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ՀՈՂԻ ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ ԵՎ ԿԵՆՍԱՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՄԱՆ ՊԼԱՆ. ՀԱՎԵԼՎԱԾ Ս.թ. փետրվարի 1-ին տեղի 
ունեցավ Շրջակա միջավայ-
րի վրա ազդեցության գնա-
հատման/ՇՄԱԳ վերաբեր-
յալ 2-րդ հանրային լսումը 
Գորայքում. առաջինը տեղի 
էր ունեցել 2015թ. դեկտ. 17-ին 
Գնդեվազում: Գորայքում 
ներկայացվեց Ծրագրի օպ-
տիմալացման արդյունքում 
շրջակա միջավայրի վրա 
ազդեցության փոփոխու-
թյունները:
Լսմանը ներկա էին Գեոթի-
մի, Էկոաուդիտ ընկերության 
փորձագետները, ՀՀ բնա-
պահպանության նախարա-
րության աշխատակիցները: 
Պատրաստվում է ՀՀ բնա-
պահպանության նախարա-
րության կողմից տրամադըր-
ված առաջադրանքի հաշ-
վետվությունը:
Ս.թ. մարտի սկզբին կկազ-
մակերպվի երրորդ լսումը՝ 
ներկայացնելու փոփոխված 
ՇՄԱԳ-ը:

՝ԱՅՍ ՀԱՄԱՐՈՒՄ

ՀՁԿՎՊ-ի                      1

հավելված
            

Կենսամիջոցների         2

վերականգնման

պլան  
     

                 

Կենսամիջոցների 

վերականգնման պլանը 

կիրականացվի առաջիկա 

2-3 տարիների ընթացքում՝ 

ուղղված ազդակիր 

հողատերերի կենսակերպի 

բարելավմանը: 

Գեոթիմ Ընկեր�թյ�նը շ�տով կհրա-

պարակի Հողի իրավ�նքի ձեռքբեր-

ման և կենսամիջոցների վերականգըն-

ման պլանի (ՀՁԿՎՊ) Հավելված:  Այս 

փաստաթ�ղթը կամփոփի հողի ձեռք-

բերման պրոցեսը և մոտեց�մները 

Փ�լ 3 և 4-ի համար: 

ՀՁԿՎՊ-ը հրապարակվել է 2015թ. 

ապրիլին և ներառ�մ է hողի ձեռքբեր-

ման �ղեց�յցներն � մանրամասնե-

րը:

2015թ. հ�նվարից Ընկեր�թյ�նը 

սկսեց հողերի ձեռքբերման գործըն-

թացը Փ�լ 1 և 2-ի համար. այս հողերը 

մոտ էին գտնվ�մ Ծրագրի ենթակա-

ռ�յցներին, իսկ Փ�լ 3 և 4-ի հողերը 

գտնվ�մ են ենթակառ�յցներից ավելի 

հեռ�: 

Նախատեսվ�մ է սկսել Փ�լ 3 և 4-ը ս.թ. 

մարտից՝ ՀՁԿՎՊ-ի Հավելվածը հան-

րային դարձնել�ց հետո: Քաջալեր�մ 

ենք Գնդեվազի հողատերերին ծանո-

թանալ այս փաստաթղթին և հարցերի 

կամ առաջարկ�թյ�նների դեպք�մ 

դիմել Ամ�լսարի ինֆորմացիոն կենտ-

րոն: Հողի ձեռքբերման ժամանակ բո-

լոր հողատերերին կտրամադրվի նաև 

Հարց � պատասխան  այն կամփոփի .

այն բոլոր հարցերը, որ մենք ստացել 

ենք համայնքից և կտրամադրի պար-

զաբան�մներ: 

Հողակտորներ ձեռքբերման համար

Այսպիսով, Փ�լ 3-ը կներառի 14, իսկ 

Փ�լ 4-ը մոտ 22 հողակտորների ձեռք-

բեր�մ:  14 հողակտորները գտնվ�մ 

են տարրալվացման հարթակի տա-

րածք�մ, իսկ 22-ը՝ փոխակրիչի տակ, 

որտեղ ընկած հողերն օգտագործվ�մ 

են հիմնական�մ որպես արոտավայր 

կամ խոտհարք Գնդեվազի հովիվների 

կողմից:  

