թաց քում պո չամ բար նե րի նկատ մամբ սե փա կա նու թյան ի րա վուն քի 
ստանձ նու մը կա ռա վա րու թյան կող մից ար դյու նա վետ չէ, քա նի որ դա կա րող է հան գեց նել լուրջ բնա պահ-
պա նա կան և տն տե սա կան պա տաս խա նատ վու թյան: Բա ցի այդ, չա փա զանց կարևոր է, որ ըն կե րու թյուն-
ներն ի րա կա նաց նեն պո չամ բար նե րի պատ շաճ կա ռա վա րում, այդ թվում, ան հրա ժեշ տու թյան դեպ քում, վե-
րա կանգ նո ղա կան աշ խա տանք ներ, որ պես զի պաշտ պա նեն շր ջա կա մի ջա վայ րը և մարդ կանց, ոչ թե զերծ 
մնան խն դիր նե րի մեղ մաց մանն ուղղ ված մի ջո ցա ռում նե րից՝ ա կն կա լե լով, որ ա պա գա յում գու ցե այդ պո չամ-
բար նե րը դառ նան պա շար ներ: 



Հանքարդյունաբերության ոլորտի կայունության ռազմավարական գնահատում. Հայաստան106

8.4. Եզրակացություններ և ուղղություններ (ճանապարհային քարտեզ) 
պոչամբարների կառավարման մոտեցումների վերաբերյալ 

Լավ կա ռա վար վող (կա յուն) հան քար դյու նա բե րու թյունն այն է, որ տեղ պատ շաճ կա ռա վա րումն ա պա հո-
վում է, որ թա փոն նե րի պատ ճա ռով ա ռա ջա ցող աղ տո տու մը դուրս չգա տե ղա մա սի շր ջագ ծից, և պո չամ-
բար նե րը հան կար ծա կի ար տա հոս քե րի կամ ե րկ րա բա նա կան ան սար քու թյուն նե րի պատ ճա ռով լուրջ վտանգ 
չեն ներ կա յաց նում շր ջա կա հա մայնք նե րի կամ հո ղօգ տա գործ ման հա մար: Բա ցի դրա նից, ան հրա ժեշտ է 
ու նե նալ հա մա պա տաս խան մի ջոց ներ ըն դեր քի օգ տա գործ ման աշ խա տանք նե րի ա վար տից հե տո պո չամ-
բար նե րի պատ շաճ փա կումն ա պա հո վե լու հա մար: Ան ցյա լից մնա ցած ժա ռան գու թյան դեպ քե րում պետք է 
լի նի ակ տիվ կա ռա վա րա կան ծրա գիր՝ ուղղ ված ռիս կի գնա հատ մա նը և ա ռաջ նա հերթ աղ տոտ ման կու տա-
կում նե րի հե տա գա ռե կուլ տի վաց մա նը: Վե րը նկա րագր ված մո տե ցում նե րից ոչ մեկն այ սօր Հա յաս տա նում 
չի գե րիշ խում, ին չը նշա նա կում է, որ ռազ մա վա րա կան մի ջամ տու թյուն նե րի կա րիք կա: Այդ մի ջամ տու թյուն-
նե րը պետք է հիմն վեն ներ կա ի րա վի ճա կի հա մա կող մա նի ը մբռն ման վրա: 

Բո լոր խո շոր պո չամ բար նե րը Հա յաս տա նում կա ռուց ված են վե րըն թաց բարձ րաց ման նա խագ ծով: Սա 
ան նպա տա կա հար մար նա խա գիծ է, քա նի որ հա կա սում է մի ջազ գային լա վա գույն փոր ձին, ո րն օգ տա գործ-
վում է սեյս մավ տանգ գո տի նե րում, ո րով հետև ե րկ րա շար ժի ժա մա նակ նման մե թո դով կա ռուց ված պո չամ-
բար նե րի փլուզ ման հա վա նակ նու թյու նը մեծ է: Այս խն դիրն ա վե լի է լր ջա նում այն պատ ճա ռով, որ ո րոշ խո-
շոր պո չամ բար ներ տե ղադր ված են հո սանքն ի վար գտն վող հա մայնք նե րի մոտ: Դեռ ա վե լին, հար կա վոր է 
կազ մել ծրագ րեր՝ այդ ռիս կե րի կա ռա վար ման և մեղ մաց ման հա մար: Նման ծրագ րե րը պետք է նե րա ռեն 
նաև ար տա կարգ ի րա վի ճա կում գոր ծե լու պլան ներ մո տա կա հա մայն քե րի հա մար: 

Հա յաս տա նի պո չամ բար նե րից մի քա նի սը ա պա րաթթ վային դրե նա ժի պո տեն ցիալ աղ բյուր են: Պո չամ-
բա րի վե րըն թաց բարձ րաց ման նա խա գիծն ա ռա ջաց նում է հո սա կո րուստ նե րի հա վաք ման և մշակ ման ան-
հրա ժեշ տու թյուն: Ա ռա ջաց նում է նաև պո չամ բա րի ե րես պատ ման ան հրա ժեշ տու թյուն՝ ստո րերկ րյա ջրե րի 
մեջ ար տա հոս քե րը կան խե լու հա մար: Կան այլ է ա կան խն դիր ներ և մար տահ րա վեր ներ՝ կապ ված պո չամ-
բար նե րի շա հա գործ ման և նա խագծ ման հետ: Այս փաս տի վե րա բե րյալ կար ծես ո րո շա կի ը մբ ռում կա, քա նի 
որ ա ռա վել խո շոր ըն դեր քօգ տա գոր ծող նե րից մի քա նի սը նա խագ ծե րի վե րա նայ ման և բա րե լավ ման ա ռա-
ջարկ նե րի նպա տակ նե րով ներգ րա վում են մի ջազ գային մաս նա գետ նե րի: Ա պա րաթթ վային դրե նա ժի հետ 
կապ ված հար ցի ա ռն չու թյամբ ա ռա ջարկ վում է Հա յաս տա նում ստեղ ծել հան քային թա փոն նե րը ը ստ վտան-
գա վոր նե րի և ոչ վտան գա վոր նե րի դա սա կար գե լու հա մա կարգ: Ը նդ հա նուր առ մամբ, նման հա մա կար գը 
հիմն վում է հան քային թա փոն նե րի լու ծա հան ման փոր ձար կում նե րի վրա, ո րոնց հա մար մի շարք ե րկր նե րում 
գո յու թյուն ու նեն լավ մշակ ված ստան դարտ ներ: 

Ինչ վե րա բե րում է իշ խա նու թյուն նե րի կող մից պո չամ բար նե րի նա խագ ծե րի կար գա վոր մա նը և հս կո ղու-
թյա նը, ա պա Հա յաս տա նում հա մա պա տաս խան փոր ձա գի տա կան կա րո ղու թյուն նե րը շատ քիչ են, ուս տի 
հարկ է վե րա նայել և է ա կա նո րեն բա րե լա վել պո չամ բար նե րի նա խագ ծե րի հաս տատ ման գոր ծըն թա ցը: 

Ըն դեր քօգ տա գործ ման փակ ման և ռե կուլ տի վա ցի ոն աշ խա տանք նե րի հա մար առ կա գու մար նե րը (Բ նու-
թյան և շր ջա կա մի ջա վայ րի պահ պան ման դրա մագ լուխ) կազ մում են շուրջ 2 մլն ԱՄՆ դո լար (2015 թ. վեր ջի 
դրու թյամբ), ո րը բա վա րար չէ այժմ գոր ծող ա ռա վել խո շոր պո չամ բար նե րից նույ նիսկ մե կի վե րա կանգն ման 
հա մար: Ո ւս տի հարկ է ա պա հո վել, որ զգա լի ո րեն ա վե լա նան այդ դրա մագլ խի հաշ վին վճար վող գու մար-
ները: 

Կա րող են լի նել ո րոշ հնա րա վո րու թյուն ներ գո յու թյուն ու նե ցող պո չամ բար նե րից մի քա նի սի վե րամ շակ-
ման հա մար՝ ին չը հնա րա վո րու թյուն կտար լու ծե լու բնա պահ պա նա կան խն դիր նե րը և ստեղ ծե լու տն տե սա-
կան հնա րա վո րու թյուն ներ: Սա կայն, որ պես զի դա տե ղի ու նե նա, հար կա վոր է ի րա կա նաց նել պատ շաճ ու-
սում նա սի րու թյուն ներ: Ա ռա ջարկ վում է, որ դա ա նեն մաս նա վոր ըն դեր քօգ տա գոր ծող նե րը, ի նչ պես որ ար-
վում է ե րկ րա բա նա կան ու սում նա սի րու թյուն նե րի և ար դյու նահան ման դեպ քում: Այս պի սով, կա րիք չկա այդ 
հար ցի նկատ մամբ հա տուկ մո տե ցում ձևա կեր պել օ րեն քում, ոչ էլ այդ լցա կույ տե րը սահ մա նել որ պես « տեխ-
նա ծին հան քեր», կա րիք չկա նաև կի րար կել հա տուկ օ րենք ներ ա ռանձ նա հա տուկ վայ րե րի ե րկ րա բա նա-
կան ու սում նա սի րու թյուն նե րի կա տար ման հա մար: Դեռ ա վե լին, հարկ է ա պա հո վել «աղ տո տո ղը վճա րում 
է» սկզ բուն քի կի րա ռու մը, հարկ է ա պա հո վել, որ պե տու թյունն ա կա մա չս տանձ նի բնա պահ պա նա կան մեծ 
պար տա վո րու թյուն ներ, ո րոնք ի րա վա ցի ո րեն պատ կա նում են մաս նա վոր սե փա կա նա տե րե րին: 

Ինչ վե րա բե րում է հին և այլևս չօգ տա գործ վող թա փոն նե րի լցա կույ տե րին, դրանք ա ռա ջաց նում են զգա-
լի աղ տո տում, ի սկ ո րոշ դեպ քե րում կա րող են նաև փլուզ ման վտանգ ներ կա յաց նել: Ձեռ նարկ վել են ո րոշ 
նա խա ձեռ նու թյուն ներ ռիս կի գնա հատ ման և ա ռն վազն մեկ տա րած քի ռե կուլ տի վա ցիայի ուղ ղու թյամբ: Սա-
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կայն ահ րա ժեշտ է պատ րաս տել կա ռա վա րու թյան ղե կա վա րած և կա ռա վա րու թյան կող մից ֆի նան սա վոր վող 
ծրա գիր, ո րը են թադ րում է ա ռաջ նային կարևո րու թյուն հա մար ված աղ տոտ ման լցա կույ տե րի ռիս կի գնա հա-
տում և հե տա գա ռե կուլ տի վա ցիա: 

Ընդ հա նուր առ մամբ, պո չամ բար նե րի նա խագծ ման և կա ռա վար ման հետ կապ ված փոր ձի և գի տե լիք-
նե րի պա կաս կա, և սա վե րա բե րում է ի նչ պես ըն դեր քօգ տա գոր ծող ըն կե րու թյուն նե րին, այն պես էլ կա ռա-
վա րու թյա նը: Կա ռա վա րու թյան մա սով կա րո ղու թյուն նե րի զար գա ցումն ու վե րա պատ րաս տում նե րը ան հե-
տաձգե լի են, և դրանց ի րա կա նա ցու մը պետք է լի նի կար գա վոր ման ճեղք ված քի փակ մանն ուղղ ված ջան-
քե րին զու գըն թաց: Խոս քը պո չամ բար նե րին ա ռնչ վող թույլ տվու թյուն նե րի և հս կո ղու թյան մա սին է: Ըն կե-
րու թյուն նե րի շր ջա նում նույն պես կա կա րո ղու թյուն նե րի հզո րաց ման կա րիք: Այդ ա ռու մով ող ջու նե լի և 
օգ տա կար կլի ներ մաս նա վոր հատ վա ծի ղե կա վա րած նա խա ձեռ նու թյու նը պո չամ բար նե րի նա խագծ ման, 
կա ռուց ման և շա հա գործ ման փոր ձի փո խա նակ ման ուղ ղու թյամբ: Որ պես զի նման նա խա ձեռ նու թյունն ի րա-
կա նու թյուն դառ նա, հար կա վոր է ստեղ ծել շա հագրգռ ված գոր ծա րար նե րի խումբ, օ րի նակ՝ Հա յաս տա նի 
հան քար դյու նա բե րող նե րի պա լատ: 
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9. Կայունության վերջնական գնահատումը և 
առաջարկությունները 

Այս եզ րա փա կիչ գլ խում ներ կա յաց ված են հիմ քեր, թե ի նչ պես պետք է դի տար կել հան քար դյու նա բե րու-
թյան ո լոր տի կա յու նու թյու նը (9.1), և հիմն վե լով դրա վրա՝ տր վում է ը նդ հա նուր գնա հա տա կան, թե որ քա նով 
է հան քար դյու նա բե րու թյու նը Հա յաս տա նում նպաս տում կա յուն զար գաց մա նը: Գնա հա տու մը կա տար վում է 
ամ փո փե լով զե կույ ցի եզ րա կա ցու թյուն նե րը և դի տար կե լով դրանք տն տե սա կան, է կո լո գիա կան և սո ցիա-
լա կան կա յու նու թյուն հաս կա ցու թյուն նե րի հի ման վրա (9.2–9.5): Ամ փո փիչ գնա հատ մա նը հա ջոր դում են 
ա ռա ջար կու թյուն ներ կոնկ րետ գոր ծո ղու թյուն նե րի վե րա բե րյալ, ո րոնք պետք է նա խա ձեռն վեն ի րա վի ճա կի 
բա րե լավ ման հա մար: Այս ա ռա ջար կու թյուն ներն ի րենց հեր թին բա ժան վում են գոր ծո ղու թյուն նե րի, ո րոնք 
պետք է ի րա կա նաց վեն Հա յաս տա նի հան քար դյու նա բե րու թյան քա ղա քա կա նու թյան մշակ ման ըն թաց քում 
(9.6), և գոր ծո ղու թյուն նե րի, ո րոնք պետք է ի րա կա նաց վեն ան կախ ար դյունք նե րից կամ քա ղա քա կա նու-
թյան մշակ ման գոր ծըն թա ցի ժամ կետ նե րից (9.7):

9.1. Կայունության գնահատման հիմքը
 Կա յուն զար գաց ման սահ մա նու մը վի ճարկ վող ա ռար կա է (օ րի նակ՝ Քոլք, 2016), և այդ հաս կա ցու թյան կի-

րա ռե լի ու թյու նը, մաս նա վո րա պես՝ օգ տա կար հա նա ծո նե րի ար դյու նա հան ման ա ռն չու թյամբ, վի ճարկ վում է՝ 
հաշ վի առ նե լով, որ նման գոր ծո ղու թյուն նե րը նե րա ռում են չվե րա կանգն վող, թեև գրե թե ան խախտ պա շար նե րի 
ար դյու նա հա նում (օ րի նակ՝ Ու վիթ մոր, 2006): Այ նուա մե նայ նիվ, Հա յաս տա նի հան քային ո լոր տի աշ խա տան քը 
գնա հա տե լու հա մար (պատ կեր 9.1) օգ տա գործ վում են այն ե րեք բա ղադ րիչ նե րը, ո րոնք սո վո րա բար դր ված 
են կա յու նու թյան հիմ քում՝ բնա պահ պա նա կան, սո ցիա լա կան և տն տե սա կան: Եվ սա չնա յած ո րոշ պն դում նե-
րին, թե յու րա քան չյուր ժա մա նա կա կից ար դյու նա բե րա կան կամ հե տար դյու նա բե րա կան հա սա րա կու թյան մեջ 
հազ վա դեպ են հան դի պում իս կա կան կա յու նու թյան հաս նող ըն կե րու թյուն ներ կամ այլ բնույ թի գոր ծու նե ու թյուն 
(պատ կեր 9.1-ում ներ կա յաց ված են մի հատ վա ծում, որ տեղ կա յու նու թյան բո լոր դաշ տե րը հատ վում են):

Սոցիալբնապահպանական
Բնապահպանական 
արդարադատություն
Բնական պաշարների 

կառավարում
Տեղական և համաշխար - 

հային մակարդակում

Բնապահպանական –
տնտեսական

Էներգախնայողություն
Սուբսիդավորում/բնական 
պաշաների օգտագործման 

խթաններ

Տնտեսականսոցիալական
Գործարար էթիկա
Ազնիվ առևտուր

Աշխատողների իրավունքներ

Ընդունված է 2002 թ.
Միչիգանի համալսարանի 
Կայունության գնահատումից

Կայունություն

Բնապահպանական
Բնական պաշարների 

օգտագործում
Շրջակա միջավայրի 

կառավարում
Աղտոտման կանխարգելում

Տնտեսական
Շահույթ

Խնայողություն
Տնտեսական աճ

Հետազոտություն և 
զարգացում

Սոցիալական
Կենսամակարդակը

Կրթություւն
Համայնք
Հավասար 

հնարավորություններ

Պատ կեր 9.1 Կա յու նու թյան ե րեք դաշ տե րի ցու ցադ րու թյուն: Իս կա պես կա յուն ծրա գի րը/ նա խա ձեռ նու թյու նը կտե ղա-
կայ վի այն հատ վա ծում, որ տեղ կա յու նու թյան բո լոր չա փա նիշ նե րը (բ նա պահ պա նա կան, սո ցիա լա կան և տն տե սա կան) 
ա պա հով ված ե ն



Հանքարդյունաբերության ոլորտի կայունության ռազմավարական գնահատում. Հայաստան 109

Կա յուն հան քային ո լորտն այն է, ո րի ա ռա ջաց րած բնա պահ պա նա կան ներ գոր ծու թյու նը պատ շաճ է կա-
ռա վար վում, և աշ խա տանք նե րի հետևան քով ա ռա ջա ցող աղ տո տու մը դուրս չի գա լիս տե ղա մա սի սահ ման-
նե րից: Աշ խա տանք նե րը չպետք է զգա լի ո րեն վտան գեն հա րա կից հա մայնք նե րը կամ հո ղօգ տա գոր ծու մը 
պա տա հա կան ար տա հոս քի կամ պո չամ բար նե րի ե րկ րա տեխ նի կա կան վթա րի հետևան քով: Ի նչ վե րա բե-
րում է սո ցիա լա կան հար ցե րին, տե ղա կան բնակ չու թյու նը պետք է սա տար կանգ նի աշ խա տանք նե րին (« սո-
ցիա լա կան ար տո նա գիր»): Տն տե սա կան կա տա րո ղա կա նը պետք է լի նի հաս տա տուն և հու սա լի՝ աշ խա-
տանք նե րի շա րու նա կա կա նու թյու նը պա հո վե լու հա մար, ի սկ հաշ վեգր վող տն տե սա կան օ գուտ նե րը պետք է 
հա վա սա րա պես բա ժան վեն՝ ստեղ ծե լով հնա րա վո րու թյուն ներ և նպաս տե լով զար գաց մա նը: Մեծ ծրագ րե րի 
դեպ քում նման զար գա ցում նե րը պետք է լի նեն տա րած քային կամ նույ նիսկ ամ բողջ ե րկ րի մասշ տա բով: 

9.2. Տնտեսական կայունություն 
Հան քար դյու նա բե րու թյան ո լոր տը կարևոր ներդ րում ու նի Հա յաս տա նի ազ գային տն տե սու թյան մեջ, բա-

ցի դրա նից, այն հան դես է գա լիս որ պես ար տա հան ման ե կա մուտ նե րի, օտար երկ րյա ուղ ղա կի ներդ րում նե-
րի և քա ղա քաբ նակ կենտ րոն նե րից դուրս հա մե մա տա բար բարձր վար ձատր վող աշ խա տա տե ղե րի ստեղծ-
ման աղ բյուր: Փոր ձը ցույց է տա լիս, որ հա մե մա տած այլ ո լորտ նե րի հետ՝ հան քար դյու նա բե րու թյունն ա վե լի 
լավ է ա պա հո վում հար կային ե կա մուտ նե րը: 

Սա կայն ար տադ րու թյան և ստեղծ վող ար ժե քի ա ռու մով ո լոր տում գե րիշ խում է ԶՊՄԿ-ի Քա ջա րա նի 
հան քը, ո րով հետև դա գո յու թյուն ու նե ցող միակ « մեծ» հանքն է: Կան նաև մի քա նի հան քեր, ո րոնք կա րող 
են հա մար վել մի ջին չա փի (օ րի նակ՝ Ա գա րակ, Կա պան-Շա հու մյան, Թե ղուտ, Սոթք): Դրա նից բա ցի, կան 
բազ մա թիվ հան քեր ի նչ պես մե տաղ նե րի (շուրջ 10), այն պես էլ ոչ մե տաղ նե րի ո լոր տում (մոտ 500), ո րոնք 
փոքր են և բա վա կա նին ան նշան ազ գային բա րե կե ցու թյան մեջ մեծ դեր խա ղա լու հա մար: Այն փաս տը, որ 
Հա յաս տա նի հան քային ո լոր տում գե րիշ խում է մեկ հանք, խո ցե լի է դարձ նում ո լոր տը ար տա քին ցն ցում նե-
րի հան դեպ (օ րի նակ՝ ապ րանք նե րի գնե րի փո փո խու թյուն կամ վթար ներ և ար տա կարգ ի րա վի ճակ ներ) և 
վտան գում է նրա եր կա րա ժամ կետ կա յու նու թյու նը: 

Ֆի նանս նե րի նա խա րա րու թյան տրա մադ րած վեր ջին 5 տար վա տն տե սա կան տվյալ նե րը վկա յում են, 
որ գո յու թյուն ու նե ցող մե տա ղա կան հան քե րից միայն եր կու սը կամ ե րեքն են աշ խա տում տևա կան և կա-
յուն շա հույ թով (այդ թվում գե րիշ խող հան քար դյու նա բե րո ղը՝ ԶՊՄԿ-ն): Նվազ շա հու թա բեր (կամ վնա սով 
աշ խա տող) է այն փոքր ըն կե րու թյուն նե րի մեծ մա սը, ե թե ոչ բո լո րը, ո րոնք ու նեն հան քար դյու նա հան ման 
ար տո նագ րեր: Այն հան քար դյու նա բե րա կան ծրագ րե րը, ո րոնք սո վո րա բար վնաս ներ են կրում, չեն կա րող 
հա մար վել տն տե սա պես կա յուն: Այս պի սով, ստաց վում է, որ հան քար դյու նա հան ման ար տո նագ րե րը շնորհ-
վել են ան կեն սու նակ ծրագ րե րի հա մար: Այս եզ րա կա ցու թյու նը դառ նում է նույ նիսկ ա վե լի կարևոր այն լույ սի 
ներ քո, որ վեր ջին 7-8 տար վա ժա մա նա կա հատ վա ծը հա մար վում է ապ րանք նե րի պատ մա կա նո րեն բարձր 
գնե րի շր ջան: Ա վե լին, վատ կա տա րո ղա կան ար դյունք նե րը տե ղի են ու նե ցել այն նույն ժա մա նակ, ե րբ աղ-
տոտ ման կան խար գել ման և շր ջա կա մի ջա վայ րի կա ռա վար ման հա մար հա մար ժեք մի ջոց ներ չէին հատ-
կաց վում (տե՛ս վե րը): 

Հա յաս տա նի ե րկ րա բա նու թյու նը, այ սինքն՝ Հա յաս տա նի ըն դեր քը հե ռան կա րային է հան քար դյու նա բե-
րու թյան նպա տակ նե րի հա մար: Ի նչ վե րա բե րում է մե տաղ նե րին, հնա րա վո րու թյուն ներ կան պղն ձի և ոս-
կու, ի նչ պես նաև այլ մե տաղ նե րի ար դյու նա հան ման հա մար: Ի նչ վե րա բե րում է ար դյու նա բե րա կան օգ տա-
կար հա նա ծո նե րին, ա պա կա ա պար նե րի մեծ բազ մա զա նու թյուն, ո րոնք կա րող են օգ տա գործ վել: Մինչ դեռ 
այ սօր ի րա կա նաց վող հան քա րյու նա բե րա կան և հե տա խու զա կան աշ խա տանք նե րը մեծ մա սամբ հիմն վում 
են խորհր դային տա րի նե րին կա տար ված աշ խա տանք նե րի ար դյունք նե րի վրա: Վեր ջին մի քա նի տաս նյակ 
տա րի նե րի ըն թաց քում շատ քիչ բան է ար վել ե րկ րա բա նա կան հե տա խուզ ման ա ռու մով, շատ քիչ են նաև 
գտա ծո նե րը: Այս եր կա րատև ժա մա նա կա հատ վա ծը՝ ա ռանց ե րկ րա բա նա կան ու սում նա սի րու թյուն նե րի և 
հե ռան կա րային գոր ծո ղու թյուն նե րի, կա րող է իր հեր թին հան գեց նել այն պի սի ի րա վի ճա կի, ե րբ հայտ նի պա-
շար նե րը, ո րոնք կա րող են պահ պա նել ո լոր տը, ան բա վա րար կլի նեն: Սա ի նք նին վտան գում է ո լոր տի տն-
տե սա կան կա յու նու թյու նը, ի նչ պես նաև Հա յաս տա նի ամ բողջ տն տե սու թյու նը, ե թե հաշ վի առ նենք ո լոր տի 
հա րա բե րա կան կարևո րու թյու նը: 

Տե ղա կան տն տե սու թյան մյուս ո լորտ նե րի հետ կա պե րի ստեղ ծու մը լավ մի ջոց է տն տե սա կան կա տա րո-
ղա կա նի և կա յու նու թյան ամ րապնդ ման հա մար: Ար դյունք նե րը վկա յում են, որ չնա յած կա պերն ու « տե ղա-
կան հա մա տեքս տը» առ կա են, կան նաև մեծ հնա րա վո րու թյուն ներ ը նդ լայ նե լու հա մար տե ղա ցի նե րի և հայ 
գոր ծա րար նե րի մաս նակ ցու թյու նը հան քար դյու նա բե րու թյան ո լոր տի ա վե լի լայն շր ջա նա կում: Կարևոր է, որ 
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այն դե րը, ո րը ի վիճակի են ստանձ նել տե ղա ցի ձեռ նե րեց նե րը, կա րող է նե րա ռել նաև ա վե լի շատ գի տե լի-
քա հենք ծա ռա յու թյուն ներ, ի նչ պի սիք են տեխ նի կա կան խորհր դատ վու թյու նը և ե րկ րա բա նա կան հե տա խուզ-
ման հետ կապ ված ծա ռա յու թյուն նե րը: 

9.3. Բնապահպանական կայունություն
Ինչ վե րա բե րում է մե տաղ նե րի հան քար դյու նա հան մա նը, գոր ծող ծրագ րե րից և ոչ մե կը չի կա րող հա-

մար վել է կո լո գիա պես կա յուն: Հիմ նա կան խն դիր նե րը պայ ման վոր ված են հետևյա լով. 
a. Կան զգա լի թվով փոքր ըն կե րու թյուն ներ, ո րոնք նե րառ ված են վատ կա ռա վար վող՝ ար տադ րա-

