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1. Համառոտ նկարագիր
1.1. Ներածություն
■
Համառոտ նկարագիրը (ՀՆ) ամփոփում է սոցիալական և առողջապահական ազդեցության
գնահատման արդյունքները: WSP-ն ուսումնասիրել և գնահատել է հայաստանյան «Ի-Վի Քոնսալթինգ» ՓԲ
ընկերության կողմից իրականացված Թեղուտ և Շնող համայնքների սոցիալական և առողջապահական
ուսումնասիրությունը:
WSP-ի կողմից սույն զեկույցի կազմման նպատակներն են՝
■
Նախնական գնահատական տալ սոցիալական
արդյունքում ներկայացված տեղեկատվությանը:

և

առողջապահական

ուսումնասիրության

■

Պարզել սոցիալական և առողջապահական ելակետային վիճակը:

■

Պարզել Ծրագրի ազդեցությանը ենթակա հնարավոր ոլորտները1,

■

Իրականացնել սոցիալական և առողջապահական ազդեցության գնահատում, և

■
Որոշել այն հիմնական ոլորտները, որոնք ենթակա են հետագա մոնիթորինգի, հնարավոր
միջամտության ու ազդեցությունը մեղմացնող միջոցառումների:
Սույն գնահատման արդյունքները կօգնեն «Թեղուտ» ՓԲ ընկերությանը Թեղուտի լեռնահանքային
համալիրի գործունեության սոցիալական և առողջապահական տեսանկյունները կառավարման
համակարգում ներառելու գործում:
Գնահատման շրջանակն ընդգրկում է Թեղուտ և Շնող համայնքները, որոնք գտնվում են «Թեղուտ» ՓԲ
ընկերության կողմից շահագործվող պղինձ-մոլիբդենային հանքավայրի հարևանությամբ: Գնահատման
նպատակով վերոնշյալ համայնքների բնութագրերը հնարավորության դեպքում համեմատվել են
մարզային և (կամ) հանրապետական ցուցանիշների հետ:

1

ՄՖԿ ԿՍ 1: Եթե նախագիծն ընդգրկում է հատուկ ֆիզիկական տարրեր, ասպեկտներ կամ շինություններ, որոնք կարող են ունենալ ազդեցություն,
բնապահպանական ռիսկերն ու սոցիալական ազդեցությունները պետք է սահմանվեն նախագծի ազդեցության ոլորտների համատեքստում:
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1.2. Ելակետային տվյալները
Տվյալների նախնական հավաքագրումը «Թեղուտ» ՓԲ ընկերության պատվերով իրականացրել է «Ի-Վի
Քոնսալթինգ» ընկերությունը՝ Թեղուտ և Շնող համայնքների տնային տնտեսությունների (ՏՏ) շրջանում
անցկացված հարցումների (ՏՏ հարցումներ), ինչպես նաև անհատական հարցազրույցների և այդ
համայնքներից հիմնական շահառուների հետ տարբեր հարցերի շուրջ խմբային քննարկումների միջոցով:
«Ի-Վի Քոնսալթինգ» ընկերության հարցումներին մասնակցել են ընդհանուր առմամբ 646 ՏՏ, որոնցից 145
ՏՏ՝ Թեղուտից (628 մարդ) և 501 ՏՏ՝ Շնողից (2,034 մարդ): Թեղուտ համայնքի ՏՏ 3%-ը և Շնող համայնքի ՏՏ
5%-ը հրաժարվել են մասնակցել հարցումներին, Թեղուտ համայնքի ՏՏ 7%-ը և Շնող համայնքի ՏՏ 16%-ը
համայնքներից բացակայելու պատճառով չեն մասնակցել հարցումներին: Թեղուտի ՏՏ 6%-ը և Շնողի ՏՏ
16%-ը չեն մասնակցել հարցումներին այլ պատճառներով:
«Ի-Վի Քոնսալթինգ» ընկերության ուսումնասիրության շրջանակներում, որպես տեղեկատվության
երկրորդական աղբյուր օգտագործվել է պետական հաստատությունների և տեղական կառավարման
մարմինների տրամադրած տեղեկատվությունը: Ուսումնասիրության հիմքում 2010-2012թթ. եռամյա
ժամանակահատվածի տվյալներ են, որպես առանցքային տարի է ընդունվում 2012թ.: Ի հավելում «Ի-Վի
Քոնսալթինգ» ընկերության զեկույցով ներկայացվող տվյալների, WSP-ն ուսումնասիրել և կիրառել է նաև
վիճակագրական
տվյալներ
ՀՀ
բնակչության
արտագաղթի
2007-2013թթ
ամբողջական
ուսումնասիրությունից:
Տվյալների ամբողջական հավաքագրումն ու զեկույցի ներկայացումն «Ի-Վի Քոնսալթինգ» ընկերության
կողմից իրականացվել է 2013թ. հունիսին: WSP-ն իր հերթին իրականացրել է տվյալների վերլուծություն,
որը թույլ կտա ներկայացնել սոցիալական և առողջապահական իրավիճակը մարզային և
հանրապետական համատեքստի հետ համեմատության մեջ: Հարկ եղած դեպքերում նշվում են նաև
սոցիալական և առողջապահական իրավիճակի զարգացման միտումները:

1.3. Ազգային համատեքստ
ԽՍՀՄ-ից Հայաստանը ժառանգել է կենտրոնացված առողջապահական համակարգ, որը
ֆինանսավորվում էր կառավարության կողմից: Անկախացումից հետո առողջապահական համակարգում
արմատական
փոփոխություններ
եղան:
Դրանցից
ամենանշանակալիցը
թերևս
հանրային
ծառայությունների ապակենտրոնացումն էր, որի արդյունքում առողջապահական ծառայությունների
մատուցումն ու դրա համար պատասխանատվությունը փոխանցվեցին տեղական և մարզային
կառավարման մարմիններին՝ բացառությամբ՝ Պետական հիգիենիկ եւ հակահամաճարակային
տեսչության և որոշ երրորդային մակարդակի հիվանդանոցների2:
Որակի բարձրացման ու հասանելիության արդյունավետ պլանավորման և համակարգման
տեսանկյունից Հայաստանում առողջապահական համակարգը դեռևս գտնվում է զարգացման կամ
անցումային փուլում: Կան մի շարք գործոններ, որոնք խոչընդոտում են երկրում ազգաբնակչության
համար հասանելի և որակյալ առողջապահական ծառայությունների ապահովմանը միտված
միջոցառումների ամբողջական ձեռնարկմանը: Այդ գործոնների շարքին են պատկանում բյուջեի՝
առողջապահությանն ուղղված ծախսերի չափը, չափազանց բարձր կանխիկ վճարները (օր.՝
դեղամիջոցների դիմաց), խարխուլ ենթակառուցվածքը, ժամանակակից ախտորոշիչ սարքավորումների
բացակայությունն ու բուժաշխատողների ցածր մոտիվացիան: Արդյունքում գրանցվում է մահացության և
հիվանդացության ցուցանիշերի աճ, հատկապես՝ մեծահասակների շրջանում3:
Այս պայմաններում առողջական խնդիրներ ունեցող մարդիկ հաճախ վարանում են դիմել
բուժհաստատությունների օգնությանը՝ ծառայությունների թանկ լինելու պատճառով: Ներկայում
Հայաստանում առողջապահական համակարգի հիմնական նպատակը պետք է լինի առողջապահական
ծառայությունների հասանելիության ապահովումը ի հաշիվ կանխիկ վճարների կրճատման,
2

Ռիչարդսոն Է. Հայաստան: Առոաջապայական համակարգի ուսումնասիրություն: Առողջապահական համակարգն անցումային փուլում,2013;15(4); 199
3
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առողջապահության համար նախատեսված բյուջեի արդյունավետ վերաբաշխման՝ ինչը կհանգեցնի
առաջնային բուժսպասարկման գների իջեցման և առողջապահական ծառայութունների մատուցման
ռացիոնալացման՝ ինչը նաև ենթադրում է բուժհաստատությունների ավելորդ ռեսուրսների
օպտիմալացում: Հայաստանի կառավարությունը նախատեսում է շարունակել բուժսպասարկման
կատարելագործումը մարզերում՝ համաձայն համապատասխան օպտիմալացման ծրագրերի, շարունակել
և կատարելագործել ընտանեկան բժիշկների անհատական և խմբային դասընթացների մատուցումը՝
անկախ պրակտիկաների շրջանակներում, անցկացնել դասընթացներ երկրորդային և երրորդային
մակարդակի հիվանդանոցների բուժաշխատողների համար և շարունակել բոլոր միջոցառումները, որոնք
նպաստում են ինտիտուցիոնալ ամրացմանը (օր՝. կատարողականների վրա հիմնված վճարումներ
ծառայությունների դիմաց, կարգավորիչ գործընթացներ և ղեկավարման կատարելագործում, որոնք
կապահովեն Ծրագրի երկարաժամկետ կայունությունը). ՀՀ առողջապահության նախարարությունը
տեղեկացնում է, որ 2014թ. սկսած սույն նպատակով հատկացվող ֆինանսավորումը ավելացվել է:

1.4. Մարզային համատեքստ
Հայաստանում մարզերի ՀՆԱ-ն պաշտոնապես չի հրապարակվում, այնուամենայնիվ հայտնի է, որ Լոռին
պատկանում է սոցիալ-տնտեսական ամենաանբարենպաստ պայմաններն ունեցող մարզերի վեցյակին:
Այդ իսկ պատճառով Հայաստանի հեռանկարային զարգացման ռազմավարության մարզային զարգացման
ծրագրի շրջանակներում
վերոնշյալ
մարզերը (ներառյալ
Լոռին)
դիտարկվում են իբրև
առաջնահերթություն:

1.5. Սոցիալական և առողջապահական ազդեցության գնահատման
հիմնական արդյունքները
1.5.1. Թեղուտի լեռնահանքային համալիրի հնարավոր դրական ազդեցության
ոլորտները
Ծրագրի իրականացման հնարավոր դրական ազդեցությունները հետևյալն են.
■
Ուղղակի աշխատանք լեռնահանքային համալիրում տեղական և մարզային մակարդակով:
Թեղուտի լեռնահանքային համալիրի աշխատակիցների 91%-ը Լոռու մարզի բնակիչներ են: Շնող և
Թեղուտ համայնքներից լեռնահանքային համալիրում աշխատում են 432 աշխատակից, որոնցից 179՝
Թեղուտից (մոտ 27% կանայք ), 253՝ Շնողից (մոտ 12% կանայք):
■
Աշխատանք՝ անուղղակի կերպով կապված լեռնահանքային համալիրի հետ:
Ձևավորվել է տեղական և մարզային մատակարարման շղթա (ապրանքներ և ծառայություններ), որի
արդյունքում՝

գրանցվել է մատակարարման շղթայում շրջանառվող եկամտի աճ, դրան հետևող շահույթի աճի և
ապագա ներդրումների/ընդլայնման հնարավորությունների աճ:

ՏՏ ծախսերի աճ, ինչը խթան է հանդիսանում տեղական տնտեսության համար և ստեղծում
հավելյալ բիզնես հնարավորություններ:
■
Աշխատակիցների թրեյնինգ և հմտությունների զարգացում (ուղղակի և անուղղակի), ինչը
նպաստում է տեղական մակարդակով հմուտ մասնագետների բազայի ձևավորմանը: Այս
աշխատակիցները կարող են ներկայում և հետագայում աշխատել հանքարդյունաբերական և նմանատիպ
այլ ընկերություններում:
■
Ոլորտին առնչվող այլ բնագավառների հնարավոր զարգացում,
աշխատատեղերի բացման ու մատակարարման շղթայի ընդլայնման:

ինչը

կհանգեցնի

նոր

■
Պետական և մարզային եկամտի աճ և դրանից բխող՝ հանրային ծառայությունների
ֆինանսավորման աճ (ներառյալ առողջապահական, հասարակական, կրթական և սոցիալական
ապահովության ենթակառուցվածքները) աճ:
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■
Հանքի շահագործման փուլում կնքված պայմանագրեր, որոնք անմիջական խթան են հանդիսանում
տեղական տնտեսության համար (տեղական ենթակապալառուների ընդգրկում, աշխատանքային
հնարավորություններ), ինչն էլ իր հերթին բերում է տեղական գործարարության զարգացման նոր
հնարավորություններ, աշխատուժի թվաքանակ ավելացում, բիզնես եկամտի ու շահույթի աճ:
■
Տեղական տրանսպորտային ծառայություններ մատուցող կազմակերպությունների ներգրավում
հանքային համալիր մուտք և ելք գործող ապրանքների փոխադրման մեջ:
■
Տեղական ապրանքների իրացում: Լեռնահանքային համալիրի շահագործման շրջանակներում
սպառվող ապրանքների և ծառայությունների մեծ մասը տեղական ծագման են: Համայնքներից հանքային
համալիր է մատակարարվում սնունդ՝ միս, համայնքներում աճեցված բանջարեղեն:
■
Համալրումը ժամանակակից սարքավորումներով ու մուտքը միջազգային շուկա, ինչն ապահովում
է աշխատակիցներին կայուն եկամտով և այլ հավելյալ առավելություններով (բժշկական խնամք, անվտանգ
աշխատանքային միջավայր, բնակարանային ապահովում, կենցաղային տեխնիկա և այլ սոցիալական
հարմարություններ):
■
Համայնքներում
ենթակառուցվածքների
և
ծառայությունների
բարելավում:
Օրինակ՝
բեռնափոխադրման գործընթացի արագացման և բարելավման նպատակով ճանապարհների
բարեկարգում,
հանգստի,
ժամանցի
և
սպորտային
գոտիների
ստեղծում,
բարեկարգված
ջրամատակարարման համակարգ, գազի ու էլեկտրականության մատակարարում, լայնաշերտ ինտերնետ:
Լեռնահանքային համալիրի շրջակայքում արդյունաբերական տուրիզմի զարգացում, և
■
Լեռնահանքային համալիրի շրջակայքում տեղակայված մշակութային ժառանգության
հուշարձանների և դրանց վերաբերյալ առավել ճշգրիտ տեղեկատվության հասանելիություն:

1.5.2. Ծրագրի հնարավոր բացասական ազդեցության ոլորտները
Բացասական հետևանքները հիմնականում ի հայտ են եկել Ծրագրի շինարարական փուլում, օրինակ՝
ֆերմերների տնտեսական տարհանումը, աշխատուժի ներհոսքով պայմանավորված հնարավոր
բացասական առողջապահական ազդեցությունը:
Ծրագրի շահագործման փուլում
ազդեցությունները հետևյալն են.

հնարավոր

սոցիալական

և

առողջապահական

բացասական

■
Պատահական աշխատանք փնտրող աշխատուժի ներհոսք, ինչն ավելի է սրում համայնքներում և
տեղական բիզնես ոլորտում առկա կադրային խնդիրները:
■
Շինարարականից շահագործման փուլ անցնելուց հետո աշխատակիցների թվաքանակը կպակասի
մոտավորապես 280-ով: Աշխատանքի ու աշխատավարձի կորուստը և գիտակցությունը, որ իրենց
աշխատանքը ժամանակավոր բնույթ է կրել տեղական մակարդակով զգալի ազդեցություն կունենա, թեև
հարկ է նշել, որ այս աշխատակիցներից ոչ բոլորն են հարակից համայնքներից:
■

Տնտեսական հոսքերի աճ, ինչը կհանգեցնի հողատարածքների և սննդամթերքի գնաճի և այլն:

■
աճի:

Բնակչության և աշխատուժի թվաքանակի աճ, ինչը կհանգեցնի հանցավորության ցուցանիշների

■
Բացասական ազդեցություն արտակարգ իրավիճակների և համայնքային անվտանգության
տեսանկյունից, մասնավորապես Թեղուտի հյուրանոցահանրակացարանային համալիրի և համայնքների
բնակիչների միջև շփման արդյունքում իհայտ եկող կոնֆլիկտային իրավիճակներ, ինչն ավելացնում է
ճնշմումը արտակարգ իրավիճակների ծառայությունների և անվտանգության կազմակերպման
աշխատանքների վրա:
■
Բացասական ազդեցություն համայնքների առողջապահության և անվտանգության տեսանկյունից:
Հանրային ճանապարհային ցանցի օգտագործում, ինչը ռիսկային է դարձնում այդ ճանապարհի
օգտագործումն այլոց կողմից (վնասվածքներով և զոհերով վթարների հավանականության աճ):
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■
Ծրագրի իրականացման հետևանք հանդիսացող և տեղական բնակչության վրա բացասական
ազդեցություն ունեցող փոշու, աղմուկի և տեսողական խնդիրներ առաջացնող ազդեցության զգալի
ավելացում:
■
Աշխատուժի ինտենսիվ ներհոսքի հետևանքով վարակիչ և տարափոխիկ հիվանդությունների
ցուցանշի աճ, ինչն ավելացնում է ճնշումը առողջապահական ծառայությունների վրա:
■
Մարմնավաճառների ներհոսքով ու հնարավոր մարդկային թրաֆիքինգով պայմանավորված
տարափոխիկ հիվանդությունների ցուցանշի հնարավոր աճ համայնքներում, ինչը զգալի բեռ է դառնում
առողջապահական ծառայությունների համար:
■

Ալկոհոլի և թմրադեղերի չարաշահման դեպքերի հնարավոր ավելացում:

■
Աշխատանքային առողջության և անվտանգության ռիսկեր, հնարավոր վնասվածքներ, զոհեր ու
աշխատանքի հետևանքով ձեռք բերված հիվանդություններ:
■

Մարդկային թրաֆիքինգի վտանգի աճ և բացասական ազդեցություն խոցելի խմբերի վրա:

■
Բացասական ազդեցություն ջրի որակի և մատակարարման տեսանկյունից: Տեղական ռեսուրսների
սպառման վրա ուղղակիորեն ազդող և համայնքներին հասանելիք մաքուր ջրի պաշարների կորստի
հանգեցնող ջրամատակարարման պահանջարկ:
■
Հանքային համալիրի
աշխատակիցների
համար
հասանելիությամբ
մշակութային ժառանգության նմուշների վնասման, ոչնչացման ու կորստի ռիսկի աճ:
■
Թեղուտի
հանքավայրի
փակման
աշխատատեղերի ու կենսապահովման վրա:

1.6. Ազդեցության
միջոցառումներ

բացասական

գնահատում

և

ազդեցությունը

մեղմացման

պայմանավորված
տարածաշրջանում

առաջարկվող

Մեղմացման միջոցառումները կիրառելուց հետո Ծրագրի իրականացման ուղղակի բացասական
ազդեցությունները տարածաշրջանի սոցիալական և առողջապահական ոլորտների վրա նվազելու են:
Սոցիալական և առողջապահական հնարավոր բացասական ազդեցությունները ներկայացված են սույն
զեկույցի Աղյուսակ 9-ում: Հատուկ մեղմացման միջոցառումները կմշակվեն ու կիրագործվեն որպես
շրջակա միջավայրի և սոցիալական վտանգների կառավարման համակարգի մի մաս՝ որի նպատակն է
կրճատել վտանգներն ու բացասական ազդեցություններն «Այնքան, որքան հնարավոր է գործնականում» (
ALARP)4:
Վերոնշյալ միջոցառումները ներկայացված են սույն զեկույցի Աղյուսակ 10-ում: Մեղմացման
միջոցառումների արդյունավետության մոնիթորինգն իրականացվելու է Ծրագրի իրականացման ամբողջ
ընթացքում:

2. Ներածություն
2.1. Նպատակը
WSP-ին հանձնարարվել էր ուսումնասիրել տեղական սոցիալական և առողջապահական ոլորտների
վերաբերյալ տեղեկատվությունը, որն ի սկզբանե հավաքագրել և «Թեղուտ և Շնող համայնքների
սոցիալական և առողջապահական ուսումնասիրություն» զեկույցում ներկայացրել էր «Ի-Վի Քոնսալթինգ»
4

ALARP -ը աշխատանքային վտանգների հնարավոր վերահսկման աստիճանն է, այլ կերպ ասած՝ վտանգի և դրա դեմ ուղղված ջանքերի, ժամանակի և
ծախսերի հարաբերակցությունը
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ՓԲ ընկերությունը, այնուհետև իրականացնել Թեղուտի լեռնահանքային համալիրի գործունեության
հնարավոր սոցիալական և առողջապահական ազդեցությունների համապարփակ գնահատում:
Թեղուտ և Շնող համայնքները տեղակայված են Հայաստանում «Թեղուտ» ՓԲԸ կողմից շահագործվող
պղինձ-մոլիբդենային հանքավայրի հարևանությամբ: Սույն գնահատման արդյունքները կօգնեն «Թեղուտ»
ՓԲ ընկերությանը կազմել Թեղուտի լեռնահանքային համալիրի սոցիալական և առողջապահական
կառավարման պլան:
WSP-ի սույն զեկույցի նպատակն է՝
■
Նախնական գնահատական տալ սոցիալական
շրջանակներում ներկայացված տեղեկատվությանը

և

առողջապահական

■

Սահմանել սոցիալական և առողջապահական հիմնական իրավիճակը

■

Գնահատել գործունեության ազդեցության հնարավոր ոլորտները5

■

Իրականացնել սոցիալական և առողջապահական ազդեցության գնահատում և

ուսումնասիրության

■
Սահմանել այն հիմնական ոլորտները, որոնք ենթակա են հետագա մոնիթորինգի և մեղմացման
միջոցառումների կիրառման:
Թիրախային համայնքներից բացի, սույն ուսումնասիությունը ներառում է նաև հանրապետական և
մարզային ցուցանիշներ: Համայնքների ցուցանիշները ներկայացվելու են (որտեղ հնարավոր է)
հանրապետական և մարզային համատեքստում՝ ավելի լայն պատկեր ստանալու համար:

2.2. Խնդիրներներն ու առարկան
Սոցիալ-տնտեսական ուսումնասիրության խնդիրներն են:
■
Տրամադրել քանակական և որակական առողջապահական և սոցիալ-տնտեսական ելակետային
տեղեկություններ, որոնք կարող են որպես լրացուցիչ գնահատում դառնալ Շրջակա միջավայրի վրա
ազդեցության գնահատման (ՇՄԱԳ) հավելված:
■
Սահմանել ներկա ելակետային պայմանները և Ծրագրի շրջանակներում իրականացվող
գործողությունների հնարավոր դրական և բացասական ազդեցությունները: Մշակել ցուցանիշներ, որոնք
վերահսկելի կդարձնեն փոփոխությունները հանքի կենսագործունեության ամբողջ ընթացքում:
■
Տեղեկատվություն հավաքել Թեղուտ և Շնող համայնքների տնային տնտեսություններից, ինչը
հետագայում կարող է օգնել համայնքների զարգացման նախագծի մշակման և կենսագործման հարցում,
որպես շարունակական բարեփոխումների ծրագրի մի մաս:
■
Սահմանել առաջնային ոլորտները, որտեղ առավել հավանական են Ծրագրի իրականացման
դրական հետևանքները՝ դրանց մոնիթորինգի և հետագա ընդլայնման նպատակով, և
■
Սահմանել առաջնային ոլորտները, որտեղ առավել հավանական են Ծրագրի իրականացման
բացասական հետևանքները՝ դրանց մոնիթորինգի և մեղմացման միջոցառումների ձեռնարկման
նպատակով:
Առողջապահական և սոցիալ-տնտեսական ուսումնասիրության շրջանակն ընդգրկում է Թեղուտ և Շնող
համայնքները, որոնք գտնվում են հանքավայրից 4 և 6 կմ հեռավորության վրա համապատասխանաբար:
(Պատկեր 1).

5

ՄՖԿ ԿՍ 1: Եթե նախագիծն ընդգրկում է հատուկ ֆիզիկական տարրեր, ասպեկտներ կամ շինություններ, որոնք կարող են ունենալ ազդեցություն,
բնապահպանական ռիսկերն ու սոցիալական ազդեցությունները պետք է սահմանվեն նախագծի ազդեցության ոլորտների համատեքստում:

Նախագծի համարը:
Ամսաթիվը: 05/12/2014
Վերանայված տարբերակ
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Պատկեր 1: Թեղուտ և Շնող համայնքների տեղադիրքը

2.3. Մեթոդաբանությունն ու իրագործումը
2.3.1. Փուլերի նկարագրությունը
Կատարվել են հետևյալ քայլերը:
■
Փուլ 1: «Ի-Վի Քոնսալթինգ» ընկերության կողմից հավաքագրված տեղեկությունների նախնական
գնահատում՝ սամանելու համար հիմնական թեմաները և նախնական ամփոփումների եզրահանգումները,
որոնք ի մի են բերվել ՏՏ հարցումների արդյունքում: Արդյունքները փոխանցել Փուլ 2:
■
Փուլ 2: Սահմանել սոցիալական և առողջապահական ուղեցույց չափանիշներ և դրանց
համապատասխան սահմանել ծրագրային ակնկալիքները, կիրառել ՄԱԿ-ի գլոբալ պայմանագիրն ու
աշխատանքային չափորոշիչները, ՄՖԿ չափանիշները, ծավալուն նախագծերի սոցիալական գնահատման
լավագույն փորձը, ԱՀԿ առողջապահական ուղեցույցներն ու այլ առաջատար ուղեցույցներ (օր.՝ ԷՍ III);
■
Փուլ 3: Ուսումնասիրության յուրաքանչյուր բաժնի վերաբերյալ հիմնական ցուցանիշների
բացահայտում և դրանց վերաբերյալ մեկնաբանության և տեղեկատվության տրամադրում:
■
Փուլ 4: Ծրագրի իրականացման ազդեցությունը կրող հիմնական ոլորտների և այն ոլորտների,
որոնց վրա Ծրագրի իրականացումն առավել նշանակալի ազդեցություն է ունենալու, նույնականացում:
■
Փուլ 5: Գերակա ոլորտների միասնական փաթեթի կազմում, որտեղ կներառվեն ընդհանուր
սոցիալական և առողջապահական հարցերը, նպատակները, սոցիալ-տնտեսական ցուցանիշները և
չափման նորմավորված ցուցանիշները, հանքավայրի գործունեության ընթացքի մոնիթորինգի
մեթոդաբանության համառոտ նկարագիրը և հետագա ցանկացած սոցիալական ներգրավվածության կամ
ներուժի զարգացման ծրագրերի հետ կապված ցանկացած խորհրդատվութուն:
Փաթեթը պետք է հետագայում ներառվի լեռնահանքային համալիրի կառավարման համակարգում:

Նախագծի համարը:
Ամսաթիվը: 05/12/2014
Վերանայված տարբերակ
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2.3.2.

Սոցիալական
նկարագիր

և

առողջապահական

ելակետային

ուսումնասիրության

«Ի-Վի Քոնսալթինգ» ՓԲ ընկերության կողմից տեղեկատվության նախնական հավաքագրումն
իրականացվել է հետևյալ աղբյուրներից՝
1.

Թիրախային համայքների ՏՏ հարցումներ, և

2.

Համայնքների առանցքային շահառուների հետ անհատական հարցազրույցներ և քննարկումներ:

ՏՏ հարցումներ
Տվյալների նախնական հավաքագրումն իրականացվել է 2013թ. մարտ-ապրիլ ամիսներին՝
հարցազրույցների միջոցով: «Ի-Վի Քոնսալթինգ» ընկերության թիմն այցելել է թիրախային համայնքների
բոլոր տնային տնտեսություններ՝ փորձելով հարցումներ անցկացնել: «Ի-Վի Քոնսալթինգ» ընկերության
կողմից ներկայացված զեկույցում նշված չէ, թե օրվա որ ժամերին են անցկացվել հարցումները: Ընդհանուր
առմամբ հարցմանը մասնակցել է 646 ՏՏ, որոնցից 145 ՏՏ Թեղուտից (628 մարդ) և 501 ՏՏ Շնողից (2,034
մարդ): Թեղուտի ՏՏ 3%-ը և Շնողի ՏՏ 5%-ը հրաժարվել են մասնակցել հարցմանը: Թեղուտի ՏՏ 7%-ը և
Շնողի ՏՏ 16%-ը չեն մասնակցել հարցմանը, քանի որ հարցման պահին բացակայել են համայնքներից:
Թեղուտի ՏՏ 6%-ը և Շնողի ՏՏ 16%-ը չեն մասնակցել հարցումներին այլ պատճառներով:

ՏՏ հարցումներին մասնակցության ցուցանիշները ներկայացված են Գծապատկեր 2-ում:
Գծապատկեր 2: Մասնակցություն ՏՏ հարցումներին. Թեղուտ և Շնող
Շնող
Թեղուտ
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Թեղուտ

Շնող

Ավարտված
հետազոտությունների
թիվը

84%

63%

Մասնակցության
մերժում

3%

5%

ՏՏ բացակայություն

7%

16%

Այլ պատճառներով
հետազոտության
չկայացում

6%

16%

Շահառուների հարցումներ
«Ի-Վի Քոնսալթինգ» ընկերությունն անցկացրել է անհատական հարցումներ և խմբային քննարկումներ
տարբեր հարցերի շուրջ համայնքների առանցքային շահառուների հետ:

Երկրորդական տվյալների հավաքագրում
«Ի-Վի Քոնսալթինգ» ընկերության ուսումնասիրության մեջ օգտագործվել են նաև երկրորդական
տվյալներ պետական հաստատություններից ու տեղական կառավարման մարմիններից: Օգտագործվել են
2010-2012թթ. վիճակագրական տվյալներ, որպես առանցքային տարի ընդունվել է 2012թ.:
Նախագծի համարը:
Ամսաթիվը: 05/12/2014
Վերանայված տարբերակ
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Ի լրումն «Ի-Վի Քոնսալթինգ» ընկերության ուսումնասիրության մեջ ներկայացված տվյալների՝ WSP-ն
ուսումնասիրել և գործածել է նաև վիճակագրական տվյալներ 2007-2013թթ. ՀՀ բնակչության արտագաղթի
ամբողջական հետազոտության արդյունքներից 6:
«Ի-Վի Քոնսալթինգ» ընկերության կողմից տեղեկատվության նախնական հավաքագրումից հետո
«Թեղուտ» ՓԲ ընկերությունը խորհրդակցել է մի շարք հատուկ շահառու խմբերի հետ, հետագա
տեղեկատվության հավաքագրման հարցում, ներառյալ՝
■

Շնողի բժշկական ամբուլատորիա

■

Ալավերդու բժշկական կենտրոն և

■

Ոստիկանության Լոռու մարզային վարչություն:

Հարցման սահմանները
Տեղական համայնքներում բնակչության ընտրանքի ճշգրտության չափը (ՃՉ) հասցվել է +/-5.48-ի
Թեղուտի, և +/-3.35-ի` Շնողի համար: Թեղուտի համար ընտրանքի չափը եղել է 172` տնային
տնտեսությունների հետազոտությանը 84% մասնակցությամբ, ենթադրվել է 95% ցանկալի վստահության
մակարդակ, ինչը հանգեցրել է ՃՉ +/-5.48-ի և բնակչության իրական համամասնության 78.52% - 89.48%
միջակայքի: Շնողի համար համանմանությամբ ընտրանքի չափը եղել է 799` հարցմանը 63%
մասնակցությամբ, ցանկալի վստահության մակարդակը ընտրելով 95%, ինչը բերել է ՃՉ +/-3.35
(բնակչության իրական համամասնությունը 59.65% - 66.35% միջակայքում):
Հարցվածների բաշխվածությունն ըստ սեռի ցույց է տալիս, որ հարցման մասնակիցների 64%-ը
Թեղուտում և 63%-ը Շնողում եղել են կանայք: Սա նշանակում է, որ կանանց տեսակետը որպես ՏՏ
հարցման մաս պատշաճ ներկայացված է:
«Ի-Վի Քոնսալթինգ» ընկերության ներկայացրած զեկույցը ցույց է տալիս որ Գյուղի Կանանց
Խորհուրդները (ԳԿԽ) բավականին ակտիվ են Թեղուտում և Շնողում, ինչը խթանում է զբաղվածությունը և
օգնում է հմտանալ տարբեր ոլորտներում: Նախկինում այդպիսի ոլորտներ էին գորգագործությունը և
ասեղնագործությունը (դադարեցվել են ցածր եկամտաբերության պատճառով), ներկայում անտառներից
հավաքվող պտուղներից մուրաբայի արտադրությունը: Իրականացվում են տարատեսակ դասընթացներ
(օր.՝ անվճար համակարգչային դասընթացներ), որոնք նույնպես կոչված են զարգացնելու ԳԿԽ անդամների
հմտությունները:
Ելակետային տվյալները ներկայացված
առողջապահական տվյալներ բաժնում:

են

Հավելված

Գ

–

երրորդ

կողմի

սոցիալական

և

Տվյալների կառավարում
«Ի-Վի Քոնսալթինգ» ընկերությունը հավաքագրել է բոլոր տվյալները, այնուհետև ամփոփել և
ներկայացրել է արդյունքներն ու վերլուծությունը 2013թ. զեկույցում: Զեկույցը տրված է հավելված Գ-ում:
WSP-ն իր հերթին վերլուծել է այդ տվյալները և համեմատել դրանք հանրապետական և մարզային
ցուցանիշների հետ:
Ձեռք են բերվել տեղական համայնքների շահառուներին ուղարկված և նրանց կողմից լրացված
հարցաթերթերի պատճենները: Դրանք ներկայացված են Հավելված Գ-ում:

2.3.3.

Գնահատման մեթոդաբանությունը և կարևորությունը

Սույն
փաստաթղթի
կազմման
պահին
լեռնահանքային
համալլիրը
նախամեկնարկային
պատրաստականության ապահովման փուլում է, և 2014թ. ավարտին պլանավորվում է շահագործման
մեկնարկը: Նախագծային ցուցանիշների ապահովումը պլանավորվում է 2015-ին սկզբին: Հանքի
շահագործման առաջին փուլը կտևի 25 տարի: Մշակվել է հանքի փակման ծրագիր, որը ներկայացնում է
6
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փակման հնարավոր տարբերակները: Ծրագիրը հանրամատչելի է, և արդեն իսկ մեկնարկել են ազդակիր
համայնքների հետ ծրագրի քննարկումները: Նմանատիպ քննարկումները թույլ կտան առավել հստակ
պատկերացում կազմել համայնքների վրա հանքի փակման ազդեցության մասին, օր.՝ աշխատանքի
կորուստ շահագործման ավարտից հետո:
Սոցիալական և առողջապահական հնարավոր ազդեցության գնահատումը կատարվել է Ծրագրի՝
շահագործման և փակման փուլերի համար, հաշվի առնելով սոցիալական և առողջապահական
իրադրության առավել էական փոփոխությունները, որոնք տեղի են ունենալու շահագործման ողջ
ընթացքում: Հանքի փակման սոցիալական և առողջապահական առավել մանրամասն գնահատում
կկատարվի փակման փուլին ընդառաջ: Յուրաքանչյուր ազդեցության ուժգնության գնահատումը
կատարվել է Թեղուտի լեռնահանքային համալիրի գործունեության ընթացքում գրանցվող
փոփոխությունների ուժգնության, ինչպես նաև հնարավոր ազդակիրների խոցելիության և ստորև նշվող մի
շարք այլ գործոնների հիման վրա: Փոփոխությունների աստիճանն ու ազդակիրների զգայունությունը
գնահատվել են ՝ բարձր, միջին, ցածր և աննշան:

Բնապահպանական ազդեցության ոլորտները
ՄՖԿ-ի կատարողական չափորոշիչ 4 «Համայնքի առողջություն, անվտանգության» շրջանակներում
ուսումնասիրվում է Ծրագրի իրականացման հնարավոր ազդեցությունը հասարակական առողջության 12
ոլորտների վրա: Ազդեցության գնահատումը մատնանշում է հանրային առողջության այն ոլորտները,
որոնք ներառում են լեռնահանքային համալիր - համայքներ առնչություններում հնարավոր
փոխազդեցությունների մեծամասնությունը:
Հաշվի են առնվում շրջակա միջավայրում տեղի ունեցող փոփոխությունների ու կիրառվող մեղմացման
միջոցառումների, ինչպես նաև ենթակառուցվածքի փոփոխությունների (ջուր, սանիտարական
պայմաններ, թափոններ) հնարավոր ազդեցությունները հանրային առողջության վրա: Սա թույլ կտա
ընտրել մեղմացման միջոցառումների ճիշտ ռազմավարություն:
Նշված ոլորտներից ոչ բոլորն են հատուկ սույն ծրագրին, այնուամենայնիվ՝ գնահատման շրջանակներում
հաշվի է առնվելու դրանցից յուրաքանչյուրը:

Ազդեցությունների գնահատում
Յուրաքանչյուր ազդեցության նշանակալիության մակարդակի գնահատման համար հիմք են ընդունվում
Թեղուտի լեռնահանքային համալիրի գործունեության արդյունքում ի հայտ եկած փոփոխությունների
աստիճանը և ազդակիրների զգայունությունը, ինչպես նաև մի շարք այլ գործոններ (սահմանված Աղյուսակ
1-ում), որոնք հարկ է հաշվի առնել:
■

Դրական և բացասական ազդեցություններ (ազդեցության բնույթը)

■

Կարճաժամկետ, միջնաժամկետ և երկարաժամկետ

■

Ուղղակի և անուղղակի ազդեցություններ և

■

Ժամանակավոր և մշտական ազդեցություններ.
Աղյուսակ 1: Ազդեցության գնահատման տերմինալոգիա
Տերմին

Սահմանում

Ցանկալի, դրական

Ազդեցություն, որը հանգեցնում է հիմնական պայմանների բարելավմանը կամ
հանդիսանում է նոր, ցանկալի գործոն.

