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Ուրախٳթյամբ ներկայացնٳմ ենք Լիդիանի առաջին 

Կայٳն զարգացման զեկٳյցը, որը թٳյլ կտա շահա-

գրգիռ կողմերին գնահատել մեր ստանձնած պարտավո-

րٳթյٳնների կատարման ընթացքը:

Այս զեկٳյցը Հայաստանٳմ միջազգային լավագٳյն չա-

փանիշներին համապատասխանող հանքի կառٳցման 

և շահագործման ճանապարհին մեր ձեռնարկած հեր-

թական կարևոր քայլն է: 

Կայٳն զարգացման նշանակٳթյٳնը մեր ընկերٳթյան 

ընդհանٳր ռազմավարٳթյան համատեքստٳմ առաջ-

նային է, և մենք գործադրٳմ ենք հնարավոր բոլոր ջան-

քերն ٳ միջոցները ստանձնած պարտավորٳթյٳնների 

կատարٳմն ապահովելٳ համար: Մենք ٳնենք հիանա-

լի, աշխատասեր և իր գործին նվիրված թիմ՝ Կայٳն զար-

գացման գծով փոխնախագահ Ռոբերտ Քարٳի ղեկա-

վարٳթյամբ: Թիմի կազմٳմ աշխատٳմ են բնապահ-

պանٳթյան, սոցիալական զարգացման և տեխնիկա-

կան անվտանգٳթյան գծով առաջատար տեղացի և միջ-

ազգային մասնագետներ: Ստանձնած պարտավորٳ-

թյٳնների կատարման գործٳմ մեզ սատարٳմ են մեր 

ներդրողները, մասնավորապես՝ Վերակառٳցման և 

զարգացման եվրոպական բանկը (ՎԶԵԲ) և այլք:

Կայٳն զարգացման տեսանկյٳնից մեզ համար առաջ-

նահերթ ٳղղٳթյٳններն են՝ աշխատանքային և հա-

մայնքների անվտանգٳթյٳնն ٳ առողջٳթյٳնը, բնա-

պահպանական ազդեցٳթյٳնների կառավարٳմը, հա-

մայնքների ներգրավٳմն ٳ զարգացٳմը, տեղական 

կադրերի հավաքագրٳմն ٳ ընդհանٳր տնտեսական 

ցٳցանիշների ապահովٳմը, թափանցիկٳթյٳնն ٳ 

արդյٳնավետ կառավարٳմը: 

2016թ. հանքարդյٳնաբերٳթյան համար գլոբալ անբա-

րենպաստ կանխատեսٳմների ֆոնին՝ Ամٳլսար ծրագ-

րին հաջողվեց գրանցել որոշակի հաջողٳթյٳններ: 

Մենք վերանայեցինք և ավարտٳն տեսքի բերեցինք 

Բնապահպանական և սոցիալական ազդեցٳթյٳնների 

գնահատման գործընթացը, որն իրականացվել է միջ-

ազգային լավագٳյն չափանիշներով և առաջատար 

փորձագետների ٳ շահագրգիռ կողմերի բազմակողմա-

նի խորհրդատվական աջակցٳթյամբ: Ամٳլսարի տե-

ղամասٳմ կազմակերպված արարողٳթյամբ մեկնար-

կեց հանքի շինարարٳթյٳնը, որի ավարտին կհաջորդի 

2018թ. կեսերին նախատեսված հանքի շահագործման 

փٳլը: 

Ֆինանսավորման և ծրագրի առաջընթացի հետ մեկ-

տեղ, մենք կարևոր քայլեր ձեռնարկեցինք կայٳն զար-

գացման ցٳցանիշների բարելավման ٳղղٳթյամբ: Իրա-

կանացվող կենսաբազմազանٳթյան ծրագրերի շրջա-

նակներٳմ մենք շարٳնակեցինք վտանգված Մատնٳնի 

ծիրանավոր բٳսատեսակի, ինչպես նաև Գորշ արջերի 

տեղական պոպٳլյացիայի ٳսٳմնասիրٳթյٳնները: 

Գլխավոր գործադիր 

տնօրենի ٳղերձը
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Այս ծրագրերի շրջանակներٳմ, մենք համագործակցٳմ 

ենք առաջատար մասնագիտացված կազմակերպٳ-

թյٳնների հետ, որոնցից են՝ ՀՀ Գիտٳթյٳնների ազ-

գային ակադեմիայի Բٳսաբանٳթյան ինստիտٳտը և 

Կենսաբանٳթյան ինստիտٳտը, Քեմբրիջի համալսա-

րանի Բٳսաբանական այգին և Կանադայի Վայրի բնٳ-

թյան գենետիկայի համաշխարհային ինստիտٳտը: Մեր 

ընկերٳթյան և ՀՀ Բնապահպանٳթյան նախարարٳ-

թյան միջև ստորագրվեց 25000 հեկտար տարածٳթյան 

վրա Ջերմٳկի Ազգային պարկ ստեղծելٳ վերաբերյալ 

փոխըմբռնման հٳշագիր: 

Ինչպես բոլոր հանքարդյٳնաբերական ընկերٳթյٳննե-

րը, մենք ևս առերեսվٳմ ենք որոշ մարտահրավերների: 

Աշխատելով մի երկրٳմ, որտեղ հանքարդյٳնաբերٳ-

թյٳնը ստացել է բնապահպանٳթյան տեսանկյٳնից 

վատ ժառանգٳթյٳն, լիովին հասկանալի է, որ մեր աշ-

խատանքը ենթարկվٳմ է մանրակրկիտ զննٳթյան: Այդ 

իսկ պատճառով մեզ համար առաջնային է վստահٳ-

թյան մթնոլորտի ստեղծٳմը՝ դեռևս որոշ մտահոգٳ-

թյٳններ ٳնեցող քաղաքացիական հասարակٳթյան և 

տեղացիների հետ մեր հարաբերٳթյٳններٳմ։ Մեր ըն-

կերٳթյٳնը ողջٳնٳմ է նաև կառավարٳթյան, քաղա-

քացիական հասարակٳթյան և բիզնեսի միջև երկխո-

սٳթյան հարթակի՝ ճյٳղերի թափանցիկٳթյան նախա-

ձեռնٳթյٳնը (ԱՃԹՆ/EITI), որի ակտիվ մասնակիցն ենք 

հանդիսանٳմ: 

Պայմանավորված շինարարٳթյան ընթացքի որոշ 

 մներ, ինչպեսٳնեցել ենք հետաձգٳ ,մներովٳշացٳ

օրինակ՝ տեղացիների համար վերապատրաստման 

գործընթացի հետ կապված: Այնٳամենայնիվ, մենք 

կշարٳնակենք ձեռնարկել բոլոր հնարավոր միջոցներն 

-ٳմ ստանձնած մեր պարտավորٳ-ջանքերը՝ ԲՍԱԳ ٳ

թյٳնների կատարٳմն ապահովելٳ և վստահ լինելٳ հա-

մար, որ մեր գործٳնեٳթյամբ դրական ազդեցٳթյٳն 

ենք ٳնենٳմ երկրի վրա: 

Մենք հպարտ ենք, որ կառٳցٳմ ենք Հայաստանի 

խոշորագٳյն ոսկٳ հանքը՝ ժամանակակից և ապահով 

տեխնոլոգիաներով, և այն կհամապատասխանի լավա-

գٳյն միջազգային չափանիշներին և շահավետ կլինի 

ինչպես տեղի համայնքների, այնպես էլ երկրի համար: 

Նման ծրագիր ٳնենալը ենթադրٳմ է նաև պատաս-

խանատվٳթյٳն, այն է՝ ապահովել շրջակա միջավայրի 

և մեր համայնքների պաշտպանٳթյٳնը: Մենք պարտա-

վորվٳմ ենք անել դա լավագٳյնս՝ առաջնորդվելով 

Հայաստանի, մեր բաժնետերերի և բոլոր շահագրգիռ 

կողմերի շահերով: Մենք պարտավորվٳմ ենք կառٳցել 

և շահագործել մի հանք, որով մենք՝ որպես ընկերٳթյٳն, 

և մեր ներդրողներն ٳ Հայաստանի Հանրապետٳթյٳնը 

կկարողանան հպարտանալ: 

Լիդիան Ինթերնեյշնլ Լիմիթիդ ընկերٳթյան

Նախագահ և Գլխավոր գործադիր տնօրեն՝

Հովարդ Սթիվենսոն

Մենք հավատարիմ ենք շահագրգիռ կողմերի, և մասնավորապես, Ամٳլսարի շրջակա համայնքների 

նկատմամբ ստանձնած համագործակցٳթյան և պատասխանատվٳթյան պարտավորٳթյٳնների 

կատարման գործին: Իրականացվող կենսամիջոցների վերականգնման և սոցիալական ներդրٳմների 

ծրագրերն արդեն իսկ տվել են իրենց դրական արդյٳնքները: Միաժամանակ, կայٳն զարգացման այս 

զեկٳյցը հանդիսանٳմ է շահագրգիռ կողմերի հետ կառٳցողական հարաբերٳթյٳններ 

ձևավորելٳ կարևորագٳյն քայլերից մեկը:
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Լիդիանի առաջին Կայٳն զարգացման զեկٳյցը ներկայացնٳմ է Ամٳլսարի ոսկٳ ծրագիրը, ընկերٳթյան մոտեցٳմը 

կայٳն զարգացմանը և 2016 թ. մեր ցٳցանիշները մի շարք ոլորտներٳմ.

Ÿ Բնապահպանٳթյٳն (ներառյալ՝ կենսաբազմազանٳթյٳն, ջրի և ցիանիդի կառավարٳմ, օդ, փոշի և աղմٳկ)

Ÿ Աշխատակիցներ և մատակարարներ (ներառյալ՝ աշխատանքի անվտանգٳթյٳն և առողջٳթյٳն, տեղական կադրե-

րի հավաքագրٳմ և տեղական գնٳմներ, աշխատակազմի զարգացٳմ)

Ÿ Հասարակٳթյٳն և համայնքներ (ներառյալ՝ համայնքների հետ հարաբերٳթյٳններ, հողի ձեռքբերٳմ, կենսամի-

ջոցների վրա ազդեցٳթյٳն, սոցիալական ներդրٳմներ և համայնքային առողջապահٳթյٳն)

Ÿ Տնտեսական ազդեցٳթյٳն և կառավարٳմ (ներառյալ՝ համայնքային և ընդհանٳր տնտեսական ազդեցٳթյٳն, գոր-

ծարար էթիկա, թափանցիկٳթյٳն և հակակոռٳպցիոն քաղաքականٳթյٳն):

Առաջին զեկٳյցٳմ ներառված թեմաները ընտրվել են արտաքին կողմերի (այդ թվٳմ՝ շրջակա համայնքների և կա-

ռավարٳթյան ներկայացٳցիչների) հետ շփٳմների, անկախ փորձագետների խորհրդատվٳթյٳնների ٳ մեր աշխա-

տողների և ներդրողների արձագանքների հիման վրա: Հաշվի առնելով, որ Ծրագիրը դեռևս գտնվٳմ է նախաար-

տադրական փٳլٳմ, այս զեկٳյցٳմ հնարավոր չէր ներառել որոշ կարևոր հարցեր (այդ թվٳմ, օրինակ, արտադրական 

գործընթացներٳմ ջրօգտագործٳմը կամ ծրագրի ընդհանٳր տնտեսական արժեքը): Նման դեպքերٳմ զեկٳյցն ٳնի 

հատٳկ նշٳմ: 

Ծրագրի զարգացմանն ٳ ազդեցٳթյան գոտٳ ընդլայնմանը զٳգահեռ՝ մենք կտրամադրենք ավելի համապարփակ 

տեղեկատվٳթյٳն և ավելի հստակ ցٳցանիշներ: Հետագա հաշվետվٳթյٳններٳմ նախատեսٳմ ենք կատարել ավելի 

լայնածավալ նյٳթական վերլٳծٳթյٳններ՝ ընդգրկելով շահագրգիռ կողմերի առավել լայն շրջանակ: Նախատեսٳմ ենք 

նաև սահմանել ավելի չափելի և թվերով հիմնավորված նպատակներ հետագա տարիների համար: 2017 թ. մեր զեկٳյցը 

կներառի այս զեկٳյցի վերջٳմ նշված թիրախներով պայմանավորված ցٳցանիշները:

Զեկٳյցը նախատեսված է բոլոր շահագրգիռ կողմերի համար և այդ իսկ պատճառով կհրապարակվի տարին մեկ անգամ 

երկլեզٳ՝ անգլերեն և հայերեն: Այն հասանելի կլինի էլեկտրոնային տարբերակով, մեր կայքերٳմ՝ 

(http://www.lydianarmenia.am և http://www.lydianinternational.co.uk), ինչպես նաև տպագիր տարբերակով մեր գրասենյակ-

ներٳմ և Գնդեվազի, Ջեմٳկի, Գորայքի և Սարավանի տեղեկատվական կենտրոններٳմ:

Զեկٳյցը պատրաստելիս առաջնորդվել ենք Հաշվետվողականٳթյան համաշխարհային նախաձեռնٳթյան (Global 

Reporting Initiative (GRI)) ձևաչափով, սակայն ոչ ٳղեցٳյցներով, քանի որ Ծրագիրը դեռևս գտնվٳմ է նախաարտադ-

րական փٳլٳմ, ինչը նշանակٳմ է, որ GRI-ով նախատեսված որոշ տվյալներ առայժմ պարզապես չկան: Տվյալ զեկٳյցը չի 

ներկայացվել արտաքին կողմերի հաստատմանը, սակայն գնահատվել է ներքին մակարդակով և ստացել Տնօրենների 

խորհրդի հավանٳթյٳնը 2017թ. հٳնիսին:

Մենք կարևորٳմ ենք բաց և թափանցիկ համագործակցٳթյٳնը և պատրաստ ենք լսել առաջարկներն ٳ մեկնաբանٳ-

թյٳնները զեկٳյցի կամ մեր կայٳն զարգացմանն ٳղղված աշխատանքի վերաբերյալ: 

Խնդրٳմ ենք դիմել մեզ info@lydianarmenia.am կամ moreinfo@lydianinternational.co.uk հասցեներով:
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Լիդիանի և Ամٳլսար ծրագրի մասին

Լիդիան Ինթերնեյշնլ Լիմիթիդ ընկերٳթյٳնը (այսٳհետ՝ Լիդիանը) հանդիսանٳմ է ոսկٳ հանք շահագործող ընկե-

րٳթյٳն, որը ներկայٳմս իրականացնٳմ է ընկերٳթյանը պատկանող Ամٳլսարի ոսկٳ հանքի շինարարٳթյٳնը: 

Լիդիանը ցٳցակված է Տորոնտոյի բորսայٳմ (TSX: LYD), իսկ ընկերٳթյան բաժնետոմսերը պատկանٳմ են ինստի-

տٳցիոնալ և մասնավոր ներդրողներին: Բաժնետերերի կողմից ապահովված ֆինանսավորٳմից բացի, Լիդիանին հա-

ջողվել է ապահովել Ամٳլսարٳմ շինարարٳթյٳնն իրականացնելٳ համար անհրաժեշտ լրացٳցիչ վարկային միջոցներ:

Ամٳլսարի ոսկٳ հանքի ծրագիրն ամբողջովին պատկանٳմ է Լիդիա-

նին: Ներկայٳմս ընդհանٳր հանքային ռեսٳրսները կազմٳմ են մոտ 5 

միլիոն ٳնցիա, իսկ պոտենցիալը բոլոր ٳղղٳթյٳններով բաց է: 

Ամٳլսարը գտնվٳմ է Հայաստանի մայրաքաղաք Երևանից մոտ 170կմ 

դեպի հարավ-արևելք՝ Վայոց Ձորի և Սյٳնիքի մարզերի սահմանագլխին: 

Ամٳլսարի ծրագիրը հնարավորٳթյٳն է ընձեռٳմ հանքը շահագործել բաց եղանակով, ցածր ինքնարժեքով և կٳյտային 

տարրալվացման տեխնոլոգիայով։ Այս մեթոդը լայնորեն կիրառվٳմ է ողջ աշխարհի ժամանակակից հանքերٳմ: Ծրագրի 

բնապահպանական և սոցիալական ազդեցٳթյٳնների լայնածավալ քննարկٳմներից հետո, ընդերքօգտագործման իրա-

վٳնքն առաջին անգամ շնորհվեց Ամٳլսարին 2014թ-ին: Այնٳհետ, 2016թ-ին տրվեց իրավٳնքի փոփոխված տարբերա-

կը, որٳմ հաշվի էին առնված հանքի շահագործման նախագծի փոփոխٳթյٳնները: Հանքի շահագործٳմը նախատես-

վٳմ է սկսել 2018թ. կեսերին՝ նախնական 10 տարիների համար, միջինը՝ 225 000 ٳնցիա ոսկի տարեկան արտադրական 

ծավալով: Հանքի փակմանը հաջորդող ռեկٳլտիվացիոն և վերականգնման աշխատանքները կտևեն մոտ հինգ տարի: 

Resource Capital 
Fund VI L.P. 

Orion Mine Finance 
Management I
Limited 

Franklin 
Resources, Inc. 

Վերակառٳցման 
և զարգացման 
եվրոպական բանկ 

Donald Smith
Value Fund 
LP

Amber Capital 
U.K. LLP

Առկա հանքային ռեսٳրսներ

AMC Consultants (ՄԹ) Limited, 27 փետրվարի 2017թ.

Դասակարգٳմ Քանակ, 

հզր. 

տոննա

Ոսկٳ պա-

րٳնակٳ-

թյٳնը հան-

քաքարٳմ 

(գ/տ)

Ոսկٳ պա-

շարներ 

(հզր. 

(նցիաٳ

Արծաթի պա-

րٳնակٳ-

թյٳնը հան-

քաքարٳմ 

(գ/տ)

Արծաթի 

պաշարներ 

(հզր․ 

(նցիաٳ

Չափված 51,500 0.83 1,370 4.7 7,700

Գնահատված 90,700 0.73 2,130 3.4 9,800

Ընդամենը չափ-

ված և գնահատ-

ված 

142,200 0.76 3,470 3.8 17,500

Ընդամենը 

կանխատեսված

72,200 0.55 1,280 3.3 7,600

Հանքային պաշարներ (0.24 գ/տ ոսկٳ եզրային պարٳնակٳթյٳն) 

Mine Development Associates, 27 փետրվարի 2017թ․

Դասակարգٳմ Քանակ, 

հզր. 

տոննա

Ոսկٳ պարٳ-

նակٳթյٳնը 

հանքաքարٳմ 

(գ/տ)

Ոսկٳ պա-

շարներ 

(հզր. 