կան նպա տակ նե րով ար դեն օգ տա գործ ված տա րածք նե րի « հե տա խուզ ման ծրագ րե րում» (դ րանք 
հա ճախ փոք րա մասշ տաբ հան քար դյու նա բե րա կան ծրագ րե րի բնույթ ու նեն), ո րոնք կապ ված են 
խորհր դային տա րի նե րին հայտ նա բեր ված հան քե րի (և հա մա պա տաս խան պա շար նե րի հաս տատ-
ման) հետ և զգա լի վնաս են հասց նում շր ջա կա մի ջա վայ րին: 

b. Գոր ծող հան քե րի և վե րամ շակ ման աշ խա տանք նե րի հետևան քով գո յու թյուն ու նի օ դի և ջրի զգա-
լի շա րու նա կա կան աղ տոտ վա ծու թյուն: 

c. Հա մա տա րած բա ցա կա յում են հա մա պա տաս խան ծրագ րե րը և ֆի նան սա կան մի ջոց նե րը, ո րոնք 
ան հրա ժեշտ են հան քա վայ րե րի և դրանց հետ կապ ված պո չամ բար նե րի վե րա կանգն ման և հո-
ղա բա րե լավ ման հա մար: Բնու թյան և շր ջա կա մի ջա վայ րի պահ պան ման դրա մագլ խի գու մար նե-
րը բա վա րար չեն իր նպա տա կի հա մար, ի սկ նախ կի նում (նախ քան մաս նա վո րե ցու մը) պե տա կան 
սե փա կա նու թյուն հան դի սա ցող հան քե րի կա պակ ցու թյամբ պե տու թյան և նոր սե փա կա նա տի րոջ 
միջև պար տա վո րու թյու նը բա ժա նե լու վե րա բե րյալ որևէ պաշ տո նա կան կար գա վո րում չկա: 

d. Հաշ վի առ նե լով բարձր սեյս միկ ռիս կը և ը նդ հա նուր՝ հո ղի ան կա յու նու թյան հետ կապ ված ռիս կը, 
չա փա զանց մեծ է վտան գը, որ պո չամ բար նե րը կա րող են փլ վել կամ վթար վել պո չամ բար նե րի շի-
նա րա րու թյան հա մար կի րառ վող ան հա մար ժեք մե թո դի հետևան քով (հին՝ « վե րըն թաց բարձ րաց-
ման» մե թո դով նա խագ ծե րի կի րա ռում): 

e. Ոչ մե տա ղա կան և մե տա ղա կան հա նա ծո նե րի ար դյու նա հան ման ո լոր տում շա հա գործ ված տա-
րածք նե րի վրա սո վո րա բար որևէ վե րա կանգն ման կամ հո ղա բա րե լավ ման աշ խա տանք չի կա-
տար վում: 

Բ նա պահ պա նա կան օ րենք նե րը և կա նո նա կար գե րը, ո րոնք կա րող են լու ծել խն դիր նե րի մեծ մա սը, ե թե 
ոչ բո լոր խն դիր նե րը, գո յու թյուն ու նեն: Սա կայն կա՛մ այդ օ րենք նե րը պատ շաճ չեն ի րա կա նաց վում, կա՛մ կան 
ի րա վա կան ա նո րո շու թյան հետ կապ ված լուրջ խն դիր ներ, կա՛մ էլ օ րենք նե րը բա վա կա չափ պար զեց ված 
չեն: Կան նաև մտա հո գու թյուն ներ, որ բնա պահ պա նա կան օ րենք նե րի խախտ ման դեպ քում տու գանք ներն 
ու հետևանք ներն այն քան մեծ չեն, որ որ պես զս պման/ կան խար գել ման գոր ծիք ծա ռայեն: Ա վե լին, շատ ըն-
կե րու թյուն նե րում, հատ կա պես՝ փոք րերում, բա ցա կա յում է օ րենք նե րի ի մա ցու թյու նը, ի նչ պես նաև այն ը մբռ-
նու մը, թե ի նչ է պա հանջ վում օ րենք նե րի պա հանջ նե րը կա տա րե լու հա մար: 

Բա ցի դրա նից, այլևս չշա հա գործ վող և ի րա վա կան սե փա կա նա տեր չու նե ցող բազ մա թիվ հան քե րի և պո-
չա մա բար նե րի առ կա յու թյու նը շատ մեծ բնա պահ պա նա կան պար տա վո րու թյուն է: Նման օբյեկտ ներն է ա-
կան և շա րու նա կա կան վնաս են հասց նում շր ջա կա մի ջա վայ րին: Գու ցե այդ վայ րե րից մի քա նի սի կրկ նա կի 
տն տե սա կան ար դյու նա հան ման/ վե րամ շակ ման հա մար ստեղծ վեն հնա րա վո րու թյուն ներ, սա կայն այլ ե րկր-
նե րի փոր ձը ցույց է տա լիս, որ այդ պար տա վո րու թյուն նե րի մեծ մա սի հար ցը պետք է լու ծի կա ռա վա րու-
թյու նը վե րա կանգն ման և մեղ մաց ման մի ջո ցա ռում նե րով: Ժա ռան գու թյան/բ նա պահ պա նա կան պար տա վո-
րու թյան ո րոշ օբյեկտ նե րում հո ղա բա րե լավ ման կամ վե րա կանգն ման աշ խա տանք ներ չեն ար վել, քա նի որ 
իշ խա նու թյուն նե րը ձգ տում էին պահ պա նել գո յու թյուն ու նե ցող օգ տա կար հա նա ծո նե րի պա շար նե րը: 

9.4. Սոցիալական կայունություն 
Գ նա հատ ման տե սան կյու նից սո ցիա լա կան բա ղադ րիչն ա մե նա բարդն է: Մա սամբ դա պայ մա նա վոր ված 

է այն հան գա ման քով, որ հան քար դյու նա բե րու թյան ո լոր տում առ կա սո ցիա լա կան մար տահ րա վեր ներն ան-
խու սա փե լի ո րեն կապ ված են Հա յաս տա նի հա սա րա կու թյան լայն շր ջան նե րի մեջ առ կա ա վե լի ը նդ հա նուր 
խն դիր նե րի հետ: 

Հան քար դյու նա բե րու թյու նը ստեղ ծում է աշ խա տա տե ղեր և ա պա հո վում է ապ րուս տի մի ջոց ներ, և դա 
ար վում է շատ շր ջան նե րում, որ տեղ այլ բնույ թի տն տե սա կան հնա րա վո րու թյուն նե րը սա կավ են: Ո րոշ հա-
մայնք նե րում, հատ կա պես՝ Սյու նի քում, հան քար դյու նա բե րա կան աշ խա տանք նե րը վայե լում են տե ղա կան 
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հա մայնք նե րի հա մե մա տա բար լուրջ օ ժան դա կու թյու նը: Միա ժա մա նակ հնա րա վոր չէ ա սել, որ Հա յաս տա-
նում ըն դեր քօգ տա գոր ծող նե րին տր ված են լայ նա տա րած « սո ցիա լա կան ար տո նագ րեր»: Այդ մեծ ա ջակ ցու-
թյան բա ցա կա յու թյու նը, իր հեր թին, կա րող է պայ մա նա վոր ված լի նել բնա պահ պա նա կան և սո ցիա լա կան 
ի րա կան խն դիր նե րով (տե՛ս վե րը): Գե րիշ խող գաղտ նի ու թյան մշա կույ թը, ո րը տի րում է ո լոր տում (ի նչ պես 
ըն կե րու թյուն նե րի, այն պես էլ իշ խա նու թյուն նե րի կող մից), խո չըն դո տում է հա սա րա կու թյան գոր ծուն մաս-
նակ ցու թյու նը, ի նչ պես նաև ճշ մա րիտ և փաս տա ցի տե ղե կատ վու թյան վրա հիմն ված ո րո շում նե րի կա յա ցու-
մը: Հետևա բար ան հրա ժեշտ են նա խա ձեռ նու թյուն ներ նման տվյալ նե րը հան րա մատ չե լի դարձ նե լու ուղ ղու-
թյամբ: Բա ցի այդ, հար կա վոր են նա խա ձեռ նու թյուն ներ՝ ուղղ ված շա հե րի բախ ման այն դեպ քե րի լուծ մա նը, 
ե րբ ո րոշ գոր ծող կամ նախ կին քա ղա քա կան գոր ծիչ ներ ներգ րավ վում են հան քար դյու նա բե րա կան ծրագ րե-
րի մշակ ման գոր ծըն թաց նե րում: 

Չ նա յած Հա յաս տա նի հան քար դյու նա բե րու թյան ո լոր տում կան զգա լի թվով ո րա կյալ բան վոր ներ, ա վե լի 
ա ռա ջա տար հմ տու թյուն ներ ու նե ցող ան ձանց (ճար տա րա գետ ներ, ե րկ րա բան ներ, հան քար դյու նա բե րու թյան 
ո լոր տի տն տե սա գետ ներ և այլն) թի վը սա կավ է թվում: Կա ռա վար ման դաշ տում տե ղա ցի նե րի կա րո ղու թյուն-
նե րի պա կա սը խո չըն դո տում է աշ խա տանք նե րի սո ցիա լա կան կա յու նու թյան ա պա հո վումը: Նաև չա փա-
զանց փոքր է հան քար դյու նա բե րու թյան ո լոր տում աշ խա տող կա նանց թի վը: Սա ոչ միայն հմ տու թյուն նե րի և 
կա րո ղու թյուն նե րի վատ նում է նշա նա կում, այլև, ան կաս կած, հան գեց նում է աշ խա տա տե ղե րի և տե ղա կան 
հա մայնք նե րի հա վա սա րակշ ռու թյան և ար դյու նա վե տու թյան նվազ ման: 

9.5. Ամփոփ գնահատական
Ընդ հա նուր առ մամբ կա րե լի է ա սել, որ Հա յաս տա նում գոր ծող հան քար դյու նա բե րող նե րից և ոչ մե կը չի 

ա պա հո վում կա յու նու թյան բո լոր ե րեք բա ղադ րիչ նե րի պա հանջ նե րը, առ կա ա պա ցույց նե րը վկա յում են, որ 
ա մե նայն հա վա նա կա նու թյամբ նույն ի րա վի ճակն է տի րում նաև ոչ մե տա ղա կան հան քար դյու նա բե րու թյան 
ո լոր տում: Բա ցի այդ, կան օ րի նակ ներ, ե րբ կա յու նու թյու նը չի ա պա հով վում ե րեք բա ղադ րիչ նե րից և ոչ մե-
կի գծով, և այդ ի րա վի ճա կը գե րիշ խող է մե տաղ նե րի հան քար դյու նա հան ման ո լոր տի ա վե լի փոքր ըն կե րու-
թյուն նե րի շր ջա նում: Այդ թե րու թյուն նե րի պատ ճառ նե րը բազ մա զան են, այդ թվում ըն կե րու թյուն նե րի ան-
պա տաս խա նա տու վար քա գի ծը և աշ խա տանք նե րի վե րահսկ ման և հս կո ղու թյան հա մար պա տաս խա նա տու 
հաս տա տու թյուն նե րի ձա խո ղում նե րը: Կար գա վոր ման դաշ տի ո րո շա կի բաց թո ղում նե րը նույն պես կարևոր 
են, քա նի որ դրանք են ո րոշ ձա խո ղում նե րի պատ ճա ռը: Թե պետ ը նդ հա նուր եզ րա կա ցու թյունն այն է, որ 
գո յու թյուն ու նե ցող օ րենք ներն ու կա նո նա կար գե րը բա վա կան հա մա կող մա նի ու հա վակ նոտ են, և թե պետ 
կար գա վոր ման հա մա կար գը տու ժում է ա նո րո շու թյան և տար բեր օ րենք նե րի միջև ան հա մա պա տաս խա նու-
թյան պատ ճա ռով, այ նուա մե նայ նիվ հիմ նա կան խն դիր նե րը կապ ված են օ րենսդ րու թյան կի րարկ ման հետ: 

Են թադր վում է, որ Հա յաս տա նում հան քար դյու նա հան ման ծրագ րե րի շուրջ տա րա ձայ նու թյուն նե րի զգա-
լի մա սը պայ մա նա վոր ված է գի տե լիք նե րի և տվյալ նե րի, ի նչ պես նաև ժա մա նա կա կից հան քար դյու նա հան-
ման մեջ կի րառ վող մի ջազ գային լա վա գույն փոր ձի և տեխ նո լո գիա նե րի ի մա ցու թյան պա կա սով: Ի նչ վե րա-
բե րում է մի ջազ գային լա վա գույն փոր ձին, ա պա Ա ՃԹՆ-ի թեկ նա ծու թյան հայ տի կազմ ման ըն թա ցիկ աշ-
խա տանք նե րը, և Ա ՃԹՆ-ի ստան դար տի ներդ րու մից բխող հե տա գա գոր ծո ղու թյուն ներն է ա պես կն պաս-
տեն ո լոր տի ա ռա վել խոր ը մբռն մա նը: Ի նչ վե րա բե րում է տեխ նո լո գիա նե րին, ա պա կա րող են ի հայտ գալ 
ո լոր տում ա վե լի ժա մա նա կա կից, ա պա հով և շր ջա կա մի ջա վայ րի հա մար նվազ վնա սա կար տեխ նո լո գիա ներ 
ներդ նե լու զգա լի հնա րա վո րու թյուն ներ: Այս ա ռու մով հա ջորդ դի տար կու մը վե րա բե րում է հան քար դյու նա-
բե րու թյան ո լոր տում ՓՄՁ-նե րի գոր ծու նե ու թյան նպա տա կա հար մա րու թյա նը: Թեև հե տա խուզ ման աշ խա-
տանք նե րի և թերևս ո րոշ քար հան քե րում աշ խա տե լու և ո րո շա կի չա փե րի քա րե րի ար դյու նա հան ման դաշ-
տը հար մար է ՓՄՁ-նե րի ներգ րավ ման և զար գաց ման հա մար, սա կայն մե տաղ նե րի ար դյու նա հան ման և 
վե րամ շակ ման ո լորտ նե րը կա րող են բնավ հար մար չլի նել ՓՄՁ-նե րի մաս նակ ցու թյան հա մար: Խն դիրն այն 
է, որ նման գոր ծո ղու թյուն նե րի պատ շաճ կա տա րու մը պա հան ջում է եր կա րա ժամ կետ կա ռա վա րում և տն-
տես վա րու թյուն, ի նչ պես նաև հան քի շա հա գործ ման հա մար զգա լի ռե սուրս նե րի և ֆի նան սա կան մի ջոց նե րի 
հա սա նե լի ու թյուն, այդ թվում՝ հում քային ապ րանք նե րի գնե րի ան կման ժա մա նակ կամ վթար նե րից և կամ 
ան հա ջո ղու թյուն նե րից հե տո: 

Եզ րա փա կե լով նշենք, որ տվյալ նե րը ցույց են տա լիս, որ հան քար դյու նա բե րու թյու նը կարևոր ո լորտ է 
Հա յաս տա նի հա սա րա կու թյան հա մար, սա կայն ան հա տա կան գոր ծառ նու թյուն նե րը բա վա րար չա փով չեն 
նպաս տում ազ գի եր կա րա ժամ կետ կա յուն զար գաց մա նը: Եվ սա ի րո ղու թյուն է, չնա յած մի շարք ան ցյալ և 
ըն թա ցիկ ձեռ նար կում նե րին, ո րոնք ո լոր տը բա րե փո խե լու հա մար նա խա ձեռն վում են Հա յաս տա նի կար գա-
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վո րող մար մին նե րի կող մից: Այդ նա խա ձեռ նու թյուն նե րը, սա կայն, չեն հիմն վում քա ղա քա կա նու թյան կամ 
եր կա րա ժամ կետ ռազ մա վա րու թյան վրա: Ո ւս տի սույն զե կույ ցի գլ խա վոր խոր հուրդն է ա ռա ջին հեր թին 
նա խա ձեռ նել հան քար դյու նա բե րու թյան ազ գային քա ղա քա կա նու թյան մշակ ման գոր ծըն թա ց (9.6): Նման 
գոր ծըն թա ցի հա մար կպա հանջ վի ա ռն վազն մեկ տա րի: Եվ հետևո ղա կա նո րեն ա ռա ջարկ վում է, որ քա-
ղա քա կա նու թյան մշակ ման գոր ծըն թա ցը զու գակց վի Ա ՃԹՆ-ի ստան դար տի հետ Հա յաս տա նի հա մա պա-
տաս խա նու թյան ա պա հով մանն ուղղ ված ջան քե րով: Ա ռա ջարկ վում է քա ղա քա կա նու թյան մշակ ման աշ խա-
տանք նե րը նա խա ձեռ նե լուց հե տո ո րոշ ժա մա նա կով սա ռեց նել հա տուկ հան քար դյու նա բե րու թյան ո լոր տին 
ուղղ ված ըն թա ցիկ ոչ հրա տապ բա րե փո խում նե րը և օ րենսդ րա կան զար գա ցում նե րը: Սա կայն կան ո րո շա կի 
ա ռաջ նա հերթ գոր ծո ղու թյուն ներ և նա խա ձեռ նու թյուն ներ, ո րոնք ան հրա ժեշտ են ան կախ քա ղա քա կա նու-
թյան մշակ ման ար դյունք նե րից: Հա մա պա տաս խան ա ռա ջար կու թյուն նե րը նույն պես ներ կա յաց ված են (9.7):

9.6. Հայաստանի հանքարդյունաբերության քաղաքականության 
մշակում 

Ներ կա յումս հա մաշ խար հային ապ րան քային շու կա նե րը ան կում են ապ րում. ը նդ հա նուր առ մամբ, գներն 
ըն կել են, պա հան ջար կի մա կար դա կը ցածր է: Սա կայն հան քար դյու նա բե րու թյան ո լոր տը ցիկ լային է, և վաղ 
թե ուշ շու կան վե րելք կու նե նա, և ի հայտ կգան նոր ներդ րում ներ: Այժմ բա րեն պաստ պահ է հան քար դյու նա-
բե րու թյան ո լոր տի քա ղա քա կա նու թյան մշակ ման հա մար: Սա կպա հո վի, որ զար գաց ման և ներդ րում նե րի 
հա ջորդ ա լի քի ժա մա նակ Հա յաս տա նը լավ պատ րաստ ված լի նի այն մար տահ րա վեր ներն ու հնա րա վո րու-
թյուն նե րը կա ռա վա րե լու հա մար, ո րոնք ի հայտ կգան այդ փու լում:

 Գո յու թյուն ու նեն մի շարք նա խա ձեռ նու թյուն ներ, ո րոնք օգ նում են ե րկր նե րին հան քար դյու նա բե րու թյան 
քա ղա քա կա նու թյուն նե րի մշակ ման գոր ծում (օ րի նակ՝ մեծ թվով ա ռա ջար կու թյուն ներ և քա ղա քա կա նու թյան 
փաս տաթղ թեր են հրա պա րակ վել Հա մաշ խար հային բան կի և այն պի սի վեր լու ծա կան կենտ րոն նե րի կող մից, 
ի նչ պի սիք են ՄԿՀ-ն, ԿԶ ՄԻ-ն, ԲՊ ԿԻ-ն և այլն) և կա րող են ծա ռայել որ պես տե ղե կա տու աղ բյուր ներ Հա-
յաս տա նի քա ղա քա կա նու թյան մշակ ման հա մար: Քա ղա քա կա նու թյուն ու նե նա լու հիմ նա կան փաս տարկն 
այն է, որ դա օգ նում է ա պա հո վե լու զար գաց ման և կար գա վոր ման միաս նա կա նու թյու նը և նպաս տում ազ-
գային զար գաց ման ը նդ հա նուր տես լա կա նի ի րա գործ մա նը: Ա վե լին, ի նք նին կարևոր է քա ղա քա կա նու թյան 
մշակ ման գոր ծըն թա ցը, քա նի որ այն հնա րա վո րու թյուն է տա լիս ա պահ վե լու միաս նա կան մո տե ցում ներ և 
պատ կե րա ցում ներ հա մա պա տաս խան շա հագր գիռ կա ռույց նե րի շր ջա նում (ե թե տվյալ գոր ծըն թա ցը մաս-
նակ ցային է և ի րա կա նաց վում է պատ շա ճո րեն): 

Հան քար դյու նա բե րու թյան քա ղա քա կա նու թյունն ան հրա ժեշտ է մշա կել՝ հիմն վե լով հան քար դյու նա բե րու-
թյան ո լոր տի ա պա գայի ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րի տես լա կա նի վրա: Հաշ վի առ նե լով սույն ա ռա ջադ րան-
քի ար դյունք նե րը և այն հան գա ման քը, որ Հա յաս տանն ըն թա նում է Ա ՃԹՆ-ի թեկ նա ծու եր կիր դառ նա լու ու-
ղի ով, ը նդ գր կուն տես լա կա նը կա րող է բխել այն գա ղա փա րից, որ ո լոր տը պետք է նպաս տի կա յուն և հա մա-
չափ տն տե սա կան զար գաց մա նը, որ օ գուտ նե րը պետք է բաշխ վեն ազ գային մա կար դա կում՝ միա ժա մա նակ 
ա պա հո վե լով, որ հան քար դյու նա բե րա կան ծրագ րե րի ազ դա կիր հա մայնք նե րը չեն թարկ վեն բա ցա սա կան 
տն տե սա կան կամ սո ցիա լա կան ազ դե ցու թյան կամ հնա րա վոր ար տա կարգ կամ էլ վթա րային ի րա վի ճակ նե-
րի հետ կապ ված չա փա զանց բարձր ռիս կե րի:

 Տես լա կա նի սահ ման ման ժա մա նակ օգ տա կար կլի նի բա վա կան հս տակ պատ կե րել ո լոր տի հնա րա վոր 
ա պա գա վի ճա կը: Օ րի նակ՝ ել նե լով սույն զե կույ ցի բա ցա հայ տում նե րից և ա ռա ջար կու թյուն նե րից՝ ա ռա-
ջարկ վում է, որ ա պա գա յում ո լոր տում լի նեն ա վե լի փոք րա թիվ, սա կայն այ սօր վա հա մե մատ ա վե լի մեծ ար-
տադ րա կան ծա վալ ներ ու նե ցող հան քեր ու քար հան քեր: Ա վե լին, աշ խա տանք նե րը պետք է լի նեն ա վե լի 
մե խա նի զաց ված, ժա մա նա կա կից և ի րա կա նաց վեն բնա պահ պա նա կան տե սան կյու նից պա տաս խա նա տու 
ե ղա նա կով՝ հա մար ժե քո րեն հաշ վի առ նե լով աշ խա տող նե րի ա ռող ջու թյան ու ա պա հո վու թյան հար ցե րը: Ի 
լրումն՝ պետք է ի րա կա նաց ման ըն թաց քում գտն վեն խո րաց ված ե րկ րա բա նա կան ու սում նա սի րու թյուն նե րի 
մի շարք ծրագ րեր, ո րոնք կհիմն վեն ե րկ րա բա նա կան ու սում նա սի րու թյուն նե րի ակ տիվ և նո րա րա րա կան 
ո լոր տի տված ար դյունք նե րի վրա: Հան քար դյու նա բե րու թյան ո լոր տին պետք է ա ջակ ցեն տե ղա կան բիզ նե-
սի, խորհր դատ վա կան ըն կե րու թյուն նե րի հետ կա պե րը, ի սկ նշ ված կազ մա կեր պու թյուն նե րում պետք է հիմ-
նա կա նում աշ խա տեն բարձր ո րա կա վո րում ու նե ցող տե ղա ցի մաս նա գետ ներ, ո րոնք հնա րա վո րու թյուն են 
ու նե ցել ան ցնե լու բարձ րա կարգ ու սու ցում ի նչ պես հան րա պե տու թյու նում, այն պես էլ ար տերկ րում:

 Հիմ նա կան հար ցե րը, ո րոնք կա րող են քն նու թյան ա ռն վել քա ղա քա կա նու թյան մշակ ման գոր ծըն թա ցում, 
նե րա ռում են այն, թե որ հան քե րը (ը ստ ար դյու նա հան վող հում քային ապ րանք նե րի, չա փե րի, սե փա կա նու-
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թյան ձևի և այլն) կա րող են շո շա փե լի ա վանդ ու նե նալ կա յուն զար գաց ման նպա տակ նե րի ի րա գործ ման 
մեջ, հան քար դյու նա բե րու թյան ո լոր տում ի նչ պի սի տն տե սա կան զար գա ցում (ազ գային, տա րա ծաշր ջա-
նային, տե ղա կան) պետք է խթան վի, ի նչ դեր պետք է ու նե նան պե տու թյու նը, ըն կե րու թյուն նե րը և նրանց սե-
փա կա նա տե րե րը: Նման հար ցե րը պետք է կար գա վոր վեն քա ղա քա կա նու թյան փոք րա թիվ (ոչ ա վե լի, քան 
10) ձևա կեր պում նե րի մի ջո ցով, ո րոնք, միա սին վերց րած, նպաս տում են ը նդ հա նուր տես լա կա նի սահ ման-
մա նը: Այս ձևա կեր պում ներն ար տա ցո լում են կա ռա վա րու թյան հանձ նա ռու թյուն նե րը և կա րող են վե րա բե րել 
մի շարք հար ցե րի, ո րոնց օ րի նակ նե րը ներ կա յաց ված են ա ղյու սակ 9.1-ում: 

Աղյուսակ 9.1 Քա ղա քա կա նու թյան հար ցե րի ոչ սպա ռիչ ցանկ, ո րոնք կա րող են ար տա ցոլ վել Հա յաս տա նի հան քար դյու-
նա բե րու թյան քա ղա քա կա նու թյու նում

Հարց Քա ղա քա կա նու թյու նում նե րառ վե լիք հար ցե րի օ րի նակ ներ 

Կա ռա վա րու թյան և ըն կե րու-
թյուն նե րի դե րը

•	 Ինչ	պե՞ս	 պետք	 է	 բաշխ	վի	 պա	տաս	խա	նատ	վու	թյու	նը	 հան	քար	դյու-
նա բե րա կան հա մայն քի բա րե կե ցու թյան հա մար: 

•	 Արդյոք	կա	ռա	վա	րու	թյու	նը	պե՞տք	է	հան	դես	գա	որ	պես	հան	քե	րի	շա-
հա գոր ծող կամ սե փա կա նա տեր:

Օ տա րերկ րյա ներդ րում ներ և 
տի րա պե տում

•	 Արդյոք	 օտար	երկ	րյա	 ըն	կե	րու	թյուն	նե	րի	 կամ	 ան	հատ	նե	րի	 կող	մից	
թույլ տվու թյուն նե րի տի րա պե տու մը պետք է լի նի ա զա՞տ, թե՞ ո րո շա-
կի ո րեն սահ մա նա փակ ված:

Երկ րա բա նա կան ու սում նա-
սի րու թյուն նե րի և հան քար-
դյու նա հան ման ի րա վունք նե րի 
տրա մադ րում

•	 Ո՞վ կա րող է ու նե նալ ե րկ րա բա նա կան ու սում նա սի րու թյուն նե րի 
և հան քար դյու նա հան ման ի րա վունք, և ի նչ պե՞ս պետք է բաշխ վեն 
ի րա վունք նե րը: 

Մե տա ղա կան և ոչ մե տա ղա-
կան հա նա ծո նե րի ար դյու նա-
հան մա նը, ի նչ պես նաև ՓՄՁ-
նե րին և խո շոր ձեռ նար կու-
թյուն նե րին վե րա բե րող պայ-
ման ներ և կար գա վո րում ներ

•	 Արդյոք նույն կա նոն նե րը պետք է տա րած վեն բո լո՞ր ձեռ նար կում նե-
րի վրա՝ ան կախ ար դյու նա հան վող ապ րան քա տե սա կից և գոր ծու նե-
ու թյան ծա վա լից:

•	 	Հան	քար	դյու	նա	հան	ման և ե րկ րա բա նա կան ու սում նա սի րու թյուն նե-
րի պայ ման նե րը որ քա նո՞վ պետք է կար գա վոր վեն պայ մա նագ րե րով 
կամ են թաօ րենսդ րա կան ակ տե րով: 