անցանկալի,
բացասական

Ազդեցություն, որը հանգեցնում է հիմնական պայմանների վատթարացմանը կամ
հանդիսանում է նոր, անցանկալի գործոն:

Կարճաժամկետ

1-5 տարի տևողությամբ ազդեցություն
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Տերմին

Սահմանում

Միջնաժամկետ

5-10 տարի տևողությամբ ազդեցություն

Երկարաժամկետ

10 և ավելի տարի տևողությամբ կամ անդառնալի հետևանքներով ազդեցություն

Ուղղակի

Տվյալ գործողության անմիջական ազդեցություն

Անուղղակի

Ազդեցություն, որը ուղղակիորեն չի բխում տվյալ իրադարձությունից, սակայն
հանդիսանում է դրա միջնորդավորված հետևանք, օր.՝ Ծրագրի իրականացումը
խթան է հանդիսանում տարածաշրջանում սպասարկման ոլորտի բարելավման
համար:

Մշտական

Ազդեցություններ, որոնց հետևանքներն անդառնալի են:

Ժամանակավոր

Ազդեցություններ, որոնց հետևանքները դառնալի են:

Որոշելու համար, թե որքանով է Թեղուտի հանքավայրի շահագործման ազդեցությունը «նշանակալի»
սոցիալական և առողջապահական տեսանկյունից՝ կիրառվել են մի շարք չափանիշներ: Բոլոր հնարավոր
դեպքերում իրականացվել է ազդեցության քանակական գնահատում:
Ազդեցության չափը կախված է հետևյալ գործոններից.
■
Ազդեցության տարածական ընդգրկումը, ազդակիր բնակչության և տնտեսվարողների քանակը
(օր.՝ անհատներ, տեղական համայնքներ, մարզային կամ հանրապետական տնտեսություն);
■
Ազդեցության ընդգրկունությունը (հանրապետական, մարզային, տեղական և անմիջապես
հանքային համալիրի տարածքում);
■
Ազդեցության դառնալիությունն ու տևականությունը (օր.՝ անդառնալի
երկարաժամկետ, միջնաժամկետ, կարճաժամկետ, մշտական կամ ժամանակավոր), և

կամ

դառնալի,

■
Շեմը (շեմը, որը հատելու պարագայում ազդեցությունը կհանգեցնի անընդունելի որակական
փոփոխությունների):
Հաշվի առնելով Թեղուտի հանքավայրի և դրա հարակից տարածքների հեռադիր և գյուղական
տեղակայվածությունը, այս պահին կումուլյատիվ (կուտակային) ազդեցություններ չեն ակնկալվում:
Երբ խոսքը վերաբերում է տվյալ գործունեության սոցիալական և առողջապահական գործոններին,
ազդակիրների (մարդկանց) տարբեր խմբեր կարող են լինել, և յուրաքանչյուր խումբ ունի զգայունության իր
աստիճանը: Հաշվի առնելով ազդակիրների և տարբեր ազդեցություններին նրանց արձագանքման ձևերի
տարբերությունը՝ զգայունությունը տարբեր ազդեցությունների և դրանց բնույթի նկատմամբ տարբեր է:
Համայնքի ազդակիրների զգայունությունը գնահատվում է բարձր, միջին, ցածր և աննշան:
Աղյուսակ 2: Ազդակիրների զգայունության սահմանումները
Զգայունություն

Սահմանում
Ազդակիրների (օր.՝ համայնք կամ կազմակերպություն) նույնականացված կարիքներն ու
մտահոգությունները ցույց են տալիս, որ դրանց զգայունությունը ազդեցության նկատմամբ
բարձր է:

Բարձր

Որպես ազդակիր հանդես է գալիս աշխատուժը, որը ազդեցության արդյունքում ենթակա է
զգալի կամ հիմնովին փոփոխության:
Ռեսուրսը ենթարկվելու է զգալի ճնշման և ի վիճակի չի լինելու կլանել փոփոխությունը:
Ազդակիրների համար չկան որևէ համապատասխան, այլընտրանքային հասանելի
ռեսուրսներ:

Նախագծի համարը:
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Զգայունություն

Սահմանում
Որպես ազդակիր հանդես են գալիս մասամբ խոցելի խմբեր կամ համայնքներ: Ուստի
ազդակիրները մասնակի կամ չափավոր են ենթարկվում ազդեցության:

Միջին

Ազդակիրների (օր.՝ համայնք կամ կազմակերպություն) կարիքներն ու մտահոգությունները
վկայում են, որ տվյալ ազդակիրների զգայունությունը փոփոխության հանդեպ չափավոր է,
և այնուամենայնիվ փոփոխությունը որոշակի ճնշում է գործադրելու առկա ռեսուրսի վրա:
Առկա են սահմանափակ հասանելի և (կամ) դժվար հասանելի այլընրտանքային
ռեսուրսներ:
Չնչին կամ աննշանն ազդեցություն համայնքի բնակչության խոցելի խմբերի վրա:
Որպես ազդակիր հանդես է գալիս աշխատուժը, որը ազդեցության արդյունքում ենթակա է
չնչին կամ աննշան փոփոխության:

Ցածր

Ազդակիրների (օր.՝ համայնք կամ կազմակերպություն) կարիքներն ու մտահոգությունները
մատնանշում են տվյալ ազդակիրների ցածր զգայունությունը ազդեցության հետևանքով ի
հայտ եկած փոփոխություններից:
Առկա ռեսուրսը բավարար է փոփոխությունը կլանելու համար:
Հասանելի են համապատասխան այընտրանքային պահեստային ռեսուրսներ:

Գնահատման հիմքում ընկած են Աղյուսակ 3-ում ներկայացված գնահատման չափանիշները:
Աղյուսակ 3: Նշանակալիության աստիճանները
Ազդակրի զգայունությունը

Ազդեցության
ուժգնությունը

Բարձր

Միջին

Ցածր

Բարձր

Մեծ

Չափավոր մեծ

Չափավոր փոքր

Միջին

Չափավոր մեծ

Չափավոր

Փոքր

Ցածր

Չափավոր փոքր

Փոքր

Անտեսելի փոքր

Աննշան

Աննշան

Աննշան

Աննշան

Ազդեցությունների նշանակալիությունը որոշվում է ելնելով դրանց կարևորությունից, ազդակիրների
զգայունությունից և սպասվող փոփոխությունների աստիճանից կամ բնույթից: Օրինակ՝ ցածր
կարևորության չափավոր բացասական ազդեցությունը առավել ցածր նշանակալիություն ունի քան բարձր
կարևորության չափավոր բացասական ազդեցությունը:
Ազդեցության նշանակալիութան գնահատման համար կիրառվում են հետևյալ տերմինները:
■
Մեծ դրական կամ բացասական – երբ տվյալ իրադարձությունը կհանգեցնի առկա պայմանների
նշանակալի բարելավման կամ վատթարացման:
■
Չափավոր դրական կամ բացասական – երբ տվյալ իրադարձությունը կհանգեցնի առկա
պայմանների նկատելի բարելավման կամ վատթարացման:
■
Աննշան դրական կամ բացասական – երբ տվյալ իրադարձությունը կհանգեցնի առկա պայմանների
աննշան բարելավման կամ վատթարացման:
■
Աննշան – երբ տվյալ իրադարձությունը չի հանգեցնի առկա իրավիճակի գրեթե ոչ մի բարելավման
կամ վատթարացման:
Բացասական ազդեցության դեպքում, այս մեթոդաբանությունը կիրառվել է թե´ մինչ մեղմացման
միջոցառումները, թե´
ետմեղմացման շրջանում, նույնականացնելու համար հնարավոր բոլոր
Նախագծի համարը:
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ազդեցությունները: Նշանակալիության աստիճանը հանդիասնում է ազդեցության նշանակալիության
սահմանման հիմնական ուղեցույց: Այնուամենայնիվ ստացված արդյունքները ենթարկվել են
մասնագիտական և փորձագիտական վերանայման և հարկ եղած դեպքերում ենթարկվելու են որոշակի
փոփոխությունների:

Մեղմացման միջոցառումներ
Գնահատման տվյալներից ելնելով առաջարկվել են մեղմացման միջոցառումներ, որոնք պետք է
կիրառվեն հարկ եղած դեպքում ազդեցության հնարավոր նշանակալիությունը ու սոցիալական
հետևանքները մեղմելու կամ հարթելու համար: Այս միջոցառումները կիրառելի են շահագործման
մեկնարկի և ընթացքի փուլերում:

Մնացորդային ազդեցության գնահատում
Մեղմացման միջոցառումների կիրառմանը հաջորդում է հնարավոր մնացորդային ազդեցությունների
գնահատումը:

Ենթադրություններ և սահմանափակումներ
Սոցիալական և առողջապահական ազդեցության գնահատման շրջանակներում արված
ենթադրություններն ու սահմանված բոլոր սահմանափակումները ներկայացված են ստորև.
■

WSP-ին երրորդ կողմից տրամադրված տվյալներն ամբողջական են և ճշգրիտ

■

Օգտագործվող տարածքների չափերը զգալի փոփոխություններ չեն կրի

բոլոր

■
Գործողությունները կիրականացվեն առանց ստորև «Ծրագրի հակիրճ նկարագրություն» բաժնում
ներկայացվածից էական շեղումների
■
Շահագործման շրջանակներում բոլոր
արդյունաբերական աշխատանքային ժամերին և

գործողությունները

կատարվելու

են

ընդունված

■
Սույն զեկույցի շրջանակներում առաջարկվող մեղմացման և վերականգնման միջոցառումները
կիրականացվեն պատշաճ կերպով:

2.4. Կիրառվող սոցիալական և առողջապահական չափորոշիչներ և ուղեցույցներ
Ուսումնասիրության և գնահատման ընթացքում WSP-ն հաշվի է առել մի շարք միջազգային սոցիալական
և առողջապահական ուղեցույցներ և չափանիշներ, որոնք կիրառելի են Թեղուտի լեռնահանքային
համալիրի գործունեության նկատմամբ: ԱղյուսակԱղյուսակ 4-ում ներկայացված է վերոնշյալ
ուղեցույցների հակիրճ նկարագիրը:
Աղյուսակ 4: Միջազգային չափանիշների և ուղեցույցների նկարագիրը
Ուղեցույց
ՄԱԿ-ի
գլոբալ պայմանագիր

Պահանջները
Նախաձեռնություն, որի շրջանակներում ընկերությունները գնահատում են իրենց
գործունեությունը ըստ մարդու իրավունքների, աշխատանքային հարաբերությունների,
շրջակա միջավայրի պաշտպանության և կոռուպցիայի դեմ պայքարի ոլորտների 10
սկզբունքների, որոնք մեջբերված են՝
■

Մարդու իրավունքների համընդհանուր հռչակագրից

■
Աշխատանքի միջազգային կազմակերպության (ԱՄԿ) աշխատանքի հիմնարար
սկզբունքների եւ իրավունքների հռչակագրից
■

Ռիո դե Ժանեյրոյի շրջակա միջավայրի և զարգացման վերաբերյալ հռչակագրից

■

ՄԱԿ-ի կոռուպցիայի դեմ կոնվենցիայից

Մարդու իրավունքներին և աշխատանքային հարաբերություններին առնչվող
սկզբունքները, որոնք կարող են ունենալ սոցիալական և առողջապահական ազդեցություն՝
Նախագծի համարը:
Ամսաթիվը: 05/12/2014
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հետևյալն են.
■
Սկզբունք 1: Գործարարները պարտավոր են հարգել միջազգայնորեն հռչակված
մարդու իրավունքներն ու սատարել դրանց պաշտպանությանը:
■
Սկզբունք 2: Գործարարները պարտավոր են վստահեցնել, որ հանցակից չեն
մարդու իրավունքների ոտնահարման:
■
Սկզբունք 3: Գործարարները պետք է հետամուտ լինեն միությունների ստեղծման
ազատությանն ու կոլեկտիվ պայմանագրերի կնքման իրավունքի ապահովմանը:
■
Սկզբունք 4: Գործարարները պետք է հետամուտ լինեն հարկադիր և պարտադիր
աշխատանքի բոլոր դրսևորումների վերացմանը:
■
Սկզբունք 5: Գործարարները պետք է հետամուտ լինեն մանկական աշխատուժի
չարաշահման դրսևորումների վերացմանը:
■
Սկզբունք 6: Գործարարները պետք է պետք է հետամուտ լինեն աշխատանքի և
զբաղվածության բնագավառներում խտրականության դրսևորումների վերացմանը:

ՏՀԶԿ
ուղեցույցները բազմազգ
ձեռնարկությունների
համար

1976 թ. կազմված ՏՀԶԿ ուղեցույցները բազմազգ ձեռնարկությունների համար վերջին՝
հինգերորդ անգամ լրամշակվել են 2011թ.: Ուղեցույցները պարունակում են
պատասխանատու գործարար վարվելակերպի կանոններ, և աշխարհի բոլոր
տարածաշրջանները ներկայացնող 44 անդամ պետութունները, որոնց պատկանում է
արտասահմանյան ուղղակի ներդրումների 85 %-ը, խրախուսում են իրենց
ձեռնարկություններին պահպանել այս կանոնները ցանացած գործունեություն
իրականացնելիս:

Համաշխարհային բանկի
գործառնական ուղեցույցներ

Համաշխարհային բանկի նախագծերն ու գործունեությունը ղեկավարվում են
Համաշխարհային բանկի գործառնական ձեռնարկում սահմանված Գործառնական
քաղաքանությամբ (ԳՔ): Սույն քաղաքականության նպատակն է ապահովել
իրականացվող նախագծերի տնտեսական, ֆինանսական, սոցիալական և
բնապահպանական պատշաճությունը:
ԳՔ 4.03 կատարողական չափորոշիչները (ԿՉ) նախատեսված են Համաշխարհային բանկի
կողմից մասնավոր հատվածում տնտեսական զարգացման ծրագրերի ֆինանսավորման
շրջանակներում մասնավոր հատվածին առավելագույն համապատասխանեցված
սոցիալական և բնապահպանական չափորոշիչների կիրառման համար: Սա նաև
Համաշխարհային բանկին թույլ է տալիս ունենալ առավել հետևողական
քաղաքականություն և խթանում է համագործակցությունը Համաշխարհային բանկի խմբի
հետ:
Համաշխարհային բանկը որդեգրել է ՄՖԿ կատարողական ստանդարտները, որպես
«Համաշխարհային բանկի կատարողական չափորոշիչներ» բանկի կողմից
ֆինանսավորվող այնպիսի ծրագրերի (կոմպոնենտների) ֆինանսավորման համար, որոնք
նախագծված են, պատկանում են, կառուցված են կամ իրականացվում են մասնավոր
իրավաբանական անձանց կողմից:
Համաշխարհային բանկի ութ ԿՉ հետևյալն են.
■
ԿՉ 1՝ Շրջակա միջավայրի և սոցիալական ռիսկերի ու ազդեցությունների
գնահատում և կառավարում
■

ԿՉ 2՝ Աշխատանք և աշխատանքային պայմաններ

■

ԿՉ 3՝ Ռեսուրսի արդյունավետությունը և աղտոտվածության կանխումը

■

ԿՉ 4՝ Համայնքի առողջությունը, անվտանգությունը և ապահովությունը

■

ԿՉ 5՝ Հողերի ձեռքբերում և վերաբնակեցում

■
ԿՉ 6՝ Կենսաբազմազանության պահպանում և բնական ռեսուրսների կայուն
կառավարում
Նախագծի համարը:
Ամսաթիվը: 05/12/2014
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■

ԿՉ 7՝ Տեղաբնակ մարդիկ

■

ԿՉ 8՝ Մշակութային ժառանգություն

Նշվածներից սոցիալական և առողջական հարցերիին առնչվում են ԿՉ 2, 4, 5 և 7-ը.
ՄՖԿ7

ՄՖԿ ուղեցույցները, քաղաքականությունը, կատարման ստանդարտները և դիրեկտիվները
կոչված են սահմանելու միջազգային հիմնարար ստանդարտներ, որոնք կապահովեն
բնապահպանական և սոցիալական ստանդարտների կիրառումը մասնավոր
ֆինանսավորմամբ ծրագրերի կողմից:.
Ստորև ներկայացված են ՄՖԿ չափորոշիչներն ու ուղեցույցները.
■
Սոցիալական և բնապահպանական կայունության կատարողական ութ
չափորոշիչները
■

Ուղեցույցների նշումներ և հղվող փաստաթղթեր:

■
ՄՖԿ բնապահպանական, առողջապահական և անվտանգության ուղեցույցներ
հանքային արդյունաբերության համար:
■

Խմելու ջրի որակի ուղեցույց՝ վերցված ԱՀԿ չափորոշիչներից և

■

ԱՀԿ օդի որակի ուղեցույցների գլոբալ լրամշակումներ:

ՄՖԿ կատարողական չափորոշիչները կիրառելի են զարգացող շուկաներում մասնավոր
հատվածի նախագծերի շրջանակներում: Յուրաքանչյուր չափորոշիչ ունի
առանձնահատուկ խորհրդատվական պահանջներ, որոնք ներառված են ընդհանուր
պահաջներում, որոնք ներկայացված են «Բնապահպանական և սոցիալական ռիսկերի և
ազդեցությունների գնահատում և կառավարում» կատարողական չափորոշիչ 1-ում: Այս
պահանջները հիմք են հանդիսանում Էկվատորի սկզբունքների և կատարողական
չափորոշիչների համար, որոնց կիրառումը պարտադիր է որոշ երկրներում իրականացվող
նախագծերի համար, ինչպես արդեն նշվել է վերևում: ԿՉ 1-ը սահմանում է (I) նախագծերի
բնապահպանական և սոցիալական ազդեցությունների, ռիսկերի և հնարավորությունների
ամբողջական գնահատման անհրաժեշտությունը, (II) համայնքների արդյունավետ
ներգրավվածությունը նախագծին վերաբերող տեղեկատվության հանրամատչելիության
ապահովման և համայնքների անդամների հետ նրանց վրա հնարավոր ազդեցության
հարցերի քննարկման ճանապարհով և (III) նախագծի ողջ կենսագործունեության
ընթացքում նախագիծն իրականացնողների կողմից բնապահպանական և սոցիալական
գործունեության պատշաճ կառավարումը:
Ի լրումն դրան, ՄՖԿ պատրաստել է «Առողջապահական ազդեցության գնահատման
ներածություն», որը կատարողական չափորոշիչներին կից փասաթուղթ է՝
առողջապահական ազդեցության գնահատումը (ԱԱԳ) և գործունեության
առողջապահական ազդեցությունների նույնականացումն ուղղորդելու համար:

7

Էկվատորի
սկզբունքներ
(ԷՍ)

Էկվատորի սկզբունքները սահմանվել են 2006թ.՝ առաջատար ֆինանսական
կազմակերպությունների կողմից, որպես իրենց կողմից ֆինանսավորվող նախագծերի
բնապահպահպանական և սոցիալական կառավարման համար ուղեցույցների
կամավորական փաթեթ: Ծրագիրը ֆինանսավորող կողմը ստորագրել է Էկվատորի
սկզբունքները (փաստաթուղթը վերջին անգամ լրամշակվել է 2013թ. որպես ԷՍIII):
Ծրագիրը Էկվատորի սկզբունքների կիրառության տիրույթում է՝ շնորհիվ այն փաստի, որ
ծրագրի կապիտալը գերազանցում է 10 միլիոն ԱՄՆ դոլարի սահմանը և ծրագիրն
իրականացվում է մի երկրում, որը Համաշխարհային բանկի կոմից չի սահմանվում իբրև
բարձր եկամտաբերությամբ տնտեսություն ունեցող:

ԱՀԿ
միջազգային

ՄԱՊԿ միջազգային օրենսդրական գործիքներ են, որոնք սահմանում են հետևյալ

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպություն
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Ուղեցույց
առողջապահական
կանոնակարգեր
(ՄԱՊԿ)

Պահանջները
պահանջները բոլոր անդամ երկրների համար՝ ներառյալ Հայաստանը.
■
Զեկուցել ԱՀԿ-ին կոնկրետ հիվանդությունների բռնկումների և առողջապահական
միջոցառումների մասին
■
Առկա ազգային ռեսուրսներն օգտագործելով ստեղծել և զարգացնել հանրային
առողջապահության հիմնարար հզորություններ առողջապահական հսկողություն
իրականացնելու և պատշաճ արձագանքելու համար:
Այս ամենը կոչված է կանխելու և արագ արձագանքելու այն ռիսկերին, որոնք կարող են
անդրսահմանային սպառնալիք հանդիսանալ միջազգային հանրության համար:

ԱՀԿ
առողջապահ
ական
ուղեցույցներ

ԱՀԿ-ն մշակել է գլոբալ ուղեցույցներ՝ փաստերի պատշաճ օգտագործման համար:

Աշխատանքի միջազգային
կազմակերպության
(ԱՄԿ)
չափորոշիչները

ԱՄԿ մշակել և զարգացրել է միջազգային աշխատանքային չափորոշիչների համակարգ,
որի նպատակն է հնարավորություն տալ կանանց և տղամարդկանց ունենալ
համապատասխան և արդյունավետ աշխատանք՝ պահպանելով ազատությունը,
հավասարությունը, անվտանգությունը և արժանապատվությունը:

Այն խորհրդատվական փաստաթղթերը, որոնք կարող են ազդեցություն ունենալ
առողջապահական քաղաքականության և կլինիկական միջամտության վրա, համարվում
են ուղեցույցներ ԱՀԿ նպատակների իրագործման համար:

Սրանք այն գլխավոր նախապայմաններն են, որոնք գլոբալ տնտեսական աճը կդարձնեն
շահավետ բոլորի համար:
Վերոնշյալներն իրավական գործիքներ են կազմված ԱՄԿ անդամների կողմից և
սահմանում են աշխատավայրում հիմնարար սկզբունքներն ու իրավունքները թե´ որպես
պարտադիր միջազգային պայմանագրեր (կոնվենցիաներ), որոնք կարող են վավերացվել
անգամ պետությունների կողմից, թե´ որպես ոչ պարտադիր ուղեցույցներ
(խորհրդատվություն):
ԱՄԿ կողմից սահմանված ութ հիմնարար կոնվենցիաները ներառում են .
■
Միությունների ստեղծման ազատությունն ու կոլեկտիվ պայմանագրերի կնքման
իրավունքի ճանաչում:
■

Հարկադիր և ստիպողական աշխատանքի բոլոր դրսևորումների վերացում:

■

Մանկական աշխատուժի չարաշահման դրսևորումների վերացում:

■
Աշխատանքի և զբաղվածության բնագավառներում խտրականության
դրսևորումների վերացում:
ԱՄԿ մշակել է նաև չորս այլ կոնվենցիաներ, որոնց նպատակն է քաջալերել անդամ
պետություններին դրանց վավերացնելու հարցում:
ԱՄԿ չափորոշիչները, որոնք վերաբերում են սոցիալական և առողջապահական
ոլորտներին, ներառում են նաև հնարավորությունների և վերաբերմունքի
հավասարություն:
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3. Թեղուտի լեռնահանքային համալիրի կառուցման և
գործունեության ծրագրի հակիրճ նկարագիրը
Թեղուտի լեռնահանքային համալիրը տեղակայված է ՀՀ Լոռու մարզում, մարզի հիմնական վարչական
կենտրոն հանդիսացող Վանաձոր քաղաքից դեպի հյուսիս-արևելք՝ 70 կմ հեռավորության վրա (տես.
կարմիր կետը Պատկեր 3-ում): Մարզի երկրորդ խոշոր քաղաք Ալավերդուց համալիրը 32կմ
հեռավորության վրա է՝ դեպի հարավ-արևմուտք: Համալիրը կհանձնվի շահագործման 2014թ.
դեկտեմբերից:
Պատկեր 3: Թեղուտի պղինձ-մոլիբդենային հանքավայրի տեղադիրքը, ՀՀ Լոռու մարզ

Թեղուտի լեռնահանքային համալիրի կառուցման և գործունեության ծրագիրը (այսուհետ՝ Ծրագիր)
ներառում է հետևյալ հիմնական կոմպոնենտները:


64 մլն մ3 մակաբացման ապարների և դրանց վրայի հողի բերրի շերտի հեռացում:


121 հա մակերեսով բացահանքի ձևավորում՝ 1.5 x 1 կմ երկարությամբ և լայնությամբ, 480 մ
խորությամբ

Հարստացուցիչ ֆաբրիկայի կառուցում, որի արտադրողականությունը կազմում է տարեկան 52,787
տոննա պղնձի խտանյութ և տարեկան 812 տոննա մոլիբդենի խտանյութ, որը ստացվում է տարեկան 7 մլն
տոննա հանքաքարի վերամշակումից:

Առանձնացված տարածքների հատկացում՝ մակաբացման ապարների լցակույտերի, օքսիդացած
ապարների լցակույտերի և պոչանքային տնտեսության համար:

Ջրի մաքրման ավազանների և բնական ջրհոսքերի ուղղությունը փոխող ջրատար ուղիների
ստեղծում՝ ոպես դրենաժային համակարգի մի մաս:

Լեռնահանքային համալիրում վարչական, աշխատակիցների բարօրության, գործարանի և
մեքենաների տեխսպասարկման համար նախատեսված շինությունների կառուցում:

Ճանապարհային ենթակառուցվածք, որը կներառի ներքին, արտաքին և համալիրի տարածքը
շրջանցող ճանապարհներ:
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3.1. Թեղուտ ՓԲԸ աշխատուժի նկարագիրը
2014 թ. դեկտեմբերի դրությամբ, Ծրագրի շրջանակներում աշխատում է 1,377 մարդ (ներառյալ
հյուրանոցային և սննդի ծառայություններ մատուցող «Վալլեքս Տուր» ՓԲ ընկերության 148
աշխատակիցները): Աշխատակիցների սեռական, համայնքային և տարիքային բացվածքը ներկայացված է
հետևյալ աղյուսակում.
Աղյուսակ 5: Դեկտեմբերի 14-ի դրությամբ Ծրագրի աշխատակիցների սեռական, համայնքային և
տարիքային բացվածքը:
Տղամարդ
Հեռավ.
Բնակ.վայր

Թեղուտից,

Ընդհ.

կմ

18-30

կին

31-45

Ընդհ. տարե- տարեկան

կան

45
տարեկանից

18-30

31-45

Ընդհ. տարե- տարեկան

բարձր

կան

45
տարեկանից
բարձր

Թեղուտ

0

179

130

50

29

51

49

7

23

19

Շնող

5

253

223

62

57

104

30

6

17

7

Ալավերդի

31

473

442

154

126

162

31

17

5

9

Աղթալա

13

40

26

7

6

13

14

1

6

7

Այրում

14

3

2

1

1

0

1

0

1

0

ճոճկան

15

55

55

20

17

18

0

0

0

0

Հաղպատ

20

24

24

8

8

8

0

0

0

0

Աքորի

31

25

25

14

5

6

0

0

0

0

Օձուն

35

70

69

22

20

27

1

0

0

1

Թումանյան

40

8

8

2

0

6

0

0

0

0

Վանաձոր

71

34

31

9

7

15

3

1

1

1

86

80

27

27

26

6

1

3

2

1,250

1,115

376

303

436

135

33

56

46

64

55

16

12

27

9

4

1

4

Այլ վայրեր

63

59

18

17

24

4

2

1

1

Ընդհանուր

1,377

1,229

410

332

487

148

39

58

51

Լոռի համայնքի
այլ համայնքներ
Լոռու մարզից
աշխատակիցների
ենթագումար

Երևան

190

Ծրագրում ներգրավված աշխատակիցների 18,4%-ը (253 մարդ) Շնողից է և 13%-և (179 մարդ)՝ Թեղուտից:
Աշխատակիցների 90%-ից ավելին Լոռու մարզից են: «Թեղուտ» ՓԲ ընկերությունն իր աշխատակիցներին
ապահովում է անվճար փոխադրումով իրենց բնակավայրից դեպի հանքային համալիր և հակառակը:
Շահագործման փուլում Թեղուտ ՓԲ ընկերությունը նախատեսում է կրճատել աշխատակիցների թիվը 280ով: Երկու համայնքներից սննդի արտադրությամբ զբաղվող ութ մանր և միջին ձեռնարկություններ սնունդ
են մատակարարում լեռնահանքային համալիր: Նշված ութ ձեռնարկություններից երկուսի արտադրանքը
սպառվում է բացառապես Թեղուտ ընկերության կողմից:
Հանքի շահագործման արդյունքում առաջանալու են արտահոսող, վտանգավոր և անվտանգ թափոններ,
վտանգավոր նյութերի օգտագործման և պահպանման պայմանների անհրաժեշտություն, օդի աղտոտում և
աղմուկ, էլեկտրաէներգիայի սպառում, լանդշաֆտի փոփոխություններ, լեռնահանքային համալիրի
առնթեր տարածքների դիտվող պատկերի փոփոխություն: Առօրյա շահագործման շրջանակներում
իրականացվող գործողությունները կարող են հանգեցնել առողջապահական և անվտանգության ռիսկերի
աշխատուժի և շրջակա համայնքների համար, որոնք ենթարկվում են օգտագործվող վնասակար նյութերի
ազդեցությանը, Ծրագրի շրջանակներում հանրային ճանապարհային ցանցով իրականացվող
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երթևեկությանը, մակաբույծների զարգացման նախապայմանների ու վարակիչ հիվանդությունների
փոխանցման հավանականությանը (օդակաթիլային կամ սեռական ճանափարհով փոխանցվող
հիվանդությունների փոխանցման վտանգի աճը՝ աշխատուժի ներհոսքով պայմանավորված):
Առաջարկվող
առողջապահական
և
անվտանգության
ծրագրերի
իրագործումն
ու
դրանց
համապատասխան դասընթացների անցկացումը, կանոնակարգերի կիրառումն ու մոնիթորինգը բոլոր
աշխատակիցների, ենթակապալառուների և այցելուների համար զգալիորեն կկրճատի հանքային
շահագործման և հանքանյութի հարստացման ընթացքում պատահարների քանակն ու ծանրությունը:
Տնային տնտեսությունների շրջանում ներկա առողջական վիճակը կարող է փոփոխվել նաև
աղքատության մակարդակի, թմրադեղերի և ալկոհոլի շահագործման, առողջապահական ռեսուրսների
հասանելիության, բնակարանային պայմանների բարելավման և ներգաղթած աշխատանք փնտրողների՝
անհատների վրա հոգեբանական ազդեցության հետևանքով: Աշխատուժի ներհոսքը կարող է զգալի ճնշում
գործադրել առկա առողջապահական և ծառայությունների ենթակառուցվածքի վրա: Առողջական
կարգավիճակի փոփոխության ցուցանիշները կարելի է տարանջատել ըստ խոցելիության աստիճանի/ կամ
սեռական պատկանելության: Օրինակ՝ կանանց և երեխաների շրջանում փոփոխությունը ժամանակի
ընթացքում տարբերվում է նույն ժամանակահատվածում տղամարդկանց շրջանում գրանցված
փոփոխություններից:
Առողջական վիճակի փոփոխության պատճառ կարող են հանդիսանալ նաև պատահարները կամ
արտակարգ իրավիճակները՝ որոնք կարող են գրանցվել պոչամբարում:

3.2. Փաստերի ուսումնասիրություն
«Թեղուտ» ՓԲԸ ձեռնարկել է և 2006 թ. ավարտին է հասցրել Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության
գնահատում (ՇՄԱԳ) փաստաթղթի կազմումն ու փորձաքննության ապահովումը: Ծրագրի իրականացման
ազդեցության կառավարման շրջանակը, որը ներառում է պարբերաբար կատարվող, ինչպես նաև
չնախատեսված և արտակարգ իրավիճակների արդյունքում ի հայտ եկած բնապահպահական և
սոցիալական խնդիրների մեղմացման և վերահսկման միջոցառումների ամփոփումը, ներկայացված է
Բնապահպանական և սոցիալական կառավարման 2010թ. պլանում: Քանի որ ազդեցության նախնական
գնահատումը չէր համապատասխանում ՄՖԿ պահանջներին, իրականացվել է վերոնշյալ պահանջները
բավարարող հավելյալ տեղեկատվություն հավաքագրում և գնահատում: Հավելյալ տեղեկատվության
հավաքագրման և հետագա գնահատման պահանջները ներկայացված են 2014թ. բնապահպանական և
սոցիալական գործողությունների պլանում:

3.3. Հողատարածքների ձեռքբերում
Թեղուտի պղինձ-մոլիբդենային հանքավայրի շահագործման ծրագրի իրականացման նպատակով ՝
«Թեղուտ» ՓԲԸ մի շարք ֆիզիկական անձանցից ձեռք է բերել հողամասեր: Հանքային համալիրի
նախնական
տարածքի
ընդլայնման
նպատակով
հողատարածքներ
ձեռք
բերելու
համար
հողատարածքների սեփականատերերին վճարվել է փոհատուցում: Հանքային համալիրի նախնական
տարածքը կազմում էր
226.8 հեկտար, այդ թվում 66,5 հեկտար մակերեսով գյուղատնտեսական
նշանակության հողատարածք (123 միավոր հողամաս) Շնող համայնքում և 15 հեկտար մակերեսով
գյուղատնտեսական նշանակության հողատարածք (41 միավոր հողամաս)՝ Թեղուտ համայնքում:
Ֆիզիկական վերաբնակեցման դեպքեր չեն գրանցվել:

Հողամասերի ձեռքբերումն իրականացվել է ինչպես սեփականատերերի հետ կնքված քաղաքացիաիրավական պայմանագրերի հիման վրա, այնպես էլ՝ Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության 2007 թվականի նոյեմբերի 1-ի № 1279-Ն որոշմամբ սահմանված ընթացակարգերով:
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Սեփականատերերի հետ կնքված քաղաքացիաիրավական պայմանագրերի հիման վրա հողամասեր
ձեռք բերելիս տվյալ գույքի գինը որոշվել է փոխադարձ համաձայնությամբ՝ հիմք ընդունելով տվյալ
հողամասի շուկայական արժեքը:
Այն դեպքերում երբ փոխանակումը գյուղատնտեսական նշանակության այլ հողատարածքի հետ
(առնվազն 15%-ով մեծ) ընդունելի տարբերակ չի եղել հողատարածքների սեփականատերերի համար,
նրանց վճարվել է դրամական փոխհատուցում է (շուկայական գնից 15%-ով բարձր):
Օտարվող գույքի շուկայական արժեքի որոշման նպատակով «Թեղուտ» ՓԲ ընկերությունը
համապատասխան պայմանագիր է կնքել «Անշարժ գույքի գնահատման գործունեության մասին»
Հայաստանի Հանրապետության օրենքի համաձայն անշարժ գույքի գնահատման գործունեություն
իրականացնող լիցենզավորված անձի՝ «Օլիվեր գրուպ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ
ընկերության հետ: Գնահատման աշխատանքներն ավարտվել են 25.03.2008թ., և 158 միավոր՝ 79.53 հեկտար
ընդհանուր մակերեսով հողամասերի գումարային շուկայական արժեքը գնահատվել է 43,832,000 դրամ:
Թեղուտ ՓԲ ընկերությունն առաջարկել է աջակցել հողատարածքների սեփականատերերին՝
իրականացնել իրենց հողատարածքի անկախ, այլընտրանքային գնահատում: Սակայն որևէ արձագանք
սույն առաջարկի վերաբերյալ հողատարածքների սեփականատերերի կողմից չի եղել: Թեղուտ ՓԲ
ընկերության որդեգրած մոտեցումը նպատակ է ունեցել համապատասխանել հողատարածքների
ձեռքբերման օրենսդրությամբ սահմանված պահանջներին, ապահովելու համար լիարժեք փոխհատուցում
և դիրքորոշում, որը գերազանցում է նվազագույն պահանջները:

3.4. Խորհրդատվություն և բողոքարկման մեխանիզմներ
ՄՖԿ պահանջներին համապատասխան Ծրագրի համար մշակվել է Շահառուների ներգրավման պլան,
որում ներկայացվում են Ծրագրի նկարագիրը, նախկինում եղած և ապագայում ծրագրվող ներգրավման
միջոցառումները:
Շահառուների ներգրավման միջոցառումների մեկնարկ հանդիսացան 2006թ. ՇՄԱԳ գործընթացի
շրջանակներում համապատասխան շահառուների հետ քննարկումները, որոնք իրականացվեցին ՀՀ
օրենսդրության համաձայն:
Ներգրավման միջոցառումները ներառում են (սակայն չեն սահմանափակվում).
■
Շահառուների համար կազմակերպված մի շարք շրջայցեր լեռնահանքային համալիրում՝
Ծրագիրը, իրականացվող աշխատանքներն ու առընթեր ենթակառուցվածքներն առավել պարզ
ներկայացնելու համար:
■
Նախագծային և ՇՄԱԳ փաստաթղթերի հանրային հասանելիությունը ընկերության Երևանի,
Թեղուտի և Ալավերդու գրասենյակներում:
■
Լեռնահանքային համալիրի 1:5,000 մասշտաբային մոդելի հասանելիությունը լեռնահանքային
համալիրում:
■
2006թ. մարտ ամսին կազմակերպված հասարակական լսումները ՇՄԱԳ հեղինակի
մասնակցությամբ: Լսումներն ունեցել են 74 մասնակից՝ ներառյալ համայնքների ղեկավարները,
ներկայացուցիչներ Երևան և այլ քաղաքներից, տեղական համայքներից, միջազգային բնապահպանական
հաստատություններից, ՀԿ-ներ, լրագրողներ և հանքային ոլորտի մասնագետներ:
■