(նցիաٳ

Արծաթի պա-

րٳնակٳ-

թյٳնը հանքա-

քարٳմ (գ/տ)

Արծաթի 

պաշարներ 

(հզր․ 

(նցիաٳ

Հաստատված 

պաշար

44,709 0.84 1,202 4.58 6,587

Հաշվարկված 

պաշար

57,944 0.75 1,404 3.29 6,132

Ընդամենը հաս-

տատված և հաշ-

վարկված պաշար

102,653 0.79 2,606 3.85 12,719

Դատարկ 

ապարներ

223,553
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Լիդիանի հիմնական բաժնետերերն են՝ 

ՀԱՅԱՍՏԱՆ

ԱՄؤԼՍԱՐ

ԵՐԵՎԱՆ

Սևանա 
լիճ

ՌؤՍԱՍՏԱՆ
ԿԱՍՊԻՅԱՆ 

ԾՈՎ

ԻՐԱՆ

ՎՐԱՍՏԱՆ

ԱԴՐԲԵՋԱՆ

ԼՂՀ

ՍԵՎ ԾՈՎ

ԹؤՐՔԻԱ

ՍԻՐԻԱ
ԻՐԱՔ
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19.08.2016
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ԿԱՅؤՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՄԵՐ ՄՈՏԵՑؤՄԸ 



Կայٳն զարգացման մշակٳյթի 

ձևավորٳմ

Մեր բիզնես գործٳնեٳթյան հիմքٳմ են կայٳն զար-

գացման, մարդٳ իրավٳնքների և առողջٳթյան պաշտ-

պանٳթյան, բնական ռեսٳրսների ռացիոնալ օգտա-

գործման, թափանցիկٳթյան և Ծրագրի ազդակիր հա-

մայնքների զարգացման սկզբٳնքները: Մենք պարտա-

վորվել ենք առաջնորդվել տվյալ ոլորտներٳմ առկա 

լավագٳյն միջազգային չափանիշներով:

Ընկերٳթյան Վարվեցողٳթյան կանոնագիրքն¹ ٳ Շա-

հագրգիռ կողմերի ներգրավման պլանը սահմանٳմ են 

այն կորպորատիվ արժեքները, որոնք ձևավորٳմ են մեր 

ընկերٳթյան վարքագիծը աշխատավայրٳմ, միջազ-

գային շٳկայٳմ, համայնքներٳմ և մեր գործٳնեٳ-

թյանն առնչվող միջավայրٳմ: 

Այդ արժեքներն են՝ 

Ÿ Մեր գործٳնեٳթյան բոլոր ոլորտներٳմ ազնիվ և 

բարոյական վարքագիծը

Ÿ Աշխատավայրٳմ բոլորի նկատմամբ հարգանքի և 

արժանապատվٳթյան մթնոլորտի ձևավորٳմը՝ 

զերծ ամեն տեսակի խտրականٳթյٳնից, 

ոտնձգٳթյٳնից և բռնٳթյٳնից, 

Ÿ Գործող օրենքների, նորմերի և ընթացակարգերի 

պահանջների կատարٳմը,

Ÿ Շահերի բախման դեպքերի հնարավոր շրջանցٳմը 

և դրանց պատշաճ լٳծٳմը,

Ÿ Տեղեկատվٳթյան հրապարակٳմ՝ ժամանակին և 

ըմբռնելի ٳ ճշգրիտ ձևով, 

Ÿ Կայٳն զարգացման նպատակով, գործընկերային 

հարաբերٳթյٳններٳմ փոխադարձ հարգանքի և 

փոխըմբռնման դրսևորٳմը:

Մեր աշխատողներից ٳ գործընկերներից ակնկալٳմ 

ենք վերոնշյալ արժեքների պահպանٳմ և տարածٳմ: 

Ստանձնած պարտավորٳթյٳնների կատարٳմն ապա-

հովելٳ համար մենք մշակել ենք ռազմավարٳթյٳններ 

և ընթացակարգեր, ինչպես նաև ٳղեկցող կառավար-

ման համակարգեր: Մեր քաղաքականٳթյٳնները² վե-

րաբերٳմ են հետևյալ ոլորտներին՝

Ÿ Հակակոռٳպցիոն քաղաքականٳթյٳն

Ÿ Հրապարակման և գաղտնիٳթյան 

քաղաքականٳթյٳն

Ÿ Բնապահպանական քաղաքականٳթյٳն

Ÿ Մարդկային ռեսٳրսների քաղաքականٳթյٳն

Ÿ Ինսայդերական գործարքների քաղաքականٳթյٳն

Ÿ Աշխատանքի անվտանգٳթյան և առողջٳթյան 

քաղաքականٳթյٳն

Ÿ Անվտանգٳթյան քաղաքականٳթյٳն

Ÿ Սոցիալական քաղաքականٳթյٳն

Ÿ Ոչ իրավաչափ գործողٳթյٳնների մասին 

իրազեկման քաղաքականٳթյٳն։

Միջազգային չափանիշներին 

համապատասխանող գործելակերպ

Առաջնորդվելով մեր համայնքների հանդեպ ստանձնած 

պարտավորٳթյٳններով, ինչպես նաև բնապահպանա-

կան, սոցիալական և էթիկական պատասխանատվٳ-

թյամբ, մենք կամավոր միացել ենք որոշ արտաքին նա-

խաձեռնٳթյٳնների, որոնք մշակվել են կառավարٳ-

թյٳնների և միջազգային հաստատٳթյٳնների, քաղա-

քացիական հասարակٳթյան, գիտական շրջանակների 

և բիզնեսի ներկայացٳցիչների մասնակցային ջանքե-

րով, և հանդիսանٳմ են պատշաճ գործելակերպը հա-

վաստող միջազգայնորեն ճանաչված չափանիշներ: Այդ 

նախաձեռնٳթյٳններից են՝ 

Ÿ Արդյٳնահանող ճյٳղերի թափանցիկٳթյան նախա-

ձեռնٳթյٳնը (EITI)³, որին մենք ակտիվորեն մաս-

նակցٳմ ենք, 

Ÿ Անվտանգٳթյան և մարդٳ իրավٳնքների վերաբեր-
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յալ կամավոր սկզբٳնքները⁴, որը մենք նախատե-

սٳմ ենք ընդٳնել շٳտով,

Ÿ Ցիանիդի կառավարման միջազգային օրենսգիրքը⁵. 

Մենք ստորագրել ենք այն 2016թ-ին, իսկ 2017թ-ին 

նախատեսված է նախաարտադրական վկայա-

գրման գործընթացը,

Ÿ ISO 14001 բնապահպանական կառավարման համա-

կարգի չափանիշը⁶. Մեր կառավարման համակարգե-

րը մշակվել են այս չափանիշին համապատասխան,

Ÿ OHSAS 18001 Աշխատանքի հիգիենայի և տեխնիկա-

կան անվտանգٳթյան կառավարման համակարգե-

րի չափանիշը. Մեր կառավարման համակարգերը 

մշակվել են այս չափանիշին համապատասխան,

Մենք պարտավորվել ենք նաև համապատասխանել Վե-

րակառٳցման և զարգացման եվրոպական բանկի կա-

տարողական պահանջներին (ՎԶԵԲ)⁷, ինչպես նաև 

Միջազգային ֆինանսական կորպորացիայի կատարո-

ղական չափանիշներին (ՄՖԿ)⁸: Վերոնշյալ պահանջնե-

րի կատարٳմը ենթակա է վերահսկման՝ պարբերաբար 

անցկացվող ստٳգٳմների և ընթացիկ խիստ վերա-

հսկողٳթյան եղանակով: 

Կորպորատիվ կառավարٳմ

Մենք պարտավորվել ենք պահպանել ազնվٳթյան և հաշ-

վետվողականٳթյան բարձր չափանիշներ և տրամադրել 

համապատասխան հաղորդակցման միջոցներ, որպես-

զի մեր աշխատակիցները հնարավորٳթյٳն ٳնենան ֆի-

նանսական կամ վարքականոնների խախտٳմների հետ 

կապված մտահոգٳթյٳնները ներակայացնել: Նախա-

տեսված են հաղորդակցման մի քանի ٳղիներ, այդ 

թվٳմ՝ ահազանգման ընթացակարգ (տես «Էթիկական 

վարքագիծ, թափանցիկٳթյٳն և կոռٳպցիայի դեմ պայ-

քար» բաժինը): 

Կայٳն զարգացման հարցերի վերահսկողٳթյٳնն ٳ 

ռիսկերի կառավարٳմն իրականացվٳմ է մեր ընկերٳ-

թյան Տնօրենների խորհրդի կողմից՝ Կայٳն զարգաց-

ման կոմիտեի աջակցٳթյամբ: Կոմիտեն ժողովներ է գٳ-

մարٳմ տարին չորս անգամ, իսկ տեղամաս այցելٳ-

թյٳնները կատարٳմ է երկٳսից երեք անգամ: Կանո-

նադրٳթյան⁹ համաձայն, վերոնշյալ կոմիտեն պարտա-

վոր է պարբերաբար դիտարկել իր ռազմավարٳթյٳն-

ներն ٳ ٳսٳմնական ծրագրերը և հետևել կառավար-

ման համակարգերին՝ ըստ անհրաժեշտٳթյան ապահո-

վելով խորհրդատվٳթյٳն և հանձնարարականներ: Կո-

միտեն զբաղվٳմ է նաև առողջապահٳթյանը, տեխնի-

կական անվտանգٳթյանը, բնապահպանٳթյանը, հա-

մայնքներին և անվտանգٳթյան հարցերին վերաբերող՝ 

ընկերٳթյանը հղված բողոքներով: 

Մեր շահագրգիռ կողմերը

Մենք շահագրգիռ կողմ ենք համարٳմ այն անհատնե-

րին, խմբերին և կազմակերպٳթյٳններին, որոնց շա-

հերը կամ իրավٳնքները կարող են ենթարկվել Ծրագ-

րով պայմանավորված ազդեցٳթյٳնների, կամ որոնք 

կարող են ազդել Ծրագրի նախագծմանը, շինարա-

րٳթյանը կամ շահագործմանը վերաբերող որոշٳմների 

վրա: Մեր հիմնական շահագրգիռ կողմերն են՝ 

Ÿ Տեղական համայնքները, այդ թվٳմ՝ Ամٳլսարի 

շրջակա գոտٳ բնակիչները (Ջերմٳկ/Կեչٳտ, Գնդե-

վազ, Գորայք և Սարավան/Սարալանջ, Ուղեձոր), 

ինչպես նաև սեզոնային և տեղացի հովիվները,

Ÿ Այլ քաղաքներն ٳ գյٳղերը, որտեղից գալիս են աշ-

խատողներ կամ որոնց կենսամիջոցները ենթարկ-

վٳմ են Ծրագրով պայմանավորված ազդեցٳթյٳն-

ների,

Ÿ Տեղական և տարածքային պետական մարմինները,

Ÿ Մեր աշխատակիցները, 

Ÿ Մեր բաժնետերերն ٳ վարկատٳները,

Ÿ Քաղաքացիական հասարակٳթյٳնը, այդ թվٳմ՝ հա-

սարակական կազմակերպٳթյٳնները, գիտական 

շրջանակները, բիզնես միավորٳմները, առևտրային 

միٳթյٳնները, ԶԼՄ-երը և Հայաստանի սփյٳռքը,

Ÿ Մատակարարները և կապալառٳները:
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Մենք միջոցներ և ջանքեր չենք խնայٳմ շահագրգիռ կող-

մերի հետ համագործակցելٳ և նրանց դիրքորոշٳմը 

հասկանալٳ ٳ հաշվի առնելٳ համար: Շահագրգիռ կող-

մերի ներգրավման գործընթացը սկսել ենք դեռևս 

2006թ.՝ ընդլայնելով այն տարեցտարի ծրագրի զարգաց-

մանը զٳգընթաց (տես՝ «Հասարակٳթյٳն և համայնք-

ներ» բաժինը): Համայնքների ներգրավման ընթացիկ 

գործընթացը ներառٳմ է պարբերական հանդիպٳմներ 

Համայնքների հետ կապերի կոմիտեների (ՀԿԿ) և այլ 

տեղացի բնակիչների հետ, յٳրաքանչյٳր ամիս մոտ 

1000 օրինակ համայնքային պարբերականների բաժա-

նٳմ, ինչպես նաև Գնդեվազի և Ջերմٳկի մեր տեղեկատ-

վական կենտրոնների միջոցով ապահովվող համագոր-

ծակցٳթյٳնը: 2016 թ. մայիսին ավարտված ԲՍԱԳ-ի և 

ՇՄԱԳ-ի գործընթացի շրջանակներٳմ կազմակերպել 

ենք 15 պաշտոնական հանրային լսٳմ և 16 քննարկٳմ և 

կլոր սեղաններ՝ տեղի վեց համայնքներٳմ և Երևանٳմ 

(ՇՄԱԳ-ը պատրաստվել էր հայաստանյան օրենսդրٳ-

թյան համապատասխան, մինչդեռ ԲՍԱԳ-ը ներառել է 

ազդեցٳթյٳնների գնահատման ավելի լայն շրջանակ՝ 

միջազգային պահանջներին համապատասխան): Շա-

հագրգիռ կողմերի հետ անցկացվող միջոցառٳմներն ٳ 

բարձրացված հարցերն արձանագրվٳմ են հատٳկ 

գրանցամատյանٳմ և տվյալների բազայٳմ:

Մենք կառٳցողական աշխատանքային հարաբերٳ-

թյٳններ ٳնենք նաև Հայաստանի կառավարٳթյան 
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Նկար 1. Ծրագրի 

մերձակայքٳմ գտնվող

համայնքներ



հետ: 2012 և 2013թթ. իրականացված անսպասելի օրենս-

դրական փոփոխٳթյٳնների արդյٳնքٳմ մենք ստիպ-

ված եղանք երկٳ անգամ փոփոխել Ծրագրի նախագիծը 

և կրկին դիմել թٳյլտվٳթյٳնների համար: Այնٳամենայ-

նիվ, կառավարٳթյան հետ երկխոսٳթյٳնը կառٳցողա-

կան է, իսկ վերջին տարիներին մենք զգալի աջակցٳ-

թյٳն ենք տեսնٳմ կառավարٳթյան կողմից: Բարձրաս-

տիճան պետական պաշտոնյաների այցելٳթյٳնները տե-

ղամաս, ինչպես նաև նրանց մասնակցٳթյٳնը Ծրագրի 

համար կարևոր միջոցառٳմներٳմ կրٳմ է կանոնավոր 

բնٳյթ: Դեկտեմբերին Լիդիանի և Բնապահպանٳթյան 

նախարարٳթյան միջև ստորագրվեց Ջերմٳկի ազգա-

յին պարկի ստեղծման վերաբերյալ Փոխըմբռնման հٳ-

շագիր (տես «Կենսաբազմազանٳթյٳն» բաժինը): 

Մենք ձգտٳմ ենք թափանցիկٳթյան լրատվամիջոցնե-

րի հետ աշխատելիս և կառٳցողականٳթյան՝ քաղաքա-

ցիական հասարակٳթյան հետ հարաբերٳթյٳններٳմ: 

2016թ. ընկերٳթյան ղեկավարٳթյٳնը մասնակցել է 

ավելի քան 15 հարցազրٳյցների, խմբային ճեպազրٳյց-

ների և կոնֆերանսների ٳ կլոր սեղանների ընթացքٳմ 

կազմակերպված պրեզենտացիաների: Մենք կազմա-

կերպٳմ ենք լրատվամիջոցների այցելٳթյٳններ տեղա-

մաս և թողարկٳմ ենք պարբերական մամլո հաղորդա-

գրٳթյٳններ՝ ապահովելٳ համար շահագրգիռ կողմերի 

տեղեկացվածٳթյٳնը Ծրագրի համար կարևոր իրա-

դարձٳթյٳնների մասին: 2016թ. մենք թողարկել ենք 

ընդգրկٳն փաստագրական ֆիլմ, որը պատմٳմ է 

Ծրագրի կողմից իրականացվող բնապահպանական կա-

ռավարման մասին: 

Մեր կայքերը (http://www.lydianinternational.co.uk և 

http://www.lydianarmenia.am) նٳյնպես հանդիսանٳմ են 

տեղեկատվٳթյան կարևորագٳյն աղբյٳր:

Հպարտ ենք, որ շահագրգիռ կողմերի հետ ձևավորել ենք 

կառٳցողական հարաբերٳթյٳններ և աշխատٳմ ենք 

հասկանալ ٳ նկատի առնել նրանց մտահոգٳթյٳնները՝ 

զարգացնելով առկա հարաբերٳթյٳնները՝ թափանցի-

կٳթյան, հարգանքի, պատասխանատվٳթյան և համա-

գործակցٳթյան մթնոլորտٳմ: Մինչ այժմ շահագրգիռ 

կողմերին հٳզող հիմնական հարցերը վերաբերٳմ էին 

բնապահպանական, համայնքային առողջապահٳթյան 

և կենսամիջոցների ապահովման ոլորտներին: Հավա-

տացած ենք, որ շարٳնակական համագործակցٳթյան 

և ներգրավման, ինչպես նաև պատշաճ կառավարման 

պլանների օգնٳթյամբ կկարողանանք ավելի արդյٳնա-

վետ և նպատակային արձագանքել առկա հարցերին: 

Մեր կապալառٳները և 

մատակարարները 

Կապալառٳներից և մատակարարներից մենք ակնկա-

լٳմ ենք նٳյնպիսի կորպորատիվ պատասխանատվٳ-

թյٳն, որին ձգտٳմ ենք ինքներս: Կապալառٳների, մա-

տակարարների և բնապահպանական ٳ սոցիալական 

ծրագրերի համար գործընկեր կազմակերպٳթյٳնների 

ընտրٳթյٳնը կատարٳմ ենք համապարփակ և մանրա-

կրկիտ ստٳգման միջոցով՝ համոզվելٳ համար, որ թեկ-

նածٳ ընկերٳթյٳնները նٳյնպես առաջնորդվٳմ են կա-

յٳն զարգացման և պատասխանատվٳթյան սկզբٳնք-

ներով: Կապալառٳներից և մատակարարներից պա-

հանջٳմ ենք նաև մեր Ընկերٳթյան պարտավորٳթյٳն-

ներով, Վարվեցողٳթյան կանոնագրքով, ռազմավարٳ-

թյٳններով, այդ թվٳմ՝ նաև Կայٳն զարգացման քաղա-

քականٳթյամբ սահմանված պահանջների կատարٳմ: 

Մեր կապալառٳները պարտավորվٳմ են ներգրավել 

տեղական աշխատٳժ և մատակարարներին, աշխատե-

լով տեղի ընկերٳթյٳնների հետ կարողٳթյٳնների զար-

գացման ٳղղٳթյամբ:
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2016թ. ԿԱՅؤՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԶԵԿؤՅՑ

Հայկ Ալոյան (Լիդիան Արմենիա ընկերٳթյան Գործադիր տնօրեն) 

և Արծվիկ Մինասյան (Բնապահպանٳթյան նախարար)

www.lydianinternational.co.uk
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Մեր մոտեցٳմը՝ գործնականٳմ

Ամٳլսար հանքի ակտիվ շինարարٳթյան փٳլին անցնելիս, մենք շարٳնակٳմ ենք հավատարիմ մնալ լավագٳյն 

միջազգային չափանիշներին: Գործողٳթյٳնների ակտիվացմանն ٳ ներգործٳթյան տարածքի ընդլայնմանը 

զٳգահեռ, մենք ամրապնդٳմ ենք կայٳն զարգացմանն ٳղղված մեր մոտեցٳմը: 

Այս գործընթացٳմ անչափ կարևորվٳմ է բնապահպանական, սոցիալական, տնտեսական և աշխատٳժին վերա-

բերող գործٳնեٳթյան թափանցիկٳթյٳնն ٳ հաշվետվողականٳթյٳնը: Մենք հٳսով ենք, որ այս և հաջորդող 

զեկٳյցները կնպաստեն շահագրգիռ կողմերի հետ բաց և կառٳցողական երկխոսٳթյանը, կձևավորեն վստահٳթյան 

մթնոլորտ և կօգնեն մեզ պատասխանատٳ մոտեցٳմ դրսևորել աշխատանքի ընթացքٳմ: 

Մենք ստեղծٳմ ենք Անկախ խորհրդատվական խٳմբ, որը կհետևի մեր աշխատանքին և կտրամադրի օբյեկտիվ և 

հեղինակային խորհրդատվٳթյٳն կայٳն զարգացմանը վերաբերող մի շարք հարցերի շٳրջ (Խմբի պաշտոնական 

ձևավորٳմը՝ 2017թ. մայիսին): Խٳմբը բաղկացած է հայ և միջազգային փորձագետներից, որոնք մասնագիտացած են 

տարբեր ոլորտներٳմ, այդ թվٳմ՝ ջրի կառավարման, կենսաբազմազանٳթյան, հանրային առողջապահٳթյան և 

սոցիալ-տնտեսական ոլորտներٳմ և ٳնեն միջազգային փորձի կիրառմամբ արդյٳնահանող ընկերٳթյٳնների հետ 

աշխատելٳ փորձ: Մենք նախատեսٳմ ենք սերտորեն համագործակցել այս խմբի հետ, որպեսզի ապահովենք մեր 

աշխատանքի անկախ և մանրակրկիտ ٳսٳմնասիրٳթյٳնն ٳ ստանանք Խմբի փորձագետների խորհրդատվٳ-

թյٳնը՝ ազդեցٳթյٳնների կրճատման ٳ մեղմացման, ինչպես նաև մեր գործٳնեٳթյամբ ստեղծված հնարավորٳ-

թյٳնների ընդլայնման նպատակով: Հաջորդ տարվա զեկٳյցٳմ մենք կանդրադառնանք Խմբի աշխատանքներին 

ավելի մանրամասնորեն: 

Մեր աշխատանքի և պարտավորٳթյٳնների կատարման գործընթացի առաջնորդման և վերահսկման պարտա-

կանٳթյٳնը կրٳմ է Տնօրենների խորհٳրդն ٳ ղեկավարٳթյٳնը՝ Լիդիանի հայաստանյան և այլ թիմերի աջակ-

ցٳթյամբ: Հետագա վերահսկողٳթյٳնը իրականացնٳմ են մեր վարկատٳ և բաժնետեր ընկերٳթյٳնները և մեր 

Անկախ բնապահպանական և սոցիալական խորհրդատٳ Knight Piesolt ընկերٳթյٳնը:



2016Թ. ՄԵՐ ՑؤՑԱՆԻՇՆԵՐԸ 
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2016թ. հիմնական ձեռքբերٳմները.