Հան րու թյան մաս նակ ցու թյուն / 
թա փան ցի կու թյուն

•	 Որ	քա	նո՞վ պետք է հան քար դյու նա հան ման և ե րկ րա բա նա կան ու-
սում նա սի րու թյուն նե րի աշ խա տանք նե րի մա սին տվյալ նե րը հա սա-
նե լի լի նեն հան րու թյա նը:

Ար ժե քի ա վե լա ցում, տե ղա կան 
հա մա տեքստ և կա պեր

•	 Արդյոք պե՞տք է լի նեն տե ղա կան կադ րե րի ներգ րավ ման և տե ղա-
կան տեխ նի կայի օգ տա գործ ման մա սին պա հանջ ներ:

 Քա ղա քա կա նու թյան մշա կու մը, ի նչ պես Ա ՃԹՆ-ի գոր ծըն թա ցը, կա ռույց նե րի, նաև քա ղա քա ցիա կան 
հա սա րա կու թյան և մաս նա վոր ըն կե րու թյուն նե րի միջև ա վե լի լայն հա մա գոր ծակ ցու թյան ու շփում նե րի հնա-
րա վո րու թյուն կտա: Ա ռա ջարկ վում է, որ քա ղա քա կա նու թյան մշա կու մը զու գակց վի Ա ՃԹՆ-ի գոր ծըն թա ցի 
հետ և այս եր կու սը կա ռա վար վեն նույն պի սի ե ղա նա կով: Կա րող է ստեղծ վել ի րա կա նաց նող խումբ, ո րի աշ-
խա տանք նե րը կղե կա վա րի ֆի նանս նե րի նա խա րա րու թյու նը (կամ վար չա պե տը), ի սկ կազ մում կընդգրկ վեն 
ո լոր տային նա խա րա րու թյուն նե րի և մար մին նե րի (Է ԲՊՆ, ԷՆ, ԱԻՆ) ներ կա յա ցու ցիչ նե րը: Խորհր դակ ցա-
կան գոր ծըն թա ցում պետք է ներգ րավ վեն ՔՀԿ-նե րը, մաս նա վոր ըն կե րու թյուն նե րը, հան քար դյու նա հա նող 
շր ջան նե րի տե ղա կան հա մայնք նե րը, ի նչ պես նաև կենտ րո նա կան ու տա րած քային կա ռա վար ման մար մին-
նե րը: Ի հար կե, շր ջա հա յաց և նպա տա կա հար մար կլի նի հա մա ձայ նեց նել աշ խա տանք նե րը Ա ՃԹՆ գոր ծըն-
թա ցի հետ, օ րի նակ՝ բազ մա շա հա ռու կող մե րի խմ բի մի ջո ցով, սա կայն դա պետք է ար վի՝ հաշ վի առ նե լով 
Ա ՃԹՆ գոր ծըն թա ցի շր ջա նակ նե րում ի րա կա նաց վող աշ խա տանք նե րի ը նդ հատ ման կամ ու շա ցում նե րի 
հետ կապ ված ռիս կը:

 Քա ղա քա կա նու թյան ի րա կա նաց ման աշ խա տանք նե րը պետք է նե րա ռեն մի շարք ախ տո րո շիչ ու սում-
նա սի րու թյուն ներ, ո րոնք հնա րա վո րու թյուն կտան լրաց նե լու գի տե լիք նե րի բա ցե րը և կա պա հո վեն ներ կա 
(ե լա կե տային) ի րա վի ճա կի մա սին հա վաս տի ու հու սա լի պատ կե րաց ման վրա հիմն վող քա ղա քա կա նու թյան 
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ի րա կա նա ցու մը: Ախ տո րո շիչ ու սում նա սի րու թյուն նե րի մի ջո ցով նաև կո րոշ վեն քա ղա քա կա նու թյան ի րա կա-
նաց ման հա մար ան հրա ժեշտ մի ջոց ներն ու մի ջո ցա ռում նե րը (տեխ նի կա կան, ֆի նան սա կան, մարդ կային): 
Ա ռա ջարկ վում է ի րա կա նաց նել հետևյալ ախ տո րո շիչ ու սում նա սի րու թյուն նե րը, ո րոնց մեծ մա սը կա րող է 
ո րո շա կի ո րեն հիմն վել սույն զե կույ ցի բա ցա հայ տում նե րի վրա: 
Ո լոր տի բնա պահ պա նա կան և սո ցիա լա կան գնա հա տում 
Բ նա պահ պա նա կան և սո ցիա լա կան հիմն ա կան հար ցե րի գնա հա տում և գործ նա կան ա ռա ջարկ նե րի ներ-
կա յա ցում այն մա սին, թե ի նչ պես կա րող են կար գա վոր վել բա ցա հայտ ված բա ցա սա կան ի րո ղու թյուն նե րը 
և ը նդ լայն վել զար գաց ման դրա կան հնա րա վո րու թյուն նե րը: Նման գնա հատ ման շր ջա նա կում կա րող են 
քն նու թյան ա ռն վել նախ կի նում պե տու թյա նը պատ կա նած հան քե րի բնա պահ պա նա կան պար տա վո րու-
թյան բաշխ ման տար բե րակ նե րի մա սին նկա տա ռումն ե րը: 

Լեռ նա տեխ նի կա կան ռիս կի գնա հա տում 
Առ կա լեռ նա տեխ նի կա կան կա ռուց վածք նե րի և Հա յաս տա նում կի րառ վող նա խագծ ման մե թոդ նե րի հետ 
կապ ված ռիս կե րի բա ցա հայ տում և նկա րագ րու թյուն: 
Ա ռա ջարկ ներ բա ցա հայտ ված բարձր ռիս կե րի նվա զեց մանն ուղղ ված նոր մա տի վային հնա րա վոր փո փո-
խու թյուն նե րի մա սին և դրանց ի րա գոր ծե լի ու թյան գնա հա տում:

Տն տե սա կան գնա հա տում
 Հան քար դյու նա հան ման տար բեր, այդ թվում ՓՄՁ-նե րի կող մից ի րա կա նաց վող ծրագ րե րի տն տե սա կան 
կեն սու նա կու թյան գնա հա տում:
 Տե ղա կան, տա րա ծաշր ջա նային և ազ գային տն տե սու թյուն նե րում հան քար դյու նա հան ման տար բեր ծրագ-
րե րի ու նե ցած ներդր ման գնա հա տում:

Տեխ նո լո գիա նե րի գնա հա տում 
Հա յաս տա նում տար բեր հան քար դյու նա բե րա կան ծրագ րե րում կի րառ վող տեխ նո լո գիա նե րի գնա հա տում 
և այն աշ խա տանք նե րի բա ցա հայ տում, ո րոնք պա հան ջում են մե խա նի զաց ման ա վե լի բարձր մա կար դակ 
և բա րե լավ ված կա ռա վա րում:

Ա ռողջ և ա պա հով պայ ման նե րի ու սում ա սի րու թյուն
 Հա յաս տա նում հան քար դյու նա բե րա կան տար բեր ծրագ րե րում գո յու թյուն ու նե ցող այն խն դիր նե րի գնա հա-
տում, ո րոնք վե րա բե րում են աշ խա տան քի ա ռողջ և ա պա հով պայ ման նե րին՝ նպա տակ ու նե նա լով բա ցա-
հայ տել այն աշ խա տանք նե րը, ո րոնք պա հան ջում են մե խա նի զաց ման ա վե լի բարձր մա կար դակ և բա րե-
լավ ված կա ռա վա րում:

Ինս տի տու ցի ո նալ ու սում ա սի րու թյուն 
Ներ կա ի նս տի տու ցի ո նալ ա ռա ջադ րանք նե րի և գոր ծե լա կեր պե րի կարևո րու թյան ու ար դյու նա վե տու թյան 
գնա հա տում՝ ել նե լով հան քար դյու նա բե րու թյան ո լոր տի կա յուն զար գաց ման միաս նա կան նպա տակ նե րից:
Քն նու թյան են ա ռն վում ի նս տի տու ցի ո նալ փո փո խու թյուն նե րի հար ցե րը, օ րի նակ՝ ե րկ րա բա նա կան հե տա-
զո տու թյուն նե րի գոր ծա ռույ թի ներդր ման հար ցը:

9.7. Առաջնահերթ գործողությունները և նախաձեռնությունները
Ա ռաջ նա հերթ գոր ծո ղու թյուն նե րի և նա խա ձեռ նու թյուն նե րի վե րա բե րյալ ա ռա ջար կու թյուն նե րը ներ կա-

յաց ված են ստորև: Դրան ցից մի քա նիսն այս կամ այն չա փով կի րա կա նաց վեն Ա ՃԹՆ-ի գոր ծըն թա ցում: Ել-
նե լով դրա նից՝ ը նդ հա նուր և կարևոր ա ռա ջար կու թյունն այն է, որ ան հրա ժեշտ է շա րու նա կել Ա ՃԹՆ-ի թեկ-
նա ծուի կար գա վի ճա կի ստաց ման ուղ ղու թյամբ ըն թա ցող աշ խա տանք նե րը: Ը ստ այդմ, ստորև ա ռաջարկ-
վող ա ռաջ նա հերթ գոր ծո ղու թյուն նե րից և նա խա ձեռ նու թյուն նե րից մի քա նի սը (ամ բող ջո վին կամ մա սամբ) 
կար գա վոր վում են Ա ՃԹՆ-ի մի ջո ցով, ի սկ մնա ցած նե րը դա սա կարգ ված են որ պես ա ռաջ նա հերթ (ո րոնք 
ան հրա ժեշտ է նա խա ձեռ նել ան հա պաղ): Այս ա ռաջ նա հերթ գոր ծո ղու թյուն նե րը վե րա բե րում են այն ուղ ղու-
թյուն նե րին, որ տեղ վթար նե րով կամ ար տա կարգ ի րա վի ճակ նե րով պայ մա նա վոր ված բարձր ռիսկ կա մար-
դու ա ռող ջու թյան և ա պա հո վու թյան հա մար, ի նչ պես նաև վերաբերում են Հա յաս տա նի հան քար դյու նա բե-
րու թյան ո լոր տի զար գաց մանն ա ջակ ցող ներ կա աշ խա տանք նե րի և ծրագ րե րի հա մա կարգ ման ան հրա ժեշ-
տու թյա նը: Մնա ցած նե րը դա սա կարգ վում են միջ նա ժամ կետ (24 ա մս վա ըն թաց քում ձեռ նարկ վե լիք) և եր-
կա րա ժամ կետ (24 ամ սից ա վե լի ժա մա նա կա հատ վա ծում ձեռ նարկ վե լիք) գոր ծո ղու թյուն նե րի խմ բե րում: 
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Հար ցեր, ո րոնք պետք է կար գա վոր վեն (ամ բող ջո վին կամ մա սամբ) Ա ՃԹՆի մի ջո ցով

Բարձ րաց նել հա մայն հան րու-
թյան ի րա զե կու թյան մա կար-
դա կը

ԱՃԹՆ-ի 1-ին պա հանջ (վե րահս կո ղու թյուն բազ մա կողմ շա հագր գիռ կա ռույց-
նե րի կող մից) – կն պաս տի ո լոր տի մա սին հա մայն հան րու թյան ը մբռն ման և 
ի րա զե կու թյան բա րե լավ մա նը: Ա վե լին, Ա ՃԹՆ-ի 7-րդ պա հան ջը կա պա հո վի 
ա վե լի լայն շր ջա նա կով ան ցկաց վող հան րային լսումն ե րի ժա մա նակ ո լոր տի 
ազ դե ցու թյան և կարևո րու թյան հար ցե րի քն նար կու մը:

Թույլ տվու թյուն նե րի մա սին 
տվյալ նե րի հրա պա րա կում

ԱՃԹՆ-ի 2-րդ պա հան ջը նա խա տե սում է հան րու թյան հա մար տվյալ նե րի և 
հան քար դյու նա հան ման ու ե րկ րա բա նա կան ու սումն ա սի րու թյուն նե րի հա րա կից 
տե ղե կատ վու թյան հա սա նե լի ու թյան ա պա հո վում: Սա պետք է ար վի այն պես, 
որ ծա ռայի որ պես առ ցանց կա դաստ րի կա ռա վար ման հա մա կար գի ստեղծ ման 
աշ խա տանք նե րի սկիզբ:

Պա տաս խա նա տու ներդ րող-
նե րի ներգ րա վում

ԱՃԹՆ-ի 2-րդ պա հան ջը նա խա տե սում է ի րա վա կան դաշ տի և ֆիս կալ հա մա-
կար գի նկա րագ րու թյուն, այս աշ խա տան քը կն պաս տի հան քար դյու նա բե րու-
թյան ո լոր տում ներդ րումն ե րի հա մար « ճա նա պար հային քար տե զի» կազմ մա նը 
և, հետևա բար, ո լոր տում նոր և պա տաս խա նա տու ներդ րող նե րի ներգ րավ մա-
նը:

Գո յու թյուն ու նե ցող տվյալ նե րի 
հա վա քում և դրանց հա սա նե-
լի ու թյան ա պա հո վում

ԱՃԹՆ-ի 3-րդ պա հան ջը նա խա տե սում է հան քար դյու նա բե րա կան ո լոր տի ար-
տադ րու թյան, ե րկ րա բա նա կան ու սումն ա սի րու թյուն նե րի և ար տա հան ման մա-
սին տե ղե կատ վու թյան վեր հա նում: Դրա շնոր հիվ ա վե լի կմե ծա նա գո յու թյուն 
ու նե ցող ե րկ րա բա նա կան տվյալ նե րի հա վաք ման և դրանց հա սա նե լի ու թյան 
ա պահվ ման ան հրա ժեշ տու թյու նը:

Հան քար դյու նա հա նող ըն կե-
րու թյուն նե րի տն տե սա կան 
կեն սու նա կու թյան և գոր ծու-
նե ու թյան ար դյունք նե րի գնա-
հա տում 

ԱՃԹՆ-ի 4-րդ, 5-րդ և 6-րդ պա հանջ նե րը նա խա տե սում են ըն կե րու թյուն նե րի 
կող մից պե տա կան բյու ջե կա տար ված վճա րումն ե րի, պե տա կան ե կա մուտ նե րի, 
ո լոր տից ա ռա ջա ցած ե կա մուտ նե րի բաշխ ման, ի նչ պես նաև այդ ե կա մուտ նե րի 
հաշ վին ֆի նան սա վոր ված սո ցիա լա կան և տն տե սա կան ծախ սային տվյալ նե րի 
հա մադ րում: Այս աշ խա տան քը հնա րա վո րու թյուն կտա պատ կե րա ցում կազ մե-
լու ո լոր տի տն տե սա կան ա ռող ջու թյան, ի նչ պես նաև նրա՝ ազ գային բա րե կե-
ցու թյա նը բե րած նպաս տի մա սին: 

Հ րա տապ հար ցեր

Նախ կին և ներ կա հան քա վայ-
րե րում ան վտան գու թյան ռիս-
կե րի կա ռա վա րում

Աշ խա տան քը նե րա ռում է գործ նա կան քայ լեր, օ րի նակ՝ հին տե ղա մա սե րի և 
թա փոն նե րի պահ ման օբյեկտ նե րի փա կում, ի նչ պես նաև հան քե րի տե ղա մա սե-
րի ու հա րա կից օբյեկտ նե րի լեռ նա տեխ նի կա կան ձա խո ղումն ե րի հետևան քով 
վտանգ ված տա րածք նե րի հա մար վթա րային պլան նե րի մշա կում կամ փո փո-
խու թյուն:

Հան քե րի թա փոն նե րի պահ-
ման օբյեկտ նե րի կա ռուց ման 
ու ղե ցույց նե րի մշա կում 

Իշ խա նու թյուն նե րը և մաս նա վոր հատ վա ծը պետք է ան հա պաղ ար ձա գան քեն 
թա փոն նե րի օբյեկտ նե րի ա պա հով նա խագծ ման և կա ռա վար ման ստան դարտ-
նե րի սահ ման ման ան հրա ժեշ տու թյա նը: 

Դո նոր նե րի և նա խա ձեռ նու-
թյուն նե րի հա մա կար գում

Անհ րա ժեշտ է պար զեց նել և հա մա կար գել Հա յաս տա նի հան քար դյու նա բե-
րու թյան ո լոր տի զար գաց մանն ա ջակ ցե լու ուղ ղու թյամբ տար բեր մի ջազ գային 
կազ մա կեր պու թյուն նե րի կող մից ի րա կա նաց վող աշ խա տանք ներն ու նա խա-
ձեռ նու թյուն նե րը:

Միջ նա ժամ ետ

Գո յու թյուն ու նե ցող ե րկ րա բա-
նա կան տվյալ նե րի հա վա քում 
և դրանց հա սա նե լի ու թյան 
ա պա հո վում

Անհ րա ժեշտ է թվայ նաց նել և առ ցանց հա սա նե լի դարձ նել ե րկ րա բա նա կան 
առ կա տվյալ նե րը, ո րոնք պահ վում են Հան րա պե տա կան ե րկ րա բա նա կան 
ֆոն դում կամ որևէ այլ կա ռույ ցում: Այս աշ խա տան քը պետք է սեր տո րեն հա-
մա ձայ նեց վի ԱՄՆ ՄԶԳ-ի ծրագ րի կող մից ֆի նան սա վոր վող ըն թա ցիկ աշ խա-
տանք նե րի հետ:
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Բ նա պահ պա նա կան մո նի թո-
րին գի տվյալ նե րի կա ռա վար-
ման և տա րած ման բա րե լա-
վում

Բ նա պահ պա նա կան մո նի թո րին գի տվյալ նե րը հա վաք վում են, բայց դրանք 
հեշտ հա սա նե լի չեն և օպ տի մալ չեն օգ տա գործ վում: Ի րա վի ճա կի բա րե լավ ման 
աշ խա տանք նե րի շր ջա նակ նե րում կա րող է քն նու թյան ա ռն վել նաև հան քար-
դյու նա բե րու թյան ո լոր տի բնա պահ պա նա կան (և սո ցիա լա կան) տե ղե կատ վա-
կան կա ռա վար ման հա մա կար գի մշակ ման հար ցը:

Աղ տոտ ված և լք ված հան քա-
վայ րե րի հաշ վա ռում և ռիս կե-
րի գնա հա տում

Ներ կա յումս Ե ԱՀԿ-ի (Երևա նի պե տա կան հա մալ սա րան) և « Մա քուր ե րկ րա-
գնդի» (ՀԱՀ) ֆի նան սա վոր մամբ ի րա կա նաց վող աշ խա տանք նե րը պետք է 
շա րու նակ վեն, ը նդ լայն վեն և զու գակց վեն կա ռա վա րու թյան այն նա խա ձեռ նու-
թյամբ, ո րն ուղղ ված է ա ռաջ նա հերթ վե րա կանգն ման / բա րե լավ ման են թա կա 
տե ղա մա սե րի ցան կի կազմ մա նը: Աշ խա տան քը պետք է նե րա ռի ծախ սե րի 
հաշ վարկ նե րը և ֆի նան սա վոր ման հար ցե րը: 

Մաս նա վոր հատ վա ծի նա խա-
ձեռ նու թյուն նե րի խրա խու սում 

Անհ րա ժեշտ է խրա խու սել, որ Հա յաս տա նի հան քար դյու նա բե րու թյան ո լոր-
տում գոր ծող ըն կե րու թյուն նե րը ձևա վո րեն մաս նա գի տա կան կա ռույց, օ րի նակ՝ 
Հանք ար դյու նա բե րու թյան և ըն դեր քի պա լատ, ո րը կա րող է ձեռ նար կել / ա ռաջ-
նոր դել գոր ծա րար է թի կայի և վար վե լա կեր պի բա րե լավ մանն ուղղ ված ջան քե րը: 
Նման նա խա ձեռ նու թյան շր ջա նա կում ան հրա ժեշտ է հա տուկ ու շադ րու թյուն 
դարձ նել ո լոր տում գոր ծող ՓՄՁ-նե րի կա րիք նե րին և կա րո ղու թյուն նե րին:

Ըն դեր քի ավ տո մա տաց ված 
կա դաստ րի հա մա կար գի մշա-
կում

Հան քար դյու նա բե րու թյան ո լոր տի քա ղա քա կա նու թյու նը մշա կե լուց և հան-
քար դյու նա հան ման ու ե րկ րա բա նա կան ու սումն ա սի րու թյուն նե րի ի րա վունք-
նե րի շնորհ ման չա փա նիշ ներն ու մե թոդ նե րը սահ մա նե լուց հե տո այդ բիզ նես 
գոր ծըն թաց նե րը և պա հանջ նե րը պետք է նե րառ վեն ըն դեր քի կա դաստ րի 
ավ տո մա տաց ված հա մա կար գում: Վեր ջինս կա րող է ա պա հո վել վե րոն շյալ 
ի րա վունք նե րի տրա մադր ման թա փան ցի կու թյու նը, ար դա րու թյու նը և ար դյու-
նա վե տու թյու նը: 

Օ րենսդ րու թյան ու սումն ա սի-
րում և նո րա ցում 

Հան քար դյու նա բե րու թյան ո լոր տի քա ղա քա կա նու թյու նը կա րող է ծա ռայել որ-
պես ե լա կետ ի րա վա կան դաշ տի ու սումն ա սիր ման և լրամ շակ ման հա մար, և 
այս տեղ ա ռանձ նա կի կարևոր վում է ե րկ րոր դային օ րենսդ րու թյան մշա կու մը: 

Եր կա րա ժամ ետ

Պա տաս խա նա տու ներդ րող-
նե րի ներգ րա վում

Այս աշ խա տան քը կա րող է նե րա ռել հան քար դյու նա բե րու թյան ո լոր տում ներդ-
րող նե րի հա մար որ պես ուղ ղոր դող փաս տա թուղթ ծա ռայող ճա նա պար հային 
քար տե զի մշա կու մը: Այդ քար տե զը կօգ նի ներդ րող նե րին հաս կա նա լու և կա-
տա րե լու հա մա պա տաս խան օ րենսդ րու թյան պա հանջ նե րը, ը մբռ նե լու հայ տե րի 
ներ կա յաց ման գոր ծըն թաց նե րը և ի նս տի տու ցի ո նալ կա ռուց վածք նե րը: Նման 
աշ խա տան քը ոչ միայն կա պա հո վի օգ տա կար ար դյունք, այլև կն պաս տի նրան, 
որ հա մա պա տաս խան բո լոր կող մերն ա վե լի լավ ը մբռ նեն ո լոր տում առ կա կա-
րիք նե րը, պա հանջ ներն ու մար տահ րա վեր նե րը: Ա ռա ջարկ վում է ներդ րող նե րի 
ներգ րավ ման հե տա գա ջան քերն ուղ ղել ո րո շա կի մի ջազ գային մի ջին ըն կե րու-
թյուն նե րին, ո րոնք ան հրա ժեշտ մաս նա գի տա կան փորձ, կա րո ղու թյուն ներ ու 
ռե սուրս ներ ու նեն Հա յաս տա նում հա ջո ղու թյամբ գոր ծե լու հա մար: 

Պե տա կան ծա ռայող նե րի 
տեխ նի կա կան ու սու ցում

Հան քար դյու նա բե րու թյան ո լոր տում բնա պահ պա նա կան և սո ցիա լա կան կա-
ռա վար ման կա րո ղու թյուն նե րի զար գա ցում: Սա նե րա ռում է և՛ տեխ նի կա կան, 
և՛ մարդ կային կա րո ղու թյուն նե րը ի նչ պես կենտ րո նա կան, այն պես էլ տա րած-
քային պե տա կան կա ռա վար ման մա կար դակ նե րում: 

Ընդ հա նուր հան րու թյան ի րա-
զե կու թյան բարձ րա ցում

Ն պա տակն է բա րե լա վել հան րու թյան ի րա զե կու թյու նը և դրա նով ի սկ ը նդ լայ նել 
հան քար դյու նա բե րու թյան ո լոր տում հան րու թյան մաս նակ ցու թյան հնա րա վո րու-
թյու նը ո րո շումն ե րի կա յաց ման գոր ծըն թա ցում: Քա նի որ նման աշ խա տան քի 
հա մար պա հանջ վում են զգա լի ռե սուրս ներ, ա ռա ջարկ վում է ջան քերն ուղ ղել 
ե րկ րա բա նա կան լա վա գույն նե րուժ ու նե ցող վայ րե րին, հատ կա պես այն վայ-
րե րին, որ տեղ ներ կա յումս ի րա կա նաց վում են հան քար դյու նա հան ման աշ խա-
տանք ներ: Այս ա ռու մով շա հե կան կլի նի իշ խա նու թյուն նե րի և հա մա պա տաս-
խան ՔՀԿ-նե րի սերտ հա մա գոր ծակ ցու թյու նը:



Հանքարդյունաբերության ոլորտի կայունության ռազմավարական գնահատում. Հայաստան 117

10. Գրա կա նու թյան ցանկ

Peer reviewed articles:
Adamia, S., Zakariadze, G., Chkhotua, T., Sadradze, N., Chabukiani, A. & Gventsadze, A. (2001). Geology of 
the Caucasus: A Review. Turkish J. Earth Sci., Vol. 20, pp489-544.
Dupuy K.E. (2014). Community development requirements in mining laws. The Extractive Industries and 
Society 1, p200–215.
Etminan, H. (2012). History of discovery of Sungun, a world-class porphyry copper deposit, NW Iran. Abstract. 
34th International Geological Congress, 5-10 August, 2012, Brisbane Australia. 
Gevorgyan, GA, Hambaryan, LR, Grigoryan, KV and Minasyan, SH (2013). Heavy metal pollution of the 
catchment basin of the Voghchi and Meghriget rivers (Armenia) and risks to the environment associated with 
water pollution. Academic Journal of Science. 2 (2):255-268.
Ghazaryan, K.A., H.S. Movsesyan, N.P. Ghazaryan, K.V. Grigoryan (2013). The Ecological Assessment of Soils 
Around Agarak Town. Biolog. Journal Of Armenia, 1 (65). 
Ishkanian, A, Gyulkhandanyan, E., Manusyan, S and Manusyan A. (2013). “Civil Society, Development and 
Environmental Activism in Armenia.” The London School of Economics and Political Science (LSE). http://
eprints.lse.ac.uk/54755/.
Kankanyan, N. (2015). “Environmental Activism in Armania.” Yerevan: American University of Armenia.
Kolk, A (2016).The Social Responsibility of International Business: From Ethics and the Environment to CSR 
and Sustainable Development. Journal of World Business, 51(1), 2016 Forthcoming
Kurkjian, R. (2000). Metal contamination in the Republic of Armenia. Environmental Management, May 2000, 
Volume 25, Issue 5, pp 477-483
Kurkjiana, R, Dunlapb, C, Russell Flegala A. (2004) Long-range downstream effects of urban runoff and acid 
mine drainage in the Debed River, Armenia: insights from lead isotope modelling. Applied Geochemistry. 
Volume 19, Issue 10, October 2004, Pages 1567–1580.
Osanloo, M. & Ataei, M (1998). Design of final pit limits of Sungun Copper deposit of Iran. Mine Planning 
and Equipment Selection, Singhal (ed.), Balkema, Rotterdam.
Paturyan, Yevgenya, and Nairuhi Jrbashyan. (2011). “Perceptions of Corruption in Armenia: Growing 
Disappointment and Detachment?” In Spotlight on Armenia, edited by Adam Hug, 29–35. The Foreign Policy 
Centre. http://fpc.org.uk/fsblob/1331.pdf
Paturyan, Yevgenya, and Valentina Gevorgyan. (2014). “Armenian Civil Society after Twenty Years of Transition: 
Still Post-Communist?” Yerevan, Armenia: Turpanjian Center for Policy Analysis. http://tcpa.aua.am/
files/2012/07/Armenian_Civil_Society_after_Twenty_Years_of_Transition_Manuscript_November_2014-fin.pdf
Petrosyana, V. Anna Orlovab, Charles E Dunlapc, Emil Babayane, Mark Farfelb, Margrit von Braun (2004). 
Lead in residential soil and dust in a mining and smelting district in northern Armenia: a pilot study. 
Environmental Research. Volume 94, Issue 3, March 2004, Pages 297–308
Saghatelyan, A., S. Arevshatyan, L. Sahakyan (2007). Heavy metals in system “soil-farm produce-organism” 
within the area of environmental impact of ore-mining production. Geophysical Research Abstracts, Vol. 9, 
00765, 2007.
Stefes, Christoph H. (2006). Understanding Post-Soviet Transitions: Corruption, Collusion and Clientelism. 
New York: Palgrave Macmillan.

