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ՀԱՊԱՎՈՒՄՆԵՐԻ ՑԱՆԿ
ԱԶԲ

Ասիական զարգացման բանկ

ԲՔ

Բանկի քաղաքականություն

ՎԶԵԲ

Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկ

ԲՍԿՊ

Բնապահպանական և սոցիալական կառավարման պլան

ԲՊԱ

Բողոքարկման պատասխանատու անձ

ՎԶՄԲ

Վերակառուցման և զարգացման միջազգային բանկ

ԿՆՃԲ

Կենսական նշանակության ճանապարհացանցի բարելավման
ծրագիր
Հողերի օտարում և վերաբնակեցում

ՀՕՎ
ՏԿՏՏՆ

ՀԿ

Հայաստանի Հանրապետության տրանսպորտի, կապի և
տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարություն
Հայաստանի Հանրապետության բնապահպանության
նախարարություն
Հասարակական կազմակերպություն

ԳՔ

Գործառնական քաղաքականություն

ԱԵԱ

Ազդեցության ենթակա անձ

ՀՀ

Հայաստանի Հանրապետություն

ՎԳՊ

Վերաբնակեցման գործողությունների պլան

ՎՔՇՓ
ՊՀ

Վերաբնակեցման քաղաքականության շրջանակային
փաստաթուղթ
Պետական հիմնարկ

ՏԾԻԿ

Տրանսպորտային ծրագրերի իրականացման կազմակերպություն

$ ԱՄՆ

ԱՄՆ դոլար

ՀԲ

Համաշխարհային բանկ

ՀՀ ԲՆ

ԿՆՃԲ – ԼՖ1 և ԼՖ2 Կենսական նշանակության ճանապարհացանցի բարելավման
ծրագիր (ներառյալ առաջին և երկրորդ Լրացուցիչ
ֆինանսավորումները)
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ՍԱՀ ՄԱՆՈՒ ՄՆԵՐ
Վերաբնակեցում

Վերաբնակեցումը ներառում է բոլոր ուղղակի տնտեսական և
սոցիալական կորուստները, որոնք առաջանում են հողի
օտարման և մատչելիության սահմանափակման արդյունքում,
փոխհատուցման և վերանագնման միջոցառումների հետ
միասին: Վերաբնակեցումը չի սահմանափակվում իր
սովորական նշանակությամբ` ֆիզիկական տեղափոխմամբ:
Վերաբնակեցումը, կախված դեպքից, կարող է ներառել (i)
հողի և ֆիզիկական կառուցվածքների, ներառյալ բիզնեսի,
օտարումը, (ii) ֆիզիկական տեղափոխումը, և (iii) ծրագրի
ազդեցության
ենթակա
անձանց
տնտեսական
վերականգնումը` եկամուտները և ապրուստի պայմանները
բարելավելու (կամ առնվազն վերականգնելու) նպատակով:

Ծրագրի
ազդեցության
ենթակա անձինք

Ծրագրի ազդեցության ենթակա անձինք (ԱԵԱ)` դա այն
անձինք են, ովքեր տուժում են ծրագրի ուղղակի տնտեսական
կամ սոցիալական անբարենպաստ ազդեցությունից (i) գույքի
կորուստի կամ վնասման, (ii) հողի առգրավման, (iii) ոչ
կամավոր տեղահանման, (iv) օտարված կամ տիրապետման
տակ (ժամանակավոր կամ մշտական) գտնվող ցանկացած
տան, հողի (ներառյալ շինությունները, գյուղատնտեսական
հողը, արոտավայրերը) կամ ցանկացած այլ անշարժ կամ
շարժական գույքի հանդեպ իրավունքի, սեփականության,
շահի վրա անբարենպաստ ազդեցության, (v) գույքի կամ
արդյունավետ ակտիվների մատչելիության վրա
(ժամանակավոր կամ մշտական) անբարենպաստ
ազդեցության, կամ (vi) բիզնեսի, զբաղվածության,
աշխատավայրի կամ բնակության վայրի կամ բնադրավայրի
վրա անբարենպաստ ազդեցության արդյունքում:

Վերաբնակեցման
քաղաքականության
շրջանակային
փաստաթուղթ

Վերաբնակեցման քաղաքականության շրջանակային
փաստաթուղթը հանդիսանում է վերաբնակեցման
փաստաթուղթ, որը մշակվում է, եթե վերաբնակեցման ծավալը
և վայրը գնահատման պահին հայտնի չեն, քանի որ
ծրագիրն ունի բազմաթիվ բաղադրիչներ կամ եթե վերջնական
նախագիծը (ինչը տեղի ունի տվյալ դեպքում) կպատրաստվի
ավելի ուշ փուլում: Վերաբնակեցման քաղաքականության
շրջանակային փաստաթուղթը սահմանում է վերաբնակեցման
նպատակները և սկզբունքները, կազմակերպական
միջոցառումները, և ֆինանսավորման մեխանիզմները
ցանկացած վերաբնակեցման գործողության համար, որը
կարող է անհրաժեշտ լինել ծրագրի իրականացման
ընթացքում: Շրջանակային փաստաթուղթը գնահատում է
նախագծելու, իրականացնելու և վերաբնակեցման
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գործողությունները վերահսկելու կառուցվածքային
կարողությունները:
Երբ ծրագրի իրականացման ընթացքում վերաբնակեցման
ծավալը դառնում է հայտնի, նախքան ներդրումների
ֆինանսավորման հաստատումը մշակվում է Վերաբնակեցման
գործողությունների պլան (կամ կրճատ Վերաբնակեցման
գործողությունների պլան` կախված ազդեցությունների
ծավալից և ուժգնությունից) (ՀԲ ԳՔ 4.12, պարագրաֆներ 29–
30):
Վերաբնակեցման
գործողությունների
պլան

Վերաբնակեցման գործողությունների պլանը (ՎԳՊ)
հանդիսանում է վերաբնակեցման պլանավորման
փաստաթուղթ, որը մշակվում է, երբ հայտնի են
ենթածրագրերի հստակ իրականացման վայրերը, որոնք
պահանջում են հողի օտարում, որը բերում է մարդկանց
ֆիզիկական տեղահանմանը, և/կամ ապաստանի կորուստին,
և/կամ ապրուստի կորուստին, և/կամ տնտեսական
ռեսուրսների կորուստին, մատչելիության բացակայությանը
կամ սահմանափակմանը: ՎԳՊ-ն ներառում է հստակ և
իրավական տեսանկունից պատրադրող պահանջներ, որոնք
նախատեսում են ԱԵԱ-ների փոխհատուցումը` նախքան
անբարեսպաստ ազդեցություններ առաջացնող ծրագրային
գործողությունների իրականացումը: ՎԳՊ-ն ներառում է ԱԵԱների մարդահամարը, ներառյալ կադաստրային
տեղեկատվությունը և կորուստների մանրամասն գույագրման
տվյալները:

Փոխհատուցում

Փոխհատուցումը` դա վճարում է բնանյութվ, կանխիկ
գումարով, կամ այլ միջոցներով, որոնք տրամադրվել են հողի
օտարման կամ այլ գույքի կորուստի փոխարեն, ներառյալ
անշարժ գույքը` մասամբ կամ ամբողջապես:

Հողի օտարում

Հողի օտարումը` դա Ծրագրի նպատակների համար հողի,
շինությունների կամ այլ գույքի օտարումն է կամ առգրավումը:

Գյուղատնտեսական Գյուղատնտեսական հողի համար փոխարինման արժեքը` դա
հողի փոխարինման նախածրագրային, նախատեղահանման պահին (որը որ
արժեք
բարձր է) ազդեցության ենթակա հողակտորի մոտակայքում
տեղակայված նմանատիպ արտադրողականության կամ
օգտագործման հողի արժեքն է, գումարած (i) հողը մինչև
ազդեցության ենթակա հողակտորի մակարդակ հասցնելու
համար ծախսերի, (ii) ցանկացած գրանցման, փոխանցման
հարկերի և այլ կապակցված վճարների արժեքները:
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Տների և այլ
կառույցների
փոխարինման
արժեք

Տների և այլ շինությունների համար փոխարինման արժեքը`
դա ազդեցության ենթակա կառույցի որակին հավասար կամ
այն գերազանցող կառույցի փոխարինման գինն է, տվյալ
տարածքում: Նման արժեքները պետք է ներառեն շինության
շուկայական արժեքը, ինչպես նաև. (i) շինարարական
նյութերի, (ii) շինարարական նյութերի շինարարական
հրապարակ փոխադրելու; (iii) աշխատուժի և կապալառուների
ցանկկացած վճարների, և (iv) ցանկացած գրանցման կամ
գործարքի վճարների արժեքները:

Կասեցման օր

ԿՆՃԲ ԼՖ 2-ի շրջանակներում Կասեցման օրը` գույքի
նկարագրության արձանագրությունների ստորագրման օրն է՝
ազգային օրենսդրության համաձայն:
Խոցելի խմբերը ներառում են մարդկանց, ովքեր ի վիճակի չեն
պատշաճ կերպով պայքարելու ճգնաժամի կամ շոկային
իրավիճակի հետ և պահպանելու իրենց կենսամակարդակը:
Այս շրջանակային փաստաթղթի շրջանակում խոցելի են
համարվում հետևյալ խմբերը` աղքատության սահմանագծից
ցածր կենսամակարդակ ունեցող ԱԵԱ-ներ, կանանց և
կենսաթոշակառուների կողմից ղեկավարվող ազդեցության
ենթակա տնային տնտեսությունները:

Խոցելի խմբեր
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1. ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ
2012 թ. Հայաստանի Հանրապետությունը (ՀՀ) 45մլն ԱՄՆ դոլարի չափով վարկ է
ստացել Վերակառուցման և զարգացման միջազգային բանկից (ՎԶՄԲ) ` Կենսական
նշանակության ճանապարհացանցի բարելավման ծրագրի (ԿՆՃԲ-) իրականացման
նպատակով: Այնուհետև, Կառավարությունը դիմել է
ԿՆՃԲ-ի Լրացուցիչ
ֆինանսավորման համար (ԼՖ)՝ 40մլն ԱՄՆ դոլարի չափով լրացուցիչ վարկ
ստանալու նպատակով: 2019 թ-ի հունվարի 31-ին ՀՀ կառավարությունը դիմել է՝
15մլն ԱՄՆ դոլարի չափով Երկրորդ լրացուցիչ ֆինանսավորումը ստանալու համար՝
ծրագրի զարգացման արդյունավետությունն ավելացնելու նպատակով: Ակնկալվում
է, որ ԼՖ-ը հնարավորություն կտա ֆինանսավորել տեղական և երկրորդական
կենսական նշանակության ճանապարհների ևս 60կմ-ի վերականգնման
աշխատանքները՝ ծրագրի շրջանակներում վերանորոգվող ճանապարհների
ընդհանուր երկարությունը հասցնելով 450կմ-ի (2 ընթացիկ վարկերի և
առաջարկվող լրացուցիչ ֆինանսավորման միջոցով): Ծրագրի ավարտի օրը
առաջարկվում է երկարացնել մինչև 2021թ-ի դեկտեմբերի 30-ը: Որպես Լրացուցիչ
ֆինանսավորման մաս առաջարկվում է լրացուցիչ տեխնիկական աջակցության
գործողություններ ճանապարհային անվտանգության և կլիմայադիմացկուն
ենթակառուցվածքների ոլորտներում:
Ճանապարհների առաջնահերթության վերլուծություն: Առաջարկվող Լրացուցիչ
ֆինանսավորման շրջանակներում վերականգնվող ճանապարհները լինելու են
կենսական նշանակության: Դրանք այն ճանապարհներն են, որոնք ապահովում են
առնվազն մեկ տրանսպորտային կապ համայնքի և մարզկենտրոնի միջև՝
բացառելով
միջպետական
ճանապարհները:
Կենսական
նշանակության
ճանապարհների սույն սահմանումը հաստատվել է 2009թ-ին ՀՀ կառավարության
կողմից Կենսական նշանակության ճանապարհային ցանցի հայեցակարգի
ընդունման
շրջանակներում
և
կիրառվելու
է
առաջարկվող
Լրացուցիչ
ֆինանսավորման ներքո: Ճանապարհների ընտրությունն իրականացվելու է՝
օգտագործելով
միևնույն
բազմաթիվ
չափորոշիչների
առաջնահերթույան
վերլուծությունը, որը մշակվել ու օգտագործվում է ընթացիկ ծրագրի շրջանակներում:
Այն ենթադրում է հետևյալ ցուցանիշները՝ (i) տնտեսական չափանիշներ (EIRR), (ii)
սոցիալական
չափանիշներ
(շահառու
բնակչություն),
(iii)
աղքատության
չափանիշները (աղքատ բնակչության տոկոսը), և (iv) ճանապարհների վիճակի
չափանիշներ (անմիխիթար վիճակում գտնվող ցանցի տոկոսը): Կենսական
նշանակության
ճանապարհային
ցանցի
առաջնահերթությունների
ուսումնասիրությունը կատարվել է 2015թ-ին Հայաստանի ավտոմոբիլային
ճանապարհների
տնօրինության
կողմից,
և
թարմացվել
է
2017թ-ին:
Ուսումնասիրության ընթացքում գնահատվել է 110 ճանապարհահատված,
ընդհանուր առմամբ 493 կմ երկարությամբ, որոնցից 33 ճանապարհ վերականգնվել
կամ վերականգնվում է ԿՆՃԲ-ի շրջանակներում: 2017թ-ին ընտրվել են ևս 10
ճանապարհահատվածներ, որոնք պետք է վերականգնվեն ընթացիկ ծրագրի ներքո
2019թ-ի գարնան ընթացքում:
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Ճանապարհային 5 հատվածներ կազմելու են առաջարկվող ԼՖ-ի առաջին տարվա
ծրագիրը: Նույն առաջնահերթությունների ուսումնասիրության արդյունքում
ընտրվելու են այլ ճանապարհահատվածներ, որոնք վերականգնվելու են ծրագրի
երկրորդ տարվա ընթացքում: 2017թ-ի առաջնահերթությունների ցանկի ավարտից
հետո, այլ պոտենցիալ ճանապարհներ են գնահատվելու և ընտրվելու՝ ներառվելու
համար առաջարկվող ԼՖ 2-րդ տարվա շրջանակներում՝ օգտագործելով նույն
չափորոշիչների համակարգը: Ընթացիկ ծրագրի շրջանակներում որևէ բացասական
սոցիալական ազդեցություններ չեն արձանագրվել, և մինչ օրս որևէ ՎԳՊ չի
մշակվել:
Առաջին տարվա ծրագիրը ներկայացված է ստորև աղյուսակում: Այս 5
ճանապարհահատվածների
նախագծերը
մշակվել
են
2018թ-ին:
Դրանք
ներկայացվել են համայնքներին 2018թ-ի հուլիսին կազմակերպված հանրային
լսումների ընթացքում:
Համաձայն նախագծային փուլի ստուգման ՝ սույն հատվածներում որևէ սոցիալական
ազդեցություններ չեն ակնկալվում:
Աղյ ո ւ ս ակ 1. Ճանապար հ ահ ատված նե ր , ո ր ո նք վ ե ր ակ անգ նվե լ ո ւ ե ն ԿՆՃԲ Լ Ֆ 2-ի առ աջ ի ն տար վա ը նթաց ք ո ւ մ
Ե ր կ ար ո ւ թ յ
Հ ամ այ ն ք
Ճ ան ապար հ ի
ու ն
Հ ամ ար
Մ ար զ
ան վ ան ո ւ մ ը
կմ
Տ -2-30- Ն ո ր աշ ե ն Ն ո ր աշ ե ն 1.2
Դ վ ի ն -Հ 9 կ մ 0+000 Ա ր ար ատ
2.71
Դվ ի ն
կ մ 1+940
Տ -2-38 – Ա յ գ ե զ ար դ
Ա յ գ ե զ ար դ
1.5
Ա ր ար ատ
2.14
կ մ 0+000 - կ մ 1+910
Լ ո ւ կ աշ ի ն -Հ 17 կ մ
Ա լ աշ կ ե ր տ
1.8
3.15
0+000 - կ մ 3+150
Ա ր ար ատ
Դ աս տակ ե ր տ Նժ դ ե հ
1.13
Նժ դ ե հ - Ցղ ո ւ ն ի
5.43
կ մ 0+000 - կ մ 5+180
Սյ ո ւ ն ի ք
Ծ ո վ ակ ,
1.15
Մ 11- Ա խպր աձ ո ր կ մ
7.84
Լ
ճ ավ ան
հ ատվ ած 1
Գ ե ղ ար ք ո ւ ն
0+000 - կ մ 7+835
իք
Մ աք ե ն ի ս ,
1.15
Մ 11- Ա խպր աձ ո ր կ մ
6.65
Ա խպր աձ ո ր
հ ատվ ած 2
7+835 - կ մ 14+480
Ը ն դ ամ ե ն ը

27.91

Առաջարկվող ԿՆՃԲ-ԼՖ 2-ի Ծրագրի Զարգացման Նպատակը (ԾԶՆ) կմնա նույնը,
ինչ ԿՆՃԲ Ծրագրի համար, այն է` գյուղական համայնքների համար տնտեսական և
սոցիալական ծառայությունների մատչելիության բարելավումն է` գյուղական
ճանապարհների
ցանցի
ընտրված
հատվածքների
վերակառուցման
ու
բարելավմանմիջոցով, ինչպես նաև կենսական նշանակության ճանապարհային
ցանցի կառավարման ոլորտում Տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական
տեխնոլոգիաների նախարարության կարողությունն ավելացնելու միջոցով:
8