Ÿ Միացել ենք Ցիանիդի կառավարման 

միջազգային օրենսգրքին

Ÿ Չենք ٳնեցել զեկٳցման ենթակա 

բնապահպանական միջադեպ

Ÿ Բնապահպանٳթյան նախարարٳթյան 

հետ ստորագրել ենք Ջերմٳկի ազգային 

պարկի ստեղծման հٳշագիր

Ÿ Հայաստանցի 306 աշխատակիցների 

46%-ը տեղի համայնքներից էր

Ÿ Տեղի գնٳմների համար ծախսվել է 395 

հազար ԱՄՆ դոլարին համարժեք դրամ

Ÿ Ակտիվ մասնակցել ենք ԱՃԹՆ 

Բազմաշահառٳ խմբի աշխատանքներին:
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Հայաստանի տարածքٳմ գործٳնեٳթյٳն ծավալելիս, 

մենք առաջնորդվٳմ ենք պատասխանատٳ բնօգտա-

գործման սկզբٳնքով, ինչի համար մշակել ենք բնա-

պահպանական ռազմավարٳթյٳններ և ընթացակար-

գեր, որոնք ապահովٳմ են ՀՀ օրենքների և միջազգային 

վարկատٳների կողմից սահմանված պահանջների կա-

տարٳմը: Բնապահպանական կառավարման հիմքٳմ 

ընկած են ընկերٳթյան Բնապահպանական քաղաքա-

կանٳթյٳնը¹⁰ և մի շարք բնապահպանական պլաններ¹¹, 

այդ թվٳմ նաև կենսաբազմազանٳթյան և ջրի կա-

ռավարման մասով: Բնապահպանական պահանջների 

կատարման պատասխանատվٳթյٳնը կրٳմ է Կայٳն 

զարգացման գծով փոխնախագահը, ٳմ աջակցٳմ են 

Կայٳն զարգացման գծով ավագ մենեջերն ٳ հանքի տե-

ղամասٳմ աշխատող բնապահպանական ٳ սոցիալա-

կան թիմերը:

Ընկերٳթյٳնն առաջնորդվٳմ է բնապահպանական պատշաճ կառավարման սկզբٳնքով և նախատեսٳմ է 

իրականացնել ազդեցٳթյٳնների բացահայտման, նվազեցման և մեղմացման գործընթաց լավագٳյն 

միջազգային չափանիշներով: Բացի այդ, Ընկերٳթյٳնը պարտավորվٳմ է հանքի նախագծման, կառٳցման, 

շահագործման և փակման ընթացքٳմ ապահովել բնապահպանական կառավարման պարտավորٳթյٳնների 

կատարման համար անհրաժեշտ բոլոր միջոցները:

Բնապահպանական լավագٳյն չափանիշների 

ներդրման շրջանակներٳմ, 2015թ. իրականացվել է 

Բնապահպանական և սոցիալական ազդեցٳթյٳնների 

գնահատման (ԲՍԱԳ) գործընթաց: ԲՍԱԳ-ի գործընթա-

ցը ձևակերպվել է նախագծման և հանքարդյٳնաբերա-

կան խորհրդատվٳթյան ոլորտٳմ մեծ ճանաչٳմ ٳնե-

ցող Wardell Armstrong International ընկերٳթյան կողմից՝ 

ընդգրկելով կենսաբազմազանٳթյան, ջրի և այլ հիմնա-

կան բնապահպանական գծով առաջատար մասնագետ-

ների եզրակացٳթյٳնները: ԲՍԱԳ–ի թարմացված տար-

բերակը¹² հրապարակվել է 2016թ.՝ արտացոլելով 

ծրագրի նախագծի փոփոխٳթյٳնները:

Զեկٳցվող ժամանակահատվածٳմ հանքի տարածքٳմ 

դեռևս չեն իրականացվٳմ լայնածավալ գործողٳթյٳն-

ներ, ٳստի մենք կփորձենք ներկայացնել հնարավոր բո-

լոր տեղեկٳթյٳնները ընթացող բնապահպանական 

գործողٳթյٳնների մասին: Աշխատանքների ակտիվաց-

մանն ٳ զբաղեցրած տարածքի ընդլայնմանը զٳգահեռ, 

մենք կտրամադրենք ավելի մանրամասն տվյալներ բնա-

պահպանական գործողٳթյٳնների վերաբերյալ:

´Ü²ä²Ðä²ÜàôÂÚàôÜ
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» Լիդիանի Վարվեցողٳթյան կանոնագիրք

http://www.lydianarmenia.am/images/vacancies/policies/Environment_Policy_2016_arm.pdf
http://www.lydianarmenia.am/images/vacancies/policies/Environment_Policy_2016_arm.pdf
http://www.lydianarmenia.am/resources/geoteam/pdf/87c4a0f0d8a7336a0664aa20208dee7a.pdf
http://www.lydianarmenia.am/publications.html
http://www.lydianarmenia.am/publications.html


2017Թ. ՄԵՐ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐԸ.

Կազմակերպել հանրային իրազեկման միջոցառٳմներ կٳյտային 

տարրալվացման տեխնոլոգիայի և ցիանիդի պատասխանատٳ 

կառավարման վերաբերյալ, 

Ապահովել համայնքների մասնակցٳթյٳնը բնապահպանական 

մոնիթորինգային միջոցառٳմներٳմ՝ ապահովելով բոլոր 

ազդակիր համայնքների, այն է՝ Գնդեվազի, Գորայքի, Սարավանի 

և Ջերմٳկի ներկայացٳցիչների ներգրավٳմը:

Ապահովել զեկٳցման ենթակա բնապահպանական 

պատահարների զրոյական մակարդակ,

Համագործակցել ՀՀ կառավարٳթյան հետ Ջերմٳկի ազգային 

պարկի ստեղծման ծրագրի շրջանակներٳմ, ներգրավելով լրացٳցիչ 

փորձագիտական ընկերٳթյٳններ, կատարել ընթացիկ ելակետային 

հետազոտٳթյٳններ և ստեղծել Ծրագրի համակարգման գրասենյակ,

Jermuk 
National 

Park
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Մեր աշխատանքն ٳղեկցվٳմ է լայնածավալ ٳսٳմնասիրٳթյٳններով, որոնք օգնٳմ 

են մեզ հասկանալٳ տեղավայրի կենսաբազմազանٳթյٳնը: Մենք համագործակցٳմ 

ենք Քեմբրիջի համալսարանի Բٳսաբանական այգٳ, Հայաստանի Գիտٳթյٳնների 

ազգային ակադեմիայի Բٳսաբանٳթյան ինստիտٳտի և «Թրեٳիք բնապահպանական 

խորհրդատٳներ» կազմակերպٳթյան հետ՝ Մատնٳնի ծիրանավորի պոպٳլյացիայի 

 լյացիայիٳԻսկ Գորշ արջի պոպ :(մٳտես՝ հաջորդ էջ) մնասիրման նպատակովٳսٳ

 ններիٳթյٳմ ենք ՀՀ Գիտٳմ մենք համագործակցٳթյան ընթացքٳմնասիրٳսٳ

ազգային ակադեմիայի Կենսաբանٳթյան ինստիտٳտի, «Թրեٳիք բնապահպանական 

խորհրդատٳների» և Alberta Innovates Corporations ընկերٳթյան հետ: 

Ընթացիկ մշտադիտարկٳմ. 

2015թ. Գորշ արջերի 

մշտադիտարկման 

արդյٳնքٳմ ստացված 

լٳսանկար 

ÎºÜê²´²¼Ø²¼²ÜàôÂÚàôÜ
հատٳցման ռազմավարٳթյամբ սահմանված կարգով (տես 

Կենսաբազմազանٳթյան գործողٳթյٳնների պլանը¹⁵):

ԲՍԱԳ-ի շրջանակներٳմ իրականացված ելակետային հե-

տազոտٳթյٳնների ընթացքٳմ հայտնաբերվել են Ծրագ-

րի ընդհանٳր տարածքٳմ առկա կենսամիջավայրեր և 

տեսակներ, որոնք կարևորٳթյٳն են ներկայացնٳմ 

ազգային (Հայաստանի Կարմիր գիրք¹⁶) և միջազգային 

բնապահպանական գործողٳթյٳնների տեսանկյٳնից: 

Այդ տեսակների թվին են պատկանٳմ՝ «խիստ վտանգ-

ված» համարվող Մատնٳնի ծիրանավոր կոչվող հազվա-

գյٳտ ալպիական բٳյսը և որպես «խոցելի»¹⁷ դասակարգ-

ված Գորշ արջը: 

Նշյալ տեսակների պաշտպանٳթյٳնն ապահովելٳ 

նպատակով՝ մենք, նախ և առաջ, հանքը նախագծել ենք 

այնպես, որ բացառենք կամ նվազեցնենք հնարավոր 

բացասական ազդեցٳթյٳնները: Օրինակ, պարտավոր-

վել ենք Ծրագրի գոտٳ տարածքٳմ սահմանել «ան-

ձեռնմխելի տարածք»՝ Մատնٳնի ծիրանավոր բٳսատե-

սակի կենսٳնակ պոպٳլյացիան տեղٳմ պահպանելٳ 

նպատակով, ինչպես նաև նախագծել ենք հիմնական հան-

քատար ճանապարհն այնպես, որ հնարավոր լինի շրջան-

ցել բٳյսի հիմնական կٳտակٳմները: Մենք անցկացրել 

ենք նաև նոր էլեկտրահաղորդակցման գիծ, որի վրա 

տեղադրված են թռչٳններին շեղող սարքեր, իսկ 

փոխակրիչի երկայնքով նախատեսٳմ ենք ապահովել 

ընտանի կենդանիների և Գորշ արջերի համար նախա-

տեսված անցٳղիներ: Բացի այդ, նախապատրաստٳմ 

ենք հատٳկ մեղմացման միջոցառٳմներ, որոնք 

կկանխեն ծրագրի տարածքٳմ դաշտափٳշ (Cirsium 

Arvense) կոչվող ինվազիվ բٳսատեսակի տարածٳմը:

Ամٳլսար ծրագրի շրջանակներٳմ մենք պարտավորվٳմ 

ենք ապահովել կենսաբազմազանٳթյան «զրոյական կո-

րٳստ»¹³ կամ անհրաժեշտٳթյան դեպքٳմ «բալանսի ավե-

լացٳմ»: Մեր Կենսաբազմազանٳթյան կառավարման պլա-

նի¹⁴ հիմքٳմ ընկած է հետևյալ սկզբٳնքը. առաջինը՝ խٳ-

սափել կենսաբազմազանٳթյան վրա բացասական ազ-

դեցٳթյٳններից, երկրորդը՝ եթե դա հնարավոր չէ, 

նվազեցնել այդ ազդեցٳթյٳնների ծավալն ٳ չափը, և 

երրորդը՝ կենսաբազմազանٳթյան կորٳստների բացառ-

ման անհնարինٳթյան դեպքٳմ, մենք պարտավորվٳմ ենք 

փոխհատٳցել դրանք՝ կենսաբազմազանٳթյան փոխ-

http://www.lydianarmenia.am/resources/geoteam/pdf/1df8910b1e9df943edbe92e055e542f0.pdf
http://www.lydianarmenia.am/resources/geoteam/pdf/1df8910b1e9df943edbe92e055e542f0.pdf
http://www.mnp.am/red_book_fauna/
http://www.lydianarmenia.am/resources/geoteam/pdf/1df8910b1e9df943edbe92e055e542f0.pdf


Մենք նախատեսել ենք իրականացնել բٳսատեսակի 

վերականգնٳմ այն դեպքերٳմ, երբ հնարավոր չէ խٳ-

սափել Ծրագրով պայմանավորված ազդեցٳթյٳններից: 

Մշակել ենք նաև կենսաբազմազանٳթյան փոխհատٳց-

ման ռազմավարٳթյٳն, որը թٳյլ կտա փոխհատٳցել 

կենսաբազմազանٳթյանը պատճառված այն վնասները, 

որոնք հնարավոր չէ վերացնել մեղմացման միջոցա-

ռٳմներով: Այս ամենի հիմքٳմ ընկած է Ջերմٳկի ազգա-

յին պարկի ստեղծման գաղափարը (տես հաջորդ էջը): 
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Կենսաբազմազանٳթյան 

մասով համագործակցٳթյٳն 

Քեմբրիջի համալսարանի հետ 
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Մատնٳնի ծիրանավորը հանդիսանٳմ է բազմամյա 

բٳյս, որն աճٳմ է մեծ բարձրٳթյٳններٳմ գտնվող ժայ-

ռոտ թեքٳթյٳնների վրա: Այն համարվٳմ է Հայաստա-

նի և Հյٳսիսային Իրանի էնդեմիկ բٳյս և աճٳմ է, Ամٳլ-

սարից բացի, տարածաշրջանի ևս չորս այլ վայրերٳմ: 

Մեր ընկերٳթյան կողմից ֆինանսավորվող համագոր-

ծակցٳթյٳնը՝ Քեմբրիջի համալսարանի և Հայաստանի 

Բٳսաբանٳթյան ինստիտٳտի միջև, ٳղղված է ապա-

հովելٳ «զրոյական կորٳստ» կամ «բալանսի ավելա-

ցٳմ» տվյալ բٳսատեսակի պոպٳլյացիայի համար: Այս 

բٳսատեսակի պահպանٳթյան միջոցառٳմների հա-

մար Ընկերٳթյٳնը ներդրել է $680000: 

Բٳսատեսակի պահպանման միջոցառٳմների շրջանա-

կٳմ իրականացվել է 1295 առանձնյակի տեղափոխٳմ 

Ամٳլսարի Հյٳսիսային Էրատոյի հատٳկ ռոկարներ և 

Սևանի բٳսաբանական այգի, որը Խորհրդային Միٳ-

թյան փլٳզٳմից հետո բարձիթողի վիճակٳմ էր, իսկ 

այս ծրագրի շնորհիվ ստանٳմ է նոր ֆինանսավորٳմ: 

Սա արվٳմ է Մատնٳնի ծիրանավոր բٳսատեսակի տա-

րածման և պահպանման նպատակով: Արդեն իսկ 

ավարտվել է հանքի շահագործման ընթացքٳմ բٳսա-

տեսակի պահպանման համար անհրաժեշտ ջերմոցների 

կառٳցվածքային վերականգման ٳ նոր ռոկարների կա-

ռٳցման գործընթացը: Հանքի շահագործման ավար-

տից հետո նախատեսվٳմ է վերականգնել Ամٳլսար լե-

ռան պոպٳլյացիան՝ թողնելով Սևանի բٳսաբանական 

այգٳմ կառٳցված շինٳթյٳնները որպես մշտական ակ-

տիվ:



Մեր հաշվարկներով, ՋԱՊ գոտٳ համայնքներٳմ առկա 

մոտ 70% տնային տնտեսٳթյٳններ կօգտվեն ՋԱՊ 

շրջանակներٳմ իրականացվող սոցիալ-տնտեսական 

զարգացման միջոցառٳմներից: Նախատեսվٳմ է 

ներդնել մոտ 1,38մլն ԱՄՆ դոլար Պարկի ենթակառٳց-

վածքներٳմ՝ շինարարٳթյան փٳլٳմ ներգրավելով տե-

ղական կադրեր և տեղական ռեսٳրսներ: Իսկ տٳրիզմի 

և գյٳղատնտեսٳթյան ոլորտների բիզնես հնարավորٳ-

թյٳնների զարգացմանն աջակցելٳ նպատակով հարա-

կից համայնքներٳմ կներդրվի ևս 1,38 մլն. ԱՄՆ դոլար: 

ՋԱՊ-ի սպասարկման համար կստեղծվի մոտ 15 աշխա-

տատեղ տեղացիների համար, կլինեն նաև սեզոնային 

աշխատանքներ, որոնք, օրինակ, կապված կլինեն Պար-

կի ենթակառٳցվածքների սպասարկման, ինչպես նաև 

տٳրիստական ծառայٳթյٳնների, մասնավորապես՝ կա-

ցարանի, հասարակական սննդի և ժամանցի այլ միջո-

ցառٳմների հետ: 

Ջերմٳկի ազգային պարկ 
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2016 դեկտեմբերի 12-ին Լիդիանի և ՀՀ Բնապահպանٳ-

թյան նախարար Արծվիկ Մինասյանի միջև ստորագրվեց 

Ջերմٳկի ազգային պարկի (ՋԱՊ) ստեղծման վերաբեր-

յալ փոխըմբռնման հٳշագիր: Ընկերٳթյٳնը հինգ տար-

վա ընթացքٳմ նախատեսٳմ է կատարել $5,75մլն. ԱՄՆ 

դոլարի ներդրٳմ՝ ՋԱՊ ստեղծման և կառավարման 

նպատակով: 

Ջերմٳկի ազգային պարկի նպատակն է ստեղծել նոր և 

կայٳն պաշտպանված տարածք, նպաստել Հայաստա-

նٳմ վայրի բնٳթյան պահպանٳթյանը և բարելավել տե-

ղական համայնքների տնտեսական զարգացման հնա-

րավորٳթյٳնները: Ստեղծվող Պարկի շրջանակներٳմ 

նախատեսվٳմ է 25000-30000 հեկտար տարածٳթյան 

վրա ապահովել տեղի բٳսական և կենդանական կեն-

սամիջավայրերի պաշտպանٳթյٳն, միևնٳյն ժամա-

նակ, հնարավորٳթյٳն ընձեռելով՝ իրականացնել մեր 

Կենսաբազմազանٳթյան կառավարման պլանով սահ-

մանված պահպանման և փոխհատٳցման կոնկրետ մի-

ջոցառٳմներ: Բնապահպանական գործառٳյթից բացի, 

Ջերմٳկի ազգային պարկը տեղի տٳրիստական ոլորտի 

զարգացման հնարավորٳթյٳն է ստեղծٳմ՝ նպաստելով 

էկոտٳրիզմի զարգացմանը: Մեր նպատակն է խٳսա-

փել տٳրիզմի զարգացմամբ պայմանավորված բացա-

սական ազդեցٳթյٳններից, որոնք կարող են սպառնալ 

Պարկի մերձակա համայնքների ավանդական գյٳղա-

տնտեսական կենսակերպին: Հնարավոր լٳծٳմներից 

մեկն է՝ վերահսկել Պարկի այցելٳների թիվը:

Թռչٳնների մոնիթորինգ 



Ամٳլսարի Ծրագրի տեղամասը գտնվٳմ է Արփա, Որո-

տան և Դարբ գետերի ջրհավաք ավազանի տարածքٳմ 

(տես Նկար 2): Գիտակցելով այս ջրային ռեսٳրսների 

կարևորٳթյٳնը՝ հանքի նախագծման ընթացքٳմ մենք 

բացառել ենք բոլոր հնարավոր ռիսկերը:

Ջրի կառավարման ռազմավարٳթյան (տես Մակերևٳ-

թային ջրերի կառավարման պլան¹⁸) մեր հիմնական 

սկզբٳնքն այն է, որ Ծրագրի ենթակառٳցվածքներին 

անմիջականորեն առնչվող ջրերը բաց չեն թողնվի շրջա-

կա միջավայր` քանի դեռ չեն անցել համապատասխան 

մշակٳմ և/կամ փորձարկٳմ: Հանքը նախագծվել է ոլոր-

տٳմ առկա միջազգային լավագٳյն տեխնոլոգիայի կի-

րառմամբ` մեր այս պարտավորٳթյան կատարٳմն 

ապահովելٳ համար: 
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ԲՍԱԳ-ի շրջանակներٳմ, հավաքված ելակետային 

տվյալները փաստٳմ են, որ տեղի որոշ մակերևٳթային 

ջրերին բնորոշ են թթվային հատկٳթյٳններ և մետաղի 

բարձր կոնցենտրացիաներ, ինչը պայմանավորված է տե-

ղական բնապայմաններով: 

Ձեռնարկվելիք մեղմացման միջոցառٳմներից բացի, 

ԲՍԱԳ-ն ապացٳցٳմ է, որ Ծրագրի ենթակառٳցվածք-

ներից առաջացող ջրերը, որոնք հեռացվելٳց առաջ կեն-

թարկվեն մաքրման, որևէ կերպ կապ չեն ٳնենա կա-

րևոր ջրաղբյٳրների հետ առավել ընդարձակ գոտինե-

րٳմ¹⁹: Մասնավորապես՝ աղբյٳրների և ջրի քիմիական 

կազմի վերլٳծٳթյٳնը ցٳյց է տալիս, որ Ծրագրի շրջա-

կայքի մակերևٳթային ջրերն ٳ ծրագրի զբաղեցրած 

տարածքի տակով հոսող ստորգետնյա ջրերը որևէ կերպ 

չեն առնչվٳմ Ջերմٳկի հայտնի հանքային աղբյٳրնե-

րին: 
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Նկար 2. Մակերևٳթային ջրեր և 

հիմնական ջրհավաք ավազանի 

սահմաններ



Հանքի գոյٳթյան բոլոր փٳլերի ընթացքٳմ նախատես-

վٳմ է իրականացնել ջրի լայնածավալ մոնիթորինգ, ինչը 

ենթադրٳմ է ստորգետնյա ջրերի դիտահորերի մշտա-

դիտարկٳմ՝ ապահովելով հանքի հանգٳյցներից դեպի 

ներքև հոսող ջրերի որակի մշտական ստٳգٳմ: 2016թ. 