2006թ. մայիսին կազմակերպված հավելյալ հանրային հանդիպումներ:

■
Ընկերությունը
հրապարակել
է
նախատեսվող
հասարակական
լսումների
մասին
տեղեկատվությունը հանրապետական պարբերականներով և ապահովել է Երևանից և Ալավերդուց
մասնակցել ցանկացող շահառուների փոխադրումը: Հասարակական լսումներից առաջ կազմակերպվել է
շրջայց ապագա լեռնահանքային համալիրի տարածքով: 62 մարդ է մասնակցել՝ ներառյալ տեղի
բնակիչներ, փորձագետներ և ՀԿ ներկայացուցիչներ:
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■
Հետագայում անցկացվել են բազմաթիվ հանրային հանդիպումներ: Սկսած 2013թ.-ից,
Շահառուների ներգրավման ծրագրի շրջանակներում պարբերաբար անցկացվում են հանդիպումներ
շահառուների հետ (առնվազն եռամսյակային պարբերությամբ), որտեղ քննարկվում են Ծրագրին
վերաբերող տարբեր հարցեր:
■
Փոխգործակցություն հողատարածքների սեփականատերերի հետ: Հողատարածքների ձեռքբերման
անհրաժեշտության պարագայում կատարվել է փոխհատուցում ՀՀ օրենքի համաձայն՝ սեփականության
շուկայականից 15%-ով բարձր գնով: Գյուղատնտեսական հողատարածքների սեփականատերերին
առաջարկվել է շարունակել իրենց գյուղատնտեսական գործունեությունը ընկերությանը պատկանող այլ
հողատարածքներում:
■
«Թեղուտ» ՓԲ ընկերությունը համագործակցում է տեղական լրատվամիջոցների հետ:
Պարբերաբար անցկացվում են հարցազրույցներ և մամուլի ասուլիսներ: Ընկերության մասին
տեղեկատվությունը հասանելի է ընկերության կայքում:
■
2010թ. ներկայացվել է անվտանգությանը վերաբերող տեղեկատվության պրեզենտացիա, որին
ներկա են եղել տեղական համայնքների, ՀԿ-ների և լրատվամիջոցների ներկայացուցիչներ:
■
WSP-ն հանդիպել է ազդակիր գյուղերի ներկայացուցիչների հետ Թեղուտում և Շնողում,
մասնավորապես՝ գյուղապետերի և Շնողի բժշկական ամբուլատորիայի ներկայացուցիչների հետ:
Հանդիպումների նպատակն էր սահմանել հանքարդյունաբերական ծրագրի ներուժի և մարդկանց կողմից
ակնկալվող ազդեցությունների շրջանակը: Սույն հանդիպումները հանդիսանում են հենակետային
ուսումնասիրության անցկացման մեթոդաբանության մի մասը:
Սույն զեկույցի ամփոփումից հետո այն հրապարակվեց և ներառվեց շահառուների հետ հերթական
հանդիպման օրակարգում: Նախագիծի էլեկտրոնային տարբերակը հրապարակվեց «Թեղուտ»
ՓԲ
ընկերության կայքում, իսկ տպագրված տարբերակները հասանելի դարձան գյուղերում նախքան
հանդիպումների մեկնարկը: Հանդիպումներից երեք շաբաթ առաջ զեկույցը հասանելի էր հանրությանը:
Շնողի համայնքային դահլիճում անցկացվեցին երեք հանրային խորհրդատվական քննարկումներ:
Առաջինը տեղի ունեցավ երեքշաբթի, ապրիլի 28-ին: Հանդիպումն անցկացրին
WSP-ի
ներկայացուցիչները՝ թարգմանիչների օգնությամբ: Հանդիպման շրջանակներում ներկայացվեց
նախնական գնահատման ընթացքում հայտնաբերված հնարավոր զգալի ազդեցությունների վերաբերյալ
ակնարկը՝ պրեզենտացիայի տեսքով: Հանդիպման նպատակն էր ստանալ ազդակիր համայքների
արձագանքը և պարզել սույն զեկույցում տեղ գտած վտանգների ու վտանգների գնահատման նրանց
ընկալումը: Երկրորդ հանդիպումն անցկացվեց հաջորդ օրը՝ ապրիլի 29-ին, ժամը 16:00: Հանդիպումը
կրկին անցկացրեցին WSP-ի ներկայացուցիչները (թարգմանիչների օգնությամբ): Հանդիպման նպատակը
նույնն էր ինչ նախորդինը: Նախնական ծրագրով նախատեսվում էր ներկայացնել պրեզենտացիան և
քննարկել յուրաքանչյուր զգալի ազդեցություն, սակայն որոշվեց, որ առավել նպատակահարմար կլինի
հանդիպումն անցկացնել հարց ու պատասխանի ձևաչափով: Հանդիպմանը ներկա էին շուրջ 30 մասնակից:
Հարց ու պատասխանի ձևաչափը հնարավորություն տվեց տեղի բնակիչներին անել իրենց
մեկնաբանությունները գնահատման մեջ ներառված ազդեցությունների վերաբերյալ, ինչպես նաև այն
ազդեցությունների հնարավոր ազդեցությունների վերաբերյալ, որոնք չեն ընգրկվել գնահատման մեջ:
Հանդիպումները թույլ տվեցին WSP-ին կողմնորոշվել, արդյոք ռիսկերի դասակարգումը ճիշտ է ընկալվել
բնակչության կողմից: Խորհրդակցությանը հաջորդեց բաց (open book) քննարկում, որը թույլ տվեց
անհատներին մեկ առ մեկ բարձրացնել իրենց հուզող բոլոր հարցերն ու արտահայտել իրենց
դիրքորոշումները:
Խորհրդատվական երրորդ հանդիպումը նախատեսվում էր կանանց և խոցելի խմբերի համար:
Հանդիպումը տեղի ունեցավ ապրիլի 30-ին, ժամը 16:00:
Այս հանդիպումը նույնպես անցկացվեց բաց հարց ու պատասխանի ձևաչափով: Հանդիպման նպատակն
էր պարզել, թե ինչպիսին է ազդեցությունների ընկալումն առավել փոքր թիրախային խմբերում: Ապրիլի 27ին մեկնարկած հանդիպումների շրջանակներում անցկացվեցին հանդիպումներ այլ շահառուների հետ.
հանդիպում Թեղուտ և Շնող համայնքների ղեկավարների հետ, հանդիպում Շնողի ամբուլատորիայի և
Ալավերդու բժշկական կենտրոնի աշխատակիցների հետ:
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3.4.1. Հաղորդակցություն
Շահառուների ներգրավվածության ապահովման շրջանակներում մշակվել և իրագործվում է
հաղորդակցման ծրագիր, որը սահմանում է Ծրագրի առանցքային փուլերում լուսաբանման ենթակա
տեղեկատվությունն ու շահառուներին, որոնց հետ դրանք պետք է քննարկվեն:
Բողոքարկման մեխանիզմը մշակվել է ՄՖԿ պահանջներին համապատասխան: Մշակվել են հանրային և
ներքին մեխանիզմներ և բողոքների ներկայացման ձևաչափեր, որոնք թույլ կտան արդյունավետ մոտեցում
ցուցաբերել և արդյունավետ արձագանքել բողոքարկումներին:
Մեխանիզմների նպատակն է ապահովել խորհրդակցության վստահելի գործընթաց, որը կհանգեցնի
արդարացի և երկարաժամկետ արդյունքների: Հաղորդակցությունը ենթակա է գրանցման, ինչն իր հերթին
ապահովում է ծագող խնդիրների հստակ և կանխարգելիչ կառավարում:
Վերոնշյալ մեխանիզմները գործելու են համալիրի գործունեության ամբողջ ընթացքում:

4. Սոցիալական և առողջապահական ելակետային
պայմանները
4.1. Ներածություն
Հայաստանի Հանրապետությունը ցամաքային, լեռնային երկիր է Հարավկովկասյան տարածաշրջանում:
Այն հետխորհրդային պետություններից ամենափոքրն է և միաժամանակ ամենախիտ բնակեցվածը:
Հյուսիսից սահմանակից է Վրաստանին, արևելքից՝ Ադրբեջանին, արևմուտքից՝ Թուրքիային և հարավարևմուտքից՝
Իրանին
(Նկար
4):
Հայաստանում
գրանցված
բնակչությունը
(ներառյալ
ժամանակավորապես
բացակայող
բնակիչներն
ու
չհաշվելով
ժամանակավոր
բնակություն
հաստատածներին) 3,017,100 է, 2014թ. հունվարի 1-ի տվյալներով8 (մոտավորապես 63% քաղաքային և 37%
գյուղական).
Նկար 4: Հայաստանի Հանրապետության տեղադիրքը9

Առավել մանրամասն ժողովրդագրական տվյալները ներկայացված են Հավելված Ա-ում:

8

ՀՀԱՎԾ, Հայաստանի Հանրապետության մարզերը և Երևան քաղաքը թվերով 2014.

9
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Թեղուտի հանքավայրը գտնվում է Լոռու մարզում, որը լեռնային շրջան է Հայաստանի հյուսիսում և
զբաղեցնում է 3,799 կմ2 (Հայաստանի մոտավորապես 12.8%): Մարզի հյուսիսային հատվածը սահմանակից
է Վրասատանին (Նկար 5): Մարզի հողատարածքներից մոտավորապես 251,150 հեկտարը (հա)
գյուղատնտեսական հողատարածքներ են, որից 42,074.8 հա (մոտավորապես 17%) վարելահողեր են (սա
կազմում է Հայաստանի գյուղատնտեսական հողերի մոտավորապես 12%-ը և վարելահողերի 9%-ը):
Մարզը կազմված է ութ քաղաքային համայնքներից (կամ քաղաքներից) և 105 գյուղական համայնքներից:
Լոռիում կան 122 գյուղական բնակավայրեր: 2014թ. հունվարի 1-ի տվյալներով Լոռու մարզի գրանցված
բնակչությունը 234,700 է, ինչը կազմում է Հայաստանի ընդհանուր բնակչության 7,6%-ը:
Նկար 5: Հայաստանի մարզերը10

Մարզային տնտեսության հիմնական ճյուղերն են գյուղատնտեսությունն ու արդյունաբերությունը: 2013թ.
Լոռու մարզի տնտեսությունը կազմել է ողջ երկրի արդյունաբերության 6.1%-ը, գյուղատնտեսության 7.3%ը, շինարարության 8.3%-ը և մեծածախ և մանրածախ առևտրի 1.6%-ը: Տարածաշրջանը հայտնի է
հացահատիկի, կարտոֆիլի, բանջարեղենի աճեցմամբ և անասնաբուծությամբ, ինչպես նաև արտադրական
արդյունաբերությամբ՝ որի առավել զարգացած ճյուղերն են սննդի արտադրությունն ու մետալուրգիան:
Վանաձորում, Ալավերդիում և Ստեփանավանում կան տեղական օդանավակայաններ, սակայն
նշավծներից և ոչ մեկը ներկա դրությամբ օդային ծառայություններ չի մատուցում: Գործում է երկաթգիծ՝
Երևան-Թբիլիսի (Վրաստան) ուղեգծի շրջանակներում: Ամսվա զույգ օրերին գնացքը շարժվում է Երևանից
և կանգառում է Վանաձորում 4-5 ժամ անց, իսկ ամսվա կենտ օրերին գնացքը վերադառնում է նույն
ճանապարհով12: Տարածաշրջանում ուղևորափոխադրումներն ու բեռնափոխադրումները հիմնականում
իրականացվում են ավտոճանապարհային փոխադրումների միջոցով:
Որպես հասարակական փոխադրամիջոց մարզում ծառայում են միջքաղաքային ավտոբուսները,
մինիավտոբուսները, որոնք սպասարկում են գյուղերն ու քաղաքները: Դեպի Երևան և Թբիլիսի գործում են
ավտոբուսներ, որոնք շարժվում են ամեն օր Վանաձորից, Սպիտակից, Ալավերդուց, Ստեփանավանից և
Տաշիրից՝ ճանապարհի բնակավայրերում կանգառներ կատարելով14:
Վանաձորը մեծությամբ Հայաստանի երրորդ քաղաքն է և Լոռու մարզկենտրոնը՝ 2013թ. տարեվերջյան
տվյալներով՝ 84,300 բնակչությամբ: Քաղաքը գտնվում է ծովի մակարդակից 1,350մ բարձրության վրա,
Փամբակ և Բազում լեռնաշղթաների միջև ընկած հարթավայրում, որտեղ հատվում են Տանձուտ և Փամբակ
գետերը: Նշված գետերն անցնում են քաղաքի միջով: Քաղաքում, որը ժամանակին ունեցել է զարգացած
արդյունաբերություն, այժմ գործում են բազմաթիվ մանր և միջին արդյունաբերական, առևտրային և
սպասարկման միավորներ: Ալավերդին Դեբեդի կիրճում գտնվող ամենամեծ քաղաքն է և մարզի կարևոր
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արդյունաբերական առևտրային կենտրոններից մեկը՝ մոտավոր 16,500 բնակչությամբ: Ավելին՝ այս
քաղաքը Հայաստան-Վրաստան միակ երկաթուղու վրա է և ամենայն հավանականությամբ հանդիսանալու
է Թեղուտի լեռնահանքային համալիրի հիմնական «մատակարար քաղաքը» Թեղուտից և Շնողից հետո:

4.1.1. Մարզային վարչական կառուցվածքը
Մարզերը պետական կառավարման ստորին օղակներ են: Մարզերի վարչական կառավարումն
իրականացվում է ՀՀ նախագահի «Մարզերում պետական կառավարման մասին» հրամանագրով և այլ
իրավական ակտերով: Յուրաքանչյուր մարզ ունի մարզպետ, ով նշանակվում և պաշտոնազրկվում է
կառավարության որոշմամբ: Մարզպետներն իրագործում են կառավարության տարածքային
քաղաքականությունը, համակարգում են գործադիր մարմինների տարածքային ծառայությունների
գործունեությունը: Մարզպետը, օրենսդրությամբ իրեն վերապահված իրավասության սահմաններում,
մարզի տարածքում կառավարության տարածքային քաղաքականությունն իրականացնում է հետևյալ
բնագավառներում`
- ֆինանսներ,
- քաղաքաշինություն, բնակարանային և կոմունալ տնտեսություն,
- տրանսպորտ և ճանապարհաշինություն,
- գյուղատնտեսություն և հողօգտագործում,
- կրթություն,
- առողջապահություն,
- սոցիալական ապահովություն,
- մշակույթ և սպորտ,
- բնության և շրջակա միջավայրի պահպանություն
- առևտուր, հանրային սնունդ և սպասարկում:
Տարածքային քաղաքականությունը նշված բնագավառներում մարզպետը իրականացնում
մարզպետարանի աշխատակազմի և մարզային ենթակայության կազմակերպությունների միջոցով:

է

Մարզպետը համակարգում է ներքին գործերի և ազգային անվտանգության, պաշտպանության, կապի,
էներգետիկայի, հարկային, արտակարգ իրավիճակների և քաղաքացիական պաշտպանության ու այլ
ոլորտներում
հանրապետական գործադիր
մարմինների
տարածքային
ծառայությունների
գործունեությունը:

4.1.2. Առողջապահության կազմակերպումը Հայաստանում
ԽՍՀՄ-ից Հայաստանը ժառանգել է կենտրոնացված առողջապահական համակարգ, որը
ֆինանսավորվում էր կառավարության կողմից: Անկախացումից հետո առողջապահական համակարգում
արմատական
փոփոխություններ
եղան:
Դրանցից
ամենանշանակալիցը
թերևս
հանրային
ծառայությունների ապակենտրոնացումն էր, որի արդյունքում առողջապահական ծառայությունների
մատուցումն ու դրա համար պատասխանատվությունը փոխանցվեցին տեղական և մարզային
կառավարման մարմիններին՝ բացառությամբ՝ Պետական հիգիենիկ եւ հակահամաճարակային
տեսչության և որոշ երրորդային մակարդակի հիվանդանոցների:
Որակի բարձրացման ու հասանելիության արդյունավետ պլանավորման և համակարգման
տեսանկյունից Հայաստանում առողջապահական համակարգը դեռևս գտնվում է զարգացման կամ
անցումային փուլում: Ոլորտի համակարգումը ներկայումս ունի հետևյալ եռաշերտ բաժանումը.
1.
Ազգային - երրորդական մակարդակի խնամքի հիվանդանոցներ և հակահամաճարակային
ծառայություն:
2.
Մարզային - հիվանդանոցներ
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3.
Համայնքային - առողջության առաջնային պահպանման ծառայություններ:
Մարզային կառավարման մարմինը վերահսկում է խնամքի ծավալը իսկ Առողջապահության
նախարարությունը իրականացնում է կարգավորիչ գործառույթները: Պետական առողջապահական
գործակալությունը հանդես է գալիս որպես երրորդ վճարող կողմ՝ պետության անունից գնելով
ծառայություններ «Ծառայությունների հիմնական փաթեթից» (ստորև ներկայացված է «Ծառայությունների
հիմնական փաթեթի» մանրամասն նկարագիրը): Հետագա զարգացումների շարքին են պատկանում 2011թ.
ներդրված ֆորմալ համավճարները (մեծահասակների խնամքի ծառայությունների համար) և 2012թ.
ներդրված պարտադիր բժշկական ապահովագրության համակարգը, որը միտված էր խթանելու
առողջապահական համակարգի զարգացումը: Ներկայում հիվանդանոցները ֆինանսապես անկախ են և
իրենք են պատասխանատու իրենց բյուջեի և կառավարման համար:
Առավել մանրամասն մարզային ելակետային տվյալները ներկայացված են Հավելված Ա-ում:

4.2. Տեղական համատեքստ - Թեղուտ և Շնող
4.2.1. Թեղուտ և Շնող համայնքների նկարագիրը
Զեկույցի սույն հատվածը լուսաբանում է Շնող և Թեղուտ համայնքների սոցիալ-տնտեսական և
առողջապահական պայմանները: Հնարավորության դեպքում, այդ պայմանները ներկայացվել են
մարզային և ազգային ելակետային պայմանների համատեքստում: Սույն հատվածը բաղկացած է հետևյալ
կետերից.


Հարակից համայնքների ընդհանուր նկարագրություն,



Հարակից համայնքների ելակետային ժողովրդագրական տվյալներ,



Տեղական գյուղատնտեսական արդյունաբերություն,



Զբաղվածություն,



Բնակարանային և կոմունալ պայմաններ և կենցաղային տեխնիկա,



Կրթություն,



Առողջապահություն և



Խոցելի խմբեր:

Համայնքների ընդհանուր նկարագրություն
Թեղուտ և Շնող գյուղերը գտնվում են Հայաստանի հյուսիսում, Լոռու մարզի Թումանյանի շրջանում:
Շնողը, որը երկու գյուղերից մեծն է, փաստացի ունի 3,127 բնակիչ (2012): Թեղուտը տեղակայված է Շնողից
մոտ 4 կմ դեպի հարավ և փաստացի ունի 875 բնակիչ:
Թեղուտի, Շնողի և տարածաշրջանի մերձակա հիմնական խոշոր բնակավայրերի (մասնավորապես՝
Ալավերդի և Վանաձոր), ինչպես նաև Երևանի միջև իրականացվում են կանոնավոր
ուղևորափոխադրումներ: Համայնքներին սպասարկում են մարդատար և երթուղային տաքսիներ,
միկրոավտոբուսներ և ավտոբուս11:
2010-2012թթ. Շնողում գրանցվել է 2 (մեկական 2010 և 2012 թվականներին), իսկ Թեղուտում՝ 1 (2010թ.)
ճանապարհատրանսպորտային պատահար, որոնք մահացու ելք չեն ունեցել և առնչություն չեն ունեցել
Թեղուտի լեռնահանքային համալիրի գործունեության հետ:
Համաձայն «Ի-Վի Քոնսալթինգ» ընկերության ուսումնասիրության երկու համայնքներում էլ հարցված ՏՏ
մեծամասնությունը ամբողջապես կամ հիմնականում բավարարված է իրենց համայնքը սպասարկող
11

«Ի-Վի Քոնսալթինգ» ՓԲԸ հաշվետվություն (2013)
Նախագծի համարը:
Ամսաթիվը: 05/12/2014
Վերանայված տարբերակ

28

հասարակական տրանսպորտի երթուղիների առկայությամբ, երթերի հաճախությամբ և գնով:
Գործում է Ախթալա-Թբիլիսի երկաթուղին՝ հետադարձով (2 օր տևողությամբ):
Շնողում գործում են միջնակարգ դպրոց և արվեստի դպրոց, մշակույթի տուն, գրադարան, կինոթատրոն,
մանկապարտեզ, հիվանդանոց, ամբուլատոր կենտրոն, դեղատներ և պատմության թանգարան:
Մշակութային ժառանգությունը Շնողում ներկայացված է փոքր ազգագրական թանգարանով, կան երկու
եկեղեցու ավերակներ, ամրոց-պալատի ավերակներ, սրբավայր, ուշ բրոնզի և վաղ երկաթի դարի
բնակավայրի հետքեր: Թեղուտում կա 13-րդ դարի մատուռ, 10-17-րդ դարերի եկեղեցիների ավերակներ և
13-14–րդ դարերի հուշարաձաններ:
Թեղուտ և Շնող համայնքները ղեկավարվում են համայնքների ավագանիների և գյուղապետերի կողմից,
որոնք ընտրվում են չորս տարով:
Ներկայում ակտիվ հասարակական կազմակերպություններն ու քաղաքացիական հասարակության
ակտիվ խմբերը հետևյալն են.

«Պաշտպանենք Թեղուտը» – ՀԿ է, որը զբաղվում է սոցիալ-տնտեսական զարգացման և
բնապահպանական խնդիրներով: Իրականացնում են ծառատունկեր, շաբաթօրյակներ և ընդհանուր
բարեկարգման աշխատանքներ Թեղուտ և Շնող համայնքներում (և հարակից տարածքներում):

«Բնապահպանական իրավունք» – ՀԿ, որն ակտիվ գործունեություն է ծավալել Շնողում և
գրանցված է Երևանում: Տեղական գործունեությունը համակարգվում է համայնքների բնակիչների կողմից:

Թեղուտում և Շնողում կան գրանցված Կանանց խորհուրդներ, որոնց ներկա գործունեության
մասին տեղեկություններ չկան:

«Մանես բարեգործական հիմնադրամ» - հիմնադրամը ստեղծվել է հոգաբարձուների խորհրդի
կողմից: Հոգաբարձուների խորհրդի նախագահն է «Վալլեքս» խմբի ընկերությունների նախագահ Վալերի
Մեջլումյանը: Հիմնադրամի ստեղծման նպատակն է Լոռու մարզում իրականացնել նախաձեռնություններ
կորպորատիվ սոցիալ պատասխանատվության շրջանակներում և խթանել մարզի կայուն սոցիալտնտեսական զարգացումը 12:

4.2.2. Հարակից համայնքների ելակետային ժողովրդագրական տվյալները
Բնակչությունը
2012թ. Թեղուտ և Շնող համայնքների բնակչության քանակը եղել է համապատասխանաբար 875 և 3,127,
ինչը կազմում է Լոռու մարզի բնակչության մոտավորապես 0.4% և 1.3%-ը: 2012թ.-ին 2010թ. համեմատ
փաստացի բնակչությունը Թեղուտում աճել է 1.3%-ով, իսկ Շնողում նվազել է 0.4%-ով (ըստ
գյուղապետարանների տրամադրած տվյալների): Նույն ժամանակահատվածում բնակչության թիվը
Հայաստանում և Լոռու մարզում կրճատվել է համապատասխանաբար 7.3%-ով և 16%-ով: Ամփոփելով
կարելի է ասել, որ բնակչության թվի ցուցանիշները Թեղուտ և Շնող համայնքներում 2010-2013թթ.
բավականին կայուն են եղել, հատկապես՝ Լոռու մարզում և Հայաստանում նույն ժամանակահատվածում
գրանցված ցուցանիշի համեմատությամբ:
Բնակչության բաշխվածությունը ըստ սեռի երկու համայնքներում մարզային և հանրապետական
ցուցանիշների հետ միասին ներկայացված է Գծապատկեր 6-ում:

12

Հիմնադրամն ունի պաշտոնական կայք՝ www.manes.am
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Գծապատկեր 6: Բնակչության բաշխվածությունն ըստ սեռի, 2012
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Աղբյուր: ԱՎԾ, Հոկտեմբեր 2014; գյուղապետարաններ և «Մարդահամար 2011» (ՀՀ ազային վիճակագրական ծառայություն, Հունվար 2011) տվյալների
հավաքագրում «Ի-Վի Քոնսալթինգ» ՓԲ ընկերության կողմից, Հունիս 2013:

Համայնքներում տղամարդ ազգաբնակչության կշիռը մոտավորապես 5%-ով ավելի բարձր է մարզի կամ
հանրապետության ցուցանիշների համեմատ: Սրա հնարավոր պատճառ կարող է հանդիսանալ
տղամարդկանց ներհոսքը՝ պայմանավորված Ծրագրի շրջանակներում աշխատանք գտնելու
հնարավորությամբ:
Ազգային, մարզային և համայնքային մակարդակներով բնակչության աշխատանքային տարիքի
բաշխվածությունը ներկայացված է Գծապատկեր 7-ում:

Նախագծի համարը:
Ամսաթիվը: 05/12/2014
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Գծապատկեր 7: Աշխատող բնակչության տոկոսային կշիռը (15-64 տարեկան տարիքային խումբ), 2012
(ըստ 2013թ. Հունվարի 1-ի տվյալների)
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Աղբյուրը: վիճակագրական տվյալներ Հայաստանի, Լոռու մարզի, գյուղական համայնքների վերաբերյալ, հավաքագրված «Ի-Վի
Քոնսալթինգ» ՓԲԸ կողմից (2013):

Թեղուտում աշխատող բնակիչների կեսը պատկանում է 15-34 տարիքային խմբին: Հանրապետությունում
նույն տարիքային խմբին է պատկանում աշխատող բնակիչների 46%-ը: Երկու ցուցանիշների
համեմատությունը ցույց է տալիս, որ Թեղուտում բնակչության աշխատանքային տարիքն առավել
երիտասարդ տարիքն է: Սրա հնարավոր պատճառ կարող է հանդիսանալ աշխատուժի ներհոսքը՝
պայմանավորված հանքային համալիրում աշխատանք գտնելու հնարավորությամբ:
Տվյալները ցույց են տալիս, որ Շնողի աշխատող բնակչության 41%-ը պատկանում է 15-34 տարիքային
խմբին, որը ցածր է հանրապետության ցուցանիշներից: Հարկ է նշել, որ Շնողի աշխատող բնակչության
առնվազն մեկ քառորդը պատկանում է 55-64 տարիքային խմբին, որը զգալիորեն բարձր ցուցանիշ է մյուս
տարածաշրջանների համեմատ (հանրապետական ցուցանիշը՝ 17):
Աղյուսակ 6-ում
ցուցանիշները:

ներկայացված
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պայմանավորված

միգրացիայի

Աղյուսակ 6: Ծրագրի իրականացմամբ պայմանավորված տարեկան միգրացիոն ցուցանիշներ
Շնող

Թեղուտ

Ծրագրի
շրջանակներում աշխատող ներգաղթած մարդկանց թիվը

Նրանց հետ
ներգաղթած
ընտանիքների թիվը

Ներգաղթած
ընտանիքի
անդամների թիվը

Ծրագրի
շրջանակներում աշխատող ներգաղթած մարդկանց թիվը

Նրանց հետ
ներգաղթած
ընտանիքների թիվը

Ներգաղթած
ընտանիքի
անդամների
թիվը

2005

-

-

-

3

3

10

2006

-

-

-

-

-

-

2007

-

-

-

-

-

-

2008

1

1

5

-

-

-

2009

1

1

4

-

-

-

2010

2

1

4

1

-

-

2011

1

-

-

-

-

-

2012

3

2

7

1

1

2

2013

1

1

-

-

-

-

2014

-

-

-

-

-

-

Ընդհանուր

9

6

20

5

4

12

Տարի

Տնային տնտեսությունների թիվն ու չափերը
Թեղուտում բնակելի տների քանակը (ներառյալ չբնակեցված տները) 174-ն է՝ 16,854 քմ ընդհանուր
մակերեսով, իսկ Շնողում՝ դրանց քանակը 801-ն է՝ 48,477 քմ ընդհանուր մակերեսով: 2010-2012թթ. երկու
համայնքներում էլ բնակելի տների քանակը և ընդհանուր բնակֆոնդի չափը չի փոփոխվել: 2012թ.-ին մեկ
բնակչի հաշվով բնակմակերեսը Թեղուտում կազմել է 21.3 քմ, իսկ Շնողում՝ 14.7 քմ 13:

13

«Ի-Վի Քոնսալթինգ» ՓԲԸ հաշվետվություն, 2013թ. օգոստոս, էջ 7:
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Գծապատկեր 8՝ ՏՏ չափերը, Հայաստան, Լոռու մարզ, Թեղուտ և Շնող

Շնող
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3

11.9%
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21.5%

22.1%

20.4%
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22.1%

20.3%
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18.1%

21.0%

20.7%

12.4%

7+

15.1%

8.8%

9.0%

8.6%

1 կամ 2

100%

Աղբյուր՝ ԱՎԾ, «Ի-Վի Քոնսալթինգ» ընկերության հաշվետվություն (2013): Գյուղապետարաններ:

Գծապատկեր 8-ում ցույց է տրված, որ հանրապետությունում և մարզերում գերակշռում են 4, 5 և 6 հոգուց
կազմված տնային տնտեսությունները: Սա կարող է պայմանավորված լինել մի շարք գործոններով,
ինչպիսիք են բնակարանային խնդիրները, ընդհանուր կենսարժեքը, մշակութային խնդիրները,
սննդամթերքի անվտանգության խնդիրները, կոմունալ ծախսերը, հողատարածքի արժեքը և այլն: 2012թ.
Թեղուտում Շնողի համեմատ որոշակի աճ է նկատվել (5%-ից քիչ) 4 և 7+ անդամներից բաղկացած տնային
տնտեսությունների թվում: Ավելին, Թեղուտում 1 կամ 2 անդամներից բաղկացած տնային
տնտեսությունների թիվը 7.8%-ով գերազանցում է նույն ցուցանիշը հանրապետությունում և 3.4%-ով՝ նույն
ցուցանիշը մարզում: Թեղուտում 4 և 6 անդամներից բաղկացած ՏՏ քանակը գերազանցում է նույն
ցուցանիշը Հայաստանում, Լոռու մարզում և Շնողում: Շնողում 1 կամ 2 անդամներից բաղկացած ՏՏ
քանակը 4%-ով գերազանցում է նույն ցուցանիշը Թեղուտում: Շնողում 3 հոգուց բաղկացած ՏՏ տոկոսային
կշիռն ամենամեծն է՝ 15.2%: 4, 5, 6 և 7+ անդամներից բաղկացած ՏՏ տոկոսային կշիռը Շնողում զիջում է
Հայաստանի, Լոռու մարզի և Թեղուտի ցուցանիշներին (բացառությամբ 4 և 7+ անդամներից բաղկացած ՏՏ
քանակը, որն ավելի մեծ է Թեղուտում):
Թեղուտում չկա բնական գազի մատակարարում, իսկ Շնողում տների մոտավորապես 2/3-ը ապահովված
է բնական գազով: Երկու համայնքներում էլ կա էլեկտրամատակարարում, և տների 90%-ը ապահովված է
ջրամատակարարմամբ: Ո՛չ Շնողում, ո՛չ Թեղուտում չի գործում կոյուղու համակարգ:

Ծնելիության ցուցանիշներ
2012թ.-ին ծնելիության մակարդակը համեմատաբար ավելի բարձր է եղել Թեղուտում (փաստացի 1,000
բնակչի հաշվով)՝ համեմատած Շնողի և հանրապետության ցուցանիշների հետ: Գծապատկեր 5-ում ցույց է
տրվում, որ Թեղուտում ծնելիությունը կազմում է 17.1 ծնված փաստացի 1,000 բնակչի հաշվով՝
համեմատած Շնողի 11.5 ցուցանիշի հետ:
Թեղուտում ծնելիության մակարդակը գերազանցում է Հանրապետության և մարզային ցուցանիշը (14%):
Մինչդեռ Շնողի ցուցանիշները ցածր են: Սա պայմանավորված է նրանով, որ Թեղուտի բնակչության մոտ
39%-ը պատկանում է 20-34 տարիքային խմբին:
2010-2012թթ. ծնվածների միջին թվաքանակը Թեղուտում կազմել է 14, իսկ Շնողում՝ 31: 2010թ.
համեմատությամբ ծնելիության մակարդակը (փաստացի 1,000 բնակչի հաշվով) Թեղուտում նվազել է
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17.7%-ով, իսկ Շնողում աճել է 12.9%-ով:
Ըստ ծնելիության տարիքային գործակցի՝ 2012թ.-ին Թեղուտում գերակշռել է 20-24 տարեկան տարիքային
խումբը

(47%),

որին

հաջորդում

է

25-29

տարեկան

տարիքային

խումբը

(27%):

Նշված

ժամանակահատվածում Շնողում ևս գերակշռել է 20-24 տարեկան տարիքային խումբը (30%), որին
հաջորդում է 20 տարեկանից ցածր տարիքային խումբը (28%):

Գծապատկեր 9: Ծնված երեխաների քանակը 1,000 բնակչի հաշվով, 2012

Շնող
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Աղբյուր: Հայաստանի ազգային վիճակագրական ծառայություն (2012): «Ի-Վի Քոնսալթինգ» ընկերության զեկույց (2013): Շնողի
բժշկական ամբուլատորիա

Ամուսնություններ և ամուսնալուծություններ
2012թ. տվյալներով, Թեղուտում և Շնողում ամուսնությունների և ամուսնալուծությունների քանակը
փաստացի 1,000 բնակչի հաշվով զիջում է հանրապետական և մարզային ցուցանիշներին:
Ամուսնությունների և ամուսնալուծոււթյունների ցուցանիշները երկու համայնքներում զգալիորեն չեն
տարբերվում: Հարկ է նշել, որ Լոռու մարզում ամուսնալուծության ցուցանիշներն ամենաբարձրն են
հանրապետական մակարդակով:
2009-2013թթ. ժամանակահատվածում հավաքագրված տվյալների համաձայն՝ ամուսնությունների
քանակը համայնքներում զգալի փոփոխությունների չի ենթարկվել, այնինչ նույն ժամանակահատվածում
ամուսնալուծությունների քանակը հանրապետությունում աճել է 33%-ով:
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Գծապատկեր 10: Ամուսնություններ և ամուսնալուծություններ փաստացի 1,000 բնակչի հաշվով,
Հայաստան, Լոռի, Թեղուտ և Շնող համայնքներ, 2012թ
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Ներքին միգրացիոն հոսք
Թեղուտից և Շնողից պարբերաբար արտագնա աշխատանքի են մեկնել տնային տնտեսությունների
համապատասխանաբար 4.8%-ից և 4.4%-ից: 2013թ.-ին (ապրիլ-դեկտեմբեր ժամանակահատվածում)
Թեղուտի և Շնողի ՏՏ համապատասխանաբար 3.4%-ից և 2.8%-ից պատրաստվում են մեկնել արտագնա
աշխատանքի: 2 համայնքներում էլ արտագնա աշխատանքի մեկնելու հիմնական պատճառը եղել է տեղում
աշխատատեղերի բացակայությունը (Թեղուտում՝ 69% և Շնողում՝ 63%): Սրան հաջորդում է ցածր
աշխատավարձը (19%՝ Շնողում) և համապատասխան աշխատանքի բացակայությունը (16%՝ Թեղուտում)14:
Մարզային մակարդակով՝ Լոռին լքելու հիմնական պատճառն է աշխատանքի բացակայությունը: Սրան
հաջորդում են առավել բարձր վարձատրությամբ աշխատանք գտնելու, արտասահմանում բնակվող
բարեկամների հետ վերամիավորվելու, այլ ընտանեկան հանգամանքներ և ՏՏ ֆինանսապես ապահովելու
ցանկությունը:
Ըստ «Ի-Վի Քոնսալթինգ» ՓԲ ընկերության անցկացրած հարցման (2013թ. մարտ-ապրիլ) արդյունքների՝
համայնքների ՏՏ 4%-ից եղել են մշտական արտագաղթողներ (հիմնականում 1 մարդ յուրաքանչյուր
տնային տնտեսությունից)՝ 6 մարդ Թեղուտից և 21 մարդ՝ Շնողից: Համայնքներից ամբողջ կազմով
մշտական արտագաղթած ՏՏ վերաբերյալ ամբողջական ճշգրիտ տեղեկատվություն չկա, սակայն ըստ
գյուղապետարանների տվյալների՝ 2010-2012թթ. Թեղուտից ամբողջ կազմով մշտական արտագաղթած
տնային տնտեսություններ հիմնականում չեն եղել, իսկ Շնողից եղել են 3 ՏՏ (12-15 մարդ): 2001-2009թթ. ևս
Թեղուտից ամբողջ կազմով մշտական արտագաղթած տնային տնտեսություններ հիմնականում չեն եղել,
իսկ Շնողից դրանց քանակը կազմել է մոտ 6-7 (25-30 մարդ):
Ըստ համայնքներում հարցման պահին բնակվող բնակիչների՝ 2005-2012թթ. իրենց տնային
տնտեսություններից մշտական արտագաղթողները հիմնականում մեկնել են ԱՊՀ երկրներ (83%՝
թեղուտցիների պարագայում և 50%՝ շնողցիների): Շնողից վերոնշյալ արտագաղթածների 41%-ը
հաստատվել է ՀՀ այլ վայրերում, մասնավորապես՝ Լոռու մարզում (23%): Արտագաղթի ամենատարածված
պատճառը 2 համայնքներում էլ հանդիսացել է աշխատանքի բացակայությունը համայնքում (50%՝
Թեղուտում և 33%՝ Շնողում): Շնողցիների պարագայում հաջորդ ամենատարածված պատճառը
հանդիսացել է ամուսնությունը՝ 29%:
Ըստ հարցված տնային տնտեսությունների՝ մոտ ապագայում Թեղուտից պատրաստվում են մշտական
արտագաղթել 12 մարդ, իսկ Շնողից՝ 46: Որպես արտագաղթի հիմնական պատճառ թեղուտցիների
14