Փոխակրիչի երկայնքով 30 մ. բ�ֆերա-

յին գոտի կլինի անվտանգ�թյան նկա-

տառ�մներով, որից չեն կարող օգտվել 

հողօգտագործողները:  Այս  ազդեց�-

թյ�նը մեղմացնել� նպատակով երեք 

անց�մ կկառ�ցվի փոխակրիչի վրա-

յով, որոնք թ�յլ կտան հովիվներին, 

անաս�ններին և մեքենաներին  անց-

նել փոխակրիչի վրայով՝ օգտվել� փո-

խակրիչի մյ�ս կողմ�մ գտնվող հողե-

րից:

 

Ազդեց�թյ�նը հողօգտագործողների 

և  հովիվների վրա 

v Ծրագրի դատարկ ապարների տա-

րածք�մ սեզոնային հովիվներին ան-

հրաժեշտ կլինի տեղափոխվել ալտեր-

նատիվ տարածքներ: Նման հասանելի 

տարածքներ կան և Ընկեր�թյ�նը 

կհոգա, որ այնտեղ լինի ջ�ր հովիվ-

ների և անաս�նների համար: 

v Այս տարածքը որպես խոտհարք 

օգտագործող ոչ ֆորմալ հողօգտա-

գործողներ կան Գնդեվազից, որոնց  

կառաջարկվեն ալտերնատիվ տա-

րածքներ:

Ընկեր�թյ�նը 2015թ. աշնանը անց-

կացրել է մի շարք կոնս�լտացիոն 

հանդիպ�մներ Գնդեվազի գյ�ղա-

պետարանի, ամենօրյա և սեզոնային 

հովիվների հետ՝ քննարկել� Ծրագրի 

ազդեց�թյան և մեղմացման միջոցա-

ռ�մները: 



ՀՈՂԻ ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ ՍԿԶԲՈՒՆՔՆԵՐՆ ՈՒ

ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԸ

ԿԵՆՍԱՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՈՒՄ
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Փ�լ 3 և 4-ի ձեռքբերման գործընթացը կհետևի 

ՀՁԿՎՊ-�մ ներկայացված ն�յն սկզբ�նքներին, 

որոնք կիրառվել են 2015թ. հողի ձեռքբերման  ժամա-

նակ:  Ստորև բերված են այդ գործընթացի մի քանի 

հիմնական  �ղեց�յցները. 

v Ազդակիր հողակտորներն � սեփականատերերը 

որոշվ�մ են կադաստրային տվյալների հիման 

վրա, որոնց ճշտ�թյ�նը ստ�գվ�մ է դաշտային 

աշխատանքների միջոցով: 

v 2015թ նոյեմբերին իրականացվեցին հողի սեփա-

կանատերերի և հովիվների սոցիալ-տնտեսական 

հարց�մ ՝ գնահատել� նրանց կենսակերպը մինչև 

հողերի ձեռք բեր�մը: 

v  որոշվ�մ է ՀՀ օրենսդր�-Փոխհատ�ցման չափը

թյան և միջազգային պահանջներին համապա-

տասխան. կիրառվել է ՀՁԿՎՊ-ի մոտեց�մները և 

ն�յն դր�յքաչափերը:  Մանրամասն հաշվարկը 

(հող, բերք, ծառեր, շին�թյ�ններ և այլն) զետեղ-

վ�մ է նախնական պայմանագր�մ, որպեսզի 

յ�րաքանչյ�ր հողատեր ստ�գի հաշվարկը:

v Հողի օտար�մ կամ կիրառվ�մ է գերակա շահ 

միայն ծայրահեղ դեպք�մ, երբ ողջամիտ համա-

ձայն�թյ�ն ձեռք չի բերվ�մ հողատիրոջ հետ:

v   տարբերակը կառաջարկվի բոլոր Հող հողի դիմաց

հողատերերին, ովքեր կգերադասեն հող՝ դրա-

մական փոխհատ�ցման փոխարեն: 

v  եթե հողակտորը բաժանվ�մ է Անպիտան հողեր.

մասերի կամ կիսվ�մ է այնպես, որ հողակտորի 

մնացած մասը տնտեսապես շահավետ չէ, ապա 

վճարվ�մ է փոխհատ�ց�մ:

v  հողի օտարման գործ-Գանգատների մեխանիզմ.