մենք իրականացրել ենք եռամսյակային մոնիթորինգ-

ներ՝ ապահովելով նմٳշառٳմներ և լաբորատոր ստٳ-

գٳմներ, որոնք կատարվել են Չեխիայի Հանրապետٳ-

թյան Պրահա քաղաքٳմ գործող ALS Life Sciences լաբո-

րատորիայٳմ: 2016թ. հٳլիսից սկսած ստٳգٳմները կա-

տարվٳմ են յٳրաքանչյٳր ամիս, իսկ դաշտային չա-

փٳմները՝ ավելի հաճախ: 

Մենք գիտակցٳմ ենք հասարակٳթյան վստահٳթյան 

կարևորٳթյٳնը ջրային ոլորտին առնչվող հարցերի մա-

սով, ինչի համար ներդրել ենք մասնակցային սկզբٳն-

քով գործող մոնիթորինգային ծրագիր, որը թٳյլ է տալիս 

համայնքի բնակիչներին իրականացնել ազդեցٳթյٳն-

ների անկախ մշտադիտարկٳմ: Նախնական դրական 

արձագանքից հետո մասնակցٳթյٳնն ավելի պասիվ էր, 

քան մենք ակնկալٳմ էինք: 2017թ. հիմնական նպատակ-

ներից է ընդլայնել ծրագիրն ٳ խրախٳսել համայնքների 

առավել ակտիվ մասնակցٳթյٳնը՝ պատասխանատٳ 

ջրի կառավարման գործընթացի թափանցիկٳթյٳնն ٳ 

հաշվետվողականٳթյٳնն ապահովելٳ նպատակով: 

Այս նպատակով մենք խորհրդակցել ենք IFC-ի հետ և 

դիտարկٳմ ենք 2017թ. կեսերից մասնակցային մոնիթո-

րինգային պլանի վերականգնման հնարավորٳթյٳնը: 
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Աշխարհٳմ գործող ոսկٳ հանքերի մոտ 80%-ի պես, 

Ամٳլսարٳմ ևս նախատեսվٳմ է ոսկٳ կորզٳմն իրա-

կանացնել ցիանիդի միջոցով: Նախապատրաստական 

աշխատանքների շրջանակٳմ, 2016թ. սեպտեմբերին 

մենք ստորագրել ենք Ցիանիդի միջազգային կառավար-

ման օրենսգիրքը, որը հանդիսանٳմ է կամավոր հիմٳնք-

ներով գործող և ցիանիդի անվտանգ կառավարٳմն 

ապահովող Միացյալ Ազգերի Բնապահպանական ծրագ-

րի շրջանակներٳմ մշակված միջազգային չափանիշ: 

Պատասխանատٳ բնապահպանական կառավարٳմն 

ապահովելٳ պարտավորٳթյան համաձայն, նախատե-

սٳմ ենք 2017թ. հٳլիսին սկսել նախաարտադրական 

վկայագրման գործընթաց:

Ցիանիդի կառավարման և օգտագործման մեր համա-

կարգերը ٳղղված են մարդٳ առողջٳթյան ٳ շրջակա մի-

ջավայրի պաշտպանվածٳթյանը, այդ թվٳմ նաև՝ չնա-

խատեսված դեպքերի պլանավորման, ստٳգٳմների և 

կանխարգելիչ միջոցառٳմների անցկացման եղանակով: 

Նախատեսٳմ ենք իրականացնել վայրի բնٳթյան և ջրի 

որակի մշտադիտարկٳմ՝ ցիանիդով պայմանավորված 

ազդեցٳթյٳնները բացառելٳ համար: Ցիանիդի կառա-

վարման միջազգային օրենսգիրքը նախատեսٳմ է, որ 

ցիանիդի փոխադրٳմն իրականացնող ընկերٳթյٳնը ևս 

պարտավոր է առաջնորդվել այդ Օրենսգրքի պահանջնե-

րով: Մենք, ինչպես նաև փոխադրող ընկերٳթյٳնը, կեն-

թարկվենք անկախ կազմակերպٳթյٳնների ստٳգٳմնե-

րի՝ սահմանված պահանջների կատարման մասով:

Ցիանիդը ենթադրٳմ է զգٳշավոր վերաբերմٳնք, հա-

կառակ դեպքٳմ հնարավոր են բնապահպանական պա-

տահարներ, ինչպիսիք նախկինٳմ տեղի են ٳնեցել որոշ 

ոսկٳ հանքերٳմ։ Սակայն ճիշտ օգտագործման դեպ-

քٳմ, այն որպես կանոն անվտանգ է, և որևէ բացասական 

բնապահպանական հետևանք չի առաջացնٳմ: Ցիանիդի 

օգտագործٳմը Ամٳլսարի հանքٳմ առաջացրել է տեղի 

որոշ բնակիչների անհանգստٳթյٳնը, և մենք պարտա-

վոր ենք ապահովել մարդկանց տվյալ հարցի լիարժեք և 

ամբողջական ընկալٳմ: Հանրային լսٳմների, խորհր-

դակցٳթյٳնների և համայնքային հանդիպٳմների ժա-

մանակ մենք պարզաբանել ենք ցիանիդի օգտագործման 

և կառավարման հետ կապված հարցերը: Համայնքների 
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Ցիանիդ և Ցիանիդի կառավարման 

միջազգային օրենսգիրք 
Ցիանիդը վտանգ է ներկայացնٳմ միայն ոչ պատշաճ օգ-

տագործման դեպքٳմ: Այն լայնորեն և անվտանգ ձևով կի-

րառվٳմ է ոսկٳ հանքերٳմ, այդ թվٳմ՝ ԱՄՆ-ٳմ, Կանա-

դայٳմ և Ավստրալիայٳմ: Ցիանիդն օգտագործվٳմ է նաև 

շատ այլ արդյٳնաբերٳթյٳններٳմ, իրականٳմ աշխար-

հٳմ արտադրված ցիանիդի միայն 6% է բաժին ընկնٳմ 

հանքարդյٳնաբերٳթյանը, մնացածն օգտագործվٳմ է կոս-

մետիկայի, պլաստմասսայի արտադրٳթյٳններٳմ, սննդի 

վերամշակման և դեղագործٳթյան մեջ: Ցիանիդի աննշան 

քանակٳթյٳն առկա է բնٳթյան մեջ, օրինակ՝ սեղանի աղի 

և նٳշի մեջ: Ոչ մահացٳ չափաբաժինները դետոքսիկաց-

վٳմ են նյٳթափոխանակٳթյան ընթացքٳմ: Արդյٳնաբե-

րական պայմաններٳմ, այն դٳրս չի գալիս ծրագրի տա-

րածքից, իսկ բնական միջավայրٳմ արագ քայքայվٳմ է՝ 

բաժանվելով պակաս թٳնավոր բաղադրիչների: 

Ցիանիդի կառավարման միջազգային օրենսգիրքը մշակ-

վել է ՄԱԿ-ի Բնապահպանական ծրագրի հովանٳ ներքո 

գործող բազմակողմ համակարգող խորհրդի կողմից, որ-

պես ոսկٳ հանքարդյٳնաբերٳթյան համար սահմանված 

չափանիշ: Օրենսգրքի համաձայն, մասնակից կողմերը 

պարտավոր են ցիանիդի ձեռքբերման, փոխադրման, պա-

հեստավորման և օգտագործման գործընթացներն իրա-

կանացնել պատասխանատٳ եղանակով: Պահանջների 

կատարման ընթքացքը վերահսկվٳմ է անկախ ստٳգող-

ների կողմից: Ավելի մանրամասն տեղեկատվٳթյٳնն առ-

կա է www.cyanidecode.org:

ղեկավարներին ԱՄՆ-ٳմ գործող օրինակելի հանքեր այ-

ցելելٳ հնարավորٳթյٳն ենք ընձեռել՝ ցիանիդի կառա-

վարման լավ օրինակներ գործնականٳմ տեսնելٳ նպա-

տակով: Թարմացրել ենք ցիանիդի մասին տեղեկատ-

վական բٳկլետը, որն առկա է էլեկտրոնային²⁰ և տպագիր 

տարբերակներով մեր տեղեկատվական կենտրոններٳմ: 

2017թ. մեր նպատակներից է ավելացնել հանրային տեղե-

կատվական միջոցառٳմների թիվը, ապահովել ցիանիդի 

պատասխանատٳ կառավարման մասին ավելի շատ տե-

ղեկատվٳթյٳն և ներկայացնել Ամٳլսարٳմ ցիանիդի 

միջազգային չափանիշներին համապատասխան օգտա-

գործման մեթոդները:

http://www.lydianarmenia.am/images/new_website/Cyanide_arm.pdf


Օդի որակի, աղմٳկի և վիբրացիաների կառավարման 

պլանով²¹ սահմանված են օդի որակի և աղմٳկի հստակ 

չափանիշներ, որոնց հիմքٳմ ընկած են Միջազգային 

ֆինանսական կորպորացիայի Բնապահպանական, 

առողջապահական և տեխնիկական անվտանգٳթյան 

,յցներով (2007թ.)ٳղեցٳ  ԵՄ Հրահանգներով 

2008/50/ԵԿ և Հայաստանի օրենսդրٳթյամբ սահման-

ված չափանիշներ: Մենք որդեգրել ենք վերոնշյալների 

հավաքական չափորոշիչներ և պարտավորվٳմ ենք գոր-

ծողٳթյٳնների ակտիվացման ընթացքٳմ ապահովել 

այդ չափանիշները: Սա առանձնապես կարևորվٳմ է 

2017 թվականի ընթացքٳմ, երբ շինարարական գործո-

ղٳթյٳնները կհասնեն ամենաակտիվ փٳլին:

Նախատեսված մեղմացման միջոցառٳմներից են՝ 

Ÿ Ճանապարհների և աշխատանքային տեղամասերի 

ջրցանٳմը և փոշٳ նստեցٳմը անվտանգ այլ նյٳթե-

րով, 

Ÿ Ավտոմեքենաների երթևեկٳթյան արագٳթյան սահ-

մանափակٳմը,

Ÿ Սարքավորٳմների և ավտոմեքենաների կանոնա-

վոր տեխսպասարկٳմը այրման (օրինակ՝ դիզելային 

վառելիքով աշխատող գեներատորներից առաջա-

ցող) Co  և No  պես գազերի և փոքր մասնիկների ար-2 x

տանետٳմների վերահսկման նպատակով,

Ÿ Աղմկոտ գործողٳթյٳնների իրականացٳմը, հիմ-

նականٳմ ցերեկային ժամերին, բնակիչներին նա-

խապես ծանٳցելով շինարարական պայթյٳնների 

ժամանակացٳյցի վերաբերյալ:

Վերոնշյալ միջոցառٳմների շնորհիվ նախատեսվٳմ է 

կանխարգելել արդյٳնաբերական փոշٳ տարածٳմը հա-

մայնքներٳմ: Կառավարման պլաններٳմ և փոխհա-

տٳցման հաշվարկներٳմ, հաշվի ենք առել անմիջական 

տարածքٳմ տեղի կենսաբազմազանٳթյան վրա փոշٳ 

առկայٳթյամբ պայմանավորված ազդեցٳթյٳնների հա-

վանականٳթյٳնը՝ նախատեսելով այդ վայրերի համար 

վերականգնման միջոցառٳմներ՝ ծրագրի ավարտից 

հետո: 

Իրականացվٳմ է աղմٳկի, տատանٳմների և օդի որա-

կի, ինչպես նաև ջրի չափٳմներ, և մենք ձգտٳմ ենք ակ-

տիվացնել տեղի բնակիչների մասնակցٳթյٳնը այդ 

գործընթացներին: 

2016 թվականի փորձն օգնեց բարելավել տվյալ բնագա-

վառٳմ մեր աշխատանքները: Օրինակ՝ օգոստոսին մե-

քենաների երթևեկٳթյամբ պայմանավորված հիմնա-

կան ճանապարհի շٳրջ արձանագրվել է փոշեգոյացٳմ, 

ինչն առաջացրել է Գնդեվազ գյٳղի բնակիչների մտահո-

գٳթյٳնը: Խնդիրը լٳծելٳ համար մենք ապահովեցինք 

լրացٳցիչ ջրցան մեքենաներ՝ փոշٳ նստեցման գործըն-

թացը բարելավելٳ նպա-

տակով, և նախատեսٳմ 

ենք ակտիվ շինարա-

րٳթյան փٳլٳմ շարٳ-

նակաբար վերահսկել 

շրջակա միջավայրի վի-

ճակը՝ անհրաժեշտٳ-

թյան դեպքٳմ ձեռնար-

կելով լրացٳցիչ միջոց-

ներ՝ համայնքների մտա-

հոգٳթյٳնները փարա-

տելٳ նպատակով: 

ú¸Æ àð²Î, öàÞÆ ºì ²ÔØàôÎ
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2016թ. օդի արտանետٳմներ

2016թ. մեր գործողٳթյٳններով պայմանավորված 

արտանետٳմները կազմել են 1,1տ, այդ թվٳմ՝

0.042տ

Sulfuric 
anhydride

Carbon 
oxide

0.578տ

0.234տ

Nitrogen 
oxide

0.217տ

Hydro-
carbon

0.033տ

Ash

0.0034տ

Benzole

2016թ. ԿԱՅؤՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԶԵԿؤՅՑ

Աղմٳկի 

մոնիթորինգ
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Ընկերٳթյան կայٳն զարգացման տեսանկյٳնից անչափ կարևորվٳմ են աշխա-

տողների և ղեկավարٳթյան միջև լավ փոխհարաբերٳթյٳնները: Մենք հարգٳմ 

ենք մեր աշխատողների հիմնարար իրավٳնքները և ակնկալٳմ ենք մեր աշխա-

տողներից և կապալառٳներից ազնիվ և բարոյական վարքագծի դրսևորٳմ: 

Մենք պարտավորվել ենք նաև հնարավորինն անել ապահովելٳ համար տեղա-

կան բնակչٳթյան զբաղվածٳթյٳնն ٳ տեղական ռեսٳրսներից օգտվելٳ 

հնարավորٳթյٳնը, ինչը համարٳմ ենք համայնքների տնտեսական զարգաց-

ման և ներٳժի ընդլայնման լավագٳյն միջոց:

Վարվեցողٳթյան կանոնագրքով սահմանված մեր պարտավորٳթյٳնների մա-

սով աշխատողների և մատակարարների հետ Ընկերٳթյան հարաբերٳթյٳնները 

կարգավորվٳմ են ընկերٳթյան Աշխատանքի անվտանգٳթյան և առողջٳթյան 

քաղաքականٳթյամբ²² և Մարդկային ռեսٳրսների քաղաքականٳթյամբ²³, որոնք 

սահմանٳմ են ընդհանٳր ٳղեցٳյցներ առողջապահٳթյան և տեխնիկական ան-

Մենք դիտարկٳմ ենք մեր աշխատողներին որպես արժեքավոր ռեսٳրս, միաժամանակ գիտակցելով, 

որ նոր աշխատատեղերի ստեղծմամբ և եկամٳտների ավելացմամբ ٳղեկցվող տնտեսական աճը ենթադրٳմ է 

աշխատողների հիմնարար իրավٳնքների պաշտպանٳթյٳն: Ընկերٳթյٳնը ձգտٳմ է ապահովելանվտանգ և 

առողջ աշխատանքային միջավայր, որտեղ բոլոր աշխատողները վայելٳմ են հարգանք և արժանապատվٳթյٳն, 

և որը զերծ է հարկադրանքից, խտրականٳթյٳնից, ոտնձգٳթյٳններից և բռնٳթյٳնից:

Øºð ²ÞÊ²îàÔÜºðÜ àô 

Ø²î²Î²ð²ðÜºðÀ
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Լիդիանի Վարվեցողٳթյան կանոնագիրք
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վտանգٳթյան, խտրականٳթյան 

բացառման, գանգատարկման մե-

խանիզմների և աշխատողների 

իրավٳնքների մասով: Դրանք 

-մ են նաև մեր սահմաٳղղորդվٳ

նած պրակտիկ Աշխատանքի ան-

վտանգٳթյան և առողջٳթյան 

քաղաքականٳթյամբ²⁴ և Կապա-

լառٳների կառավարման պլա-

նով²⁵: Մենք փորձٳմ ենք մարդ-

կային ռեսٳրսների և հավա-

քագրման ընթացակարգերի ٳ 

կայٳն զարգացման թիմի միջև 

ապահովել սերտ կապ՝ համայնք-

ների ներգրավման և տեղի բնակ-

չٳթյան զբաղվածٳթյան մասով:

Ընկերٳթյٳնը կատարٳմ է աշ-

խատողների հավաքագրման և 

զբաղվածٳթյան վերաբերյալ ՀՀ 

բոլոր օրենքների պահանջները՝ 

միևնٳյն ժամանակ հետևելով 

ՎԶԵԲ-ի ٳ Միջազգային աշխա-

տանքային կազմակերպٳթյան և 

ՄԱԿ-ի չափանիշներին:

2017Թ. ՄԵՐ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐԸ.