Reports, articles and dissertations:
Akopyan, K, Varduhi Petrosyan, Ruzann Grigoryan, Dzovinar Melkom Melkomian (2014). Thorough Risk 
Assessment of 11 Communities in Armenia. Final Report Prepared for Pure Earth (Blacksmith Institute).
Armen K. Saghatelyan, Sergey G. Arevshatyan, Lilit V. Sahakyan (2007). The impact of mining production 
upon the ecosystem and the health of population. Mining and the Environment IV Conference, Sudbury, 
Ontario, Canada, October 19-27, 2007. 
Centre for Responsible Mining (2015; draft). Analysis of Armenia’s mining fiscal regime. Mining legislation 
reform initiative (MLRI), A project of the AUA center for responsible mining 
EAP Green (2015). Promoting better environmental performance of SMEs. EaP GREEN is funded by the 



Հանքարդյունաբերության ոլորտի կայունության ռազմավարական գնահատում. Հայաստան118

European Union and other donors, and is jointly implemented by four international organisations - OECD, 
UNECE, UNEP and UNIDO
Esbensen, J,T. (2014). From CSR to social risk management – experiences from mining MNCS in Armenia. 
European Scientific Journal November 2014 /SPECIAL/ edition vol.1 ISSN: 1857 – 7881 (Print) e - ISSN 1857- 
7431 
Ewing, A (2003). Water Quality and Public Health Monitoring of Surface Waters in the Kura-Araks River Basin 
of Armenia, Azerbaijan, and Georgia. Water Resources Program The University of New Mexico Albuquerque, 
New Mexico 87131 www.unm.edu/~wrp/ Publication No. WRP-8. 
Hickman, D. and Pardini, G. (2014). Measures to Address Arsenic Risks in Lori Marz, Armenia. OSCE Office 
in Yerevan.
Ishkanian, A. (2013). Civil Society, development and environmental activism in Armenia. London School of 
Economics and Political Science.
Kankanyan, N (2015). Environmental activism in Armenia. A master essay submitted to the Faculty of Graduate 
School of Political Science and International Affairs. American University of Armenia.
Mining Journal. 2005, November. “Armenia.” Special publication. 
Mining Journal. 2011, June. “Armenia.” Special publication. 
National Academy of Science – The Center for Ecological-Noosphere Studies. (2010). Assessing a risk of toxic 
elements discharge from an arsenic-containing substance repository in the city of Alaverdi. OSCE Office, 
Yerevan.
Government of Armenia (2014). Armenia Development Strategy for 2014‐2025. Annex to RA Government 
Decree # 442 ‐ N 0n 27th of March, 2014.
Government of Armenia (2011). Mining code of the republic of Armenia.
Lydian International / Wardell Armstrong (2015). The Amulsar Gold Project: Environmental & Social Impact 
Assessment Non-Technical Summary. 
Petrosyan, V., Ruzann Grigoryan, Dzovinar Melkom Melkomian, and Kristina Akopyan (2014). Akhtala Pilot 
Project on Community Empowerment Final Report. School of Public Health Center for Health Services 
Research and Development. Final Report Prepared for Pure Earth (Blacksmith Institute).
Stanton, EA, Ackerman, F, Resend F (2009). The Socio-Economic Impact of Climate Change in Armenia. 
Climate Change Impact Assessment, UNDP/00049248 
Stefes, C. and K. Weingartner (2015). Environmental crime in Armenia: A case study on mining. A study 
compiled as part of the EFFACE project. Berlin: Ecologic Institute 
U.S. Geological Survey (2014) 2012 Mineral Yearbook: Armenia.
Vardanyan, L, K. Schmieder, H. Sayadyan, T. Heege, J. Heblinski, T. Agyemang J. De, J. Breuer (2008). 
Proceedings of Taal2007: The 12th World Lake Conference: 1028-1038.
Whitmore, A. (2006). The emperors new clothes: Sustainable mining? Journal of Cleaner Production. Volume 
14, Issues 3–4, 2006, Pages 309–314.
World Bank (2014a). Armenia, Sector Issues Paper. First Thematic Paper: Sustainable and Strategic Decision 
Making in Mining 
World Bank (2014b). Armenia, Sector Issues Paper. First Thematic Paper: Sustainable and Strategic Decision 
Making in Mining. Second Thematic Paper: Enhancing Environmental and Social Sustainability of Mining in 
Armenia. Part I: Improved Environmental and Social Performance in Mining Sector. Part II: Environmentally 
and Socially Sound Management of Mine Tailings.

Web sources:
MENR: http://www.minenergy.am/en
Data Metallogenica: http://dmgeode.com
GeoProMining: http://www.geopromining.com/en/
IREX (2015) Armenia Media Sustainability Index. URL: https://www.irex.org/resource/armenia-media-
sustainability-index-msi. Accessed on 23 January 2016
Dundee Precious Metals: http://www.dundeeprecious.com
Lydian International: http://www.lydianinternational.co.uk
Zangezur Copper Molybdenum Combine: http://www.zcmc.am/eng



Հանքարդյունաբերության ոլորտի կայունության ռազմավարական գնահատում. Հայաստան 119

Vallex Group: http://vallexgroup.am/en
Global Gold Corporation: http://www.globalgoldcorp.com
Global Metals: http://www.globalmetals.am/en
Cronimet Mining: http://www.cronimet-mining.am/en
 “Save Teghut Civic Initiative.” 2015. Accessed November 16. http://teghut.am/en/.
Transparency International. 2014. “Corruption Perceptions Index.” http://www.transparency.org/policy_
research/surveys_indices/cpi.
www.azatutyun.am;
www.civilnet.am; 
www.hetq.am; 
www.news.am
Armenian National Statistical Service: http://armstat.am/en/
Government of the Republic of Armenia: http://gov.am/en/
Armenian Ministry of Energy and Natural Resources: http://www.minenergy.am/

http://www.civilnet.am


Հանքարդյունաբերության ոլորտի կայունության ռազմավարական գնահատում. Հայաստան120

Հավելված 1. Ծախսեր-արդյունք վերլուծական 
շրջանակի մեթոդաբանություն 

Սո ցիա լա կան հաշ վառ ման ա ռա ջին մատ րի ցը Հա յաս տա նի հա մար կազ մել է Հա յաս տա նի ազ գային վի-
ճա կագ րու թյան ծա ռա յու թյու նը 2008 թ.՝ նպա տակ ու նե նա լով վեր լու ծել հար կային քա ղա քա կա նու թյու նը՝ 
օգ տա գոր ծե լով ը նդ հա նուր հաշ վե լի հա վա սա րու թյան (Ը ՀՀ) մո դել նե րը: Սո ցիա լա կան հաշ վառ ման մատ րի-
ցի հիմ նա քա րը տն տե սու թյան գլ խա վոր ո լորտ նե րի ծախ սեր-ար դյունք մո դե լի գոր ծոն ներն են, ո րոնք նկա-
րագ րում են յու րա քան չյուր ո լոր տի ար տադ րան քի կա ռուց ված քը՝ տն տե սու թյան այլ ո լորտ նե րից ստա ցած 
ներդր ման տե սան կյու նից: 

Հան քար դյու նա բե րա կան ո լոր տի սո ցիալ-տն տե սա կան նեդ րու մը գնա հա տե լու հա մար 2012 թ. (վեր ջին 
տա րին, ո րի բո լոր հա մա պա տաս խան տն տե սա կան տվյալ նե րը առ կա են) դի տարկ ված տվյալ նե րի հի ման 
վրա կա ռուց վել է ծախ սեր-ար դյունք մո դե լը: Ո լոր տի ա պա խո շո րաց ման մա կար դա կը հնա րա վո րու թյուն է 
տա լիս փոր ձար կե լու հան քար դյու նա բե րու թյան ո լոր տի ար տադ րան քի փո փո խու թյուն նե րի ար դյունք նե րը: 
Չնա յած այն հան գա ման քին, որ ի րա կան մի ջո լոր տային հոս քե րը ապ րանք նե րի միա վոր ներ են (1 տոն նա 
պող պատ՝ սկ սած ար տադ րու թյու նից մինչև կա ռու ցում կամ 3 տոն նա քա րի հոսք՝ ար դյու նա հա նու մից մինչև 
ար տադ րու թյուն), բո լոր գոր ծարք նե րը ներ կա յաց վում են դրա մային ար տա հայ տու թյամբ: 

Չ նա յած սկզ բուն քո րեն հիմ քը 2008 թ. Ա ՎԾ-ի մատ րիցն է, ներ կայիս գնա հատ ման նպա տակ նե րով կի-
րառ վել են հին ծախ սեր-ար դյունք մո դե լի միայն մի քա նի գոր ծա կից ներ: Գոր ծա կից նե րը վերս տա նա լու հա-
մար ձեռ նարկ վել են լրա ցու ցիչ քայ լեր, ո րոնք ա ռա ջարկ-պա հան ջարկ խմ բե րով նկա րագր ված են ստորև: 

Ա ռա ջարկ: Աղյուսակի կա ռուց ման ա ռա ջին քայ լը ար տադ րան քի հաշ վում տվյալ նե րի ա պա խո շո րա-
ցումն է և բաշ խու մը ը ստ տն տե սա կան գոր ծու նե ու թյան: Գործ նա կան նկա տա ռում նե րից ել նե լով՝ կի րառ վել 
է տն տե սա կան գոր ծու նե ու թյան ա պա խո շո րա ցում ը ստ NACE 1 մի ջազ գային դա սա կարգ ման: Այս ա ռա ջադ-
րան քում մեջ բեր վող ամ բողջ ամ փոփ տե ղե կատ վու թյու նը գտն վում է Հա յաս տա նի ազ գային վի ճա կագ րու-
թյան ծա ռա յու թյան ար տադ րու թյան հաշ վում: 

Տար բեր տե սա կի հար կե րի բաշ խու մը՝ ը ստ տն տե սա կան գոր ծու նե ու թյան, ի րա կա նաց վել է Հա յաս տա-
նի 1000 խո շոր հար կա տու նե րի վի ճա կագ րա կան ու սում նա սի րու թյան տվյալ նե րի օգ տա գործ մամբ: Ար տա-
հան ման, ի նչ պես նաև ներ մուծ ման բաշ խու մը՝ ը ստ տն տե սա կան գոր ծու նե ու թյան, ի րա կա նաց վել է հա տուկ 
« հա մա պա տաս խա նու թյան ա ղյու սա կի» օգ տա գործ մամբ, ո րը մշա կել է «Ա ՎԱԳ Սո լյուշնս» ՍՊԸ-ն: Այդ 
ա ղյու սա կի մի ջո ցով սահ ման ված ապ րան քային ան վա նա ցու ցա կի 8-նիշ մա կար դա կի տվյալ նե րը ար տա ցոլ-
վում են NACE 1 դա սա կարգ ման մեջ (տն տե սա կան գոր ծու նե ու թյան վի ճա կագ րա կան դա սա կար գում): Չնա-
յած այն հան գա ման քին, որ այդ ար տա ցո լու մը են թադ րում է ո րոշ չա փով մո տա վո րաց նել տվյալ նե րը, ը նդ-
հա նուր առ մամբ դա չի կա րող զգա լի ո րեն ա ղա վա ղել տվյալ նե րը: 

Պա հան ջարկ: Են թադր վում է, որ ցան կա ցած X գոր ծու նե ու թյու նը կա րող է ներ կա յաց վել որ պես մի ջան-
կյալ և վերջ նա կան պա հան ջարկ նե րի գու մար: Մի ջան կյալ պա հան ջարկն ի րե նից ներ կա յաց նում է ո րո շա կի 
ո լոր տի վա ճառք նե րը մյուս ո լորտ նե րին: 

Մո դե լում ներ կա յաց ված վերջ նա կան պա հան ջար կը նե րա ռում է ստորև ներ կա յաց ված մի քա նի ա ռան-
ձին կա տե գո րիա ներ. 

•	 տ	նային	տն	տե	սու	թյուն	նե	րի	վերջ	նա	կան	պա	հան	ջարկ,	
•	 կա	ռա	վա	րու	թյան	վերջ	նա	կան	պա	հան	ջարկ,	
•	 ներդ	րում	նե	րի	վերջ	նա	կան	պա	հան	ջարկ,	
•	 ընդ	հա	նուր	ար	տա	հա	նում:

Ս պառ ման բաշ խու մը կա տար վել է՝ օգ տա գոր ծե լով «Տ նային տն տե սու թյուն նե րի կեն սա պայ ման նե րի ամ-
բող ջաց ված հե տա զո տու թյան ան վա նա զերծ ված միկ րոտ վյալ նե րի բա զա»13 (ը ստ տնային տն տե սու թյան ան-
դամ նե րի) ու սում նա սի րու թյու նը, ո րը տա րին մեկ հրա պա րա կում է Ազ գային վի ճա կագ րու թյան ծա ռա յու թյու-
նը14: Կա ռա վար ման ծախ սե րի բաշ խու մը կա տար վել է պե տա կան բյու ջեի տվյալ նե րի և Ա ՎԾ-ի հրա պա րա-
կում նե րի հի ման վրա:

13 Տվյալների բազան հասանելի է http://armstat.am/en/?nid=271 կայքում:
14 Այստեղ պահանջվել են որոշակի մոտարկումներ, որովհետև նշված ուսումնասիրության մեջ սպառման բաշխումը՝ ըստ 

տնտեսական գործունեության, այնքան էլ չի համապատասխանում տնտեսական գործունեության այն տեսակներին, որոնք կիրառվում 
են ազգային հաշիվերում:

http://armstat.am/en/?nid=271
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Հավելված 2. Պոչամբարների գնահատում 

1. Արծ վա նիկ (Զան գե զուր)
2.  Գե ղա նուշ (« Դան դի Փրեշս»)
3.  Թե ղուտ (« Վալ լեքս»)
4.  Նա հա տակ (« Մուլ տիգ րուպ կոն ցեռն»)
5.  Նա զիկ (կոն սեր վաց ված)
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ԱՐԾ ՎԱ ՆԻ ԿԻ ՊՈ ՉԱՄ ԲԱՐ (ԶՊՄԿ ՓԲԸ)

Տե ղանք •	 Ամ	բար	տա	կի պատ վան դան (մո տա վոր) 626094.00 մ E, 4341351.00 մ N, (UTM գո տի 
38S)

Պոչամբարի 
ավազան

Պոչամբարի 
վերին 
մակերես 
(beach)

Ավազանի 
դեկանտացված 
ելքի կետ

Պոչամբարի 
պատի 
բարձրացում 
(պոչամաբր

 Պատ կե րի աղ բյուր՝ Google Earth

Լու սան կար ներ 
/ պլան ներ

Հյուսիսային 
շեպի 
հատված

Հարավային 
շեպի հատված

 Պո չամ բա րի ստո րին պա տի հատ ված ներ  Մա կե րե սը և ա վա զա նի տես քը վերևից 

Հարավային 
շեպի հատված

Հյուսիսային 
շեպի հատված

 Պատ նե շի պա տի բարձ րա ցում պո չե րով 

http://teghout-old.vallexgroup.am/images/docs/Plan_Monitoring_Final.pdf
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ԱՐԾ ՎԱ ՆԻ ԿԻ ՊՈ ՉԱՄ ԲԱՐ (ԶՊՄԿ ՓԲԸ)

 Պո չա տա րից դա տար կում Տղ մազ տիչ աշ տա րակ պո չամ բա րի 
ա վազանում 

Հատ կա-
նիշ նե րը և 
նա խագ ծի 
ամ փո փա գի-
րը (հա սա նե լի 
տե ղե կատ վու-
թյուն)

•	 Նա	խագ	ծի ամ փոփ նկա րա գիր/ նա խագ ծային փաս տաթղ թեր չեն տրա մադր վել, թեև 
ԶՊՄԿ-ն ա պա հո վել է պաշ տո նա կան հար ցազ րույ ցի և շր ջայ ցի հնա րա վո րու թյու նը: 

•	 ԱԹԴ պա րու նա կող պո չե րի ցածր հա վա նա կա նու թյուն: 
•	 Ար	տադ	րա	կան/	տեխ	նո	լո	գիա	կան քի մի կատ նե րի առ կա յու թյուն պո չեր տե ղա փո խող ջրե-

րում: 
•	 Ամ	բողջ պատ նե շի ստո րին (հա րա վային) շե պի հատ վա ծում գտն վում է ա ռաջ նային քա րա-

լից քային պատ վար, սա կայն նա խագ ծի ման րա մաս նե րը հայտ նի չեն: 
•	 Պո	չամ	բա	րը տե ղադր վել է ա ռաջ նային պատ վա րի վերևում գտն վող շե պի հատ վա ծում՝ վե-

րըն թաց բարձ րաց ման նա խագ ծի կի րառ մամբ, օգ տա գոր ծե լով պո չե րի մաս նիկ ներ, ո րոնք 
կազ մում են վթա րային պատ նե շի բարձ րաց ման 1Ծ:6Բ (ծա վալ, բարձ րու թյուն) պա տը՝ 
մոտ 110 մ ը նդ հա նուր բարձ րու թյամբ: Ստո րին շե պի հատ վա ծը սա րա հար թով բա ժան-
ված է վե րին (հյու սի սային) շե պի հատ վա ծից, և վեր ջի նիս մի ջին թե քու թյու նը կազ մում է 
շուրջ 1Ծ:20Բ: Վե րին շե պի հատ վա ծի ը նդ հա նուր պրո ֆի լը շուրջ 1Ծ:10Բ է, ի սկ ը նդ հա նուր 
բարձ րու թյու նը՝ շուրջ 55 մ: Ի նչ քան հաս կա նում ե նք, պատ նե շը պետք է բար ձաց վի: 

•	 Հի	մա պատ նե շի տա րե կան բարձ րա ցու մը կազ մում է 6 մ, հնա րա վոր է՝ այն հաս նի տա-
րե կան 10 մետ րի, քա նի որ ամ բար տակն աս տի ճա նա բար բարձ րա նում է, և ռե լի ե ֆը դա է 
թե լադ րում, ա պա գա յում մա կե րե սը լցա կույ տե րի հա մար ա վե լի փոքր է լի նե լու: 

•	 Ս	տո	րին (հա րա վային) շե պի հատ վա ծը գտն վում է Սյու նիք գյու ղի վերևում: 
•	 Տե	ղադր	ված է հո ղային ծած կի շերտ՝ որ պես զու գըն թաց վե րա կանգն ման մի մաս, սա կայն 

շատ բա րակ է: 
•	 Հիմ	նային	ե	րես	պատ	ման	հա	մա	կար	գի	բա	ցա	կա	յու	թյուն:	
•	 Ամ	բար	տա	կի	ծա	վա	լը	և	ծա	ռա	յու	թյան	ժամ	կե	տը. 310 մլն մ3 սկզբ նա կան նա խագ ծով, 

սա կայն հաս կա նա լի է, որ պատ նե շը կգե րա զան ցի սկզբ նա կան նա խագ ծի մա կար դա կը: 
•	 Ա	վա	զա	նի	ջրի	կա	ռա	վա	րում: Ջու րը ա վա զա նի տա րած քում գտն վող տղ մազ տիչ աշ տա-

րա կից հե ռաց վում է 3.5 x 3.0 մ թու նե լով, ո րը կա ռուց ված է ա րևմ տյան դիմ հա րի վրա մո-
նո լիտ ա պա րով: Թու նե լով (Թու նել 3) ջու րը թափ վում է ան մի ջա պես Օխ տար գե տը (հի շա-
տակ վում է նաև որ պես Ա րծ վա նիկ գետ): Ան ցյա լում աշ խա տում էին այլ տղ մազ տիչ աշ տա-
րակ ներ և եր կու թու նել, սա կայն դրանք հնա ցել են, քա նի որ աշ տա րակ ներն այժմ ծածկ-
ված են կամ գրե թե ծածկ ված են պո չե րով: Հնա ցած Թու նել 2-ում դեռ կա ստո րերկ րյա 
ջրե րի ֆիլտ րա ցիա, և այդ ջրե րը ներ թա փան ցում են թու նել պատ նե շի հե նա պա տով, ի սկ 
հա վաք վող ֆիլտ րա ցիայի ջուրն ուղ ղա կի թափ վում է նաև Օխ տար/Արծ վա նիկ գե տը: 

•	 Ջ	րե	րի	 ար	տա	հոս	քի	 կա	ռա	վա	րում: Ներ կա յումս վերևի հով տի հա մա կար գից և պո-
չամ բա րի հե նա պա տից մա կերևու թային ջրե րի ար տա հոս քը կա ռա վար վում է տղ մազ տիչ 
աշ տա րա կի/ թու նե լի հա մա կար գով: Տղ մազ տիչ հա մա կար գի ներ կա հզո րու թյու նը (ար-
տա հոս քի պո տեն ցիա լը նե րա ռյալ) հա մար վում է բա վա րար: Որ քան տե ղե կա ցանք, ա ռա-
ջարկ կա կա ռու ցել հե ռաց նող/շր ջան ցող պատ նեշ և նոր թու նել (ջր թա փը՝ Օխ տար/Արծ-
վա նիկ գետ), որ պես զի ար տա հոս քը նախ քան թափ վե լը չխառն վի պո չե րի հետ: 
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ԱՐԾ ՎԱ ՆԻ ԿԻ ՊՈ ՉԱՄ ԲԱՐ (ԶՊՄԿ ՓԲԸ)

•	 Պո	չամ	բա	րի	 նա	խագ	ծի	 ու	սում	նա	սի	րու	թյան	 աշ	խա	տանք	նե	րում	 նե	րառ	ված	 են	 ե	ղել	 մի-
ջազ գային խորհր դա տու ներ: Ի նչ քան տե ղե կա ցանք, նա խա տես վում է կա տա րել գրուն տի 
ման րակր կիտ հե տա զո տու թյուն և կա յու նու թյան գնա հա տում: 

Խն դիր ներ •	 Այս ծրագ րի շր ջա նակ նե րում ման րա մասն նա խագ ծային փաս տաթղ թե րը հա սա նե լի չեն 
ե ղել:

•	 	Վե րըն թաց բարձ րաց ման մե թո դը խոր հուրդ չի տր վում կի րա ռել սեյս մաակ տիվ գո տի-
նե րում, քա նի որ պո չե րի հե ղու կա ցու մը ե րկ րա շար ժի ժա մա նակ հան գեց նում է ան կա-
յու նու թյան մեծ հա վա նա կա նու թյան (պատ նե շի պա տի վթա րային փլու զում և թա փոն նե-
րի ար տա հո սում): Որ պես մեղ մաց նող մի ջո ցա ռում՝ վե րին շե պի հատ վա ծը նա խագծ վել է 
ամ բողջ շե պի շատ ցածր թե քու թյամբ, և վթա րի հա վա նա կա նու թյու նը հի մա ա վե լի փոքր 
է: Սա կայն սկզբ նա կան ստո րին շե պի հատ վա ծի թե քու թյունն ա վե լի բարձր է, ո րը ար տա-
կարգ սեյս միկ ի րա վի ճա կում փլուզ ման ա վե լի մեծ հա վա նա կա նու թյուն կու նե նա, մինչ դեռ 
դա գտն վում է ան մի ջա պես Սյու նիք քա ղա քի վերևում: Շա հա գոր ծո ղի կող մից ներգ րավ-
ված մի ջազ գային խորհր դա տուի ու սում նա սի րու թյան ար դյունք նե րը և կրկ նա կի նա խագ-
ծու մը հա վա նա բար կլու ծեն այդ խն դիր նե րը: 

•	 Ա	վա	զա	նի դե կան տաց ված ջու րը հե ռաց վում է ան մի ջա պես շր ջա կա մի ջա վայր: Մեղ մաց-
ման հա մար ա ռա ջարկ վում է կա ռու ցել դե կան տաց ված ջրի մաքր ման հա մա լիր, որ պես զի 
դե կան տաց ված ջու րը հա մա պա տաս խա նի ար տադ րա կան ջրա հե ռաց ման հա մար սահ-
ման ված ո րա կի գեր մա նա կան նոր մե րին: 

•	 Ամ բար տա կի ար տա քին շե պի վրա գտն վող վե րա կանգն ման նյու թի բա րակ շեր տը հակ-
ված է է րո զիայի, դրա հետևան քով պո չամ բա րի մա կերևու թային ջրի հոս քը կա րող է ներ-
թա փան ցել ջրու ղի ներ: 

•	 Ինչ վե րա բե րում է փակ ման ժա մա նակ պատ նե շի մա կե րե սի վե րա կանգն ման ա ռա ջարկ-
նե րին, ա պա հս տակ ա ռա ջակ գո յու թյուն չու նի: Սա գու ցե պայ մա նա վոր ված է այն հան-
գա ման քով, որ այդ կու տա կում նե րը հա մար վում են « տեխ նա ծին հան քա վայր», և են-
թադր վում է, որ ա պա գա յում դրանք կա րող են վե րամ շակ ման են թարկ վել: Մինչ դեռ այդ 
դեպ քում գա գա թի մա կե րե սի վե րա կանգն մանն ա ռնչ վող ծախ սե րը չեն կա րող հիմ նա վոր-
ված հա մար վել, սկզբ նա կան փա կու մից մինչև վե րամ շա կումն ըն կած ժա մա նա կա հատ վա-
ծում այդ մա կե րե սը կա րող է են թարկ վել փո շու ներ գոր ծու թյան: 

Ընդ հա նուր 
ամ փո փում

•	 Մի	ջազ	գային չա փա նիշ նե րի հա մե մա տու թյամբ՝ պո չամ բա րի ներ կայիս նա խա գի ծը կհա-
մար վեր ա նըն դու նե լի ֆի զի կա կան ան կա յու նու թյան ա ռու մով (վե րըն թաց բարձ րաց ման 
նա խա գիծ սեյս միկ վայ րում): Սա կայն պատ նե շի շե պերն այն քան զա ռի թափ չեն, որ քան 
մյուս օ րի նակ նե րը Հա յաս տա նում, և փլուզ ման հա վա նա կա նու թյունն ա վե լի փոքր է: Չնա-
յած դրան՝ ստո րին շե պի հատ վա ծը (1Ծ:6Բ), ո րը գտն վում է ան մի ջա պես Սյու նիք գյու ղի 
վերևում, ռիս կի ման րա մասն գնա հատ ման և մեղ մաց ման մի ջո ցա ռում նե րի կա րիք ու նի: 
Վե րին շե պի հատ վա ծը (մոտ 1Ծ:10Բ) փլուզ ման ա վե լի փոքր հա վա նա կա նու թյուն ու նի, 
բայց դեռևս ռիս կի ման րա մասն գնա հատ ման կա րիք կա՝ հա մոզ վե լու հա մար, որ ռիս կի 
մա կար դակ ներն ըն դու նե լի են: 