«Ի-Վի Քոնսալթինգ» ՓԲԸ հաշվետվություն 2013:
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պարագայում գերակշռում է միացումն ընտանիքի այլ անդամների հետ, որին հաջորդում է աշխատանքի
(ներառյալ գրավիչ կամ մասնագիտական) բացակայությունը գյուղում: Շնողցիների պարագայում
գերակայող պատճառը գյուղում աշխատանքի բացակայությունն է (54%)27:

4.2.3. Գյուղատնտեսություն
Գյուղատնտեսական հողատարածքների օգտագործումը
Այն ՏՏ, որոնք տնամերձ հողամասերում աճեցնում են իրենց սեփական բերքը, սակավ խոցելի են
աշխատանքի կորստի կամ սննդամթերքի անվտանգության տեսանկյուններից: Գյուղանտեսական
հողատարածքները հիմնականում բաղկացած են ցանքատարածքներից (32%) և արոտավայրերից (24%):
Թեղուտում արոտավայրերը կազմում են գյուղատնտեսական հողերի 48%-ը, և հարկ է նշել, որ երկու
համայնքներում էլ, համայնքային սեփականություն հանդիսացող ռեզերվային հողամասերը գերազանցում
են ՏՏ պատկանող հողամասերը:
ՏՏ պատկանող հողատարածքները Թեղուտում ամբողջապես բաղկացած են տնամերձ հողերից
(հիմնականում բազմամյա տնկարկ և մասամբ՝ խոտհարք), իսկ Շնողում գերակշռում են վարելահողը (55%)
և խոտհարքը (35%): Ըստ գյուղապետարանների տրամադրած տվյալների՝ Թեղուտում 2012թ.-ին մշակվել է
տնային տնտեսություններին պատկանող բազմամյա տնկարկների, վարելահողերի և այլ տնամերձ
հողատարածքների շուրջ 77%-ը (մոտ 41 հա), իսկ Շնողում՝ 60%-ը (մոտ 247 հա): Ըստ նույն աղբյուրի՝
Թեղուտում ՏՏ պատկանող մշակվող հողատարածքները չեն ոռոգվում, իսկ Շնողում ոռոգվում է մշակվող
վարելահողերի 82%-ը և բազմամյա տնկարկներն՝ ամբողջությամբ:
2011-2012թթ. գյուղատնտեսական նշանակության հողերի տեսակների չափը մնացել է անփոփոխ: Նույն
ժամանակահատվածում 22 հա-ով կրճատվել է արոտը (համայնքի ռեզերվային հողեր)՝ 344 հա-ից
նվազելով մինչև 322 հա, իսկ ՏՏ պատկանող խոտհարքի տարածքներն աճել են 9 հա-ով՝ 256 հա-ից
դառնալով 265 հա:
Այս ամենը ներկայացված է ստորև Գծապատկեր 11-ում:
Գծապատկեր 11: Գյուղատնտեսական հողեր, հա, 2012
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Գծապատկեր 12: Անասուններ և թռչուններ, 2012
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Թեղուտում անասունների շարքում գերակշռում են ոչխարներն ու այծերը, իսկ Շնողում՝ կովերը: 2010թ.
համեմատ 2012թ.-ին Թեղուտում անասունների բոլոր տեսակները քանակապես աճ են արձանագրել, ընդ
որում խոզերը՝ 124%-ով և կովերը՝ 41%-ով: Շնողում նույն ժամանակահատվածում կովերի և խոզերի
գլխաքանակն աճել է (համապատասխանաբար 35% և 238%), ոչխարների և այծերի գլխաքանակը նվազել է
(24%), իսկ ձիերինը՝ մնացել անփոփոխ:
Երկու համայնքներում էլ տնային տնտեսությունները պահում են թռչուններ (հիմնականում՝ հավ) և
մեղվաընտանիքներ: 2010թ. համեմատ 2012թ.-ին թռչունների գլխաքանակը Թեղուտում աճել է 24%-ով, իսկ
Շնողում՝ նվազել 19%-ով: Նույն ժամանակահատվածում մեղվաընտանիքների քանակը Շնողում և
Թեղուտում գրանցել է համապատասխանաբար 65% և 3% աճ:
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4.2.4. Զբաղվածություն
2012 թ. ՏՏ կենսամակարդակի հետազոտության արդյունքների համաձայն Հայաստանում տնտեսապես
ակտիվ բնակչությունը կազմում էր 1,418,300 մարդ, որից 83%-ը կամ 1,172,800 մարդ աշխատում էր իսկ
17%-ը կամ 245,400 գործազուրկ էր: Լոռու մարզում տնտեսապես ակտիվ բնակչությունը 2012թ. եղել է
131,900 մարդ, որից 80% (կամ 105,800 մարդ) աշխատում էր իսկ 20% (կամ 26,100 մարդ) գործազուրկ էր:
Նկար 13: Աշխատող և գործազուրկ բնակչություն, %, 2012
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Աղբյուր: Հանրապետական և Մարզային: Տնային Տնտեսությունների Կենսամակարդակի ամբողջական ուսումնասիրություն;
Թեղուտ և Շնող: Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության աշխատանքի և սոցիալական
ապահովության պետական ծառայության Ալավերդու տարածքային ստորաբաժանում:

2012թ Թեղուտում և Շնողում աշխատողների տոկոսային կշիռը գերազանցում էր հանրապետական և
մարզային ցուցանիշները: Ամենաբարձր ցուցանիշը գրանցվել է Թեղուտում: Ցուցանիշները Թեղուտում և
Շնողում 98% և 94% համապատասխանաբար, Հայաստանում և Լոռու մարզում 83% և 80%
համապատասխանաբար: Գործազուրկների տոկոսային կշիռը Թեղուտում (2%) և Շնողում (6%) ցածր է
Հայաստանի (17%) և Լոռու մարզի (20%) ցուցանիշներից:

4.2.5. ՏՏ եկամուտներն ու ծախսերը
Համաձայն «Ի-Վի Քոնսալթինգ» ընկերության ՏՏ հարցման տվյալների 2 համայնքներում էլ կանխիկ
եկամտի ամենատարածված աղբյուրն աշխատավարձն է (Թեղուտում ՝ տնային տնտեսությունների 84%-ի
շրջանում, Շնողում՝ 61%-ի: Թեղուտի ՏՏ 38.8% -ի և Շնողի ՏՏ 43.9%-ի համար ամսեկան միջին դրամական
եկամուտը կազմում է 36,000-110,000 ՀՀ դրամ: Հանրապետական և մարզային միջին ամսեկան եկամտի
հետ համեմատելիս, Թեղուտի ցուցանիշները համադրելի են 2012թ. ԱՎԾ գրանցած հանրապետական և
մարզային ցուցանիշների հետ՝ 85,812 ՀՀ դրամ և 58,470 ՀՀ դրամ համապատասխանաբար: Մինչդեռ Շնողի
ցուցանիշները ցածր են հանրապետական միջինից և համադրելի մարզային միջինի հետ:
Աշխատավարձով վարձու աշխատանք ունեցող կանայք և տղամարդիկ մեջ ավելի շատ են Թեղուտում
(համապատասխանաբար 27% և 49%), քան Շնողում (17% և 35%): Երկու համայնքներից էլ կանայք
ամենաշատն աշխատում են սպասարկման (ծառայությունների) ոլորտում: Թեղուտում տղամարդիկ
ամենաշատը ներգրավված են հանքագործական արդյունաբերության աշխատանքներում, իսկ Շնողում՝
շինարարական:
Թեղուտում և Շնողում 60,000 ՀՀ դրամ (համարժեք է 116 Եվրոյի) աշխատավարձով զբաղվածության
հիմնական ոլորտը կրթական ոլորտն է կանանց համար և շինարարական ոլորտը՝ տղամարդկանց համար:
Նախագծի համարը:
Ամսաթիվը: 05/12/2014
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Երկու համայնքներում էլ 60,000-120,000 ՀՀ դրամի (համարժեք է 116-230 Եվրոյի) միջակայքում
աշխատավարձով զբաղվածության ոլորտ կանանց համար հանդիսանում է սպասարկման ոլորտը: Նույն՝
60,000-120,000 ՀՀ դրամի միջակայքում աշխատավարձով զբաղվածության ոլորտ Թեղուտի տղամարդկանց
համար հանդիսանում է հանքային արդյունաբերությունը և Շնողի տղամարդկանց համար՝ սպասարկման
և տրանսպորտային ոլորտները: Երկու համայնքների տղամարդկանց համար ամսական 121,000 ՀՀ դրամից
(համարժեք է 230 Եվրոյի) բարձր աշխատավարձով զբաղվածության ոլորտներ են հանդիսանում հանքային
արդյունաբերությունը, շինարարությունը և տրանսպորտը:
Ըստ 2012թ. տվյալների երկու համայնքներում սննդի, ոչ-սննդի և ծառայությունների համար կատարվող
սպառողական ծախսերը ընդհանուր սպառողական ծախսերի կազմում ավելի փոքր են, քան միջին
հանրապետականը: Համաձայն «Ի-Վի Քոնսալթինգ» ընկերության ուսումնասիրության Թեղուտում և
Շնողում հարցված ՏՏ շրջանում սպառողական հիմնական ծախսերի առաջնային եռյակում են սնունդը
(համապատասխանաբար 42.3% և 34.7%), հագուստը (համապատասխանաբար 17.2% և 14.7%) և
առողջապահությունը (11% յուրաքանչյուր համայնքում): Վերոնշյալ 3 ծախսերը միասին կազմում են
Թեղուտի հարցված ՏՏ սպառողական ընդհանուր ծախսերի միջինում 71%-ը, իսկ Շնողի՝ 60%-ը:
Ըստ ԱՎԾ տվյալների հանրապետական սպառողական ծախսերի կազմում համայնքների ՏՏ
սպառողական ծախսերի կառուցվածքը 2012-ին եղել է 53% սննդամթերքի համար՝ ներառյալ ծխախոտ և
ալկոհոլ, 17.6% ոչ-սննդային ապրանքների համար և 29.4% ծառայությունների համար, ինչը ևս մեկ անգամ
հաստատում է այն փաստը, որ Թեղուտի և Շնողի հիմնական սպառողական ծախսերը ցածր էին
հանրապետական ցուցանիշներից: Թեղուտում սննդի և հագուստի համար կատարված սպառողական
ծախսերը համապատասխանաբար 7.6%-ով և 2.5%-ով բարձր են Շնողի համապատասխան սպառողական
ծախսերից:

4.2.6. Բնակարանային և կոմունալ պայմաններ, կենցաղային տեխնիկա
Բնակարանային

ապահովումը

բնակչության

հիմնական

կարիքները

հոգալու

գլխավոր

նախապայմաններից է: Բնակարանային լավ պայմանները հույժ կարևոր են մարդկանց առողջության
համար և կարող են ազդեցություն ունենալ մարդու զարգացման վրա մանուկ հասակից: Բնակարանի
արժեքը կազմում է ՏՏ բյուջեի հիմնական մասն ու բնակարանային պայմանները հանդիսանում են ՏՏ
բարեկեցության ցուցանիշ: Բնակարանային պայմանների ցուցանիշներ են նաև բնակելի մակերեսը,
հիմնական սանիտարական պայմանները, բնակարանային ապահովման հետ կապված ծախսերի
հարաբերակցությունը

ՏՏ

եկամտին

և

մարդկանց՝

իրենց

բնակարանային

պայմաններով

բավարարվածության աստիճանը: Թեղուտում բնակելի տների քանակը (ներառյալ չբնակեցված տները)
174-ն է՝ 16,854 մ2 ընդհանուր մակերեսով, իսկ Շնողում՝ տների քանակը 801-ն է՝ 48,477 մ2 ընդհանուր
մակերեսով: 2010-2012թթ. երկու համայնքներում էլ բնակելի տների քանակը և ընդհանուր բնակֆոնդի
չափը չի փոփոխվել: 2012թ.-ին մեկ բնակչի հաշվով բնակմակերեսը Թեղուտում կազմել է 21.3 մ 2, իսկ
Շնողում՝ 14.7 մ2:
Սննդի, ոչ-սննդի և ծառայությունների համար կատարվող սպառողական ծախսերը ևս հանդիսանում են
ՏՏ նյութական բարեկեցության ցուցանիշ: Այս բաժինը ներկայացնում և չափորոշում է երկարաժամկետ
օգտագործման ապրանքների, որոշ ծառայությունների և կենցաղային գույքի համար կատարված
սպառողական ծախսերը:

Նախագծի համարը:
Ամսաթիվը: 05/12/2014
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Գծապատկեր 14: Երկարաժամկետ օգտագործման ապրանքներ, %, 2012

Համակարգիչ

Լվացքի մեքենա

Հեռուստացույց
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Լվացքի մեքենա
73%

Համակարգիչ
29%

92%

98%

86%

44%

Թեղուտի և Շնողի ՏՏ մեծամասնությունը ունի և գործածում է սառնարան, հեռուստացույց և լվացքի
մեքենա: Չնայած Թեղուտի ՏՏ ավելի բարեկեցիկ են քան Շնողի ՏՏ (օր.՝ Թեղուտում սառնարան ունեցող ՏՏ
տոկոսային կշիռը 7%-ով, լվացքի մեքենա ունեցող ՏՏ տոկոսային կշիռը 13%-ով և համակարգիչ ունեցող ՏՏ
տոկոսային կշիռը 15%-ով բարձր է Շնողի ՏՏ համապատասխան ցուցանիշներից), հեռուստացույց ունեցող
ՏՏ տոկոսային կշիռը Թեղուտում և Շնողում նույնն է՝ 98%: Առկա տվյալները վկայում են, որ Թեղուտն ունի
ավելի մեծ եկամուտ և առավել վստահություն ապագայի ֆինանսական պայմանների նկատմամբ՝
կարճաժամկետ և երկարաժամկետ օգտագործման համար նախատեսված ապրանքներ գնելու համար:

4.2.7. Կրթություն
Թեղուտում և Շնողում կրթական ռեսուրսն ավելի մեծ է քան մարզայինն ու հանրապետականը: Սրա
մասին է վկայում դպրոցներում նախատեսված տեղերի և հաճախող աշակերտների հարաբերակցության և
աշակերտ ուսուցիչ հարաբերակցության ուսումնասիրությունը: Նախադպրոցական կրթական
հաստատությունների քանակով Թեղուտ և Շնող համայնքները զգալիորեն զիջում են հանրապետական և
մարզային ցուցանիշներին: Համայնքներից յուրաքանչյուրում գործում է մեկական մանկապարտեզ,
համապատասխանաբար 40 և 120 սանի համար նախատեսված: Թեղուտի մանկապարտեզը կառուցվել է
2011թ.: 2012թ. Թեղուտի մանկապարտեզ հաճախում էր 22 իսկ Շնողի մանկապարտեզ՝ 72 երեխա: Նշված
երկու ցուցանիշներն էլ ցածր են հանրապետական ցուցանիշից (101.7 երեխա մեկ դպրոցի հաշվով):
Թեղուտի ցուցանիշները ցածր են Լոռու մարզի միջին ցուցանիշից (66 երեխա մեկ դպրոցի հաշվարկով),
իսկ Շնողինը՝ փոքր ինչ բարձր (72): Այս տվյալները վկայում են, որ Թեղուտի մանկապարտեզում
զբաղեցված է նախատեսված տեղերի 55%-ը իսկ Շնողի մանկապարտեզում՝ 60%-ը (100 տեղի վրա սաների
թվի բաշխվածության հաշվարկով, Գծապատկեր 15): Սա նշանակում է, որ մարզային և հանրապետական
մակարդակով նախադպրոցական հաստատություններում նախատեղված տեղերի զբաղվածությունը 2530% և 30-35% համապատասխանաբար գերազանցում է համայքների ցուցանիշները, ինչը կարելի էր
ակնկալել գյուղական համայնքում:
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Գծապատկեր 15: Նախադպրոցական կրթության վիճակագրություն, %, 2012

Մեկ դաստիարակին ընկնող
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Շնող

Աշակերտ ուսուցիչ հարաբերակցությունը Թեղուտ և Շնող համայնքներում ցածր է հանրապետական և
մարզային ցուցանիշներից: 2012թ. Թեղուտում և Շնողում բաշխվածությունը կազմում էր
համապատասխանաբար 6.6 և 4.4 աշակերտ մեկ ուսուցչին, մինչդեռ մարզային ցուցանիշը կազմում էր
12.4, իսկ հանրապետականը՝ 13.1: Հարկ է նշել, որ Շնողում մանկապարտեզ հաճախող սաների (1-7
տարեկան) թիվը 2010թ. համեմատ (65 երեխա) նվազել է 2011- ին (60 երեխա) և աճել 2012-ին (72 երեխա):
Թեղուտում մանկապարտեզ հաճախող երեխաների թիվը 2012-ին փոքր ինչ նվազել է 2010-ի համեմատ
(24 -22 երեխա):15

«Իվի Քոնսալթինգ» ՓԲԸ. Թեղուտ և Շնող համայքների սոցիալական և առողջապահական ելակետային պայմանների ուսումնասիորթյուն, 2013թ.
հունիս:
15
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Գծապատկեր. 16: Հարնակրթության վիճակագրական տվյալներ
Հանրակրթական դպրոցների աշակերտների միջին քանակ
Շնող
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Հանրակրթական դպրոցների (1-12-րդ դասարան) աշակերտների քանակը (Գծապատկեր. 16) Թեղուտում
կազմում է 66, որը ցածր է Լոռու մարզի (188.9) և Հայաստանի (256.9) մեկ դպրոցին բաժին ընկնող
աշակերտների միջին քանակից, մինչդեռ նույն ցուցանիշը Շնողում զգալիորեն բարձր է՝ 342 աշակերտ:
Հարկ է նշել, որ 2010-2011թթ. հանրակրթական դպրոցների աշակերտների թվաքանակը Շնողում աճել է՝
332-ից դառնալով 367, իսկ 2012թ.-ին նվազել է՝ հասնելով 342-ի: 2010-2012թթ. Թեղուտում աշակերտների
թվաքանակը առավելապես կայուն է մնացել՝ գրանցելով հետևյալ ցուցանիշները՝ 67 (2010թ.), 71 (2011թ.) և
66 (2012թ.): Չնայած վերոնշյալ տվյալներին՝ մեկ ուսուցչին բաժին ընկնող աշակերտների թիվը և՛
Թեղուտում (4.1), և՛ Շնողում (7.4) ցածր է մարզի (8.4) և հանրապետության ցուցանիշներից (9):
Այս տվյալները վկայում են, որ նախադպրոցական և միջնակարգ կրթություն ստացող աշակերտներն
ունեն ավելի շատ ուսուցչական ռեսուրս, քան Հայաստանում և Լոռու մարզում, հետևաբար՝ անհատական
ուսուցման ժամանակի ավելի մեծ մասնաբաժին:
2012թ.-ին նախնական և միջին մասնագիտական ուսումնական հաստատություններ ընդունված
շրջանավարտների տոկոսային հարաբերությունն ավելի բարձր է Թեղուտում (6%), քան Շնողում (2%),
Լոռու մարզում (4%) կամ Հայաստանում (5%):

4.2.8. Առողջապահություն
Շնողում գործում է Շնողի բժշկական ամբուլատորիան, իսկ Թեղուտում՝ բուժկայան, որոնք սպասարկում
են բնակիչների առողջապահական համեմատաբար թեթև խնդիրները: Ատամնաբուժարան երկու
համայքներում էլ չկա: Առողջապահական միջին և ծանր կարիքները սպասարկվում են Վանաձորի
բժշկական կենտրոնում, որտեղ մատուցվում է ծառայությունների լայն շրջանակ, այդ թվում՝ թերապևտիկ,
սրտաբանական, վիրաբուժական, ուռուցքաբանական, մանկաբուժական և գինեկոլոգիական: Առկա
հաստատություններից է Վանաձորի ինֆեկցիոն հիվանդանոցը և Լոռու մարզային հոգենյարդաբանական
դիսպանսերը: Կա նաև բժշկական կենտրոն Ալավերդի քաղաքում, որտեղ գործում են ամբուլատորիայի,
թերապևտիկ, վիրաբուժության, մանկաբուժության և գինեկոլոգիայի բաժանմունքներ: Սեռական
ճանապարհով փոխանցվող հիվանդությունների, նորագոյացությունների, տուբերկուլյոզի և հոգեկան
վիճակի վերաբերյալ տվյալները պահվում են Ալավերդու բժշկական կենտրոնի համապատասխան
բաժնում:
2010թ.-ից ի վեր Շնողի բժշկական ամբուլատորիայում
տվյալները պահվում են էլեկտրոնային
տարբերակով նախկին թղթայինի փոխարեն: Կարելի է ասել, որ կադրային ապահովվածությունը և
սարքավորումների
հագեցվածությունը
բավարար
են
առողջապահական
կանոնակարգերին
համապատասխան բուժօգնություն մատուցելու համար: Ծառայությունները ներառում են՝ արյան
բիոքիմիական ընդհանուր անալիզ (խոլեստերոլ, գլյուկոզա, մեզ, կրեատինին, բիլիռուբին, էլեկտրոլիտներ,
C-ռեակտիվ սպիտակուց, պրոթրոմբինային ինդեքս, ռևմատոիդ ֆակտոր, միջազգային նորմալացված
գործակից (ՄՆԳ), պրեցիպիտացիայի միկրոռեակցիա), արյան և մեզի ընդհանուր անալիզներ, ինչպես նաև
սրտի էլեկտրակարդիոգրամմա և թոքերի ստուգում, կանանց խնամքի սենյակ, փոքր վիրահատարան,
ավտոկլավ, դեֆիբրիլյատոր և շտապ բժշկական օգնության ընդհանուր ծառայություններ:
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Շնողի բժշկական ամբուլատորիայում աշխատում է՝
■

2 ընտանեկան բժիշկ,

■

3 ընտանեկան բուժքույր,

■

1 դպրոցի բուժքույր,

■

1 լաբորատորիայի աշխատակից և

■

1 ընտանեկան բուժքույր «Թեղուտ» ՓԲԸ-ում:

Նշվում է նաև, որ Շնողի բժշկական ամբուլատորիան իրականացնում է հասարակության ներգրավմանն
ուղղված միջոցառումներ, կազմակերպում է առողջապահական թեմաներով սեմինարներ՝ հանրության
շրջանակներում իրազեկության բարձրացման և գիտելիքների փոխանակման նպատակով: Հաճախ
բաժանվում են սոցիալական կարևոր թեմաներին առնչվող տպագիր նյութեր տարածված
հիվանդությունների, սննդի և այլ առողջապահական հարցերի վերաբերյալ:
2014թ.-ին կենտրոնը համագործակցել է ՀՀ ՄԻԱՎ-ի կենտրոնի հետ՝ խոցելի խմբերի շրջանում ՄԻԱՎ,
հեպատիտ B և C հիվանդությունների ստուգման լայնամասշտաբ ծրագիր մեկնարկելու նպատակով: Շնողի
բժշկական ամբուլատորիայում յուրաքանչյուր երկու ամիսը մեկ գործում է երկօրյա շարժական
լաբորատորիա: Այստեղ հետազոտվում են բարձր ռիսկային խմբերի ներկայացուցիչները՝ ինչպիսիք են
արտագնա աշխատանքից նորադարձ բնակիչները և նրանց զուգընկերները: Այլ ցանկացողները նույնպես
կարող են դիմել և հետազոտություն անցնել: Նախնական խորհրդատվությունն ու հետազոտումն
իրականացվում է Շնողի բժշկական ամբուլատորիայում: Լիովին պահպանվում է արդյունքների
գաղտնիությունը: Դրական պատասխանի դեպքում անհատը պետք է մեկնի Երևան համապատասխան
բուժում ստանալու համար: Արդյունքները տրամադրվում են տեղական բժշկական կենտրոնին
բացառապես հետազոտվողի կամքով:

Ներկայում իրականացվում է իրազեկման արշավ, հանրակրթական դպրոցներում ուսանող երեխաների
շրջանում հիվանդության վերաբերյալ իրազեկվածության բարձրացման նպատակով:
Ներկայում, Շնողի բժշկական ամբուլատորիան շահույթ հետապնդող կազմակերպությունից
վերափոխվում է համայնքային հասարակական կազմակերպության, ինչը հավանաբար կխթանի
բարեգործական ընկերությունների ներդրումները՝ նպատակ հետապնդելով բարձրացնել առկա
ծառայությունների որակը: «Թեղուտ» ՓԲ ընկերության շնորհիվ Շնող համայնքը վերջերս ձեռք է բերել նոր
շտապօգնության մեքենա, որը հնարավորություն կտա Թեղուտ և Շնող համայնքներում կանչերին ավելի
արագ և արդյունավետ արձագանքել:
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Նկ. 17: Առողջապահության կազմակերպում 10,000 բնակչի հաշվով, 2012
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Հայատանում 10,000 բնակչին ընկնող բժիշկների միջին թվաքանակն ավելի մեծ է, քան Թեղուտ և Շնող
համայքներում: Բացի այդ, ավելի շատ բժիշկներ են սպասարկում ավելի մեծ բնակչություն ունեցող
Շնողին, քան Թեղուտին: 2012թ.-ի տվյալներով, Հայաստանում 10,000 բնակչին ընկնող բժիշկների թիվը
կազմել է 42.7, Լոռու մարզում՝ 21, Շնողում՝ 6.4, իսկ Թեղուտում գրացվել է զրո ցուցանիշը: Բժիշկների
մատուցած ծառայությունների հասանելիությունն ու մատչելիությունը Շնողում ավելի ցածր է, քան
հանրապետությունում կամ մարզում:
Չնայած նրան, որ Թեղուտում չկան գրանցված (լրիվ դրույքով) բժիշկներ, Շնողի բժշկական
ամբուլատորիայից ընտանեկան բժիշկն իրականացնում է շաբաթական այցելություններ Թեղուտ: Շնողից
ընտանեկան բուժքույրը ևս յուրաքանչյուր վեց շաբաթը մեկ այցելում է Թեղուտ: Սույն այցելությունների
ժամանակացույցը հանրամատչելի է:
Հայաստանում և Լոռու մարզում բուժաշխատողների 16 թվաքանակն ավելի մեծ է, քան հարակից
համայնքներում: 10,000 բնակչին ընկնող բուժաշխատողների թիվը հանրապետությունում կազմում է 62.1,
Լոռու մարզում՝ 52.4, Թեղուտում՝ 22.9 և Շնողում՝ 16: Բուժաշխատողների մատուցած ծառայությունների
հասանելիությունն ու մատչելիությունը ավելի ցածր է Շնողում, քան հանրապետությունում կամ մարզում,
սակայն ավելի բարձր է Թեղուտում, քան հարակից Շնող համայնքում:
2012թ.-ին Թեղուտի անչափահաս բնակիչների շրջանում եղել է 160 հիվանդության դեպք, իսկ Շնողի
անչափահաս բնակիչների շրջանում՝ 440: Երկու համայնքներում էլ գերակշռել են շնչառական օրգանների
հիվանդությունները՝ կազմելով դեպքերի շուրջ երեք քառորդը (75%): 2010-2012թթ. ընթացքում գրանցված
տվյալները Թեղուտում արձանագրել են նմանատիպ դեպքերի ավելի քան կրկնակի աճ, իսկ Շնողում նույն
ժամանակահատվածի համար՝ շուրջ 43% աճ: Թեղուտի չափահաս բնակիչների շրջանում առկա է եղել
հիվանդության 245 դեպք, իսկ Շնողի չափահաս բնակիչների շրջանում՝ 1,180: Կանանց շրջանում
գերակշռել են արյան շրջանառության համակարգի, իսկ տղամարդկանց շրջանում՝ շնչառական
օրգանների հիվանդությունները: Երկու համայնքներում էլ անչափահաս բնակիչների և չափահասների
շրջանում առաջին անգամ բացահայտված հիվանդությունների շարքում գերակշռել են շնչառական
օրգանների հիվանդությունները՝ կազմելով ավելի քան 70%: 2010-2012թթ. Շնողում անչափահաս
16

Բուժաշխատողներ են համարվում միջնակարգ բժշկական կրթություն ունեցող անձնիք (բացառությամբ ատամնաբույժների), ովքեր աշխատում են
բուժհաստատություններում, սանիտարահիգիենիկ ոլորտի ընկերություններում, սոցիալական ապահովության հաստատություններում,
նախադպրոցական հաստատություններում, դպրոցներում, մանկատներում և այլն:
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բնակիչների շրջանում առաջին անգամ բացահայտված հիվանդությունների քանակն աճել է 20%-ով՝ 350-ից
հասնելով 421-ի, իսկ Թեղուտում այն ավելի քան կրկնապատկվել է՝ 72-ից հասնելով 150-ի: 2010-2012թթ. և
Թեղուտում և Շնողում չափահաս բնակիչների շրջանում առաջին անգամ բացահայտված
հիվանդությունների քանակը նույն ժամանակահատվածում17 աճել է 10%-ով: Շնչառական օրգանների
հիվանդությունների վերաբերյալ Շնողի բժշկական ամբուլատորիայի վիճակագրական տվյալները
ամփոփված են Հավելված Դ-ում: Ալավերդու բժշկական կենտրոնի տրամադրած տվյալները ամփոփված
են Հավելված Ե-ում: Չնայած վիճակագրությունը չի ներառում առանձին տվյալներ Թեղուտ և Շնող
համայնքների համար, սակայն հանդիսանում է շնչառական օրգանների հիվանդությունների մարզային
տարածվածության ցուցանիշ:
Ըստ Շնողի բժշկական ամբուլատորիայի՝ համայնքներում գրանցված հիվանդությունների աճին
որոշակիորեն նպաստել են բնակիչների՝ ավելի հաճախակի բժշկական ստուգումների ենթարկվելը,
ընկերության գործունեության հետևանքները և ներգնա աշխատուժի գործոնը, որն իր հետ կարող է բերել
նոր վարակներ: Հնարավոր փոխներգործությունների բացահայտումը թույլ կտա առկա ռիսկերը և
ազդեցությունները կառավարելու նպատակով ձեռնարկել կանխարգելիչ միջոցառումներ և մշակել
ծրագրեր: Ուստի՝ անհրաժեշտ է կիրառել աշխատանքի հիգիենայի համապարփակ մոնիթորինգի
համակարգ հանքավայրի և շտապ բուժօգնության հաստատություններում:
2012թ.-ին մահացածների թվաքանակը 1,000 բնակչի հաշվով Շնողում կազմել է 8.3, իսկ Թեղուտում՝ 8
մարդ՝ ավելի քիչ, քան Հայաստանում (9.1) և Լոռու մարզում (12): 2012թ.-ի տվյալներով Թեղուտում և
Շնողում մահվան հիմնական պատճառը արյան շրջանառության համակարգի հիվանդություներն են՝
համապատասխանաբար 88% (7 մարդ 8-ից) և 77% (20 մարդ 26-ից:
Երկու համայնքներում էլ «Ի-Վի Քոնսալթինգ» ընկերության կողմից հարցված տնային տնտեսությունների
մեծամասնությունը ամբողջապես կամ հիմնականում բավարարված է իրենց համայնքներին տեղական
առողջապահական հաստատությունների կողմից մատուցվող ծառայությունների գնով, հասանելիությամբ
և որակով:
Թեղուտ և Շնող համայքների ներտնային ջրամատակարարման աղբյուրը մոտակա գետերն են, որոնցից
վերցված ջուրը չի ֆիլտրվում: 2012թ.-ին Թեղուտի խմելու ջրի նմուշներում արձանագրվել են
հիմնականում մանրէաբանական շեղումներ (7 դեպք), որը հետևանք է չվարակազերծվող
ջրամատակարարման համակարգի: Նույն ժամանակահատվածում Շնողում ևս հիմնական շեղումները
մանրէաբանական են (51 դեպք):

4.2.9. Խոցելի խմբեր
Խոցելի խմբեր են համարվում հաշմանդամները, ծնողազուրկ երեխաները, աղքատության ընտանեկան
նպաստ և միանվագ դրամական օգնություն ստացողները:
2012թ.-ին փաստացի 1,000 բնակչության հաշվով հաշմանդամների քանակը Շնողում (58) ավելի քան 3
անգամ գերազանցել է նույն ցուցանիշը Թեղուտում (19): 2010-2012թթ. հաշմանդամների քանակը
Թեղուտում աճել է 12%-ով, իսկ Շնողում մնացել է անփոփոխ: 2012թ.-ին հանարապետությունում գրանցվել
է 186,384 հաշմանդամ, որը կազմում է 61.6 մարդ 1,000 բնակչի հաշվով՝ հիմք ընդունեով նույն թվականին
ՀՀ-ում արձանագրված բնակչության թվաքանակը (3,026,900 մարդ): Երկու համայքներում էլ այս ցուցանիշն
ավելի ցածր է:
Թեղուտում երկկողմանի ծնողազուրկ երեխա չի գրանցվել, իսկ Շնողում գրանցվել է 1 երեխա, որը
կազմում է Հայաստանում գրանցված ծնողազուրկ երեխաների 0.1%-ը: 2010-2012թթ. ծնողազուրկ
երեխաների թվաքանակը երկու համայնքներում էլ մնացել է անփոփոխ: Միակողմանի ծնողազուրկ 25
երեխաների քանակը Թեղուտում և Շնողում կազմել է համապատասխանաբար 2 և 11 երեխա:
2012թ. դրությամբ Թեղուտում աղքատության ընտանեկան նպաստ և միանվագ դրամական օգնություն է
ստացել բնակիչների 1.9%-ը, իսկ Շնողում՝ 6.2%-ը: Ընդ որում՝ 2010թ. համեմատ 2012թ.-ին վերոնշյալ
ցուցանիշը Շնողում մնացել է անփոփոխ, իսկ Թեղուտում նվազել է 1.1%-ով: 2012թ.-ին Թեղուտում ավելի
շատ են եղել աղքատության ընտանեկան նպաստ ստացող ընտանիքները (5), քան միանվագ դրամական
17

«Ի-Վի Քոնսալթինգ» ՓԲԸ, Թեղուտ և Շնող համայնքների բնակչության սոցիալական և առողջապահական ուսումնասիրություն, Հունիս, 2013
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օգնություն ստացողները (2): Շնողում գրանցվել է աղքատության ընտանեկան նպաստ ստացող 65
ընտանիք
և
միանվագ
դրամական
օգնություն
ստացող
ընտանիքների
բացակայություն:
Հանրապետությունում աղքատության ընտանեկան նպաստ և դրամական օգնություն են ստացել 111,412
ընտանիք, իսկ Լոռու մարզում՝ 915 ընտանիք 10,000 բնակչի հաշվով:
Սոցիալական աջակցության համայնքային ծրագրեր են իրականացվում «Մանես» բարեգործական
հիմնադրամի կողմից: Բարձրագույն կառավարման մարմինը հոգաբարձուների խորհրդն է, որի
նախագահն է «Վալլեքս» խմբի ընկերությունների գործադիր վարչության նախագահը: Հիմնադրամն ունի
պաշտոնական կայք www.manes.am, որտեղ կարելի է ծանոթանալ հիմնադրամի կանոնադրությանը,
գործունեության սկզբունքներին, նպատակներին և խնդիրներին:

4.2.10.