Ապահովել աշխատավայրٳմ 

մահվան դեպքերի 

զրոյական մակարդակ, 

50%-ով նվազեցնել արձանագրվող 

վնասվածքների ընդհանٳր 

գործակիցը, որը կազմٳմ է 1.96,

Լիդիանի բոլոր նոր 

աշխատողների համար 

կազմակերպել աշխատանքի 

անվտանգٳթյան և առողջٳթյան 

դասընթացներ, 

Շինարարٳթյան փٳլٳմ 

ապահովել տեղի բնակչٳթյան 

առնվազն 40% զբաղվածٳթյٳն, 

2016թ. 4-րդ եռամսյակի համեմատ՝ 

ավելացնել տեղական ռեսٳրսների 

ներգրավման մակարդակը, 

այդ թվٳմ՝ նաև կապալառٳների 

շրջանٳմ, 

Ակտիվացնել շահագործման 

աշխատանքների համար 

տեղացիների նախապատրաստման 

դասընթացների մակարդակը,

Ավելացնել Լիդիանի անձնակազմի 

համար կազմակերպվող 

 մ՝ٳցման ժամերը, այդ թվٳսٳ

նաև ղեկավար պաշտոնների համար, 

Մշակել միջազգային չափանիշներին 

համապատասխանող աշխատանքի 

ղեկավարման ռազմավարٳթյٳն: 

ԱՎԸԳ
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Բոլոր աշխատողները, կապալառٳները և մատակա-

րարները տեղեկացվٳմ են Ընկերٳթյան որդեգրած Աշ-

խատանքի անվտանգٳթյան և առողջٳթյան քաղաքա-

կանٳթյան մասին՝ Ընկերٳթյան և իրենց սեփական 

պարտականٳթյٳններին իրազեկվելٳ նպատակով: Սա 

արվٳմ է բոլոր նոր աշխատողների ներածական հրա-

հանգավորման շրջանակներٳմ և այնٳհետ կրկնվٳմ է 

գործող աշխատողների համար պարբերաբար կազմա-

կերպվող առողջապահٳթյան և տեխնիկական ան-

վտանգٳթյան թեմաներով ٳսٳցման ընթացքٳմ: Պայ-

մանավորվածٳթյան համաձայն, կապալառٳները պար-

տավոր են սեփական աշխատողներին ծանոթացնել Ըն-

կերٳթյٳնٳմ գործող Աշխատանքի անվտանգٳթյան և 

առողջٳթյան քաղաքականٳթյանը: 

Վերջին տարիների ընթացքٳմ Ընկերٳթյٳնը մշակٳմ է 

Աշխատանքի անվտանգٳթյան և առողջٳթյան կառա-

վարման համակարգ, որը նախագծվել է ՎԶԵԲ-ի կատա-

րողական պահանջներով և ԱԱԱԿՀ 18001: 2007-ով սահ-

մանված կարգով: Ղեկավար թիմերը խրախٳսٳմ են աշ-

խատողների մասնակցٳթյٳնը՝ ապահովելով մենեջեր-

ների և վերահսկիչների տեսանելի օրինակը, որպեսզի 

տեխնիկական անվտանգٳթյٳնն ٳ աշխատանքի հի-

գիենան դառնան աշխատանքի անբաժանելի մաս: 

Որպես անվտանգٳթյան և առողջٳթյան խիստ չափա-

նիշների մշակٳյթի կրող, մենք պատրաստել ենք Արտա-

կարգ իրավիճակների պատրաստվածٳթյան և թափ-

վածքների արձագանքման պլան²⁶: Սա ներառٳմ է ար-

²ÞÊ²î²ÜøÆ ²Üìî²Ü¶àôÂÚàôÜ ºì ²èàÔæàôÂÚàôÜ 

Ընկերٳթյան ընթացակարգով սահմանված 

կարգով և ժամանակին զեկٳցել բոլոր 

պատահարների, վթարների և վտանգների 

մասին՝ անկախ դրանց լրջٳթյան աստիճանից 

Չդիմել ռիսկերի, որոնք 

կարող են վնասել ձեր 

կամ այլոց առողջٳթյٳնը 

կամ բարեկեցٳթյٳնը

ՄԵՐ 

ԱՆԿՆԱԼԻՔՆԵՐԸ 

ՄԵՐ ԲՈԼՈՐ 

ԱՇԽԱՏՈՂՆԵՐԻՑ՝ 

Հետևել սահմանված ստանդարտ 

աշխատանքային ընթացակարգերին, 

 յցներին և հրահանգներինٳղեցٳ

Աշխատանքային ժամերին 

մշտապես կրել պահանջվող 

անհատական պաշտպանٳթյան 

միջոցները (ԱՊՄ) 

Աշխատանքները կատարել 

միայն առողջապահական և 

տեխնիկական անվտանգٳթյան 

գործոնները հաշվի առնելٳց հետո

Դիմել վերադասին՝ անվտանգٳթյան 

պահանջների վերաբերյալ ցանկացած 

անվստահٳթյան դեպքٳմ

ԱՊՄ

http://www.lydianarmenia.am/resources/geoteam/pdf/33a6d1bf61c8636d084e4e824000c327.pdf
http://www.lydianarmenia.am/resources/geoteam/pdf/33a6d1bf61c8636d084e4e824000c327.pdf
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տակարգ իրավիճակների արձագանքման միջոցների 

մշտական առկայٳթյٳն տեղանքٳմ (օր՝. Առաջին բٳժ-

օգնٳթյան և արտահոսքերի հեռացման պարագաներ) և 

աշխատակիցների համար արտակարգ իրավիճակների 

դասընթացների կազմակերպٳմ: 2016թ. Ընկերٳթյٳ-

նٳմ արձանագրվել է ժամանակավոր անաշխատٳնա-

կٳթյան հանգեցնող մեկ պատահար և բժշկական օգնٳ-

թյٳն պահանջող երկٳ պատահար, ինչի հետևանքով 

ժամանակավոր անաշխատٳնակٳթյան հանգեցնող 

վնասվածքների գործակիցը կազմել է 0.65, իսկ արձա-

նագրվող ընդհանٳր վնասվածքների գործակիցը՝ 1.96: 

Վերոնշյալ պատահարների հետ կապված կատարվել է 

մանրակրկիտ հետաքննٳթյٳն՝ դրանց կրկնٳթյٳնը 

կանխարգելող պատշաճ վերահսկման միջոցներ ձեռ-

նարկելٳ նպատակով: Հաշվի առնելով այն փաստը, որ 

այժմ մտնٳմ ենք ավելի մեծ վտանգներ ենթադրող շի-

նարարٳթյան փٳլ, նախատեսվٳմ է խստացնել ձեռ-

նարկվող անվտանգٳթյան միջոցառٳմները՝ ակտիվ շի-

նարարٳթյան ընթացքٳմ տեղի ٳնեցող վթարների ռիս-

կը նվազեցնելٳ նպատակով: 

Աշխատանքի անվտանգٳթյան և առողջٳթյան ապա-

հովման պարտավորٳթյٳնների շրջանակٳմ, մենք հե-

տևٳմ ենք Ընկերٳթյան աշխատողների բարեկեցٳթյա-

նը: 2016թ. կատարել ենք տեղի առողջապահական հաս-

տատٳթյան գնահատٳմ և բարեկարգٳմ՝ արդյٳնա-

վետ բժշկական օգնٳթյٳն ապահովելٳ համար անհրա-

ժեշտ առողջապահական չափանիշներին համապա-

տասխանելٳ նպատակով: Աշխատողների առողջապա-

հٳթյան կազմակերպման նպատակով, ստորագրել ենք 

բժշկական օժանդակٳթյան պայմանագիր բժշկական 

ծառայٳթյٳններ տրամադրող հայ-կանադական ընկե-

րٳթյան հետ, որը պարտավորվել է ապահովել Ծրագրի 

տեղամասի աշխատողների շٳրջօրյա բժշկական սպա-

սարկٳմը: 2017թ. նախատեսٳմ ենք աշխատողների հա-

մար կազմակերպել առողջ ապրելակերպի իրազեկման 

դասընթացներ՝ այդ թվٳմ նաև ապահովելով աշխա-

տողների մասնակցٳթյٳնը առողջապահٳթյան և 

բժշկական ծրագրերٳմ: Բացի այդ, նախատեսٳմ ենք 

համագործակցել Երևանի սպորտային ակٳմբների հետ 

և խրախٳսել մեր աշխատակիցներին մասնակցել 

Երևանի ամենամյա վազքի 5, 10 կամ 21 կմ մարաթոնին:
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2016թ-ին, մեր կողմից հրավիրված X-Drive արտաճանա-

պարհային երթևեկٳթյան մասնագետների կողմից անց-

կացվել են անվտանգ երթևեկٳթյան և լեռնային պայ-

մաններٳմ արտաճանապարհային երթևեկٳթյան դաս-

ընթացներ: Նպատակն էր՝ ցٳյց տալ վարորդներին տար-

բեր տեսակի (առջևի քարշակով, հետևի քարշակով և 

չորս քարշակով) մեքենաների վարքագիծը տարբեր պայ-

մաններٳմ: Մասնակիցները ծանոթացել են նաև տար-

բեր եղանակային պայմաններٳմ երթևեկելٳ նրբٳ-

թյٳններին՝ ինչպես Ամٳլսարի ոսկٳ հանքի տարած-

քٳմ, այնպես էլ դրանից դٳրս: 

2016թ. ընթացքٳմ դասընթացին մասնակցել է 64 մարդ: 

Տվյալ դասընթացից բացի, սահմանված է տեղանքին 

հարմարվելٳ պարտադիր ժամկետներ այն աշխատա-

կիցների համար, ովքեր պարտավոր են Ծրագրի շրջա-

նակներٳմ ٳնենալ համապատասխան վարորդական 

իրավٳնք: Վարելٳ իրավٳնք տրամադրելٳց առաջ, 

ստٳգվٳմ են ճանապարհային անվտանգٳթյան գիտե-

լիքներն ٳ վարորդի հմտٳթյٳնները:
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Ամٳլսարի մերձակայքٳմ գտնվող համայնքներٳմ աշ-

խատանքի հնարավորٳթյٳնները սահմանափակ են, 

ինչի պատճառով տարածաշրջանին բնորոշ է բնակիչնե-

րի երկարաժամկետ արտագաղթը: Հետևաբար,այս 

առٳմով, ակնկալվٳմ է, որ Ամٳլսարի ծրագրով ստեղծ-

վող աշխատատեղերը կٳնենան զգալի դրական ազդե-

ցٳթյٳն: Մենք պարտավորվել ենք հնարավորٳթյան 

դեպքٳմ հավաքագրել հնարավորինս շատ տեղացի մաս-

նագետների և օգտվել ծառայٳթյٳնների տեղական շٳ-

կայից, ինչի համար մշակել ենք Տեղական զբաղվածٳ-

թյան և գնٳմների պլաններ: 2016թ. դեկտեմբերին ներ-

դրվել է գործողٳթյٳնների պլան և ստեղծվել է տեղական 

զբաղվածٳթյան հարցերի հատٳկ կոմիտե:

Աշխատողների և մատակարարների ընտրٳթյٳնը կկա-

տարվի՝ ելնելով հավակնորդների կատարողականից, 

մասնագիտական վարքից, էթիկայից և տեխնիկական 

անվտանգٳթյան նկատմամբ ٳնեցած մոտեցٳմից՝ 

առաջնահերթٳթյٳնը տալով տեղացի կադրերին: Տե-

ղական շٳկայٳմ համապատասխան հմտٳթյٳնների 

կամ ծառայٳթյٳնների բացակայٳթյան դեպքٳմ (տես 

կողքի սյٳնակը) կդիտարկվեն տարածաշրջանային կադ-

րերը, այնٳհետ՝ Հայաստանի քաղաքացիները և միայն 

դրանից հետո կդիտարկվեն արտասահմանցի հավակ-

նորդները: 

Երկٳ տարի տևող շինարարٳթյան ամենաակտիվ փٳ-

լٳմ նախատեսվٳմ է ստեղծել մոտ 1300 աշխատատեղ, 

ինչից հետո հանքը շահագործման 10 տարիների ընթաց-

քٳմ կապահովի մոտ 770 մշտական ٳղղակի աշխատա-

տեղ: Մենք նախատեսٳմ ենք հատٳկ մասնագիտացٳմ 

չպահանջող աշխատանքների 95% տրամադրել Հայաս-

տանի քաղաքացիներին և ընդհանٳր աշխատատեղերի 

40% համալրել տեղացի բնակիչներով, այսպիսով ակն-

կալٳմ ենք շինարարٳթյան փٳլի ընթացքٳմ ներգրա-

վել մոտ 520 տեղացիների: Ընկերٳթյան սոցիալական 

հարցերով մենեջերը հետևٳմ է այս վիճակագրٳթյանը, 

այն է՝ Ընկերٳթյան և կապալառٳների կողմից ապա-

հովվող տեղացիների զբաղվածٳթյանը 2016թ. հոկ-

տեմբերից՝ գնահատելٳ համար իրական թվերն ٳ սահ-

մանված նպատակները: Նախատեսٳմ ենք շինարարٳ-

թյան ողջ ընթացքٳմ ամսական կտրվածքով հետևել այս 

ցٳցանիշներին: 

2016թ. վերջի դրٳթյամբ, Ընկերٳթյٳնٳմ և կապալա-

ռٳների մոտ աշխատող տեղացիների թիվը կազմٳմ էր 

Հայաստանի 306 քաղաքացի, որոնցից մոտ կեսը (150) 

տեղական համայնքների բնակիչներ էին: Ստորև ներկա-

յացված ինֆոգրաֆիկայٳմ պատկերված են զբաղվածٳ-

թյան ցٳցանիշները՝ ըստ տարածաշրջանի և սեռի: 

Գնդեվազ համայնքի 42 աշխատողներից 33-ը հանդիսա-

նٳմ են ազդակիր հողատերեր: 2017 թ. ընթացքٳմ՝ շի-

նարարٳթյան ակտիվացմանը զٳգահեռ, մենք ակնկա-

լٳմ ենք տեղացի աշխատողների թվի արագ աճ: Զբաղ-

վածٳթյանը նպաստելٳ նպատակով ստեղծվել է տեղի և 

մոտակա համայնքներից աշխատանք փնտրողների 

տվյալների բազա, որը պարբերաբար թարմացվٳմ է և 

հավաքագրման գործընթացների ընթացքٳմ տեղական 
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Հավաքագրման գործընթացի համա-

տեքստٳմ, «տեղական» եզրٳյթը 

ներառٳմ է Գնդեվազ, Սարավան, Գորայք 

գյٳղերٳմ և Կեչٳտ/Ջերմٳկ համայնքնե-

րٳմ բնակվող անձանց, ինչպես նաև 

նրանց, ովքեր ծնվել և ապրել են այդ 

համայնքներٳմ, բայց աշխատանք գտնելٳ 

նպատակով տեղափոխվել են այլ 

տարածքներ կամ երկրներ:

«Տարածաշրջանային» եզրٳյթը ներառٳմ է 

մարդկանց, ովքեր բնակվٳմ են Սյٳնիքի 

կամ Վայոց Ձորի մարզերٳմ: 

«Ազգային» ասելով՝ մենք նկատի ٳնենք 

Հայաստանٳմ բնակվող բոլոր մարդկանց: 

Տեղական, տարածաշրջանային և 

ազգային եզրٳյթների սահմանٳմներ
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ռեսٳրսները մշտադիտարկելٳ հնարավորٳթյٳն է 

տալիս: Մենք տրամադրել ենք այս տվյալների բազան 

նաև մեր կապալառٳներին՝ տեղացիների զբաղվածٳ-

թյٳնն ապահովելٳ նպատակով: 

Խոշոր կապալառٳների մեծամասնٳթյٳնը հայկական 

ընկերٳթյٳններ են, այդ թվٳմ՝ «Արփա-Սևան», «Ճանա-

պարհ» և «Ազٳրիտ» ընկերٳթյٳնները: Մշակման փٳ-

լٳմ է գտնվٳմ տեղական բիզնեսի զարգացման ծրա-

գիրը, որի նպատակն է շինարարٳթյան փٳլٳմ՝ պա-

հանջարկի աճի պայմաններٳմ, հնարավորինս խթանել 

տեղական շٳկայի զարգացٳմը: 

Նախատեսվٳմ է Տեղական աշխատٳժի և ծառայٳթյٳն-

ների շٳկան խթանել՝ տեղացի դիմորդների վերապատ-

րաստման և մրցٳյթներին մասնակցող տեղական ըն-

կերٳթյٳնների համար հրահանգավորման դասընթաց-

ներ կազմակերպելٳ միջոցով: Համայնքներٳմ առկա է 

մասնագետների պակաս, և մենք կփորձենք, վերապատ-

րաստման դասընթացներ անցկացնելٳ միջոցով, լրաց-

նել այդ բացը, որպեսզի հնարավորինս արագ ապահո-

վենք աշխատանքների համար պահանջվող որակավո-

րٳմը: Մենք համագործակցٳմ ենք հիմնական մատա-

կարար հանդիսացող «Ցեպպելին Արմենիա» («Կատեր-

պիլլարի» պաշտոնական ներկայացٳցիչը) ընկերٳթյան 

հետ, որը շինարարական մեքենաներն ٳ ծանր վերամ-

բարձ սարքավորٳմները վարելٳ և կառավարելٳ ին-

տերակտիվ վերապատրաստման դասընթացներ է կազ-

մակերպٳմ: Նախատեսٳմ ենք նաև, շահագործման փٳ-

լի համար անհրաժեշտ հմտٳթյٳնների ձևավորման նպա-

տակով, համագործակցել տարածաշրջանի կրթական 

հաստատٳթյٳնների, մասնավորապես՝ Եղեգնաձորի ար-

հեստագործական ٳսٳմնարանի հետ: 

Շինարարٳթյան փٳլٳմ նախատեսվٳմ է անցկացնել 

պրակտիկ վերապատրաստٳմ, որպեսզի շահագործման 

մեկնարկի դրٳթյամբ ٳնենանք տեղացի վերապատ-

րաստված մասնագետներ, մասնավորապես՝ մեքենա-

վարներ, հորատման և պայթեցٳմների գծով օգնական-

ներ, մարկշեյդերի օգնական, սպասարկող անձնակազմ: 

Այնٳամենայնիվ, հաշվի առնելով հանքի շրջակայքٳմ 

արդյٳնահանման ոլորտի փորձի բացակայٳթյٳնը, ակն-

կալվٳմ է, որ բարձր որակավորٳմ ٳնեցող աշխատող-

ների մեծամասնٳթյٳնը, մասնավորապես՝ ինժեներնե-

րը, երկրաբանները, մետալٳրգները, մեխանիկական և 

էլեկտրականٳթյան գծով մասնագետները, կհրավիրվեն 

Երևանից և այլ տարածաշրջաններից: Հայաստանցի 

մասնագետների բացակայٳթյան դեպքٳմ համապա-

տասխան որակավորٳմ ٳ փորձ ٳնեցող մասնագետնե-

րը ժամանակավոր կհրավիրվեն դրսից՝ տեղացի կադրե-

րին տվյալ պաշտոնի համար նախապատրաստելٳ պայ-

մանով: Արտասահմանցի աշխատողների թիվը նախա-

պես կկազմի 10%-ից ավելի, որը, տեղացի մասնագետնե-

րի վերապատրաստմանը զٳգահեռ, կնվազի:
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Նկար Զբաղվածٳթյան3:  

թվերի բաշխٳմ ըստ տարածաշրջանի    

Տղամարդ/Կին հատկանիշով 

զբաղվածٳթյան պատկերը 

17%

83%

Տղամարդ

Կին

79
42

21

8

16

73 67

306

ՏԱՐԱԾԱ-

ՇՐՋԱՆԱՅԻՆ

Աշխատողների 

ընդհանٳր թիվը 

2016թ դեկտեմբերի 

դրٳթյամբ

ՏԵՂԱԿԱՆ Ջերմٳկ/ԿեչٳտԳնդեվազ

Գորայք

Սարավան

Վայք, 

Սիսիան 

և այլն

Երևան Այլ 
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Աշխատողների նկատմամբ ստանձնած պարտավորٳ-

թյٳնների համաձայն, մենք ապահովٳմ ենք նրանց շա-

րٳնակական վերապատրաստման և ٳղղորդման հնա-

րավորٳթյٳններ: Մինչ այժմ կազմակերպված ծրագրե-

րը հիմնականٳմ վերաբերٳմ էին բնապահպանական և 

սոցիալական հարցերին, ինչպես նաև կազմակերպչա-

կան և ղեկավարման ոլորտներին: Դասընթացներն իրա-

կանացվٳմ են տեղական և միջազգային ٳսٳմնական 

հաստատٳթյٳնների հետ համագործակցٳթյամբ: 

Մեր աշխատակիցներին ընձեռվել է նաև արտասահմա-

նٳմ անցկացվող ٳսٳմնական ծրագրերին մասնակցե-

լٳ հնարավորٳթյٳն, այդ թվٳմ առողջապահٳթյան և 

անվտանգٳթյան կառավարման, բնապահպանական 

կառավարման, համայնքային զարգացման և կենսակեր-

պի վերականգնման ոլորտներٳմ:

Հաշվի առնելով այն, որ Ծրագիրը գտնվٳմ է մեկնարկա-

յին փٳլٳմ, գործող աշխատողների համար նախատես-

ված վերապատրաստման ծրագրերի մեծամասնٳ-

թյٳնը գտնվٳմ է դեռևս նախնական կամ մշակման փٳ-

լٳմ: Մենք նախատեսٳմ ենք զգալիորեն ընդլայնել այս 

ծրագրերը շինարարٳթյան փٳլٳմ՝ կոնկրետ աշխա-

տանքների համար պահանջվող գիտելիքների և հմտٳ-

թյٳնների մակարդակը ապահովելٳ համար:

2016թ. ԿԱՅؤՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԶԵԿؤՅՑ
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Որպես կայٳն զարգացման սկզբٳքներին 

հավատարիմ ընկերٳթյٳն, մենք աշխատٳմ ենք 

ձևավորել երկարատև հարաբերٳթյٳններ 

շահագրգիռ կողմերի, մասնավորապես՝ Ծրագրի 

շրջակայքٳմ գտնվող համայնքների հետ: 