•	 Լ	ճա	կի ջրի կա ռա վար ման մի ջո ցա ռում նե րը հա մար ժեք են նա խագ ծի շր ջա նակ նե րում 
ար տա հոս քի հա վա նա կա նու թյան ա ռու մով, այն պայ մա նով սա կայն, որ դե կան տա ցիայի 
հա մա կարգն աշ խա տի այն պես, ի նչ պես նա խա տես ված է: 

•	 Ա	պա	րաթթ	վային դրե նա ժի ա ռա ջաց ման հա վա նա կա նու թյու նը հա մար վում է փոքր, և հա-
վա նա բար հո սա կորս տի կանխ ման հա մար որևէ հա տուկ եր կա րա ժամ կետ մի ջո ցա ռում չի 
պա հանջ վի: 

•	 Շա	հա	գոր	ծո	ղը նշել է, որ նա խա տես վում է ի րա կա նաց նել ու սում նա սի րու թյուն ներ և հա-
մա պա տաս խան մեղ մաց ման մի ջո ցա ռում ներ՝ կապ ված կա յու նու թյան ռիս կե րի և ii) ա վա-
զա նից ար տա հո սող ջրի ո րա կի հետ: 

•	 Վե րա կանգն ման ստո րին ծած կը չի հա մա պա տաս խա նում ըն դուն ված նոր մե րին: Սա, հա-
մե մա տած մյուս խն դիր նե րի հետ, ա վե լի փոքր նկա տա ռում է: 
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Տե ղան քը •	 Պատ	նե	շի պատ վան դան (մո տա վոր) 623005.00 մ E, 4339343.00 մ N,  
(UTM Գո տի 38T)

Կապանի արևելյան 
ծայրամաս

Ողջի գետ

Պոչամբարի 
պատի 
բարձրացում

Պոչամբարի պատի 
բարձրացում 
(պոչեր)

Պոչամբարի վերին 
հոսքի ջրառման 
պատվար

 Պատ կե րի աղ բյու րը՝ Google Earth

Լու սան կար-
ներ

Ս տո րին շեպ-պատ վան դան Ս տո րին շե պը և կա տա րը 

 Կա տա րը և պո չամ բա րի ա փը  Վերևի մա կե րե սը (ա փը) և ա վա զա նը

http://teghout-old.vallexgroup.am/images/docs/Plan_Monitoring_Final.pdf
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 Ներ թա փան ցող ջրե րի ստո րին ջր հա-
վաք ա վա զան 

Ա վա զա նի տա րածք և ար տադ րա կան 
տե ղա մաս (չզ բա ղեց րած)

Ս տո րին ար տադ րա կան տե ղա մա սեր, 
Ող ջի գե տի ա փեր

Հատ կա-
նիշ նե րը և 
նա խագծի 
ամ փո փու-
մը (մատ չե լի 
տե ղե կատ վու-
թյուն)

•	 Նա	խագ	ծի ամ փոփ նկա րա գիր/ նա խագ ծային փաս տաթղ թեր չեն տրա մադր վել:
•	 «	Դան	դի	Փրեշս	Մե	թալս»	ըն կե րու թյան հետ պաշ տո նա կան շր ջայց և հար ցազ րույց 

չեն ար վել, բայց նախ կին աշ խա տո ղը տրա մադ րել է տե ղե կատ վու թյուն պատ նե շի 
ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րի վե րա բե րյալ: 

•	 ԱԹԴ պա րու նա կող պո չե րի առ կա յու թյան փոքր հա վա նա կա նու թյուն: 
•	 Ար	տադ	րա	կան քի մի կատ ներ պո չեր տե ղա փո խող ջրի մեջ:
•	 Ս	տո	րին քա րա լից քային ա ռաջ նային պատ վա րի առ կա յու թյուն, սա կայն նա խագ ծի 

ման րա մաս նե րը հայտ նի չեն: 
•	 Ամ	բողջ պո չամ բա րի վե րին սահ մա նը կազմ ված է հո ղա լից քային պատ նե շի կա-

ռուց ված քից: Սա ի րե նից ներ կա յաց նում է մա կերևու թային ջու րը պա հող կա ռուց-
վածք մա կերևու թային ջրե րի (մա քուր) հոս քի հա մար, ո րը հո սում է հո սանքն ի 
վար՝ դե պի պո չամ բա րի վե րին մա սում գտն վող Գե ղա նու շի դաշ տա վայր: Ջրի 
հոսքն այ նու հետև հե ռաց վում է թու նե լով, ո րը գտն վում է պո չամ բա րի ա վա զա նի 
արևե լյան սահ մա նագ ծի մոտ: 

•	 Պո	չամ	բա	րը բարձ րաց ված է ա ռաջ նային պատ նե շից վեր՝ օգ տա գոր ծե լով վե րըն-
թաց բարձ րաց ման՝ լիր քի մե թո դը փոքր ա ռափ նե րով, ո րոնք ձևա վո րում են պատ-
նե շի բարձ րաց ման պա տը (1Ծ:3.5Բ` հաշ վար կային): Շե պե րի և դա րա տա փե րի 
շար քե րի առ կա յու թյուն:

•	 	Հո	ղային լի րա թում բը, ո րն օգ տա գործ վել է պատ նե շի բարձ րաց ման հա մար, ա պա-
հո վում է հո ղային ծած կի շեր տը որ պես զու գըն թաց վե րա կանգն ման մի մաս: 

•	 Հիմ	նային	ե	րես	պատ	ման	հա	մա	կար	գի	բա	ցա	կա	յու	թյուն:
•	 	Ներ	կայիս	ը	նդ	հա	նուր	բարձ	րու	թյու	նը	գնա	հատ	ված	է	32	–	35	մ:
•	 	Տա	րո	ղու	նա	կու	թյու	նը	և	ծա	ռա	յու	թյան	տևո	ղու	թյու	նը	հայտ	նի	չեն:	
•	 Ա	վա	զա	նի	 ջրի	 կա	ռա	վա	րում: Թմ բի մոտ ա րևմ տյան դիմ հա րի վրա գտն վող 

տղմազ տիչ ջր թող խո ղո վակն ուղ ղում է ա վա զա նի ջու րը դե պի պատ վան դա նի տա-
րած քում գտն վող տղ մազ տիչ ա վա զան: 

•	 Ջ	րի	հոս	քի	կա	ռա	վա	րու	մը	կա	տար	վում	է	վե	րին	շր	ջա	փա	կող	ամ	բար	տա	կով	և	թու-
նե լով: Պո չամ բա րի վերևում գտն վող կո ղային շե պե րից ջրի հոս քը հա վա քե լու հա-
մար կա ռուց ված են կո ղային շե պի ջրու ղի ներ/ջ րանցք ներ: Պո չամ բա րի ա փե րը հա-
մե մա տա բար զա ռի թափ են, և պատ նե շի բարձ րաց ման հա մար օգ տա գործ ված լիր-
քաթմ բերն ա պա հո վում են բա վա րար վերջ րյա տա րածք, այն պես որ ար տա հոս քի 
ա ռա ջա ցու մը քիչ հա վա նա կան է (այն պայ մա նով, որ ան բա րեն պաստ պայ ման նե-
րում, օ րի նակ՝ տղ մազ տիչ հա մա կար գի խցան ման դեպ քում, ա վա զա նի ջրի պատ-
շաճ կա ռա վա րումն ա պա հով ված է):



Հանքարդյունաբերության ոլորտի կայունության ռազմավարական գնահատում. Հայաստան 127

•	 	Պո	չամ	բա	րից	ներ	թա	փան	ցող	հոս	քը	հա	վաք	վում	է	տղ	մազ	տիչ/նս	տեց	ման	ա	վա	զա-
նում՝ ան մի ջա պես ստո րին պատ վան դա նի հետևում: 2011 թ. այս ա վա զանն ար տա-
հո սել է, և պա տե րը քանդ վել են: Հի մա վե րա կա ռուց ված է: 

•	 Պատ	նե	շի	նա	խագ	ծի	վե	րա	նայ	մա	նը	մաս	նակ	ցել	են	մի	ջազ	գային	խորհր	դա	տու	ներ:	
Վեր ջերս պատ նե շի պա տե րի մեջ տե ղադր վել են ներ թա փանց ման հս կո ղու թյան 
մի ջոց ներ (ա վա զային դրե նաժ)՝ պա տե րի ներ սում ստո րերկ րյա ջրե րի մա կար դակ-
նե րը կա ռա վա րե լու նպա տա կով: 

•	 Ա	ռա	ջարկ	վում	 է	 (խորհր	դատ	վու	թյու	նը	 և	 նա	խա	գի	ծը՝	 մի	ջազ	գային	խորհր	դա	տու-
նե րի կող մից) գո յու թյուն ու նե ցող պատ նե շի պա տի ներքևում կա ռու ցել նոր քա րա-
լից քային պատ՝ ամ բողջ ստո րին շե պի կա յու նու թյու նը բարձ րաց նե լու նպա տա կով: 
Սա, ը ստ երևույ թին, կփո խի պո չամ բա րի հիմ նա րար նա խա գի ծը՝ փո խա րի նե լով 
վե րըն թաց բարձ րա ցու մը ա ռանց քային/տ րա մագ ծային բարձ րաց մամբ: Դա կմե-
ծաց նի նաև պո չամ բա րի տա րո ղու նա կու թյու նը: Տե ղա ցի նե րը թե րա հա վա տո րեն են 
վե րա բեր վում այս ա ռա ջար կու թյուն նե րին՝ հա մա րե լով դրանք պար զա պես պո չամ-
բա րի տա րո ղու նա կու թյան բարձ րաց ման մի ջոց և, ը ստ երևույ թին, հաշ վի չեն առ-
նում կա յու նու թյան բարձ րաց ման օ գու տը: 

Խն դիր ներ •	 Դի	տարկ	ման հա մար հա սա նե լի նա խագ ծային փաս տաթղ թեր չկան:
•	 	Շա	հա	գոր	ծող ըն կե րու թյու նը պաշ տո նա կան շր ջայց կա տա րե լու խնդ րան քին չի ար-

ձա գան քել: 
•	 Վե	րըն	թաց բարձ րաց ման մե թո դով պա հանջ վում է, որ ներ թա փան ցող ջու րը կա-

րո ղա նա դուրս գալ ջրան ցիկ պատ վան դա նի կա ռուց ված քից (ա ռաջ նային պատ-
վար)՝ որ պես զի պո չամ բա րի պա տը չո րա նա լու հնա րա վո րու թյուն ու նե նա: Ե թե դա 
տե ղի չի ու նե նում, ա պա ստո րերկ րյա ջրե րի բարձր մա կար դա կը պա տի ներ սում 
կա րող է հան գեց նել ան կա յու նու թյան: Սա կայն այս խն դիրն ար դեն մա սամբ մեղմ-
վել է պատ նե շի պա տե րի ներ սում հո սա կորս տի կանխ մանն ուղղ ված լրա ցու ցիչ մի-
ջոց նե րի ա պա հով մամբ (ա վա զային դրե նաժ): Դեռ ա վե լին, հո սա կորս տին և պատ-
նե շի կա ռուց ված քի ներ սում ստո րերկ րյա ջրե րի մա կար դա կին ա ռնչ վող հար ցերն 
ամ բող ջու թյամբ կլուծ վեն ա ռա ջարկ ված քա րա լից քային պատ վան դա նով հա րա կից 
պատ նե շի կա ռուց մամբ:

•	 	Վե	րըն	թաց բարձ րաց ման մե թո դը խոր հուրդ չի տր վում կի րա ռել սեյս մաակ տիվ գո-
տի նե րում, քա նի որ պո չե րի հե ղու կա ցու մը ե րկ րա շար ժի ժա մա նակ հան գեց նում է 
ան կա յու նու թյան մեծ հա վա նա կա նու թյան (պատ նե շի պա տի վթա րային փլու զում 
և թա փոն նե րի հոս քի սա հում): Այս տեղ ևս խն դիրն ամ բող ջու թյամբ կլուծ վի ա ռա-
ջարկ ված քա րա լից քային պատ վան դա նին հա րա կից պատ նե շի կա ռուց մամբ:

Ընդ հա նուր 
ամ փո փում

•	 Ըստ « Դան դի» ըն կե րու թյան նախ կին աշ խա տո ղի՝ պո չամ բա րը Ա ԹԴ-ի ա ռա ջաց-
ման հա վա նա կա նու թյուն չու նի, կամ այն շատ փոքր է: 

•	 Մի	ջազ	գային չա փա նիշ նե րի հա մե մա տու թյամբ՝ պո չամ բա րի ներ կայիս նա խա գի-
ծը կհա մար վեր ա նըն դու նե լի ֆի զի կա կան ան կա յու նու թյան ա ռու մով (վե րըն թաց 
բարձ րաց ման նա խա գիծ սեյս միկ վայ րում): Սա կայն ա ռա ջարկ ված քա րա լից քային 
պատ վան դա նով սրմ նա նե ցու կային պատ նե շը պետք է որ լու ծի այդ խն դի րը: 
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Տե ղան քը •	 Պատ	նե	շի պատ վան դան (մո տա վոր) 486341.00 մ E, 4551996.00 մ N, (UTM Գո տի 
38T)

Պոչամբարի 
առաջնային 
պատվար 
(պոչեր)

Պոչամբարի 
պատի 
բարձրացում 
(պոչեր)

Պոչամբարի 
վերևի երեսը

Թեղուտ

Դեբեդ գետը

Շնող

Աղ բյու րը՝ http://teghout-old.vallexgroup.am/images/docs/Plan_Monitoring_Final.pdf

Հատ կա-
նիշ նե րը և 
նա խագ ծի 
ամ փո փումը 
(մատ չե լի 
տեղե կա-
տվություն

•	 Հա	վա	նա	կան	Ա	ԹԴ	պա	րու	նա	կող	պո	չեր:	
•	 Ար	տադ	րա	կան	քի	մի	կատ	նե	րի	առ	կա	յու	թյուն	պո	չե	րի	տե	ղա	փոխ	ման	ջրում:
•	 	Մոտ	20	մ	բարձ	րու	թյան	քա	րա	լից	քային	ա	ռաջ	նային	պատ	վա	րի	առ	կա	յու	թյուն	ստո-

րին պատ վան դա նի մոտ: 
•	 Բարձ	րաց	ված	 է	 ա	ռաջ	նային	 պատ	վա	րից	 վեր՝	 օգ	տա	գոր	ծե	լով	 վե	րըն	թաց	 բարձ-

րաց ման մե թո դը պո չամ բա րի խո շոր ֆրակ ցիա նե րով, ո րոնք կազ մում են պատ նե շի 
բարձ րաց ման պա տը (մո տա վո րա պես 1Ծ:4.5Բ):

•	 	Պա	տի	բարձ	րաց	ման	հետ	մեկ	տեղ	պո	չամ	բա	րի	վե	րա	կանգ	նում	(հո	ղային	ծած	կա	շեր-
տով):

•	 	Հիմ	նային	կա	վե	ե	րես	պատ	ման	հա	մա	կարգ:
•	 	Պո	չամ	բա	րի	պա	տի	վերջ	նա	կան	ա	ռա	ջարկ	վող	բարձ	րու	թյու	նը	քա	րա	լից	քային	ա	ռաջ-

նային պատ վա րի կա տա րից վեր կազ մում է 240 մ:
•	 	Պո	չամ	բա	րի	տա	րո	ղու	նա	կու	թյու	նը՝	120	մլն	մ3 25 տա րի նա խագ ծային ծա ռա յու թյան 

ժամ կե տով: 
•	 Ա	վա	զա	նի	ջրի	կա	ռա	վա	րում	տղ	մազ	տիչ	աշ	տա	րակ	նե	րով	և	տղ	մազ	տիչ	ստո	րաս	րա-

հով:
•	 	Հե	ռաց	նող	ջրանցք	ներ	վերևի	ջր	հա	վաք	տա	րած	քի	հոս	քաջ	րե	րի	հա	մար՝	հոս	քաջ	րե-

րի մուտ քը պո չամ բա րի ա վա զան կան խե լու նպա տա կով: 

http://teghout-old.vallexgroup.am/images/docs/Plan_Monitoring_Final.pdf
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Խն դիր ներ •	 Վե	րըն	թաց բարձ րաց ման մե թո դով պա հանջ վում է, որ ներ թա փան ցող ջու րը դուրս գա 
քա րա լից քային պատ վան դա նի կա ռուց ված քով (ա ռաջ նային պատ վար)՝ ա պա հո վե լու 
հա մար պո չամ բա րի պա տի չո րա նա լու հնա րա վո րու թյու նը: Ե թե դա տե ղի չու նե նա, 
ա պա ստո րերկ րյա ջրե րի բարձր մա կար դա կը պա տի ներ սում կա րող է ան կա յու նու-
թյան հան գեց նել: Սա կայն պատ նե շի կա յու նու թյան հա մար պա հանջ վող ար դյու նա վետ 
դրե նա ժը են թադ րում է, որ Ա ԹԴ-ի հա վա նա կան հոս քը պետք է միշտ դուրս գա քա-
րա լից քային պատ վան դա նի մի ջով, այ սինքն՝ Ա ԹԴ-ի հա վա քումն ու մաք րու մը կմ նա 
եր կա րա ժամ կետ խն դիր: 

•	 Վե	րըն	թաց բարձ րաց ման մե թո դը խոր հուրդ չի տր վում կի րա ռել սեյս մաակ տիվ շր-
ջան նե րում, քա նի որ ե րկ րա շար ժի ժա մա նակ պո չե րի հե ղու կա ցու մը հան գեց նում է 
ան կա յու նու թյան մեծ հա վա նա կա նու թյան (վ թա րային պատ նե շի պա տի փլու զում և 
հոս քի սա հում):

•	 	Կա	ռուց	ված	քի բարձ րաց ման ա րա գու թյու նը (ԲԱ) տա տան վում է պո չամ բա րի ծա ռա-
յու թյան ժա մա նա կա հատ վա ծում, բայց հա մար վում է չա փա զանց բարձր (հա սա նե լի 
տե ղե կատ վու թյան հի ման վրա) և գե րա զան ցում է վե րըն թաց բարձ րաց ման հա մար 
ա ռա ջարկ վող ա ռա վե լա գույն ա րա գու թյու նը: Մի ջազ գայ նո րեն ըն դուն ված բարձ րաց-
ման ա ռա վե լա գույն ա րա գու թյու նը կազ մում է տա րե կան մոտ 3 մ (կա րող է լի նել ա վե-
լի բարձր չո րային տա րածք նե րում): Այս կա ռուց ված քի ԲԱ-ն կար ծես տա տան վում է 
սկզբ նա կան տա րե կան 42 մետ րից մինչև տա րե կան 4, 3 մ՝ պո չամ բա րի ծա ռա յու թյան 
ժամ կե տի ա վար տին: Բարձ րաց ման բարձր տեմ պը կա րող է հան գեց նել պո չե րի ստա-
տիկ հե ղու կաց ման (ո րը տար բեր վում է պո չե րի՝ ե րկ րա շար ժից ա ռա ջա ցող դի նա միկ 
հե ղու կա ցու մից): 

•	 Վե	րըն	թաց բարձ րաց ման թե քու թյու նը 1Ծ:4.5Բ է, ո րը նոր մալ կլի ներ ոչ սեյս միկ գո-
տում գտն վող և բարձ րաց ման չա փա վոր տեմպ (տա րե կան 3 մետ րից պա կաս) ու նե-
ցող պո չամ բա րի հա մար: Սա կայն այս դեպ քում սեյս միկ ակ տի վու թյան հա վա նա կա-
նու թյունն առ կա է, ի սկ բարձ րաց ման ա րա գու թյու նը չա փա զանց բարձր՝ ուս տի պատ-
նե շի պա տի ան կա յու նու թյան հա վա նա կա նու թյու նը մեծ է: 

•	 Պո	չամ	բա	րը գտն վում է խիստ կտրտ ված հով տում (ա ռն վազն վաղ տա րի նե րին): Դա 
պար տադ րում է, որ կա ռուց ված քը (ի նչ պես նաև քա րա լից քային պատ վան դա նի կա-
ռուց ված քը) ի վի ճա կի լի նի ա պա հո վե լու ջրի հոս քը կո ղային պա տե րի մի ջով, որ պես-
զի խու սա փի զա ռի թափ հով տի լան ջե րին կից գտն վող պո չամ բա րի բարձ րաց ման պա-
տի ան կա յու նու թյան խն դիր նե րից:

•	 	Պո	չամ	բա	րի ե րես պատ ված « հիմք» և « կո ղային լան ջեր» հաս կա ցո ղու թյան փո փո խու-
թյու նը պարզ չէ: Զա ռի թափ հով տի կո ղային լան ջե րը չեն նպաս տում կա վե ե րես պատ-
ման շեր տի տե ղադր մա նը (դժ վար է տե ղադ րել ե րես պա տող մե խա նիզմ նե րը 1Ծ:2.5Բ 
մեծ թե քու թյուն ու նե ցող լան ջե րի վրա): Հետևա բար ջրի ար տա հոս քը տե ղի կու նե նա 
հով տի վե րին (ա ռանց ե րես պատ ման) պա տե րից: Այս ներ թա փան ցող ջու րը մի ջի նից 
եր կա րա ժամ կետ հատ վա ծում կա րող է դառ նալ թթ վային, ի սկ դրա վե րահս կո ղու թյու-
նը դժ վար է, քա նի որ դա կա րող է թա փան ցել բնա կան ստո րերկ րյա ջրե րի հա մա-
կարգ նախ քան կանգ նեց վե լը և մաքր վե լը հա տուկ մշակ ված մեղ մաց նող մի ջո ցա ռում-
նե րով: 

•	 Ե	թե հով տի կո ղային լան ջե րը ե րես պատ ված լի նեին, դա կսահ մա նա փա կեր ներ թա-
փան ցում նե րը պո չե րի զանգ վա ծից, և ամ բողջ ներ թա փան ցած ջու րը դուրս կգար քա-
րա լից քային պատ վան դա նի կա ռուց ված քի մի ջով: Այն գտն վում է հով տա բե րա նում, և 
պո չամ բա րի ներ սում ստո րերկ րյա ջրե րի մա կար դակն ի ջեց նե լու կա րո ղու թյու նը կա-
րող է ան բա վա րար լի նել (ե թե պո չամ բա րի ամ բողջ ա վա զա նը ե րես պատ ված է): Այս 
փաս տը ցույց է տա լիս, որ վե րըն թաց պատ վա րի նա խագ ծի դեպ քում նպա տակ նե րի 
բա խում կա. i) ա ռա վե լա գույ նի հասց նել հոս քը՝ պո չե րի զանգ վա ծի ար դյու նա վետ դրե-
նա ժը/ չո րա ցումն ա պա հո վե լու հա մար և ii) նվա զա գույ նի հասց նել/ վե րահս կել/ պայ քա-
րել ներ թա փանց ման դեմ՝ շր ջա կա մի ջա վայ րի պահ պա նումն ա պա հո վե լու հա մար: 
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•	 Նա	խագ	ծի հետ կապ ված ստո րերկ րյա ջրե րի ռիս կի հա մա պար փակ գնա հա տում չկա: 
Հիմ նային կա վե շեր տի տե ղադ րու մը կար ծես նե րառ վել է սոսկ որ պես ը նդ հա նուր մեղ-
մաց ման մի ջո ցա ռում, ո րը կա րե լի է դի տար կել որ պես աղ տոտ ված ջրի ներ թա փանց-
ման խն դիր նե րի լու ծում՝ կա նո նա կարգ ման/ նոր մա տի վային հաս տա տու մը ստա նա լու 
նպա տա կով: Թե՛ նա խագ ծի, թե՛ շր ջա կա մի ջա վայ րի վրա ազ դե ցու թյան գնա հատ ման 
մեջ չկան բա վա րար ման րա մաս ներ, ո րոնք կա րող էին ցույց տալ ե րես պատ ման հա-
մա կար գի ար դյու նա վե տու թյու նը: 

•	 Պատ	նե	շի փլուզ ման ռիս կի գնա հա տում չի կա տար վել (ար տա հե ղու մը և հե տա գա 
պատ նե շի փլու զու մը ա ռա ջա նում են սեյս միկ ակ տի վու թյա՞ն, բարձ րաց ման չա փա-
զանց բարձր ա րա գու թյա՞ն, թե՞ ա վա զա նի ջրե րի վատ կա ռա վար ման հետևան քով): 
Չկան սա հող հոս քի կամ ջրամ բա րի ջր հե ղեղ ման գնա հա տա կան ներ: Պո տեն ցիալ 
ազ դե ցու թյու նը շր ջա կա մի ջա վայ րի վրա կա րե լի էր ը նդ հա նուր առ մամբ գնա հա տել, 
բայց հար կա վոր էր լու ծել վտանգ ված բնակ չու թյան և կյան քի կորս տի պո տեն ցիալ 
խն դիր նե րը, հատ կա պես՝ Շնող քա ղա քի դեպ քում, ո րը գտն վում է փլուզ ման սցե նա րի 
ստո րին գո տում: 

Ընդ հա նուր 
ամ փո փում

•	 Պո	չամ	բա	րի նա խա գի ծը հա մար ժեք չէ թե՛ բնա պահ պա նա կան, թե՛ ֆի զի կա կան կա յու-
նու թյան ա ռու մով: 

•	 ԱԹԴ ար տադ րող նյու թե րի առ կա յու թյան պատ ճա ռով պո չամ բա րը մի ջի նից եր կա րա-
ժամ կետ հատ վա ծում կա րող է ազ դե ցու թյուն ու նե նալ շր ջա կա մի ջա վայ րի վրա: Այս 
խնդ րին հա մար ժեք ու շադ րու թյուն չի դարձ վել, հատ կա պես՝ հետ փակ ման (եր կա րա-
ժամ կետ) պայ ման նե րի հա մար: 

•	 Մի	ջազ	գային չա փա նիշ նե րի հա մե մա տու թյամբ՝ պո չամ բա րի ներ կայիս նա խա գի ծը 
կհա մար վեր ա նըն դու նե լի ֆի զի կա կան ան կա յու նու թյան ա ռու մով (վե րըն թաց բարձ-
րաց ման նա խա գիծ սեյս միկ վայ րում): Հա մար վում է, որ ա պա գա յում ո րոշ ֆի զի կա-
կան ան կա յու նու թյան խնդ րի հա վա նա կա նու թյուն կա: 

•	 Հաս	կա	նա	լի է, որ « Վալ լեքսն» ըն դու նել է նա խագ ծի վե րա նայ ման ան հրա ժեշ տու թյու-
նը և ներգ րա վել է մի ջազ գային մաս նա գետ նե րի այդ վե րա նա յու մը կա տա րե լու նպա-
տա կով: 
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Տե ղան քը •	 Պո	չամ	բա	րի պատ վան դան (մո տա վոր) 485350.00մ E, 4557569.00 մ, (UTM Գո տի 38T)

Պոչամբարի 
պատի 
բարձրացում 
(պոչեր)

Պոչամբարի 
վերևի երևսը

Դեբեդ գետը

 Պատ կե րի աղ բյու րը՝ Google Earth

Լու սան կար-
ներ

Ս տո րին լանջ Ս տո րին լանջ

 Վե րին մա կե րե սը՝ կա տա րի տե սա րա նը  Վե րին մա կե րե սը՝ լճա կի սկզբ նա մա սը

 Վե րին մա կե րե սը լճա կը հետևի կող մից  Հոս քաջ րե րի հա վաք ման լճակ ամ բար-
տա կի վե րին մա սում

http://teghout-old.vallexgroup.am/images/docs/Plan_Monitoring_Final.pdf
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Հատ կա-
նիշ նե րը և 
նա խագծի 
ամ փո փու-
մը (մատ չե լի 
տե ղե կատ վու-
թյուն