ԿՆՃԲ-ԼՖ 2 ծրագիրն անմիջական տնտեսական խթան կհանդիսանա գյուղական
համայնքների համար` շինարարական աշխատանքներ իրականացնելու ընթացքում
բնակիչների համար ապահովելով աշխատատեղեր և վերակագնված կենսական
նշանակության ենթակառուցվածքից երկարաժամկետ կտրվածքով օգտվելու
հնարավորություն: Ի լրումն նշված տնտեսական օգուտների (գյուղատնտեսական
ապրանքների շուկաների հասանելիություն, աշխատատեղերի ստեղծում և այլն)`
գյուղական բնակչության համար կբարելավվեն նաև սոցիալական պայմանները`
կրթական, բժշկական և սոցիալական ծառայությունների հասանելիության
ավելացման արդյունքում:
Սույն Վերաբնակեցման քաղաքականության շրջանակային փաստաթուղթը (ՎՔՇՓ)
մշակվել է ԿՆՃԲ-ԼՖ 2 ծրագրի համար` համաձայն Համաշխարհային բանկի (ՀԲ)
4.12 Գործառնական քաղաքականության (ԳՔ) և Հայաստանի Հանրապետության
(ՀՀ)
համապատասխան
օրենքների
և
կանոնակարգերի
(ցանկացած
հակասությունների առկայության պարագայում, ԳՔ 4.12-ը գերակայում է ՀՀ ազգային
օերնսդրության և կանոնակարգերի նկատմամբ): ՎՔՇՓ-ն ներկայացնում է
վերջնական նախագծի հիման վրա բացահայտված ցանկացած հողի օտարման և
վերաբնակեցման ազդեցությունների առաջացման դեպքում, կամ շինարարության
ժամանակ առաջացած ժամանակավոր/մշտական աղդեցությունների, կամ ԿՆՃԲԼՖ 2 ծրագրում ներառված ճանապարհահատվածների վրա աշխատանքների
իրականացման ընթացքում առաջ եկած հողի օտարման և վերաբնակեցման հետ
կապված
խնդիրների
առաջացման
դեպքում
կիրառելի
մեխանիզմները,
գործընթացները և փոխատուցման իրավունակությունը: Այն ներկայացնում է
ներդրումների իրականացման հիմնական ազդեցությունները, նկարագրում է
հնարավոր ազդեցության ենթակա անձանց հիմնական խմբերը, պարզաբանում է
ՀՀ-ում հողի օտարման և վերաբնակեցման հիմնական սկզբունքները, տալիս է ՀՀում հողի օտարման և վերաբնակեցման իրավական շրջանակի գնահատականը,
նկարագրում է բողոքների լուծման գործընթացը, ինչպես նաև ներկայացնում է
ծրագրային
ճանապարհահատվածների
երկայնքով
հողի
օտարման
և
վերաբնակեցման ազդեցությունների (եթե այդպիսիք տեղի ունեն) մոնիտորինգի
պահանջները:
Ակնկալվում է, որ ԿՆՃԲ-ԼՖ 2 ծրագրի շրջանակներում նախատեսված բոլոր
վերականգնման
աշխատանքները
կիրականացվեն
գոյություն
ունեցող
ճանապարհների վրա, քանի որ դրանք կներառեն ճանապարհահատվածների
հիմնանորոգման, ծածկի վերականգնման աշխատանքները, ջրահեռացման
համակարգերի վերականգնման և ճանապարհային անվտանգության ապահովման
միջոցառումների իրականացումը` ապահովելով կայուն և հուսալի ճանապարհների
առկայությունը: Սակայն, այն դեպքերում, երբ ճանապարհի որոշ հատվածների
համար նախագիծը կարող է նախատեսել ուղեգծի փոփոխություն կամ լայնացում,
որի դեպքում կարող են առաջանալ նաև հողի օտարման, փոխհատուցման և
տեղափոխման խնդիրներ:
Սույն ՎՔՇՓ-ն մշակվել է Վերաբնակեցման գործողությունների պլանի մշակման
գործընթացն ուղղորդելու և ՀՀ տրանպորտի, կապի և տեղեկատվական
տեխնոլոգիաների նախարարությանը (ՏԿՏՏՆ) հողի օտարման և վերաբնակեցման
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դրույթների պլանավորման և իրականացման առաջադրանքի կատարման գործում
օժանդակելու համար: Յուրաքանչյուր ճանապարհային հատվածի համար կարող է
պահանջվել առանձին ՎԳՊ, եթե նման մոտեցումը համարվի անհրաժեշտ
վերջնական նախագծման փուլում: Այնտեղ, որտեղ, ԿՆՃԲ-ԼՖ 2 ծրագրում
կառաջանա արտակարգ իրավիճակների արձագանքման ենթաբաղադրիչ, Ծրագրի
շրջանակը և այս ՎՔՇՓ-ն կընդլայնվի` Հայաստանյան ճանապարհային ողջ ցանցի
վերականգնման և վերակառուցման համար:
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2. ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ
2.1 Ծրագրի նկարագրություն
ԿՆՃԲ-ԼՖ 2 ծրագրի շրջանակներում նախատեսված բոլոր վերականգնման
աշխատանքները, ակնկալվում է, որ կիրականացվեն գոյություն ունեցող
ճանապարհների վրա և կներառեն ճանապարհահատվածների հիմնանորոգման,
ծածկի
վերականգնման
աշխատանքները,
ջրահեռացման
համակարգերի
վերականգնման
և
ճանապարհային
անվտանգության
ապահովման
միջոցառումների իրականացումը` ապահովելով կայուն և հուսալի ճանապարհների
առկայությունը:
Համաձայն Համաշխարհային բանկի կանոնների, ԿՆՃԲ-ԼՖ 2 ծրագրի համար
կիրառելի է բանկի ԳՔ/ԲՔ 4.01-ը: Այսպիսով, ներկայացված ԿՆՃԲ-ԼՖ 2 ծրագիրը
ենթակա է բնապահպանական ստուգման և ուսումնասիրության: ԿՆՃԲ ծրագրի
համար մշակվել է Բնապահպանական կառավարման շրջանակային փաստաթուղթը
և թարմացվել է առաջին և առաջարկվող երկրորդ Լրացուցիչ ֆինանսավորման
համար: Ճանապարհի յուրաքանչյուր հատվածի համար, վերջնական նախագծերի
հիման վրա, կմշակվեն ստուգաթերթիկի ձևաչափով Բնապահպանական և
սոցիալական կառավարման պլանները:
ԿՆՃԲ-ԼՖ 2 ծրագրի համար կիրառելի է նաև ՀԲ ԳՔ 4.12-ը՝ Ոչ կամավոր
վերաբնակեցում, քանի որ ճանապարհների վերականգնումը կարող է պահանջել
հողերի փոքրածավալ օտարում, մասնավոր սեփականության ժամանակավոր կամ
մշտական սահմանափակում, մշակաբույսերի սեզոնային կորուստ կամ առանց
իրավունքի հողօգտագործողների հողի ոչ պաշտոնական օգտագործման
դադարեցում: Այս բոլոր դեպքերը սահմանվել են որպես տարատեսակ ոչ կամավոր
վերաբնակեցում, որոնց պետք է անդրադառնալ ըստ ԳՔ 4.12-ի: Առաջին ԼՖ-ի
տրամադրման ժամանակ օգտագործվող ՎՔՇՓ-ը
վերանայվել է՝ ԼՖ 2-ն
արտացոլելու համար: Եթե որևէ առանձին ներդրում ենթադրում է ոչ կամավոր
վերաբնակեցման ցանկացած տեսակ, ապա անհրաժեշտ է լինելու մշակել
ամբողջական կամ պարզեցված ՎԳՊ՝ համաձայն ՎՔՇՓ ուղեցույցի:
Սակայն, նախագծային փուլի ընթացքում ստուգման համաձայն որևէ սոցիալական
ազդեցություններ չեն ակնկալվում ԿՆՃԲ-ԼՖ 2 ծրագրի առաջին հատվածի համար
առանձնացված 5 ճանապարհահատվածների վրա: Անհրաժեշտ է նշել, որ որևէ
սոցիալական ազդեցություններ չեն արձանագրվել մինչ օրս իրականացվող ծրագրի
ընթացքում, և ոչ մի ՎԳՊ չի մշակվել ծրագրի մեկնարկից ի վեր (ներառյալ
սկզբնական ծրագիրը և առաջին ԼՖ-ը):
ՏԿՏՏՆ-ը շարունակում է կրել ԿՆՃԲ-ի իրականացման համար ողջ
պատասխանատվությունը (ներառյալ՝ սկզբնական վարկը, առաջին և երկրորդ
առաջարկված ԼՖ-ները), և իրականացման գործառույթները հանձնարարել է
Տրանսպորտային ծրագրերի իրականացման կազմակերպություն ՊՈԱԿ-ին:
Առաջարկվող

Ծրագիրը կիրականացվի գործող Տրանսպորտային ծրագրերի
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իրականացման կազմակերպության կողմից, որն ունի ՀԲ և այլ գործընկերների
ծրագրերի իրականացման փորձ: Տրասպորտի ԾԻԿ-ն ունի համապատասխան
անձնակազմ և կարողություն` Ծրագրի իրականացման բոլոր գործառույթների`
ներառյալ անվտանգության պահանջներին համապատասխանության ապահովման,
իրականացման
մասով:
Շինարարական
աշխատանքների
իրականացումը
կվերահսկվի
Տրանսպորտի
ԾԻԿ-ի
կողմից
վարձված
խորհրդատու
կազմակերպության (Վերահսկողի) կողմից: Այլ պարտականությունների հետ
մեկտեղ, այս կազմակերպությունը պատասխանատու կլինի անվտանգության
քաղաքականությունների պահանջներին Կապալառու(ներ)ի կողմից կատարվող
շինարարական աշխատանքների համապատասխանությունը ստուգելու համար:
2.2 Հողի օտարման և վերաբնակեցման հնարավոր ազդեցություններ
Հիմնվելով նախնական տեղեկատվության վրա, հողի օտարման և վերաբնակեցման
հետ կապված ազդեցություններ չեն ակնկալվումԿՆՃԲ-ԼՖ 2 ծրագրում ներառված
ժանապարհահատվածները վերականգնվելու ընթացքում: Բոլոր աշխատանքների
իրականացումը նախատեսվում է գոյություն ունեցող օտարման գոտու
սահմաններում: Սակայն, հաշվի առնելով, որ վերջնական նախագծերը հասանելի
չեն ԿՆՃԲ-ԼՖ 2 երկրորդ տարվա ճանապարհահատվածների համար, վերջնական
նախագծերի մշակումից հետո, սակայն շինարարական աշխատանքների
մեկնարկից առաջ, անհրաժեշտ է նորից կատարել գնահատում` ճանապարհի
երկայնքով տեղակայված հողակտորների, կառույցների վրա, և/կամ ճանապարհի
երկայնքով աշխատող անձանց ազդեցության բացակայությունը հաստատելու
համար: Ավելին` շինարարական աշխատանքների իրականացման ընթացքում պետք
է կատարվի պարբերական մոնիտորինգ` հողի օտարման և վերաբնակեցման
մշտական և/կամ ժամանակավոր ազդեցությունների առաջացման դեպքում
ժամանակին և պատշաճ արձագանքն (համաձայն ՀԲ ԳՔ 4.12 և ՀՀ օրենսդրության,
ինչպես նաև ՎՔՇՓ-ի պահանջների) ապահովելու նպատակով:
ԿՆՃԲ-ԼՖ
2-ի
շրջանակներում
հողի
օտարման
և
վերաբնակեցման
ազդեցությունների առաջացման դեպքում, ակնկալվում է, որ դրանք բավականին
փոքր կլինեն և ` պոտենցիալ ազդեցություն չեն թողնի մարդկանց
կենսամակարդակի, եկամուտների և բարեկեցության վրա:
Շինարարության ընթացքում, հնարավոր է նաև ժամանակավոր հողի օտարման
անհրաժեշտության առաջացում: Շինարակական աշխատանքների իրականացման
պայմանագրերի
պահանջները
կպարտավորեցնեն
Կապալաու(ներ)ին
իրականացնելու օտարման գոտու սահմաններից դուրս գտնվող շինարարական
ճամբարների, գրասենյակների, նյութերի արդյունահանման հանքերի, նյութերի
պահեստավորման վայրերի, նյութերի վերամշակման վայրերի և մոտեցնող
ճանապարհների համար պահանջվող հողերի ժամանակավոր վարձակալումը և
վերականգնումը: Կապալառուն(երը) ենթադրաբար կնախընտրեն վարձակալել
պետական հողատարածքներ, այլ ոչ թե մասնավոր սեփականություն հանդիսացող
հողակտորները, սակայն որոշման կայացումը վերապահված է իրենց: Երկու
դեքպում, պահանջվելու է գրավոր պայմանագիր` Կապալառու(ներ)ի և
սեփականատիրոջ միջև, և օգտագործված հողակտորները աշխատանքների
12

ավարտից հետո պետք է բերվեն նախնական տեսքի:
2.3 Վերաբնակեցման քաղաքականության շրջանակային փաստաթղթի
մշակման հիմնավորում
Ծրագրի այս փուլում ՎԳՊ պատրաստումը հնարավոր չէ, քանի որ վերջնական
նախագծերը
մշակվել
են
միայն
ԿՆՃԲ-ԼՖ
2
առաջին
տարվա
ճանապարհահատվածների համար, իսկ երկրորդ տարվա համար նախագծեր
դեռևս առկա չեն: Ավելին, նախագծեր ունեցող հատվածներում հողի օտարում չի
անկնկալվում, ուստի ՎԳՊ մշակում անհրաժեշտ չէ:
Ներկայիս ՎՔՓ-ը մշակվել է որպես նախազգուշական միջոց: Քիչ հավանական է,
որ ճանապարհի վերականգնման աշխատանքները հանգեցնեն հարկադիր
վերաբնակեցման (օրինակ `փոքր մասշտաբի հողատարածքի, մասնավոր
սեփականության ժամանակավոր կամ մշտական սահմանափակում, մշակաբույսերի
սեզոնային
կորուստ
կամ
հողօգտագործողների
կողմից
ոչ
ֆորմալ
հողօգտագործման
դադարեցում),
քանի
որ
ընտրված
ճանապարհների
վերանորոգումը իրականացվում է առկա ճանապարհային պաստառի վրա, իսկ
մայթի լայնությունը կարող է անհրաժեշտության դեպքում փոփոխվել՝ գույքին վնաս
պատճառելուց եւ որեւէ բացասական ազդեցություններից խուսափելու համար:
Այնուամենայնիվ, նախորդ ՎՔՓ-ը վերանայվել է, եւ եթե որեւէ անհատական
ներդրման պարագայում հարկադիր վերաբնակեցման կարիք առաջանա,
պատրաստվելու է ամբողջական կամ կրճատված (պարզեցված) վերաբնակեցման
գործողությունների պլան:
2.4 Վերաբնակեցման պատրաստումն ու իրականացումը ղեկավարող
սկզբունքներ և նպատակներ

Համաշխարհային բանկի Ոչ կամավոր վերաբնակեցման վերաբերյալ ԳՔ 4.12-ը
գործարկվում է այնպիսի ծրագրերի համար, որոնք պահանջում են ֆիզիկական
տեղափոխում և հողի կորուստ և բերում են` (i) տեղափոխման կամ ապաստանի
կորուստի, (ii) գույքի կամ գույքի մատչելիության կորուստի, (iii) եկամտի աղբյուրի
կամ ապրուստի միջոցների կորուստի` անկախ ԱԵԱ-ների այլ վայր տեղափոխվելու
անհրաժետությունից և նրանց իրավական գրանցման կարգավիճակից: ԳՔ 4.12-ը
չափացանք կարևոր է հնարավոր անբարենպաստ սոցիալական հետևանքների
բացահայտման, նվազեցման և պատշաճ մեղմացման ապահովման համար:
Վարկառուն պատասխանատու է անվտանգության քաղաքականություններով
պահանջվող ցանկացած գնահատման իրականացման համար` ՀԲ անձնակազմի
ընդհանուր խորհրդատվությամբ:
ՀԲ ԳՔ 4.12-ը սահմանում է. «ոչ կամավոր վերաբնակեցումից պետք է հնարավորիս
խուսափել կամ նավեցնել այն` ուսումնասիրելով ծրագրի նախագծի բոլոր
իրատեսական
այլընտրանքները»
(պարագրաֆ
2ա):
Այս
հիմնարար
քաղաքականության նպատակն արտացոլում է այն փաստի ընդունումը, որ
վերաբնակեցումը կարող է լինել վնասակար մարդկանց և համայնքների համար:
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Ճանապարհահատվածների
վերջնական
նախագծման
ընթացքում կարևոր է հետևել այս նպատակին:

և

վերականգնման

ՀԲ ԳՔ 4.12-ը կիրառելի է ծրագրի այն բոլոր բաղադրիչների համար, որոնք բերում
են ոչ կամավոր վերաբնակեցման` անկախ ֆինանսավորման աղբյուրից: Այն
նույնպես
կիրառվում
է
ոչ
կամավոր
վերաբնակեցմանը
բերող
այն
գործողությունների դեպքում, որոնք ըստ Բանկի գնահատականի` (ա) ուղղակիորեն
և նշանակալի կերպով կապված են Բանկի օժանդակությամբ իրականացվող
ծրագրի հետ, (բ) անհրաժեշտ են նրա նպատակներին հասնելու համար` ինչպես
ներկայացված է ծրագրային փաստաթղթերում, և (գ) իրականացվում են կամ
պլանավորված են ծրագրի հետ զուգահեռաբար իրականացման համար:
ՎԳՊ-ն կմաշկվի ներառելով հողի օգտագործման, հողի օտարման, փոխհատուցման
(օրինակ` մշակաբույսերի վնասման, կենսաապահովման ազդեցության և այլն) և
տեղափոխման խնդիրները, և ԱԵԱ-ներին կտրամադրվի օժանդակություն` իրենց
կենսամակարդակը
մինչև
նախածրագրային
պայմաններ
վերականգնելու
նպատակով, քանի որ որևէ ԱԵԱ-ի ապրելակերպը չպետք է վատթարանա ծրագրի
ազդեցության արդյունքում: Ի լրումն բացառիկ` գերակա շահի մասին որոշմամբ
նախատեսված ծանուցման, ԱԵԱ-ներին կտրամադրվի խորհրդատվություն
փոխհատուցման մասին և կհրապարակվի վերաբնակեցման վերաբերյալ
տեղեկատվություն: Հանրային խորհրդակցություն պետք է իրականացվի ՎԳՊ
մշակման վաղ փուլում: ՎԳՊ պետք է լինի հայերեն և անգլերեն լեզունեով:
Հանրային խորհրդակցությունը պետք է ապահովի ուղղակիորեն ազդեցության
ենթակա անձանց, ինչպես նաև համայնքների ներկայացուցիչների մասնակցային
ներգրավումը, և պետք է ներառի իրազեկվածության բարձրացումը` բողոքարկման
մեխանիզմի, հողի օրինականացման տարբերակների վերաբերյալ և այլ իրավական
օժանդակությունը: Հանրային խորհրդակցության քայլերը պետք է նաև
համապատասխանեն ՄԱԿ-ի ԵՏՀ «Շրջակա միջավայրի հարցերի առնչությամբ
տեղեկատվության հասանելիության,
որոշումներ ընդունելու գործընթացին
հասարակայնության մասնակցության և արդարադատության մատչելիության
մասին» կոնվենցիայի դրույթներին (Օրհուսի կոնվենցիա), մասնավորապես հոդված
6-ին (տես ԲԿՇՓ Հանրային խորհրդակցության վերաբերյալ բաժինը): Գյուղական
վայրերի բնակչությունը, մասնավորապես աղքատ խմբերը, հաճախ չի տիրապետում
իր հողի և/կամ կառույցների սեփականությունն ամրագրող իրավական
փաստաթղթերին, քանի որ ավանդական օգտագործման իրավունքը համարվում է
իրենց համար բավարար, կամ սեփականաշնորհման գործընթացին բավարար
ուշադրություն չի տրվել իրավական տեսանկյունից: ՀԲ ԳՔ 4.12-ը դիտարկում է
նրանց հողի սեփականության իրավունք ունեցող անձանց համարժեք: Հողի
սեփականության իրավունք չունեցող կամ գրանցման հետ խնդիրներ ունեցող ԱԵԱները
(օրինակ`
ինքնակամ
օգտագործողները
կամ
ոչ
պաշտոնական
հողօգտագործողները) ամբողջապես կփոխհատուցվեն ոչ հողային ունեցվածքի և
կորուստների համար: Խոցելի և խիստ ազդեցության ենթարկված անձանց կտրվի
հատուկ աջակցության:
Բողոքների լուծման մեխանիզմի առկայությունը հնարավորություն կտա ԱԵԱ-ներին
բողոքարկել
հողօգտագործման,
սոցիալական
և
բնապահպանական
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ազդեցությունների հետ կապված ցանկացած անընդունելի որոշում կամ
գործողությունը: ԿՆՃԲ-ԼՖ 2 ծրագրի Բողոքների լուծման գործընթացի նպատակն է
ԱԵԱ-ների, այլ հիմնական շահառուների և ընդհանուր առմամբ բնակչության
հարցադրումներին, արձագանքներին և բողոքներին պատասխանելու արդյունավետ
և սիստեմատիկ մեխանիզմի ապահովումը: Բողոքների ժամանակին լուծումը
չափազանց կարևոր է ծրագրը բավարար մակարդակով ավարտելու համար:
Ջանքեր կգործադրվեն բողոքների նախևառաջ ոչ ֆորմալ լուծմանն աջակցելու
նպատակով: Միևնույն ժամանակ, պետք է նշել, որ բողոքարկման մեխանիզմի
առկայությունը չի սահմանափակում որևէ անձի իրավունքը իր բողոքը ներկայացելու
դատական լուծման` բողոքարկման գործընթացի ցանկացած փուլում:
3. ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԱՅԻՆ ԵՎ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԴԱՇՏ
3.1 Կառուցվածքային դաշտ
Սույն բաժնում հակիրճ ներկայացված են հողի օտարման և վերաբնակեցման,
սակայն ոչ միայն այդ տեսանկյունից, ԿՆՃԲ-ԼՖ 2 ծրագրի իրականացմանը
հնարավոր առնչություն ունեցող պետական մարմինների գործառույթները:
Տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարություն
ՀՀ ՏԿՏՏՆ հադիսանում է գործադիր իշխանության հանրապետական մարմին, որը
մշակում և իրականացնում է ՀՀ կառավարության քաղաքականությունը
տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտում: ՀՀ ՏԿՏՏՆ
կազմում գործող ճանապարհային ոլորտին առնչվող հիմնական ստորաբաժանումն է
հանդիսանում Հայաստանի ավտոմոբիլային ճանապարհների տնօրինությունը , որը
հիմնականում պատասխանատու է ճանապարհների կառուցման, վերականգնման և
սպասարկման համար, ինչպես նաև հանրապետության ճանապարհային ցանցի
բարելավմանը և հետագա զարգացմանն ուղղված պետական քաղաքականության
մշակման համար ու ճանապարհային ակտիվների կառավարման համար:
ՏԿՏՏՆ-ն ընդհանուր գործառույթներ է իրականացնում Ծրագրի համար՝ ներառյալ
բոլոր
ՀՕՎ
աշխատանքների
նախապատրաստումը,
իրականացումն
ու
ֆինանսավորումը, ինչպես նաև տարբեր կառույցների գործողությունների
համակարգումը և կապը։ ՏԿՏՏՆ-ն իր գործառույթները իրականացնում է
Տրանսպորտի ԾԻԿ-ի միջոցով:
ՏԿՏՏՆ-ի Տրանսպորտի ծրագրերի իրականացման
կազմակերպություն
Պետական ոչ առևտրային կազմակեպությունը (ՏԿՏՏՆ ՊՈԱԿ) հանդիսանում է
ՀՀ կառավարության կողմից ստեղծված կազմակերպություն, որն իրականացնում է
ՏԿՏՏՆ-ի և տարածքային վարչական մարմինների կողմից մշակված և ՀՀ
կառավարության կողմից հաստատված տրանսպորտի ոլորտի ներդրումային և
զարգացման ծրագրերը, որոնք ի կատար են ածվում պետական բյուջեի և
արտասահմանյան
պետությունների
ու
միջազգային
ֆինանսական
կազմակերպությունների կողմից տրամադրված ֆինանսավորմամբ:
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Տրանսպորտի ԾԻԿ-ը պատասխանատու է ՀՕՎ բոլոր առաջադրանքների
պլանավորման և իրականացման համար. ա) ՎԳՊ-ների պատրաստում, բ) ԿԱ
անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի և տեղական ինքնակառավարման
մարմինների
հետ
աշխատանքների
համակարգում,
գ)
աջակցութուն
խորհրդատուներին քարտեզագրման, ուսումնասիրության և սեփականության
իրավական
կարգավիճակի
ստուգման
հարցում,
դ)
աջակցություն
խորհրդատուներին և ՏԻՄ-երին` հանրային լսումների կազմակերպման ընթացքում,
ե) ՎԳՊ-ների ուղարկոմ ՀԲ վերանայման համար, զ) ՎԳՊ-ների և տեղեկատվական
բրոշյուրների հրապարակում, է) ՎԳՊ-ների իրականացման պլանավորում և
կառավարում,
ը)
հարկադիր
օտարման
դեպքերի
նախաձեռնում
և
անհրաժեշտության դեպքում դատարանների հետ աշխատանքի համակարգում, թ)
բողոքների հարթման հարցում աջակցություն, ժ) պատշաճ ներքին մոնիթորինգի
ապահովում,
ի)
արտաքին
մոնիթորինգի
գործակալության
վարձում,
անհրաժեշտության դեպքում լ) ԱԵԱ-ների տվյալների բազայի պահպանում և խ)
կառավարության համապատասխան գործակությունների հետ աշխատանք` բոլոր
անհրաժեշտ թղթաբանությունը տրամադրելու համար,
ՎԳՊ բյուջեի արագ
բաշխում
ու
ԱԵԱ-ներին
փոխհատուցման
տրամադրում,
ինչպես
նաև
պատասխանատվություն բոլոր ՀՕՎ-ին առնչվող գործողություններում, և
ցանկացած այլ հարցում, որն առնչվում է ԱԵԱ-ների վերաբնակեցմանը և
վերականգնմանը:
Անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոնիտե
ՀՀ կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեն
գործադիր իշխանության հանրապետական մարմին է, որը մշակում և
իրականացնում է անշարժ գույքի պետական միասնական կադաստրի վարման
բնագավառում ՀՀ կառավարության քաղաքականությունը:
ՀՀ կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեն
տեղեկատվություն է տրամադրում անշարժ գույքի նկատմամբ իրավունքների և
սահմանափակումների մասին, ինչպես նաև ապահովում է օտարված գույքի
նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցումը:
Տարածքային ինքնակառավարման մարմիններ
Տարածքային
ինքնակառավարման
մարմինները
(մարզպետարանները)
պատասխանատու են իրենց իրավասության ներքո գտնվող տեղական
նշանակության հանրային ճանապարհների կառավարման համար: Տեղական
ինքնակառավարման
մարմինները
(համայնքային
իշխանությունները)
պատասխանատու են համայնքային սեփականություն հանդիսացող հանրային
ճանապարհների կառավարման համար:
Տեղական ինքնակառավարման մարմինները աջակցելու են սոցիալական
ազդեցության գնահատման հետազոտությունների, ԱԵԱ-ների հետ հանրային
լսումների կազմակերպման և բողոքների լուծման հարցում:
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3.2 Իրավական դաշտ
ՀՀ Սահմանադրության (ընդունվել է 1995թ. և փոփոխվել 2005թ.) հոդված 60-ը
նախատեսում է, որ.
« Յուրաքանչյուր ոք ունի օրինական հիմքով ձեռք բերած սեփականությունն իր
հայեցողությամբ տիրապետելու, օգտագործելու և տնօրինելու իրավունք:
Սեփականության իրավունքը կարող է սահմանափակվել միայն օրենքով`
հանրության շահերի կամ այլոց հիմնական իրավունքների և ազատությունների
պաշտպանության նպատակով : Ոչ ոք չի կարող զրկվել սեփականությունից,
բացառությամբ դատական կարգով` օրենքով սահմանված դեպքերի: Հանրության
գերակա շահերի ապահովման նպատակով սեփականության օտարումն
իրականացվում է օրենքով սահմանված բացառիկ դեպքերում և կարգով` միայն
նախնական և համարժեք փոխհատուցմամբ: :»
Հողի օտարման և փոխհատուցման խնդիրները քննարկում են նաև Հողային
օրենսգրքի (2001թ.) հոդվածներ 102, 104-ում, Քաղաքացիական օրենսգրքի (1998թ.)
հոդված 218-ում և Հասարակության և պետության կարիքների համար
սեփականության օտարման մասին ՀՀ օրենքում (2006թ.):
Համաձայն գործող Հասարակության և պետության կարիքների համար
սեփականության օտարման մասին ՀՀ օրենքի` Կառավարությունը որոշում
կընդունի` բացառիկ հանրային և պետական գերակա շահի ճանաչման մասին: ՀՀ
կառավարության որոշումով սահմանվում է.
(i)