Այս գործٳմ Ընկերٳթյٳնն առաջնորդվٳմ է 

հարգանքի, լիակատար թափանցիկٳթյան և բաց 

հաղորդակցման սկզբٳնքներով: Ընկերٳթյٳնն 

աջակցٳմ է ծրագրի շրջանակներٳմ 

իրականացվող այն նախագծերին, որոնք 

ապահովٳմ են կայٳն զարգացٳմ՝ միևնٳյն 

ժամանակ չձևավորելով որևէ կախվածٳթյٳն:

Մենք գիտակցٳմ եք Ամٳլսարի ծրագրի մերձակայքٳմ 

գտնվող համայնքների նկատմամբ հարգալից և պա-

տասխանատٳ վարքագիծ դրսևորելٳ կարևորٳթյٳնը 

և ձգտٳմ ենք ձևավորել կայٳն, փոխշահավետ և երկա-

րատև հարաբերٳթյٳններ տեղացի շահագրգիռ կողմե-

րի հետ՝ փորձելով ներդրٳմների և կենսամիջոցների վե-

րականգնման ծրագրերի միջոցով համայնքների համար 

ապահովել Ծրագրի ներկայٳթյամբ պայմանավորված 

առավելագٳյն դրական ազդեցٳթյٳն: 

Համայնքների հետ աշխատանքٳմ առաջնորդվٳմ ենք 

ընկերٳթյան Սոցիալական քաղաքականٳթյամբ²⁷, Հա-

մայնքներٳմ ներդրٳմային ռազմավարٳթյամբ և Կեն-

սամիջոցների վերականգնման պլանով²⁸: Այս բոլոր փաս-

տաթղթերը ներկայացնٳմ են Ընկերٳթյան կողմից որ-

դեգրված՝ շահագրգիռ կողմերի ներգրավման, մշակٳ-

թային ժառանգٳթյան, մարդٳ իրավٳնքների, սոցիա-

լական ներդրٳմների և համայնքային զարգացման 

սկզբٳնքները, պարտականٳթյٳնները և վարքագիծը: 

Ð²ê²ð²ÎàôÂÚàôÜ 
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Սահմանվել են նաև շահագրգիռ կողմերի ներգրավման 

և համայնքներٳմ առողջապահական և իրազեկման գոր-

ծողٳթյٳններն ٳղղորդող պլաններ²⁹: Համայնքների 

հետ մեր աշխատանքի պատասխանատվٳթյٳնը կրٳմ 

է Կայٳն զարգացման գծով փոխնախագահը, ٳմ աջակ-

ցٳմ են Սոցիալական գծով մենեջերը, Համայնքների 

հետ կապերի պատասխանատٳն և տեղٳմ աշխատող 

համայնքային թիմերը: 
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Մեր տեղական համայնքները

Ծրագրի ենթակառٳցվածքներին ամենամոտը 

գտնվող համայնքը Գնդեվազն է, որը տեղակայ-

ված է կٳյտային տարրալվացման հարթակից 

մոտ 1,2 կմ հեռավորٳթյան վրա: Գորայք հա-

մայնքը ամենամոտն է բացահանքերին, իսկ Սա-

րավան համայնքը (որը բաղկացած է Սարավան, 

Սարալանջ և Ուղեձոր գյٳղերից) գտնվٳմ է 

Ամٳլսարից 6 կմ հեռավորٳթյան վրա: Այս հա-

մայնքներٳմ ապրող բնակչٳթյան ընդհանٳր 

թիվը կազմٳմ է 1800 մարդ: 2010, 2014 և 2015թ. 

անցկացված կենսամիջոցների և կարիքների վեր-

լٳծٳթյամբ պարզվել է, որ տեղի բնակչٳթյան 

եկամտի հիմնական աղբյٳրը գյٳղատնտեսٳ-

թյٳնն ٳ անասնապահٳթյٳնն է, որոնց հաջոր-

դٳմ են պետական սոցիալական նպաստները:

Կեչٳտը ներառող Ջերմٳկ քաղաքը, որի բնակչٳ-

թյٳնը կազմٳմ է մոտ 5.200 մարդ, գտնվٳմ է Տիգ-

րանես/Արտավազդես և Էրատո բացահանքերի 

նախատեսվող տարածքից մոտ 10 կմ հեռավորٳ-

թյան վրա: Քաղաքի բնակիչներից շատերի հիմ-

նական եկամտի աղբյٳրը զբոսաշրջٳթյٳնն է:

Բացի այդ, տարածաշրջանٳմ առկա են նաև տա-

տանվող թվով սեզոնային հովիվներ, որոնց թիվը՝ 

2015թ. ٳսٳմնասիրٳթյան համաձայն, տարվա 

համապատասխան սեզոնին կազմել է 45 մարդ: 

Բոլոր ազդակիր համայնքներٳմ ընդٳնված է սե-

զոնային արտագնա աշխատանքների նպատա-

կով Ռٳսաստան մեկնելٳ պրակտիկան:

2017Թ. ՄԵՐ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐԸ. 

Ծրագրի զարգացման և ընթացքի 

վերաբերյալ համայնքների իրազեկٳմ,

Ոռոգման ջրանցքի վերանորոգٳմ՝ տեղացի 

ֆերմերների համար նոր այգիներ հիմնելٳ 

հնարավորٳթյٳն ստեղծելٳ նպատակով,

Գնդեվազի անասնաբٳծٳթյան ծրագրի մասնակիցների 

թվի ավելացٳմ՝ 2016թ. վերապատրաստٳմ 

անցած 45 տեղացի հովիվների համեմատ:

Ընկերٳթյան կողմից իրականացվող 

համայնքային ներդրٳմների և կենսամիջոցների 

վերականգնման պլանների ազդեցٳթյան և 

արդյٳնքների մշտադիտարկٳմ, գնահատٳմ և զեկٳցٳմ,

Մոտ 8-10 հանրային առողջապահٳթյան և այլ հարցերի 

վերաբերյալ տեղական համայնքների համար իրազեկման 

միջոցառٳմների կազմակերպٳմ,
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Տեղական համայնքների հետ հարաբերٳթյٳններ ձևա-

վորելիս, մենք առաջնորդվٳմ ենք հարգանքի, թափան-

ցիկٳթյան և բաց հաղորդակցٳթյան սկզբٳնքներով: 

Մշակվել է Շահագրգիռ կողմերի ներգրավման պլան³⁰, 

որը թարմացվٳմ է ամեն տարի և օգնٳմ է ծրագրի ըն-

թացքٳմ համայնքների հետ իրականացվող խորհրդակ-

ցٳթյٳններٳմ և հարաբերٳթյٳններٳմ: Տեղական հա-

մայնքների հետ երկկողմանի երկխոսٳթյٳնն էլ ավելի 

դյٳրին դարձնելٳ համար մենք սահմանել ենք մի շարք 

հստակ մեխանիզմներ: 

Համայնքային հանդիպٳմների արձանագրٳթյٳնները 

գրանցվٳմ են սոցիալական կառավարման համակար-

գٳմ, որը ներառٳմ է նաև գանգատարկման ٳ Ամٳլսա-

րի տեղեկատվական կենտրոնի այցելٳների գրանցամա-

տյանները: Համայնքների հետ կապերի կոմիտեները 

հանդիսանٳմ են Լիդիանի և Գորայքի, Սարավանի, 

Գնդեվազի ٳ Ջերմٳկի (տես հաջորդ էջٳմ) բնակիչների 

միջև հաղորդակցման հիմնական շարժիչ ٳժը՝ հնարա-

վորٳթյٳն տալով լսել համայնքների կարծիքները, հե-

տաքրքրٳթյٳններն ٳ մտահոգٳթյٳնները, ապահովե-

լով՝ շարٳնակական և բաց հաղորդակցման գործընթաց:

2016թ. ԿԱՅؤՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԶԵԿؤՅՑ

http://www.lydianarmenia.am/resources/geoteam/pdf/0a34f27d9408c8102da2ecca96f06641.pdf


Ներկայٳմս մենք ٳնենք համայնքների հետ կապերի հա-

մար պատասխանատٳ չորս կոմիտե, որոնցից երեքը՝ 

Գորայքٳմ, Սարավանٳմ և Գնդեվազٳմ, ստեղծվել են 

2010թ., իսկ Ջերմٳկինը՝ ստեղծվել է 2011թ.: Բոլոր կոմի-

տեներն ٳնեն կամավոր սկզբٳնքով աշխատող հինգից 

-ցիչٳսٳ մ՝ٳցիչ, այդ թվٳթ համայնքային ներկայացٳ

ներ, բٳժքٳյրեր, գյٳղապետարանի աշխատակիցներ, 

տեղի բիզնեսի ներկայացٳցիչներ, քահանա և համայն-

քի այլ բնակիչներ: 

Համայնքների հետ կապի պատասխանատٳն և սոցիա-

լական գծով մենեջերը յٳրաքանչյٳր ամիս հանդիպٳմ-

ներ են անցկացնٳմ բոլոր համայնքների կոմիտեների 

հետ: Այս հանդիպٳմները հնարավորٳթյٳն են տալիս 

ապահովել հետադարձ կապ համայնքների հետ, լսել 

նրանց մտահոգٳթյٳններն ٳ հարցերը, պատասխանել 

մարդկանց հարցերին և, ըստ անհրաժեշտٳթյան, իրա-

զեկել և նյٳթեր տրամադրել Ծրագրի առաջընթացի վե-

րաբերյալ: Կոմիտեների անդամները պարտավոր են 

ստացված տեղեկٳթյٳններն ٳ նյٳթերը հաղորդել հա-

մայնքներին: Կոմիտեների ժողովները բաց են բոլորի հա-

մար, ինչը նպաստٳմ է հասարակٳթյան ավելի ակտիվ 

մասնակցٳթյանը: 
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Համայնքների հետ 

կապերի կոմիտեներ (ՀԿԿ)

ՀԿԿ ամսական ժողովներից բացի, համայնքների հետ 

կապերի պատասխանատٳն պարբերաբար այցելٳմ է 

բոլոր մոտակա համայնքները՝ բարձրացված խնդիրների 

վերաբերյալ հետևողական լինելٳ, հանրային միջոցա-

ռٳմներ կազմակերպելٳ, գյٳղապետերի և համայնքնե-

րի բնակիչների հետ հանդիպելٳ նպատակով: Մենք 

օգտվٳմ ենք նաև համագործակցٳթյան այլ միջոցնե-

րից, որոնցից են՝ բաժնետերերի և Տնօրենների խորհրդի 

անդամների այցելٳթյٳնները և գործընկեր կազմակեր-

պٳթյٳնների հետ կազմակեպվող ժողովները:

2016թ. վերջի դրٳթյամբ, սոցիալական թիմٳմ աշխա-

տٳմ են տասը համայնքային օգնականներ և թիմի երեք 

այլ անդամներ, ովքեր աշխատٳմ են որպես տեղացի 

պատասխանատٳներ՝ հանդիպٳմների և միջոցառٳմ-

ների համակարգման, հետազոտٳթյٳնների իրակա-

նացման, համայնքային համագործակցٳթյան դյٳրաց-

ման և համայնքային զարգացման ծրագրերի մշտադի-

տարկման մասով: Համայնքներٳմ տեղադրված ցٳցա-

նակները, երկٳ համայնքային տեղեկատվական կենտ-

րոնները և ամսական տեղեկագրերը նٳյնպես ապա-

հովٳմ են ծրագրի ընթացքի վերաբերյալ թարմ տեղե-

կատվٳթյٳն (տես հաջորդ էջٳմ): 

Մեր համագործակցٳթյٳնը տեղի բնակիչների հետ ըն-

թանٳմ է տարբեր եղանակներով. տեղի համայնքներٳմ 

2007 թվականից ի վեր անցկացրել ենք ավելի քան 230 

հանրային խորհրդակցٳթյٳն և իրազեկման միջոցա-

ռٳմներ ٳ հանդիպٳմներ: 2016թ-ին, Բնապահպանա-

կան և սոցիալական ազդեցٳթյٳնների գնահատման 

հայտի շրջանակٳմ, Ընկերٳթյٳնն ٳնեցել է երեք պաշ-

տոնական հանրային լսٳմ և չորս հանրային խորհրդակ-

ցٳթյٳն՝ ԲՍԱԳ-ի շրջանակներٳմ: Համայնքների ընթա-

ցիկ ներգրավման գործընթացի շրջանակներٳմ, անցած 

տարի մենք անցկացրել ենք ավելի քան 75 համայնքային 

ներգրավման միջոցառٳմներ և հանդիպٳմներ, այդ 

թվٳմ՝ տեղամասի մշտադիտարկման այցելٳթյٳնների, 

սոցիալական ծրագրերով գործընկեր կազմակերպٳ-

թյٳնների հետ հանդիպٳմների և տեղական համայնք-

ների համար վերապատրաստման դասընթացների 

շրջանակներٳմ: 2016թ-ին Ամٳլսարի երկٳ տեղեկատ-

վական կենտրոններ (Գնդեվազٳմ և Ջերմٳկٳմ) այցե-

լողների թիվը կազմել է 1027՝ 2015թ-ի 1070-ի համեմատ: 
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Մեր համայնքների համար նախատեսված 
պարբերականներ Ամٳլսարի տեղեկատվական կենտրոններ 

Մեր համայնքային պարբերականների նպատակն 

է տեղեկացնել և իրազեկել համայնքներին Ամٳլ-

սարի ծրագրի շրջանակներٳմ իրականացվող 

բնապահպանական և սոցիալական ծրագրերի ըն-

թացքի մասին: Դրանք ներառٳմ են կարևոր հայ-

տարարٳթյٳններ, օրինակ՝ թափٳր աշխատա-

տեղերի, ակնկալվող լսٳմների և միջոցառٳմների 

մասին՝ անդրադառնալով նախորդ ժողովների 

հարցերին և այլ համայնքային հանդիպٳմներին: 

Պարբերականներٳմ ներկայացվٳմ են նաև հա-

մայնքային պատմٳթյٳններ, հոդվածներ և բնա-

պահպանական ٳ սոցիալական ծրագրերի վերա-

բերյալ արձագանքներ:

Պարբերականները տպագրվٳմ են յٳրաքանչյٳր 

ամիս, իսկ տպագիր մոտ 1000 օրինակ առաքվٳմ 

է գյٳղական համայնքներٳմ ապրող բոլոր ընտա-

նիքներին: Մոտ 400 օրինակ բաժանվٳմ է Ջերմٳ-

կٳմ, իսկ մնացածը՝ Գնդեվազٳմ, Սարավանٳմ և 

Գորայքٳմ: Պարբերականները հասանելի են նաև 

էլեկտրոնային տարբերակով՝ 

http://www.lydianarmenia.am/am/news/category/cat2 

կայքٳմ:

Ամٳլսարի առաջին տեղեկատվական կենտրոնը 

ստեղծվել է Գնդեվազٳմ 2013թ. ապրիլին, իսկ 

երկրորդը բացվել է Ջերմٳկٳմ 2016թ. ապրիլին: 

Տեղեկատվական կենտրոնները շահագրգիռ կող-

մերին տեղեկٳթյٳն ներկայացնելٳ և նրանց ար-

ձագանքը ստանալٳ հնարավորٳթյٳն են ընձե-

ռٳմ: Կենտրոններٳմ առկա են տարբեր նյٳթեր, 

այդ թվٳմ՝ տեսաձայնագրٳթյٳններ, նմٳշներ, 

պլակատներ, բٳկլետներ և այլ էլեկտրոնային 

նյٳթեր՝ կոնկրետ հարցերի, օրինակ՝ ցիանիդի կա-

ռավարման վերաբերյալ, ինչպես նաև Հաճախ 

տրվող հարցերի ձևաթերթիկներ: Կենտրոններٳմ 

առկա նյٳթերը պարբերաբար թարմացվٳմ են 

հանրային կապերի համար պատասխանատٳ 

բաժնի կողմից՝ համայնքների կողմից բարձրաց-

րած մտահոգٳթյٳններին և առաջ եկած նոր հար-

ցերին պատասխան տալٳ հնարավորٳթյٳն ըն-

ձեռելٳ նպատակով: Կենտրոնٳմ առկա է անվճար 

ինտերնետ կապ բոլոր այն անձանց համար, ովքեր 

ցանկանٳմ են ավելին իմանալ Ծրագրի մասին: 

Կենտրոնٳմ աշխատٳմ են տեղի բնակիչներ, և վա-

րٳմ են բարձրացված հարցերի, մտահոգٳթյٳն-

ների և էլ-հաղորդագրٳթյٳնների հաշվառٳմ:
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Գանգատարկման մեխանիզմ

Միջազգային չափանիշներով իրականացվող սոցիալական կառավարման կարևորագٳյն 

մաս են հանդիսանٳմ բողոքարկման մեխանիզմները: 

Սոցիալական կառավարման համակարգով ստացված բոլոր բողոքները հաշվառվٳմ են սո-

ցիալական գծով մենեջերի կողմից, այնٳհետ քննարկվٳմ համայնքների հետ կապերի պա-

տասխանատٳի և համապատասխան բաժնի ղեկավարի (օրինակ՝բնապահպանٳթյան կամ 

առողջապահٳթյան գծով մենեջերի) հետ: Գրավոր ներկայացված բոլոր բողոքներին տրվٳմ է 

գրավոր պատասխան տասնօրյա ժամկետٳմ: Վերջնական պատասխանٳմ ներկայացվٳմ է 

խնդրի լٳծման ٳղին, օրինակ՝ տրամադրելով տեղեկատվٳթյٳն կամ սահմանելով խնդրի 

լٳծման միջոցները:

Լիդիանը ձգտٳմ է բոլոր բողոքները լٳծել բանակցային եղանակով: Եթե խնդրի լٳծٳմը 

գտնվٳմ է մեր լիազորٳթյٳններից դٳրս, մենք փորձٳմ ենք ներգրավել արտաքին կողմերի, 

դրսի մասնագետների և, ըստ անհրաժեշտٳթյան, նաև տեղական կամ տարածաշրջանային 

պետական մարմինների: 

2016թ. մենք թարմացրել ենք բողոքարկման մեխանիզմը՝ ներառելով աշխատակիցներին և 

տեխնիկական անվտանգٳթյանը վերաբերող բաժիններ: Մեր բոլոր կապալառٳները պար-

տավոր են կիրառել սեփական կամ Լիդիանի գանգատարկման մեխանիզմները:

2016թ., բողոքարկման մեխանիզմներով ստացել ենք 27 ահազանգ, որոնցից յոթը եղել է իրա-

կան բողոք (ոչ թե աջակցման խնդրանք): 

Ÿ Երկٳսը վերաբերել է մեր կապալառٳների ծանր տեխնիկայով մասնավոր հողերին պատ-

ճառված վնասին, երկٳ դեպքٳմ էր հողատերերին տրվել է հատٳցٳմ: 

Ÿ Բողոքներից 5-ը վերաբերել է տեղٳմ թափٳր աշխատատեղերի անբավարար քանակին: 

Այժմ մեր թիմերն աշխատٳմ են իրազեկ պահել տեղացիներին՝ Ընկերٳթյան և կապալա-

ռٳների կողմից իրականացվող զբաղվածٳթյան պլաններին, միջոցներին և գործողٳ-

թյٳններին: 

Ÿ Մնացած 20 ահազանգը անձնական կամ ընտանիքի առողջական խնդիրները լٳծելٳ 

խնդրանքներ էին կամ համայնքային հարցեր: Բոլոր վերոգրյալ ահազանգերը դիտարկվել 

են և հնարավորٳթյան դեպքٳմ ստացել լٳծٳմ: Օրինակ՝ Ջերմٳկٳմ անցկացվել է փողո-

ցային լٳսավորٳթյٳն և տեղադրվել են նշաններ, մենք մասնակցել ենք նաև Լոր համայն-

քի խմելٳ ջրի համակարգի նորացման աշխատանքների ֆինանսավորմանը, ինչպես նաև 

ամբողջٳթյամբ ֆինանսավորել ենք Կեչٳտի երաժշտական դպրոցի վերանորոգٳմը:

Թափանցիկ և կառٳցողական հաղորդակցٳթյٳն ապահովելٳ նպատակով, Ընկերٳթյٳնը Ջերմٳկٳմ, Գնդեվազٳմ, 

Սարավանٳւմ, Գորայքٳմ, շինարարٳթյան հրապարակٳմ և կացարանային վայրերٳմ տեղադրել է բողոքների համար 