•	 Նա	խագ	ծի ամ փո փիչ/ նա խագ ծային փաս տաթղ թե րի բա ցա կա յու թյուն: 
•	 ԱԹԴ	պա	րու	նա	կող	պո	չե	րի	հա	վա	նա	կա	նու	թյուն:	
•	 Ար	տադ	րա	կան	քի	մի	կատ	նե	րի	առ	կա	յու	թյուն	պո	չե	րը	տե	ղա	փո	խող	ջրում:	
•	 Ա	ռաջ	նային	պատ	վա	րի	մա	սին	տվյալ	նե	րը	հայտ	նի	չեն:	
•	 Բարձ	րաց	ված	է	ա	ռաջ	նային	պատ	վա	րից	վերև՝	օգ	տա	գոր	ծե	լով	վե	րըն	թաց	բարձ-

րաց ման մե թոդ՝ պո չամ բա րի խո շոր ֆրակ ցիա նե րով, ո րոնք կազ մում են պատ նե շի 
բարձ րաց ման պա տը (հաշ վար կային մո տա վո րա պես 1Ծ:5Բ): Լան ջե րի և դա րա-
տափե րի շար քեր: 

•	 Պո	չամ	բա	րի	պա	տի	շատ	սահ	մա	նա	փակ	վե	րա	կանգ	նում	(հո	ղի	ծած	կա	շերտ)	պատ-
վան դա նի ծայ րա մա սում, շե պի վե րին հատ ված նե րը վե րա կանգն ված չեն:

•	 	Հիմ	նային	ե	րես	պատ	ման	հա	մա	կար	գի	առ	կա	յու	թյան	մա	սին	տվյալ	ներ	չկան:	
•	 Ներ	կայիս	ը	նդ	հա	նուր	հաշ	վար	կային	բարձ	րու	թյու	նը	կազ	մում	է	25	–	30	մ:
•	 	Պո	չամ	բա	րի	տա	րո	ղու	նա	կու	թյու	նը	և	սպա	սարկ	ման	ժամ	կե	տը	հայտ	նի	չեն:	
•	 Լ	ճա	կի/ջ	րամ	բա	րի	 ջրի	 կա	ռա	վա	րու	մը	 կար	ծես	 ի	րա	կա	նաց	վում	 է	 տղ	մազ	տիչ	 աշ-

տա րա կի մի ջո ցով, ո րը գտն վում է պո չամ բա րի վերջ նա մա սում (հով տից վերև): 
Պարզ չէ՝ ա րդյոք ջու րը հե ռաց վում է տղ մազ տիչ ստո րաս րա հի՞ց, թե՞ մղ վում է աշ-
տա րա կից: 

•	 Վերևի	հո	ղային	պատ	նե	շը	պա	հում	է	հոս	քաջ	րե	րի	լճա	կը:	Պարզ	չէ՝	ջուրն	ուղղ	վում	
է շր ջագ ծի շուրջ մա կերևու թային ջրանցք նե րո՞վ, թե՞ այդ լճա կի ջու րը թափ վում է 
խո ղո վա կով դե պի պո չամ բա րի տակ գտն վող լցա կույ տե րը: 

Խն դիր ներ •	 Ու	սում	նա	սի	րու	թյան հա մար հա սա նե լի նա խագ ծային փաս տաթ ղթե րի բա ցա կա յու-
թյուն: 

•	 Շա	հա	գոր	ծող ըն կե րու թյու նը չի ար ձա գան քել պաշ տո նա կան շր ջայց կազ մա կեր-
պե լու խնդ րան քին: 

•	 Վե	րըն	թաց բարձ րաց ման մե թո դով պա հանջ վում է, որ ջրի հոս քը դուրս գա քա-
րա լից քային պատ վան դա նի կա ռուց ված քով (ա ռաջ նային պատ վար)՝ ա պա հո վե լու 
հա մար, որ պո չամ բա րի պա տը ար դյու նա վետ չո րաց նի այն: Ե թե դա տե ղի չու նե-
նա, ա պա ստո րերկ րյա ջրե րի բարձր մա կար դա կը պատ նե շի պա տի մեջ կա րող է 
ան կա յու նու թյան հան գեց նել: Սա կայն պատ նե շի կա յու նու թյան հա մար պա հանջ-
վող այդ ար դյու նա վետ դրե նա ժը են թադ րում է, որ Ա ԹԴ-ի հա վա նա կան հոս քը 
պետք է միշտ դուրս գա քա րա լից քային պատ վան դա նի մի ջով, այ սինքն՝ Ա ԹԴ-ի 
հա վա քումն ու մաք րու մը կմ նա եր կա րա ժամ կետ խն դիր: 

•	 ԱԹԴ-ն կար ծես ար դեն ձևա վոր վում է պո չամ բա րի բարձ րաց ման ստո րին մերկ 
լան ջե րին: 

•	 Ամ	բար	տա	կի դիմ հար նե րից ներքև նշ մար վում է հո սքաջ րե րից ա ռա ջա ցած է րո զիա 
(որ տեղ ստո րին շե պը կպ չում է բնա կան գրուն տին): Սա կայն հնա րա վոր է նաև, որ 
այդ է րո զիան ա պա րում ե ղած ճա քե րով ներ թա փան ցած ջուրն է, ի նչն ա վե լի լուրջ 
խն դիր է, քա նի որ են թադ րում է պատ նե շի պա տի մեջ ստո րերկ րյա ջրե րի ա վե լի 
բարձր մա կար դակ, ի նչն իր հեր թին նշա նա կում է կա յու նու թյան ա վե լի ցածր աս-
տի ճան՝ հա մե մա տած լավ ջրա քաշ հա մա կարգ ու նե ցող կա ռուց ված քի հետ: 

•	 Վե	րըն	թաց բարձ րաց ման մե թո դի կի րա ռու մը խոր հուրդ չի տր վում սեյս մաակ տիվ 
գո տի նե րում, քա նի որ ե րկ րա շար ժի ժա մա նակ պո չե րի հե ղու կա ցու մը հան գեց նում 
է ան կա յու նու թյան մեծ հա վա նա կա նու թյան (վ թա րային պատ վա րի փլու զում և հոս-
քի սա հում):

•	 	Պո	չամ	բա	րը գտն վում է կտ րուկ կտրտ ված հով տում (ա ռն վազն վաղ տա րի նե րին): 
Դա պար տադ րում է, որ կա ռուց ված քը (ի նչ պես նաև քա րա լից քային պատ վան դա-
նի կա ռուց ված քը) ի վի ճա կի լի նի ա պա հո վե լու ջրի հոս քը կո ղային պա տե րի մի ջով, 
որ պես զի խու սա փի զա ռի թափ հով տի լան ջե րին կից գտն վող պո չամ բա րի բարձ-
րաց ման պա տի ան կա յու նու թյան խն դիր նե րից:

•	 	Վերջ	րյա տա րած քը կար ծես փոքր է, հետևա բար լճա կի/ջ րամ բա րի ջրի ճիշտ կա-
ռա վա րու մը կարևոր է ար տա հոս քի կանխ ման հա մար:
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ՆԱ ՀԱ ՏԱ ԿԻ ՊՈ ՉԱ ՄԲԱՐ (« ՄՈՒԼ ՏԻԳ ՐՈՒՊ»)

Ընդ հա նուր 
ամ փո փում 

•	 Պո	չամ	բա	րի նա խա գի ծը հա մար ժեք չէ ի նչ պես բնա պահ պա նա կան, այն պես էլ ֆի-
զի կա կան կա յու նու թյան ա ռու մով: 

•	 ԱԹԴ ար տադ րող նյու թե րի առ կա յու թյան պատ ճա ռով պո չամ բա րը մի ջի նից եր-
կա րա ժամ կետ հատ վա ծում կա րող է ներ գոր ծու թյուն ու նե նալ շր ջա կա մի ջա վայ րի 
վրա: 

•	 Մի	ջազ	գային չա փա նիշ նե րի հա մե մա տու թյամբ՝ պո չամ բա րի ներ կայիս նա խա գի-
ծը կհա մար վեր ա նըն դու նե լի ֆի զի կա կան ան կա յու նու թյան ա ռու մով (վե րըն թաց 
բարձ րաց ման նա խա գիծ սեյս միկ վայ րում): Հա մար վում է, որ ա պա գա յում ի նչ-որ 
ձևով ֆի զի կա կան ան կա յու նու թյան խնդ րի հա վա նա կա նու թյուն կա սեյս միկ մեծ 
ծան րա բեռն վա ծու թյան կամ պո չամ բա րի լճա կի ջրե րի վատ կա ռա վար ման պայ-
ման նե րում: 
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Տե ղան քը •	 Ամ	բար	տա	կի պատ վան դան (մո տա վոր) 480350.00 մ E, 4555336.00 մ N, (UTM 
Գո տի 38T)

Ախթալայի 
վանք

Շամլուղ 
գետ 

Պոչամբարի 
վերևի մակերես

Պ/Ա պատի 
բարձրացում 
(վերևի հատված)

Պ/Ա պատի 
բարձրացում 
(ներքևի հատված

Լքված շենքեր

 Պատ կե րի աղ բյու րը՝ Google Earth

Լու սան կար ներ

Ս տո րին պատ (ներքևի հատ ված) Ս տո րին պատ (վերևի հատ ված)

http://teghout-old.vallexgroup.am/images/docs/Plan_Monitoring_Final.pdf
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Հատ կա նիշ նե րը 
և նա խագ ծի ամ-
փո փու մը (մատ-
չե լի տե ղե կատ-
վու թյուն

•	 Նա	խագ	ծի ամ փոփ նկա րագ րի/ նա խագ ծային փաս տաթղ թե րի բա ցա կա յու թյուն: 
Պո չամ բա րի շա հա գոր ծո ղի հետ պաշ տո նա կան հար ցազ րույց կամ հան դի պում-
ներ տե ղի չեն ու նե ցել: 

•	 Վե	րը բեր ված տե ղան քի Google Earth-ի լու սան կա րը վերց ված է գո յու թյուն ունե-
ցող պատ կեր նե րից, ո րոնք սա կայն հնա ցած են: Պո չամ բարն այլևս չի շա հա-
գործ վում, և վերևի մա կե րեսն ու ստո րին շե պե րը ծածկ ված են հո ղի շեր տով, ին-
չը վե րա կանգն ման աշ խա տանք նե րի մի մասն է: 

•	 Պատ նե շը կա ռուց վել է վե րըն թաց բարձ րաց ման մե թո դով, պա տե րը ձևա վոր-
ված են խո շոր պո չե րով: 

•	 Կան ստո րին շե պի եր կու ա ռան ձին հատ ված ներ (վե րին և ստո րին): Ստո րին 
հատ վա ծի բարձ րու թյու նը գնա հատ ված է 8-10 մ (շուրջ 1Ծ:3Բ), ի սկ վերևի հատ-
վա ծի բարձ րու թյու նը կազ մում է 12-15 մ, նույն պես մոտ 1Ծ:3Բ: Սա կայն տե ղագ-
րա կան տվյալ ներ չկան: 

•	 Պո	չամ	բար չկա, չեն երևում նաև վերջ նա կան ջր թա փը կամ հո սքաջ րե րի հե ռաց-
ման ջրանցք նե րը՝ հով տի վե րին տա րած քից հո սող ը նդ հա նուր մա կերևու թային 
ջրե րը հս կե լու հա մար: Այդ պատ ճա ռով հո սքաջ րե րը ստեղ ծել են է րո զիա ա ռա-
ջաց նող ա ռու ներ՝ մեր կաց նե լով պո չե րը: 

•	 Կա Ա ԹԴ-ի ո րոշ վկա յու թյուն (մերկ պո չե րի օք սի դա ցում): Ա ԹԴ-ի հետ կապ ված 
վտան գի մա կար դա կը/ մե ծու թյու նը ամ բար տա կի կա ռուց ված քի հա մար ան հայտ 
է: Մյուս ա վե լի փոքր ծա վա լի պո չե րը, ո րոնք կու տակ ված են թա փոն նե րի տե-
ղադր ման օբյեկ տի պատ վան դա նից վերև, վկա յում են Ա ԹԴ-ի առ կա յու թյու նը: 

Տ վյալ նե րի բա-
ցա կա յու թյուն

•	 Այս ծրագ րի շր ջա նակ նե րում ու սում նա սի րու թյան են թա կա որևէ ման րա մասն 
նա խագ ծային փաս տա թուղթ չի ե ղել: 

•	 Ոչ մի տե ղագ րա կան տվյալ պո չամ բա րի կամ վերևի ջր հա վաք տա րած քի վե րա-
բե րյալ չկա: 

•	 Պո	չե	րի Ա ԹԴ-ի նե րու ժը հայտ նի չէ, ո րով հետև հա մա պա տաս խան փոր ձարկ-
ման ար դյունք նե րի մա սին տվյալ ներ չկան: 

•	 Ս	տո	րերկ	րյա ջրե րի մա կար դա կը պո չամ բա րում ան հայտ է: 
•	 Պո	չե	րի ե րկ րա տեխ նի կա կան հատ կա նիշ նե րը հայտ նի չեն: 
•	 	Պատ նե շի հիմ քե րի ե րկ րա տեխ նի կա կան հատ կա նիշ նե րը հայտ նի չեն:

Վ տան գի հայտ-
նա բե րում

•	 ԱԹԴ-ի հնա րա վոր ա ռա ջա ցում: Դա կանդ րա դառ նա ստո րերկ րյա ջրե րի ո րա կի 
վրա և կա րող է ար տա հայտ վել որ պես աղ տոտ ված ջրե րի ներ թա փան ցում հա-
րա կից Շամ լուղ գետ: Մեր կաց ված պո չե րը կա րող են հան գեց նել հո սքաջ րե րի 
Ա ԹԴ-ով աղ տոտ մա նը: Այս պա հին են թադր վում է (մեղ մաց ման մի ջո ցա ռում-
նե րի ծախ սե րը ցու ցադ րե լու նպա տա կով), որ վտան գի մա կար դա կը (հա վա նա-
կա նու թյու նը և մե ծու թյու նը) բա վա րար է մեղ մաց ման մի ջո ցա ռում նե րի հիմ նա-
վոր ման հա մար: Հնա րա վոր է, որ Ա ԹԴ-ի ար ձակ ման ա րա գու թյու նն ը նդ հան-
րա պես չհիմ նա վո րի որևէ մեղ մաց նող մի ջո ցա ռում: Որ պես ա վե լի ման րա մասն 
նախ նա կան գնա հատ ման բաղ կա ցու ցիչ մաս՝ հար կա վոր է գնա հա տել վե րին 
աղ բյուր նե րից Շամ լուղ գետ ներ թա փան ցող Ա ԹԴ-ի մա կար դա կնե րը: Նման 
ուսում նա սի րու թյամբ կա րե լի է հայտ նա բե րել պո չե րի այլ կու տա կում ներ, ո րոնք 
պետք է i) նե րառ վեն ա վե լի ամ բող ջա կան մեղ մաց ման ծրագ րում կամ ii) հա-
մար վեն ա ռաջ նա հերթ խն դիր Նա զի կի պո չամ բա րին ա ռնչ վող մեղ մաց ման մի-
ջո ցա ռում նե րի ծրագ րում: 

•	 Փո	շու	ա	ռա	ջա	ցում: Հաշ վի առ նե լով վե րա կանգն ման ծած կա շեր տի, նույ նիսկ՝ 
ցածր ո րա կի առ կա յու թյու նը, վտան գի մա կար դա կը գնա հատ վում է ցածր: Ա պա-
գա յում մա կերևու թային ջրե րի հոս քից ա ռա ջա ցող է րո զիան կա րող է բարձ րաց-
նել վտան գի աս տի ճա նը, քա նի որ ա վե լա նում են մեղ մաց նող մի ջո ցա ռում նե րին 
չեն թարկ ված մեր կա ցող պո չե րը (այ սինքն՝ ներ կայիս վատ ո րա կի ծածկ):
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•	 	Պատ	նե	շի պա տի ան կա յու նու թյուն: Ստո րին պատ նե շի պա տի հատ ված նե րը հա-

մե մա տա բար զա ռի թափ են և դիտ վում են որ պես հե ղու կաց ման են թա կա հատ ված-
ներ սեյս միկ ի րա դար ձու թյուն նե րի ժա մա նակ: Սա կայն նման հա վա նա կա նու թյու նը 
հնա րա վոր չէ գնա հա տել քա նա կա կան ա ռու մով, քա նի որ ստո րերկ րյա ջրե րի/ ծա-
կո տի նե րի ջրի ճնշ ման պայ ման նե րը պո չամ բա րում և այլ տեխ նի կա կան պայ ման-
նե րը հայտ նի չեն: Պատ վա րի փլուզ ման ա ռաջ նային մե խա նիզ մի հետ կապ ված 
բնա պահ պա նա կան վտան գը հա մար վում է մի ջին աս տի ճա նի: Պատ վա րի փլուզ ման 
ա ռաջ նային մե խա նիզ մի հետ կապ ված սո ցիա լա կան վտան գը (կյան քի կորս տի հա-
վա նա կա նու թյու նը) գնա հատ վել է ցածր, քա նի որ պո չե րի սո ղան քի հա վա նա կան 
ճա նա պար հին (խո րու թյուն/ հե ռա վո րու թյուն) բնա կե լի վայ րեր չկան: Սա կայն հայտ-
նա բեր վել է ե րկ րոր դա կան վտանգ, որ ամ բար տա կի պա տի փլու զու մը Շամ լուղ գե-
տի հա մե մա տա բար նեղ հով տում՝ պատ նե շի պատ վան դա նի մոտ, կա րող է խցա նել 
հոս քը գե տում՝ հետ դարձ նե լով այն և ձևա վո րե լով լճակ խցան ման կե տից վերև: Այդ 
փլուզ ված նյու թը, լի նե լով ան կա յուն, կա րող է այ նու հետև ը նկ նել և ա ռա ջաց նել հոս-
քի սո ղանք/ջ րի ար տա հո սում, ո րը կա րող է ազ դել հո սանքն ի վար գտն վող ցած րա-
դիր տնե րի վրա: Այս սցե նա րի հա վա նա կա նու թյու նը փոքր է, բայց ա մեն դեպ քում 
պետք է հաշ վի ա ռն վի: 

•	 Ար	տա	հո	սում: Պո չամ բա րի վերևում մշ տա կան լճակ չկա, այն գտն վում է դաշ տա-
վայ րում: Ծայ րա հեղ տա րա փի ժա մա նակ հոս քաջ րե րը կա րող են ա ռա ջաց նել ստո-
րին եզ րի լուրջ է րո զիա, սա կայն հաշ վի առ նե լով կա ռուց ված քի կոն սեր վաց ված կար-
գա վի ճա կը՝ չի կան խա տես վում, որ դրա հետ կապ ված կլի նի ը նդ հա նուր պատ նե շի 
պա տի փլու զում: Ար տա հոս քի վտան գը, հետևա բար, գնա հատ վում է չն չի նից ցածր: 

Կան խա տեսվող 
մեղ մաց ման 
միջո ցա ռումն եր

•	 ԱԹԴի վտան գի մեղ մա ցում (մի ջի նից եր կա րա ժամ կետ հե ռան կա րում): Ա ռա-
ջին հեր թին պո չամ բա րի գա գա թի մա կե րե սի և ստո րին շե պե րի վրա ջրա կա յուն գե-
ո սին թե տիկ կա վե շեր տի տե ղադ րում: Այս փու լում են թադ րու թյուն նե րը հետևյալն են. 
i) պո չամ բա րի մեջ ջրե րի ներ թա փանց ման տեմ պե րի կր ճա տու մը մի ջի նից եր կա րա-
ժամ կետ հե ռան կա րում կկր ճա տի Ա ԹԴ-ի ար տադր ման տեմ պե րը՝ հասց նե լով դրանք 
բա վա րար մա կար դա կի և ii) մի ջին ժամ կե տում ներ թա փանց ման տեմ պե րի կր ճատ-
ման շնոր հիվ ստո րերկ րյա ջրե րը պո չամ բա րում կս պառ վեն՝ հաս նե լով պո չամ բա րի 
հիմ քի մա կար դա կից ցածր մա կար դա կի: 

•	 ԱԹԴի մեղ մա ցում (կար ճա ժամ կետ հե ռան կա րում): Ջրա կա յուն գե ո սին թե տիկ 
կա վե շեր տի տե ղադր ման հետ ներ թա փանց ման տեմ պը կկր ճատ վի: Սա կայն կանց-
նի ո րոշ ժա մա նակ, մինչև ներ կայիս ներ թա փանց ման հետևան քով ա ռա ջա ցող պո-
չամ բա րի ֆիլտ րա ցիան կկր ճատ վի՝ ջրա կա յուն ծած կի շնոր հիվ հաս նե լով կա յուն 
վի ճա կի: Ո ւս տի են թադր վում է, որ կար ճա ժամ կետ հե ռան կա րում ամ բողջ պատ-
վան դա նի մոտ կպա հանջ վի կրա քա րով լց ված՝ Ա ԹԴ-ի մաքր ման պա սիվ խրա մատ, 
ո րը կմեղ մաց նի Ա ԹԴ-ի հոս քը ստո րերկ րյա ջրե րի ի ջեց ման ժա մա նա կաշր ջա նում: 
Հարկ է նշել, որ պո չամ բա րում ստո րերկ րյա ջրե րի մա կար դա կը գու ցե լրիվ չի իջ-
նե լու, քա նի որ բնա կան ստո րերկ րյա ջրե րի հոս քը պո չամ բա րում կա րող է ա ռա ջա-
նալ տե ղի գրուն տից՝ ձևա վո րե լով պո չամ բար (կախ ված է տե ղում ստո րերկ րյա ջրե-
րի մա կար դակ նե րից): Մեղ մաց ման այս մի ջո ցառ ման ար ժեքն ի մա նա լու նպա տա կով 
են թադր վում է, որ այս տա րած քում ստո րերկ րյա ջրե րի մա կար դակ նե րը պո չամ բա րի 
տա րո ղու նա կու թյան նվա զա գույն մա կար դա կից ցածր են, այ սինքն՝ պո չե րի վրա տե-
ղադր ված հա սա րակ ծած կը կպայ քա րի ներ թա փանց ման և Ա ԹԴ-ի ար տադ րու թյան 
տեմ պե րի դեմ և, ի վեր ջո, կհան գեց նի պո չամ բա րում ստո րերկ րյա ջրե րի մա կար դա-
կի լիա կա տար ի ջեց ման: 

•	 Փո	շու	ա	ռա	ջաց	ման մեղ մա ցում: Այս խնդ րին կանդ րա դառ նանք Ա ԹԴ-ի մեղ-
մաց ման մի ջո ցա ռում նե րի կազ մում (գա գա թի վերևի ջրա կա յուն ծածկ), քա-
նի որ գե ո սին թե տիկ կա վե շեր տը պետք է ծածկ վի պաշտ պա նիչ հո ղի շեր տով: 
Ի լրումն գե ո սին թե տիկ կա վե շեր տի պաշտ պա նու թյա նը՝ այս հո ղային ծած կը 
կգոր ծի որ պես վե րա կանգն ման շերտ, դա կօգ նի բու սա կա նու թյա նը, ո րն իր հեր-
թին կպայ քա րի մա կե րե սի է րո զիայի դեմ:
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•	 Պատ	նե	շի պա տի ան կա յու նու թյան վտան գի մեղ մա ցում: Պատ նե շի պատ-

վան դա նի մոտ շե պի ֆի զի կա կան ամ րապնդ ման/ կա յու նաց ման աշ խա տանք-
նե րի հա մար ա զատ տեղ չկա (ե թե Շամ լուղ գե տի մեջ չտե ղադր վի ջրանց ման 
խո ղո վակ և այդ խո ղո վա կի վերևում կա ռուց վի լի րա թումբ՝ ձեռք բե րե լով տա րա-
ծու թյուն գե տի հով տում հե նա րան ու նե նա լու նպա տա կով): Որ պես այ լընտ րանք՝ 
գո յու թյուն ու նե ցող պատ նե շի լան ջին կա րե լի է տե ղադ րել քա րե սյու ներ՝ պո-
տեն ցիալ սո ղան քի տա րած քում պատ վան դա նի գո տում լրա ցու ցիչ ամ րու թյուն 
ա պա հո վե լու նպա տա կով: Սա կայն են թադր վել է, որ ցածր ան ցա նե լի ու թյուն 
ու նե ցող շեր տի տե ղադ րու մից հե տո ստո րերկ րյա ջրե րի մա կար դա կը պո չամ-
բա րում, ի վեր ջո, կն վա զի այն քան, որ հա գե ցած պո չեր չեն լի նի, հետևա բար 
և հե ղու կաց ման հա վա նա կա նու թյու նը սեյս միկ ակ տի վու թյան ժա մա նակ չն չին 
կլի նի: Ա վե լին, կյան քի կորս տի ռիս կը գնա հատ վել է ցածր ա ռաջ նային ան կա-
յու նու թյան դեպ քի ժա մա նակ, ի սկ ե րկ րոր դա կան մի ջա դե պի ժա մա նակ կյան քի 
կորս տի ռիս կի հա վա նա կա նու թյու նը նույն պես գնա հատ վել է ցածր՝ ել նե լով վե-
րը նկա րագր ված գե տի խցան ման սցե նա րի ա ռա ջաց ման փոքր հա վա նա կա-
նու թյու նից: Չնա յած դրան՝ ա ռաջ նային ան կա յա նու թյան դեպքն ա կն հայ տո րեն 
կանդ րա դառ նա շր ջա կա մի ջա վայ րի վրա, թեև ազ դե ցու թյու նը կու նե նա սահ մա-
նա փակ մե ծու թյուն և տևո ղու թյուն: Հաշ վի առ նե լով վե րը նշ ված հան գա մանք նե-
րը՝ ծախ սե րի-օ գուտ նե րի նախ նա կան գնա հատ մամբ եզ րա կաց վում է, որ «ո չինչ 
չա նե լու» սցե նա րը նպա տա կա հար մար մո տե ցում է: Չնա յած դրան, հա վա նա-
կան ծախ սե րը ներ կա յաց նե լու նպա տա կով ո րոշ վել է նե րա ռել պատ նե շի պա տի 
ամ րա ցու մը քա րե սյու նե րի օգ նու թյամբ՝ որ պես մեղ մաց ման մի ջո ցա ռում: 

•	 Ար	տա	հո	սում: Ար տա հոս քի հետ կապ ված է ա կան ռիս կեր չեն բա ցա հայտ վել, և 
մեղ մաց ման մի ջո ցա ռում նե րը սահ մա նա փակ վում են գե ո սին թե տիկ կա վե շեր-
տի/ վե րա կանգն ման շեր տի կա յու նու թյան ա պա հով մամբ: Պա հանջ վում է նա-
խա տե սել ար տա հոս քի ջրանցք նե րի հա սա րակ հա մա կարգ: 

Նա խա հա շիվ •	 Ս	տորև	ներ	կա	յաց	ված	են	ա	ռա	ջարկ	վող	մեղ	մաց	ման	ծրագ	րի	տար	բեր	փու	լե	րի	
նա խա հա շիվ նե րը: 

Փուլ Հաշվարկ. արժեք
ԱՄՆ դոլար

Մեկնաբանություններ

Նախնական 
հետազոտություն

11194 Հնարավոր. դեպքում ներառել տեղացի խորհդ./գիտնական. 
Պահանջվում է միջազգային մասնագետների ներգրավում

Մանրամասն դաշտ. 
հետազոտ.

44048 Ներառում է հորատում, նմուշառում, հորերի տեղադրում 
/ Պիեզոմետրեր, լաբորատոր փորձարկում (երկրատեխ. 
և բնապահպան. վերահսկող. ծախսեր, փաստացի հաշվետվ.