գերակա` բացառիկ հանրային
սեփականության օտարում,

շահը,

որի

համար

կիրականացվի

(ii)

օտարված գույքը ստացող կողմը,

(iii)

օտարված գույքի բաղկացուցիչ մասերը (հասցեներ, տեղակայում և/կամ
այլ տեղեկատվություն, որը տվյալ գույքը տարբերակում է մյուս
ակտիվներից),

(iv)

օտարման գործընթացը սկսելու վերջնաժամկետը:

Հասարակության և պետության կարիքների համար սեփականության օտարման
մասին ՀՀ օրենքի շրջանակներում քննարկվում են հողի օտարման
ընթացակարգերը և հողի գրանցված և անշարժ գույքի սեփականատերերի
փոխհատուցում ստանալու իրավունքները` հանրային նպատակով դրանց օտարման
դեպքում: Գերակա հանրային շահ ճանաչելու մասին կառավարության որոշումը ուժի
մեջ մտնելուց հետո, իրավասու մարմնի կողմից պետք է կազմվի արձանագրություն,
որտեղ կնկարագրվի օտարված սեփականությունը` կառավարության կողմից
սահմանված ընթացակարգերի և վերջնաժամկետների համաձայն: Ձեռք բերող
կողմը, սեփականատերերը կամ օտարված սեփականության նկատմամբ
սեփականության իրավունք ունեցողները կարող են իրենց մասնակցությունը
ցուցաբերել նման արձանագրության կազմման գործընթացում: Օտարված
սեփականության նկարագրությամբ արձանագրության մեկ օրինակը կազմելուց
հետո ոչ ուշ քան երեք օրվա ընթացքում պետք է հավուր պատշաճի ներկայացվի
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սեփականատիրոջը կամ սեփականության նկատմամբ սեփականության իրավունք
ունեցող անձանց, ովքեր իրավասու են բողոքարկել այն իրավասու մարմնում և/կամ
դատարանում` արձանագրությունը ստանալուց հետո տաս օրվա ընթացքում:
Բացառիկ` գերակա հանրային շահը կարող է հետապնդել հետևյալ նպատակները`
հաղորդակցության
ենթակառուցվածքների,
տրանսպորտի,
ընդերքի
հետախուզման,
ընդերքօգտագործման,
քաղաքաշինական,
էներգետիկայի,
ջրամատակարարման, ջրահեռացման, ջերմամատակարարման, զարգացման
բնագավառում համապետական կամ համայնքային կամ միջհամայնքային կարևոր
նշանակություն ունեցող ծրագրերի իրականացման ապահովումը, շրջակա
միջավայրի պահպանության ապահովումը և այլն:
Համարժեք փոխհատուցում պետք է վճարվի սեփականատիրոջը` իր գույքի
օտարման դիմաց: Այն պետք է համարժեք լինի օտարված սեփականության
շուկայական արժեքից 15% ավել գումարին:
Օտարված գույքի (հող և/կամ շինություններ) շուկայական արժեքի գնահատումը
կատարվում է անշարժ գույքի գնահատողի կողմից:
Համաձայն Հոդված 10 մաս 4-ի՝ Սեփականությունը կարող է օտարվել` ձեռքբերողի
և օտարման ենթակա սեփականության սեփականատիրոջ միջև կնքվող
պայմանագրի համաձայն: Այս դեպքում կողմերի համաձայնությամբ են միայն
որոշվում օտարվող սեփականության դիմաց տրվող համարժեք փոխհատուցման
չափը,
ձևը,
կարգը,
ժամկետները,
պայմաններն
ու
կողմերի
պատասխանատվությունը: Եթե օտարվող սեփականության նկատմամբ կան
ձեռքբերողին հայտնի գույքային իրավունքներ ունեցողներ, ապա օտարման
պայմանագրի կողմ պետք է հանդիսանան նաև օտարվող սեփականության
նկատմամբ գույքային իրավունքներ ունեցողները:
Անշարժ գույքի կամ անշարժ գույքի նկատմամբ սեփականության իրավունքների
գնահատումը պետք է իրականացվի 2005թ-ին ՀՀ-ում անշարժ գույքի գնահատման
մասին ՀՀ օրենքի շրջանակներում սահմանվող ընթացակարգերի համաձայն:
Օրենքը սահմանում է անշարժ գույքի գնահատման գործընթացի հիմքերը և
կարգավորում է անշարժ գույքի գնահատմանը վերաբերող հարաբերությունները:
Հոդված 6-ը սահմանում է անշարժ գույքի գնահատման օբյեկները: Համաձայն
հոդված 8-ի անշարժ գույքի գնահատումը պարտադիր է հետևյալ դեպքերի համար.
a) պետական կամ համայնքային սեփականություն հանդիսացող անշարժ գույքի
օտարման դեպքերում, բացառությամբ պետական գույքի մասնավորեցման և
պետական կամ համայնքային հողերի օտարման դեպքերի,
b) անշարժ գույքը պետության կամ համայնքների կարիքների համար ձեռք
բերելու դեպքերում,
c) անշարժ գույքն իրավաբանական անձի կանոնադրական կապիտալում կամ
հիմնադրամներում ներդնելու դեպքերում,
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d) անշարժ գույքի բռնագանձման հետևանքով իրացման դեպքերում,
e) ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված այլ դեպքերում:
Անշարժ գույքի գնահատման գործունեությունը պահանջում է լիցենզավորում
(հոդված 9), այսպիսով գործունեությունը կարող է իրականացվել Լիցենզավորման
մասին ՀՀ օրենքով սահմանված անշարժ գույքի գնահատման համար լիցենզիա
ստացած իրավական անձանց կամ անհատների կողմից:

3.3 Հայաստանի օրենքների և Համաշխարհային բանկի Ոչ
կամավոր
վերաբնակեցման
քաղաքականության
համեմատություն
ՀՀ օրենսդրության և ՀԲ ԳՔ 4.12-ի պահանջների միջև գոյություն ունեն մի
շարք տարբերություններ: Մասնավորապես` ՀԲ ԳՔ 4.12-ի չի դիտարկում
ազդեցության ենթակա անձանց մոտ հողի սեփականության փաստաթղթերի
բացակայությունը որպես խոչընդոտ` ոչ հողային գույքի համար փոխհատուցում
ստանալու համար և նախատեսում է լրացուցիչ օժանդակություն խոցելի խմբերի
համար: Մինչդեռ ՀԲ քաղաքանակություն առանձնահատուկ ուշադրություն է
դարձնում
ազդեցության
ենթակա
խոցելի
անձանց
կենսամակարդակի
պահպանման վրա, ազգային օրենսդրությունը նման նպատակ չի հետապնդում:
Մյուս կողմից, մինչդեռ ՀԲ քաղաքականությունը մասնավոր սեփականություն
հանդիսացող հողի համար պահանջում է շուկայական գնի / փոխարինման արժեքի
չափով փոխհատուցում, տեղական օրենսդրությունը նախատեսում է շուկայական
գինը 15%-ով գերանանցող գումարի չափով փոխհատուցում: Հողի օտարմանն ու
վերաբնակեցմանն առնչվող ՀՀ օրենսդրության և Ոչ կամավոր վերաբնակեցման
մասին ՀԲ ԳՔ 4.12-ի միջև տարբերություններն ամփոփվաած են ստորև
ներկայացված աղյուսակ 1-ում:
ՀՀ օրենսդրության և
ՀԲ Ոչ կամավոր վերաբնակեցման քաղաքականության համեմատություն

Սեփականատերեր

Հողօգտագործողնե
ր

Հայաստանի
օրենքներ և
կանոնակարգեր
Հողի
փոխհատուցում,
միայն
սեփականության
վկայական ունեցող
հողի
սեփականատերերի
ն
Փոխհատուցում
միայն գրանցված
հողի
սեփականատերերի

Համաշխարհային բանկի
ԳՔ 4.12

Կիրառում

Առաջարկվում է հողի դիմաց
մեկ այլ հողով
փոխհատուցում: Այլ
փոխհատուցումը
փոխարինման արժեքով է
կատարվում:

Կիրառվում է ՀԲ
ԳՔ 4.03-ը

Հողի նկատմամբ
իրավունքի բացակայությունը
խոչընդոտ չէ
փոխհատուցման և/կամ

Կիրառվում է ՀԲ
ԳՔ 4.032-ը
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Հայաստանի
օրենքներ և
կանոնակարգեր

Համաշխարհային բանկի
ԳՔ 4.12

ն

Հողօգտագործողնե
ր

վերականգնման համար:
Առանց իրավունքների
հողօգտագործողները
նույպես պետք է
փոխհատուցվեն: Նրանք
փոխհատուցման որոշ
տեսակի իրավունք ունեն ՝
անկախ նրանց հողերի
օգտագործման իրավական
ճանաչումից:
Բերքի կորստի
Բոլոր հողօգտագործողները
դիմաց
(օրինական և ապօրինի)
փոխհատուցում
իրավունք ունեն բերքի
միայն գրանցված
կորստի համար
հողի
փոխհատուցում ստանալ:
սեփականատերերին Հողօգտագործողներին
կարող է տրվել փոխարինող
հողակտոր և եկամուտը
պետք է վերականգնվի
առնվազն մինչև
նախածրագրային
մակարդակ

Կիրառում

Կիրառվում է ՀԲ
ԳՔ 4.03-ը

Տներ և այլ
կառույցներ

Ազդեցության
ենթակա բոլոր
տները /
կառույցները
փոխհատուցվում են
ծրագրի
շրջանակներում
պատճառված
վնասի /քանդելու
համար,
բացառությամբ
չգրանցված
կառույցների

ՀԲ քաղաքականությունը
ներառում է փոխհատուցում
նաև չգրանցված
կառույցների համար

Կիրառվում է ՀԲ
ԳՔ 4.03-ը

Հողի գնահատում

Հողի գնահատումը
հիմնված է
ներկայիս
շուկայական
արժեքի +
գնահատված
արժեքի 15%-ի վրա
Ազդեցությունների
քանակի/արժեքի և

Հողի գնահատումը հիմնված
է ներկայիս շուկայական
գնի/փոխարինման արժեքի
վրա

Կիրառվում է ՀՀ
օրենսդրությունը
(ՀՊԿՀՍ օրենք),
տես 3.2

Պահանջվում է
կազմակերպել հանրային

Կիրառվում
է
ՀԲ ԳՔ 4.03-ը

Հանրային լսում և
հրապարակում
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Հայաստանի
օրենքներ և
կանոնակարգեր
իրավունքների
մասին
տեղեկատվությունը
;և
փոխհատուցման
գումարներն ու
ֆինանսական
աջակցությունը
պետք է
ներկայացվեն ԱԵԱներին նախքան
Գերակա շահի
մասին
կառավարության
որոշման
մեջ/նախնական
ուսումնասիրության
սահմանված
ամսաթիվը
Կենսամակարդակի
վերականգնում

Հողի արժեքի
կորուստ
հատկացված
գոտում

Եկամտի /
կենսամակարդակի
վերականգնման
միջոցառումների,
խիստ
ազդեցության
ենթակա անձանց,
խոցելի խմբերի
կամ տեղափոխման
ծախսերի
վերաբերյալ
դրույթներ չկան
Հողի արժեքի
կորստի մասին
դրույթներ չկան
(օրինակ՝ որևէ
շինարարություն
հնարավոր չէ)

Համաշխարհային բանկի
ԳՔ 4.12

Կիրառում

լսումներ և տեղեկատվության
տրամադրում համայնքների
ԱԵԱ-ներին: ՀԼՏՏ ծրագիրը
պետք է մշակվի ՎԳՊ-ի հետ
միասին:

և
ՀՀ
օերնսդրություն
ը
(ՀՊԿՀՍ
օրենք):

ՀԲ քաղաքականությունը
պահանջում է
վերականգնում
եկամուտի/կենսամակարդակ
ի, խիստ կորուստների,
ինչպես նաև ԱԵԱ-ների
կողմից տեղափոխման
ընթացքում կրած ծախսերի
համար:

Կիրառվում է ՀԲ
ԳՔ 4.03-ը

Այն հողերի
սեփականատերերը, ում
հողերը համայնքի կողմից
հատկացված են որպես
շինարարական հողեր,
կստանան փոխհատուցում
արժեքի կորստի համար:

Կիրառվում է
ՀԲ ԳՔ 4.03-ը

3.4 Բացերի վերլուծություն
ՀՀ իրավական դաշտի և ՀԲ ԳՔ 4.12-ի միջև հիմնական տարբերությունը կապված է
հողի և կառույցների սեփականության կարգավիճակի պարտադիր առկայության ՀՀ
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օրենսդրական պահանջի հետ, փոխհատուցման համար իրավաու լինելու
նպատակով, մինչդեռ ՀԲ ԳՔ 4.12-ը տալիս է ոչ հողային գույքի դիմաց
փոխհատուցման և վերականգնման օժանդակության հնարավորություն նույնիսկ
իրավական փաստաթղթերի բացակայության դեպքում: Նախատեսվող Ծրագրի
համար պետք է կիրառվի ՀԲ ԳՔ 4.12-ը: Այնուամենայնիվ, այն դեպքերում, եթե ՀՀ
օրենսդրության պահանջները առավել բարենպաստ են ԱԵԱ-ների համար, քան ՀԲ
ԳՔ 4.12-ի պահանջները, ապա կկիրառվեն ազգային օերնսդրության պահանջները:
ՀՀ սահմանադրությունը դիտարկում է հանրապետության կողմից վավերացված
միջազգային համաձայնագրերը (ինչպիսիք են վարկային համաձայնագրերը) որպես
իր օրենքներից գերակա և հետևաբար ուղղակիորեն իրականացվող: Վարկային
համաձայնագրի վավերացումը կապահովի իրավական հիմքի և հիմնավորման
առկայությունը` ՀՀ օրենքների և ՀԲ քաղաքականության համաձայն նախատեսվող
փոխհատուցման վճարների և վերականգնման օժանդակության տրամադրման
պահանջների
միջև
բացերը
լրացնելու
նպատակովց
միջոցառումների
իրականացման համար:

4. ՀԱՎԱԿՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԻՐԱՎՈՒՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՇՐՋԱՆԱԿ
4.1 Հավակնություն
Ծրագրի շրջանակներում փոխհատուցմանը կամ առնվազն վերականգնմանը
հավակնող ԱԵԱ-ներն են.
a) բոլոր անձինք, ովքեր կորցնում են իրենց հողը, որի հանդեպ կամ ունեն
սեփականության իրավունք / ավանդական իրավունք կամ չունեն իրավական
կարգավիճակ,
b) Վարձակալներ` գրանցված կամ ոչ;
c) Շինությունների, մշակաբույսերի, բույսերի կամ հողին կապակցված այլ գույքի
սեփականատերեր, կամ բիզնեսը, եկամուտը և աշխատավարձը կորցնող
ազդեցության ենթակա անձինք` անկախ ազդեցության ենթակա հողի
սեփականության կարգավիճակից, և
d) Ազդեցության ենթակա բիզների աշխատողներ:
Փոխհատուցում ստանալու հավակնությունը կսահմանափակվի կասեցման
ամսաթվով, որը հանդիսանում է գույքի նկարագրման արձանագրությունների
ստորագրման ամսաթիվը՝ ըստ ազգային օրենսդրության:
Կասեցման ամսաթվից հետո ազդեցության ենթակա տարածքներում բնակություն
հաստատելը, գործունեություն բարելավելը կամ սկսելը չի կարող հավակնել
փոխհատուցման:
ԱԵԱ-ներին նախապես կներկայացվի համապատասխան ծանուցում (ծանուցումը
կուղարկվի ԱԵԱ-ներին փոստով), որով վերջիններիս կխնդրեն ազատել
տարածքները: Ազդեցության ենթակա անձանց կտրվի հնարավորություն
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ապամոնտաժելու ազդեցության ենթակա կառույցները` նախքան Ծրագրի
իրականացումը` կառույցների համար փոխհատուցում ստանալուց հետո, սակայն
վերջիններս չպետք է կրեն ընդհանուր քանդման ծախսը: Շինարարական նյութերը,
որոնք
ԱԵԱ-ները
կցանկանան
կրկնակի
օգտագործել
դրանց
համար
փոխհատուցում ստանալուց հետո չեն առգրավվի, և նրանք որևէ տուգանքի չեն
ենթարկվի ու նրանց նկատմամբ այլ սանկցիաներ չեն կիրառվի: Մնացած
կառույցները և չօգտագործված նյութերը կքանդվեն կապալառուի կողմից:
Տեղափոխման ենթակա ԱԵԱ-ներին կտրվի ընտրության հնարավորություն կանխիկ
դրամական փոխհատուցման կամ նոր հողի/ կառույցի միջև, որն առնվազն պետք է
համեմատելի լինի օտարված հող / կառույցի հետ: ԱԵԱ-ները կներգրավվեն իրենց
տեղափոխման հետ կապված որոշումների կայացման գործընթացում և կստանան
տարբերակներից ընտրելու հնարավորություն: Կենսամակարդակի վերականգնման
միջոցառումները կֆինանսավորվեն ԱԵԱ-ների կենսամակարդակի և կացության
պայմանների բարելավման կամ դրանց` առնվազն նախածրագրային մակարդակի
վերականգնման նպատակով:

4.2 Փոխհատուցման իրավունակություն
Հող, տներ կամ այլ կառույցներ, ինչպես նաև աշխատանք և եկամուտ կորցնող ԱԵԱների իրավունակության դրույթները պետք է ներառեն հողի, տան/կառույցի
մշտական և ժամանակավոր կորուստը, բերքի և ծառերի կորուստը, տեղափոխման
նպաստը, բիզների կորուստի նպաստը և վերականգնման նպաստը` խոցելի խմբերի
համար: Հաշվի առնելով, որ միջազգային ֆինանսական կառույցների
օժանդակությամբ
Հայաստանում
իրականացված
հողի
օտարման
և
վերաբնակեցման ազդեցություններ ունեցող մի շարք ենթակառուցվածքների
զարգացմանն առնչվող ծրագրեր, Ծրագրի հնարավոր ազդեցությունների և
կորուստների սահմանման ժամանակ դիտարկվել է նման ծրագրերի (ԱԶԲ կողմից
ֆինանսավորվող ճանապարհային ենթակառուցվածքի զարգացման ծրագիր, ՀԲ-ի
կողմից ֆինանսավորվող հոսանքի տեղափոխման գծի վերակառուցման ծրագիր)
փորձը: Փոխհատուցման իրավունակության մշակումն իրականացվել է հիմք
ընդունելով ՀԲ ԳՔ 4.12-ի պահանջները:
Իրավունակության և փոխհատուցման մատրիցը ներկայացված է ստորև բերված
Աղյուսակ 3-ում:
Աղյուսակ 3. Իրավունակության և փոխհատուցման մատրից
Գույք
Նկարագրություն
ԱԵԱ
Մշտական կորուստ
Սեփականատերեր
Բոլոր հողերի
Գյուղատնտեսական և ոչ կորուստն` անկախ
գյուղատնտեսական ազդեցության
աստիճանից
հողակտորներ

Փոխհատուցման իրավունակություն
 Կանխիկ փոխհատուցում շուկայական կամ
կադաստրային (որն ավելի բարձր է)
արժեք գումարած 15%-ի (առանց հարկերի
և ցանկացած այլ փոխանցման կամ
գործարքի ծախսերը հաշվի առնելու)
չափով կամ, ԱԵԱ-ի ընտրությամբ,
հնարավորության դեպքում փոխանակում
ԱԵԱ համար ընդունելի հավասար արժեքի
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ԱԵԱ

Վարձակալներ
(օրինական կամ
օրինականացվող)

Ինքնակամ
օգտագործողներ
(եթե կան)

Խիստ
ազդեցություն –
եթե մարդիկ
ֆիզիկապես
տեղահանվում են
կամ կորցնում են
իրենց
գյուղատնտեսական
արդյունավետ
ակտիվների ավելի

Փոխհատուցման իրավունակություն
/ արդյունավետության այլ հողակտորով1,
 Օտարված հողի մնացորդային
հողակտորները, որոնք կհամարվեն
նախնական նպատակով օգտագործման
համար ոչ պիտանի կներառվեն
ազդեցության ենթակա հողատարածքի
մեջ` համաձայն ՀՀ օրենսդրության
պահանջների:
1.1 Կանխիկ փոխհատուցում շուկայական
կամ կադաստրային արժեքի (որն ավելի
բարձր է) չափով` նախկին
հողօգտագործման տարիների համար
հետևյալ համամասնությամբ. (i) մինչև 1
տարի` հողի արժեքի 5%, (ii) մինչև 15
տարի` հողի արժեքի 14%, (iii) մինչև 25
տարի` հողի արժեքի 20%, (vi) 25 և ավելի
տարի` հողի արժեքի 25%-ի չափով,
գումարած
1.2 Կանխիկ փոխհատուցում հողակտորի
զարգացման, պահպանման, պաշտպանիչ
միջոցառումների, հողի վրա կատարված
բարելավումների և այլնի իրականացման
համար, կամ
2. Այլընտրանքային հողակտորի վրա
վարձակալության շարունակում:
 Կանխիկ փոխհատուցում հողակտորի
զարգացման, պահպանման, պաշտպանիչ
միջոցառումների, հողի վրա կատարված
բարելավումների համար,
 Ինքնատեղափոխման կանխիկ նպաստի
այլընտրանք, որտեղ կպահանջվի:

Գյուղատնտեսական  Լրացուցիչ կանխիկ փոխհատուցում` մեկ
արդյունավետ հողերի տարվա բերքին հավասար:
սեփականատերեր
կամ օգտագործողներ

1

ՀԲ ԳՔ 4.12-ի պարագրաֆ 12-ը և մեջբերում 18-ը սահմանում են, որ «կորցրած գույքի համար կանխիկ
փոխհատուցման վճարումը նպատակահարմար է, երբ (ա) ապրուստի միջոցները կապված են հողի հետ,
սակայն ծրագրի նպատակների համար վերցվում է ազդեցության ենթակա հողակտորի փոքր մասը (որպես
ընդհանուր սկզբունք, սա կիրառելի է, եթե վերցվող հողի մակերեսը չի գերազանցում ընդհանուր արդյունավետ
տարածքի 20%-ը) և մնացած բաժինը տնտեսապես կենսունակ է, (բ) գոյություն ունեն հողի, տների և
աշխատանքի ակտիվ շուկաներ, տեղահանված մարդիկ օգտագործում են այս շուկաները, և առկա է հողի և
տների բավարար քանակություն, կամ (գ) ապրուստի միջոցները կապված չեն հողի հետ: Կանխիկ
փոխհատուցումը պետք է բավարար լինի` կորցրած հողը և այլ գույքը տեղական շուկաներում ամբողջական
փոխարինման արժեքը ծածկելու համար:»
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քան
10 %-ը2

ԱԵԱ

Փոխհատուցման իրավունակություն

Բնակելի
շինություններ և
կառույցներ

 Կանխիկ փոխհատուցում շուկայական
Կառույցների
արժեք գումարած 15%-ի (առանց
սեփականատերեր
մաշվածությունը, հարկերը և այլ
կամ ինքնակամ
փոխանցման և գործարքի ծախսերը հաշվի
կառույց
առնելու) չափով կամ, ԱԵԱ
իրականացրած ԱԵԱնախըտրությամբ, տան փոխանակում այլ
ներ (եթե այդպիսիք
տան հետ:
լինեն)

Ոչ բնակելի
շինություններ և
կառույցներ

Գրանցված/օրինական  Կանխիկ փոխհատուցում շուկայական
արժեք գումարած 15%-ի (առանց
կառույցի
մաշվածությունը, հարկերը և այլ
սեփականատեր,
փոխանցման և գործարքի ծախսերը հաշվի
առնելու) չափով կամ, սեփականատիրոջ
նախըտրությամբ, տան փոխանակում այլ
տան հետ:
Ինքնակամ կառույց
 Ինքնակամ կառույց իրականացրած ԱԵԱիրականացրած ԱԵԱ
ները (եթե այդպիսիք լինեն),
(եթե այդպիսիք լինեն)
կփոխհատուցվեն այնպես, ինչպես
սեփականատերերը, սակայն միայն
կառույցը օրինականացնելուց (գրանցելուց)
հետո
 կանխիկ փոխհատուցում` առկա բերքի
Բոլոր ԱԵԱ-ներ`
կորուստի համար` ամբողջական
ներառյալ ինքնակամ
շուկայական արժեքի չափով:
օգտա-գործողներին

Բերք

Ազդեցության
ենթակա բերք

Ծառեր

Ազդեցության
ենթակա ծառեր

 Կանխիկ փոխհատուցում, որն արտացոլում
Բոլոր ԱԵԱ-ներ`
է եկամուտի փոխարինումը: Բերքատու
ներառյալ ինքնակամ
ծառերի արժեքը հիմնված է ծառի տարիքի
օգտագործողներին
վրա և գնահատվում է մեկ տարվա
եկամուտի շուկայական արժեքը
բազմապատկելով նմանատիպ
արտադրողականության ծառի աճեցման
համար պահանջվող տարիների քանակի
վրա, գումարած տնկերի և սկզբնական
նյութերի ձեռբերման արժեքը: Ոչ
բերքատու ծառերի համար,
փոխհատուցումը հիմնված կլինի չոր
փասյտանյութի ծավալի վրա:

Բիզնես և
աշխատանք

Բիզնեսի /
աշխատանքի
ժամանակավոր
կամ մշտական
կորուստ

Բոլոր ԱԵԱ-ներ`
ներառյալ ինքնակամ
օգտագործողներին և
ձեռնարկությունների
աշխատակիցներին

Հարկային հայտարարագիր ներկայացնող
բիզնեսներ`
o մշտական կորուստի դեպքում
կանխիկ փոխհատուցում` մեկ տարվա
զուտ եկամտի (կորցրած եկամուտ)
չափով` հիմնվելով հարկային

2

ՀԲ ԳՔ 4.12 in մեջբերում 26 սահմանում է, որ «ազդեցությունները դիտարկվում են որպես «փոքր», եթե
ազդեցության ենթակա անձինք ֆիզիկապես չեն տեղափոխվում և կորուստը չի գերազանցում նրանց
արդյունավետ ակտիվների 10 տոկոսը:»
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ԱԵԱ

Փոխհատուցման իրավունակություն
հայտարարագրի վրա,
o ժամանակավոր կորուստի դեպքում
կանխիկ փոխհատուցում` հարկային
հայտարարագրում նշված ամսեկան
եկամտի չափով` մինչև 1 տարի
ժամանակահատվածի համար:
Հայտարարագրի բացակայության դեպքում
(հիմնականում ոչ ֆորմալ / փոքր բիզնեսի
դեպքում)` ԱԵԱ-ները կփոխհատուցվեն
վերոնշյալի համաձայն, սակայն
առավելագույն չհարկվող աշխատավարձի
(նվազագույն աշխատավարձի) չափով:
 Աշխատողներին կտրամադրվի կանխիկ
փոխհատուցում` կորցրած աշխատավարձի
համար մինչև վեց ամիս
ժամանակահատվածում գործունեության
խզման համար` հիմնվելով իրենց
գրանցված ամսեկան միջին
աշխատավարձի չափի վրա:

Վերաբնակեցում

Խոցելի խմբեր


Բոլոր ֆիզիկապես
Տրանսպորտի և
կենսամակարդակի վերաբնակեցված
ԱԵԱ-ներ
վերականգնման
հետ կապված
անցումային
ծախսեր

ԱԵԱ-ներ / տնային
տնտեսություններ,
որոնք դիտարկվում են

որպես խոցելի

6 ամսվա համար վերականգնման նպաստ`
ամսեկան 55,000 ՀՀ դրամի (նվազագույն
աշխատավարձ) չափով,
Առաջնահերթություն տեղական
աշխատանքի տրամադրման հարցում`
խոցերի տնային տնտեսության
անդամների համար:

 Ամբողջական տեղափոխում կամ
վերականգնում` պահպաnելով դրանց մինչԾրագրային գործառույթները

Համայնքային
կառույցներ և
հանրային
հաղորդուղիներ
Չնախատեսված
ազդեցություններ

Ժամանակավոր կորուստ
Շինարարական հրապարակների և
նյութերի արդյունահամնան վայրերի
համար հողեր

Տեղափոխմամբ պայմանավորված
տրանսպորտային ծախսերը և մեկ ամսվա
կացության ծախսերը ծածկելու համար
բավարար նպաստ

Ծրագրի իրականացման ընթացքում
ՏԿՏՏՆ-ն կանդրադառնա չնախատեսված
ազդեցություններին և կհոգա դրանց հետ
կապված փոխհատուցումը` ըստ վերոնշյալ
պայմանների

Սեփականատերեր և
վարձակալներ

 Կանխիկ փոխհատուցում տեղական
առևտրային վարձակալության արժեքի
չափով` օգտագործման տևողության
համար,
 Կանխիկ փոխհատուցում առկա
մշակաբույսի/բերքի կորստի դիմաց
շուկայական արժեքի չափով` դրանց
օգտագործման դaդարեցման
ժամանակահատվածի համար
 Վարձակալության ժամկետի ավարտին
հողի վերականգնում նախնական վիճակի:
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Մատրիցում ներկայացված իրավունակությունները մանրամասնված են ստորև.
a. Հողի վրա ազդեցություններ. Մասնավոր սեփականատեր հանդիսացող
տնային տնտեսություններին կտրվի կանխիկ փոխհատուցում` ազդեցության
ենթակա հողի շուկայական կամ կադաստրային արժեք (որը որ բարձր է)
+15%-ի չափով կամ, ԱԵԱ-ի ընտրությամբ, հնարավորության դեպքում,
փախարինելով հողակտորը հավասար արժեքի / արդյունավետության ԱԵԱ
համար ընդունելի այլ հողակտորով, ինչպես նաև կանխիկ փոխհատուցում
մշակաբույսերի կորստի համար` ընթացիկ շուկայական արժեքով:
Փոխհատուցումը
չի
ներառելու
փոխանցման
հարկերը/արժեքները:
Փոխհատուցումը նույնպես կներառի սեփականատիրոջ կողմից կատարված
ծախսերը` կապված հողակտորի զարգացման, պահպանման, պաշտպանիչ
միջոցառումների և հողի բերրիության բարելավման հետ` հաշվի առնելով
արժեզրկումը, ինչպես նաև կորուստները, որոնք սեփականատերը կրել է
երրորդ
կողմի
հանդեպ
պարտավորությունները
վաղաժամկետ
դադարեցնելու արդյունքում:
Վարձակալներ (օրինական կամ օրինականացվող) կստանան կանխիկ
փոխհատուցում շուկայական կամ կադաստրային արժեքի (որն ավելի բարձր
է) չափով, նախկին հողօգտագործման տարիների համար հետևյալ
համամասնությամբ. (i) մինչև 1 տարի` հողի արժեքի 5%, (ii) մինչև 15 տարի`
հողի արժեքի 14%, (iii) մինչև 25 տարի` հողի արժեքի 20%, (vi) 25 և ավելի
տարի` հողի արժեքի 25%-ի չափով: Վարձակալների կենսամակարդակի
վերականգնմանն
օժանդակելու
նպատակով,
նրանց
կարող
է
վարձակալության տրվել այլընտրանքային հողակտոր` կախված հողակտորի
հասանելիությունից: Նրանց նույնպես կտրվի փոխհատուցում հողակտորի
զարգացման, պահպանման, պաշտպանիչ միջոցառումների, հողի վրա
կատարած բարելավումների և այլնի համար:
Ինքնակամ օգտագործողներ:: Ինքնակամ օգտագործողներով հողերը չեն
կարող վարձակալվել ԿՆՃԲ ԼՖ 2-ի շրջանակներում:
Մնացորդային հողի վրա ազդեցություններ. օտարված հողակտորի
մնացորդային մասերը, որոնք համարվում են նախնական նպատակով
օգտագործման համար ոչ պիտանի, կներառվեն ազդեցության ենթակա
հողատարածքներում
և
կփոխհատուցվեն
վերոգրյալ
մոտեցումների
համաձայն:
Այդ ընթացակարգը կիրականացվի ՀՀ օրենսդրության
պահանջների համաձայն: Համաձայն «Հասարակության և պետության
կարիքների համար սեփականության օտարման մասին ՀՀ օրենքի» (Հոդված
5)` եթե գույքը օտարվում
է, և գույքի մնացած հատվածը դառնում է
անօգտագործելի կամ աննշան օտարվող հատվածի համեմատությամբ, ապա
այն նույնպես կարող է օտարվել սեփականատիրոջ պահանջով:
Սեփականատերը նման պահանջ և համապատասխան հիմնավորում կարող է
ներկայացնել
գույքը` բացառիկ գերակա հանրային շահ ճանաչելու
վերաբերյալ կառավարության որոշումն ուժի մեջ մտնելուց հետո երկամսա
ժամկետում: Ձեռքբերողը պետք է քննի ԱԵԱ-ի պահանջը և ներկայացված
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հիմնավորումները և ծանուցի ԱԵԱ-ին իր որոշման վերաբերյալ` ԱԵԱ-ից նման
պահանջ ստանալուց հետո 15-օրյա ժամկետում:
Խիստ ազդեցության կարուստներ. երբ ազդեցության է ենթակա ԱԵԱ-ի
գյուղատնտեսական հողի ավելի քան 10%-ը, ԱԵԱ-ները (սեփականատերեր,
վարձակալներ, փայատերեր և ինքնակամ օգտագործողներ) ստանալու են
լրացուցիչ նպաստ խիստ ազդեցության համար` օտարված հողի հատվածից
մեկ տարվա ընթացքում ստացվող բերքի չափով: Բերքի քանակը որոշվում է
վերջին երեք տարվա համար միջինացված բերքի քանակով:
Գյուղատնտեսական
փայատերեր
և
աշխատողներ.
Փայատերերը
կստանան կանխիկ փոխհատուցում` բերքի իրենց բաժնի շուկայական գնի
չափով, ներառյալ փայատիրոջ կողմից հողի բարելավման նպատակով
կատարված ծախսերը: Հատկացված հողակտորի վրա փայատիրոջ կողմից
կրած
ծախսերը
կորոշվեն
տնտեսական
համագործակցության
փաստաթղթերով, արտադրողների կոոպերատիվների կամ կողմերի միջև
կնքված
համաձայնագրով
սահմանված
կարգով:
Մյուս
կողմից`
գյուղատնտեսական աշխատողները, ովքեր ծրագրի համար հողի օտարման
արդյունքում կորցնելու են իրենց աշխատանքը, կստանան կանխիկ
փոխհատուցում` գյուղատնտեսական տարվա մնացած մասի համար իրենց
միջին աշխատավարձի չափով:
Եթե հողի մշտական կամ ժամանակավոր օտարումը հանգեցնում է ոռոգման,
դրենաժային, հակաէրոզիոն կառույցների (համակարգերի) մասնակի կամ
ամբողջական վնասմանը, ապա կորուստները որոշվելու են նոր կառույցների
շինարարության կամ գոյություն ունեցող կառույցների (համակարգերի)
վերականգնման աշխատանքների արժեքի հիման վրա` ներառյալ
նախագծման և հետազոտության արժեքը:
b. Շինությունների և կառույցների համար կտրվի կանխիկ փոխհատուցում`
շուկայական արժեք գումարած 15%-ի չափով (առանց մաշվածությունը,
օգտագործելի բյութերը, և այլ փոխանցման ծախսերը հաշվի առնելու`
անկախ ազդեցության ենթակա գույքի գրանցման կարգավիճակից) կամ,
ըստ ԱԵԱ նախըտրության, տան փոխանակում այլ տան հետ: Բնակելի
շինությունները/կառույցները կփոխհատուցվեն կառույցը իրականացրած
բոլոր ԱԵԱ-ներին` անկախ նրանց իրավական/գրանցման կարգավիճակից,
մինչդեռ ոչ բնակելի շինությունների/կառույցների դեպքում դրանք
կփոխհատուցվեն միայն օրինականացումից (գրանցումից) հետո: Կորցրած
ջրի և հոսանքի մատակարարման միացումների արժեքը կներառվի
փոխհատուցման մեջ:
c. Բերք. Օտարված հողից ստացվող բերքի կորուստը կփոխհատուցվի մեկ
տարվա բերքի շուկայական համախառն արժեքի չափով: Փոխհատուցումը
կտրվի բոլոր սեփականատերերին, վարձակալներին և օգտագործողներին:
Սակայն, ակնկալվում է, որ այս ծրագրի շրջանակներում բերքի վրա
ազդեցություն չի գրանցվի, քանի որ ծանուցման և շինարակական
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աշխատանքների մեկնարկի միջև կտրվի բավարար ժամանակահատված:
Հողօգտագործողը ունակ կլինի հավաքելու իր բերքը նախքան հրապարակի
մաքրումը:
d. Ծառեր. Ազդեցության ենթակա հողում ԱԵԱ-ների կողմից տնկված ծառերի
համար կտրվի կանխիկ փոխհատուցում, որն արտացոլում է ծառերից
ստացվող եկամուտի փոխարինումը: Բերքատու ծառերի տնտեսական
արժեքը հիմնված է ծառի այգետնկման տարիքի վրա և գնահատվում է մեկ
տարվա եկամուտի շուկայական արժեքը բազմապատկելով նմանատիպ
արտադրողականության ծառի աճեցման համար պահանջվող տարիների
քանակի վրա: Կանխիկ փոխհատուցումը նույնպես կներառի տնկիների և
սկզբնական նյութերի ձեռբերման արժեքը: Ոչ բերքատու ծառերի համար,
փոխհատուցումը հիմնված կլինի չոր փայտանյութի ծավալի վրա: Մասնավոր,
համայնքային կամ պետական հողի օգտագործողները կփոխհատուցվեն
ծառերի համար, եթե առկա է տեղեկանք կամ այլ փաստաթուղթ, որն
ապացուցում է իրենց կողմից ծառերի տնկման փաստը, հակառակ դեպքում
դրանք կփոխհատուցվեն հողի սեփականատիորջը:
Պետական / համայնքային սեփականություն հանդիսացող ծառերի դեպքում ,
որոնք չեն տնկվել ԱԵԱ-ների կողմից, նախատեսվում է հարմար վայրում
վնասված ծառերի կրկնապատիկի չափով տնկիների տնկում:
e. Բիզնեսներ. Մշտական կորուստների դեպքում կտրամադրվի կանխիկ
փոխհատուցում` մեկ տարվա զուտ եկամտի չափով` հիմնվելով հարկային
հայտարարագրի վրա: Ժամանակավոր կորուստները կփոխհատուցվեն
կանխիկով`
ամսական
եկամտ
չափը
բազմապատկելով
բիզնեսը
դադարեցնելու ամիսների քանակի վրա: Հարկային հայտարարագրի
բացակայության պարագայում ԱԵԱ-ին փոխհատուցումը կտրամադրվի
վերոնշյալ մոտեցմանը համաձայն, սակայն հիմնվելով առավելագույն
չհարկվող աշխատավարձի (նվազագույն աշխատավարձի) վրա: Այս
մոտեցումն ընդունված է անօրինական բիզնես վարողների համար, որոնք
սովորաբար գործում են առավելագույն չհարկվող աշխատավարձը
չգերազանցող եկամուտով, այնպես որ կենսամակարդակի վերականգնման
քաղաքականության պահանջները պահպանվում են:
f. Աշխատողներ. Աշխատողները, ովքեր կորցնելու են աշխատանքը, կստանան
կորցրած աշխատավարձի փախհատուցում ` գործունեության դադարեցման
ժամանակահատվածի համար` առավելագույնը 6 ամսվա իրենց գրանցված
միջին աշխատավարձի չափով:
g. Ինքնատեղափոխման նպաստ. Տեխափոխման ենթակա ԱԵԱ-ները
(ներառյալ վարձակալները) կստանան տեղափոխման նպաստ, որը կներառի
տրանսպորտային ծախսերը (իրենց կառույցները, ապրանքը և անձնական
իրերը տեղափոխելու) և մեկ ամսվա կացության ծախսերը` 1 ամսվա
նվազագույն աշխատավարձի չափով:
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h. Համայնքային կառույցները և կոմունալ ծառայությունները ամբողջովին
կփոխարինվեն
կամ
կվերականգնվեն`
իրենց
նախածրագրային
ֆունկցիաները պահպանելու նպատակով:
i. Խոցելի խումբ. Մարդկանց հետևյալ խմբերը դիտարկվում են որպես խոցելի.