Հանցավորության մակարդակ

Ստորև ներկայացված են 2009 – 2014թթ. Լոռու մարզում ընդհանուր հանցագործությունների դեպքերի
մասին ամփոփ տվյալները՝ տրամադրված ՀՀ ոստիկանության Լոռու մարզային վարչության կողմից:
Առանձին Թեղուտ և Շնող համայնքների վերաբերող տվյալներ առկա չեն:
Աղյուսակ 7: Լոռու մարզում գրանցված հանցագործություններ
2009
467

2010
416

2011
336

2012
464

2013
401

2014
410

Մարդու (անձի) դեմ ուղղված
հանցագործություններ
Հասարակական անվտանգության, դեմ
284
284
224
205
187
241
ուղղված հանցագործություններ
Սեփականության դեմ ուղղված
387
440
335
299
373
369
հանցագործություններ
Տնտեսական գործունեության դեմ
44
47
41
31
32
26
ուղղված հանցագործություններ
Պետական իշխանության, ծառայության
219
218
221
162
227
148
և կառավարման կարգի դեմ ուղղված
հանցագործություններ
Այլ հանցագործություններ
12
10
7
8
7
4
Ընդհանուր
1,416
1,415
1,184
1,169
1,227
1,171
Վերոհիշյալ հենակետային տվյալները Լոռու մարզում հանցավորության մակարդակի մասին 5 տարվա
կտրվածքով վկայում են, որ իրավախախտումների մեծ մասը մարդու (անձի) դեմ ուղղված
հանցագործությունները և սեփականության դեմ ուղղված հանցագործություններն են: Վիճակագրությունը
ցույց է տալիս նաև սեփականության դեմ ուղղված հանցագործությունների և այլ հանցագործությունների
անկում նշված ժամանակահատվածում: Այնուհանդերձ, չկա հստակ միտում 2009-2014թթ. ընթացքում
հանցագործությունների քանակի աճի կամ անկման:
Չնայած վերջին 5 տարիների ընթացքում (ներառյալ Թեղուտի նախագծի շինարարական
աշխատանքների շրջանը) հանացավորության մակարդակի էական փոփոխություն չի գրանցվել,
գնահատման արդյունքում առաջարկվել է հանցագործությունների վերաբերյալ վիճակագրական
տվյալների հավաքագրմամբ վերահսկել հնարավոր վտանգները:

Նախագծի համարը:
Ամսաթիվը: 05/12/2014
Վերանայված տարբերակ

46

5. Սոցիալական և առողջապահական
ազդեցությունների գնահատում

հնարավոր

Հաշվի առնելով Ծրագրի ներկա վիճակը՝ այս բաժինը միտված է ներկայացնելու այդ գործունեությունից
բխող դրական և բացասական սոցիալական և առողջապահական հնարավոր ազդեցությունները:
Հանքավայրի շահագործման փուլը հանգամանորեն քննարկվել է, իսկ փակման ծրագիրը ներկայացվել է
բարձր մակարդակով, սակայն առաջարկվել է ապագայում ավելի մանրամասն վերլուծություն կատարել:
Սույն գնահատումը հիմնված է մասնագիտական դատողությունների, հատուկ գնահատումների և
շահագրգիռ կողմերի ներգրավման վերջին տվյալների վրա: Նկարագրված են նաև ազդեցությունների
մեղմացման միջոցառումները և դրանց հսկողության ցուցիչները՝ բացասական ազդեցությունները
կառավարելու
և
նվազեցնելու,
իսկ
դրական ազդեցությունները
մեծացնելու
նպատակով:
Հանքարդյունաբերական ծրագրի հնարավոր ազդեցությունների գնահատման ընթացքում հաշվի են
առնվել հանրային առողջության ներքոնշյալ ոլորտները (ՀԱՈ): Հաշվի են առնվել առողջության առավել
նշանակալի որոշիչ գործոնները: Այնուամենայնիվ, առաջնորդվելով մասնագիտական նկատառումներով,
սույն գնահատումը հանգամանորեն կանդրադառնա միայն այն ազդեցություններին, որոնք հստակորեն
առնչվում են տվյալ ծրագրի հետ: Այս նպատակով իրականացվել է ՀԱՈ վերլուծություն, որոշելու համար,
թե որ ոլորտներն են համապատասխանում տվյալ ծրագրին: Համապատասխան համարվող ոլորտները
կքննարկվեն և կիրականացվի դրանց նշանակալիության գնահատում: Հարկ եղած դեպքում կներկայացվեն
համապատասխան մեղմացման միջոցառումների առաջարկներ:
Աղյուսակ 8: Առնչվող հանրային առողջության ոլորտները
Հանրային առողջության ոլորտ
Մակաբուծային հիվանդություններ

Առնչություն
ունեցող այո/ոչ
Այո

Շնչառական օրգանների
հիվանդություններ և
բնակարանային հիմնախնդիրներ
Անասնաբուժական և
անասնաբուծական հարցեր

Այո

Սեռական ճանապարհով
փոխանցվող հիվանդություններ
Հող, ջուր և սանիտարիա

Այո

Սննդամթերք և սննդի ոլորտին
առնչվող հարցեր
Դժբախտ պատահարներ և
միջադեպեր
Վտանգավոր նյութերի
ազդեցության ենթարկվելու վտանգ
Առողջության սոցիալական
որոշիչներ
Ավանդական բժշկության մեթոդներ
Առողջապահական
ծառայությունների
ենթակառուցվածքն ու
հնարավորությունները
Ոչ վարակիչ հիվանդություններ

Ոչ
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Ոչ

Այո

Այո
Այո

Հիմնավորում
Նպաստավոր պայմանների ստեղծում և տարածում,
օրինակ՝ պոչամբարի զարգացում, առկա ջրային
հոսքերի հուների փոփոխություն:
Բնակարանային կարիքների աճ
հյուրանոցահանրակացարանային համալիրում և
համայնքներում:
Առկա է գետերի պատահական աղտոտման
հավանականություն, սակայն ցածր ռիսկի
պատճառով սույն գնահատման շրջանակներում այն
չի քննարկել:
Ռիսկային խմբերի ներհոսք հարակից համայնքներ:
Մակերևութային ջրերի հոսքի և որակի
փոփոխություն:
Սննդամթերքի գնաճ և սննդակարգի
փոփոխություններ չեն ակնկալվում:
Ճանապարհային երթևեկության աճ:

Ոչ
Ոչ

Աղտոտիչների արտահոսք համայնքների
տարածքով հոսող վտակներ և գետեր:
Սոցիալական, էթնիկական տարբեր խմբերի
շփումներ:
Առկա մեթոդների բացառում չի ակնկալվում:
Մասշտաբային փոփոխություններ չեն սպասվում:

Ոչ

Սննդակարգի կամ կենսակերպի փոփոխություններ

Այո
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չեն ակնկալվում:

5.1. Ժողովրդագրական փոփոխություններ
Թեղուտի հանքարդյունաբերական համալիրի շահագործման փուլում աշխատուժի թվաքանակը
կկրճատվի 20%-ով՝ շինարարության փուլում գրանցված 1,377 աշխատակցից հասնելով 1,100-ի, ինչպես
նաև տեղի կունենա մասնագիտացված կապալառուների ներգրավում: 277 աշխատակիցների կրճատումը
պայմանավորված է շինարարության փուլի ավարտով և կարող է ներառել ինչպես հարակից համայնքների
բնակիչներ, այնպես էլ այլ համայնքներից աշխատուժ:
Բնակչության բաշխվածությունն ըստ զբաղվածության, ինչպես նաև 15-19 և 60-65 տարիքային խմբերի
կշիռը ավելի բարձր է Թեղուտում՝ մարզի և հանրապետության ցուցանիշների համեմատ: Համայնքային
բնակչության զբաղվածության աճ է գրացվել Ծրագրի շինարարության փուլում, սակայն շահագործման
փուլում 280 աշխատատեղերի կրճատումը կարող է բացասական ազդեցություն ունենալ հարակից
համայնքների բնակչության զբաղվածության վրա:
«Թեղուտ» ՓԲ ընկերության անձնակազմի ընդհանուր թվաքանակի մեջ Թեղուտի բնակիչ
աշխատակիցների քանակը կազմել է 148, իսկ Շնողի պարագայում՝ 214: Հեռավոր շրջաններից եկած
աշխատակիցները բնակվում են Թեղուտի հյուրանոցահանրակացարանային համալիրում:
Ընկերությունում աշխատելու նպատակով ընդհանուր առմամբ
ընտանիքներով) տեղափոխվել են Շնող կամ Թեղուտ համայնքներ:
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աշխատակիցներ

(նաև

Հանքավայրի շահագործման փուլում ստեղծված աշխատատեղերը կարող են նպաստել
տարածաշրջանում բնակչության աճին և կանխել ատագաղթը: Երիտասարդների պարագայում
աշխատանքի առկայությունն ու կայուն եկամուտի աճը կարող են նպաստել ծնելիության մակարդակի
բարձրացմանը:
Առկա միտումները թույլ են տալիս եզրակացնել, որ արական սեռի ներկայացուցիչների թիվը ընդհանուր
աշխատակիցների թվաքանակի մեջ կլինի գերակա: Ներկայում հարակից համայնքներում տղամարդկանց
կշիռը 5%-ով ավելի բարձր է հանրապետական և մարզային ցուցանիշներից, որը կարող է լինել Թեղուտի
լեռնահանքային համալիրի շինարարության փուլում անհրաժեշտ աշխատուժի միգրացիայի հետևանք:
Քանի որ շինարարության ոլորտում աշխատողների մեծամասնությունը տղամարդիկ են, ընկերության 280
աշխատակիցների կրճատումը հավասարակշռող ազդեցություն կունենա տղամարդկանց և կանանց
գենդերային բաշխվածության վրա: Սակայն այդ աշխատատեղերի ժամանակավոր բնույթով
պայմանավորված՝ ենթադրվում է մեղմ ազդեցություն տարածաշրջանային բնակավայրերի վրա՝
հանքավայրի շահագործումից առաջ գրանցած ելակետային տվյաների համեմատ: Այնուամենայնիվ,
ժամանակավոր աշխատողների՝ տարածաշրջանում վերաբնակվելու ընտրությունը կարող է փոխել
գենդերային բաշխվածությունը:
280 աշխատակիցների փաստացի կրճատումը կարող է ունենալ ուղղակի, միջնաժամկետ կամ
երկարաժամկետ, չափավոր մեծ բացասական ազդեցություն հարակից համայքների ժողովրդագրական
ցուցանիշների վրա, այդ թվում՝ բնակչության բաշխվածության ըստ սեռի և տարիքի:
Ազդակիր Թեղուտ և Շնող համայնքների բնակիչներին որպես ընկերության աշխատակիցներ պահելը
դրական ազդեցություն կունենա նրանց մշտական բնակության վայրի պահպանման վրա: Բացի այդ,
հանքարդյունաբերության ոլորտում զբաղվածության շնորհիվ ավելացած կայուն եկամուտը ամենայն
հավանականությամբ կստիպի երիտասարդներին մնալ հարակից համայնքներում՝ նպաստելով
արտագաղթի կրճատմանը և ծնելիության մակարդակի բարձրացմանը:

Նախագծի համարը:
Ամսաթիվը: 05/12/2014
Վերանայված տարբերակ
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5.2. Թեղուտի հյուրանոցահանրակացարանային համալիրի
սոցիալական ազդեցությունները
Թեղուտի հանքավայրի շահագործման ծրագրի շրջանակներում կառուցվել կամ հիմնանորոգվել է երեք
հյուրանոցահանրակացարանային համալիր՝ կահավորված ջեռուցման, լուսավորության և օդափոխության
համակարգերով, սանհանգույցով և այլ հարմարություններով: Նրանցից մեկը գտնվում է հարակից Նեղոց
գյուղում, իսկ երկուսը՝ լեռնահանքային համալիրի տարածքում: 2014թ.-ի դեկտեմբերի տվյալներով երեք
հյուրանոցահանրակացարանային համալիրներում ընդհանուր առմամբ բնակվում է 172 աշխատակից,
որոնցից 36-ը օտարերկրացիներ են (լեռնահանքային համալիրի տարածքում գտնվող 2
հյուրանոցահանրակացարանային համալիրներում բնակվում է 156 աշխատակից, որոնցից 22-ը՝
օտարերկրացիներ):
Նման համալիրների ազդեցությունները առավելապես բնորոշվում են համայնքային բնակչության և
աշխատակիցների փոխհարաբերություններով, տեղական ապրանքների և ծառայությունների վրա
ծախսերով, որոնք, առկայության դեպքում, կարող են ազդել Թեղուտ և Շնող համայնքների վրա:
Համեմատաբար անարգել մուտքը Թեղուտ և Շնող կարող է սոցիալական կոնֆլիկտի պատճառ դառնալ՝
պայմանավորված խանութների, ապրանքների և ծառայությունների հասանելիության գործոնով: Բացի
այդ, Թեղուտի հյուրանոցահանրակացարանային համալիրում արական սեռի ներկայացուցիչների ավելի
մեծ կշիռը կարող է հանգեցնել բնակավայրում գենդերային հավասարակշռության փոփոխմանը, ինչը
կարող է ծնել սոցիալական կոնֆլիկտ, որի արդյունքում կնկատվի հանցավոր գործողությունների աճ և
սոցիալական նորմերի թուլացում: Այդ ազդեցությունները կարող են էապես անբարենպաստ լինել:
Հյուրանոցահանրակացարանային համալիրների կառուցումը աշխատատեղեր է ստեղծել կանանց
համար ադմինիստրատիվ, սննդի պատրաստման և մաքրության ծառայությունների մատուցման
ոլորտներում:
Հարակից համայքների բնակչության աճին զուգընթաց կարող է գրանցվել ոստիկանական
ծառայությունների պահանջարկի աճ՝ օրենքի կիրառմանը հետևողական լինելու և իրավախախտումների
բացահայտման համար: Բնակչության աճը կարող է հանգեցնել ճանապարհատրանսպորտային
պատահարների և հասարակական կարգի խախտման դեպքերի ավելացման:
Հարակից համայնքների բնակչության՝ Թեղուտի հյուրանոցահանրակացարանային համալիրի
գործունեության
ազդեցությունների
նկատմամբ
զագայունությունը
և
այդ
գործունեությամբ
պայմանավորված՝ մինչ մեղմացման միջոցառումները տեղի ունեցած փոփոխությունների աստիճանը
համարվում են միջին: Ուստի՝ մինչ մեղմացման միջոցառումները հնարավոր է ուղղակի, հավանաբար
ժամանակավոր, երկարաժամկետ, չափավոր բացասական ազդեցություն տեղական համայքների վրա:
Սակայն, մեղմացման միջոցառումների արդյունավետ կիրառման պարագայում այս ազդեցության
մակարդակը հնարավոր կլինի դարձնել չափավոր փոքր:

5.3. Գործարարություն և տնտեսական զարգացում
Ներդրումներ
Թեղուտի պղինձ-մոլիբդենային հանքավայրի շահագործումը լուրջ ներդրում կունենա երկրի
տնտեսական հզորության ամրապնդման և համաշխարհային շուկայում նրա մրցունակության
բարձրացման գործում: Թեղուտի հանքավայրի շահագործման առաջին փուլում իրականացվել է մոտ 350
մլն դոլարի ներդրում, որը ծախսվել է բացահանքի կառուցման, լեռնահանքային տեխնիկայի գնման,
օժանդակ ենթակառույցվածքների ստեղծման, պոչամբարի, մակաբացման ապարների լցակույտերի
տեղակայման վայրի և հարստացուցիչ ֆաբրիկայի կառուցման վրա:
Ներդրման հանդեպ տնտեսության զգայունությունը և փոփոխությունների աստիճանը գնահատվել են
միջին: Ուստի, հնարավոր է ուղղակի, միջնաժամկետ, չափավոր մեծ դրական ազդեցություն տեղական
համայքների տնտեսական աճի վրա:

Ուղղակի հարկեր և եկամուտներ
Նախագծի համարը:
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Թեղուտի հանքավայրի շահագործման ընթացքում պետական և համայնքային բյուջեներ վճարվող
հարկերը, տուրքերը և ռոյալթիները կմտնեն տնտեսության մեջ և մեծ թափ կհաղորդեն ազդակիր
համայնքների, Լոռու մարզի և երկրի տնտեսական զարգացմանը:
Աղյուսակ 9: Վճարվող հարկերը, տարեկան
(ՀՀ դրամ, մլն)

Գույքահարկ

Հողի հարկ

Հողի վարձավճար

Թեղուտ

1.0

0.8

12.7

Շնող

2.0

2.9

18.6

Շահագործման փուլը ենթադրում է պայմանագրերի կնքում կապալառուների հետ և տեղական
մակարդակով աշխատատեղերի ստեղծման հնարավորություն:
Ուղղակի հարկերի և ներդրումների հանդեպ տնտեսության զգայունությունը և փոփոխությունների
աստիճանը գնահատվել են բարձր: Ուստի՝ հնարավոր է ուղղակի, երկարաժամկետ ազդեցություն
համայնքային տնտեսության և մեծ դրական ազդեցություն Լոռու մարզի և Հայաստանի տնտեսական աճի
վրա:

Զբաղվածություն և տեղական բիզնես միջավայր
Ամենայն հավանականությամբ, հարակից և տարածաշրջանային համայնքները տնտեսական օգուտ
կքաղեն ընկերության գործունեությամբ պայմանավորված բնակչության աճով, որը կխթանի տեղական
բիզնեսների զարգացումը: Զբաղվածության աճը կհանգեցնի հարակից համայնքների գնողունակության
բարձրացմանը, կնպաստի փոքր բիզնեսների կայացմանը, արդյունքում՝ ավելի շատ հարկեր կվճարվեն
համայնքային բյուջեներ: 2014թ.-ի հոկտեմբեր ամսվա դրությամբ, «Թեղուտ» ՓԲ ընկերությունը ամսական
շուրջ 80 մլն. ՀՀ դրամի ներդրում է կատարում (համարժեք՝ $195,000) Թեղուտ (ՀՀ դրամ 32.2 մլն.) և Շնող
(48.8 մլն. ՀՀ դրամ) համայնքների տնտեսության մեջ՝ վարձու աշխատանքի դիմաց վճարվող
աշխատավարձերի տեսքով:
Ծրագրի շրջանակում զգալի ֆինանսական միջոցներ կներթափանցեն հարակից համայնքների
տնտեսություններ (գնումներ և աշխատավարձեր): Չնայած այն հանգամանքին, որ մի շարք անհրաժեշտ
ապրանքներ չեն կարող հեշտությամբ ձեռք բերվել տեղական մակարդակով, բազմաթիվ այլ ապրանքներ ու
ծառայություններ հասանելի են տեղական շուկայում: Թեղուտ և Շնող համայնքներից ընկերությունը
կատարում է գյուղմթերքի (հիմնականում՝ միս, բանջարեղեն) գնումներ: Այս ցուցանիշները կարող են
նպաստել տարածաշրջանի միկրոտնտեսական զարգացմանը՝ ավելացնելով դրամական հոսքը,
բարձրացնելով հարակից համայնքների բնակչության գնողունակությունը, խթանելով առևտուրը,
ստեղծելով նոր աշխատատեղեր համայնքներում և մարզերում:
Հիմնական աշխատանքի նկատմամբ հարակից համայնքների բնակչության զգայունությունը և
փոփոխությունների աստիճանը գնահատվել են բարձր: Ուստի՝ հնարավոր է ուղղակի, երկարաժամկետ և
մեծ դրական ազդեցություն համայնքային տնտեսության վրա:
Կոմնակի աշխատանքի նկատմամբ հարակից համայնքների բնակչության զգայունությունը գնահատվել է
չափազանց բարձր, իսկ փոփոխությունների աստիճանը՝ միջին: Ուստի՝ հնարավոր է անուղղակի,
երկարաժամկետ, չափավոր մեծ դրական ազդեցություն համայնքային տնտեսության վրա:
Սեփական բիզնես ծավալելու նկատմամբ հարակից համայնքների բնակչության զգայունությունը
գնահատվել է չափազանց բարձր, իսկ փոփոխությունների աստիճանը՝ միջին: Ուստի՝ հնարավոր է
ուղղակի, երկարաժամկետ, չափավոր մեծ դրական ազդեցություն համայնքային տնտեսության վրա:
Ծրագրի իրականացումը կազդի նաև անուղղակի բիզնես հնարավորությունների վրա, որոնց հանդեպ
հարակից համայնքների բնակչության զգայունությունը գնահատվել է չափազանց բարձր, իսկ
փոփոխությունների աստիճանը՝ միջին: Ուստի՝ հնարավոր է անուղղակի, երկարաժամկետ, չափավոր մեծ
դրական ազդեցություն:
Նախագծի համարը:
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Ներդրումների կողմնակի ազդեցությունները
Ներդումների կողմնակի ազդեցությունները առավել տեսանելի են բարելավված ենթակառուցվածքներում
և ծառայություններում, ինչպիսիք են տրանսպորտը և հաղորդակցությունը: Տրանսպորտի ոլորտը
նույնպես կշահի ապրանքների ներկրման և արտադրված պղնձի ու մոլիբդենի արտահանման շնորհիվ:
Թեղուտի նման խոշոր հանքարդյունաբերական նախագծերը օգտագործում են ժամանակակից
տեխնոլոգիաներ և մուտք ունեն դեպի միջազգային շուկա: Այդ ամենը երաշխիք է, որ աշխատակիցներն
ապահովված կլինեն կայուն եկամտով և կունենան լրացուցիչ արտոնություններ, այդ թվում՝
բուժօգնության, անվտանգ աշխատանքային միջավայրում աշխատելու հնարավորություն, բնակարանային
և սոցիալական հարմարություններ:
Տեղական և տարածաշրջանային համայնքների կենսունակ և կայուն տնտեսական զարգացման
գրավականը տնտեսական բազմազանության հաստատումն ու պահպանումն է:
Հարակից համայնքների բնակչության զգայունությունը գնահատվել է չափազանց բարձր, իսկ
փոփոխությունների աստիճանը՝ միջին: Ուստի՝ հնարավոր է անուղղակի, երկարաժամկետ, չափավոր մեծ
դրական ազդեցություն տեղական ենթակառուցվածքների վրա:
Տնտեսական փոփոխությունների արդյունքում հնարավոր են նաև հողերի գնի բարձրացում և
սննդամթերքի գնաճ: Հարակից համայնքների բնակչության զգայունությունը գնահատվել է չափազանց
բարձր, իսկ փոփոխությունների աստիճանը՝ ցածր: Ուստի՝ հնարավոր է անուղղակի, երկարաժամկետ,
չափավոր փոքր բացասական ազդեցություն, չնայած հայտնի է, որ հողերի գնի բարձրացումը կարող է
չափավոր փոքր դրական ազդեցություն ունենալ սեփականատերերի վրա:

5.4. Ֆիզիկական վերաբնակեցման հավանականություն
Ծրագիրն ազդեցություն է ունեցել նրանց վրա, ովքեր ունեն կամ ունեցել են սեփական հողատարածքներ:
Շինարարության փուլից առաջ փոխհատուցում է վճարվել սեփականատերերին Ծրագրի համար
անհրաժեշտ հողերի ձեռքբերման համար: Շինարարությունից առաջ ֆիզիկական վերաբնակեցում տեղի չի
ունեցել: Թեղուտի հանքավայրի մերձակայքում բնակվողների զգայունությունը և փոփոխությունների
աստիճանը մինչ մեղմացման միջոցառումները գնահատվել են բարձր՝ առաջացնելով չափավոր մեծ
ազդեցություն մինչ մեղմացման միջոցառումները, որոնք արդեն կիրառվել են: Հողի ձեռքբերման
գործընթացն իրականացվել է պետական օրենսդրական պահանջներին և միջազգային չափանիշներին
համապատասխան: Համարժեք դրամական փոխհատուցում է վճարվել և սեփականատերերին
գյուղատնտեսական նշանակության հողեր են տրամադրվել շինարարության փուլից առաջ: Մեղմացման
միջոցառումների իրականացումից հետո այս ռիսկը դասակարգվել է որպես աննշան բացասական:

5.5. Հողերի բաշխում, մատչելիություն և հողօգտագործում
Թեղուտի հանքավայրի շահագործումը ենթադրում է ներթափանցում շրջակա պատմական-մշակութային
միջավայր և գյուղատնտեսական նշանակության հողատարածքներ, որոնք հարակից համայնքների
բնակիչների համար կարող են ծառայել որպես ապրուստի միջոց կամ հանգստի վայր: Անտառը որպես
ապրուստի աղբյուր օգտագործող բնակչության զգայունությունը և մինչ մեղմացման միջոցառումները
փոփոխությունների աստիճանը գնահատվել են միջին: Ուստի՝ ազդեցությունը կարող է համարվել
չափավոր, ուղղակի, երկարաժամկետ կամ մշտական: Անդրադառնալով խնդրին՝ Ծրագրի շրջանակում
ճանապարհ է կառուցվել, որպեսզի շինարարության և շահագործման փուլերի ընթացքում չխոչընդոտվի
մուտքը գյուղատնտեսական տարածքներ: Բացի այդ, ընկերության կողմից օգտագործված հողի դիմաց
առաջարկվել է հավասարապես բարենպաստ, սակայն ավելի հեռու կամ մոտ գտնվող հողատարածք:
Մեղմացման միջոցառումների կիրառումից հետո հողերի բաշխման և մատչելիության ռիսկի
ազդեցությունը դասակարգվել է որպես փոքր բացասական:
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5.6. Զբաղվածություն և եկամտի աղբյուրներ
Զբաղվածության տոկոսը և՛ Թեղուտում, և՛ Շնողում զգալիորեն բարձր է (համապատասխանաբար շուրջ
98% և 94%) մարզի և հանրապետության ցուցանիշներից: Համապատասխանաբար, գործազրկության
մակարդակը զգալիորեն ցածր է՝ պայմանավորված վերջին տարիների ընթացքում Թեղուտի
լեռնահանքային համալիրի կառուցման գործոնով:
Հանքարդյունաբերության ոլորտից դուրս աշխատակիցների պահանջարկը կարող է շարունակել ազդել
որոշ տեղական բիզնեսների կայունության վրա՝ նպաստելով այլոց բարգավաճմանը (անուղղակի
ծառայությունների դեպքեր, օրինակ՝ կոմերցիոն նպատակներով անտառահատում).
Բնակչության աճը կարող է սրել առկա կադրային հիմնախնդիրները: Քանի որ ավելի շատ մարդիկ են
տեղափոխվում համայնքներ ընկերությունում աշխատանքի անցնելու նպատակով, հավանական է, որ
պատահական աշխատանքի ձգտողների թվաքանակը կավելանա, սակայն ոմանք կմնան միայն այն
դեպքում, եթե հասնեն հանքարդյունաբերության ոլորտում բարձր վարձատրվող ցանկալի պաշտոնին:
Հանքարդյունաբերության ոլորտում բարձր վարձատրությունը հաճախ նվազեցնում է կողմնակի եկամտի
աղբյուր ունենալու անհրաժեշտությունը: Սակայն լինում են դեպքեր, երբ հմտությունների զարգացման,
սոցիալական կապերի հաստատման, ինքնագնահատականի բարձրացման և համայնքի կենսունակության
համատեքստում համայնքի անդամներն ու գործընկերներն աշխատում են համատեղ՝ խրախուսելով
տեղական բիզնեսների զարգացումը: Որոշ տեղական բիզնեսներ, որոնք առաջարկում են մրցունակ
աշխատավարձ և աշխատանքային պայմաններ, կարող են բարգավաճել կամ դիմակայել տնտեսական
անկումներին: Թեղուտի և Շնողի տնային տնտեսությունների մեծ մասը, եթե ոչ բոլորը, ունի առնվազն մեկ
եկամտի աղբյուր: Համայնքների զարգացման գործում բնակիչներն ու տեղական բիզնեսներն ունեն
նույնքան ներդրում, որքան հանքարդյունաբերությունը: Տեղական բիզնեսների առկայությունը և
խանութների ու ծառայությունների հասանելիությունն է հաճախ խրախուսում նոր ընտանիքներին
տեղափոխվել ուսումնասիրվող համայնքներ:
Ակնկալվում է, որ հանքավայրի շահագործման ընթացքում մշտական բնակչի կարգավիճակ չունեցող
աշխատակիցները ժամանակավոր կացարան չեն փնտրի հարակից համայնքներում:
Տեղական և հարակից համայքների աշխատաշուկան կօգտվի ամեն օր ընկերության կողմից
տրամադրվող տրանսպորտային միջոցներով աշխատանքի գալու հնարավորությունից (բարձր
զգայունություն և փոփոխությունների բարձր աստիճան): Ուստի՝ հնարավոր է ուղղակի, ժամանակավոր,
միջին կամ երկարաժամկետ (հանքավայրի շահագործման ընթացքում), դրական մեծ ազդեցություն
ընկերության անմիջական աշխատակիցների վրա: Այնուամնենայնիվ, կլինի նաև անուղղակի,
ժամանակավոր, միջին կամ երկարաժամկետ (հանքավայրի շահագործման ընթացքում), դրական և
չափավոր մեծ ազդեցություն տեղական բիզնեսներում ներգրավված անձանց համար, ում
ծառայություններից անուղղակիորեն օգտվում է ընկերությունը:

5.7. Կենսամակարդակի բարելավում
Ընտանիքների և տնային տնտեսությունների ընդհանուր բնութագիրը նկատելի փոփոխությունների չի
ենթարկվի Ծրագրի իրականացման արդյունքում:
Ծրագրի շրջանակում ստեղծված աշխատատեղերը կնպաստեն տարածաշրջանում կենսամակարդակի
բարձրացմանը: Թեղուտի և Շնողի բնակիչները անմիջապես կզգան այդ ազդեցությունը: Տնային
տնտեսությունների սպառողական ծախսերը ներառում են սննդի և ոչ պարենային ապրանքների ու
ծառայությունների դիմաց կատարված վճարումները՝ հանդիսանալով բնակչության կենսամակարդակը
գնահատող կարևորագույն ցուցանիշ: Հենակետային տվյալները վկայում են, որ հարակից համայնքների
բնակիչները սննդի և ոչ պարենային ապրանքների ու ծառայությունների վրա Հայաստանի համար
միջինացվածից քիչ են ծախսում: «Ի-Վի Քոնսալթինգ» ընկերության կողմից հարցված տնային
տնտեսությունների շրջանում և՛ Թեղուտում, և՛ Շնողում սպառողական հիմնական ծախսերի առաջնային
եռյակում են սնունդը (համապատասխանաբար 42.3% և 34.7%), հագուստը (համապատասխանաբար
17.2.3% և 14.7%) և առողջապահությունը (11% յուրաքանչյուր համայնքում): Միասին դրանք կազմում են
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տնային տնտեսությունների սպառողական ընդհանուր ծախսերի 71%-ը Թեղուտում և 60%-ը Շնողում: ՀՀ
ազգային վիճակագրական ծառայության տվյալներով, տնային տնտեսությունների դրամական
եկամուտները 2012թ.-ին ծախսվել են հետևյալ համամասնությամբ՝ սննդի (ներառյալ ալկոհոլային
խմիչքներ և ծխախոտ)՝ 53%, ոչ պարենային ապրանքներ՝ 17.6%, ծառայություններ՝ 29.4%: Սննդի և
հագուստի համար կատարված սպառողական ծախսերը Թեղուտում համապատասխանաբար 7.6% և 2.5%ով ավելի բարձր են, քան Շնողում:
Ժամանակի ընթացքում Լոռու մարզը կսկսի օգուտ քաղել տնօրինելի եկամուտների աճի,
առողջապահության և կրթություն բարելավման, առևտրային հարաբերությունների զարգացման
միտումներից: Հարակից համայնքների կենսամակարդակը կբարձրանա հանքարդյունաբերական ոլորտոմ
նոր աշխատատեղերի ստեղծման և ոլորտին բնորոշ բարձր աշխատավարձերի շնորհիվ: Այս
ազդեցությունը կլինի ուղղակի, երկարաժամկետ (հանքավայրի շահագործման ընթացքում), դրական և
մեծ:

5.8. Կրթություն և հմտությունների զարգացում
Երկարաժամկետ
հեռանկարում
Ծրագիրը
կնպաստի
կրթական
և
վերապատրաստման
հաստատությունների և ծառայությունների բարելավմանը տեղական մակարդակով: Թեղուտի
մանկապարտեզում առկա տեղերի զբաղվածությունը կազմել է 55%, իսկ Շնողի մանկապարտեզում՝ 60%:
2010-2012թթ. դպրոց հաճախող աշակերտների թվաքանակը գրեթե հաստատուն է մնացել, սակայն մեկ
ուսուցչի հաշվով հետդպրոցական կրթության ցուցանիշն ավելի ցածր է, քան մարզում և
հանրապետությունում: Պարզվել է, որ ուսումնական հաստատություններն ունեն բավարար պայմաններ
ներգնա աշխատուժի և ընտանեկան միգրացիայի արդյունքում բնակչության աճը արդյունավետ
տեղաբաշխելու համար: Այսպիսով, կարելի է եզրակացնել, որ բնակչության ցանկացած աճ բացասական
ազդեցություն չի ունենա կրթական հաստատությունների հնարավորությունների վրա: Փոփոխությունների
աստիճանը հավանաբար կլինի աննշան, իսկ ազդեցությունը՝ ուղղակի, երկարաժամկետ (հանքավայրի
շահագործման ընթացքում), դրական և աննշան:
Աշխատակիցները կանցնեն նաև ընկերության կողմից կազմակերպված վերապատրաստման դասընթաց,
որը հնարավորություն կտա տեղական աշխատուժին հիմնարար գիտելիքներ ձեռք բերել
հանքարդյունաբերությանն առնչվող տարբեր բնագավառներում աշխատելու համար (տեխնոլոգներ,
ֆաբրիկայի օպերատորներ, էլեկտրիկներ, մեխանիկներ), որը մեծ հաշվով շահեկան կլինի նաև հարակից
համայքների բնակչության համար: Այս ազդեցությունը կլինի ուղղակի, ժամանակավոր, երկարաժամկետ
(հանքավայրի շահագործման ընթացքում) և չափավոր դրական:

5.9. Համայնքների ենթակառուցվածքները և ծառայությունները
Ամենայն հավանականությամբ, ուսումնասիրվող տարածքներում
և ինչ-որ չափով նաև
տարածաշրջանում կլինի հանրային ծառայությունների որակի նկատմամբ պահանջների խստացում:
Ընկերության գործունեությամբ պայմանավորված է դրա միայն որոշակի մասը: Հավանական է, որ
տարածաշրջանում իրականացվող ծրագրերի համախառն ազդեցությունը կհանգեցնի հանրային
ծառայությունների բարելավմանը:
Տեղական նշանակության ճանապարհների բարելավումն ու սպասարկումը ոչ միայն կխթանի Ծրագրի
իրականացման համար անհրաժեշտ ապրանքների արդյունավետ փոխադրումը, այլև կնպաստի
գյուղատնտեսական արտադրանքի արդյունավետ փոխադրմանը: Բջջային կապի պահանջարկը կմեծանա
և բջջային հեռախոսների քանակը կավելանա: Ծրագրի պահանջները բավարարելու նպատակով
բարելավվել է նաև տեղական համացանցային ենթակառուցվածքը:
Բացի այդ, հանքավայրի շահագործման փուլում հնարավոր է հանգստի, ժամանցի և մարզական
հաստատությունների ավելացում, որոնցից նաև կօգտվեն ազդակիր տարածքներում բնակություն
հաստատած անձիք (և նրանց ընտանիքները):
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Համայնքի ենթակառուցվածքներն ու հանրային ծառայություններն ունեն միջին զգայունություն և
փոփոխությունների միջին աստիճան: Ազդեցությունը կլինի ուղղակի, երկարաժամկետ (հանքավայրի
շահագործման ընթացքում), բայց դրական և չափավոր:

5.10.

Համայնքների անվտանգությունը

Խոսքը վերաբերում է Թեղուտի հանքավայրում ներկայում աշխատող անվտանգության անձնակազմի
(չզինված) և տեղաբնակների փոխհարաբերություններին: Անկախ անվտանգության աշխատակիցների
կողմից կիրառվող պաշտպանության միջոցից՝ բնակիչները կարող են վնասվածքներ ստանալ հատկապես
այն դեպքերում, եթե հնարավոր տարաձայնություններ ունեն ընկերության հետ:
Հարակից համայնքների բնակիչների զգայունությունը գնահատվել է միջին, իսկ փոփոխությունների
աստիճանը մինչ մեղմացման միջոցառումները՝ ցածր: Ուստի՝ հնարավոր է ուղղակի, երկարաժամկետ,
չափավոր ցածր բացասական ազդեցություն այդ խոցելի խմբերի վրա:

5.11.