Ռիսկի գնահատում և 
մեղմացման նախագիծ

36413 Հնարավոր. դեպքում ընդգրկել տեղացի խորհդ./գիտնական
Հնարավոր. դեպքում ընդգրկել տեղացի խորհդ./գիտնական

Պայմանագրային 
փաստաթղթեր

6975 Հնարավոր. դեպքում ընդգրկել տեղացի խորհդ./գիտնական
Հնարավոր. դեպքում ընդգրկել տեղացի խորհդ./գիտնական

Մեղմ. աշխատանք. 
(կապալառու)

475805 Հիմն. աշխ. ԵՍԿ ծածկ, վերականգնման հող/վարելահող,
Հոսքի հսկող. ջրանցքներ, անթթվածին կրաքարե դրենաժ, 
քարե սյուներ

 (ՇՈԱ Վերահսկողություն 19094 Օգտագործել տեղացի ճարտարագետներին
Մշտադիտարկ,  
ուսումնասիր. պահպանում

122000 20 տարի, ժամանակի ընթացքում պահանջները նվազում են
Կիրառվում է զեղչման տոկոսադրույք՝ 3%

Ընդամենը 715527

	•	 Ինչ	պես նա խա պես նշ վել է, այս փու լում հնա րա վոր չէ եզ րա կաց նել, որ Ա ԹԴ-ի 
և կա յու նու թյան ռիս կերն այն քան մեծ են, որ հիմ նա վո րեն բո լոր ա ռա ջարկ վող 
մեղ մաց նող մի ջո ցա ռում նե րը: Ե թե գե ո սին թե տիկ կա վե շեր տի և քա րե սյու նե-
րի ան հրա ժեշ տու թյուն չլի նի, ամ բողջ ար ժե քը միայն պայ մա նագ րի ծախ սե րով 
կն վա զի շուրջ 260.000 ԱՄՆ դո լա րով: Հնա րա վոր է, որ Ա ԹԴ-ին ա ռնչ վող 
մեղ մաց ման մի ջո ցա ռում նե րը չնե րառ վեն նախ նա կան հե տա զո տու թյուն նե րի 
փու լում (ո րը կլի նի սկզբ նա կան ջրի ո րա կի նմու շա ռու մից հե տո), ի նչն էլ ա վե լի 
կկրճա տի Ա ԹԴ-ի ռիս կի գնա հատ ման հետ կապ ված ը նդ հա նուր ծախ սե րը: 



Հանքարդյունաբերության ոլորտի կայունության ռազմավարական գնահատում. Հայաստան138

Հավելված 3. Պոչամբարների վերականգնման և 
փակման միջոցառումների գնահատված ծախսերը 

Ս տորև բեր ված ա ռա ջին ա ղյու սա կը նկա րագ րում է տար բեր մեղ մաց ման մի ջո ցա ռում ներ, ո րոնք սո վո-
րա բար ան հրա ժեշ տու թյան դեպ քում օգ տա գործ վում են պո չամ բար նե րի վե րա կանգն ման և մաս նա վո րա-
պես՝ պո չամ բար նե րի վերջ նա կան փակ ման ժա մա նակ: 

Ս տորև բեր ված տեքս տը և ա ղյու սակ նե րը ներ կա յաց նում են մեղ մաց նող մի ջո ցա ռում նե րին բնո րոշ 
ծախ սե րը՝ բա ժա նած (i) կա պի տալ ծախ սե րի; (ii) պահ պան ման ծախ սե րի և (iii) հե տա զո տու թյուն նե րի, նա-
խագծման, շի նա րա րու թյան վե րահս կո ղու թյան և մշ տա դի տարկ ման ծախ սե րի: 

Բ նո րոշ մեղ մաց նող մի ջո ցա ռում ներ լք ված պո չամ բար նե րի հա մար 

Խն դիր Մեղ մաց ման 
միջո ցա ռում

Մեկ նա բա նու թյուն ներ

ԱԹԴ Ջ րա կա յուն ծածկ Օգ տա գործ վում է ան ձրևաջ րե րի հոս քը սահ մա նա փա կե լու նպա տա կով, ուս տի կր-
ճա տում է Ա ԹԴ-ի ար տադ րու թյան տեմ պե րը: 
Տե ղադր վում է ներ կա յաց ված նե րից մե կը (կամ դրանց հա մակ ցու թյու նը). i) խտաց
ված կա վային հող, ii) ջրա կա յուն գե ո մեմբ րան, iii) ե րկ րա սին թե տիկ կա վա
շերտ:
Խ տաց ված կա վա ծածկ: Եր բեմն դժ վար է լի նում տե ղադ րել նյու թե րի հար մար 
աղ բյու րը տե ղա մա սից ող ջա միտ հե ռա վո րու թյան վրա: Սո վո րա բար նվա զա գույն՝ 
0, 5 մ հաս տու թյան շեր տի տե ղադր ման հա մար պա հանջ վում է շի նա րա րու թյան 
ո րա կի ա պա հո վում (CQA/ ՇՈԱ): Կա րող է ջրազրկ վել չոր ե ղա նա կի ժա մա նակ՝ 
ա ռա ջաց նե լով ճա քեր, ին չը կա րող է վտան գել աշ խա տան քը, ե թե վերևից չտե-
ղադր վի վա րե լա հո ղի շերտ: Կա տա րո ղա կա նու թյան վրա կա րող է ազ դել նաև ռե-
կուլ տի վա ցիայի բու սա կա նու թյան ար մատ նե րի ներ թա փան ցու մը: 
Ջ րա կա յուն գե ո մեմբ րան: Տե ղադ րու մից ա ռաջ պա հանջ վում է լավ նա խա պատ-
րաս տել մա կե րե սը, չնա յած պո չամ բար նե րի նա խա պատ րաս տու մը սո վո րա բար 
մեծ խն դիր չէ: Պա հանջ վում է ՇՈԱ կա նոն նե րի խիստ պահ պա նում՝ շեր տի տե-
ղադր ման ժա մա նակ վաս չհասց նե լու հա մար: Վա րե լա հո ղը և վե րա կանգն ման 
հո ղը փռ վում են գե ո մեմբ րա նի վրա, ի սկ այդ դեպ քում հա ճախ պա հանջ վում է 
գե ո մեմբ րա նի վրա տե ղադ րել գե ո ման ված քի շերտ՝ վերևի հո ղում գտն վող սուր 
քա րե րից/ մաս նիկ նե րից այն պաշտ պա նե լու հա մար: Սահ մա նա փա կում է վե րա-
կանգն ման հա մար օգ տա գործ ված բույ սե րի ար մատ նե րի հոս քը: Շե պե րի վրա 
տե ղադր ման ժա մա նակ հար կա վոր է ու շա դիր լի նել և հաշ վի առ նել գե ո մեմբ րա նի 
վրա տե ղադր վող վե րա կանգն ման ա մեն տի պի հո ղի կա յու նու թյու նը: 
Գե ո սին թե տիկ կա վա շերտ: Ե ԿՇ-ն կո մեր ցի ոն կեր պով ար տադր վող ջրա կա յուն 
շերտ է, ո րը ձևա վոր ված է կա վե նյու թի բա րակ (մինչև 5 մմ) շեր տից (բեն տո-
նիտ)՝ տե ղադր ված գե ո ման ված քի 2 շեր տի ա րան քում: Այն հեշտ է տե ղադ րել, 
մա կերևույ թի նա խա պատ րաստ ման և շի նա րա րու թյան ո րա կի ա պա հով ման պա-
հանջ նե րը նվա զա գույն են: Կա տա րո ղա կա նի վրա կա րող է ազ դել նաև ռե կուլ տի-
վա ցիայի բու սա կա նու թյան ար մատ նե րի հոս քը: Շե պե րի վրա տե ղադր ման ժա մա-
նակ հար կա վոր է ու շա դիր լի նել և հաշ վի առ նել գե ո սին թե տիկ կա վա շեր տի վրա 
տե ղադր վող վե րա կանգն ման ցան կա ցած տի պի հո ղի կա յու նու թյու նը: 

ԱԹԴ Պահ պան ման 
/ բաց թողն ման 
ծածկ

 Հոս քը հսկ վում է վե րա կանգն ման հո ղի ծած կի հա մա պա տաս խան հաս տու թյամբ 
և հա տի կա չա փա կան կազ մով: Տե սու թյու նը հետևյալն է. ան ձրևաջ րե րի հոս քը 
պահ պան վում է հո ղի ծած կի մեջ, հե տա գա յում՝ չոր ե ղա նա կի ժա մա նակ, այն գո-
լոր շիա նում է: Սո վո րա բար պա հանջ վում է հո ղի ծած կի ա վե լի հաստ շերտ, ո րը 
գոր ծում է որ պես պա հես տային միջ նորդ: Ար դյու նա վետ չէ խո նավ ե ղա նա կի պայ-
ման նե րում: Կա րող է ա ռա ջաց նել ա ղե րի բարձ րա ցում ներքևում գտն վող պո չե րից 
և ա ղա կալ ման ի րա վի ճակ ստեղ ծել մա կե րե սի վրա: 
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ԱԹԴ ԱԹԴ կա սե ցում/ 
կես ճա նա պար-
հին կանգ նե ցում 

ԱԹԴ-ն կա րե լի է կա սեց նել նա խո րոշ ված մա կերևու թային ներծծ ման կե տե րում 
և/ կամ հենց հո ղի մեջ՝ հա վա նա կան են թա մա կերևու թային ներծծ ման ու ղի նե րում՝ 
օգ տա գոր ծե լով հա տուկ խրա մատ ներ կամ աղ տոտ ված ստո րերկ րյա ջրե րի ար
դյու նա հան ման հո րեր: Ստո րերկ րյա ջրե րի հոս քը կա րե լի է կան խել նաև ջրա կա յուն 
ար գե լա պատ նեշ նե րով, ո րոնք սահ մա նա փա կում են աղ տոտ ման շար ժը պո չամ-
բա րի շր ջագ ծից դուրս: Այս դեպ քում աղ տոտ ված ներ թա փան ցող ջու րը հայտն վում է 
մա կե րե սի վրա կամ մա կե րե սի մոտ և ա վե լի հեշ տու թյամբ է կա սեց վում: Կա սեց նե-
լուց կամ կանգ նեց նե լուց հե տո Ա ԹԴ-նե րը պետք է ուղղ վեն դե պի մաքր ման կա յան: 
Մա կերևույ թային ջրե րի հա վա քում: Սո վո րա բար պա հանջ վում է ջրա կա յուն մա-
կերևու թային խրա մատ / հոր՝ ներ թա փան ցող ջրե րը ար դյու նա վե տո րեն հա վա քե լու 
հա մար: Ներ թա փան ցող ջրե րը վեր ջին հա վաք ման կե տից կա րող են մղ վել կամ ի նք-
նա հոս կեր պով ուղղ վել խո ղո վակ, ո րից հե տո տե ղա փոխ վել մաքր ման կա յան: 
Ս տո րերկ րյա ջրե րի հա վա քում (մա կե րե սի մոտ): Ա ԹԴ ար տադ րող պո չամ բա րի 
պատ վան դա նի տրա մագ ծով կա րե լի է փո րել չընդ հատ վող, հա մե մա տա բար ոչ մեծ 
խո րու թյամբ խրա մատ ներ (ո րոնք կանգ նեց նում են ներ թա փան ցող ջրե րը ճա նա պար-
հի կե սին) մինչև կենտ րո նա կան պար զա րան/տղ մազ տիչ, որ տե ղից Ա ԹԴ-ն մղ վում 
է մաքր ման կա յան: Խրա մա տի հիմ քը և ստո րին կող մը սո վո րա բար ե րես պատ վում 
են, որ պես զի ջու րը չանց նի խրա մա տից հա րա կից հո ղը: Մա կերևույ թին մոտ գտնվող 
ներ թա փան ցող ջրե րի կա սե ցու մը չի լու ծում ա վե լի մեծ խո րու թյան վրա գտն վող 
ստորերկ րյա ջրե րի աղ տոտ ման խն դի րը, բայց կա րող է հիմն ա վոր վել, ե թե մո դե լա-
վո րու մը ցույց տա, որ Ա ԹԴ-ի խնդ րի մեծ մա սը հնա րա վոր է լու ծել նման մի ջո ցառ-
ման օգ նու թյամբ:
Ս տո րերկ րյա ջրե րի հա վա քում (մի ջան կյալ խո րու թյուն): Այս դեպ քում կա րե լի 
է օգ տա գոր ծել ա վե լի խոր խրա մատ ներ, ո րոնց վրա հե տո կա տար վում է հետ լիցք 
հա տի կա վոր ված նյու թով: Սո վո րա բար այդ խրա մատ նե րը նե րա ռում են ծա կոտ կեն 
խո ղո վակ, ո րով կա սեց ված ջրերը հա ջո ղու թյամբ ուղղ վում են դե պի կենտ րո նա կան 
պար զա րան՝ այ նու հետև մղ վե լով դե պի մաքր ման կա յան: 
Ար գե լա պատ նեշ նե րը սահ մա նա փա կում են պո չամ բա րի պատ վան դա նից վար 
գտն վող ստոր գետ նյա ջրե րի ֆիլտ րա ցիան, բայց լրիվ չեն կան խում այն: Զատ ման 
պատ վա րի խո րու թյու նը պետք է ո րոշ վի հիդ րոերկ րա բա նա կան մո դե լա վոր ման ար-
դյունք նե րով: Սո վո րա բար այն ձևա վոր վում է՝ խրա մա տը լց նե լով (մինչև մոտ 5 մ 
խո րու թյամբ) ջրա կա յուն նյու թով, օ րի նակ՝ խտաց ված կա վե հետ լից քով կամ բեն-
տո նի տային սուս պեն զիայի պա տով (վեր ջի նիս հա մար պա հանջ վում է խրա մա տի և 
զատ ման պա տի միա ժա մա նա կյա կա ռու ցում՝ օգ տա գոր ծե լով հա տուկ սար քա վո րում-
ներ): Հա մե մա տա բար հեշտ է հո ղում ձևա վոր ված խրա մատ նե րի դեպ քում, ի սկ քա-
րե րի մեջ կա ռուց ված խրա մատ նե րը շատ թանկ են: Զատ ման ար գե լա պատ նեշ նե րի 
հա մար, ո րոնք պետք է ա վե լի խոր լի նեն, ջրա կա յուն պատ վա րի կա ռու ցում կա րե լի է 
ի րա կա նաց նել՝ բեն տո նի տը մի շարք հո րա տանցք նե րի մեջ (հո ղե րի և/ կամ քա րե րի 
մեջ) նե րար կե լու մի ջո ցով: Հո րե րը հա ճախ պետք է տե ղադր վեն այն պի սի հե ռա վո-
րու թյուն նե րի վրա, որ կազ մեն չընդ հատ վող բեն տո նի տե վա րա գույր: 
Ար դյու նա հան ման հո րեր: Պո չամ բա րի շր ջագ ծի շուրջ հո րատ վում են մի շարք 
հո րեր: Սո վո րա բար յու րա քան չյուր հո րի հա մար պա հանջ վում է փոք րիկ պոմպ 
կամ սի ֆոն, ո րը ներ թա փան ցած ջրերն ուղ ղում է դե պի կենտ րո նա կան հա վաք ման 
կետ: Հո րե րը պետք է գտն վեն մոտ հե ռա վո րու թյան վրա: Աշ խա տանք նե րի հա-
մար պա հանջ վում է հո րատ ման սար քա վո րում: Պոմ պե րի տե ղադր ման դեպ քում 
է լեկտրաէներ գիայի մա տա կա րար ման ան հրա ժեշ տու թյուն է ա ռա ջա նում: Ամ բողջ 
հա մա կար գը կա րող է են թարկ վել վթար նե րի, գո ղու թյան և վան դա լիզ մի:
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ԱԹԴ Մաք րում/ վե րամ-
շա կում

ԱԹԴ-ի մաքր ման հա մար կա րե լի է կի րա ռել պա սիվ ան թթ վա ծին կրա քա րի 
դրե նաժ: Կա րե լի է կա ռու ցել կրա քա րով և ման րախ ճով լց ված խրա մատ ներ այն 
օբյեկ տի շուր ջը, որ տեղ տե ղի է ու նե նում Ա ԹԴ-նե րի ֆիլտ րա ցիան, ներ թա փան-
ցած ջրե րը մաքր վում են նախ քան ար տա քին մի ջա վայր հաս նե լը: Որ պես այ լընտ-
րանք՝ կա սեց ված ներ թա փան ցած ջրե րը կա րող են ուղղ վել դե պի կենտ րո նում 
գտն վող ան թթ վա ծին կրա քա րի դրե նաժ, ո րը պար տա դիր չէ, որ ձևա վոր վի 
պո չամ բա րի պատ վան դա նի շր ջագ ծով: Կա սեց ված Ա ԹԴ-ի մեղ մաց ման մյուս մի-
ջո ցա ռումն ե րից են կրա քա րի ա վե լա ցու մը կամ պա սիվ կեր պով խո նավ հո ղի 
մի ջով ան ցկաց նե լը (կամ եր կու սի հա մակ ցու մը), կամ էլ ա վե լի բարդ՝ մաքր ման 
կա յան ներ օգ տա գոր ծե լը: Վեր ջինս սո վո րա բար ծախ սար դյու նա վետ չէ և կի րառ-
վում է միայն այն ժա մա նակ, ե րբ կա րող է հիմն ա վոր վել բարձր ռիս կայ նու թյուն 
ու նե ցող դեպ քե րում: 
Անթթ վա ծին կրա քա րի դրե նաժ: Կա րող են ձևա վոր վել զատ ման ար գե լա պատ-
նեշ նե րի նման, այ սինքն՝ պո չամ բա րի պատ վան դա նի շուր ջը փոր ված խրա մատ-
նե րի մեջ, բայց գա ղա փա րը տար բեր վում է նրա նով, որ խրա մա տը նա խագծ վում է 
այն պես, որ հոս քը կա րո ղա նա ան ցնել նրա մի ջով (տե ղի է ու նե նում Ա ԹԴ-ի պաս-
սիվ մաք րում): Ի սկ այն դեպ քե րում, ե րբ ը նտ րում են կենտ րո նում տե ղադրված ան-
թթ վա ծին կրա քա րի դրե նա ժը (ա վե լի հեշտ է պահ պա նել, սո վո րա բար պա հանջ-
վում է ա վե լի քիչ կրա քար), հար կա վոր է ա պա հո վել, որ Ա ԹԴ-ի հոս քը պո չամ բա-
րի պատ վան դա նի շր ջագ ծից ար դյու նա վետ կա սեց վի և ուղղ վի դե պի ան թթ վա ծին 
կրա քա րի դրե նա ժի հա մա կարգ: Կրա քա րի բու ֆե րային կա րո ղու թյան սպառ ման 
պես այն պետք է պար բե րա բար փոխ վի: 
Կ րի ա վե լա ցում: Հար կա վոր է տե ղադ րել խառ նող ռե զեր վուար ներ: Ար տադր ված 
ար գա սի քը (հիդ րոք սիդ) շատ ցածր խտու թյուն ու նի և պետք է պահ վի հա մա պա-
տաս խան պա հես տա վոր ման վայ րում ո ղող ված վի ճա կում (մե տաղ նե րի կրկ նա կի 
մո բի լի զա ցու մը կան խե լու հա մար): Սո վո րա բար պա հանջ վում է, որ այդ պա հես-
տա վոր ման օբյեկ տը ե րես պատ ված լի նի: Եր կա րա ժամ ետ հե ռան կա րում պա-
հանջ նե րը պա հես տա վոր ման ծա վալ նե րի նկատ մամբ կա րող են շատ բարձր լի նել: 
Հար կա վոր է ա պա հո վել, որ Ա ԹԴ-ի հոս քը պո չամ բա րի պատ վան դա նի շր ջագ ծից 
ար դյու նա վետ կա սեց վի և ուղղ վի դե պի մաքր ման կա յան:
 Խո նավ հո ղեր: Օգ տա գործ վում են այն տեղ, որ տեղ աղ տոտ ման մա կար դա կը 
շատ բարձր չէ: Կա րող են պա հանջ վել բարձր մա կերևու թային տա րածք ներ ար-
դյու նա վետ մաքր ման հա մար, ի սկ մե ծու թյուն նե րը կախ ված են աղ տո տող նյու թի 
պա րու նա կու թյու նից և հոս քի ա րա գու թյու նից: Պա հանջ վում է վե րա զի նում 10-20 
տա րի շա հա գոր ծե լուց հե տո: Օր գա նա կան նյու թե րը (բույ սե րը/ար գա սի քը) վե րա-
զին ման գոր ծըն թա ցի ար դյուն քում պետք է պատ շաճ հե ռաց վեն: 

Փո շու ա ռա-
ջա ցում

Հո ղային կամ 
հա տի կա վոր ված 
ծած կեր

Պա հանջ վում է ու նե նալ նյու թի աղ բյուր ծած կի հա մար: Հո ղային ծած կը պետք է 
հա մար ժեք բու սա ծածկ վի՝ է րո զիան կան խե լու հա մար: Այդ ա ռու մով հա տի կա վոր-
ված ծած կե րը պա կաս կարևոր են, և բու սա կա նու թյան ծած կա շեր տի ստեղծ ման 
հա մար սահ մա նա փակ նե րուժ ու նեն: 

Պատ նե շի 
պա տի ան-
կա յու նու-
թյուն

Ամ րապն դում Կի րառ վում է այն դեպ քե րում, ե րբ պո չամ բա րի հետ փակ ման կա յու նու թյու նը 
վտանգ ված է: Սո վո րա բար պա հանջ վում են լից քի մեծ ծա վալ ներ: 

Պատ նե շի 
պա տի ան-
կա յու նու-
թյուն 

Քա րե սյու ներ Ե թե պո չամ բա րի պատ վան դա նի մոտ տեղ չկա ամ րապնդ ման աշ խա տանք նե րի 
ի րա կա նաց ման հա մար, պա տը կա րող է ամ րապնդ վել՝ տե ղադ րե լով մեծ տրա-
մագ ծի քա րե սյու ներ պատ նե շի պա տի պատ վան դա նի եր կայն քով, ի րար մոտ հե-
ռա վո րու թյան վրա (ն ման է ց ցե րի կա ռուց մա նը քա ղա քա ցիա կան շի նա րա րու թյան 
մեջ): Գա ղա փա րը պա տի պատ վան դա նի կարևոր գո տում գտն վող հատ վա ծի ամ-
րապն դումն է (որ տե ղով կա րող է ան ցնել սա հող հո ղը), ոչ թե ամ բողջ շե պի երկա-
րու թյամբ: 
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Խն դիր Մեղ մաց ման 
միջո ցա ռում

Մեկ նա բա նու թյուն ներ

Պատ նե շի 
պա տի ան-
կա յու նու-
թյուն

Ս տո րերկ րյա 
ջրե րի մա կար դա-
կի հս կո ղու թյուն 
պատ նե շի պա տի 
մեջ/ հետևում

Մի ջո ցա ռու մը միտ ված է պատ նե շի պա տի մեջ և/ կամ նրա հետևում ստո րերկ րյա 
ջրե րի մա կար դա կի ի ջեց մա նը (գ րուն տային մա կե րես): Կա րե լի է շատ հեշտ ձևա-
վո րել պատ վան դա նի խրա մատ կամ հա տի կա վոր ված նյու թից կա ռու ցել մի փոքր 
նե ցու կային պատ վար պատ նե շի պա տի պատ վան դա նի մոտ (պա սիվ մի ջո ցա ռում-
ներ): Ա վե լի լուրջ դեպ քե րում վերևում՝ դե պի պատ նե շի շե պը, կա րե լի է կա ռու ցել 
ստո րերկ րյա ջրե րի ակ տիվ ար դյու նա հան ման հո րեր՝ ջու րը կա սեց նե լու և ծա կո-
տիա կան ճն շու մը նվա զեց նե լու նպա տա կով: Ե թե ֆիլտ րա ցի ոն ջրե րը աղ տոտ ված 
են Ա ԹԴ-ով, հա վաք ված ջրե րը պետք է մաքր վեն: 

Ար տա հոսք Վերջ նա կան 
ջրա թա փե րի 
և/ կամ հե ռաց-
նող ջրանցք նե րի 
ա պա հո վում 

Վերջ նա կան ջրա թա փե րը հեշ տու թյամբ են կա ռուց վում: Սա կայն հա ճախ ան հրա-
ժեշտ է լի նում միաց նել վեր ջին ջրամ բա րի/լ ճա կի տա րած քը (ա վե լի ցածր բարձ րու-
թյուն) ջրա թա փի հետ, ո րը գտն վում է պա նե շի կա տա րին (ա վե լի բարձր), հետևա-
բար հա ճախ պա հանջ վում է միաց նող ջրանցք/ջ րու ղի: Այդ ջրանց քը կա րող է լի նել 
հա մե մա տա բար ա վե լի մեծ խո րու թյան վրա ջրա թա փի/ կա տա րի մոտ, քա նի որ 
այն պետք է փոր վի պո չամ բա րի ա փի մի ջով, ո րը նախ կին (գոր ծող) ջրամ բա րի/
լ ճա կի տա րած քից բարձ րա նում է դե պի պատ նե շի կա տա րը: 

 Մեղ մաց նող մի ջո ցա ռում ներ՝ կա պի տալ ծախ սեր
 Նա խա հա շիվ նե րի ա ղյու սակ նե րում թվար կած մեղ մաց նող մի ջո ցա ռում նե րը սպա ռիչ չեն: Մեր նպա-

տակն է տրա մադ րել թվար կված մեղ մաց ման մի ջո ցա ռում նե րի գլ խա վոր բա ղադ րիչ նե րի ը նդ հա նուր նա-
խա հա շիվ նե րը: Կլի նեն նաև գլ խա վոր աշ խա տանք նե րի ի րա կա նաց մանն օ ժան դա կող ե րկ րոր դա կան կամ 
նպաս տող աշ խա տանք ներ, ո րոնց ար ժե քը դժ վար է ո րո շել, քա նի որ դրանք կախ ված են կոնկ րետ օբյեկ-
տի պայ ման նե րից: Օ րի նակ նե րը նե րա ռում են գո յու թյուն ու նե ցող պո չամ բար նե րի տե ղադ րու թյան կրկ նա կի 
պրո ֆի լա վո րում կամ կրկ նա կի տե սա կա վո րում՝ ար տա հոս քի հս կո ղու թյան կամ մո տեց նող ու ղի նե րի կա ռուց-
ման հա մար: Ա վե լին, պայ մա նագ րի ը նդ հա նուր ծախ սե րը, ի նչ պես, օ րի նակ՝ մո բի լի զաց ման, ա պա հո վագ-
րու թյան, աշ խա տանք նե րի մե թո դի հետ կապ ված վճար նե րը, գե ո դե զիա կան աշ խա տանք նե րի կամ գրա-
սե նյակ նե րի տրա մադր ման ծախ սե րը կախ ված կլի նեն պայ մա նագ րի մե ծու թյու նից և նա խա հա շիվ նե րի մեջ 
նե րառ ված չեն: Հարկ է նշել, որ աշ խա տանք նե րի միա վոր գնե րը մեծ ծրագ րե րի դեպ քում նվա զե լու մի տում 
ու նեն: 