Աղքատ տնային տնտեսությունները, որոնք գրանցված են ՀՀ
աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության ընտանեկան
նպաստ համակարգում և ստանում են ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված
համապատասխան նպաստ:

Եթե ՎԳՊ մշակման կամ իրականացման ժամանակ բացահայտվի, որ
ազդեցության ենթակա տնային տնտեսությունն աղքատ է, սակայն ներառված
չէ Ընտանեկան նպաստ համակարգում, ապա Տրանսպորտի ԾԻԿ-ը պետք է
տեղեկացնի ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությանը և
տվյալ տարածքում սոցիալական ծառայություններ մատուցող մարմնին`
դիտարկելու
Ընտանեկան
նպաստ
համակարգում
տվյալ
տնային
տնտեսության ներգրավման խնդիրը` համաձայն օրենքով սահմանված
կարգի: Այս տնային տնտեսությունները կստանան վերականգնման նպաստ
միայն Ընտանեկան նպաստ համակարգում ներգրավվելուց հետո:


Կանանց կողմից ղեկավարվող տնային տնտեսությունները, որտեղ
բացառությամբ կենսաթոշակառուների, ՀՀ զինված ուժերում պարտադիր
ծառայություն անցնող, 1-ին կամ 2-րդ կարգի հաշմանդամ կամ մինչև 23
տարեկան առկա ուսուցմամբ ուսանողի, այլ աշխատունակ տարիքի անձ
չկա,



Կենսաթոշակառուների կողմից ղեկավարվող տնային տնտեսությունները,
որտեղ բացառությամբ կենսաթոշակառուների, ՀՀ զինված ուժերում
պարտադիր ծառայություն անցնող, 1-ին կամ 2-րդ կարգի հաշմանդամ
կամ մինչև 23 տարեկան առկա ուսուցմամբ ուսանողի, այլ աշխատունակ
տարիքի անձ չկա:

Խոցելի անձանց կտրամադրվի վերականգնման նպաստ 6 ամսվա
նվազագույն աշխատավարձի չափով (նվազագույն աշխատավարձը 55,000
ՀՀ դրամ է3), և առաջնահերթություն կտրվի` ծրագրի հետ կապված
աշխատանք ստանալու մասով:
j. Ժամանակավոր ազդեցություններ. հողի ժամանակավոր օտարման
ժամանակ,
փոխհատուցումը
հիմնված
կլինի
օգտագործման
ժամանակահատվածում
տեղական
առևտրային
վարձակալության
արժեքների վրա` հաշվի առնելով հողի հետ կապված կորցրած եկամուտը:
Օգտագործողներին
կտվի
կանխիկ
փոխհատուցում
առկա

3

Նվազագույն աշխատավարձի մասին ՀՀ օրենքի (թիվ 66-Ն, ընդունված 17.12.2003թ.) 1-ին հոդվածը
սահմանում է նվազագույն աշխատավարձի չափը: Նշված հոդվածով սահմանված չափը կկիրառվի
ՎԳՊ պատրաստման ժամանակ (եթե այդպիսիք լինեն):
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մշակաբույսի/բերքի կորստի դիմաց շուկայական արժեքի չափով` դրանց
օգտագործման դադարեցման ժամանակահատվածի համար: Ծրագիրը
կապահովի
հողի
նախնական
կարգավիճակի
վերականգնումը`
վարձակալության ժամանակաշրջանի ավարտից հետո:
Եթե հողի ժամանակվոր օգտագործումը կբերի հողի վրա առկա կառույցների
վնասման, վճարը կներառի նոր կառույցի շինարարության կամ առկա կառույցների
(համակարգերի)
վերականգնման
արժեքը,
ներառյալ
նախագծային
և
հետազոտական աշխատանքների իրականացումը: Ավելին` հողօգտագործման
անհարմարությունների (խաթարված տրանսպորտային կապեր, տարածքի
առանձնացու, և այլն) հետ կապված կորուստները (ծախսերը) կներառեն
նախագծային ու հետազոտական աշխատանքների, ինչպես նաև մոտեցնող
ճանապարհների և այլ կառույցների շինարարության ծախսերը: Խաթարված հողերի
վերականգնման հետ կապված ծախսերը որոշելիս, հաշվարկը կարող է ներառել
հողի, ագրոքիմիական կամ այլ մասնագիտացած ուսումնասիրության և
հետազոտությունների, ինչպես նաև հողի վերականգնման միջոցառումների
արժեքը:
Շինարարության ընթացքում հողի ժամանակավոր օգտագործման հետ կապված
հարցերը կարգավորելու կապալառուի պատասխանատվությունը, ներառյալ
հաշվետվողականությունը,
կնախատեսվի
շինարարական
աշխատանքների
պայմանագրերում: Կապալառուն նույնպես պատասխանատու կլինի գույքին կամ
ակտիվներին հասցված ցանկացած վնաս փոխհատուցելու համար, եթե նման
իրավիճակ
առաջանա
վթարի
կամ
շինարարական
կազմակերպության
անփութության արդյունքում: Կապալառուի համապատասխանությունը ՎԳՊ-ի
դրությներին մոնիտորինգի կենթարկվի վերահսկողի կողմից և կներառվի
ամենամսյա առաջընթացի հաշվետվություններում:
4.3 Փոխհատուցման միավոր գների որոշում
Անշարժ գույքի գնահատման գործունեությունը պահանջում է որակավորում և
կարող է իրականացվել անհատների և իրավաբանական անձանց կողմից` «Անշարժ
գույքի գնահատման մասին ՀՀ օրենքի» համաձայն` անշարժ գույքի գնահատման
համար որակավորում ստանալուց հետո: Յուրաքանչյուր ազդեցության ենթակա
ակտիվի միավոր արժեքի գնահատման համար կկիրառվի փոխհամաձայնեցված
մեթոդաբանություն` հիմնված ՀԲ և ՀՀ համապատասխան իրավական ակտերի
պահանջների վրա:
Անշարժ գույքի գնահատումն իրականացվում է «Անշարժ գույքի գնահատման մասին
ՀՀ օրենքի» և «ՀՀ անշարժ գույքի գնահատման ազգային ստանդարտի»
պահանջների համաձայն: Վերջիններս ներառում են.
a) անշարժ գույքի հանդեպ
նկարագրությունը,

իրավունքները,

քանակական

և

որակական

b) անշարժ գույքի գնահատման մեթոդները,
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c) այլ իրավական ակտերին հղումները,
d) անշարժ գույքի գնահատում իրականացնող անձի պահվածքի հանդեպ
պահանջները:
Անշարժ գույքի և
ընթացակարգերով.

այլ

կորուստների

գնահատումը

կիրականացվի

հետևյալ

a) Հողը
կգնահատվի
շուկայական
արժեքի
չափով`
ազդեցության
ուսումնասիրմանը նախորդող տարվա ընթացքում հողի վաճառքի
ուսումնասիրության հիման վրա (եթե կադաստրային արժեքը բարձր է
շուկայականից, ապա կկիրառվի կադաստրային արժեքը),
b) Շինությունները/կառույցները կգնահատվեն փոխարինման արժեքի
չափով` շինարարության տեսակի, նյութերի արժեքի, աշխատանքի,
փոխադրման / այլ շինարարական արժեքների հիման վրա: Մաշվածության /
փոխանցման վճարները կամ օգտագործելի նյութերի մասով նվազեցում չի
կատարվի,
c) Տարեկան բերքը միամյա բույսերի բերքը կգնահատվի մեծածախ
շուկայական զուտ արժեքի չափով` հիմք ընդունելով նախորդ երեք
տարիների բերքատվության ցուցանիշները: Այն դեպքում, որբ ԱԵԱ-ներին
հասնում է փոխհատուցում ավելի քան մեկ տարվա համար, առաջին տարվա
բերքին հաջորդող բերքը կփոխհատուցվի համախառն շուկայական
արժեքով,
d) Ծառերը կգնահատվեն ելնելով նրանից թե վնասված ծառը պտղատու է թե
ոչ.


Փայտանյութ հանդիսացող ծառերը կգնահատվեն ըստ տարիքի (i.
տնկի, ii. միջին տարիքի, և iii. հասուն տարիքի) և փայտանյութի
արժեքի և ծավալի,



Պտղատու ծառերը կգնահատվեն ըստ այգետնկման տարիքի (i. տնկի,
ii. հասուն ոչ-պտղատու, և iii. պտղատու): (i) և (ii) կատեգորիայի
ծառերը կփոխհատուցվեն կատարված ներդրումների չափով, իսկ (iii)
կատեգորիայի ծառերը կփոխհատուցվեն 1 տարվա զուտ եկամտի
շուկայական
արժեքը
բազմապատկելով
նոր
ամբողջապես
արդյունավետ ծառ մեծացնելու համար պահանջվող տարիների
քաղակի վրա:

Փոխհատուցման միավոր գները որոշվում են անկախ որակավորված գնահատողի
կողմից` հիմնվելով ՀԲ և ՏԿՏՏՆ համար ընդունելի հստակ և թափանցիկ
մեթոդաբանությունների վրա: Գույքի գնահատումից հետո, գնահատողը մշակում է
ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված ձևաչափին և շրջանակին համապատասխանող
հաշվետվություն:
Գնահատման հաշվետվության մեջ ներառված տվյալների, ինչպես նաև գույքի
32

շուկայական արժեքի հավաստիության հետ կապված խնդիրները կարող են լուծվել
պատասխանատու մարմնին ուղղված գրավոր պահանջի հիման վրա, կամ
պատասխանատու մարմնի նախաձեռնությամբ: Վեճերի դեպքում, խնդիրը կարող է
լուծվել դատական կարգով:
5. ՎԳՊ ՄՇԱԿՈՒՄ, ՎԵՐԱՆԱՅՈՒՄ ԵՎ ՀԱՍՏԱՏՈՒՄ
Հողի
օտարման
և
վերաբնակեցման
ազդեցություններ
ունեցող
ճանապարհահատվածների համար վերջնական նախագծերը պատրաստ լինելուն
պես կսկսվի ԱԵԱ-ների սոցիալ-տնտեսական մարդահամարը, ներառյալ
ազդեցության ենթակա գույքի, դրա սեփականատերերի և օգտագործողների
կադաստրային
ուսումնասիրությունը:
Ուսումասիրությունից
հետո
ՀՀ
կառավարությունն ընդունում է ծրագիրը / ենթածրագրերը բացառիկ` գերակա
հանրային շահ ճանաչելու մասին որոշումը: Բացառիկ` գերակա հանրային շահ
ճանաչելու մասին որոշման ընդունումից հետո, Տրանսպորտի ԾԻԿ-ը պետք է հետևի
դաշտում
մանրամասն
ուսումնասիրությունները,
ներառյալ
ԱԵԱ-ների
մարդահամարը, կորուստների (հողի հետ կապված և չկապված ազդեցությունների)
մանրամասն գույքագրումն իրականացնող Խորհրդատուի աշխատանքներին:
Անկախ որակավորված գնահատողը կկատարի ազդեցության ենթակա ամբողջ
գույքի
գնահատումը:
Այս
ամենը
հնարավորություն
կընձեռի
մշակելու
փոխհատուցման վճարների, տեղափոխման և կենսամակարդակի վերականգնման
համար պահանջվող բյուջեն: Ազդեցության ենթակա տնային տնտեսությունների
համար կիրականացվի սոցիալ-տնտեսական ուսումնասիրություն` ԱԵԱ-ների
կացության
սոցիալ-տնտեսական
ասպեկտները
(եկամտի
աղբյուրներ,
աղքատություն, էթնիկ խմբերի առկայություն, կրթական, առողջապահական
իրավիճակ, հողօգտագործման, բնակեցման տեսակ և արժեք, և այլն) հասկանալու
նպատակով, և կենսամակարդակի վերականգնման նպատակով հատուկ
միջոցառումներ պահանջող ԱԵԱ-ներին բացահայտելու նպատակով: Այս
ուսումնասիրության տվյալների հիման վրա կպատրաստվի ՎԳՊ-ն: ԱԵԱ-ները
շարունակաբար կտեղեկացվեն ծրագրի առաջընթացի վերաբերյալ և բողոքների
լուծման մեխանիզմի ստեղծման մասին: Վերջնական ՎԳՊ-ն կհաստատվի ՀԲ-ի և
ՀՀ կառավարության կողմից և կհրապարակվի:
ՎԳՊ իրականացման նպատակով ՏԿՏՏՆ/Տրանսպորտի ԾԻԿ-ի կողմից կարող է
վարձվել փորձառու Իրականացման Խորհրդատու (թիմ):
Առանց սեփականության իրավունքի հողօգտագործողների օրինականացում.
Սկզբունքորեն
սեփականության
իրավունքով
չտրված
հողակտորների
օգտագործողները կարող են օրինականացվել, քանի դեռ նրանք չեն զբաղեցնում
որպես «կարմիր գոտիներ» որակված տարածքները (տարածքներ, որոնք
պաշտոնապես պահվում են հատուկ հանրային օգտագործման համար, ինչպիսիք
են ռազմական տարածքները, հիվանդանոցների, դպրոցների տարածքները կամ
բնակության համար ոչ պիտանի տարածքները` գետերի հուները, ռադիոակտիվ և
այլ վտանգավոր կամ էկոլոգիական տեսանկյունից անօգտագործելի հողերը) (տես
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ՀՀ հողային օրենսգրքի հոդված 60-ը): Օրինականացման ենթակա լինելու համար
ԱԵԱ-ները պետք է նախաձեռնեն օրինականացման գործընթացը` համաձայն
գործող իրավական և վարչական կանոնակարգերի: ՏԿՏՏՆ-ն օժանդակություն
կտրամադրի օրինականացում պահանջող ԱԵԱ-ներին և աջակցություն կցուցաբերի:
Սա կարող է պահանջել գործընթացում իրավական կամ տեխնիկական
փորձագետների ներգրավում և, անհրաժեշտության դեպքում, համապատասխան
վճարները ծածկելու նպատակով ֆինանսական աջակցություն: Գործնականոմ, սա
նշանակում է, որ ՎԳՊ մշակման համար պատասխանատու խորհրդատուն կվարձի
անհրաժեշտ փորձագետների (օրինակ` իրավաբանների, գույքի հետազոտողների և
այլն) օրինականացման գործընթացին օժանդակություն ցուցաբերելու համար: Որոշ
ԱԵԱ-ների համար սա պարզապես ներառում է համապատասխան գործընթացներին
հետևելու մասով ուղղորդումը, մինչդեռ խոցելի ԱԵԱ-ների համար կարող է
պահանջվել ավելի
ինտենսիվ օժանդակություն և ուղղոդրում գործընթացի
յուրաքանչյուր քայլի մասով:
ՎԳՊ շրջանակներում կմշակվի օրինականացման պլան (ըստ անհրաժեշտության),
որը կսահմանի օրինականացման դեպքերը և դրանց օրինականացման իրավական
ընթացակարգերը:
Կենսամակարդակի բարելավման միջոցառումներ.
ՀԲ ԳՔ 4.01-ի և ԳՔ 4.12-ի համաձայն` ԱԵԱ-ների կենսամակարդակի բարելավման
լրացուցիչ միջոցառումների իրականացումը, խոցելիությունը նվազեցնելու կամ
կենսամակարդակը
առնվազն
մինչև
նախածրագրային
մանակարդակը
վերականգնելու նպատակով,
դիտարկվում
է որպես
լավ
պրակտիկա:
Մանսավորապես` կարելի է դիտարկել կենսամակարդակի բարելավման հետևյալ
միջոցառումները.
 Խնայողությունների & միկրովարկավորման ծրագիր` փոխհատուցման
կառավարման համար: Այս ծրագիրը պետք է օժանդակի մարդկանց բարդ
շրջանում
դիմակայելու
գործում
և
օժանդակի
ներդրումների
հնարավորությունների
զարգացմանը
կանսամակարդակի
ռազմավարությունների ապահովման համար` ստացված գումարը որպես
կարճաժամկետ կարիքները հոգալու համար փոխհատուցում օգտագործելու
փոխարեն,
 Սոցիալական ծառայությունների բարելավումը և իրավական աջակցությունը
մասնավորապես կանանց կողմից ղեկավարվող տնային տնտեսությունների
պետք է առանձնահատուկ կերպով դիտարկվի: Կանանց համար լրացուցիր
ֆինանսական
ռեսուրսների
մատչելիության
և
վերահսկողության
բարելավումը, օրինակ` փոխհատուցման վճարների միջոցով, պետք է
հանդիսանա հեռահար հիմնական նպատակը:
Ազգային կազմակերպությունների և միջազգային դոնորների կողմից իրականացվող
ծրագրերի հետ համակարգումը պետք է դիտարկվի` համադրման ազդեցությունն
օգտագործելու
նպատակով:
Համապատասխան
ընթացիկ
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միկրովարկային/սոցիալական ծրագրեր կիրականացվեն ՎԳՊ-ի մշակման փուլում՝
պարզելու համար այն ԱԵԱ-ներին, ում ամենից հավանական է, կաջակցեն
կենսակերպի վերականգնման հարցում:

6. ՎԳՊ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑ
6.1 ՎԳՊ իրականացման գործընթաց
ՎԳՊ իրականացման գործընթացը պետք է ավարտվի նախքան շինարարական
աշխատանքների մեկնարկը: Ընդհանուր առմամբ իրականացման գործընթացում
կարելի է առանձնացնել չորս հիմնական փուլ.
1. ՎԳՊ պատրաստում
ՎԳՊ պատրաստումը սկսում է հողի օտարման և վերաբնակեցման
ազդեցություններ
ունեցող
ճանապարհահատվածների
վերջնական
նախագծերի պատրաստ լինելուն պես: Այս փուլը ներառում է ԱԵԱ-ների
մարդահամարի և կորուստների մանրամասն գույքագրման, ինչպես նաև
սոցիալ-տնտեսական
ուսումնասիրության
իրականացումը`
կենսամակարդակի մինչև նախածրագրային մակարդակ վերականգնելու և
խոցելիությունից խուսափելու համար միջոցառումները որոշելու նպատակով:
Այն նույնպես ներառում է գույքի գնահատում, նպաստների հաշվարկում և
ՎԳՊ իրականացման բյուջեն:
2. ՎԳՊ վերջնական տարբերակի մշակում և հաստատում
Այս փուլն իրականացվում է ՎԳՊ նախնական տարբերակի պատրաստ
լինելուն պես: Այն ներառում է ՀՀ կառավարության և ՀԲ կողմից ՎԳՊ
վերանայումը, դրա հաստատումն ու հրապարակումը:
3. ՎԳՊ իրականացում
Այս փուլը սկսում է վերջնական ՎԳՊ հաստատումից և հրապարակումից
հետո: Այն ներառում է ԱԵԱ-ներին հողի օտարման վերաբերյալ
ծանուցումների առաքումը, փոխհատուցման շուրջ ԱԵԱ-ների հետ
բանակցությունները, ինչպես նաև փոխհատուցման և նպաստների,
կենսամակարդակի վերականգնման միջոցառումների և տեղափոխման
ընթացակարգերի իրականացումը: Այն ավարտվում է, երբ փոխհատուցումն
ամբողջապես վճարված է բոլոր ԱԵԱ-ներին:
4. Շինարարական աշխատանքների մեկնարկ
Շինարարական աշխատանքները կսկսեն միայն երբ փոխհատուցման
վճարման գործընթացն ավարտված է և ԱԵԱ-ները տեղափոխված են և ՎԳՊ
արտաքին մոնիթորինգը իրականացված է: ՎԳՊ-ի շարունակական
առաջադրանքները, ինչպիսիք են բողոքարկումն ու մոնիտորինգը,
կշարունակեն
իրականացվել
շինարարության
փուլում`
ԱԵԱ-ների
հարցադրումներին
ժամանակին
արձագանքը
և
վերաբնակեցման
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ընթացակարգերի պատշաճ իրականացումն ապահովելու նպատակով:
Օրենքը թույլ է տալիս օտարող կողմին դիմելու ՀՀ Կառավարության
համաձայնությանը` հասարակության և պետության կարիքների համար օտարման
ենթակա սեփականության նախնական ուսումնասիրությունն իրականացնելու
նպատակով: Այլ տարբերակի նախընտրության դեպքում, օտարող կողմը պետք է
գրավոր դիմում ներկայացնի Կառավարությանը` սեփականության նախնական
ուսումնասիրություն իրականացնելու մտադրության մասին: Եթե Կառավարությունը
համարի դիմումում բերված տեղեկատվությունը (համաձայն Պետության և
հասարակության կարիքների համար սեփականության օտարման մասին ՀՀ
օրենքի, հոդված 8-ի մաս 2-ի) բավարար, ապա կընդունվի օտարման ենթակա
գույքի նախնական ուսումնասիրության մասին որոշումը: Որոշումը պետք է
սահմանի.