Համայնքների առողջապահությունը և անվտանգությունը

Մերձակա տարածքների բնակիչները կարող են ենթարկվել փոշու, աղմուկի և վիզուալ ազդեցության:
Նրանց զգայունությունը և փոփոխությունների աստիճանը գնահատվել են բարձր: Ուստի՝ վիզուալ
ազդեցությունը կլինի ուղղակի, մշտական, երկարաժամկետ, չափավոր բացասական մինչ մեղմացման
միջոցառումները:

Աղմուկի ազդեցություն
Աղմուկի և ցնցումների ելակետային տվյալների գնահատում է կատարվել զգայուն ազդակիրների
գտնվելու վայրերում և համալիրի տարածքի տարբեր հատվածներում: Նախնական ուսումնասիրության
արդյունքում պարզվել է, որ ֆոնային աղմուկի մակարդակը շատ փոփոխական է համայնքներում:
Նախնական գնահատման շրջանակներում իրականացվել են աղմուկի չափումներ, որոնց արդյունքում
գրանցվել է աղմուկի մակարդակի բարձր փոփոխականություն հատկաապես ցերեկային ժամերին:
Օրինակ՝ չափումներ են իրականացվել բացահանքում, պայթեցման աշխատանքների ժամանակ:
Կատարված երեք 5-րոպեանոց չափումներն արձանագրել են պայթեցման ժամանակ շատ ավելի ցածր
ֆոնային աղմուկի մակարդակ, քան դրանից առաջ և հետո: Չնայած կարելի է եզրակացնել, որ պայթեցման
գործընթացը չի ազդում ֆոնային աղմուկի մակարդակի վրա, որը կարճ ժամանակահատվածում
զգալիորեն փոփոխվում է, սակայն ֆոնային աղմուկի միջին մակարդակը սահմանելու և ցուցանիշների
հավաստիությունը հաստատելու համար կպահանջվի շարունակական ուսումնասիրություն: Աղմուկի և
թրթռումների (վիբրացիայի) չափումների իրականացման վայրերը նշված են ստորև քարտեզում:

Նկար 18. Աղմուկի և թրթռումների չափումների իրականացման վայրերը
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Պայթեցման աշխատանքները կարող են ազդեցության և դրանից բխող բողոքների աղբյուր հանդիսանալ:
Այնուամենայնիվ, Թեղուտ ՓԲ ընկերության կողմից կիրառվում են մեղմացման միջոցառումներ, ինչպես
օրինակ՝ պայթեցման աշխատանքները նպատակահարմար ժամերին իրականացնելը, դրանց
կանխատեսելիությունն ու բնակիչների տեղեկացվածությունը:
Ներկայում պայթեցման աշխատանքներն իրականացվում են ամեն օր, ժամը 4:00:

Ազդակիրների տեղակայման վայրը հաշվի առնելով՝ կարելի է ենթադրել, որ աղմուկի հիմնական աղբյուր
է հանդիսանում տրանսպորտային միջոցների տեղաշարժը: Նախատեսված գնահատումը պետք է
հավաստի, որ հարակից համայնքներում աղմուկի ակնկալվող մակարդակը համապատասխանում է ՄՖԿի չափանիշներին: Նախատեսվում է նաև կատարել մանրամասն հաշվարկներ պարզ համակարգչային
ակուստիկ 3D մոդելի օգտագործմամբ՝ աղմուկի հիմնական աղբյուրները սահմանելու և աղմուկի
ազդեցությունը գնահատելու նպատակով: Հետագայում այս մոդելի միջոցով հնարավոր կլինի տեղեկանալ
ՄՖԿ չափանիշներին համապատասխանությունը ստուգելու համար գնահատման անհրաժեշտության և
մեղմացման հատուկ միջոցառումների մասին:
Ուստի՝ հնարավոր է աղմուկի ուղղակի, ժամանակավոր, երկարաժամկետ, փոքր բացասական
ազդեցություն մինչ մեղմացման միջոցառումները:
Վերոնշյալը ստույգ հաստատելու համար դեռևս անհրաժեշտ են հետագա գնահատումներ:
Աղմուկի գնահատման համապարփակ զեկույցը, որը ներառում է նաև շահագործման ընթացքում
աղմուկի շարունակական գնահատման պլանը, հասանելի է և անհրաժեշտության դեպքում կարող է
տրամդրվել շահագրգիռ կողմերին:

Ճանապարհատրանսպորտային պատահարների և միջադեպերի աճ
Առկա են նաև ավտոճանապարհներին տրանսպորտային միջոցների հետ կապված ռիսեր: Հանքավայրի
շահագործման համար անհրաժեշտ սարքավորումների, ապրանքների և ծառայությունների
պահանջարկին զուգընթաց՝ երթևեկող տրանսպորտային միջոցների քանակը կավելանա շուրջ 65-ով
(օրական): Արդյունքում, պատշաճ վերահսկողություն չապահովելու դեպքում կարող
է աճել
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ճանապարհատրանսպորտային պատահարների քանակը (ինչպես նաև մահվան ելքով դեպքերի
հավանականությունը): Ճանապարհների ոչ բարվոքությամբ և վարորդական ցածր չափանիշներով
պայմանավորված ՃՏՊ ռիսկերի կրճատման նպատակով կազմվել է ընկերությունում երթևեկության
անվտանգության կանոնակարգ: Ծրագիրը վերաբերում է «Թեղուտ» ՓԲ ընկերության գործունեության
շրջանակներում մեքենա վարող աշխատակիցներին և կապալառուներին:
Ծրագրի անվտանգության տեսանկյունը ներառում է՝


Մեքենաների ստուգում



Կոմպետենտ վարորդներ



Ճանապարհատրանսպորտային օրենքների պահպանում (արագության սահմանափակում և
ճանապահային այլ նշաններ)

Հարակից համայնքների բնակչության զգայունությունը և փոփոխությունների աստիճանը մինչ
մեղմացման միջոցառումները գնահատվել են բարձր՝ հաշվի առնելով Ծրագրի իրականցման գյուղական
միջավայրը: Ուստի՝ հնարավոր է տրանսպորտային միջոցների ուղղակի, ժամանակավոր,
երկարաժամկետ, մեծ բացասական ազդեցություն մինչ մեղմացման միջոցառումները:

Առողջապահական ծառայությունների ենթակառուցվածքները և հնարավորությունները
Ակնկալվում է ընդհանուր առողջապահական ծառայությունների պահանջարկի աճ՝ պայմանավորված
Ծրագրի իրականացմամբ: Ընդհանուր առմամբ, տարածաշրջանում այս ոլորտն ունի օժանդակության
կարիք: Դրա վրա ազդեցություն կունենա տեղական առողջապահական ծառայություններից օգտվել
ցանկացող աշխատուժի գործոնը: Բնակչության ցանկացած աճ (մշտական կամ ժամանակավոր
բնակություն) խթանում է կառավարության կողմից առողջապահության ոլորտում ներդրումները (օրինակ՝
ոլորտի մասնագետների և ծծնդօգնության ծառայությունների ավելացում): Սակայն քանի որ այդպիսի
զարգացման ծրագրերի վերաբերյալ հանրամատչելի տեղեկատվություն չկա, ազդեցության գնահատման
մեջ դա հաշվի առնել չենք կարող:
Հարակից համայնքների բնակչության զգայունությունը գնահատվել է բարձր, իսկ փոփոխությունների
աստիճանը՝ ցածր (հաշվի է առնվել այն փաստը, որ որոշ բժշկական ծառայություններ կտրամադրվեն
Ծրագրի շրջանակում): Ուստի՝ հնարավոր է առողջապահական ծառայությունների պահանջարկի
անուղղակի, երկարաժամկետ, չափավոր փոքր բացասական ազդեցություն մինչ մեղմացման
միջոցառումները:

Շնչառական օրգանների, արյան շրջանառության համակարգի, տարափոխիկ և մակաբուծային
հիվանդությունների աճ
Շնչառական օրգանների հիվանդություններ և բնակարանային հիմնախնդիրներ
2012թ.-ին Թեղուտի և Շնողի անչափահաս բնակիչների շրջանում գերակշռել են շնչառական օրգանների
հիվանդությունները՝ դեպքերի ավելի քան երեք քառորդը (75%): 2010-2012թթ. Շնողում անչափահաս
բնակիչների շրջանում հիվանդությունների քանակն աճել է 43%-ով, իսկ Թեղուտում այն ավելի քան
կրկնապատկվել է: 2012թ.-ին Թեղուտի չափահաս բնակիչների պարագայում կանանց շրջանում գերակշռել
են արյան շրջանառության համակարգի, իսկ տղամարդկանց շրջանում՝ շնչառական օրգանների
հիվանդությունները: Երկու համայնքներում էլ թե´ անչափահաս, թե´ չափահաս բնակիչների շրջանում
առաջին անգամ բացահայտված հիվանդությունների շարքում գերակշռել են շնչառական օրգանների
հիվանդությունները՝ ավելի քան 70%: 2010-2012թթ. Շնողում անչափահաս բնակիչների շրջանում առաջին
անգամ բացահայտված հիվանդությունների քանակն աճել է 20%-ով, իսկ Թեղուտում այն ավելի քան
կրկնապատկվել է: Նույն ժամանակահատվածում Թեղուտի և Շնողի չափահաս բնակիչների շրջանում
առաջին անգամ բացահայտված հիվանդությունների քանակն աճել է 10%-ով: Այնուամենայնիվ, մեծ է
հավանականությունը, որ տվյալների հավաքագրման գործընթացի բարելավումը կհանգեցնի
ցուցանիշների աճի:
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Միգրացիայի հետևանքով բնակչության աճը կարող է հանգեցնել հարակից համայնքներում և
հյուրանոցահանրակացարանային համալիրներում մարդաշատ բնակելի տարածքների ավելացմանը՝
նպաստելով տարբեր խմբերի փոխհարաբերություններին և սերտ շփմանը:
Հանքարդյունաբերական ոլորտի գործունեությունը ենթադրում է սահմանային թույլատրելի նորմայից
բարձր փոշու կոնցենտրացիաների արտանետում շրջակա միջավայր՝ ինչպես անկազմակերպ, այնպես էլ՝
կետային աղբույրներից: Թեղուտի հանքավայրի շահագործման արդյունքում փոշու մակարդակի
բարձրացումը, ինչպես նաև նախկինում բարձր ֆոնային փոշու մակարդակը և ասֆալտապատման
ենթակա ճանապարհների առկայությունը կարող էին շնչառական օրգանների հիվանդությունների բարձր
մակարդակի պատճառ հանդիսանալ: Ծրագրի իրականացմանը զուգընթաց ճանապարհների մի մասը
ասֆալտապատվում է (հանքաձյութով կամ բետոնով): Բացահանքի փորման հետ կապված՝ տեղափոխման
և տեղադրման աշխատանքները կարող են նպաստել փոշու մակարդակի հետագա բարձրացմանը, որին
ընդառաջ հատուկ ուսումնասիրություն և մենիթորինգ կկատարվի՝ որպես մեղմացնող միջոցառումների
բաղկացուցիչ մաս: Ներկայում իրականացվում է օդի մոնիթորինգ՝ ֆոնային մակարդակը և ազդակիրների
տեղակայման վայրը որոշելու նպատակով: Առողջապահական ազդեցությունների գնահատման համար
արձանագրվում են ինչպես ընդհանուր կախված մասնիկները, այնպես էլ մինչև 10 միկրոն տրամագծով և
մինչև 2.5 միկրոն տրամագծով մասնիկները: Մոնիթորինգի ընթացքում տարբերակում չի եղել
հանքարդյունաբերական գործունեությունից գոյացած և փոշու այլ աղբյուրների միջև: Ասֆալտապատման
ենթակա ճանապարհների առկայությունը և փայտի՝ որպես վառելանյութ այրումը (բնակչության շուրջ
16%-ը օգտվում է բնական գազից, իսկ մեծամասնությունը օգտագործում է փայտը որպես վառելանյութ՝
ջեռուցման և սնունդ պատրաստելու նպատակով) կնպաստեն փոշու կոնցենտրացիայի բարձրացմանը:
Օդի որակի մոնիթորինգի իրականացման վայրերը նշված են ստորև քարտեզում:
Նկար 19. Օդի մոնիթորինգի իրականացման վայրերը

Քանի որ հանքի գործոնի բացառմամբ հենակետային տվյալներ չեն հավաքագրվել, կպահանջվի հետագա
մոնիթորինգ՝ որոշելու հանքավայրի դերը զգայուն ազդակիրների շրջանում: Հաշվի առնելով այն փաստը,
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որ հարակից համայնքներում ճանապարհների մեծ մասը ասֆալտապատ չէ, ակնկալվում է, որ
հատկապես տարվա չոր եղանակներին դա կհանդիսանա փոշու հիմնական աղբյուրը:
Աղտոտիչների կոնցենտրացիան արագորեն նվազում է, երբ արձակման կետի հեռավորությունը
մեծանում է՝ մթնոլորտում ցրման հաշվին: Փոշու տարածումը կախված է մի շարք գործոններից, այդ թվում՝
քամու արագությունից, ուղղությունից և տեղանքից: Հետևաբար, հանքարդյունաբերական գործունեության
արդյունքում փոշու բարձր կոնցենտրացիա կարող է գրանցվել հանքում իրականացվող աշխատանքների
ժամանակ, իսկ ազդեցությունը հանքից հեռու կնվազի: Այսինքն՝ իրական ազդեցությունը պայմանավորված
է արտազատվող փուշու կոնցենտրացիայով և տվյալ պահին գերիշխող գործոններով:
Արտանետումների կոնցենտրացիաների մոդելավորումը արդյունավետ միջոց է ազդակիրների վրա
ազդեցությունները, ինչպես նաև արտանետումների աղբյուրի փոփոխման պարագայում ազդեցության
փոփոխությունը որոշելու համար: Այն նաև հաշվի է առնում արտանետումներին առնչվող ֆիզիկական
չափանիշները (օր.՝ օդերևութաբանական պայմաններ): Սակայն մոդելի արդյունքը և հնարավոր
կոնցենտրացիաների ճշգրտությունը կախված են արտանետման աղբյուրի առանձնահատկությունների
վերաբերյալ հավաստի տեղեկատվությունից, տեղանքից և օդերևութաբանական տվյալներից: Հաշվի
առնելով արտանետումների անկազմակերպ բնույթը, փոշու արտանետումների մոնիթորինգը, ամենայն
հավանականությամբ, կարող է տրամադրել ավելի համապարփակ ցուցանիշներ օդի որակի վրա
հանքարդյունաբերական գործունեության հավանական ազդեցությունների վերաբերյալ:
Ճիշտ
ժամանակին և ճիշտ վայրում իրականացված մոնիթորինգը թույլ է տալիս իրականացնել որակական
գնահատում, հիմվելով կոնցենտրացիաների, քամու արագության և տարածաման կետից ազդակիրենրի
հեռավորության վրա և կատարել ազդեցության առավել ստույգ դասակարգում:Այնուամենայնիվ,
հանքավայրի ազդեցությունը շնչառական օրգանների հիվանդությունների աճի վրա մինչ մեղմացման
միջոցառումները կարելի է հիմնավոր եզրահանգմամբ գնահատել ցածր, ուղղակի, մշտական,
երկարաժամկետ, չափավոր փոքր:
Իրականացվում են շարունակական, մանրամասն
հնարավոր է ազդեցության վերադասակարգում:

ուսումնասիրություններ,

որոնց

արդյունքում

Ինչպես արդեն նշվել է՝ հանքարդյունաբերական գործունեությամբ պայմանավորված կգրանցի
երթևեկության աճ: Տրանսպորտային միջոցներից արտանետվող հիմնական աղտոտիչը ազոտի երկօքսիդն
է: Դիֆուզիոն խողովակների միջոցով ազոտի երկօքսիդի կոնցենտրացիաների մոնիթորինգի է
իրականացվել վեց վայրերում ճամփեzրերին (արտանետումների աղբյուրին մոտ, որտեղ ակնկալվում են
անմենաբարձր կոնցենտրացիաները): Մոնիթորինգի իրականացման վայրերը նշված են ստորև (Աղյուսակ
20):
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Չափված կոնցենտրացիաները բավական ցածր են ԵՄ սահմանային թույլատրելի արժեքից (40մգ/մ3):
Արդյունքների տարեկանացված չլինելու հանգամանքը ամենայն հավանականությամբ չի ազդի
մոնիթորինգի եզրակացությունների վրա, քանի որ կոնցենտրացիաների ցուցանիշները շատ ցածր են
սահմանային թույլատրելի նորմերից: Մոնիթորինգը վկայում է, որ օդում ազոտի երկօքսիդի առկա
մակարդակը համապատասխանում է չափանիշներին և չի կարող հանգեցնել առողջական խնդիրների:
Այսպիսով, մոնիթորինգի երեք ամսվա ընթացքը կարելի է համարել արդյունավետ:
Աղյուսակ 8. NOx մոնիթորինգի արդյունքները

Փոփոխությունների աստիճանը՝ Ծրագրի իրականացման շրջանակներում տրանսպորտի աշխատանքի
արդյունքում արտանետված թթվային գազերով պայմանավորված, կարելի է համարել ցածր, ուղղակի,
ժամանակավոր, երկարաժամկետ, աննշան՝ առանց մեղմացման միջոցառումների անհրաժեշտության:
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Մակաբուծային հիվանդություններ
Շրջակա միջավայրի անբարենպաստ պայմանները հանդիսանում են մակաբուծային հիվանդությունների
առաջացման պատճառ: Պոչամբարների կառուցումը, մակերևութային ջրերի փոփոխությունները
նպաստում են մակաբուծային հիվանդությունների նոր օջախների ստեղծմանը: Անդրադառնալով
մալարիային՝ 2011 թ.-ին Հայաստանը ձեռք է բերել «մալարիայից ազատ գոտու» կարգավիճակ, հետևաբար
այս հիվանդության ռիսկը համարվում է ցածր: Սակայն ներգնա աշխատուժի հոսքը հարակից համայնքներ
կարող է նպաստել մակաբուծային հիվանդությունների աճին: Մակաբուծային հիվանդությունների
հանդեպ զգայունությունը գնահատվել է միջին, փոփոխությունների աստիճանը մինչ մեղմացման
միջոցառումները՝ ցածր, իսկ ազդեցությունը՝ ուղղակի, մշտական, փոքր:

Սեռական ճանապարհով փոխանցվող հիվանդություններ
Ներգնա աշխատուժի հոսքը հարակից համայնքներ հեռավոր բնակավայրերից կարող է հանգեցնել
սեռական ճանապարհով փոխանցվող հիվանդությունների տարածմանը: Չնայած ներկայում այդ գործոնը
բացակայում է, սակայն հանքավայրի շահագործումը կարող է ներգրավել մարմնավաճառների, որի
արդյունքում կգրանցվի սեռական ճանապարհով փոխանցվող հիվանդությունների (օր.՝ ՄԻԱՎ) աճ:
Սեռական ճանապարհով փոխանցվող հիվանդությունների հանդեպ զգայունությունը գնահատվել է միջին,
փոփոխությունների աստիճանը մինչ մեղացման միջոցառումները՝ ցածր, իսկ ազդեցությունը՝ ուղղակի,
մշտական, փոքր:

Առողջության սոցիալական որոշիչներ
Ինչպես արդեն քննարկվել է նախորդ բաժիններում, Ծրագրի իրականացումը կհանգեցնի ներքին
միգրացիայի և հետևաբար, հարակից համայնքներում բնակարանային բարձր պահանջարկի ձևավորմանը:
Այդ ազդեցությունների մանրամասները ներկայացված են բաժին 6.1-ում: Ծրագրի իրականացման
ուղղակի ազդեցության արգասիք են տարածաշրջանում աշխատատեղերի ստեղծումը և
հյուրանոցահանրակացարանային համալիրի կառուցումը: Այս ամենի արդյունքում տարբեր սոցիալական
և էթնիկ խմբերի ներկայացուցիչների շփը կինտենսիվանա : Սոցիալական և ազգային բնույթի
փոփոխությունները կարող են նպաստել հարակից համայնքներ հիվանդությունների ներթափացմանն ու
տարածմանը, որն արդեն քննարկվել է 6.2 և 6.11 բաժիններում:

Ալկոհոլի և թմրադեղերի չարաշահում
2008-2011թթ. Հայաստանում ալկոհոլի չարաշահման և ալկոհոլից կախվածության դեպքերը 100,000
բնակչի հաշվով կրճատվել են, իսկ 2012թ.-ին՝ ավելացել: Զբաղվածության և եկամուտների աճի հետևանքով
ալկոհոլի չարաշահման դեպքերը կարող են ավելանալ:
Հարակից համայնքի բնակչության զգայունությունը ալկոհոլի չարաշահման հանդեպ գնահատվել է
չափազանց բարձր, իսկ փոփոխությունների աստիճանը՝ միջին: Ուստի՝ հնարավոր է ուղղակի,
երկարաժամկետ, չափավոր մեծ բացասական ազդեցություն:

Քաղցկեղով հիվանդացութան ռիսկի աճ
Շահառուների հետ հանդիպան ժամանակ պարզ դարձավ, որ բարձր ռիսկային է համարվում քաղցկեղով
հիվանդացության ցուցանիշների աճը:
«Թեղուտ» ՓԲ ընկերությունը հանձն է առել բնական ծագման ռադիոակտիվ այն նյութերի
հետազոտությունը, որոնք կարող էին քաղցկեղով հիվանդացության ցուցանիշների աճի խթան
հանդիսանալ: Հետազոտությունները ցույց են տվել, որ երկրաբանական նստվածքաշերտում բնական
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ծագման ռադիացիայի առկայությունը այնքան նշանակալի չէ, որպեսզի քաղցկեղով հիվանդացության
ցուցանիշների աճը խթանող գործոն հանդիսանա:
Ծրագրի արդյունքում իհայտ եկած փոփոխությունները շրջակա միջավայրում ուսումնասիրվել են
քաղցկեղով հիվադացության ցուցանիշների աճի տեսանկյունից, և ստացվել է այն եզրահանգումը, որ
փոփոխություններից ոչ մեկը քաղցկեղի խթան չի հանդիսանում: Շրջակա միջավայրի փոփոխությունների
մոնիթորինգը շարունակական բնույթ է կրելու:
Այնուամենայնիվ, ակնհայտ է, որ սա զգայուն խնդիր է և համայնքերի բնակչության կողմից ընկալվում է
որպես ռիսկ, հետևաբար հարկ է ապահովել շահառուների հետագա ներգրավվածությունը՝
տեղեկատվության թափանցիկության և խնդրի նմանատիպ ընկալման վերահսկման նպատակով:
Հանդիպումների ընթացքում շահառուները մտահոգություն հայտնեցին տեղական մետաղամշակման այլ
գործընթացների
և
դրանց՝
քաղցկեղով
հիվանդացության
ցուցանիշների
աճը
խթանելու
հավանականության վերաբերյալ: Այդ իսկ պատճառով հնարավոր է որ ռիսկային խնդրի նմանատիպ
ընկալումը կարող է անդրադառնալ նաև պղնձի արդյունահանման և մշակման գործընթացի վրա Թեղուտի
Ծրագրի շրջանակներում: Վերոնշյալը պետք է հաշվի առվնի շահառուների հետ հետագա հանդիպումների
ժամանակ:

Ազդեցությունը ջրի որակի և ջրամատակարարման վրա
(Հող, ջուր և սանիտարիա)
Թեղուտի հանքավայրի համար մշակվել է ջրի և կեղտաջրերի կառավարման պլան:
Ուսումնասիրությունը ներառում է ընդհանուր տարածքի ջրային հաշվեկշիռը, պոչանքային տնտեսության՝
ստորգետնյա ջրերի և բաց ջրավազանների վրա ազդեցության գնահատումը, ջրերի արդյունավետ
օգտագործման միջոցները և ջրի որակի մոնիթորինգի ծրագիրը, ինչպես նաև ջրային ռեսուրսների
կառավարման հիմնական ռիսկերը, վերահսկողական և արտակարգ իրավիճակներում գործելու
միջոցառումները:
Ծրագրի համար մշակվել է ջրային ռեսուրսների վերահսկման պլան, որտեղ սահմանված են
արտանետումների սահմանային թույլատրելի արժեքները: Ծրագրով նախատեսվում է ներքոնշյալ
վայրերում ամենամսյա մոնիթորինգի իրականացում:
Նկ. 21. Մակերևույթային ջրերի մոնիթորինգի իրականացման վայրեր
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Սահմանային թույլատրելի արժեքի գերազանցման ցանկացած դեպք պետք է գրանցվի
անհամապատասխանությունների գրանցման թերթիկում: Խախտման դեպքում պետք է ձեռնարկվի
հետաքննություն` խախտման պատճառը պարզելու համար:
Այնուհետև կարելի է կիրառել համապատասխան մեղմացման միջոցառումները:
Ծրագրի իրականացումը կարող էր ազդել ջրի որակի և մատչելիության վրա, սակայն ջրային հաշվեկշռի
գնահատման արդյունքում պարզվել է, որ ջրի մատակարարման և ջրհեռացման համակարգերը
հավասարակշռված են: Բնական ջրհոսքերի՝ պոչամբարի և լցակույտային տնտեսության տարածքների
շրջանցումն ապահովելը թույլ է տալիս բնական ջրային հաշվեկշիռը համեմատաբար կայուն պահել:
«Թեղուտ» ՓԲ ընկերությունն աջակցել է հարակից գյուղերում ջրամատակարարման ցանցի
բարելավմանը: Թեղուտ և Շնող համայնքների ջրամատակարարման ցանցը միացվել է ընդհանուր
ջրագծին: Վերջնական միացումները կավարատվեն 2015թ.-ի սեպտեմբերին, ինչը հնարավորություն կտա
Շնողի 250, իսկ Թեղուտի բոլոր տնային տնտեսությունների ջրամատակարարումն իրականացնել
ընդհանուր ցանցերից, բացառությամբ՝ հեռու գտնվող 20 տնային տնտեսությունների: 2015թ.-ին
նախատեսվում է ջրամատակարարման ցանցի ընդլայնում և ընդհանուր ջրագծից օգտվող տնային
տնտեսությունների ավելացում: Մինչ այդ Շնող համայնքի շուրջ 450 տնային տնտեսություններ
կշարունակեն օգտագործել Շնող և Խառատանոց գետերի առվակների ջրերը:
Ներկայում համայնքներում կենցաղային կեղտաջրերը հավաքվում են յուրաքանչյուր շինության մոտ
կառուցված ջրափոսերի մեջ, որոնց խնամքը սեփականատիրոջ պարտականությունն է: Կեղտաջրերի
հավաքման համակարգի բարելավմանն ուղղված որևէ խնդիր չի ներկայացվել հարակից համայնքի
շահառուների կողմից: Հարկ եղած դեպքում «Թեղուտ» ՓԲ ընկերությունը պատրաստակամ է աջակցել
կենցաղային կեղտաջրերի հավաքման համակարգի բարելավմանը հարակից համայնքներում:
Մակերեսային ջրերի
և
ջրաբեր շերտերի չափավոր շահագործման, ջրի մակարդակի և
մատակարարման ջրածերի միացումների վերահսկման պարագայում համայնքների բնակիչները ջրի
սակավության խնդրի առջև չեն կանգնի:
Հնարավոր ազդեցությունները կարող են ներառել թթվային արտահոսքեր, աղտոտիչ տարրալվացում,
հողերի էրոզիա, նստվածքակուտակում, պոչամբարը, դատարկ ապարների լցակույտերը և հանքի
ջրազրկումը: Դեռևս շինարարական փուլում Թեղուտի հանքային ծրագրի համար մշակվել է կեղտաջրերի
կառավարման
ու
նվազեցման
խոշոր
ծրագիր
(http://www.teghout.am/uploaded/Documents/Teghout_Waste_Management_Plan_2014.pdf),
որը
պետք
է
կիրառվի հանքի գործունեության ամբողջ ընթացքում:
Ծրագիրը նկարագրում է հանքարդյունաբերական գործունեության հետևանքով գեներացվող
արտանետումների հոսքերը, սահմանում է վտանգավոր նյութերի ստորգետնյա ազդեցության մեղմացման
միջոցառումներ, ինչպես նաև արտանետումների կառավարման միջոցներ՝ առաջացած արտանետումների
ցանկացած հնարավորություն բացասական ազդեցություն նվազագույնին հացնելու նպատակով:
Իրականացվել է նաև թթուների առաջացման հնարավորության գնահատում (http://teghoutold.vallexgroup.am/images/docs/Acid_Generation_Assessment.pdf): Գնահատման նպատակն էր պարզել
թթուներ գեներացնող առկա նյութերի բնույթը (ներառյալ պոչամբարն ու դատարկ ապարները): Թթվային
գոյացություններ բացասական ազդեցության նվազեցման նպատակով գնահարման շրջանակներում
ներկայացվել է խորհրդատվություն հետագա փորձարկումների, կառավարման և բաժնաչափման
վերաբերյալ:
Շահառուների հետ հանդիպումների ժամանակ անհանգստություններ հնչեցին ջրի որակի վրա
հանքային գործունեության ազդեցության վերաբերյալ: Տեղի բնակչությունը կարծում է, որ
պայմանավորված հանքային գործունեությամբ վերջին ժամանակներում աճել է ոռոգման և
անասնապահական ջրի աղտոտվածության մակարդակը: Այն վայրերը, որոնց վերաբերում էին բողոքները,
ներկայացված են ստորև քարտեզում:
Նախատեսվում է, որ Ծրագրի շրջանակներում իրականացվող գործողությունները բացասաբար չեն
անդրադառնա ջրերի մատչելիության վրա, սակայն հնարավոր է ընդհանուր կախութային մասնիկների
խտությունների աճ, ինչպես նաև ջրի որակի իջեցում՝ ստորգետնյա ջրեր և գետեր կեղտաջրերի մաքրման
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կայաններից արտահոսքերի, անվերահսկելի մակերևութային ջրային հոսքերի, մեքենաների լվացման
ջրերի և թափվածքների ներթափանցման արդյունքում:
Նկար 22. Բացասական ազդեցություն կրած ջրային պաշարների տեղակայվածությունը

Հարակից
համայնքների
բնակիչների
զգայունությունը
և
փոփոխությունների
աստիճանը
ջրամատակարարման և ջրի որակի նկատմամբ մինչ մեղմացման միջոցառումները գնահատվել են բարձր:
Ուստի՝ հնարավոր է ուղղակի, մշտական, երկարաժամկետ, չափավոր փոքր բացասական ազդեցություն:

Արտակարգ իրավիճակների ծառայություններ
Ակնկալվում է, որ ուսումնասիրվող տարածքներում և տարածաշրջանում արտակարգ իրավիճակների
ծառայությունների վրա ազդեցությունները որպես Ծրագրի իրականացման ուղղակի հետևանք կլինեն
սահմանափակ: Բնակչության աճը անխուսափելիորեն կհանգեցնի տրանսպորտային միջոցների և
ճանապարհային երթևեկության ավելացմանը, որն էլ, հավանաբար, հիմնական արձագանքման առարկան
է:
Ընկերությունն ունի արտակարգ իրավիճակներին արագ արձագանքելու հնարավորություններ,
հակահրդեհային միջոցառումների ընթացակարգ, վերապատրաստված հրշեջ ծառայողներ և զինված է
հրդեհաշիջման սարքավորումներով, ինչի արդյունքում զգալիորեն նվազում է համայնքում գործող
արտակարգ իրավիճակների ծառայություններին դիմելու անհրաժեշտությունը:
Հարակից համայնքների բնակչության զգայունությունն արտակարգ իրավիճակների ծառայությունների
հանդեպ գնահատվել է չափազանց բարձր, իսկ փոփոխությունների աստիճանը՝ միջին: Ուստի՝ հնարավոր
է անուղղակի, ժամանակավոր, երկարաժամկետ, չափավոր մեծ բացասական ազդեցություն մինչ
մեղմացման միջոցառումները:

Վտանգավոր նյութերի ազդեցության ենթարկվելու հնարավոր ռիսկեր
Հնարավոր վտանգ կարող են ներկայացնել նաև նավթամթերքները (յուղեր, քսայուղեր, վառելիք),
հանքաքարի վերամշակման գործընթացում օգտագործվող ազդանյութերը (ռեագենտներ) և թթվային
տարրալվացումը: Որպես միասնական կառավարման համակարգի բաղկացուցիչ մաս՝ մշակվել են
վտանգավոր նյութերի վերահսկողության իրականացման ընթացակարգեր: Ուսումնասիրություններն
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ավարտվել են և որոշվում է նյութերը այլընտրանքային տարբերակներով փոխարինելու
նպատակահարմարությունը: Թեև դա ներկա պահին իրագործելի չէ, սակայն ուսումնասիրության հետագա
վերանայման արդյունքում հնարավոր փոփոխություններ կկատարվեն:
Վտանգավոր նյութերի ազդեցությունը համայնքների վրա լինելու է չափավոր: Ռիսկային կարող է լինել
նյութերի տեղափոխումն ու արտահոսքերը տեղափոխման ընթացքում:
Վտանգավոր նյութերի ազդեցությունն այլ դեպքերում հնարավոր է արտակարգ իրավիճակներում
ինպիսին է մակերեսային ջրեր արտահոսքը:
Հարկ է նշել, որ Ծրագրի շրջանակներում օգտագործվող յուղերն ու քիմիկատները վտանգավորության
ցածր աստիճանի են: Այնուամենայնիվ, ապահովված է արդյունավետ կառավարում և արտակարգ
իրավիճակների արձագանքման պլանավորում:
Ծրագրի իրականացման ազդեցությունը հնարավոր վտանգավոր նյութերի պարագայում մինչ
մեղմացման միջոցառումները գնահատվել է չափավոր, իսկ փոփոխությունների աստիճանը՝ միջին:
Ուստի՝ հնարավոր է ուղղակի, ժամանակավոր, երկարաժամկետ, փոքր բացասական ազդեցություն:

5.12.

Աշխատանքի հիգիենա և անվտանգություն

Աշխատակիցները և կապալառուները աշխատանքային միջավայրում կարող են ենթարկել լրացուցիչ
ռիսկի՝ կապված անհատական անվտանգության հետ:
Ընկերությունը ջանում է ստեղծել և պահպանել հնարավորինս ապահով և առողջության համար
անվտանգ աշխատանքային միջավայր միջազգային OHSAS 18001 ստանդարտին համապատասխան,
ինչպես նաև մշակում է բնապահպանական կառավարման համակարգ ISO 14001 միջազգային
ստանդարտի համաձայն: Ընկերությունը պարբերաբար կթարմացնի
կամ կբարելավի իր
բնապահպանական և սոցիալական կառավարման համակարգը՝ կատարելով աշխատանքի հիգիենայի,
ինչպես նաև օդի և ջրի համակարգված մոնիթորինգ: Արդյունքները կօգտագործվեն որպես հիմք՝
հանքարդյունաբերական գործունեության վերահաս ազդեցությունների կանխման և բնապահպանական
գործունեության շարունակական բարելավման համար:
Ներդրված կառավարման համակարգերը միտված են Ծրագրի շրջանակում
աշխատակիցների, կապալառուների, այցելուների և հանրության անվտանգությանը:

ապահովելու

Կառավարման համակարգը ձևավորվել է OHSAS18001 միջազգային ստանդարտին և ՄՖԿ ԿՍ2
«Աշխատանքային պայմաններ» ստանդարտին համապատասխան: Համակարգի նպատակն է պաշտպանել
աշխատակիցներին և կապալառուներին, ապահովել անվտանգ և առողջության համար անվնաս
աշխատանքային պայմաններ ու պահպանել
աշխատակիցների առողջությունը: Կիրառվող
ռազմավարությունը
սահմանում
է
Թեղուտ
ընկերության
պատավորությունը
պահպանել
աշխատակիցների առողջությունն ու ապահովել աշխատանքային անվտանգ պայմաններ: Սահմանվել են
մի շարք նպատակներ, նշանակետեր և արդյունավետության առանցքային ցուցանիշներ (KPI), որոնք թույլ
կտան իրականացնել առողջության և անվտանգ աշխատանքի վերահսկում ՝ համաշխարհային լավագույն
փորձին համապատասխանող աշխատանքային պայմանների ստեղծմանն ուղղված կանոնակարգերի ու
վերահսկման միջոցների կիրառմամբ:
Աշխատակիցների և կապալառուների զգայունությունը աշխատանքի հիգիենայի և անվտանգության
ռիսկերի հանդեպ միջին է, իսկ մինչ մեղմացման միջոցառումները փոփոխությունների աստիճանը՝ ցածր:
Ուստի՝ հնարավոր է ուղղակի, երկարաժամկետ, չափավոր ազդեցություն մինչ մեղմացման
միջոցառումները:

Նախագծի համարը:
Ամսաթիվը: 05/12/2014
Վերանայված տարբերակ

64

5.13.