ընթացի ընթացք�մ բոլոր անձինք կկարողանան 

օգտվել Գեոթիմի գանգատների մեխանիզմից:  Բո-

լոր գանգատները գրանցվ�մ են. այն  ստանալ�ց 

հետո յոթ օրվա ընթացք�մ կհաստատեն նրա 

ստաց�մը և կպատասխանեն գանգատը ստա-

նալ�ց հետո 30 օրվա ընթացք�մ:

v կհայտնաբերվեն և անհրա-Խոցելի հողատերերը 

ժեշտ�թյան դեպք�մ նրանց կտրամադրվի լրա-

ց�ցիչ օգն�թյ�ն: Դրանք հիմնական�մ թոշա-

կառ�, բազմանդամ, կանանց գլխավոր�թյամբ  

ընտանիքները կամ այլապես սոցիալապես խոցելի 

խմբերն են:

Ընկեր�թյ�նը մշակել է Կենսամիջոցների վերականգնման պլան 

(ԿՎՊ) հողատերերի համար:  Այս պարտավոր�թյան նպատակը 

ազդակիր հողատերերի կենսակերպի վերականգն�մն է, որը կիրա-

կանացվի տեխնիկական աջակց�թյան  կամ այլ ծրագրերի միջոցով, 

որոնք կծառայեն որպես ապր�ստի կամ կենսամիջոցի լրաց�ցիչ աղ-

բյ�ր:  ԿՎՊ-�մ նախատեսված մի քանի Ծրագիր արդեն իրակա-

նացվ�մ են. 

v�  գյ�ղի հյ�սիսային Գնդեվազի ոռոգման ջրագծի վերանորոգ�մ

հատված�մ 150 հա տարածք ջրով ապահովել� նպատակով, թ�յլ 

տալով Գնդեվազի բնակիչներին և ազդակիր հողատերերին նոր այգի-

ներ հիմնել այս տարածք�մ: Ծրագրի իրականացման ժամանակ ամ-

սեկան աշխատել են մոտ 40 տեղի աշխատողներ:  Վերանորոգման 

աշխատանքները կշար�նակվեն 2016թ.-ին:

  

 կազմակերպվեցին 2015թ. աշնանը v�Իրազեկ�թյան դասընթացներ

հետևյալ թեմաներով. փոքր և միջին բիզնեսի ստեղծ�մ, ֆինանսների 

կառավար�մ, արոտավայրերի կառավար�մ, գյ�ղական տ�րիզմ:

Անհրաժեշտ�թյան և հետաքրքր�թյան դեպք�մ այս տարի ավելի v�

խորացված դասընթացներ կկազմակերպվեն նմանօրինակ թեմա-

ների շ�րջ:

 - Ընկեր�թյ�նը նախատե-v�Հմտ�թյ�նների �ս�ցման ծրագրեր

ս�մ է շ�տով սկսել 2-3 ամսյա �ս�ցման ծրագրեր ազդակիր հողա-

տերերի համար, հնարավոր�թյ�ն ընձեռելով նրանց ձեռք բերել 

տարբեր հմտ�թյ�ններ. անգլերեն լեզվի �ս�ց�մ, խոհարա-

ր�թյ�ն, կար � ձև, վարսահարդար�թյ�ն, ֆ�րշետ, ավտոմե-

խանիկ, այլ: Նպատակը տեղի կարող�թյ�նների զարգաց�մն է և 

հնարավոր�թյան ընձեռ�մը՝ սկսել բիզնես, զբաղվել ձեռներե-

ց�թյամբ և եկամ�տ ստեղծել :

- տեղի կարող�թյ�նների հզորաց-v�Տեխնիկական աջակց�թյ�ն 

ման ծրագրեր գյ�ղատնտես�թյան և անասնապահ�թյան բնագա-

վառ�մ կսկսվեն գարնանը:

  

§Հողի իրավունքի ձեռքբերման և կենսամիջոցների վերա-

կանգնման պլանի¦ Հավելվածը ամբողջությամբ հասանելի

կլինի Գեոթիմի կայքում և Գնդեվազի Տեղեկատվական

Կենտրոնում:                          
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