բացառիկ` գերակա հանրային շահը,



օտարման ենթակա սեփականության գտնվելու վայրերը / տեղանքները,



լիազոր մարմինը,



օտարման ենթակա սեփականությունը ձեռքբերողը,



ուսումնասիրության ժամանակահատվածը չի կարող գերազանցել որոշման
ուժի մեջ մտնելուն հաջորդող երկամսյա ժամկետը:

Նախնական ուսումնասիրության իրականացումից հետո (կախված արդյունքներից),
կամ առանց այդ, օտարող կողմը կարող է գրավոր դիմում ներկայացնել
Կառավարություն`
հասարակության
և
պետության
կարիքների
համար
սեփականությունը օտարելու նպատակով, և օտարող կողմի ներկայացրած
տեղեկատվությունը դիտարկելուց հետո (համաձայն Պետության և հասարակության
կարիքների համար սեփականության օտարման մասին ՀՀ օրենքի, հոդված 7-ի մաս
4-ի) Կառավարությանը կարող է ընդունել սեփականությունը բացառիկ` գերակա
շահ ճանաչելու մասին որոշում:
Կառավարության որոշումը ներառում է սահմանումներ` հետևյալի վերաբերյալ.


բացառիկ` գերակա հանրային շահը,



օտարման ենթակա սեփականությունը ձեռքբերողը,



օտարման ենթակա սեփականության գտնվելու վայրերը / տեղանքները,



օտարման գործընթացը սկսելու վերջնաժամկետը, որը շարժական գույքի
դեպքում չի կարող գերազանցել 1 տարին, իսկ անշարժ գույքի դեպքում` 5
տարին,



լիազոր մարմինը,



օտարվող
գույքի
ընթացակարգը:

նկարագրության

արձանագրության

կազմման

Որոշումը կարող է ներառել այլ կարևոր դրույթներ, ինչպիսիք են օտարող կողմի,
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սեփականատերորի
և
պետական
լիազոր
մարմինների
իրավունքների,
պարտականությունների և պարտավորությունների կարգերն ու կանոնները:
Կարգերը և կանոնները կարող են ապահովել ընդունելի փոխհատուցման չափի
և/կամ
բնակեցման պայմանների և սեփականության օտարումից բխող այլ
ծախսերի վերաբերյալ վարվող բանակցությունների դեպքերը և նպատակները:
Օտարման ընթացակարգերի պահպանման նպատակով որոշման մեջ կարող են
ներառվել հետևյալ դրույթները.
 Վերջնաժամկետների սահմանում.
(i) օտարվող գույքի նկարագրության արձանագրության կազմման համար,
(ii) իրականացվող ծրագրերի
ապահովման համար,

ուսումնասիրության

և

վերլուծության

(iii) օտարվող գույքի, գույքի սեփականատերերի և իրավունք ունեցող այլ
անձանց, ինչպես նաև այդ անձանց սոցիալական կարգավիճակի
ուսումնասիրության և վերլուծության ապահովման համար,
(iv) զանգվածային
լրատվամիջոցների
միջոցով
համապատասխան
տեղեկատվության և քննարկումների կազմակերպման ապահովման
համար,
(v) Շինարարական աշխատանքների մեկնարկի համար:
 համակարգման և օտարման ընթացակարգերի ապահովման, ինչպես նաև
օտարվող գույքի նկարագրության արձանագրության կազմման համար
պատասխանատու լիազոր պետական մարմնի որոշում,
 օտարվող գույքի մասով պետական և տեղական ինքնակառավարման
մարմինների միջև պատասխանատվությունների սահմանում,
 շահառուների ներկայացուցիչներին ներառող խորհրդատվական մարմնի
ստեղծում,
 հաշվետվողականության, բողոքարկման, մոնիտորինգի մեխանիզմներ,
 օտարման և փոխհատուցման սկզբունքների և շրջանակի որոշում,
 սեփականատերերի և օտարող կողմի միջև բանակցությունների շրջանակը և
քայլերը:
ՎԳՊ մշակման, վերջնական տարբերակի պատրաստման և իրականացման հետ
կապված գործողությունները, և ներգրավված կազմակերպությունները /
մարմինները ներկայացված են ստորև բերված աղյուսակ 3-ում:
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Աղյուսակ 3. ՎԳՊ մշակման, վերջնական տարբերակի
պատրաստման և իրականացման գործընթաց

No.

Աշխատանքի նկարագրություն

Պատասխանատու
մարմին

A. ՎԳՊ մշակում
A1

Վերջնական նախագիծը պատրաստ է և
վերաբնակեցման ազդեցությունները
բացահայտված են

Նախագծային
կազմակերպություն/Խորհր
դատու

A2

Կառավարության որոշման ընդունում և ԱԵԱ-ների
ծանուցում

Կառավարություն
(ՏԿՏՏՆ օժանդակությամբ)

A3

Մանրամասն ուսումնասիրություն (չափագրում,
մարդահամար, սոցիալ-տնտեսական
ուսումնասիրություն և գնահատում)

Խորհրդատու,
որակավորված
գնահատող, ՏԿՏՏՆ /
Տրանսպորտի ԾԻԿ

A4

Հանրային խորհրդակցություններ

Խորհրդատու, ՏԿՏՏՆ /
Տրանսպորտի ԾԻԿ

A5

ՎԳՊ մշակում

Խորհրդատու (ՏԿՏՏՆ-ի /
Տրանսպորտի ԾԻԿ-ի
օժանդակությամբ)

A6

ՎԳՊ վերանայում / հաստատում / հրապարակում

Կառավարություն / ՀԲ

A7

Մոնիտորինգ իրականացնողի մոբիլիզացում

ՏԿՏՏՆ

A8

Շինարարական աշխատանքների պայմանագրի
ստորագրման հավանություն

ՀԲ

B. ՎԳՊ իրականացում
Հողի օտարման և վերաբնակեցման բյուջեի
տրամադրում

Կառավարություն,
Ֆինանսների
նախարարություն, ՏԿՏՏՆ

B2

Փոխհատուցման գործողությունների պլանի
մանրամասն ժամանակացույց

Տրանսպորտի
ԾԻԿ/Իրականացման
Խորհրդատու
(ՏԿՏՏՆ-ի
օժանդակությամբ)

B3

Տեղափոխման հողակտորների / կառույցների /
տների պատրաստում

Տրանսպորտի ԾԻԿ
(ՏԿՏՏՆ-ի
օժանդակությամբ)

B4

Նոր հողակտորների / կառույցների / տների
գրանցում

Կադաստր, ՏԿՏՏՆ

B5

ԱԵԱ-ներին փոխհատուցման վճարում

ՏԿՏՏՆ / Տրանսպորտի
ԾԻԿ

B6

Առգրավում (դատական կարգով օտարում)

ՏԿՏՏՆ, դատարան(ներ)

B7

ՎԳՊ Ավարտի հաշվետվություն

ՏԾԻԿ

B1
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No.

Աշխատանքի նկարագրություն

Պատասխանատու
մարմին

B8

Շինարարական աշխատանքների մեկնարկի
թույլատվություն

ՏԿՏՏՆ / Տրանսպորտի
ԾԻԿ

B9

Մոնիտորինգ (շարունակական)

Վերահսկող, ՏԿՏՏՆ, ՀԲ

Փաստացի օտարում և փոխհատուցման հատկացում
ՎԳՊ հաստատումից հետո, պետք է իրականացվեն գույքի փաստացի օտարման
գործընթացի իրականացման, փոխհատուցման որոշման և հատկացման բոլոր
միջոցառումները: Այս ամենը ներառում է օտարման պայմանագրերի կնքումը ԱԵԱների հետ, հասանելի գումարի վճարումը, ԱԵԱ-ների տեղափոխումը,
վերականգնման միջոցառումների կատարումը, հրապարակի նախապատրաստումը
կապալառու(ներ)ին տրամադրելու համար, և, վերջապես, շինարարական
աշխատանքները մեկնարկը:
Փոխհատուցումները ներառվելու են Ծրագրի մեջ և վճարվելու են ՀՀ
կառավարության կողմից լիազորված մարմնի կողմից: Փաստացի օտարման
գործընթացի իրականացման և ԱԵԱ-ներին փոխհատուցման հատկացման համար
առաջարկվում է հետևյալ գործընթացն ու ընթացակարգերը.
(i)

ԱԵԱ-ների հետ օտարման պայմանագրերի կնքում. ԱԵԱ-ների հետ
օտարման
պայմանագրերի
կնքումը
կիրականացվի
նոտարական
վավերացմամբ: ԱԵԱ-ները պետք է ներկայացնեն իրենց անձնագրերի
բնօրինակները և այլ անհրաժեշտ փաստաթղթեր` օտարման պայմանագրի
կնքման ժամանակ;

(ii)

Փոխհատուցման վճարումը կիրականացվի 15 օրվա ընթացքում: ԱԵԱ-ների
համար կբացվեն հատուկ բանկային հաշվեհամարներ` փոխհատուցման
վճարման համար կամ նրանք կարող ենք հանդես գալ իրենց ունեցած
բանկային հաշվեհամարներով;

(iii) Տարածքի ազատում: Տարածքի ազատման ժամանակացույցը կսահմանվի
օտարման պայմանագրերով: ԱԵԱ-ները պետք է ազատեն տարածքը իրենց
բանկային հաշիվներին փոխհատուցման գումարը փոխանցելուց հետո`
սահմանված ժամկետում;
(iv) Բացակա ԱԵԱ-ներ: Օտարման պայմանագրեր չեն կնքվի այն ԱԵԱ-ների
հետ, որոնք բացակայում են ՀՀ-ից և չեն լիազորել որևէ մեկին իրենց
փոխարեն հանդես գալու համար: Նշված դեպքերի համար ՏԿՏՏՆ կողմից
կնախաձեռնվի դատական կարգով օտարման գործընթաց: Բացակա ԱԵԱները կարող են ստանալ իրենց փոխհատուցման գումարը նոտարի կամ
դատարանի դեպոզիտային հաշվից` ներկայացնելով սեփականության
իրավունքը
հաստատող
փաստաթուղթ
կամ
լիազորագիր
(ըստ
անհրաժեշտության) նոտարին/դատարան:
39

Փոխհատուցման վճարումը կկատարվի օտարված հողի / կառույցների փաստացի
տիրապետման պահից առնվազն 15 օր առաջ: Որևէ հողակտոր չի տրամադրվի
շինարարական աշխատանքները սկսելու նպատակով ՏԿՏՏՆ-ի տիրապետմանը`
առանց ԱԵԱ-ներին հասանելի փոխհատուցման ամբողջական վճարման: Սակայն,
վեճի կամ այլ պատճառների դեպքում (բացակա կամ մահացած ԱԵԱ և այլն) ՏԿՏՏՆ
կողմից կնախաձեռնվի դատական կարգով օտարման գործընթաց` հիմք ընդունելով
«Հասարակության և պետության կարիքների համար սեփականության օտարման
մասին»
ՀՀ
օրենքի
պահանջները
(Հոդված
13),
մասնավորապես.
գնահատված/հատկացված փոխհատուցման գումարը կփոխանցվի դատարանի
կամ նոտարի դեպոզիտ հաշվին ԱԵԱ-ների անունով մինչև դատական վճռի
կայացումը: Նման դեպքերում Ծրագիրը կարող է տիրապետել հողին միայն
դատարանի վճիռը ուժի մեջ մտնելուց և ՀՀ ԿԱ աշշարժ գույքի կադաստրի
պետական կոմիտեում գրանցվելուց հետո: ՀՀ կառավարությունը, ՏԿՏՏՆ միջոցով,
պատասխանատու է փոխհատուցման, նպաստների ֆինանսավորման համար, և
փոխհատուցման ու վերաբնակեցման միջոցների կառավարման և բավարար
ռեսուրսների ժամանակին հատկացման համար: Խորհրդատուն, ՏԿՏՏՆ /
Տրանսպորտի ԾԻԿ-ի օժանդակությամբ, պատասխանատու կլինի տեղանքին
բնորոշ ՎԳՊ-ների մշակման, հրապարակման, ինչպես նաև խորհրդակցությունների
կազմակերպման համար:

7. ԻՆՍՏԻՏՈՒՑԻՈՆԱԼ ԿԱՐՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
ՏԿՏՏՆ / Տրանսպորտի ԾԻԿ-ն ունի Սոցիալական ազդեցության կառավարման
ծառայություն, որը պետք է կատարի հողի օտարման ու վերաբնակեցման և
մոնիթորինգի իրականացում:
Ծառայությունը կազմված է Սոցիալական
ազդեցության
կառավարման
ծառայության
ղեկավարից
և
Սոցիալական
ազդեցության ու վերաբնակեցման մասնագետից: Ներգրավված լինելով ՏԾԻԿ-ի
կողմից իրականացվող այլ ճանապարհային ծրագրերի մեջ՝ Ծառայության
մասնագետը,
ամեն
դեպքում,
անդրադառնալու
է
այն
սոցիալական
ազդեցություններին, որոնք կարող են ի հայտ գալ վերոնշյալ ծրագրի
իրականացման ընթացքում և կարող է աջակցել Բնապահպանական ու
սոցիալական անվտանգության մասնագետին ԿՆՃԲ ԼՖ 2-ի շրջանակներում: Իսկ
ՀԲ աջակցությունը, մյուս կողմից, կխթանի ՏԾԻԿ-ի կարողությունը նման հարցերին
անդրադառնալիս:
Ստորև բերված նկար 2-ում ներկայացվում են ՎԳՊ-ի իրականացման
միոջացումները և այս ծրագրի ՎԳՊ-ի գործողություններում ներգրավված տարբեր
շահառու մարմինների միջև հարաբերությունները:
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Նկար 2. ՎԳՊ իրականացման միջոցառումներ և շահառուների միջև հարաբերություններ

Տր անս պո ր տի , կ ապի և
տե ղե կ ատվակ ան
տե խնո լ ո գ ի անե ր ի
նախար ար ո ւ թյ ո ւ ն

ՀԲ

ԿԱՌԱՎԱՐ ՈՒ ԹՅՈՒ Ն

Ֆի նանս նե ր ի
նախար ար ո ւ թյ ո ւ ն

ՏՐ ԱՆՍՊՈՐ ՏԻ
ԾԻԳ

Անշ ար ժ գ ո ւ յ ք ի
կ ադաս տր ի
պե տակ ան կ ո մի տե







Խո ր հ ր դ ատո ւ նե ր /
Կապալ առ ո ւ ն ե ր
Նախագ ծ ո ղ
ՎԳՊ մ շ ակ մ ան և
ի ր ակ ան աց մ ան
խո ր հ ր դ ատո ւ
Կապալ առ ո ւ (ն ե ր )
Վե ր ահ ս կ ո ղ
Մո ն ի տո ր ի ն գ
ի ր ակ ան աց ն ո ղ

Տե ղ ակ ան
ի ն ք ն ակ առ ավ ար մ ան
մ ար մ ի ն ն ե ր

Անկ ախ
գ նահ ատո ղ

ԴԱՏԱՐ ԱՆ

ԱԵ Ա-նե ր

8. ՄՈՆԻՏՈՐԻՆԳ
Մոնիտորինգի
միջոցառումները
նախատեսված
են
փոխհատուցման
և
վերաբնակեցման գործոությունների արդյունավետ և ժամանակին իրականացումն
ապահովելու համար:
Հողի
օտարման
և
վերաբնակեցման
ծրագրին
առնչվող
ռիսկերը
/
ազդեցությունները, ակնկալվում է, որ կլինեն սահմանափակ, եթե այդպիսիք
առաջանան: Այս առումով, ՎԳՊ-ի (եթե առկա է) իրականացման մոնիտորինգը և
հաշվետվողականությունը պատրաստվում են վերջնական նախագծի հիման վրա և
ծրագրի իրակակացման ընթացքում առաջացող / ժամանակավոր հողի օտարման և
վերաբնակեցման ազդեցություները (եթե այդպիսիք առաջանան) ՏԿՏՏՆ-ի կողմից
համարվում է բավարար: Ավելին, մոնիտորինգը կապահովի, որ ճանապարհի
երկայնքով տեղակայված բիզնեսների աշխատանքը և հասանելիությունը
չխաթարվի: Առաջարկվում է, որ փոխհատուցման ընթացակարգերը և վճարումները,
ինչպես նաև ԱԵԱ-ների կողմից ներկայացված բողոքները և դատական հայցերը,
մոնիտորինգի ենթարկվեն ՏԾԻԿ-ի բաժնի կողմից:
Մոնիտորինգի
գործողությունները
առաջընթացը` 2 փուլերով.

պետք

է

ուսումնասիրեն

Ծրագրի
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1. վերջնական նախագծի ավարտից
ուսումնասիրություններ սկսելը.

հետո

սակայն

մինչև

հողային



նախարարական,
ազգային
և
տեղական
մակարդակներում
փոխհատուցման գործընթացում ներագրավված կառույցների միջև
տեղեկատվության փոխանակում և առաջադրանքների բաժանում,



տարածքային
(մարզային)
և
տեղական
(համայնքային)
մակարդակներում հանրության իրազակման և խորհրդակցության
գործընթաց,



օտարման գործընթաց` ներառյալ հողի օտարման պայմանագրերը և
օտարման
գրառումները,
ինչպես
նաև
գնահատման
և
բանակցությունների վարման մեխաիզմները,



վերաբնակեցման կարիքը սահմանող չափանիշներ,

2. հողային ուսումնասիրությունների ավարտից հետո, սակայն մինչև
շինարարական աշխատանքներ սկսելը (իրականացման մոնիտորինգ).