Մարդկային թրաֆիքինգի ռիսկ

Հանքարդյունաբերության ոլորտը գրանցել է աշխատուժի տեղաշարժի և տրանսպորտային երթուղիների
մատչելիություն բարձր ցուցանիշներ: Հայաստանը հայտնի է եղել որպես մարդկային թրաֆիքինգի և
հարկադիր աշխատանքի աղբյուր-երկիր: Սակայն հանձն են առնվել խնդրի դեմ պայքարի միջոցներ, որոնց
արդյունքում Հայաստանի կարգավիճակը բարելավվել է՝ ԱՄՆ կառավարության մարդկանց թրաֆիքինգի
մասին զեկույցում 2-րդ գոտուց տեղափոխվելով 1-ին գոտի: Հնարավոր է՝ հանքավայրի շահագործման
գործոնն օգտագործվի տրանսպորտային միջոցների կիրառմամբ մարդկանց թրաֆիքինգը խթանելու
համար: Խոցելի խմբերի զգայունությունը թրաֆիքինգի ենթարկվելու ռիսկի հանդեպ բարձր է, իսկ մինչ
մեղմացման միջոցառումները փոփոխության մակարդակը՝ ցածր:

5.14.

Խոցելի խմբեր

Փաստացի 1,000 բնակչության հաշվով հաշմանդամների քանակը Շնողում ավելի քան 3 անգամ
գերազանցում է նույն ցուցանիշը Թեղուտում: 2010-2012թթ. հաշմանդամների քանակը Թեղուտում աճել է
12%-ով, իսկ Շնողում՝ մնացել է անփոփոխ: Թեղուտում երկկողմանի ծնողազուրկ երեխա չի գրանցվել, իսկ
Շնողում գրանցվել է 1 երեխա, որը կազմում է 2010-2012թթ. Հայաստանում գրանցված ծնողազուրկ
երեխաների 0.1%-ը: Միակողմանի ծնողազուրկ երեխաների քանակը Թեղուտում և Շնողում կազմել է
համապատասխանաբար 2 և 11 երեխա: 2012թ. դրությամբ Թեղուտում աղքատության ընտանեկան նպաստ
և միանվագ դրամական օգնություն է ստացել բնակիչների 1.9%-ը, իսկ Շնողում՝ 6.2%-ը (ընդ որում 2010թ.
համեմատ 2012թ.-ին վերոնշյալ ցուցանիշը Շնողում մնացել է անփոփոխ, իսկ Թեղուտում նվազել է 1.1%ով): 2012թ.-ին Թեղուտում ավելի շատ են եղել աղքատության ընտանեկան նպաստ ստացող ընտանիքները՝
5 (միանվագ դրամական օգնություն ստացող ընտանիքների քանակը՝ 2), Շնողում՝ նույնպես
(աղքատության ընտանեկան նպաստ ստացող 65 ընտանիք և միանվագ դրամական օգնություն ստացող
ընտանիքների բացակայություն): Հանրապետությունում աղքատության ընտանեկան նպաստ և դրամական
օգնություն են ստացել 111,412 ընտանիք, իսկ Լոռու մարզում՝ 915 ընտանիք 10,000 բնակչի հաշվով:
Սոցիալական աջակցության համայնքային ծրագրեր են իրականացվում «Մանես» բարեգործական
հիմնադրամի կողմից, որը նպաստում է համայնքների կազմակերպչական ներուժի զարգացմանը՝
ներգրավելով համայնքի անդամներին այնպիսի նախաձոեռնությունների մեջ, ինչպիսիք են համայնքի
զարգացման հանձնաժողովների ստեղծումը: Խոցելի խմբերի զգայունությունը գնահատվել է չափազանց
բարձր, իսկ փոփոխությունների աստիճանը՝ ցածր: Ուստի՝ հնարավոր է անուղղակի, երկարաժամկետ
(հանքավայրի շահագործման ընթացքում), չափավոր փոքր բացասական ազդեցություն:

5.15.

Պոչամբարի խափանում

Հանքարդյունաբերական գործունեության համար անհրաժեշտ պայման է պոչամբարի կառուցումը՝
արտադրական պոչանյութերի պահպանման համար: Ֆլոտացիայի պոչանյութերը տեղափոխվելու են
գործարանին կից պոչամբարի կիրճ: Պոչամբարի տարողունակությունը գնահատվում է 172 մլն մ3 , որը
բավարար է 25 տարվա շահագործման համար: Պոչամբարի կիրճի ընդհանուր տարածքը գնահատվում է
250 հեկտար: Համաձայն Պոչամբարների միջազգային ռեգիստրի տվյալների (հիմնված 36,000 խոշոր
պոչամբարների վրա), պոչամբարների ձախողման գործակիցը կազմում է 1%. Այնուամենայնիվ
ժամանակային վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ վերջին 40 տարիների ընթացքում այս ցուցանիշը նվազել
է:
Պոչամբարը նախագծվել և կառուցվել է ՀՀ և ՌԴ համապատասխան օրենքներր և ընդունված
չափանիշների համաձայն: Որոշելու համար, թե որքանով են չափանիշները համապատասխանում Խոշոր
հանքերի ստանդարտների (ICOLD) պահանջներին, նշանակվել են միջազգային խորհրդատուներ, ովքեր
ուսումնասիրել են պոչամբարի նախագիծն ու կառուցման աշխատանքները ICOLD չափանիշներին
համապատասխանության տեսանկյունից: Ուսումնասիրության արդյունքներից ելնելով, կառավարման
համակարգում առկա ցանկացած հակասություն կհամապատասխանեցվի ICOLD չափանիշներին: Արդեն
նշվել է, որ Ծրագիրն իրականացվում է սեյսմիկ գոտում: ICOLD չափանիշները ներառում են նաև սեյսմիկ
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նախագծման չափանիշներ, հետևաբար
սեյսմակայունության գնահատում:

ուսումնասիրման

շրջանակներում

կիրականացվի

նաև

Մշակվել է արտահրապարակային արտակարգ իրավիճակների ծրագիր, արտեղ հաշվի է առնված նաև
պոչամբարի հնարավոր խափանումն ու աղտոտիչների արտահոսքը: Զբաղեցված շենքերի բնական
տարածքը՝ գետահովտի վերին հատվածում, բարձրադիր մակարդակում ապահովում է զգալի
պաշտպանություն:
Պոչամբարը ենթակա է շարունակական ստուգումների՝ լիարժեք անվտանգության ապահովման
նպատակով:

5.16.

Պատմամշակութային ժառանգություն

Հանքարդյունաբերական ոլորտի գործունեությունը կարող է ունենալ ուղղակի և անուղղակի
ազդեցություն պատմամշակութային ժառանգության վրա: Ուղղակի ազդեցությունը կարող է առաջանալ
շինարարության և այլ հանքարդյունաբերական գործողությունների արդյունքում: Անուղղակի
ազդեցությունը կարող է լինել հողերի էրոզիայի և այդ տարածքներ հանրամատչելիության հետևանքով:
Հնարավոր ազդեցությունները ներառում են՝
■

Ամբողջական ոչնչացում մակերևույթի ցնցումների և փորման աշխատանքների հետևանքով,

■
Վնասում կամ ոչնչացում տոպոգրաֆիկ կամ հիդրոլոգիական փոփոխությունների, ինչպես նաև
հողի տեղաշարժի (հեռացում, էրոզիա, նստվածքներ) արդյունքում,
■
Չլիազորված հեռացում կամ վանդալիզմի դրսևորումներ տարածքների հանրամատչելիության
պատճառով և
■
Վիզուալ ազդեցություններ՝ բուսականության հեռացման, փորման աշխատանքների, փոշու և
մեծածավալ սարքավորումների ու տրանսպորտային միջոցների առկայությամբ պայմանավորված:
Շնողում հայտնաբերված մշակութային ժառանգությունը ներառում է կարգավիճակ չունեցող փոքր
ազգագրական թանգարանում պահվող գտածոները, որոնք տարածաշրջանի պատմշակութային
ժառանգության նմուշներ են: Շնողում կան նաև երկու եկեղեցիների, բերդի ավերակներ, սրբավայրեր, ուշ
բրոնզի և վաղ երկաթի դարի բնակավայրի հետքեր, իսկ Թեղուտում՝ 13-րդ դարի վանքի, 10-17-րդ դարերի
եկեղեցիների ավերակներ, 13-14-րդ դարերին թվագրվող հուշարձաններ: Հանքավայրի շահագործման
համար անհրաժեշտ տարածքում իրականցվում են պատմամշակութային հուշարձանների պահպանմանն
ուղղված համալիր միջոցառումներ: Շինարարական աշխատանքների ընթացքում հայտնաբերված
հնագիտական վայրերում իրականացվել է հուշարձանների կոնսերվացում, անհրաժեշտության դեպքում՝
տեղափոխում, իսկ հետագա ուսումնասիրությունները հանձն է առել ՀՀ ԳԱԱ հնագիտության և
ազգագրության ինստիտուտը՝ Հայաստանի մշակույթի նախարարության կողմից հաստատված ծրագրի
շրջանակներում: Նաև կատարվել է պատմամշակութային ժառանգության մանրամասն քարտեզավորում:
Պատմամշակութային վայրեր այցելող բնակչության զգայունությունը և փոփոխությունների աստիճանը
գնահատվել են միջին: Այդուհանդերձ, հնարավոր է ուղղակի, մշտական, չափավոր ազդեցություն մինչ
մեղմացման միջոցառումները և ցածր ազդեցություն՝ մեղմացման միջոցառումներից հետո:

5.17.

Թեղուտի հանքի փակում

Թեղուտի հանքի փակման արդյունքում աշխատակիցները կկորցնեն իրենց աշխատատեղերը: Որոշ
մասնագետներ կկարողանան նոր աշխատանք գտնել, մասնավորապես այլ վայրերից եկած աշխատուժը:
Իսկ տեղաբնակները, որոնք չունեն աշխատաշուկայում մրցունակ հմտություններ, չեն կարողանա գտնել
նոր աշխատանք:
Զանգվածային գործազրկությունը կարող է բացասական ազդեցություն ունենալ շատ տնային
տնտեսությունների ապրուստի միջոցի և եկամուտների վրա: Կենսամակարդակը կարող է կտրուկ իջնել:
Նրանք, ովքեր խնայած գումարներ կունենան, կարող են ներդնել հողերի մշակման գործում կամ փոքր
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բիզնես սկսել, սակայն հանքի փակման ազդեցությունը, ընդհանուր առմամբ, կլինի բացասական:
Գործազրկության մակարդակի աճին զուգընթաց կավելանա պետության կողմից դրամական օգնություն
ստացողների թվաքանակը, կկրճատվեն համայնքային բյուջեներ հարկային վճարները: Թեղուտ և Շնող
համայնքների տնտեսությունը կթուլանա:
Ընկերության աշխատակիցների, նրանց ընտանիքների և համայնքային տնտեսության զգայունությունը և
փոփոխությունների աստիճանը գնահատվել են բարձր: Ուստի հնարավոր է ուղղակի, երկարաժամկետ,
մեծ բացասական ազդեցություն մինչ մեղմացման միջոցառումները:

5.18.

Ամփոփում

Ընդհանուր առմամբ, Թեղուտի հանքավայրի շահագործման Ծրագրի իրականացումը կունենա մի շարք
ուղղակի սոցիալական և առողջապահական ազդեցություններ, որոնց համառոտ բնութագիրը
ներկայացված է Աղյուսակ 9-ում:
Աղյուսակը ներառում է՝
■

Ծրագրի իրականացման հնարավոր ազդեցությունները,

■

Ազդեցության տեսակը (դրական, բացասական, չեզոք),

■

Համայնքի և տարածաշրջանի վրա ազդեցությունների ուժգնությունը (բարձր, միջին, ցածր):
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Աղյուսակ 10: Հանքավայրի շահագործման ընթացքում զգալի ազդեցությունների ամփոփում18
Ազդեցության մակարդակը մինչ մեղմացման միջոցառումները
Ազդեցության
բնութագիրը

Ազդեցության փուլը
Մեծ, չափավոր, փոքր,
աննշան

Դրական
Մշտական/
կամ
Ժամանակավոր
բացասական

Ուղղակի/
Անուղղակի

Երկարաժամկետ,
միջնաժամկետ,
կարճաժամկետ

Ազդեցությունների
մեղմացման
միջոցառումները

Մնացորդային
ազդեցությունը
մեղմացման
միջոցառումներից
հետո

Տնտեսական
Ներդրումներ

Շինարարություն և
շահագործում

Չափավոր մեծ

Դրական

Ժամանակավոր՝
հանքավայրի
շահագործման
ընթացքում

Ուղղակի

Միջնաժամկետ

Ուղղակի հարկեր և
եկամուտներ

Շինարարություն և
շահագործում

Մեծ

Դրական

Ժամանակավոր՝
հանքավայրի
շահագործման
ընթացքում

Ուղղակի

Երկարաժամկետ Մեղմացման
Առկա չէ
միջոցառումների
անհրաժեշտություն չկա

Ուղղակի
զբաղվածություն

Շինարարություն և
շահագործում

Մեծ

Դրական

Ժամանակավոր՝
հանքավայրի
շահագործման
ընթացքում

Ուղղակի

Առկա չէ

Անուղղակի
զբաղվածություն

Շինարարություն և
շահագործում

Չափավոր մեծ

Դրական

Ժամանակավոր՝
հանքավայրի
շահագործման
ընթացքում

Զբաղվածություն և
տեղական բիզնես
միջավայր

Շինարարություն և
շահագործում

Չափավոր մեծ

Դրական

Ժամանակավոր՝
հանքավայրի
շահագործման
ընթացքում

Անուղղակի Երկարաժամկետ Մեղմացման
Առկա չէ
միջոցառումների
անհրաժեշտություն չկա

Ծրագրին
անուղղակիորեն
առնչվող բիզնես
հնարավորություններ

Շինարարություն և
շահագործում

Չափավոր մեծ

Դրական

Ժամանակավոր՝
հանքավայրի
շահագործման
ընթացքում

Անուղղակի Երկարաժամկետ

18

Երկարաժամկետ Մեղմացման
միջոցառումների
անհրաժեշտություն
չկա, առաջարկվում են
օգուտների ավելացման
Անուղղակի Երկարաժամկետ
միջոցառումներ

Ազդեցություն գնահատման մեթոդաբանությունը և համապատասխան սահմանումները ներկայացված են սույն զեկույցի Մեթոդաբանության և իրականացում բաժնում:

Նախագծի համարը:
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Մեղմացման
Առկա չէ
միջոցառումների
անհրաժեշտություն չկա

Առկա չէ

Առկա չէ

Ազդեցության մակարդակը մինչ մեղմացման միջոցառումները
Ազդեցության
բնութագիրը

Ազդեցության փուլը
Մեծ, չափավոր, փոքր,
աննշան

Դրական
Մշտական/
կամ
Ժամանակավոր
բացասական

Ուղղակի/
Անուղղակի

Երկարաժամկետ,
միջնաժամկետ,
կարճաժամկետ

Ազդեցությունների
մեղմացման
միջոցառումները

Մնացորդային
ազդեցությունը
մեղմացման
միջոցառումներից
հետո

Տնտեսական
ակտիվության
արդյունքում հողի
գնի բարձրացում և
սննդամթերքի գնաճ

Շահագործում

Չափավոր փոքր

Բացասական Ժամանակավոր՝
հանքավայրի
շահագործման
ընթացքում

Անուղղակի Երկարաժամկետ Մեղմացման
Առկա չէ
միջոցառումների
անհրաժեշտություն չկա

Տնտեսական
ակտիվության
արդյունքում հողի
գնի նվազում

Շահագործում

Չափավոր փոքր

Դրական

Ժամանակավոր՝
հանքավայրի
շահագործման
ընթացքում

Անուղղակի Երկարաժամկետ Մեղմացման
Առկա չէ
միջոցառումների
անհրաժեշտություն չկա

Ներդրումների
կողմնակի
ազդեցությունները

Շինարարություն և
շահագործում

Չափավոր մեծ

Դրական

Մշտական

Անուղղակի Երկարաժամկետ Մեղմացման
Առկա չէ
միջոցառումների
անհրաժեշտություն
չկա/ proposed measure to
maximise benefits

Թեղուտի հանքի
փակում

Փախում

Մեծ

Բացասական Մշտական

Ուղղակի

Երկարաժամկետ Մեղմացման
միջոցառումերի
անհրաժեշտություն
(տե´ ս ստորև)

Չափավոր

Բացասական Մշտական

Ուղղակի

ՄիջնաժամկեՄեղմացման
տից
միջոցառումների
երկարաժամկետ անհրաժեշտություն
(տե´ ս ստորև)

Չափավոր փոքր

Սոցիալական
Ժողովրդագրական
փոփոխություններ՝
կապված 280
աշխատակիցների
փաստացի
կրճատման հետ

Շահագործում

Չափավոր մեծ
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Ազդեցության մակարդակը մինչ մեղմացման միջոցառումները
Ազդեցության
բնութագիրը

Ազդեցության փուլը
Մեծ, չափավոր, փոքր,
աննշան

Դրական
Մշտական/
կամ
Ժամանակավոր
բացասական

Ուղղակի/
Անուղղակի

Երկարաժամկետ,
միջնաժամկետ,
կարճաժամկետ

Ազդեցությունների
մեղմացման
միջոցառումները

Մնացորդային
ազդեցությունը
մեղմացման
միջոցառումներից
հետո

Թեղուտի
Շինարարություն
հյուրանոցահանրակացարանային
համալիրի
ազդեցությունները՝
պայմանավորված
համայնքների
բնակչության և
աշխատակիցների
փոխհարաբերություն
ով

Չափավոր մեծ

Բացասական Ժամանակավոր՝
հանքավայրի
շահագործման
ընթացքում

Ուղղակի

Միջինից դեպի
Մեղմացման
երկարաժամկետ միջոցառումերի
անհրաժեշտություն
(տես՝ ստորև)

Չափավոր փոքր

Հողի ձեռքբերում

Չափավոր

Բացասական Մշտական

Ուղղակի

Կարճաժամկետ

Փոքրից աննշան

Շինարարություն

Որպես հողի
ձեռքբերման և և
հասանելիության
մի մաս պահանջվու
պահանջվում են
մեղմացման
միջոցառումներ:.
Հողերի բաշխում և
հողօգտագործում

Շինարարություն

Չափավոր

Բացասական Մշտական

Ուղղակի

Երկարաժամկետ Մեղմացման
միջոցառումներն
իրականացվել են

Կենսամակարդակի
բարձրացում

Շինարարություն և
շահագործում

Մեծ

Դրական

Ժամանակավոր՝
հանքավայրի
շահագործման
ընթացքում

Ուղղակի

Երկարաժամկետ Մեղմացման
Առկա չէ
միջոցառումների
անհրաժեշտություն չկա

Կրթության
հնարավորություն

Շահագործում

Աննշան

Դրական

Ժամանակավոր՝
հանքավայրի
շահագործման
ընթացքում

Ուղղակի

Երկարաժամկետ Մեղմացման
Առկա չէ
միջոցառումների
անհրաժեշտություն չկա
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Փոքր

Ազդեցության մակարդակը մինչ մեղմացման միջոցառումները
Ազդեցության
բնութագիրը

Հմտությունների
զարգացում

Ազդեցության փուլը
Մեծ, չափավոր, փոքր,
աննշան
Շայագործում

Դրական
Մշտական/
կամ
Ժամանակավոր
բացասական

Ուղղակի/
Անուղղակի

Երկարաժամկետ,
միջնաժամկետ,
կարճաժամկետ

Ազդեցությունների
մեղմացման
միջոցառումները

Մնացորդային
ազդեցությունը
մեղմացման
միջոցառումներից
հետո

Չափավոր

Դրական

Ժամանակավոր՝
հանքավայրի
շահագործման
ընթացքում

Ուղղակի

Երկարաժամկետ Մեղմացման
Առկա չէ
միջոցառումների
անհրաժեշտություն չկա

Համայնքների
Շինարարություն և
ենթակառուցվածքի և շահագործում
ծառայությունների
բարելավում

Չափավոր

Դրական

Մշտական

Ուղղակի

Երկարաժամկետ Մեղմացման
Առկա չէ
միջոցառումների
անհրաժեշտություն չկա

Համայնքների
անվտանգություն

Շինարարություն և
շահագործում

Չափավոր փոքր

Բացասական Ժամանակավոր՝
հանքավայրի
շահագործման
ընթացքում

Ուղղակի

Երկարաժամկետ Մեղմացման
միջոցառումերի
անհրաժեշտություն
(տե´ ս ստորև)

Աննշան

Պատմամշակութային ժառանգություն

Շինարարություն

Չափավոր

Բացասական Մշտական

Ուղղակի

Երկարաժամկետ Մեղմացման
միջոցառումերի
անհրաժեշտություն
(տես՝ ստորև)

Փոքր

Բացասական Ժամանակավոր՝
հանքավայրի
շահագործման
ընթացքում

Ուղղակի

Երկարաժամկետ Մեղմացման
միջոցառումերի
անհրաժեշտություն
(տե´ ս ստորև)

Չափավոր

Առողջապահական
Փոշու ազդեցություն

Շինարարություն և
շահագործում

Չափավոր

Հետագա մեղմացման
միջոցառումները
կորոշվեն ելնելով
հետագա գնահատման
արդյունքներից
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Ներկայում
շարունակվում են
հետագա փոշու և
աղմուկի
ազդեցության
կառավարման և
մեղմացման
միջոցների
ուսումնասիրությունները:

Ազդեցության մակարդակը մինչ մեղմացման միջոցառումները
Ազդեցության
բնութագիրը

Աղմուկի
ազդեցություն

Ազդեցության փուլը
Մեծ, չափավոր, փոքր,
աննշան
Շինարարություն և
շահագործում

Փոքր

Դրական
Մշտական/
կամ
Ժամանակավոր
բացասական
Բացասական Ժամանակավոր՝
հանքավայրի
շահագործման
ընթացքում

Ուղղակի/
Անուղղակի
Ուղղակի

Երկարաժամկետ,
միջնաժամկետ,
կարճաժամկետ

Ազդեցությունների
մեղմացման
միջոցառումները

Մնացորդային
ազդեցությունը
մեղմացման
միջոցառումներից
հետո

Երկարաժամկետ Մեղմացման
միջոցառումերի
անհրաժեշտություն
(տե´ ս ստորև)
Հետագա մեղմացման
միջոցառումները
կորոշվեն ելնելով
հետագա գնահատման
արդյունքներից

Փոքր

Բացասական Ժամանակավոր՝
հանքավայրի
շահագործման
ընթացում

Ուղղակի

Երկարաժամկետ Մեղմացման
միջոցառումների
անհրաժեշտությյուն:

Փոքր

Ճանապարհատրանս Շինարարություն և
պորտային
շահագործում
պատահարների և
միջադեպեր

Մեծ

Բացասական Ժամանակավոր՝
հանքավայրի
շահագործման
ընթացքում

Ուղղակի

Երկարաժամկետ Մեղմացման
միջոցառումների
անհրաժեշտություն
(տե´ ս ստորև)

Չափավոր

Առողջապահական
ծառայությունների
պահանջարկի աճ

Շինարարություն և
շահագործում

Չափավոր փոքր

Բացասական Ժամանակավոր՝
հանքավայրի
շահագործման
ընթացքում

Անուղղակի Երկարաժամկետ Մեղմացման
միջոցառումների
անհրաժեշտություն
(տե´ ս ստորև)

Փոքր

Շնչառական
օրգանների և/կամ
արյան
շրջանառության
համակարգի
հիվանդություններ

Շինարարություն և
շահագործում

Չափավոր փոքր

Բացասական Մշտական

Ուղղակի

Փոքր

Տեսողական
խնդիրներ

Շինարարություն և
շահագործում
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Երկարաժամկետ Մեղմացման
միջոցառումների
անհրաժեշտություն

Ազդեցության մակարդակը մինչ մեղմացման միջոցառումները
Ազդեցության
բնութագիրը

Ազդեցության փուլը
Մեծ, չափավոր, փոքր,
աննշան

Դրական
Մշտական/
կամ
Ժամանակավոր
բացասական

Ուղղակի/
Անուղղակի

Երկարաժամկետ,
միջնաժամկետ,
կարճաժամկետ

Ազդեցությունների
մեղմացման
միջոցառումները

Մնացորդային
ազդեցությունը
մեղմացման
միջոցառումներից
հետո

Շնչառական
Շինարարություն և
օրգանների
շահագործում
հիվանդությունների
աճ տրանսպորտային
միջոցների
տեղաշարժի
արդյունքում

Աննշան

Բացասական Ժամանակավոր՝
հանքավայրի
շահագործման
ընթացքում

Ուղղակի

Երկարաժամկետ Մեղմացման
ԱՌԿԱ ՉԷ
միջոցառումների
անհրաժեշտություն չկա

Տարափոխիկ և
մակաբուծային
հիվանդություններ

Շինարարություն և
շահագործում

Փոքր

Բացասական Ժամանակավոր՝
հանքավայրի
շահագործման
ընթացքում

Ուղղակի

Երկարաժամկետ Մեղմացման
միջոցառումերի
անհրաժեշտություն
(տե´ ս ստորև)

Փոքր

Ալկոհոլի և
թմրամիջոցների
չարաշահում

Շինարարություն և
շահագործում

Չափավոր մեծ

Բացասական Մշտական

Ուղղակի

Երկարաժամկետ Մեղմացման
միջոցառումերի
անհրաժեշտություն
(տե´ ս ստորև)

Չափավոր փոքր

Ջրի որակ և
Շինարարություն և
ջրամատակարարում շահագործում

Չափավոր փոքր

Բացասական Մշտական

Ուղղակի

Երկարաժամկետ Մեղմացման
միջոցառումերի
անհրաժեշտություն
(տե´ ս ստորև)

Չափավոր փոքր

Արտակարգ
իրավիճակների
ծառայություններ

Շինարարություն և
շահագործում

Չափավոր մեծ

Բացասական Ժամանակավոր՝
հանքավայրի
շահագործման
ընթացքում

Անուղղակի Երկարաժամկետ Մեղմացման
միջոցառումերի
անհրաժեշտություն
(տե´ ս ստորև)

Աշխատանքի
հիգիենա և
անվտանգություն

Շինարարություն և
շահագործում

Չափավոր

Բացասական Ժամանակավոր՝
հանքավայրի
շահագործման
ընթացքում

Ուղղակի
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Երկարաժամկետ Մեղմացման
միջոցառումերի
անհրաժեշտություն
(տե´ ս ստորև)

Աննշան

Փոքր

Ազդեցության մակարդակը մինչ մեղմացման միջոցառումները
Ազդեցության
բնութագիրը

Ազդեցության փուլը
Մեծ, չափավոր, փոքր,
աննշան

Դրական
Մշտական/
կամ
Ժամանակավոր
բացասական

Ուղղակի/
Անուղղակի

Երկարաժամկետ,
միջնաժամկետ,
կարճաժամկետ

Ազդեցությունների
մեղմացման
միջոցառումները

Մնացորդային
ազդեցությունը
մեղմացման
միջոցառումներից
հետո

Մարդկային
թրաֆիքինգի ռիսկ

Շահագործում

Փոքր

Բացասական Ժամանակավոր՝
հանքավայրի
շահագործման
ընթացքում

Ուղղակի

Երկարաժամկետ Մեղմացման
միջոցառումերի
անհրաժեշտություն
(տե´ ս ստորև)

Աննշան

Խոցելի խմբեր

Շինարարություն և
շահագործում

Չափավոր փոքր

Բացասական Ժամանակավոր՝
հանքավայրի
շահագործման
ընթացքում

Անուղղակի Երկարաժամկետ Մեղմացման
միջոցառումերի
անհրաժեշտություն
(տե´ ս ստորև)

Աննշան

Վտանգավոր
նյութերի
ազդեցության
հնարավոր ռիսկ

Շինարարություն,
շահագործում և
փակում

Չափավոր

Բացասական Ժամանակավոր՝
հանքավայրի
շահագործման
ընթացքում

Ուղղակի

Երկարաժամկետ Մեղմացման
միջոցառումերի
անհրաժեշտություն
(տե´ ս ստորև)

Աննշան

Պոչամբարի
ձախողում

Շահագործում և
փակում

Մեծ

Բացասական Մշտական

Ուղղակի

Երկարաժամկետ Մեղմացման
միջոցառումերի
անհրաժեշտություն
(տե´ ս ստորև)
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6.

Ազդեցությունների մեղմացման և բարելավման միջոցառումներ

«Թեղուտ» ՓԲ ընկերությանը առաջարկվող ազդեցությունների մեղմացման միջոցառումները, որոնք միտված են կանխելու կամ մեղմելու Ծրագրի
իրականացման հնարավոր ազդեցութունները, ամփոփված են Աղյուսակ 10-ում:
Աղյուսակ 10: Ազդեցությունների մեղմացման միջոցառումներ
Աղդեցության բնութագիրը

Ազդեցությունների մեղմացման
իրականացված միջոցառումները

Ազդեցությունների մեղմացման առաջարկվող միջոցառումները

Զբաղվածություն
280 աշխատակիցների կրճատում
Հանքավայրի շահագործման փուլում
հաստիքային 960 աշխատակից

Իրականացնել վաղ ՄՌ հավաքագրման արշավներ, որոնք միտված են հետևյալին՝
Կազմակերպվել են թրեյնինգներ
անձնակազմի վերապատրաստման
նպատակով:
ՄՌԿ բաժինը փորձում է նվազեցնել
կադրերի հոսունության մակարդակը:

■
խթանել հավասար հնարավորությունները և արդար, անխտրական
վերաբերմունքը աշխատակիցների հանդեպ,
■
ստեղծել, պահպանել և բարելավել աշխատակից-ղեկավար
հարաբերությունները,
■

գործել աշխատանքային օրենսդրության պահանջներին համապատասխան,

■
պաշտպանել աշխատակիցներին, այդ թվում՝ խոցելի խմբերի
ներկայացուցիչներին, ինչպիսիք են երեխաները, աշխատանքային միգրանտները,
կապալառուները, մատակարարման շղթայի աշխատողները և հարակից համայնքների
աշխատուժը:
■
նպաստել առողջ և անվտանգ աշխատանքային միջավայրի ստեղծմանը,
խուսափել հարկադիր աշխատանքից:
Պատրաստել պաշտոնի նկարագիր յուրաքանչյուր պաշտոնի համար:
Նախապես կապ հաստատել արհմիությունների և ոլորտում մասնագիտացած
ընկերությունների հետ:
Աշխատանքի հնարավորություն
խոցելի խմբերի համար

Հատուկ նախաձեռնություններ կամ իրազեկման արշավներ կազմակերպել՝ խթանելու
հարակից համայնքների փոքրամասնությունների զբաղվածությունը:

Թեղուտի հանքի փակման
արդյունքում աշխատանքի կորուստ

Մշակել հանքավայրի փակման ծրագիր, որտեղ կսահմանվեն հանքավայրի փակման
արդյունքում աշխատանքի կորստի ազդեցությունները հնարավորինս նվազեցնելու
միջոցները և ուղիները:

Տեղական բիզնես միջավայր և տնտեսություն

Նախագծի համարը:
Ամսաթիվը: 05/12/2014
Վերանայված տարբերակ
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Ազդեցությունների մեղմացման
իրականացված միջոցառումները

Բիզնես հնարավորություններ
հանքավայրի շահագործման
ընթացքում:

Նախաձեռնություններ են իրականցվել
խթանելու հանքարդյունաբերական ոլորտին
անհրաժեշտ տեղական բիզնեսների
զարգացմանը:

■
Հորատում, լոգիստիկ
աջակցություն, հսկողություն,
մարկշեյդերական և այլ
հետազոտություններ

Հաստատվել են փոխհարաբերություննր
հարակից համայնքների հետ:

■
Շինարարություն և
նախնական մակաբացում
■
Լրացուցիչ շինարարական
նախագծեր
■

«Մանես» հիմնադրամն իրականացնում է
կորպորատիվ սոցիալական
պատասխանատվության ծրագրեր Լոռու
մարզում՝ խթանելով տարածաշրջանի
սոցիալ-տնտեսական զարգացումը:

Ազդեցությունների մեղմացման առաջարկվող միջոցառումները
Ստորև նշված բոլոր միջոցառումները պայմանավորված են այն գործոնով, որ
տնտեսապես կենսունակ են, գնային առումով՝ մրցունակ և չեն ազդում Ծրագրի
ընդհանուր արժեքի վրա:
Սերտ երկխոսություն մեջ լինել պետական մարմինների հետ՝ պարբերաբար
տրամադրելով նրանց Ծրագրի առաջընթացի և անելիքների վերաբերյալ
տեղեկատվություն՝ հնարավորինս հստակ սահմանելով կարիքները և գործողությունների
ժամանակացույցը:
Կապ պահպանել արհմիությունների և հասարակական կազմակերպությունների հետ՝
իրազեկելով առաջիկա հնարավորությունների մասին, քննարկելով լուծումներ և
այլընտրանքներ տեղական ընկերությունների՝ գործարար միջավայր մուտք գործելու
առջև ծառացած մարտահրավերների վերաբերյալ:
Մասնակցել և կազմակերպել բաց դռների օրեր (միջոցառումներ)՝ ծառայություններ և
ապրանքների հնարավոր մատակարարներ, ինչպես նաև աշխատուժ բացահայտելու և
ներգրավելու համար:

Թափոնների կառավարում

■
Սննդի և ապրանքների
պահանջարկ, մասնավորապես՝
տեղական միս և բանջարեղեն

Վերահսկել բիզնեսի ծավալների, տեսակի, շուկայական մասնաբաժնի ցուցանիշները և
ներառել տարեկան հաշվետվության մեջ (տե´ ս ստորև):

■
Հյուրանոցահանրակացարանային համալիրի լոգիստիկ և օժանդակ
ծառայություններ

Տարանջատել ծառայությունների և ապրանքների մատակարարման պայմանագրերը:
Նախապատվություն տալ տեղական ապրանքների և ծառայությունների գնմանը:

■
Տրանսպորտային
ծառայություններ
Ծրագրից բխող անուղղակի բիզնես
հնարավորություններ.