Շատ դժ վար է տրա մադ րել ը նդ հա նուր ող ջա միտ նա խա հա շիվ ներ, քա նի որ օբյեկտ նե րի ա ռանձ նա հա-
տուկ պայ ման նե րը շատ տար բեր են, ի նչ պես, օ րի նակ՝ ը նդ հա նուր տե ղագ րու թյու նը (ջր հա վաք մա կե րե սը և 
պո չամ բա րը), Ա ԹԴ-ի հոս քի ա րա գու թյուն նե րը, Ա ԹԴ-ի ե րկ րա քի միան և այլ՝ օբյեկ տին ա ռանձ նա հա տուկ 
բնու թագ րե րը: Ա վե լի խե լա միտ է ա ռան ձին՝ նախ նա կան ու սում նա սի րու թյան և գրա սե նյա կային ու սում նա սի-
րու թյան ա վար տից հե տո: 

Մեղ մաց նող 
մի ջո ցա ռում

Թի րա խային 
խն դիր

Միա վոր Չա փը Մեղ մաց ման 
մի ջո ցառ ման 
հա րա բե րական 
կա պի տալ 
ծախ սե րը*

Ծա նո թու թյուն ներ

Մա կե րե սի ծած կա շերտ/ վե րա կանգ նում
1ա. Գրունտ-
ներ

Փո շու ա ռա ջա-
ցում, մա կե րե-
սի է րո զիա

Հա 25,000 
-30,000

$$ Պա հանջ վում է բո լոր պո չամ բար նե րի 
հա մար, ե թե մա կե րե սի քա րա լից քային 
ծած կա շերտ նա խա տես ված չէ: Ծած-
կի հաս տու թյու նը տա տան վում է ը ստ 
ա ռա ջարկ ված կա նա չա պատ ման սխե-
մայի և Ա ԹԴ չպա րու նա կող պո չե րից 
ա ղե րի դե պի վեր տա րա շար ժի ռիս կի 
հետ: Ար ժե քը են թադ րում է 1 մ հաս տու-
թյամբ վե րա կանգն ման հո ղի շերտ և 1 
կմ փո խադր ման հե ռա վո րու թյուն:
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Մեղ մաց նող 
մի ջո ցա ռում

Թի րա խային 
խն դիր

Միա վոր Չա փը Մեղ մաց ման 
մի ջո ցառ ման 
հա րա բե րական 
կա պի տալ 
ծախ սե րը*

Ծա նո թու թյուն ներ

1բ. Դա տարկ 
ա պար 

Փո շու ա ռա ջա-
ցում, մա կե րե-
սի է րո զիա

Հա 8,000 - 
12,000

$ Պետք է լի նի մա քուր, Ա ԹԴ չպա րու նա-
կող դա տարկ ա պար: Ար ժե քը են թադ-
րում է քա րա լից քի ան վճար աղ բյու րի 
առ կա յու թյուն: Նե րառ ված չէ գե ո ման-
ված քային զտի չը, ո րը կա րող է պա-
հանջ վել քա րա լից քի տե ղադր ման ժա-
մա նակ՝ կան խե լու հա մար նրա սու զու-
մը պո չե րի մեջ: Ար ժե քը հաշ վարկ ված 
է քա րա լից քի 0,5 մ հաս տու թյան շեր տի 
և 1 կմ հե ռա վո րու թյամբ փո խադր ման 
հա մար: 

2ա. Ջրա կա-
յուն շերտ. 
խտաց ված 
կավ

ԱԹԴ (շա րու-
նա կա կան ար-
տադ րու թյուն)

Հա 50,000 - 
65,000

$$$ Հար մար աղ բյու րի կա րիք կա: Ար ժե-
քը են թադ րում է 1 մ հաս տու թյան կա վե 
շերտ և փո խադ րում 1 կմ հե ռա վո րու-
թյան վրա: Պա հանջ վում է կա վե շեր տի 
վրա տե ղադ րել վե րա կանգն ման հո ղի 
մեկ շերտ (տե՛ս այս ա ղյու սա կի 1ա կե-
տը) ՝ ջրազր կու մը և ար մատ նե րի հոս-
քը նվա զա գույ նի հասց նե լու հա մար: 
Հետևա բար, ը նդ հա նուր հա րա բե րա-
կան ար ժե քը թան կա նում է 1 ա կե տի 
ա վե լաց ման պատ ճա ռով: 

2բ. Ջրա կա-
յուն շերտ. 
Գե ո մեմբ րան

ԱԹԴ (շա րու-
նա կա կան ար-
տադ րու թյուն)

Հա 65,000 - 
85,000

$$$$ Պա հանջ վում է տե ղադ րել վե րա կանգն-
ման հո ղի 1 շերտ (տե՛ս այս ա ղյու սա կի 
1ա կե տը) գե ո մեմբ րա նի շեր տի վրա՝ 
այն պաշտ պա նե լու և բու սա կա նու թյան 
վե րա կանգն ման հա մար մի ջա վայր 
ստեղ ծե լու նպա տա կով: Հետևա բար 
ը նդ հա նուր հա րա բե րա կան ար ժե քը 
թան կա նում է 1 ա կե տի ա վե լաց ման 
պատ ճա ռով: Ար ժե քը թույլ է տա լիս օգ-
տա գոր ծել գե ո ման ված քային պաշտ-
պա նիչ շերտ հա մե մա տա բար բա րակ և 
նուրբ գե ո մեմբ րա նի շեր տի և վրայի վե-
րա կանգն ման հո ղի շեր տի միջև, քա նի 
որ դա տա րած ված պա հանջ է: 

2գ. Ջրա կա-
յուն շերտ. 
գե ո սին թե տիկ 
կա վե շերտ 

ԱԹԴ (շա րու-
նա կա կան ար-
տադ րու թյուն)

Հա 45,000 - 
65,000

$$$ Պա հանջ վում է տե ղադ րել վե րա կանգն-
ման հո ղի 1 շերտ (տե՛ս այս ա ղյու սա կի 
1ա կե տը) գե ո սին թե տիկ կա վե շեր տի 
վրա՝ այն պաշտ պա նե լու և բու սա կա-
նու թյան վե րա կանգն ման հա մար մի ջա-
վայր ստեղ ծե լու նպա տա կով: Հետևա-
բար ը նդ հա նուր հա րա բե րա կան 
ար ժե քը թան կա նում է 1ա կե տի ա վե-
լաց ման պատ ճա ռով: Գե ո սին թե տիկ 
կա վե շերտն ա վե լի դի մաց կուն է, քան 
գե ո մեմբ րա նը, հետևա բար լրա ցու ցիչ 
պաշտ պա նու թյուն լրա ցու ցիչ ման ված-
քի շեր տի մի ջո ցով սո վո րա բար չի պա-
հանջ վում: 
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Մեղ մաց նող 
մի ջո ցա ռում

Թի րա խային 
խն դիր

Միա վոր Չա փը Մեղ մաց ման 
մի ջո ցառ ման 
հա րա բե րական 
կա պի տալ 
ծախ սե րը*

Ծա նո թու թյուն ներ

3ա. Ռե կուլ-
տի վա ցիա 

Պաշտ պա-
նու թյուն մա-
կե րե սային 
ար տա հոս քից 
ա ռա ջա ցած 
է րո զիայից 

Հա 1,500 - 3,000 $ Խո տի ցանք սի հա մար է: Կի րա ռե լի չէ 
թփե րի/ ծա ռե րի հա մար: Կա րե լի է կի-
րա ռել միայն հո ղով վե րա կանգն ված 
մա կե րես նե րի հա մար, քա րա լից քային 
ծած կի դեպ քում կի րա ռե լի չէ: Ար ժե քի 
տա տա նու մը կապ ված է պա րար տա-
նյու թե րի օգ տա գործ ման չա փի հետ 
(կախ ված է հո ղի ո րա կից):

3բ. Ռե կուլ տի-
վա ցիա

Ու ժե ղաց ված 
պաշտ պա-
նու թյուն մա-
կե րե սային 
ար տա հոս քի 
պատ ճա ռով 
ա ռա ջա ցած 
է րո զիայից 

Հա 1,700 - 2,500 $ Ծա ռա տունկ, թփե րի տն կում խո տի 
ցանք սով՝ վե րա կանգ նումն ամ րապն-
դե լու հա մար: Կա րե լի է կի րա ռել միայն 
հո ղով վե րա կանգն ված մա կե րես նե րի 
հա մար, քա րա լից քային ծած կա շեր տի 
դեպ քում կի րա ռե լի չէ: Վերևի մա կե րե-
սի միայն մի մա սի հա մար է պա հանջ-
վե լու ու ժե ղաց ված վե րա կանգ նում: Այս 
գնա հա տա կա նը հիմն ված է ը նդ հա նուր 
մա կե րե սի 30 տո կո սի վրա: Ծախ սե րը 
կախ ված են տե սակ նե րից: 

Աղ տոտ ված ջրե րի հա վաք ման և մաքր ման հա մա կար գեր 
4ա. Ա նթթ վա-
ծին կրա քա րի 
խյու սա թափ-
վածք 

ԱԹԴ ներ թա-
փան ցում 

Ծ ծանց-
ման լ/ 
վարկ

40,000 - 
80,000

$$ - $$$ ԱԹԴ-ի ներ թա փանց ման յու րա քան-
չյուր լ/ վարկ. հա մար կա րե լի է տալ 
ծախ սե րի միայն շատ ը նդ հա նուր ցու-
ցում: Ցան կա ցած հա մա կար գի նա-
խագ ծու մը պա հան ջում է ման րա մասն 
ե րկ րա քի միա կան մո դե լա վո րում: Հոս-
քի ա րա գու թյու նը, աղ տոտ ված բեռն վա-
ծու թյու նը, մթ նո լոր տային ջեր մաս տի-
ճա նը և թթ վայ նու թյան աս տի ճան նե րը 
չա փա զանց տար բեր են յու րա քան չյուր 
ի րա վի ճա կում: Ա նթթ վա ծին կրա քա րի 
խյու սա թափ վածք ներ թա փան ցե լու հա-
մար պա հանջ վող ժա մա նա կը նույն պես 
զգա լի ո րեն տա տան վում է՝ ել նե լով ե րկ-
րա քի միայից:

4ա. Ան ցա նե լի 
կրա քա րի հա-
կազ դող ար-
գե լա պատ նեշ

ԱԹԴ ներ թա-
փան ցում 

Ներ թա-
փանց ման 
լ/ վարկ

30,000 - 
50,000

$$ - $$$ Տես 4ա կե տի հա մար տրա մադր ված 
մեկ նա բա նու թյուն նե րը: 

5ա. Դո զա վո-
րում 

ԱԹԴ ներ թա-
փան ցում

Հա 50,000 
-100,000

$$ -$$$$ Ծախ սե րը մե ծա պես կախ ված են կու-
տակ ման օբյեկ տի մե ծու թյու նից, ո րն 
ան հրա ժեշտ է ար տադր ված ար գա սի քի 
պահ պան ման հա մար: Կախ ված է նաև 
ա վա զա նում օգ տա գործ ված ե րես պատ-
ման հա մա կար գի բնույ թից (ե թե այդ-
պի սին կա): Խառ նե լու հա մար օգ տա-
գործ վող ռե զեր վուար նե րի կա պի տալ 
ծախ սե րը կա րող են տա տան վել 7.500-
ից մինչև 15.000:
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Մեղ մաց նող 
մի ջո ցա ռում

Թի րա խային 
խն դիր

Միա վոր Չա փը Մեղ մաց ման 
մի ջո ցառ ման 
հա րա բե րական 
կա պի տալ 
ծախ սե րը*

Ծա նո թու թյուն ներ

6ա. Խո նավ 
հող

ԱԹԴ ներ թա-
փան ցում

Հա 150,000 - 
200,000

$$$$$ ԱԹԴ-ի ներ թա փանց ման յու րա քան-
չյուր լ/ վարկ. հա մար կա րե լի է տալ 
ծախ սե րի միայն շատ ը նդ հա նուր ցու-
ցում: Ցան կա ցած հա մա կար գի նա-
խագ ծու մը պա հան ջում է ման րա մասն 
ե րկ րա քի միա կան մո դե լա վո րում: Հոս-
քի ա րա գու թյու նը, աղ տոտ ված բեռն վա-
ծու թյու նը, մթ նո լոր տային ջեր մաս տի-
ճա նը և թթ վայ նու թյան աս տի ճան նե րը 
չա փա զանց տար բեր են յու րա քան չյուր 
ի րա վի ճա կում: Խո նավ հո ղի մեջ ներ-
թա փան ցե լու հա մար պա հանջ վող ժա-
մա նա կը նույն պես զգա լի ո րեն տա տան-
վում է՝ ը ստ ե րկ րա քի միայի: Ար ժե քը 
կախ ված է օր գա նա կան հող պա րու նա-
կող ե ղե գի դաշ տե րի հա մա կար գից և 
կրա քա րի հան քա վայ րի հա մա կար գից:

Մա կերևու թային ջրե րի հոս քի հս կո ղու թյուն (ար տա կարգ մի ջա դե պեր)
7ա. Հոս-
քաջ րե րի 
հե ռաց նող 
ան ցու ղի ներ/
ջ րանցք ներ 

Ամ բար տա կի 
պա տի ե րե սա-
կի մե ծա ծա վալ 
է րո զիա 

Ջ րանց քի 
1 մետր

150 -1,000 $ - $$ Գի նը տր վում է ջրանց քի մեկ գծային 
մետ րի հաշ վով: Գինն ա վե լի ցածր է 
մա քուր քա րա լից քով ե րես պատ ված 
ջրանցք նե րի/ջ րու ղի նե րի հա մար: Բե-
տո նային ջրանցք նե րի դեպ քում ծախ-
սերն ա վե լի մեծ են: Ա վե լի մեծ ջր հա-
վաք մա կե րես ու նե ցող ամ բար տակ նե րի 
հա մար ծախ սերն ա վե լի բարձր են: 

7բ. Օ ժան դակ 
աշ խա տանք-
ներ (է ներ-
գիայի մա րիչ-
ներ, ջր թափ, 
հս կո ղու թյուն 
հո սանքն ի 
վեր)

Ամ բար տա կի 
պա տի ե րե սա-
կի մե ծա ծա վալ 
է րո զիա 

Գու մար 2500 - 25,000 $ Մե ծա պես կախ ված է ջր հա վաք մա կե-
րե սի մե ծու թյու նից, պո չամ բա րի մե ծու-
թյու նից և հոսքաջ րե րի հատ կա նիշ նե-
րից: 

Պատ նե շի պա տի ան կա յու նու թյուն 
8ա. Ամ րա կա-
պում 

Պատ նե շի պա-
տի ան կա յու-
նու թյուն

Պատ նե-
շի պա տի 
եր կա րու-
թյան 1 
մետր

Պատ նե շի 
բարձ րու թյու

նը 30մ.
150 - 200
 Պատ նե շի 

բարձ րու թյու
նը 45մ.

350 - 420
 Պատ նե շի 

բարձ րու թյու
նը 60 մ.
600 - 725

$ - $$$ Շատ դժ վար է հաշ վար կել քա րա լից-
քային հե նա րա նի ար ժե քը, քա նի որ 
հե նա րա նի մե ծու թյու նը յու րա քան չյուր 
կոնկ րետ ամ բար տա կի հա մար կա րող 
է ո րոշ վել միայն կա յու նու թյան ման րա-
մասն վեր լու ծու թյան ար դյուն քում: Կա-
րե լի է տալ շատ մո տա վոր գնա հա տա-
կան՝ են թադ րե լով, որ հե նա րա նի բարձ-
րու թյու նը կկազ մի ամ բողջ ամ բար տա կի 
բարձ րու թյան 1/3 մա սը և դրա կա տա րի 
լայ նու թյու նը նույն պես կկազ մի ամ բար-
տա կի ամ բողջ բարձ րու թյան 1/3-ը: Են-
թադր վում է քա րա լից քի ան վճար աղ-
բյուր և փո խադ րում ա ռա վե լա գույ նը 1 
կմ հե ռա վո րու թյան վրա:
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Մեղ մաց նող 
մի ջո ցա ռում

Թի րա խային 
խն դիր

Միա վոր Չա փը Մեղ մաց ման 
մի ջո ցառ ման 
հա րա բե րական 
կա պի տալ 
ծախ սե րը*

Ծա նո թու թյուն ներ

8բ. Քա րե 
սյու ներ

Պատ նե շի պա-
տի ան կա յու-
նու թյուն

Պատ նե-
շի պա տի 
եր կա րու-
թյան 1 
մետր

Պատ նե շի 
բարձ րու թյու

նը 30 մ.
450

 Պատ նե շի 
բարձ րու թյու

նը 45մ
680

 Պատ նե շի 
բարձ րու թյու

նը 60մ 
1500 (պա-
հանջ վում է 

քա րե սյու նե-
րի 2 շարք)

$$ - $$$$ Ինչ պես քա րա լից քային հե նա րա նի 
դեպ քում, շատ դժ վար է գնա հա տել 
քա րա լից քային հե նա րա նի ար ժե քը, 
ո րով հետև քա րե սյու նե րով ամ րապնդ-
ման չա փը որևէ կոնկ րետ ամ բար տա կի 
հա մար կա րող է ո րոշ վել միայն կա յու-
նու թյան ման րա մասն վեր լու ծու թյան 
դեպ քում: Կա րե լի է տալ շատ մո տա-
վոր գնա հա տա կան՝ են թադ րե լով, որ 
սյու նե րի խո րու թյու նը կկազ մի ամ բողջ 
ամ բար տա կի բարձ րու թյան 1/3 մա սը 
և դրանք կտե ղադր վեն մի մյան ցից 3 մ 
հե ռա վո րու թյան վրա՝ ամ րապնդ ման 
կա րիք ու նե ցող ամ բար տա կի պա տի 
պատ վան դա նի եր կայն քով: Են թադր-
վում է քա րա լից քի ան վճար աղ բյուր և 
փո խադ րում ա ռա վե լա գույ նը 1 կմ հե ռա-
վո րու թյան վրա:

 Մեղ մաց ման մի ջո ցա ռում ներ՝ պահ պան ման ծախ սեր 
Ո րոշ մեղ մաց ման մի ջո ցա ռում ներ կապ ված չեն պահ պան ման ծախ սե րի հետ, կամ դրանց հետ կապ-

ված ծախ սերն այն քան փոքր են, որ ու շադ րու թյան կա րիք չունեն: Սա ը նդ հա նուր առ մամբ ճշ մար տու թյուն է 
ջրա կա յուն շեր տե րի, մա կերևու թային ջրե րի ար տա հոս քի հս կո ղու թյան ջրու ղի նե րի/ջ րանցք նե րի և պատ նե-
շի պա տի կա յու նաց ման մի ջո ցա ռում նե րի դեպ քում:

 Ռե կուլ տի վա ցիան պահ պան ման աշ խա տանք նե րի կա րիք ու նի ա ռա ջին տա րի նե րի ըն թաց քում, սա կայն 
այդ պա հան ջի կա րի քը վե րա նում է, ե րբ բու սա կա նու թյան ծած կը կա յա նում և ի նք նա բավ է դառ նում: 

Ա մե նա բարձր պահ պան ման ծախ սե րը կապ ված են շա րու նակ վող Ա ԹԴ-ի վե րամ շակ ման հետ: Հետևա-
բար կա րե լի է տես նել, որ ա ռա վել մեծ օ գուտ կա րե լի է ստա նալ այն պի սի մեղ մաց ման մի ջո ցա ռում նե րի 
ա պա հով ման մի ջո ցով (օ րի նակ՝ ջրա կա յուն ծածկ), ո րոնք ուղղ ված են մի ջի նից եր կա րա ժամ կետ հե ռան կա-
րում Ա ԹԴ-ի ա ռա ջաց ման կր ճատ մա նը: 

Ինչ պես և վե րը ներ կա յաց ված կա պի տալ ծախ սե րի նա խա հա շիվ նե րի դեպ քում, ըն թա ցիկ պահ պան ման 
աշ խա տանք նե րի ար ժեք նե րը ըն դա մե նը շատ մո տա վոր նա խա հաշ վարկ ներ են և պի տի ըն դուն վեն որ պես 
այդ պի սիք: Շատ դժ վար է տրա մադ րել ող ջա միտ նա խա հա շիվ ներ՝ չի մա նա լով Ա ԹԴ-ի հոս քի ա րա գու թյուն-
նե րը, ե րկ րա քի միա կան և այլ՝ կոնկ րետ օբյեկ տին բնորոշ պայ ման նե րը: 

Մեղմ ման 
միջոցառում եր

Պահ պա նում Միա վոր Դ րույք Ծա նո թու թյուն ներ

3ա. Ռե կուլ տի վա ցիա Մար գա գե տին ներ 1 հա-ի հաշ վով 
5 տա րին մեկ

3,000 -4,500 Հեր բի ցիդ նե րի կի րա ռում, 
կրկնա կի ցանք, կտ րում: Ար ժե-
քը` միան վագ գու մար 5 տար վա 
հա մար: Կպա հանջ վի մեկ ան-
գամ ա ռա ջին 5 տար վա ըն թաց-
քում 
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Մեղմ ման 
միջոցառում եր

Պահ պա նում Միա վոր Դ րույք Ծա նո թու թյուն ներ

3բ. Ռե կուլ տի վա ցիա Թ փեր 

Ծա ռեր

Մեկ հեկ տա-
րի հաշ վով 5 
տա րին մեկ 
ան գամ

3,200-4,000 Թ փե րի/ ծա ռե րի տն կում` խո տի 
ցանք սով վե րա կանգ նու մը ամ-
րապն դե լու հա մար: Ը նդ հա նուր 
առ մամբ կի րառ վում է միայն հո-
ղով վե րա կանգն ված մա կե րես-
նե րի հա մար, քա րա լից քային 
ծած կա շեր տի դեպ քում կի րա ռե-
լի չէ: Վերևի մա կե րե սի միայն 
մի մա սի հա մար է պա հանջ վե լու 
ու ժե ղաց ված վե րա կանգ նում: 
Այս գնա հա տա կա նը հիմն ված է 
ը նդ հա նուր մա կե րե սի 30 տո կո-
սի վրա: Ծախ սե րը կախ ված են 
տե սակ նե րից:

4ա. Ա նթթ վա ծին կրա-
քա րի խյու սա թափ-
վածք

Կ րա քա րի ման րախ ճի 
փո խա րի նում

Ներ թա փան-
ցում լ/ վարկ 10 
տա րին մեկ

25,000 -50,000 Կա րե լի է տալ ծախ սե րի 
միայն շատ մո տա վոր ցու ցում՝ 
կախ ված է Ա ԿԽ-ի ցու ցա նիշ-
նե րից (կ րա քա րի սպա ռում, 
մանրախճի ամ րա ցում) 

4բ. Ան ցա նե լի կրա քա-
րի հա կազդ ման ար գե-
լա պատ նեշ 

Կ րա քա րի ման րախ ճի 
փո խա րի նում 

Ներ թա-
փանցում
լ/ վարկ 10 
տարին մեկ

20,000 -32,000 Տե՛ս 4ա կե տի մեկ նա բա նու-
թյուն նե րը:

5ա. Դո զա վո րում Ար գա սի քի պահ պան-
ման օբյեկ տի փո խա-
րի նում և նա խորդ 
օբյեկ տի փա կում 

Միան վագ 
գու մար. միան-
գա մյա ա պա-
գա կա պի տալ 
ծախ սեր. 10-20 
տա րին մեկ 
ան գամ

Սկզբ նա կան 
արժեքի 95-120% 

Ծախ սը մե ծա պես կախ ված 
է սկզբ նա կան պո չամ բա րի 
մե ծու թյու նից և տա րե կան ար-
տադր վող ար գա սի քի տո կո սից: 
Ժամ ե տը հայտ նի չէ, սա կայն 
սկզբ նա կան օբյեկ տը պետք 
է նա խագծ ված լի ներ 10- 20 
տար վա հա մար: Ծախ սե րը կա-
րող են լի նել ա վե լի մեծ, քան 
սկզբ նա կան օբյեկ տի կա պի տալ 
ծախ սե րը, քա նի որ ան հրա ժեշտ 
է փա կել սկզբ նա կան օբյեկ տը: 
Սա կայն փա կու մը ջրա ծած կա-
շեր տի օգ տա գործ մամբ ա ռա վել 
է ժան տար բե րակն է և է ա կան 
չէ, այն պայ մա նով, որ ա ռա ջին 
հեր թին դա ջրի պահ պան ման 
նա խա գիծ է: 

6ա. Խո նավ հո ղեր Փո խա րին ման սնու-
ցիչ ներ, բույ սեր/ե ղեգ-
նի, կրա քա րի հե նա-
րա նի կա ռու ցում:

Ս պառ ված նյու թե րի 
հե ռա ցում աղ բա վայր:

Միան վագ 
գու մար. միան-
գա մյա ա պա-
գա կա պի տալ 
ծախ սեր. 10-20 
տա րին մեկ 
ան գամ

Սկզբ նա կան 
արժեքի 80-100% 

Ե րես պատ ման հա մա կար գը 
մնում է տե ղում, և պահ պան-
ման ծախ սե րի բարձ րա ցում չի 
ա ռա ջաց նում: Դժ վար է ո րո շել 
սպառ ված նյու թե րի հե ռաց ման 
հար ցը: 
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 Մեղ մաց ման մի ջո ցա ռում ներ` հե տա զո տու թյան, նա խագծ ման, շի նա րա րու թյան վե րահսկ
ման և մշ տա դի տարկ ման ծախ սեր

 Բո լոր հետևյալ ծախ սե րը կախ ված են հան քա վայ րից: Ա վե լի բարդ հան քե րի դեպ քում պա հանջ վում են 
ա վե լի ման րա մասն հե տա զո տու թյուն ներ, ռիս կի գնա հա տում ներ և շա րու նա կա կան մշ տա դի տար կում: 

Աս պեկտ Ծախ սեր Ծա նո թու թյուն ներ

Նախ նա կան հե տա-
զո տու թյուն 

10.000 -25.000

Հան քա վայ րի ման-
րա մասն հե տա զո տու-
թյուն 

Մեղմ ման աշ խա-
տանք նե րի կա պի տալ 
ծախ սե րի 10-25%

Կախ ված է հան քա վայ րի բար դու թյու նից և հայտ նա-
բերված խն դիր նե րի քա նա կից:

Ռիս կի վեր լու ծու թյուն 
և մեղմ ման մի ջո ցա-
ռումն ե րի նա խագ ծում

Մեղմ ման աշ խա-
տանք նե րի կա պի տալ 
ծախ սե րի 5-15%

Կախ ված է հան քա վայ րի բար դու թյու նից և հայտ նա-
բերված խն դիր նե րի քա նա կից:

Պայ մա նագ րի փաս-
տաթղ թեր

Մեղմ ման աշ խա-
տանք նե րի կա պի տալ 
ծախ սե րի 2-8% 

Նե րա ռում է աշ խա տան քային նա խագ ծի գծագ րեր:

Վե րահս կո ղու թյուն Մեղմ ման աշ խա-
տանք նե րի կա պի տալ 
ծախ սե րի 4-12%

Կապ ված է հան քա վայ րում պա հանջ վող ժա մա նա կի 
և ճար տա րա գետ նե րի թվա քա նա կի հետ: Ա վե լի բարդ 
աշ խա տանք ներն ա վե լի ժա մա նա կա տար են և սո վո-
րա բար պա հան ջում են ա վե լի շատ աշ խա տող ներ:

Մո նի թո րինգ, 
դիտար կում

Մեղմ ման աշ խա-
տանք նե րի կա պի տալ 
ծախ սե րի 18-28% 

Նե րա ռում է փոր ձարկ ման, ստուգ ման, հաշ վետ վու-
թյուն նե րի կազմ ման աշ խա տանք ներ և ու սումն ա սի-
րու թյուն ներ: Ար ժե քը հիմն ված է 20 տար վա ժամ ե տի 
վրա` 3% զեղչ ման դրույ քի օգ տա գործ մամբ:
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