տեղեկատվական արշավ և ԱԵԱ-ների հետ խորհրդակցություն,



բողոքարկման մեխանիզմի հաստատում և կիրառում,



ազդեցության ենթակա
փոխհատուցում,



եկամտի կորստի համար վճարներ,



բոլոր
ԱԵԱ-ներին
տրամադրում,



հողի օտարման կարգավիճակ և հողի փոխհատուցման վճարներ,



փոխարինման
բաշխում, և



եկամուտի և կենսամակարդակի վերականգնման գործողություններ,

կառույցների

և

փոխհատուցման

հողատարածքների

/

այլ

ակտիվների

վճարման

կառույցների

համար

ժամանակին

ընտրություն

և

Այն հատվածներում որտեղ բացահայտվել են հողի օտարման և վերաբնակեցման
ազդեցություններ,
շինարարական
աշխատանքների
իրականացումը
չի
թույլատրվելու
մինչև
ԱԵԱ-ներին
փոխհատուցման
և
օժանդակության
տրամադրումը` համաձայն ՎՔՇՓ-ի դրույթների և դատական կարգով օտարման
գործընթացի ավարտի (եթե այդպիսի լինեն):
Շինարարական աշխատանքների ավարտից հետո, պետք է իրականացվի անկախ
մոնիտորինգ` փոխհատուցման վճարների բավարար լինելը, և հողի օտարման ու
վերաբնակեցման գործողությունների արդյունավետությունը ստուգելու նպատակով:
Եթե տեղահանված մարդկանց կենսամակարդակը չի վերականգնվել, պետք է
իրականացվի կենսամակարդակի վերականգնման լրացուցիչ ծրագիր: Քանի որ
ծրագիրը չի կարող դիտարկվել որպես ավարտված, քանի դեռ հասանելի չեն
դարձել ՎԳՊ-ի նպատակները, եթե մոտինորինգը ի հայտ բերի, որ
կենսամակարդակի վերականգնումը տեղի չի ունեցել առաջարկված մեղմացման
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արդյունքում, կարող է պահանջվել մեղմացնող միջոցառումների շտկում`
նպատակներին լիարժեքորեն հասնելու նպատակով: Արդյունքները կներկայացվեն
ՀԲ-ին առաջընթացի պարբերական հաշվետվությունների միջոցով:

9. ԲՈՂՈՔՆԵՐԻ ԼՈՒԾՄԱՆ ՄԵԽԱՆԻԶՄ
ԿՆՃԲ ԼՖ 1 և 2-ի նպատակն է ապահովել արդյունավետ և համակարգված
մեխանիզմ՝ պատասխանելու համար ԱԵԱ-ներից կամ այլ շահառուներից ու
հանրությունից ստացված հարցումներին, արձագանքներին ու բողոքներին:
Արդյունավետ Բողոքարկման մեխանիզմը հնարավորություն է տալիս ԱԵԱ-ներին
բողոքարկելու ցանկացած անընդունելի որոշում կամ գործողություն, որն
առաջանում
է
հողօգտագործման,
սոցիալական,
բնապահպանական
ազդեցությունների կամ Ծրագրի հետ կապված ցանկացած գործողության
արդյունքում: Ծրագիրը` պլանավորման և իրականացման բոլոր փուլերում,
նախատեսում է մասնակցային մեխանիզմի կիրառում: Ակնկալվում է, որ այն
կապահովի, որ ԱԵԱ-ները ներգրավված լինեն ծրագրի ընթացքին և
հնարավորություն
կունենան
իրենց
կարծիքներն
ու
մտահոգությունները
ներկայացնել ՏԾԻԿ-ին: Այնուամենայնիվ, որոշները հնարավոր է շարունակեն
դժգոհել՝ տարբեր պարճառներից ելնելով: Բազմաթիվ բողոքներ են առաջանում
Ծրագրի քաղաքականությունները և ընթացակարգերը թերի հասկանալու
պատճառով, որոնք կարող են արագորեն լուծվել` բողոքող կողմին իրավիճակը
պարզաբանելու արդյունքում:
Ծրագրի ներքո արդեն իսկ ստեղծվել է Բողոքների լուծման մեխանիզմ (ԲԼԽ) ՝ որն
երաշխավորում է, որ որ ազդեցության ենթակա անձիք և այլ շահառուները
հնարավորություն կունենան իրենց բողոքներն ու հարցումները և համայնքի
արձագանքը բարձրաձայնել: Եվ այդ մեխանիզմը կշարունակի գործել ԿՆՃԲ ԼՖ 2-ի
ընթացքում:
ԲԼԽ նախատեսված է բոլոր տեսակի սոցիալական ու
բնապահպանական
բողոքներին
անդրադառնալու
համար,
այդ
թվում՝
վերաբնակեցմանն առնչվող բողոքներին (եթե այդպիսիք առկա են):
Բողոքներն ու հարցերը կարող են ներկայացվել տարբեր ճանապարհներով,
մասնավորապես՝ Տեղական ինքնակառավարման մարմիններ, նախագծող
կազմակերպություններ, ՎԳՔՓ մշակող խորհրդատուներ, վերահսկողություն
իրականացնող խորհրդատուներ, գլխավոր կապալառուներ և ՏԾԻԿ: Վերոնշյալ
յուրաքանչյուր մարմին ունի բողոքարկման իր պատասխանատու անձին, ով
գրանցում և հետևում է բողոքի լուծման ընթացքին:
Վերաբնակեցմանն առնչվող բոլոր բողոքները պետք է փոխանցվեն ՏԾԻԿ: ՏԾԻԿ-ը
պետք է գրանցի բողոքը գրանցամատյանում և ընթացք տա դրա լուծմանը
հնարավորինս սեղմ ժամկետներում: Պատասխանը պետք է ներկայացվի
առավելագույնը 30 օրվա ընթացքում, ինչպես սահմանված է օրենքով: Պատասխան
նամակում պետք է նշել, որ ԱԵԱ կարող է պահանջել հրավիրել Բողոքների լուծման
հանձնաժողով, եթե նա բավարարված չէ իր բողոքի լուծման ընթացքով և ստացված
պատասխանով: Բողոքների լուծման հանձնաժողովը (ԲԼՀ) մի քանի շահառուներից
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կազմված մարմին է, որը կդիտարկի բողոքը/հարցումը ՏԾԻԿ ներկայացուցչի
ղեկավարության ներքո: ԲԼՀ անդամները պետք է ներառեն դիմողին, նրա
պաշտոնական ներակացուցչին (առկայության դեպքում, օրինակ՝ փաստաբան),
համայնքի ներկայացուցիչներին, ցանկալի է ԱԵԱ-ներ (առնվազն մեկ կին
ընդգրկելով), տեղական ինքնակառավարման մարմինների ներկայացուցիչներին,
համապատասխան մասնագետներին (ՎԳՇՓ մշակող խորհրդատուներ, նախագծող,
վերահսկող
խորհրդատուներ,
կապալառու),
անկախ
փորձագետներին
(անհրաժեշտության դեպքում), և ՏԾԻԿ ներկայացուցիչներին: Դիմողը և նրա
պաշտոնական ներկայացուցիչը (առկայության դեպքում, օրինակ՝ փաստաբան) և
այլ մարդիկ/փորձագետներ, ըստ ՏԾԻԿ-ի, ու դիմողի պահանջի ու դրա
ուսումնասիրությունը պետք է ներկայացվեն ԲԼՀ-ին բողոքների լուծման
գործընթացի ընթացքում: Այդ հատվածում գործողություն ծավալող ՀԿ-ներին (եթե
այդպիսիք լինեն) կարելի է տեղեկացնել ԲԼՀ հանդիպումներին որպես դիտորդ
մասնակցելու հնարավորության մասին:
ԲԼԽ չի սահմանափակում դիմողի՝ դատարան դիմելու իրավունքները (ըստ
իրավական կարգավորումների) բողոքի լուծման գործընթացի ցանկացած փուլում:
Բոլոր բողոքները, ինչպես նաև դրանց ուսումնասիրությունն ու լուծման
գործընթացները, պետք է պատշաճ կերպով փաստաթղթավորվեն: Անհրաժեշտ է
ունենալ շարունակական ու համակարգված մոնիտորինգի համակարգ վերլուծելու
համար բոլոր կողմերից ստացված բողոքները, ինչպես նաև դրանց լուծման
գործընթացները և ԱԵԱ-ների վերջնական բավարարվածությունը:
Մանրամասն ԲԼԽ և ընթացակարգերը կսահմանվեն ՎԳՇՓ մշակման փուլում, և
ԱԵԱ-ներն ու ազդեցության ենթակա համայնքները կտեղեկացվեն այդ մասին
հանրային լսումների, տեղեկատվական բրոշյուրների և այլ միջոցներով, որոնք
կսահմանվեն
ՎԳՇՓ-ով:
Այդ
փուլում
բողոքների
լուծման
բոլոր
պատասխանատուների համար հատուկ վերապատրաստման ծրագիր կմշակվի:
ԲԼԽ անդրադառնալու է նաև ԿՆԲ–յան առնչվող բոլոր խնդիրնեին, և բռնության
ենթարկվածների
տվյլաները,
կոնֆիդենցիալ
կերպով,
փոխանցվոմ
են
համապատասխան ծառայություններ/կացարաններ մատուցողներին:

10. ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԼՍՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ՀՐԱՊԱՐԱԿՈՒՄ
Համաձայն ԳՔ 4.12-ի «վարկառուն վաղ փուլում տեղեկացնում է ԱԵԱ-ներին Ծրագրի
հողի օտարման և վերաբնակեցման ասպեկտների մասին և հաշվի է առնում իրենց
կարծիքները ծրագրի նախագծում:»
Սույն ՎԳՇՓ նախագիծըկհրապարակվի ՏԾԻԿ-ի կայքում հայերեն և անգլերեն
լեզուներով, ինչպես նաև բոլոր ազդառու համայնքներում հանրային լսումները
կկազմակերպվեն՝ բոլոր շահագրգիռ կողմերի հետ այն քննարկելու համար:
ՎԳՇՓ այնուհետև վերջնականացվելու է ստացված արդյքւների ներառմամբ, իսկ
հանրային լսումների հանդիպման արձանագրությունը կցվելու է փաստաթղթին:
Համաձայն Էկվատորի սկզբունքների, ՎԳՊ-ն պետք է պատրաստվի ազդեցության
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ենթակա հետաքրքրված կողմերի հետ խորհրդակցելու միջոցով:
Ակնկալվում է, որ հանրային տեղեկացման ու ԱԵԱ-ների ներգրավման գործընթացը
սկսվում է, երբ կայացվում է հողի ուսումնասիրության իրականացման որոշումը: Այս
պահին, ՎԳՊ մշակման գործողությունները նույնպես պետք է սկսվեն: ՎԳՊ-ի
մշակման նախնական փուլում պետք է պատրաստվի հանրային խորհրդակցության
պլան, որը հետագայում կիրականացվի:
Ազդեցության ենթակա շրջանների և համայնքների ղեկավարությունը պետք է
տեղյալ լինի ԿՆՃԲ-ԼՖ 2 ծրագրի մասին: Կարևոր է ստուգել ծրագրին առնչվող
գործողությունների
համար
հասանելի
մարդկային
ռեսուրսները,
և,
անհրաժեշտության դեպքում, ավելացնել աշխատակազմը և/կամ կատարել
ուսուցում:
Ընդհանուր առմամբ, պետք է ապահովվի հետևյալը.


ԱԵԱ-ների Ծրագրին առնչվող կարքիները, մտահոգությունները
մեղմացման առաջարկությունները պետք է հաշվի առնվեն,



համայնքների ղեկավարներն ունեն կարևոր դեր Ծրագրի իրականացման
գործում: Նրանք պետք է տեղեկացված լինեն Ծրագրի բոլոր քայլերի մասին,
ուղեկցեն նախագծողներին և հանդիսանան վերաբնակեցման / բողոքների
լուծման համապատասխան հանձնաժողովի անդամ,



վերջնական նախագիծը պետք է նախագծման ընթացքում քննարկվի
ազդեցության ենթակա յուրաքանչյուր համայնքում,



հանրային իրազեցկամ և տեղեկացման գործողությունները պետք է
իրականացվեն վերջնական նախագծի մշակմանը զուգահեռ և դրանց պետք
է հետևի մանրամասն մարդահամարը և ազդեցության ենթակա
սեփականության / կորուստների գույքագրումը,



ԱԵԱ-ները պետք է տեղեկացվեն կասեցման օրվա մասին, որպեսզի տեղյալ
լինեն,
որ
ծրագրի
ազդեցության
միջանցքում
նոր
շինարարությունը/բարելավումները ենթակա չէ փոխհատուցման,



ԱԵԱ-ները պետք է ստանան տպագիր տեղեկատվական թերթիկ`
փոխհատուցման
և
վերաբնակեցման
իրենց
իրավունքների,
իրավունակության, կանխիկ փոխհատուցման կամ հողի / կառույցի
փոխանակման և բողոքարկման ընթացակարգերի մասին, ներառյալ
պատասխանատու պաշտոնյաների հետ կապ հաստատելու համար
տվյալները,



խոցելի ԱԵԱ-ները
օժանդակություն:

պետք

է

իրավունք

ունենան

ստանալու

և

հատուկ

ՎԳՊ օրինակները պետք է թարգմանվեն Հայերեն լեզվով և հասանելի
լինեն ԱԵԱ-ների և այլ շահառուների համար համապատասկան մատչելի վայրերում,
մասնավորապես ծրագրի իրականացման տարածքում: Շահառու շրջանների
(մարզերի) և համայնքների իշխանությունները դիտարկվում են որպես հարմար
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վայրեր:
Ազդեցության ենթակա համայանքների ղեկավարների հետ նախագծման և
ծրագրի իրականացման ընթացքում պետք է անցկացվեն խորհրդակցություններ:
Տեղեկատվությունը պետք է ներառի հասանելի փաստաթղթերը և քարտեզները,
ինչպես նաև տեղեկատվական բրոշյուրները: Փաստաթղթերը պետք է նախապես
հրապարակվեն, ինչը բավարար ժամանակ կընձեռի հետաքրքրված և ազդեցության
ենթակա կողմերին ՎԳՊ-ի վերաբերյալ իրենց մեկնաբանությունները և
մտահոգությունները ներկայացնելու համար:

1. ԱՐԺԵՔ ԵՎ ԲՅՈՒՋԵ
ՀԲ ԳՔ 4.12-ը սահմանում է, որ «ծրագրի նպատակներին հասնելու համար
անհրաժեշտ վերաբնակեցման գործողությունների ամբողջական արժեքները
ներառված են ծրագրի ընդհանուր արժեքում: Վերաբնակեցման արժեքը, ինչպես և
այլ ծրագրային գործողությունների արժեքները դիտարկվում են որպես ծրագրի
տնտեսական օգուտներին հասնելու համար ծախսեր, և վերաբնակեցվողների
ցանկացած զուտ օգուտները (համեմատած «առանց ծրագրի» տարբերակի հետ)
գումարվում են ծրագրի օգուտներին: Վերաբնակեցման բաղադրիչները կամ
առանձին վերաբնակեցան ծրագրերը չպետք է ինքնին լինեն տնտեսապես
կենսունակ, սակայն պետք է լինեն ծախսածածկող» (ԳՔ. 4.12):
Կառավարությունը պարտավորություն է ստանձնելու ՎԳՊ իրականացման բոլոր
ծախսերի համար՝ ներառյալ փոխհատուցման և վարչարարության ծախսերը : ՎԳՊի բյուջեի բաժինը կներառի (i) փոխհատուցման միավոր գները ազդեցության
ենթակա բոլոր ակտիվների համար և նպաստները, (ii) փոխհատուցման միավոր
գների հաշվարկման մեթոդաբանությունը, և (iii) փոխհատուցման բոլոր ծախսերի
աղյուսակը, ներառյալ վարչարարական և չնախատեսված ծախսերը: Մոնիտորինգի
առաջադրանքի գները և ուսումնասիրությունների պատրաստման և ՎԳՊ-ի
մշակման ծախսերը պետք է հատկացվեն ծրագրի բյուջեից:
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Հավելված I: Վերաբնակեցման գործողությունների պլանի ձևաչափ

1. Ներածություն
Այս բաժինը ներառում է ծրագրի հակիրճ նկարագրությունը, հողի օտարում և
վերաբնակեցում պահանջող ծրագրի բաղադրիչների նկարագիրը, ինչպես նաև
հողի օտարման և վերաբնակեցման ընդհանուր գնահատականները:
2. Վերաբնակեցման նվազեցում
Այս բաժինը ներառում է տեղահանման մինիմիզացմանն ողղված ջանքերի և այդ
ջանքերի արդյունքների հակիրճ նկարագրությունը:
3. Մարդահամար և սոցիալ-տնտեսական ուսումնասիրություններ
Այս բաժինը ներառում է մարդահամարի արդյունքները, ակտիվների գույքագրումը,
բնական
ռեսուրսների
գնահատումները,
և
սոիցիալ-տնտեսական
ուսումնասիրությունները, ազդեցությունների և ազդեցության ենթակա անձանց
բացահայտումը, տարբեր ուսումնասիրությունների արդյունքների վերաբերյալ
ազդեցության ենթակա անձանց հետ խորհրդակցությունների ամփոփումը:
4. Իրավական շրջանակ
Այս բաժինը ներառում է վերաբնակեցմանն առնչվող համապատասխան տեղական
օրենքների նկարագրությունը, տեղական օրենքների և ՀԲ քաղաքականությունների
միջև բացերի բացահայտումը, անհամաձայնությունների լուծմանն ուղղված ծրագրին
առնչվող մեխանիզմների նկարագրությունը: Բաժինը նույնպես սահմանում է
իրավունակության և փոխհատուցման սկզբունքները և ընթացակարգերը:
5. Վերաբնակեցման վայրեր
Այս բաժինը ներառում է տեղափոխման վայրերի / հողերի / տների
անհրաժեշտության և ԱԵԱ-ների հետ խորհրդակցության և պոտենցիալ բնակելի
վայրերի բացահայտմանը, առավելությունների և թերությունների գնահատմանը, և
վայրերի ընտրությանը ներգրավման վերլուծությունը: Նույն բաժինը ներառում է նաև
գնումների, վերաբնակեցման վայրերի հատկացման, ներառյալ հատկացված
հողակտորների սեփականության կամ օգտագործման իրավունքի տրամադրման
մեխանիզմների նկարագրությունը:
6. Եկամտի վերականգնում
Այս
բաժինը
ներկայացում
է
լրացուցիչ
տնտեսական
վերականգնման
մեխանիզմները և ԱԵԱ-ների եկամուտների վերականգնման ռազմավարությունը,
ինչպես նաև նկարագրում է դրանց կառուցվածքային, ֆինանասական և
տեխնիկական ասպեկտները:
7. Ինստիտուցիոնալ միջոցառումներ
Այս բաժինն անդրադառնում է ՎԳՊ-ի վերջնական տարբերակի մշակման,
իրականացման և մոնիտորինգի, ներառյալ համակարգման և կարողությունների
զարգացման, կառուցվածքային միջոցառումներին: Այս բաժինը նույնպես
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նկարագրում է ՎԳՊ-ի անկախ մոնիտորինգի, գնահատման և ֆինանսական
աուդիտի, ինչպես նաև անհրաժեշտության դեպքում ուղղիչ միջոցառումների
ժամանակին իրականացման ապահովման մեխանիզմները:
8. Իրականացման ժամանակացույց
Այս բաժինը ներկայացնում է ՎԳՊ-ի իրականացման քայլերի ժամանակագրական
հերթականությունը,
ներառյալ
յուրաքանչյուր
գործողության
համար
պատասխանատու մարմնի բանահայտումը, վերաբնակեցման իրականացման և
շինարարական աշխատանքների մեկնարկի միջև կապը նկարագրող ամսեկան
կտրվածքով իրականացման ժամանակացույցի մշակումը:
9. Մասնակցություն և խորհրդակցություն
Այս բաժինը ներառում է խորհրդակցության / մասնակցության գործընթացի
նկարագրությունը, ներառյալ ՎԳՊ-ի վերաբերյալ ԱԵԱ-ներին և շահառուներին
տեղեկատվության տարածման պլանի մշակումը, և ԱԵԱ-ների ու այլ շահառուների
ներգրավումը իրականացմանը և մոնիտորինգին:
10. Բողոքների լուծում
Այս բաժինը ներկայացնում է բողոքների գրանցման և դրանց արձագանքնման
գործընթացի քայլ-առ-քայլ նկարագրությունը, բողոքների լուծման գործում
ներգրավված
մարմինների
և
պաշտոնատար
անձանց
վերաբերյալ
տեղեկատվությունը:
11. Մոնիտորինգ և գնահատում
Այս բաժինն անդրադառնում է ներքին և արտաքին մոնիտորինգի գործընթացին,
ներառյալ հիմական ցուցանիշների, մոնիտորինգի մեթոդաբանության, ներգրավված
մարմինների,
մոնիտորինգի
ժամանակացույցի,
հաշվետվողականության
պահանջների սահմանումը:
12. Արժեք և բյուջե
Այդ բաժինը ներառում է վերաբնակեցման բյուջեի մանրամասնությունները (ըստ
արժեքը և ըստ տեսակի` բոլոր վերաբնակեցման ծախսերի համար, ներառյալ
պլանավորումը
և
իրականացումը,
կառավարումը
և
վարչարարությունը,
մոնիտորինգը և գնահատումը, և չնախատեսված ծախսերը):
Հավելվածներ
ՎԳՊ-ն կարող է ներառել մի շարք հավելվածներ, մասնավորապես.
 ԱԵԱ-ների ցանկը` բոլոր ազդեցություններով և կորուստներով
 ԱԵԱ-ների օրինականացման պլան (ըստ անհրաժեշտության)
 մարդահամարի
և
ուսումնասիրության
գործիքների
պատճենները,
հարցազրույցների ձևաչափերը, և ցանկացած այլ հետազոտաման
գործիքները,
 բոլոր հանրային խորհրդակցությունների մասին տեղեկատվությունը,
ներառյալ
հայտարարությունները,
հանրային
հանդիպումների
ժամանակացույցերը, մասնակիցների ցանկերը,
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ՎԳՊ-ի իրականացման մոնիտորինգի և հաշվետվողականության համար
օգտագործվելիք ձևաչափերի օրինակները
Տեխնիկական առաջադրանք ՎԳՊ Իրականացման Խորհրդատուի (եթե
այդպիսին լինի) և Արտաքին մոնիթորինգի գործակալության համար:
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Հավելված II: Հղումներ


ԱԶԲ, ՏԿՏՏՆ, Հայաստան: Հյուսիս-հարավ ճանապարհային միջանցքի
ներդրումային ծրագիր. Հողի օտարման ու տարաբնակեցման շրջանակ,
Հայաստան, 2010թ.