Մատակարարման հնարավորությունների խթանման ծրագրեր-մշտական կապի
ապահովում տեղական համայնքների հետ, պարզելու համար արդյոք տեղական
ծառությունները և արտադրողները կարող են փոխարինել ոչ տեղական
մատակարարներին:

■
Անհատական կրթական
պարապմունքներ և ցերեկային խնամք

Հասարակական սննդի ծառայությունների մատուցման պայմանագրերում որպես
պահանջ նշել տեղական, ավանդական սննդին նախապատվություն տալու պահանջը:

■
Մասնավոր
առողջապահական ծառայություններ
■
Անձնական
խորհրդատվություն
Հողի ձեռք բերում

Շինարարություն

Հողօգտագործում

Նոր մուտքային ճանապարհի
շինարարություն

Ազդակիր համայնքների շարունակական ներգրավվածություն

Մուտքային ճանապարհի շարունակական
տեխսպասարկում
Նախագծի համարը:
Ամսաթիվը: 05/12/2014
Վերանայված տարբերակ
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Ազդեցությունների մեղմացման
իրականացված միջոցառումները

Ազդեցությունների մեղմացման առաջարկվող միջոցառումները

Կրթություն և վերապատրաստում (թրեյնինգ)
Տեղական աշխատուժի՝
արդյունահանող արդյունաբերության
ոլորտում աշխատելու
կարողությունների բարձրացում
Հանքարդյունաբերության ոլորտում
կարիերա ծավալելու, լեզվական,
ադմինստրատիվ և տեխնիկական
գիտելիքները բարելավելու
մոտիվացիա և հետաքրքրության աճ
Համապատասխան թրեյնինգների
կազմակերպման և
հանքարդյունաբերության ոլորտում
աշխատելու հնարավորությունների
հանդեպ ուշադրության աճ

Թրեյնինգների անհրաժեշտության
վերլուծություն է կատարվել ԲԱԱ
կառավարման համակարգի շրջանակում:
Պետք է մշակել ծրագիր թրեյնինգնի
իրականացման համար:
Ընկերությունում աշխատում է հայախոս
ՄՌ ղեկավար, ով պատասխանատու է
արձնակազմի զարգացման և
վերապատրաստման նպատակով
թրեյնինգների կազմակերպման համար:

Խրախուսել անգլերենի իմացությունը և հաղորդակցվելու հմտությունները,
աշխատակիցների համար կազմակերպել դասընթացներ ազատ օրերին կամ
աշխատանքից հետո: Դասընթացները հասանելի դարձնել նաև ոչ Թեղուտի
աշխատակիցների համար: Դիտարկել տեղական դպրոցներում անգլերեն լեզվի
դասավանդման մակարդակի բարձրացման հնարավորություններ, տեղի բնակիչների
աշխատանքային մրցունակությունը բարձրացնելու համար:
Կապ հաստատել տեղական ուսումնական հաստատությունների հետ: Ստեղծել
աշխատանքային պրակտիկայի և մասնագիտական դասընթացների հնարավորություն:
Կատարել թրեյնինգների արդյունքների և մասնակիցների ձեռք բերած գիտելիքների
կանոնավոր գնահատում՝ ծրագրերի արդյունավետությունը բարձրացնելու նպատակով:
Դիտարկել այլ հանքարդյունաբերական ընկերությունների հետ համագործակցության
ծրագրի որդեգրման հնարավորություն, եթե վերջինս կնպաստի աշխատակիցների
աշխատունակության բարձրացմանը:

Տեղեկանալ բոլոր այն պետական ծրագրերի մասին, որոնք ուղղված են
«Թեղուտ» ՓԲ ընկերության կողմից
Առանց որակավորման՝ հմտություններ
հանքարդյունաբերության
սեկտորի աշխատակիցների աշխատունակության
սոցիալապես անապահով ընտանիքների
չունեցող աշխատակիցների
բարձրացմանը:
երեխաների նապադպրոցական ուսման
սոցիալական բացառման վտանգ:
ֆինանսավորում (ներկայում 35 և 68 երեխա):
Կանխավ մշակել հանքի փակումից հետո աշխատակիցների վերապատրաստման
ծրագիր:

Նախագծի համարը:
Ամսաթիվը: 05/12/2014
Վերանայված տարբերակ
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Ազդեցությունների մեղմացման
իրականացված միջոցառումները

Ազդեցությունների մեղմացման առաջարկվող միջոցառումները

Զարգացման ծրագրերի անհրաժեշտություն
Ծրագրի կարիքները ազդեցություն
կունենան տեղական և
տարածաշրջանային մակարդակով
ծառայությունների մատուցման
առանցքային բաղադրիչների վրա,
մասնավորապես՝
■

Տրանսպորտ

■

Թափոնների կառավարում

■

Կոմունալ ենթակառուցվածք

Տեղական և պետական պլաններ և
ծրագրեր: Իրականացվել են խմելու ջրի
հասանելիությանն առնչվող համայնքային
ծրագրեր:
Մշակվել է ջրերի կառավարման պլան՝
համապատասխան վերանայումներով և
թարմացումներով:

Հնարավորինս արագ համագործակցել տեղական ինքնակառավարման մարմինների
հետ՝ Ծրագրի շրջանակում թափոնների որոշ տեսակների վերջնական տնօրինման և
տեղակայման համար նրանց կողմից ընդունելի լուծումների պարզաբանման նպատակով:
Նպաստել թափոնների վերամշակման և վերաօգտագործման նոր և նորարարական
լուծումներով բիզնեսի զարգացմանը:
Վերանայել վերամշակվող թափոնների տարանցիկ տեղափոխման հնարավորությունը:

Մշակվել է թափոնների կառավարման
պլան՝ համապատասխան վերանայումներով
և թարմացումներով: Հատուկ ուշադրություն է
դարձվել վերամշակման վայրեր թափոնների
տեղափոխման տնտեսական
նպատակահարմարությանը:

Նախագծի համարը:
Ամսաթիվը: 05/12/2014
Վերանայված տարբերակ
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Աղդեցության բնութագիրը

Ազդեցությունների մեղմացման
իրականացված միջոցառումները

Ազդեցությունների մեղմացման առաջարկվող միջոցառումները

Ժողովրդագրական տվյալներ և բնակչություն
Մշակվել է Շահագրգիռ կողմերի
ներգրավման պլան (SEP):

Տղամարդկանց թվաքանակի
հավանական աճ

Առկա է Բողոքարկման մեխանիզմ:

Չափահաս բնակչության
թվաքանակի հավանական աճ

Իրականացնել հարակից համայնքներում ժողովրդագրական փոփոխությունների մոնիթորինգ (տե´ ս
մոնիթորինգի ցուցանիշներ).
Գնահատել և պարբերաբար վերանայել շահագրգիռ կողմերի ներգրավման պլանը (SEP), որը պետք է լինի
«կենդանի փաստաթուղթ»՝ Ծրագրի իրականացման ամբողջ ընթացքում համայնքի հետ հաղորդակցումը
հեշտացնելու համար:
Պարբերաբար անցկացնել հանդիպումներ թիրախային խմբերի հետ (կանայք, խոցելի խմբերը, արտագնա
աշխատանքից վերադարձած անձինք և նրանց ընտանիքները):

Ծնելիության մակարդակի
հավանական աճ

Գնահատել բողոքարկման մեխանիզմը և անհրաժեշտության դեպքում բարելավել:

Տեղական բնակչության արտագաղթի
ծավալների նվազում
Հմուտ և բանիմաց աշխատակիցների
ներհոսք (ընտանիքներով)
Որակավորում չունեցող աշխատուժի
սոցիալական բացառման ռիսկ

Երկու տարվա կտրվածքով վերանայել բողոքները և լուծումները, նշել կրկնվող թեմաները:
«Մանես» բարեգործական հիմնադրամի միջոցներով օժանդակել խոցելի խմբերին և հմտություններ չունեցող
աշխատակիցներին՝ ովքեր կանգնած են սոցիալական բացառման վտանգի առաջ:
Իրականացնել սոցիալական ցուցանիշների վերանայում և մոնիթորինգ ըստ առաջարկվող մոնիթորինգի պլանի՝
ժողովրդագրական փոփոխությունների և սոցիալական խնդիրների վաղ բացահայտման նպատակով:
Մատակարարների հետ պայմանագրերը պետք է արտացոլեն սոցիալական կոնֆլիկտի առաջացման ռիսկը
կանխելու միջոցները:
Աշխատակիցներին և նրանց ընտանիքներն տրամադրել անվճար կամ մասնակի վճարումով ալկոհոլի
չարաշահման վերաբերյալ խորհրդատվություն, որը կարող է նպաստել թմրադեղերի և ալկոհոլի չարաշահումից
առաջացող սոցիալական խնդիրների կանխմանը և աշխատուժի պահպանմանը (համակարգել հասարակական
առողջապահական ծրագրերի և ոլորտում մասնագիտացած կազմակերպությունների հետ):
Աջակցել Համայնքի զարգացման ծրագրի նախագծմանն ու իրականացմանը, որը երթադրում է՝
■
Կազմակերպել առողջության վերաբերյալ հանրային իրազեկման արշավներ՝ ներկայացնելու
աշխատուժին և նրանց ընտանիքներին թմրադեղերի և ալկոհոլի չարաշահման և ծխելու (հատկապես բնակելի
տարածքներում) հետ կապված ռիսկերը,
■
Օժանդակել քաղաքացիական հասարակության խմբերին, որոնք կարող են աջակցել երկու
համայնքներում հաստատված խոցելի խմբերին:
■
Տրամադրել սարքավորումներ դպրոցներին՝ ծանոթացնելու երիտասարդներին նորարար
տեխնոլոգիաների և հիմնական ուսումնական նյութերի հետ:
Առաջարկվում է կառավարման պլանում ներառել համայնքի անվտանգությունը, մասնավորապես՝ համայնքի
բնակչության և հյուրանոցահանրակացարանային համալիրում բնակվող աշխատակիցների
փոխհարաբերությունների ռիսկը:

Հաշվի առնել հետևյալը՝

Նախագծի համարը:
Ամսաթիվը: 05/12/2014
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Անվտանգության աշխատակիցների վերապատրաստում և որակավորում



Խորհրդատվության և բողոքարկումների համակարգ



Աշխատակիցներ-համայնքի բնակիչներ փոխհհարաբերություններ

Աղդեցության բնութագիրը

Ազդեցությունների մեղմացման
իրականացված միջոցառումները

Ազդեցությունների մեղմացման առաջարկվող միջոցառումները

Աշխատանքային հիգիենա և պատահարներ
Հնարավոր ռիսկեր՝
■
Թեթև պատահարներ և
արտադրական վնասվածքներ
աշխատանքային միջավայրում
աշխատողների դրսևորած վարքագծի
կամ վերաբերմունքի հետևանքով,
ինչպես նաև ցուցումների
բացակայության կամ
սարքավորումների անսարքության
պատճառով
■
Աշխատանքով
պայմանավորված հիվանդություն

Իրականացվել է աշխատանքային
Իրականացնել առողջ և անվտանգ աշխատանքային միջավայրի վերաբերյալ
հիգիենայի մոնիթորինգ, մշակվել է առողջ և
շարունակական թրեյնինգ բոլոր աշխատակիցների համար:
անվտանգ աշխատանքային միջավայրի
Մատակարարների և կապալառուների հետ պայմանագրերում ներկայացնել
կառավարման համակարգ՝ սերտիֆիկացված անվտանգության միջոցառումների վերաբերյալ համապատասխան պահանջ:
OHSAS 18001 միջազգային ստանդարտով և
համապատասխան ՄՖԿ ԿՍ 2-ին
(Աշխատանքային պայմաններ), որի
նպատակն է ապահովել անվտանգ և
առողջության համար անվնաս
աշխատանքային պայմաններ, պահպանել
աշխատակիցների
առողջությունըկազմակերպվել է
անձնակազմի թրեյնինգ:
Կազմվել է կանխարգելիչ տեխնիկական
սպասարկման ժամանակացույցը:

Առողջապահական ծառայություններ
Ճնշում առողջապահության
Համագործակցություն է հաստատվել
համակարգի վրա՝ պայմանավորված
տեղական առողջապահական ծառայություն
հիվանդությունների աճով, ինչպես նաև և ընկերության միջև:
ախտորոշման և բուժման
Արտակարգ իրավիճակների
ծառայությունների պահանջարկով,
պատրաստվածության պլանն առկա է:
որոնք չեն կարող տրամադրվել
տեղում:
Բարձրորակ առողջապահական
ծառայությունների պահանջակը,
ընդհանուր առմամբ, կարող է ազդել
առողջապահական ծառայությունների
որակի բարելավման վրա:

Մշակել տեղական առողջապահական ծառայություններից օգտվելու հստակ
չափորոշիչներ ու պայմաններ և հաղորդել դրանք առողջապահական ծառայություններ
մատուցողներին:
Առաջարկվում է, որ բոլոր աշխատակիցները անցնեն վարակիչ հիվանդությունների
բացահայտման պարտադիր բժշկական ստուգում:
Համագործակցություն տեղական բժշկական կենտրոնների հետ, ապահովելու համար
խոցելի խմբերի (օր.՝ արտագնա աշխատանքից վերադարձող անձինք ու նրանց
ընտանիքները) բուժզննություն անցնելու հնարավորությունը:

Հանրային առողջություն
Ալկոհոլի և թմրադեղերի
չարաշահման ռիսկ

Սույն գնահատմանը հաջորդած
առողջապահական և սոցիալ-տնտեսական

Նախագծի համարը:
Ամսաթիվը: 05/12/2014
Վերանայված տարբերակ
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Ազդեցությունների մեղմացման
իրականացված միջոցառումները

Ազդեցությունների մեղմացման առաջարկվող միջոցառումները

Սննդակարգի, մարմնամարզության և մոնիթորինգի նախապատրաստման
առաջարկները ներառվել են Թեղուտի
կենսակերպի վրա դրական
հանքավայրի մոնիթորինգի ծրագրում:
ազդեցությունների հնարավորություն
Մոնիթորինգի և տվյալների գրանցման
ընթացակարգերը, որոնք կազմում են
միասնական կառավարման համակարգի
բաղկացուցիչ մաս, պարունակում են այս
տեղեկությունների համակարգման,
ներկայացման և վերանայման վերաբերյալ
մանրամասներ:
Պլանավորվում է կառուցել
մարզաժամանցային համալիր:
Համայնքների ղեկավարների հետ
շարունակական կապի և շահառուների
ներգրավվածության ապահովում:
Սոցիալական ներդրումների համար
(համայնքի բնակիչների կողմից իրենց
համայնքների ղեկավարների միջոցով
ուղղած խնդանքներ) նախատեսված բյուջեի
տեղաբաշխում:
Շախմատի դասընթացներ, կինոդիտումներ,
մշակութային այլ միջոցառումներ ու
համերգներ՝ «Թեղուտ» ՓԲ ընկերության
հովանավորությամբ:

Նախագծի համարը:
Ամսաթիվը: 05/12/2014
Վերանայված տարբերակ
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Ազդեցությունների մեղմացման
իրականացված միջոցառումները

Ջրի որակի անկում

Ջրային ռեսուրսների կառավարման
ծրագրի մշակում և կիրառում:

Համաձայնեցնել այն ազդակիր համայնքների հետ, ովքեր մակերեսային ջրերն
օգտագործում են իրենց կարիքների համար:

Թթվի գոյացման ներուժի գնահատում՝
ներառյալ պոչանյութի և դատարկ ապարի
ստուգում: Դոզավորում: Դատարկ ապարի
պատշաճ պահպանում և բարձր ռիսկային
ապարների պատիճավորում: Շրջակա
միջավայրի կառավարման համակարգի
կիրառում- վտանգավոր միներալների ճիշտ
օգտագործման և պահպանման
ընթացակարգեր: Ծառերի վերատնկում:

Այս մարդկանց կոնտակտային տվյալների հավաքագրում, տեղեկացում ցանկացած
միջադեպի մասին, որը կարող է ջրի որակի անկման հանգեցնել:

Սեռական ճանապարհով
փոխանցվող հիվանդություններով
ռիսկ

Նախագծի համարը:
Ամսաթիվը: 05/12/2014
Վերանայված տարբերակ

Ազդեցությունների մեղմացման առաջարկվող միջոցառումները

Նախքան ջրի արտամղումը մակերեսային ջրեր, պարզեցված ջրերի ավազանի
ապահովում: Դատարկ ապարների լցակույտից (դեպի պոչամբար) ջրահեռացման համար
անհրաժեշտ պայմանների ստեղծում:

Իրականացնել աշխատակիցների իրազեկվածության բարձրացմանն ուղղված
միջոցառումներ:
Համագործակցություն տեղական առողջապահական ծառայությունների հետ տեղական
համայնքներում (հատուկ ուշադրություն դարձնելով խոցելի խմբերին, օր.՝ արտագնա
աշխատանքից վերադարձած անձինք և նրանց ընտանիքները) իրազեկության
մակարդակը բարձրացնելու նպատակով:
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Ազդեցությունների մեղմացման
իրականացված միջոցառումները

Վտանգավոր նյութերի ազդեցության
ենթարկվելու հնարավորություն

Որպես միասնական կառավարման
համակարգի բաղկացուցիչ մաս՝ մշակվել են
վտանգավոր նյութերի վերահսկողության
իրականացման ընթացակարգեր:
Ուսումնասիրություններն ավարտվել են և
որոշվում է նյութերը այլընտրանքային
տարբերակներով փոխարինելու
նպատակահարմարությունը: Թեև դա ներկա
պահին իրագործելի չէ, սակայն
ուսումնասիրության հետագա վերանայման
արդյունքում հնարավոր փոփոխությունները
կկատարվեն:

Ազդեցությունների մեղմացման առաջարկվող միջոցառումները
Իրազեկման արշավներ և համակարգում տեղական առողջապահական
ծառայությունների հետ, հանրությանը փոխանցելու համար կոնկրետ փաստեր, որոնք
կնվազեցնեն սույն ծրագրին չվերաբերող վտանգների ակնկալումը:
Արշավների շրջանակներում հանրությունը կծանոթանա հատուկ փաստերի հետ, որոնք
կնվազեցնեն տվյալ Ծրագրի հետ առնչություն չունեցող ռիսկերի ակնկալումը:
Պահպանել կապ Արտակարգ իրավիճակների նախարարության հետ ապահովելու
համար հրշեջ բրիգադի մշտական ներկայությունը աշխատանքային հրապարակում, որը
կկարողանա նաև արձագանքել արտակարգ իրավիճակներին հարակից համայքներում:

Արտակարգ իրավիճակների արձագանքման
ծրագիր, որն անդրադառնում է մի շարք
արտագարգ իրավիճակների, օր.՝ հրդեհ,
պոչամբարի ձախողում: Արտահոսքի
դեպքում կիրառվող պարագաների փաթեթ,
ընթացակարգեր և վարժանքներ:
Ճանապարհային անվտանգության ծրագիր՝
նվտանգավոր նյութերի փոխադրման համար
նախատեղված փախադրամիջոցների
համար:
Տրանսպորտային շարժի հետ կապված
Կազմվել և ներդրվել է ճանապարհային
ռիսկեր
երթևակության անվտանգության
կանոնակարգ, վարորդական ցածր
ստանդարտների և ճանապարհային
անբավարար պայմանների հետևանք
հանդիսացող ավտովթարների թիվը
նվազեցնելու համար:

Նախագծի համարը:
Ամսաթիվը: 05/12/2014
Վերանայված տարբերակ
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Ազդեցությունների մեղմացման
իրականացված միջոցառումները

Տեսողական խնդիրներ առաջացնող,
փոշու, աղմուկի հետևանք
հանսիսացող ոիսկեր

Փոշու ընթացիկ մոնիթորինգ
Պայթեցման աշխատանքները կատարվում
են ամեն օր, ժամը 16:00, տեղաբնակներին
նախապես ծանուցելով:

Ազդեցությունների մեղմացման առաջարկվող միջոցառումները
Ներկայումս իրականացվում է հանքային գործունեության հետևանքով առաջացող
փոշու հետագա ուսումնասիրությունը:
Սույն ուսումնասիրությունների եզրակացությունների հիման վրա կնախագծվեն ու
կկիրառվեն ազդեցության աստիճանին համապատասխան մեղմացման միջոցառումներ:
Ներկայում իրականացվում է հանքային գործունեության հետևանքով առաջացող
աղմուկի հետագա ուսումնասիրությունը: Ազդեցությունների հայտնաբերման դեպքում
սույն ուսումնասիրությունների եզրակացությունների հիման վրա կնախագծվեն ու
կկիրառվեն ազդեցության աստիճանին համապատասխան մեղմացման միջոցառումներ:

Պոչամբարի ձախողման
ազդեցությունը շրջակա միջավայրի
վրա և մահվան դեպքեր

Տեխնիկական նախագծում, արտակարգ
իրավիճակներին արձագանքման
պլանավորում և մոնիթորինգ

Նախագծի համարը:
Ամսաթիվը: 05/12/2014
Վերանայված տարբերակ
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6.1. Առողջապահական և սոցիալ-տնտեսական մոնիթորինգի
ցուցանիշներ
Սույն գնահատմանը հաջորդած առողջապահական և սոցիալ-տնտեսական մոնիթորինգի
նախապատրաստման առաջարկները ներառվել են Թեղուտի հանքավայրի մոնիթորինգի ծրագրում:
Մոնիթորինգի և տվյալների գրանցման ընթացակարգերը, որոնք կազմում են միասնական
կառավարման համակարգի բաղկացուցիչ մաս, տրամադրում են այս տեղեկությունների
համակարգման, ներկայացման և վերանայման վերաբերյալ մանրամասներ:
Հանքավայրի
շահագործման
ընթացքում
առողջապահական
և
սոցիալ-տնտեսական
փոփոխությունների վերահսկման ցուցանիշները ներկայացված են Աղյուսակ 11-ում: Այս
ցուցանիշները սահմանվել են ստորև ամփոփված գործընթացի համաձայն.
1.
Համապատասխան նախագծային փաստաթղթերի վերանայում, այդ թվում՝ շահագրգիռ
կողմերի ներգրավման գործունեության արդյունքները, Շրջակա միջավայրի և սոցիալական ռիսկերի
կառավարման պլանը (ESMP) (2012թ. նոյեմբերի 7),
2.
Թեղուտ և Շնող համայնքներում առողջապահական և սոցիալ-տնտեսական հենակետային
ցուցանիշների ուսումնասիրության արդյունքների վերանայում (2012թ. նոյեմբերի 10),
3.
Հանքարդյունաբերության և օգտակար հանածոների միջազգային խորհրդի (ՀՕՀՄԽ) զեկույցի՝
«Հանքարդյունաբերության ոլորտի արդյունքները հասկանալու մոտեցումներ» վերանայում (2013թ.
հուլիս):
Ընտրված ցուցանիշները ներկայացված են երեք կատեգորիաներով.
1.
Տնտեսական
ցուցանիշներ
միտված
են
արձանագրելու
մակրոտնտեսական
փոփոխությունները հանրապետության և մարզի մասշտաբով (օրինակ՝ ՀՆԱ-ի աճ), ինչպես նաև
Ծրագրի ավանդը հարակից համայնքների տնտեսության մեջ զբաղվածության ապահովման և
տեղական ու տարածաշրջանային մատակարարման շղթաների օգտագործման շնորհիվ:
2.
Սոցիալական ցուցանիշներ - միտված են վերահսկելու Ծրագրի իրականացման
ազդեցությունները մարդկանց և համայնքների վրա: Դրանք ներառում են հարակից համայնքների
վերաբերմունքը Ծրագրի հանդեպ, տնային տնտեսությունների եկամուտներն ու սպառողական
ծախսերը, շահագրգիռ կողմերի ներգրավումը և համայնքի զարգացման ծրագրերի ծախսերը:
3.
Առողջապահական ցուցանիշներ - միտված են վերահսկելու այն համայնքների
առողջպահական փոփոխությունները, որոնք կարող են կրել
հանքարդյունաբերության
գործունեության ուղղակի ազդեցությունները (օրինակ՝ արտանետումներ), ինչպես նաև հանդիսանալ
հանքարդյունաբերական
գործողությունների
տարածք
կամ
ազդեցություն
կրել
ներքին
միգրացիայի՝բնակչության ներհոսքի հետևանքով:
Ցուցանիշները կազմվել են տարբեր աղբյուրներից հավաքագրված տվյալների հիման վրա՝ ՀՀ
ազգային վիճակագրական ծառայություն, «Թեղուտ» ՓԲ ընկերության ներքին փաստաթղթեր, տնային
տնտեսությունների պարբերական հարցումներ (5տարի):
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Աղյուսակ 11 : Ցուցանիշների և փոփոխությանը նպաստող գործոնների ամփոփ նկարագիր
Տեղեկատվության
աղբյուր

Փոփոխությանը նպաստող գործոն

Ազդեցության
արդյունքի
ցուցանիշ

Չափման
հաճախականությունը

Տնտեսական ցուցանիշներ
ՀՀ ազգային
վիճակագրական
ծառայություն

Երկրի զարգացմանը նպաստող մակրոտնտեսական
և տարածաշրջանային փոփոխություն, որն
արտացոլվում է կառավարության կողմից
հանրային ենթակառուցվածքների, բարելավված
գործարար միջավայրի և մասնավոր
ծառայությունների ոլորտներում ներդրումների
աճով:

Հարնապետության
ՀՆԱ-ի
Տարեկան
փոփոխություն
հաշվետվություն,
որը ներառում է
եռամսյակային
Մարզային ՀՆԱ-ի
տվյալներ
փոփոխություն

Հիմնական սպառողական ապրանքների (սնունդ,
վառելիք) գնի փոփոխություն, որն ազդում է տնային
տնտեսությունների ծախսերի կառուցվածքի վրա:

Տարեկան
Գնաճ
հաշվետվություն,
հանրապետության որը ներառում է
մասշտաբով
եռամսյակային
տվյալներ

Առողջապահության ոլորտի ֆինանսավորմանը
բաժին ընկնող ՀՆԱ-ի ծավալի փոփոխություն:

Առողջապահության
ոլորտին բաժին
ընկնող ՀՆԱ-ի
ծավալ

Ամեն տարի

Սոցիալական
ապահովության
ոլորտին բաժին
ընկնող ՀՆԱ-ի
ծավալ

Ամեն տարի

Վճարված հարկեր և
վարձավճարներ

Ամեն տարի

Հանրապետության մասշտաբով խոցելի խմբերին և
աղքատներին աջակցող սոցիալական
ապահովության ոլորտի ծախսերի մակարդակի
փոփոխություն:
«Թեղուտ» ՓԲԸ

«Թեղուտ» ՓԲ ընկերության կողմից հողի
սեփականության կամ վարձակալման դիմաց
վճարումներից բխող տնտեսական ազդակի
փոփոխություն:
Ապրանքների և ծառայությունների ձեռքբերման
համար ընդհանուր ծախսերի մակարդակի
փոփոխություն հանրապետությունում գործող
բիզնեսների կտրվածքով:
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Հանրապետության
Տարեկան
մակարդակով
հաշվետվություն,
ընդհանուր
որը ներառում է
մատակարարման
եռամսյակային
շղթայի ծախսեր
տվյալներ

Տեղեկատվության
աղբյուր

Փոփոխությանը նպաստող գործոն
Ապրանքների և ծառայությունների ձեռքբերման
համար ընդհանուր ծախսերի մակարդակի
փոփոխություն Թեղուտ և Շնող համայնքներում
գործող տեղական բիզնեսների կտրվածքով:

Տնային
տնտեսությունների
ուսումնասիրություն

Թեղուտ և Շնող համայնքներում վարձու
աշխատողների թվաքանակի փոփոխություն (ըստ
սեռի և տարիքի):

Ազդեցության
արդյունքի
ցուցանիշ
Համայնքային
մակարդակով
ընդհանուր
մատակարարման
շղթայի ծախսեր

Թեղուտում վարձու
աշխատողների
թվաքանակ (ըստ
սեռի և տարիքի)

Չափման
հաճախականությունը
Տարեկան
հաշվետվություն,
որը ներառում է
եռամսյակային
տվյալներ

Տարեկան

Շնողում վարձու
աշխատողների
թվաքանակ (ըստ
սեռի և տարիքի)
Թեղուտ և Շնող համայնքներում
Թեղուտում
գյուղատնտեսական նշանակությամբ օգտագործվող գյուղատնտեսական
հողերի տարածքային փոփոխություն:
նշանակությամբ
օգտագործվող
հողերի ընդհանուր
մակերես
Շնողում
գյուղատնտեսական
նշանակությամբ
օգտագործվող
հողերի ընդհանուր
մակերես
Թեղուտ և Շնող համայնքներում եկամուտների և
սպառողական հիմնական ծախսերի մակարդակի
փոփոխություն:

Տնային
տնտեսությունների
եկամուտների և
սպառողական
հիմնական
ծախսերի
մակարդակ

Թեղուտ և Շնող համայնքներում տնային
տնտեսությունների ընդհանուր եկամուտների
մակարդակի փոփոխություն:

Տնային
տնտեսությունների
ամսական եկամուտ
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5 տարին մեկ
անգամ

5 տարին մեկ
անգամ

5 տարին մեկ
անգամ

Տեղեկատվության
աղբյուր

Փոփոխությանը նպաստող գործոն

Ազդեցության
արդյունքի
ցուցանիշ

Թեղուտ և Շնող համայնքներում տնային
տնտեսությունների կենցաղայաին գույքի
սեփականության փոփոխություն:

Կենցաղային գույքի
տեսակը

Թեղուտ և Շնող համայնքներում արտադրված
գյուղատնտեսական արտադրանքի տեսակի
փոփոխություն:

Թեղուտում
արտադրված
գյուղատնտեսական
արտադրանքի
կշիռը (տոննա)
Շնողում
արտադրված
գյուղատնտեսական
արտադրանքի
կշիռը (տոննա)

Չափման
հաճախականությունը
5 տարին մեկ
անգամ

5 տարին մեկ
անգամ

Սոցիալական ցուցանիշներ
ՀՀ ազգային
վիճակագրական
ծառայություն

Ներքին միգրացիոն հոսքերն արտացոլող
բնակչության թվաքանակի փոփոխություն
տարածաշրջանում (ըստ տարիքի և սեռի)

Տնային
տնտեսությունների
ուսումնասիրություն
(եթե մարդահամարի
տվյալները
բացակայում են )

Թեղուտ և Շնող համայնքներում բնակչության
թվաքանակի փոփոխություն (ըստ տարիքի և սեռի)

Լոռու մարզի
բնակչության
ընդհանուր
քանակը
Թեղուտի
բնակչության
ընդհանուր
թվաքանակ
(ըստ տարիքի և
սեռի)
Շնողի
բնակչության
ընդհանուր
թվաքանակ
(ըստ տարիքի և
սեռի)

«Թեղուտ» ՓԲԸ

Հանքի շահագործման շրջանակում սպառողական
ծախսերը տնօրինելու հնարավորություն չունեցող
կանանց աշխատանքի ապահովում (սա ներառված է
որպես սոցիալական ցուցանիշ (ոչ տնտեսական)՝
արտացոլելու գենդերային գործոնը):
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Կին
աշխատուժի
մակարդակը

Ամեն տարի

5 տարին մեկ
անգամ

Տարեկան
հաշվետվություն,
որը ներառում է
եռամսյակային
տվյալներ

Տեղեկատվության
աղբյուր

Փոփոխությանը նպաստող գործոն
Թեղուտ և Շնող համայնքների ներգրավվածության
բարձրացմանն ուղղված միջոցառումնր:

Ազդեցության
արդյունքի
ցուցանիշ

Չափման
հաճախականությունը

Շահառուների
հետ
հանդիպումների ընդհանուր
քանակը

Ամեն տարի

Հանքավայրի շահագործման հետևանքով առաջացած
Գրանցված
բնապահպանական վնասակար ազդեցությունների
բողոքների
(փոշի, աղմուկ, տհաճ հոտ, տրանսպորտային
ընդհանուր
միջոցների տեղաշարժ և այլն) հաճախականության
քանակը
փոփոխություն, որոնք առաջացնում են համայնքի
դժգոհությունը: Այս ցուցանիշը կօգնի գնահատել
Հանքի
բնապահպանական մեղմացման միջոցառումների
վերահսկման
արդյունավետությունը:
ծրագրում
ներկայացված
արտանետումնե
րի թույլատրելի
սահմանային
արժեքների
գերազանցման
դեպքերի
ընդհանուր
թիվը
Համայնքի զարգացման ծրագրերի կարգավիճակի
փոփոխություն:

Ամեն տարի

Համայնքի
զարգացման
ծրագրերի
փաստացի
ծախսերը

Ամեն տարի

Տնային
տնտեսությունների
ուսումնասիրություն

Տնային տնտեսությունների չափի և ընդհանուր
թվաքանակի փոփոխություն:

Տնային
տնտեսությունների չափը և
ընդհանուր
քանակը

5 տարին մեկ
անգամ

Տնային
տնտեսությունների
ուսումնասիրություն

Ծրագրի նկատմամբ համայնքների վերաբերմունքի
փոփոխություն, որն արտացոլում է Ծրագրի
իրականացումից բխող օգուտները և դրանց
ազդեցությունը ավելի լայն սոցիալ-տնտեսական
միջավայրի վրա:

Բացասական և
դրական
ընկալման
ցուցիչներ (տես՝
Աղյուսակ 2)

5 տարին մեկ
անգամ

Նախագծի համարը:
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Տեղեկատվության
աղբյուր

Փոփոխությանը նպաստող գործոն

Գյուղապետարաններ Բնակչության անապահովության կարգավիճակի
փոփոխություն, որն արտացոլում է սոցիալտնտեսական զարգացումը համայնքներում:

Ազդեցության
արդյունքի
ցուցանիշ

Չափման
հաճախականությունը

Թեղուտում
«խոցելի»
բնակչության
ընդհանուր
թվաքանակը,
Բաշխվածությունն ըստ
սեռի

Ամեն տարի

Շնողում
«խոցելի»
բնակչության
ընդհանուր
թվաքանակը,
բաշխվածությունն ըստ սեռի
Առողջապահական ցուցանիշներ
ՀՀ Ազգային
Վիճակագրական
Ծառայություն
(հանրապետական և
տարածաշրջանային
վիճակագրության
համար)
Շնողի բժշկական
ամբուլատորիա
(տեղական
ցուցանիշներ)

Կյանքի տևողության փոփոխություն՝ սոցիալտնտեսական կարգավիճակի, սննդի,
առողջապահության ոլորտի բարելավման և
աղքատության կրճատման արդունքում:
Հիվանդությունների և մահացության պատճառների
փոփոխություն հանրապետության և մարզի
մասշտաբով՝ արտացոլելու բնակչության
առողջական վիճակը, առողջապահական
ծառայությունների արդյունավետությունը և
աղքատության մակարդակը:

Կյանքի
տևողությունը

Հիվանդությունների 10
հիմնական
պատճառները
Հայաստանում և
Լոռու մարզում,

Ամեն տարի

Ամեն տարի

Բաշխվածությունն ըստ
սեռի

ՄԻԱՎ-ի տարածվածության ցուցանիշի
փոփոխություն հանրապետության, մարզի և
տեղական մասշտաբով՝ արտացոլելու այս տեսակի
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Հիվանդությունների 10
հիմնական
պատճառները
Հայաստանում և
Լոռու մարզում
բաշխվածությունն ըստ սեռի

Ամեն տարի

ՄԻԱՎ-ի
դեպքեր
Հայաստանում

Ամեն տարի

Տեղեկատվության
աղբյուր

Փոփոխությանը նպաստող գործոն
հիվանդությունների աճի հավանականությունը
ներքին միգրացիայի արդյունքում:

Շնողի բժշկական
ամբուլատորիա
(տեղական
վիճակագրություն)

Ազդեցության
արդյունքի
ցուցանիշ

Չափման
հաճախականությունը

ՄԻԱՎ-ի
դեպքեր Լոռու
մարզում

Ազդակիր համայնքներում տարածված
Անչափահասնե
հիվանդությունների մակարդակի փոփոխություն
րի շրջանում
անչափահաս բնակչության շրջանում: Այս ցուցանիշը հիվանդությունմիտված է բացահայտելու տարափոխիկ
ների 5
հիվանդությունների մակարդակի փոփոխությունը
հիմնական
(կարող է աճ նկատվել ներքին միգրացիայի
պատճառները
արդյունքում):
Թեղուտում,
Բաշխվածությունն ըստ սեռի
Անչափահասների շրջանում
հիվանդությունների 5
հիմնական
պատճառները
Շնողում,

5 տարին մեկ
անգամ

բաշխվածությու
նն ըստ սեռի
Ազդակիր համայնքներում տարածված
հիվանդությունների մակարդակի փոփոխություն
չափահաս բնակչության շրջանում: Այս ցուցանիշը
միտված է բացահայտելու տարափոխիկ
հիվանդությունների մակարդակի փոփոխությունը
(կարող է աճ նկատվել ներքին միգրացիայի
արդյունքում):

Չափահասների
շրջանում
հիվանդությունների 5
հիմնական
պատճառները
Թեղուտում,
բաշխվածությունն ըստ սեռի
Չափահասների
շրջանում
հիվանդությունների 5
հիմնական
պատճառները
Շնողում,
բաշխվածությունն ըստ սեռի
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5 տարին մեկ
անգամ

Տեղեկատվության
աղբյուր

Փոփոխությանը նպաստող գործոն

Շնողի բժշկական
ամբուլատորիա
(տեղական
վիճակագրություն)

Համայնքների բնակչության շրջանում տվյալ
հիվանդության առաջին հայտնաբերում:

Թեղուտ/ տեղական
արտակարգ
իրավիճակների
ծառայություն

Ծրագրի իրականացմամբ պայմանավորված
ճանապարհատրանսպորտային շարժի աճ, որը
հանգեցնում է ճանապարհատրանսպորտային
պատահարների հավանականության աճի:
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Ազդեցության
արդյունքի
ցուցանիշ

Չափման
հաճախականությունը

Հիվանդության
առաջին
հայնտաբերման
դեպքեր,
Ամեն տարի
բաշխվածությու
նն ըստ սեռի և
տարիքի:
Ճանապարհա
տրանսպորտա
յին
պատահարներ

Ամեն տարի

Մահացության
դեպքեր
ճանապարհա
տրանսպորտա
յին
պատահարների
արդյունքում

Ամեն տարի

Աղյուսակ 12. Ցուցանիշներ, որոնք պետք է ընդգրկվեն համայնքների հետագա
ուսումնասիրություններում, բաշխվածությունն ըստ սեռի
Կատեգորիա
Հանցավորություն

Հանրային
ենթակառուցվածքների
որակը

Հասարակական
տրանսպորտի
ապահովում

Բնակարանային
պայմանների որակը

Շրջակա միջավայրի
որակը

Կյանքի որակը և
հոգեկան
բավարարվածությունը

Նախագծի համարը:
Ամսաթիվը: 05/12/2014
Վերանայված տարբերակ

Ազդեցության ցուցանիշների ցուցակ


Հանցավորության ենթադրվող վտանգը



%-ը բավարարված է ճանապարհային պայմաններից



%-ը բավարարված է էլեկտրաէներգիայի մատակարարումից,
գազամատակարարումից, ջրամատակարարումից, սանիտարական
համակարգից



%-ը բավարարված է փողոցային լուսավորությունից



%-ը բավարարված է թափոնների կառավարումից



%-ը բավարարված է առողջապահական ռեսուրսներից



%-ը բավարարված է կրթական ռեսուրսներից



%-ը բավարարված է հեռահաղորդակցությունից



%-ը բավարարված է ճանապարհատրանսպորտային
ենթակառուցվածքներից



%-ը բավարարված է երկաթգծի տրանսպորտային հանգույցներից և
որակից



%-ը բավարարված է երկաթուղու աշխատանքի
հաճախականությունից



%-ը բավարարված է իրենց բնակարանային պայմանների ընդհանուր
մակարդակից



%-ը խոնավության հետ կապված խնդիրներ ունի



%-ը կաթացող տանիքների հետ կապված էական խնդիրներ ունի



%-ը վնասատուների հետ կապված էական խնդիրներ ունի



%-ը կառուցվածքային հարցերի հետ կապված էական խնդիրներ ունի



%-ը բավարարված է օդի որակով



%-ը բավարարված է հողի որակով



%-ը բավարարված է ջրի որակով



%-ը բավարարված է աղմուկի մակարդակով



Ծրագրի դրական (բացասական) ազդեցության ընկալում մարդկանց
բարեկեցության և առողջության վրա



%-ը հայտնել են իրենց կյանքի որակի բարելավման կամ նվազման
մասին:

93