ԱԶԲ, ՏԿՏՏՆ, ՀայաստանՀյուսիս-հարավ ճանապարհային միջանցքի
ներդրումային ծրագիր, Ծրագիր 2 (Աշտարակ- Թալին), Հողի օտարման ու
տարաբնակեցման շրջանակ, Հայաստան, 2010թ.



ՀԲ, Fichtner, Էլեկտրահաղորդման գծի վերակառուցման ծրագիր՝
Հրազդանից Շինուհայր միջանցք, Վերաբնակեցման քաղաքականության
շրջանակային փաստաթուղթ, Հայաստան, 2011թ.



Միջազգային ֆինանսական կորպորացիա (ՄՖԿ): Վերաբնակեցման
գործողությունների պլանի մշակման ձեռնարկ



Վերակառուցման և զարգացման միջազգային բանկThe International Bank for
Reconstruction and Development / Համաշխարհային բանկ՝ Ոչ կամավոր
վերաբնակեցման ժողովածու. Զարգացման ծրագրերի պլանավորում և
իրականացում , 2004թ.



ՀՀ սահմանադրություն, Երևան, Հայաստան, 2005



ՀՀ հողային օրենսգիրք, Երևան, Հայաստան, 2001



ՀՀ քաղաքացիական օրենսգիրք, Երևան, Հայաստան, 1998



Հասարակության և պետության կարիքների համար
օտարման մասին ՀՀ օրենք Երևան, Հայաստան, 2006



Անշարժ գույքի գնահատման մասին ՀՀ օրենք, Երևան, Հայաստան, 2005



Անշարժ գույքի գնահատման մասին ազգային ստանդարտ, Երևան,
Հայաստան, 2006

սեփականության
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Հավելված III. ԿՆՃԲԾ երկրորդ լրացուցիչ ֆինանսավորման համար
ԲՍԿՇ և ՎՔՖ վերաբերյալ հանրային լսման արձանագրություններ
ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ԵՎ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՇՐՋԱՆԱԿԸ ԵՒ
ՎԵՐԱԲՆԱԿԵՑՄԱՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՇՐՋԱՆԱԿԸ
ԿԵՆՍԱԿԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՑԱՆՑԻ ԲԱՐԵԼԱՎՄԱՆ ԾՐԱԳՐԻ
2-ՐԴ ԼՐԱՑՈՒՑԻՉ ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՄԱՆ ՀԱՄԱՐ
Ամսաթրվ՝ Փետրվարի 22, 2019
Վայրը` Տրանսպորտի ծրագրերի իրականացման կազմակերպություն, Տիգրան
Մեծի փող. 4, Երեւան
Հանդիպումը հրավիրվել էր ժամը 12: 00-ին:
Հանդիպմանը ներկա էին 17 մասնակիցներ (13 տղամարդ եւ 4 կին), այդ թվում,
Տրանսպորտի ծրագրերի իրականացման կազմակերպություն ներկայացուցիչները,
Տրանսպորտի, կապի եւ տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարության,
Բնապահպանության նախարարության, Տարածքային զարգացման և կառավարման
նախարարության ու մարզպետարանների ներկայացուցիչները:
Հանդիպումը բացեց Կենսական նշանակության
ճանապարհների ցանցի
բարելավման ծրագրի (ԿՆՃԲԾ) ղեկավար Լյուդմիլա Աղաբեկյանը եւ ողջունեց
մասնակիցներին:
Նա
մասնակիցներին
տեղեկացրեց,
որ
Հայաստանի
կառավարությունը դիմել է Համաշխարհային բանկին՝ Կենսական նշանակության
ճանապարհների բարելավման ծրագրի Երկրորդ լրացուցիչ ֆինանսավորման
(ԿՆՃԲԾ ԼՖ2) իրականացման համար անհրաժեշտ լրացուցիչ 15 միլիոն ԱՄՆ
դոլարի չափով վարկ ստանալու նպատակով: Այն կուղղվի Հայաստանի տարբեր
մարզերում տեղական ճանապարհների վերանորոգմանը 2020-2021 թթ. ընթացքում:
Նա անդրադարձավ ԿՆՃԲ ԼՖ2-ի ակնկալվող արդյունքներին, այդ թվում
զբաղվածության ապահովման միջոցով գյուղական համայնքների անմիջական
տնտեսական խթանմանը, ինչպես նաև կենսական նշանակություն ունեցող
բարելավված ենթակառուցվածքի երկարաժամկետ արդյունավետությանը: Բացի
տնտեսական օգուտներից (տարածաշրջանային զբաղվածություն, շուկաների
հասանելիություն գյուղատնտեսական ապրանքների համար և այլն), գյուղական
բնակչությունը զգալի առավելություններ կունենա կրթական, սոցիալական և
բժշկական ծառայությունների ավելի մատչելի դառնալու արդյունքում:
Նա ներկայացրեց հանրային խորհրդատվության նպատակը եւ համառոտ
նկարագրեց ԿՆՃԲ
ծրագրի իրականացման գործընթացը, ինչպես նաև 2-րդ
լրացուցիչ
ֆինանսավորման
պատրաստման
համար
իրականացվող
աշխատանքները:
Տիկին
Աղաբեկյանը
ներկայացրեց
ճանապարհային
հատվածները եւ արդեն իրականացված աշխատանքները, ինչպես օրինակ առաջին
տարվա ճանապարհների համար նախապատրաստված նախագծերը ու առաջին
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տարվա ճանապարհահատվածների համար նախատեսված աշխատանքները:
Այնուհետև
նա
անդրադաձավ
շրջակա
միջավայրի
եւ
սոցիալական
վերլուծությունների
կարեւորութանը,
որոնք
իրականացվել
են
ծրագրի
նախապատրաստական փուլում:
Տիկին Աղաբեկյանը նշեց, որ քննարկվող փաստաթղթերը տեղադրվել են ՏԾԻԿ-ի եւ
ՏԿՏՏ նախարարության ինտերնետային կայք էջերում:
Բնապահպանական և սոցիալական կառավարման (Բ Ս Ք Փ ) և Վերաբնակեցման
(Վ Ք Շ Փ )
տպագիր
քաղաքականության
շրջանակային
փաստաթղթերի
տարբերակները, ինչպես նաև ծրագրի վերաբերյալ հիմնական տվյալների և այս
երկու շրջանակների մեկ էջանոց ամփոփագիրը, տրամադրվել են մասնակիցներին:
Բացի այդ, ամփոփագիրը նաև սահմանում է ԲՍՇՔ-ում ընդգրկված գենդերային
բռնության վերաբերյալ նոր կանոնակարգերը:
ՏԿՏՏ նախարարությունը կրում է ԿՆՃԲ Ծրագրի իրականացման հիմնական
պատասխանատվությունը և պատվիրակել է իրականացման գործառույթները ՏԾԻԿ
ՊՈԱԿ-ին:
Տիկին
Շուշան
Քուրքչիյանը,
Տրանսպորտի
ԾՒԿ-ի
սոցիալական
եւ
բնապահպանական երաշխիքների մասնագետը, ներկայացրեց ԿՆՃԲ ծրագրի
երկրորդ ֆինանսավորման համար մշակված Բնապահպանական և սոցիալական
կառավարման
և
Վերաբնակեցման
քաղաքականության
շրջանակային
փաստաթղթերը:
Թարմացված ՎՔՇ փաստաթուղթի շրջանակներում ներկայացվեցին վերջինիս
նպատակները և փաստաթղթով նախատեսված մոտեցումները: Ընդգծվեց, որ
ծրագիրը չի նախատեսում նոր ճանապարհների կառուցում, և վերանորոգման
աշխատանքները
նախատեսվում
է
իրականացնել
գոյություն
ունեցող
ճանապարհների ծրագծով:
Մասնակիցներին տրամադրվել է տեղեկատվություն Համաշխարհային բանկի
կողմից «Ոչ կամավոր վերաբնակեցման» գործառնական քաղաքականության և
Հայաստանի Հանրապետության համապատասխան օրենսդրության վերաբերյալ,
վերջիններիս բացերի բացահայտման եւ այդ բացերի հասցեագրելու առաջարկված
մոտեցումների վերաբերյալ:
Ներկայացվել են նաև իրավասությունների և
փոխհատուցման մեխանիզմները, որոնք կկիրառվեն ծրագրի շրջանակներում,
ինչպես նաև հողերի
օտրման/վերաբնակեցման
գործընթացի
մշակման,
վերանայման, հաստատման և իրականացման մեջ
ներգրավված հիմնական
հաստատությունները: Անդրադարձ է կատարվել նաև Վերաբնակեցման
գործողությունների պլանի (Վ Գ Պ ) մշակման եւ իրականացման քայլերին, որին
հետևել է մոնիտորինգի մանրամասն ներկայացումը: Մասնակիցներին մանրամասն
ներկայացվել է Բողոքների լուծման մեխանիզմը (ԲԼՄ),
նշվել է, որ բացի
սովորական բողոքներից և դիմումներից այն ծառայելու է որպես Գենդերային
բողոքների
հիմքով կատարված բռնություններին (Գ Հ Բ ) վ ե ր աբ ե ր վ ո ղ
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ո ւ ղ ղ ո ր դ մ ան մ ի ջ ո ց ՝

համաձայն Համաշխարհային բանկի կողմից ներմուծված

նոր կանոնակարգերի:
ԲՍԿՇ փաստաթուղթի
ներկայացումը վերաբերվում էր
ԲՍԿՇ-ի մշակման
նպատակներին, փաստաթղթում նշված խնդիրներին և դրանց հասցեագրմանը:
Տեղեկատվություն
է
տրամադրվել
նաեւ
Համաշխարհային
բանկի
համապատասխան Գործառնական
քաղաքականության և այն գործարկելու
չափանիշների վերաբերյալ, Հայաստանի Հանրապետության համապատասխան
օրենսդրության և ընթացիկ նախագծում ներգրավված հաստատությունների մասին:
Անդրադարձ կատարվեց տեղական ճանապարհների վերանորոգման հետ կապված
շրջակա միջավայրի պոտենցիալ ազդեցություններին, ինչպես նաեւ հիմնական
մեղմացնող միջոցառումներին, որոնք կարող էին օգտագործվել ազդեցությունների
կանխարգելման կամ նվազեցման նպատակով: Մասնակիցները տեղեկացվեցին
նաև բնապահպանական եւ սոցիալական կառավարման պլանների (ԲՍԿՊ)
բովանդակության եւ այդտեղ նշված գործառույթների վերաբրեյալ, որոնք
կպատրաստվեն յուրաքանչյուր ճանապարհային հատվածի համար, ինչպես նաև
վերահսկման բնապահպանական մշտադիտարկման ստուգաթերթերի վերաբերյալ:
Վերջինս կօգտագործվի ԲՍԿՊ- ի իրականացման և ՏԾԻԿ- ի ու Տեխհսղողի
կողմից կապալառուի գործունեության մոնիտորինգի համար:
Տիկին Քուրքչիյանը
ընդգծեց, որ Համաշխարհային բանկի Գործառնական
քաղաքականության համաձայն, առաջարկված ծրագիրը դասակարգվել է որպես
«B» կատեգորիա, ինչը նշանակում է, որ Ծրագրի շրջանակներում վերաբնակեցման
ազդեցություն չի նախատեսվում, սակայն մշակված ՎՔՇՓ-ն թույլ է տալիս ՏԾԻԿ-ին
և
ՏԿՏՏ
նախարարությանը
անհրաժեշտության
դեպքում
հասցեագրել
վերաբնակեցման/ օտարաման հնարավոր խնդիրները:
Մասնակիցները հրավիրվեցին հարց եւ պատասխան ֆորմատով քննարկամնը:
Հանրային լսման ընթացքում բարձրացված հիմնական հարցերն ու տրամադրված
պատասխանները համառոտ ամփոփված են ստորեւ:
Հարցուպատասխան
1.Հարց (Բնապահպանության նախարարության ներկայացուցիչ)- Քանի՞ երթևեկելի
գոտի ունեն ճանապարհները։
Պատասխան- Երկկողմանի ճանապարհներ են, հիմնականում 6 մ լայնություն
ունեն։
2. Հարց (Արարատի մարզի ներկայացուցիչ)- Դուք ասացիք, որ որոշ
ճանապարհների նախագծերը պատրաստ են։ Լավ կլինի, եթե ճանապարհների
նախագծերը դիտարկվեն նաև մարզպետարաններում։ Մասնավորապես, ՆորաշենԴվին ճանապարհահատվածում խորհրդային ժամանակներում աշխատանքներ են
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կատարել, հենապատեր են կառուցվել, իջվածք է առաջացել և ձյան, անձրևների
պատճառով անհնար է դառնում մեքենաների երթևեկը։
Պատասխան- Ճանապարհի եզրով չթույլատրված կերպով անցել է գազատարը, և
այդ գազատարի տակ ոչ մի մեխանիզմ չի կարող աշխատել։ Ինչ վերաբերում է
հենապատերին, ապա դրանց հետ կապված՝ մանրամասն նախագիծը ինժեներների
մոտ կա, կարող եք նայել և տեսնել, թե ինչ լուծումներ են տրվել։
3.Հարց (Արարատի մարզի ներկայացուցիչ)- Ճանապարհի վրա պետք է
ապահովվեն թեքությունները, որպեսզի ջուրը չմնա վրան։ Արևշատ-Աբովյան արդեն
վերանորոգված ճանապարհահատվածի մոտ բնակվող բնակիչներից մեկը բողոքել
էր մարզպետին, որ հարևանի քամաջուրը, տանիքի ջուրը լցվում են իր տունը։
Պատասխան- Հարցին ծանոթ ենք, խնդիրը կարգավորվել է, ինժեները կարող է
մանրամասնությամբ
ներկայացնել։
Նախագծման
փուլում
ջրահեռացման
համակարգերին շատ կարևոր և կենտրոնական դերակատարություն է տրվում,
որովհետև
մեր
կատարած
ներդրման
որակը
և
երկարակեցությունը
պայմանավորված է նաև դրանով։ Բոլորս դա հստակ գիտակցում ենք։ Ներդրումը
կատարելիս նախագծողը բազմաթիվ հարցեր լուծում է, բացի այդ, շինարարներն էլ
գյուղում աշխատանքներ կատարելիս, գյուղացիների ցանկացած խնդրի փորձում է
լուծում տալ, անկախ նրանից, այդ խնդիրն առնչվում է ճանապարհին, թե ոչ։
Մոտեցումը միշտ այդպիսին է եղել։ Պայմանավորվենք այսպես. համայնքներում
անցկացվելիք հանրային լսումներին, որտեղ ներկա են լինելու Տրանսպորտային
ծրագրերի իրականացման կազմակերպության և նախագծող ընկերության թիմերը,
կհրավիրենք նաև մարզպետարանների ներկայացուցիչներին։ Եթե հարմար գտնեք,
կուղարկեք ձեր մասնագետներին։
4.Հարց-(Արարատի
մարզի
ներկայացուցիչ)–Հովտաշեն
համայնքում
վերանորոգված ճանապարհի կողնակները խճապատ են։ Ավելի նպատակահարմար
չէ՞ր լինի, որպեսզի կողնակներն ասֆալտապատ լինեին։ Քանի որ գյուղական
համայնքներում գրունտը կավային է, մեքենաները հաճախ դաշտերում խրվում են
կավի մեջ, դուրս գալիս կողնակների վրա, և դժվարություններ են ստեղծվում։
Պատասխան-Կողնակներին առաջադրվող բոլոր պահանջները, որոնք սահմանված
են
նորմատիվներով,
պահպանվում
են։
Շինարարության
ընթացքում
աշխատանքներին և՜ տեխհսկողը, և՜ ինժեները աչալրջորեն հետևում են։ Մինչև
գերատեսչական հանձնաժողովը չդիտարկի ճանապարհը, չարձանագրի, որ որակը
համապատասխանում է չափանիշներին, ճանապարհը չի ընդունվի։ Իսկ ինչ
վերաբերում է կողնակների ասֆալտապատմանը, ապա դա բավականին թանկ
արժե։ Աշխատանքներն անում ենք մեր ունեցած հնարավորությունների
շրջանակներում։
5.Հարց (Արագածոտնի ներկայացուցիչ)- Վերանորոգումից հետո ճանապարհը
քանի՞ տարի է երաշխիքային սպասարկման փուլում գտնվում։
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Պատասխան- Մեր ծրագրով շինարարի կողմից երաշխիքային սպասարկման
ժամկետը մեկ տարի է։ Սակայն որքան էլ շատ ներդրում կատարվի, որքան էլ շատ
բարեկարգ ճանապարհ ունենանք, եթե այն չպահպանվի, մի քանի տարի անց
ճանապարհի վրա կատարված ներդրումը կփոշիանա։ Այնպես որ՝ ճանապարհի
պահպանման հարցին պետք է շատ մեծ ուշադրություն դարձվի։
Առաջարկ (Արագածոտնի ներկայացուցիչ)- Մարզերում ճանապարհաշինական
ծրագրեր
իրականացնելիս,
նախագծեր
կազմելիս
նպատակահարմար
է
համագործակցել
տվյալ
ճանապարհի
պահպանությունն
իրականացնող
կազմակերպության հետ, քանի որ վերջիններս շատ մանրամասնորեն տեղյակ են
այդ ճանապարհի հետ կապված բոլոր խնդիրներին, տարածքի բնակլիմայական
պայմաններին և այլն։
6.Հարց-(Գեղարքունիքի
ներկայացուցիչ)Մարզային
նշանակության
ճանապարհները վերանորոգվում են, համայնքի ղեկավարները ստորագրում,
ընդունում են ճանապարհը, մեկ տարի անց դրանք հանձնվում են
մարզպետարանների շահագործման։ Եվ մինչև վերակառուցումը և վերակառուցման
ընթացքում որևէ լիազորություն չունեցող մարզպետարանը շահագործման է
վերցնում ճանապարհը՝ իր խնդիրներով հանդերձ։ Շատ դեպքերում համայնքների
ղեկավարները մասնագետներ չեն և չեն կարող խորությամբ հասկանալ
նախագծերից, նույնը վերաբերում է համայնքների բնակիչներին։ Մինչև վերջնական
նախագիծը ընդունելը մարզպետարանը նույնպես պետք է գործուն մասնակցություն
ունենա այս գործընթացում։
Պատասխան- Խնդիրը օրենսդրության տիրույթում է։ Որքան էլ մենք բարի կամք
դրսևորենք,
մարզպետարաններին
տեղեկացնենք,
ներգրավենք
մեր
աշխատանքներին, միևնույն է, դա կլինի ընդամենը մեր սուբյեկտիվ ցանկությունը։
Առավել նպատակահարմար կլինի, որպեսզի հարցը հիմնավոր լուծում ստանա և
բերվի օրենսդրական դաշտ։
7. Հարց-(Գեղարքունիքի ներկայացուցիչ)- Աղբրաձոր հատվածում ճանապարհի
երթևեկելի հատվածը և կոպճային ծածկը նույն հարթության վրա են։ Հնարավո՞ր է
կոպճային ծածկը բարձրացնել մեկ մետրով։
Պատասխան – Ձեր նշած տարբերակը շատ ծախսատար է։ Եղանակային
պայմանների բարելավումից հետո միասին կգնանք, կդիտենք ճանապարհը,
ֆիքսենք ամենավտանգավոր հատվածները, և ինչ հնարավոր է, կանենք։
8. Առաջարկ- (Լոռու մարզի ներկայացուցիչ)- Եղեգնուտի ճանապարհին
հենապատի խնդիր կա, որը քայքայվում է։ Իսկ Մ6-ի մասում սննդի կետ կա, որտեղ
մեքենաներ են կայանում, եթե մեծ մեքենաներ են անցնում, դժվարանում է երթևեկը։
Հարցը հնարավո՞ր է լուծել։
Պատասխան- Խնդրում ենք Ձեր առաջարկները գրավոր ուղարկել։ Նախագծային
կազմակերպությանը կտրվեն Ձեր առաջարկները։
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9. Հարց. Ծրագրի իրականացման ընթացքում արտանետումները վերահսկվելու՞են:
Ինչ պիտի արվի, եթե արտանետման մակարդակը բարձր է ընդունելի նորմերից:
Պատասխան.
Հատուկ
ընկերությունը
(Տեխնիկական
վերահսկողության
ընկերությունը) կվարձվի շինարարության ընթացքում արտանետումների, փոշու եւ
աղմուկի մակարդակի մոնիտորինգի համար: Կապալառուի պայմանագրով
համապատասխան մեքենաների և սարքավորումների մատուցումը կվերանայվի,
ինչը թույլ կտա նվազագույնի հասցնել այդ խնդիրը և ապահովել արտանետումների,
փոշու և աղմուկի ընդունելի մակարդակները: Եթե մոնիտորինգի արդյունքում
հայտնաբերվի Բնապահպանական և սոցիալական կառավարման պլանի
անհամապատասխանություն, Կապալառուն կտուգանվի, մի քանի տուգանքներից
հետո Պայմանագիրը կարող է դադարեցվել:
Հանդիպումը ավարտվել է 13.50:
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Հանրային լսման լուսանկարներ
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Վերաբնակեցման քաղաքականության շրջանակային փաստաթուղթ
Կենսական նշանակության ճանապարհացանցի բարելավման ծրագիր (ներառյալ լրացուցիչ ֆինանսավորումը)
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