նախատեսված արկղիկներ՝ պաշտոնապես կամ ցանկٳթյան դեպքٳմ՝ մտահոգٳթյٳններն ٳ բողոքները անանٳն ներ-

կայացնելٳ նպատակով:



Մեր համագործակցٳթյٳնը տեղական համայնքների 

հետ, ընդհանٳր առմամբ, կարելի է բնٳթագրել դրա-

կան: 2016թ., ՄՖԿ-ի կողմից տեղի շահագրգիռ կողմերի 

հետ ٳնեցած խորհրդակցٳթյٳններից պարզ է դարձել, 

որ Ամٳլսարի ծրագիրը ٳնի «Համայնքների ընդհանٳր 

վստահٳթյٳնը»: Իհարկե, դեռևս առկա են որոշ չլٳծ-

ված մարտահրավերներ, օրինակ՝ որոշ համայնքների 

բնակիչներ ակտիվորեն չեն մասնակցٳմ ՀԿԿ ժողովնե-

րին, ինչը խոչընդոտٳմ է բովանդակալից երկխոսٳթյա-

նը: Ամսվա կտրվածքով անցկացվող հաճախակի հան-

դիպٳմները երբեմն հոգնեցٳցիչ են լինٳմ, ինչի պատ-

ճառով մենք այժմ դիտարկٳմ ենք համայնքներին իրա-

զեկ պահելٳ և նրանց կարծիքներին տեղեկանալٳ այլ 

-մ ենք նաև տեղացի շատ բնաٳնٳղիներ: Մենք ընդٳ

կիչների այն կարծիքը, որ ներկայիս փٳլին հասնելٳ 

համար հանքարդյٳնաբերական ծրագրից պահանջվել է 

սպասվածից ավելի երկար ժամանակ: 

Շինարարٳթյան փٳլին անցնելٳ ընթացքٳմ, անչափ 

կարևորվٳմ է համայնքների իրազեկվածٳթյٳնը ծրագ-

րի իրականացման ընթացքի վերաբերյալ, ինչպես նաև 

բաց հաղորդակցման ٳղի ապահովելٳ անհրաժեշտٳ-

թյٳնը: Չնայած, մենք արդեն իսկ նոր դեմքեր ենք տես-

նٳմ մեր ՀԿԿ ժողովներին, այնٳամենայնիվ, մեր նպա-

տակն է մյٳս տարվա ընթացքٳմ ներգրավել հնարավո-

րինս ավելի շատ համայնքային ներկայացٳցիչների: Բա-

ցի այդ, մենք նախատեսٳմ ենք նաև հանդիպٳմներ՝ 

փոքր խմբերով, որտեղ կքննարկվեն ծրագրին վերաբե-

րող կոնկրետ հարցեր: Մենք հٳսով ենք նաև, որ տեղա-

կան համայնքների ներգրավման նպատակով՝ մասնակ-

ցային սկզբٳնքով աշխատող մոնիթորինգային համա-

կարգի ամրապնդմամբ, կստեղծենք մեկ այլ կարևոր 

հարթակ: 
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Ամٳլսարի հանքի շինարարٳթյան և շահագործման համար      

անհրաժեշտ են հողեր՝ գրանցված Գնդեվազ Սարավան և Գորայք ,    

 ,   համայնքների հաշվեկշռٳմ որոնցից ամենամեծ

ազդեցٳթյٳնը կրել է Գնդեվազը :

 

Հողի ձեռքբերման գործընթացը մեկնարկել է թ և իրականացվել է ՀՀ օրենքներով սահմանված կարգով 2014     ٳ .         

հողի ձեռքբերման և հատٳցման համար նախատեսված և ՎԶԵԲ ի խիստ չափանիշներով Հողի ձեռքբերման      IFC  -   :   

ողջ ընթացքٳմ մենք համագործակցել ենք ազդակիր հողատերերի հետ և հանդիպել Գորայքի Սարավանի և          ,   

Գնդեվազի գյٳղացիների գյٳղապետերի և համայնքի ներկայացٳցիչների հետ՝ նրանց իրազեկելով ծրագրի ,        

ընթացքին ներկայացնելով ծրագրի քարտեզներն ٳ փոխհատٳցման դրٳյքաչափերը ստանալով նրանց,      ,   

արձագանքը Ծրագրի ընթացքի վերաբերյալ  : 



2016թ. աշնան դրٳթյամբ, 150 ազդակիր հողատերերից 

ձեռք էր բերվել ծրագրի տարածքի համար անհրաժեշտ 

278 մասնավոր հողակտոր: Այդ հողակտորները՝ մոտ 

139 հեկտար մշակահող, այգիների և խոտհարքի տա-

րածքներ էին: 13 հեկտար մակերեսով լրացٳցիչ 34 մաս-

նավոր հողակտորներ ձեռք էին բերվել փոխակրիչի հա-

մար: Հարկադիր օտարման տարբերակը կիրառվել է 

միայն ծայրահեղ դեպքٳմ և չորս հողատերերի նկատ-

մամբ, որոնցից երեքը համաձայն էին կատարել առٳվա-

ճառք, սակայն, փաստաթղթերի հետ կապված խնդիր-

ների պատճառով, գործը պետք է քննվեր դատարանٳմ: 

Չորրորդի դեպքٳմ՝ վաճառողը դեմ էր ի սկզբանե, սա-

կայն ի վերջո՝ համաձայնել էր վաճառել հողակտորը: Հո-

ղատերերից միայն մեկի դեպքٳմ դիտարկվեց վերա-

բնակեցման տարբերակը, ինչը պայմանավորված էր ինչ-

պես տեսանելիٳթյան ազդեցٳթյٳններով, այնպես էլ՝ 

ծրագրի ապագա ենթակառٳցվածքի համար հողակտո-

րը ձեռքբերելٳ անհրաժեշտٳթյամբ: 

Հողի և կենսամիջոցների վրա ազդեցٳթյٳնների դիմաց 

հատٳցٳմներն առաջարկվեցին բոլոր ազդակիր հողա-

տերերին, հող՝ հողի դիմաց (որն ակտիվորեն խրախٳս-

վٳմ էր) կամ կանխիկ հատٳցման տարբերակով: Հողա-

տերերից միայն մեկն օգտվեց հող՝ հողի դիմաց տար-

բերակից, մնացածը՝ մի շարք պատճառներով, ինչպես 

օրինակ՝ գյٳղական համայնքներٳմ դրամական միջոց-

ների սակավٳթյٳնը, ընկերٳթյան կողմից ժամանակին 

և պատշաճ կատարվող վճարٳմների փաստը, ինչպես 

նաև ազդակիր հողերի և բերքի համար առաջարկված 

փոխհատٳցման բարձր սակագները, նախընտրեցին 

կանխիկ հատٳցման տարբերակը: Հողերի ձեռքբերٳմն, 

ընդհանٳր առմամբ, արժեցել է 295895 ԱՄՆ դոլար 

2016թ-ին: Տեղի բնակիչներին տրամադրվել է նաև կան-

խիկ գٳմարին վերաբերող հարցերի շٳրջ խորհրդա-

տվٳթյٳն: 

Ազդակիր 45 սեզոնային հովիվներին նٳյնպես առա-

ջարկվել են հատٳցման տարբերակներ, այդ թվٳմ՝ ջրով 

ապահովված և հասանելի այլընտրանքային տարածք-

ներ (վարձակալական համարժեք արժեքներով), նոր 

ճամբարների կառٳցٳմ կամ առկա ճամբարների տե-

ղափոխٳթյٳն, ինչպես նաև կենսամիջոցների վերա-

կանգման ծրագրեր (տես հաջորդ բաժինը): Մենք նա-

խատեսٳմ ենք շարٳնակել կենսամիջոցների վրա ազ-

դեցٳթյٳնների մոնիթորինգը, անհրաժեշտٳթյան դեպ-

քٳմ, լրացٳցիչ՝ մեղմացման միջոցներ ձեռնարկելٳ 

նպատակով: 

Չնայած՝ համայնքների և քաղաքացիական հասարակٳ-

թյան որոշ անդամների մտահոգٳթյٳններին՝ կապված 

Լիդիանի հատٳցման ծրագրերի հետ, հողի ձեռքբեր-

ման գործընթացն, ընդհանٳր առմամբ, ընթացավ հարթ 

և ընդٳնվեց դրական: Այն փաստը, որ 150 հողատերե-

րից միայն մեկն էր դեմ արտահայտվել հողը վաճառելٳն 

(որն, ի վերջո, նٳյնպես համաձայնել էր) նշանակٳմ է, 

որ գործընթացը կատարվել է համեմատաբար արագ և 

հարթ:

Անկախ ամեն ինչից, մենք գիտակցٳմ ենք շարٳնակա-

կան մոնիթորինգի անհրաժեշտٳթյٳնը՝ հաշվի առնելով 

կանխիկ հատٳցٳմ նախընտրած հողատերերի գերա-

կշռող թիվը: Համայնքների բնակիչներն ակտիվորեն 

չմասնակցեցին ֆինանսական խորհրդատվական հան-

դիպٳմներին, և մենք մտավախٳթյٳն ٳնենք, որ որոշ 

հողատերեր չեն ներդրել ստացված գٳմարները երկա-

րաժամկետ և կայٳն կենսամիջոցներ ապահովող ծրագ-

րերٳմ, ինչը կարող է խնդիրներ առաջացնել իրենց 

տնտեսական ապահովٳթյան տեսանկյٳնից: Տվյալ ռիս-

կը հնարավորինս նվազեցնելٳ նպատակով, մենք կշա-

րٳնակենք հետևել հողատերերի մասնակցٳթյանը սո-

ցիալական և կենսամիջոցների վերականգնման ծրագ-

րերին և նրանց զբաղվածٳթյան կարգավիճակին: Օրի-

նակ, զբաղվածٳթյան մեր ամենավերջին վիճակագրٳ-

թյան համաձայն, մեր աշխատակիցների գրեթե կեսը 

հանդիսանٳմ է Գնդեվազ համայնքի ազդակիր հողա-

տեր: 2017թ. վերջٳմ նախատեսٳմ ենք կրկնել կենսա-

միջոցների մեր ٳսٳմնասիրٳթյٳնը՝ շարٳնակելով ներ-

դրٳմներ անել կենսամիջոցների վերականգնման ծրագ-

րերٳմ (տես հաջորդ բաժինը):
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Մեր ֆինանսավորած հաջորդ կարևոր նախագիծն իրա-

կանացվٳմ է այգեգործٳթյան և հողի կառավարման 

ոլորտٳմ: Բարձր բերքատվٳթյٳն ապահովելٳ համար 

մենք կիրառٳմ ենք նոր տեխնոլոգիաներ և ջերմոցներ՝ 

ապահովելով տեղացի ֆերմերների և գյٳղատնտեսնե-

րի վերապատրաստٳմը: Մինչ այժմ ծրագրից օգտվել է 

ավելի քան 40 տնային տնտեսٳթյٳն՝ ապահովելով 

իրենց համար եկամտի աղբյٳրներ և մասնագիտական 

գիտելիքներ ٳ նոր հմտٳթյٳններ:
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Օրինակ, ԿՎՊ-ի շրջանակներٳմ և հաշվի առնելով՝ 

ծրագրի գոտٳմ առկա որոշ այգիների կորٳստը, Գնդե-

վազից հյٳսիս գտնվող ոռոգման հին ջրագծի վերանո-

րոգման աշխատանքներ ենք կատարٳմ: 

Ծրագիրը տևٳմ է նախատեսվածից ավելի երկար, քանի 

որ ենթակառٳցվածքը գտնվٳմ էր շատ ավելի վատ վի-

ճակٳմ, քան գնահատվել էր ի սկզբանե: 2017թ. վերանո-

րոգման աշխատանքների ավարտից հետո ջրանցքը 

կծառայի մոտ 150 հեկտար հողի ոռոգման համար, որ-

տեղ դեռևս խորհրդային ժամանակաշրջանٳմ ծիրան էր 

աճٳմ և, որը կարող են օգտագործել տեղացի ֆերմերնե-

րը որպես այգեգործական տարածք:

ÎºÜê²ØÆæàòÜºðÆ ìð² 

²¼¸ºòàôÂÚàôÜÜºð

Ընդٳնելով այն փաստը, որ հողի ձեռքբերման 

գործընթացը և Ծրագրով պայմանավորված՝ 

ավելի մեծ ազդեցٳթյٳնները կարող են 

բացասաբար ազդել տեղացիների կենսակերպի 

վրա, մենք պարտավորվել ենք վերականգնել 

և այլընտրանքային կենսամիջոցներ 

առաջարկել ազդակիր հողատերերին: 

Այդ քայլերն իրականացնելիս, մենք 

առաջնորդվٳմ ենք Կենսամիջոցների 

վերականգնման պլանով (ԿՎՊ)³¹ և ԿՎՊ 

ծրագրերով, որոնք ٳղղված են տեղացիների 

հմտٳթյٳնների և ներٳժի զարգացմանը, 

մասնագիտական գիտելիքների խորացմանը, 

տեղական բիզնեսների զարգացմանն ٳ այլ 

կենսամիջոցների ապահովմանը: 

2016թ. ԿԱՅؤՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԶԵԿؤՅՑ

http://www.lydianarmenia.am/images/new_website/ct_15_2016_LRP_brief_FINAL_for_disclosure.pdf
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Տեղացի հովիվների կենսամիջոցների պաշտպանٳթյան 

շրջանակٳմ, Գնդեվազٳմ իրականացվٳմ է անասնա-

բٳծٳթյան ծրագիր, որի նպատակն է բարելավել տեխ-

նիկական հնարավորٳթյٳններն ٳ կաթնարտադրٳ-

թյան ավելացմանն ٳղղված գիտելիքների բազան: 

Ծրագիրն օգնٳմ է նաև տեղացի հովիվներին, մասնա-

վորապես՝ տրամադրելով սարքավորٳմներ և նյٳթեր, 

ներդնելով արհեստական սերմնավորման պրակտիկա, 

անասնաբٳժٳթյան ոլորտի համար կրթելով հրահան-

գիչներ, հովիվների համար կազմակերպելով կենդանի-

ների առողջապահٳթյանն ٳ սնٳցմանը վերաբերող 

իրազեկման դասընթացներ: 

Անասնապահٳթյٳնը Գնդեվազٳմ ավանդական կա-

րևոր ճյٳղ է, և այս ոլորտին աջակցٳթյٳնը կարող է 

տնային տնտեսٳթյٳնների համար եկամٳտի զգալի աղ-

բյٳր դառնալ:

Ընդհանٳր թվով մոտ 45 տեղացի հովիվ՝ 2016 թվակա-

նի ընթացքٳմ, անցել են անասնաբٳծٳթյան և անաս-

նաբٳժٳթյան ٳ կենդանիների հիգիենային վերաբերող 

վերապատրաստման դասընթացներ: Չնայած համայնք-

ների մի մասի թերահավատٳթյանը, ծրագրին մաս-

նակցելٳ ցանկٳթյٳն հայտնողների թիվն ավելանٳմ է: 

Ծրագիրն արդեն իսկ հաջողٳթյٳններ է գրանցել Գնդե-

վազٳմ՝ առաջին տարٳմ կովերի բեղմնավորման մա-

կարդակը հասցնելով մինչև 75-80%:

Գնդեվազٳմ իրականացվող 
անասնաբٳծական ծրագիր 
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Կենսամիջոցների վերականգնման ծրագրի շրջանակնե-

րٳմ, մենք աջակցٳմ ենք նաև հիմնականٳմ Գնդեվազի 

ազդակիր հողատեր հանդիսացող տեղացիներին՝ այլ-

ընտրանքային կայٳն կենսամիջոցներ ապահովող 

փոքր բիզնեսներ ստեղծելٳ գործٳմ: Այս ծրագիրը Կեն-

սամիջոցների վերականգնման ծրագրի մաս է և իրակա-

նացվٳմ է՝ համագործակցելով տեղական կազմակեր-

պٳթյան հետ: Այժմ Գնդեվազٳմ մենք աջակցٳմ ենք կա-

նանց ղեկավարٳթյամբ գործող 14 բիզնեսների, որոնք 

ներառٳմ են հացաբٳլկեղենի և մսագործական ար-

տադրٳթյٳններ, վարսավիրանոց, սննդի վերամշակ-

ման և մի շարք այլ ծառայٳթյٳններ:

Ծրագրով հետաքրքված անձինք անցել են բիզնես 

սկսելٳ վերաբերյալ շաբաթական վերապատրաստման 

մի շարք դասընթացներ, ինչից հետո ներկայացրել են սե-

փական բիզնես պլանները: Առաջարկٳթյٳնների ընտ-

րٳթյٳնը կատարվել է ներկայացված առաջարկների 

տնտեսական իրագործելիٳթյան, ռիսկերի գնահատ-

ման, մարքեթինգային պլանների և այլ չափորոշիչներով, 

որոնք կապահովեն այդ բիզնեսների երկարաժամկետ 

տնտեսական կայٳնٳթյٳնը: Այս Ծրագիրն օգնեց 

Գնդեվազٳմ բնակվող կանանց ընդլայնել հմտٳթյٳն-



ներն ٳ հնարավորٳթյٳնները և համայնքներٳմ հա-

ճախ ընտանիքի համար միջոցներ հայթայթողի իրենց 

համար նոր դերակատարٳմ ստանձնել:

2016թ. վերջի դրٳթյամբ, ջրագծի նորոգման նպատա-

կով, մեր ներդրٳմները կազմել են 500000 ԱՄՆ դոլար, 

իսկ Գնդեվազٳմ կենսամիջոցների վերականգնման 

ծրագրٳմ կատարած ներդրٳմները՝ 125000 ԱՄՆ 

դոլար:

Ջերմٳկٳմ դեռևս առկա են որոշակի մտահոգٳթյٳն-

ներ՝ քաղաքի հիմնական եկամٳտի աղբյٳրն ապահո-

վող զբոսաշրջٳթյան ոլորտի վրա Ծրագրի հնարավոր 

ազդեցٳթյան հետ կապված: Ջերմٳկը, որպես առողջա-

րանային քաղաք, ٳնի ձևավորված զբոսաշրջٳթյան 

ոլորտ: Տեղի բնակիչները երբեմն մտահոգٳթյٳն են 

հայտնٳմ, որ Ամٳլսարի հանքի շահագործٳմը կարող է 

բացասաբար ազդել անշարժ գٳյքի գների, ինչպես նաև 

քաղաքի և ջրերի վարկանիշի վրա: Ընդٳնելով այդ 

մտահոգٳթյٳնները՝ մենք, միևնٳյն ժամանակ, համոզ-

ված ենք, որ Ամٳլսարի ծրագիրն ٳ Ջերմٳկի զբոսա-

շրջային ոլորտը կարող են հաջողٳթյամբ համատեղվել 

և զարգանալ: Մենք պարտավորվել ենք ապահովել նվա-

զագٳյն ազդեցٳթյٳնը քաղաքի բնակելի ֆոնդի և շի-

նٳթյٳնների վրա և, միևնٳյն ժամանակ, հետևել տٳ-

րիզմի միտٳմներին, որպեսզի կարողանանք արագո-

րեն արձագանքել հնարավոր խնդիրներին: Մենք նա-

խատեսٳմ ենք սերտորեն համագործակցել համապա-

տասխան մարմինների և Ջերմٳկի տեղական բիզնես-

ների հետ՝ ապահովելով քաղաքի զբոսաշրջٳթյան ոլոր-

տի շարٳնակական զարգացٳմը:

Մենք հավատացած ենք, որ իրականացվող նախաձեռ-

նٳթյٳնները, այդ թվٳմ՝ Ջերմٳկի ազգային պարկի 

ստեղծٳմը, կնպաստեն Ջերմٳկի միջազգային համբա-

վին (տես՝ Կենսաբազմազանٳթյٳն բաժինը): Բիզնեսի 

զարգացման ծրագրի շրջանակներٳմ, մենք նախատե-

սٳմ ենք զարգացնել զբոսաշրջٳթյանն առնչվող բիզ-

նեսներ, այդ թվٳմ շարٳնակելով սատարել Ջերմٳկٳմ 

կազմակերպվող շախմատի միջազգային մրցաշարերի 

անցկացմանը, որին աջակցٳմ ենք 2011թ.-ից:
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2016թ. ԿԱՅؤՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԶԵԿؤՅՑ

Կենսամիջոցների վերականգնման ծրագրի շրջանակնե-

րٳմ իրականացվող աշխատանքից բացի, մենք նախա-

տեսٳմ ենք ստեղծել մարդկային և ինստիտٳցիոնալ 

հնարավորٳթյٳններ՝ մշակելով և իրականացնելով կա-

յٳն զարգացման երկարաժամկետ նախաձեռնٳթյٳն-

ներ՝ տեղի համայնքներին աջակցելٳ նպատակով: 

Ուղղորդվելով մեր ընկերٳթյան Համայնքային զարգաց-

ման պլանով³² և Համայնքներٳմ ներդրٳմներ կատարե-

լٳ ռազմավարٳթյամբ, նախատեսٳմ ենք տեղի հա-

մայնքների համար նվազեցնել և մեղմացնել Ծրագրի գոր-

ծٳնեٳթյամբ պայմանավորված բոլոր բացասական սո-

ցիալական ազդեցٳթյٳնները և ապահովել, ընդհանٳր 

առմամբ, դրական սոցիալական ազդեցٳթյٳն:

2007 թվականից ի վեր, մենք նախաձեռնել ենք ավելի 

քան 120 համայնքային զարգացման ծրագրեր Ջերմٳ-

կٳմ, Գորայքٳմ, Գնդեվազٳմ և Սարավանٳմ և տեղի 

շահագրգիռ կողմերի հետ համատեղ ընտրված առանջ-

նահերթ ոլորտներٳմ, որոնք ներառٳմ են՝ տեղական 

ենթակառٳցվածքներ, գյٳղատնտեսٳթյٳն, այգեգոր-

ծٳթյٳն, անասնաբٳծٳթյٳն, առողջապահٳթյٳն, 

կրթٳթյٳն և փոքր բիզնեսի զարգացٳմ, ներդրել ենք 

մոտ 3 մլն ԱՄՆ դոլար: 2016թ. ԲՍԱԳ-ն ավարտելٳց հե-

տո, համայնքային զարգացման նախաձեռնٳթյٳնների 

 ն, այն է՝ٳթյٳնը կրել է որոշակի փոփոխٳթյٳղղվածٳ

այդ նախաձեռնٳթյٳնները համապատասխանեցվել են 

Ծրագրով պայմանավորված հիմնական ռիսկերին, ինչ-

պես նաև մշակվել են համապատասխան մեղմացման 

ծրագրերի շրջանակներٳմ: Համայնքային ներդրٳմների 

մեծ մասը մենք կենտրոնացրել ենք ավանդական և նոր 

կենսամիջոցների զարգացման ոլորտٳմ (այս առٳմով 

սոցիալական ներդրٳմներին առնչվող մեր ծրագրերը 

մասամբ կապված են Կենսամիջոցների վերականգնման 

պլանին): Ծրագրերն իրականացվٳմ են տեղացի մի 

շարք գործընկերների, այդ թվٳմ՝ տեղական հասարա-

կական կազմակերպٳթյٳնների, համայնքների ղեկա-

վարների, տեղի դպրոցների և եկեղեցٳ ներկայացٳցիչ-

ների հետ: 

http://www.lydianarmenia.am/resources/geoteam/pdf/dc42782a879bc95ca8ce059afa7d22bd.pdf
http://www.lydianarmenia.am/resources/geoteam/pdf/dc42782a879bc95ca8ce059afa7d22bd.pdf


In addition to the work we are doing as part of our LRP, 
we also aim to help build human and institutional 
capacity in the areas where we operate, and to develop 
and implement sustainable, long-term initiatives that 
support our local communities. Guided by our 

32Community Development Plan  and Community 
Investment Strategy, we aim to minimise and mitigate 
any adverse social impacts generated by our activities, 
and to ensure that we have an overall positive social 
impact for our local communities. 

Since 2007, we have established over 120 community 
development programmes in Jermuk, Gorayk, Gndevaz 
and Saravan. We have invested close to US$3m 
across a range of objectives that were identified jointly 
with local stakeholders as priority areas, including local 
infrastructure, agriculture, horticulture, livestock 
development, healthcare, education, and development 
of small businesses. Since completing our ESIA in 
2016, community development initiatives have been 
refocused to better align with key project risks and build 
on our mitigation programmes. In particular, we have 
concentrated much of our community investment 
around providing development opportunities in 
traditional and new livelihoods (in this regard, some of 
our social investment work is linked to our LRP 
programmes). Our programmes have been conducted 
in partnership with a range of local partners, including 
local NGOs, community mayors, local schools and 
Church representatives. 

Another important project that we are supporting is in 
horticulture and land management. We are promoting 
high-yielding practices through the use of new 
technologies and greenhouses, and through training of 
local agronomists and farmers. This programme has so 
far benefitted over 40 households through income 
generation, and the sharing of technical knowledge and 
new skills.

Գնդեվազը հայտնի է Հայաստանٳմ իր բարձր որակի 

ծիրանով, որը վաճառվٳմ է ոչ միայն Երևանٳմ, այլ նաև 

արտահանվٳմ՝ Վրաստան և Ռٳսաստան: Հետևաբար, 

ծիրանի այգիները տասնամյակներ շարٳնակ հանդի-

սացել են Գնդեվազի բնակիչների համար եկամտի հիմ-

նական աղբյٳր: Սակայն, պահեստային տարածքների և 

չորացման սարքավորٳմների բացակայٳթյան պատ-

ճառով, այս կարևորագٳյն կենսամիջոցը կրել է խիստ 

սեզոնային բնٳյթ՝ սահմանափակելով ամբողջ տարին 

կայٳն եկամٳտ ստանալٳ հնարավորٳթյٳնը: 

2014թ. մենք տեղացիների հետ սկսել ենք մրգերի չորաց-

ման բիզնես՝ ապահովելով անհրաժեշտ սարքավորٳմ-

ներ, ٳսٳցٳմ և տեխնիկական աջակցٳթյٳն: Մենք կա-

ռٳցել ենք շինٳթյٳն, որն ապահովված է մրգերի 

չորացման համար անհրաժեշտ սարքավորٳմներով, 

փաթեթավորման մեքենայով, գրասենյակային կահٳյ-

քով և համակարգչով: 

Այս ծրագիրը հնարավորٳթյٳն է տալիս տեղացի ֆեր-

մերներին` չորացնել, պահեստավորել և այնٳհետ 

վաճառել բերքահավաքից հետո ավելացած մրգերը, այս 

կարևորագٳյն ավանդական կենսամիջոցի շնորհիվ 

ապահովելով կայٳն և ավելի երկարաժամկետ եկամտի 

աղբյٳր: 2015թ., չորացվել և վաճառվել է 600 կգ ծիրան, 

2016թ. այս թիվը կրկնապատկվել է՝ հասնելով 1200 կգ: 

Նորակառٳյց գործարանը բավարարٳմ է նաև Ծրագրի 

ազդեցٳթյան գոտٳց դٳրս աշխատող այգեգործների 

կարիքները:

Գնդեվազٳմ մրգերի 
չորանոցի ծրագիր 
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Շինարարٳթյան փٳլին անցնելٳն զٳգահեռ, մենք աշ-

խատٳմ ենք տեղի համայնքների և արտաքին փորձա-

գետների հետ՝ սոցիալական ներդրٳմներ պահանջող 

հիմնական չորս ոլորտները բացահայտելٳ ٳղղٳթյամբ, 

որոնցից են՝

Ÿ Գյٳղական միջավայրի բարելավٳմը,

Ÿ Տեղական կարողٳթյٳնների զարգացٳմը,

Ÿ Տնտեսական զարգացٳմը,

Ÿ Կրթٳթյٳնը և առաջնային առողջապահٳթյٳնը, 

այդ թվٳմ՝ համայնքային առողջապահٳթյٳնը, թա-

փոնների կառավարٳմը և բնապահպանական իրա-

զեկٳմը:

Մեր ընկերٳթյան իրականացրած համայնքային զար-

գացման և սոցիալական ներդրٳմների նախաձեռնٳ-

թյٳնները խթանٳմ են տեղի բնակչٳթյան եկամٳտնե-

րի ավելացٳմը, ստեղծٳմ են լրացٳցիչ հնարավորٳ-

թյٳններ և հմտٳթյٳններ ٳ բարելավٳմ են տեղական 

ենթակառٳցվածքային համակարգը: Այս ընթացքٳմ 

իհարկե, եղել են որոշակի մարտահրավերներ, օրինակ՝ 

տեղացիներից ոմանք թերահավատորեն էին մոտենٳմ 

Ընկերٳթյան սոցիալական ներդրٳմների ծրագրերին, 

գոնե՝ սկզբٳմ: Սակայն, տեղի համայնքները, ընդհանٳր 

առմամբ, ընդٳնٳմ են մեր սոցիալական ներդրٳմային 

ծրագրերով ապահովվող զգալի ներդրման փաստը, և 

մենք շարٳնակٳմ ենք ստանալ դրական արձագանք 

ծրագրերի արդյٳնքների վերաբերյալ: 
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ìºðæºðê Æð²Î²Ü²òìàÔ Ð²Ø²ÚÜø²ÚÆÜ ¼²ð¶²òØ²Ü ºì

ÎºÜê²ØÆæàòÜºðÆ ìºð²Î²Ü¶ÜØ²Ü Ìð²¶ðºðÆ 

úðÆÜ²ÎÜºð՝ Àêî àÈàðîÜºðÆ 

2015/2016 Անասնաբٳծٳթյٳն. Արհեստական սերմնավորٳմ, տեղացի 

ֆերմերների ներٳժի զարգացٳմ, անասնաբٳժٳթյան հմտٳթյٳնների 

ձևավորման համար հրահանգիչների պատրաստٳմ

Գորայք, Գնդեվազ

2016 Համաշխարհային բանկի աջակցٳթյամբ իրականացվող խմելٳ ջրի 

ցանցի բարելավման ծրագրի համաֆինանսավորٳմ 

Գորայք

2015/2016 Կենսամիջոցների բարելավٳմ և եկամٳտների ավելացٳմ, 

ապահովելով՝ բարձր բերքատվٳթյամբ այգեգործٳթյٳն, ջերմոցներ, 

տեխնիկական աջակցٳթյٳն և կարողٳթյٳնների ընդլայնٳմ 

Գորայք, Գնդեվազ, 

Սարավան

2016 Հովիվներին աջակցٳթյٳն, ինչը ներառٳմ է՝ ենթակառٳցվածքների 

բարելավٳմ, արոտավայրերի կառավարման վերաբերյալ իրազեկման 

դասընթացներ, հերթափոխային արածեցٳմ և այլն

Գնդեվազ, Խնձորեսկ 

2016 Թափոնների հավաքման գործընթացի շաբաթական կազմակերպٳմ Սարավանի 

խոշորացված համայնք 

2016 Ավանդական կենսամիջոցների զարգացմանն ٳղղված փոքր 

բիզնեսների աջակցման ծրագիր 

Գորայք, Գնդեվազ

2015/2016 Մրգերի չորանոցներին աջակցٳթյٳն, այդ թվٳմ՝ տեղական 

կոոպերատիվների հիմնադրٳմ (տես նախորդ էջٳմ)

Գնդեվազ

2015/2016 Դպրոցի ջերմապահովման ծրագիր. դպրոցի շենքի 54 պատٳհանների 

փոխարինٳմ 

Գնդեվազ

2016 Համայնքային ենթակառٳցվածքի արդիականացٳմ՝ ոռոգման 

ջրանցքի բարելավٳմ, երաժշտական դպրոցի նորոգٳմ

Ջերմٳկ, Կեչٳտ, 

Գնդեվազ 

2016թ. ԿԱՅؤՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԶԵԿؤՅՑ
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Հանրٳթյան առողջապահٳթյան տեսանկյٳնից, 

Ամٳլսարի հանքի շահագործման համար ձեռնարկվել 

են ամենախիստ ٳ, տվյալ ոլորտٳմ գործող, ամենա-

առաջատար միջոցները: Հանքի նախագծٳմը ապահո-

վٳմ է տեղի բնակիչների առողջٳթյանը վնասող ամեն 

տեսակի ազդեցٳթյٳնների բացառٳմը, որոնցից են՝ 

ջրի, հողի և օդի աղտոտٳմը: Այս նպատակով մենք կա-

տարել ենք բազմաթիվ հետազոտٳթյٳններ, այդ 

թվٳմ՝ 2012թ. ٳղեցٳյցների հիմքով մշակված, Առող-

ջٳթյան վրա ազդեցٳթյٳնների գնահատٳմ³³, որն 

այնٳհետ փոխարինվեց ԲՍԱԳ-ի «Համայնքների առող-

ջապահٳթյٳն, տեխնիկական անվտանգٳթյٳն և ան-

վտանգٳթյٳն» բաժնով (Բաժին 6)³⁴: Ռիսկերի պատ-

շաճ մեղմացման նպատակով, մենք մշակել ենք նաև 

Համայնքային առողջապահٳթյան և անվտանգٳթյան 

պլանը³⁵:

Ամեն դեպքٳմ, դեռևս առկա են որոշ մտահոգٳթյٳն-

ներ առողջٳթյան վրա Ծրագրի հնարավոր ազդեցٳ-

թյٳնների վերաբերյալ: Մասնավորապես, որոշ բնա-

կիչներ անհանգստացած են փոշեգոյացման հնարա-

վոր մակարդակներով և լեռան տարածքٳմ ٳրանի 

հնարավոր առկայٳթյանը վերաբերող խոսակցٳթյٳն-

ներով: Մենք միանշանակ պնդٳմ ենք, որ Ամٳլսարٳմ 

չկան ٳրանի հանքավայրեր: Բացի այդ, դեռևս շարٳ-

նակվٳմ են լրատվական միջոցներٳմ և ակտիվիստնե-

րի խմբերٳմ շրջանառվող խոսակցٳթյٳններն այն 

մասին, որ ըստ ԲՍԱԳ-ի առկա է սեռական ճանապար-

հով փոխանցվող հիվանդٳթյٳնների տարածման 

վտանգ, որը պայմանավորված է հանքի շինարարٳ-

թյան համար մեծաքանակ բանվորների ներհոսքով: Այս 

ռիսկը բնորոշ է ցանկացած խոշոր ենթակառٳցվածքի 

կառٳցմանը: Ամٳլսարի դեպքٳմ այս ռիսկը մեծ չէ, 

այդٳհանդերձ, նման ռիսկի նվազեցման միջոցներ նա-

խատեսվٳմ են ԲՍԱԳ-ի աշխատողներին կացարանով 

ապահովելٳ ծրագրٳմ: 

ԲՍԱԳ-ٳմ մանրամասն ներկայացված են հանրային 

առողջٳթյան հետ կապված ռիսկերի նվազեցման և 

կառավարման միջոցները: Կազմակերպվٳմ են նաև 

հանրային իրազեկման դասընթացներ՝ համայնքներին 

ներգրավելٳ և առկա մեղմացման միջոցառٳմների վե-

րաբերյալ տեղյակ պահելٳ նպատակով: 

Ծրագիրն իր հետ բերٳմ է նաև մի շարք բարելավٳմ-

ներ առողջապահական ոլորտٳմ: Մենք փորձٳմ ենք 

բարելավել բազմաոլորտ առողջապահական ծառայٳ-

թյٳնների հասանելիٳթյٳնը: Կառٳցվածքային առٳ-

մով, բարելավել ենք թափոնների կառավարման և խմե-

լٳ ջրի համակարգերը: 

Մենք նպաստٳմ ենք նաև տեղٳմ հասարակٳթյան 

իրազեկմանը, այդ թվٳմ նաև «Համայնքների առողջա-

պահական հարցերով իրազեկման ծրագրի» միջոցով: 

Այս եղանակով, մենք իրազեկٳմ ենք մարդկանց առողջ 

ապրելակերպի մասին և տեղեկացնٳմ նրանց ծխելٳ և 

տներٳմ գոմաղբ վառելٳ (գործողٳթյٳններ, որոնց 

մենք անդրադարձել ենք համայնքային առողջٳթյանը 

վերաբերող մեր ելակետային ٳսٳնասիրٳթյٳննե-

րٳմ) վնասակարٳթյան մասին: Ծրագրի շրջանակնե-

րٳմ, նախատեսվٳմ է պատրաստել տեղացի յոթ բٳժ-

քٳյր կամ բժիշկ՝ չորս համայնքٳմ բնակվող մոտ 600 

տեղացիներին սպասարկելٳ նպատակով: Մեր սոցիա-

լական ներդրٳմային ծրագրերٳմ դիտարկվٳմ են նաև 

կանանց և երեխաների առողջٳթյան խնդիրները, մաս-

նավորապես, այն վայրերٳմ, որտեղ տեղական բժշկա-

կան ծառայٳթյٳնները սահմանափակ են կամ բացա-

կայٳմ են: 

Ð²Ø²ÚÜø²ÚÆÜ 

²èàÔæ²ä²ÐàôÂÚàôÜ 

https://www.lydianarmenia.am/resources/geoteam/pdf/ae663d00d1aebe1e8785401799d82b1a.pdf
https://www.lydianarmenia.am/resources/geoteam/pdf/ae663d00d1aebe1e8785401799d82b1a.pdf
http://www.lydianarmenia.am/resources/geoteam/pdf/209a04149e58e8e221afb7635ed9531c.pdf
http://www.lydianarmenia.am/resources/geoteam/pdf/209a04149e58e8e221afb7635ed9531c.pdf
http://www.lydianarmenia.am/resources/geoteam/pdf/209a04149e58e8e221afb7635ed9531c.pdf
http://www.lydianarmenia.am/resources/geoteam/pdf/6e45427ce0c74938b11a1e88e2824495.pdf
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Լիդիանի կոմից հովանավորվող Ջերմٳկի մանկական երգչախٳմբ



Լիդիանի Վարվեցողٳթյան կանոնագիրք

Ընկերٳթյٳնն իր գործٳնեٳթյան ընթացքٳմ 

պարտավորվٳմ է խٳսափել ամեն տեսակի 

բախٳմներից, ձևավորել մրցակցային դաշտ և 

ապահովել թափանցիկٳթյٳն հանրային իրազեկման 

գործընթացներٳմ, ինչպես նաև հետևել բոլոր գործող 

օրենքներին, ընթացակարգերին և չափանիշներին:

îÜîºê²Î²Ü

²ð¸ÚàôÜ²ìºîàôÂÚàôÜ 

ºì Î²è²ì²ðàôØ
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Ակնկալվٳմ է, որ Ամٳլսարի ծրա-

գիրը կարևոր խթան կհանդի-

սանա տեղական համայնքների և, 

ընդհանٳր առմամբ, Հայաստա-

նի տնտեսական զարգացման հա-

մար: Մեր նպատակն է՝ Ծրագրի 

իրականացման արդյٳնքٳմ, Հա-

յաստանի համար ապահովել եր-

կարաժամկետ և կայٳն տնտե-

սական զարգացման համար հա-

սանելի բոլոր հնարավորٳթյٳն-

ները: Մենք հավատٳմ ենք, որ 

եկամտաբեր և պատասխանա-

տٳ հանքարդյٳնաբերٳթյٳնն 

ամٳր տնտեսական հիմքեր 

կստեղծի երկրի կայٳն զարգաց-

ման համար: 

Մեր գործողٳթյٳնները կանոնա-

կարգվٳմ են պատասխանատٳ և 

թափանցիկ գործելակերպ ապա-

հովող ռազմավարٳթյٳններով, 

այդ թվٳմ՝ Հակակոռٳպցիոն քա-

ղաքականٳթյամբ³⁶, Գաղտնի տե-

ղեկատվٳթյան օգտագործման 

քաղաքականٳթյամբ³⁷ ٳ Ահա-

զանգման քաղաքականٳթյամբ³⁸:

Շինարարٳթյան ակտիվացմանը զٳգահեռ, 

ապահովել տեղական գնٳմների և զբաղվածٳթյան 

ռազմավարական պլանավորٳմն ٳ ավելի մեծ 

տնտեսական ազդեցٳթյٳնը տարածաշրջանի վրա: 

Շարٳնակել ակտիվ դերակատարٳթյٳնը 

Հայաստանի ԱճԹՆ-ٳմ,

Շարٳնակել ներկայացնել Հայաստանի 

փորձը միջազգային ֆորٳմներٳմ՝ դրանով իսկ 

բարձրացնելով երկրի ներդրٳմային վարկանիշը,
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Մեր գործողٳթյٳնների զգալի դրական արդյٳնքները 

արդեն իսկ տեսանելի են տեղական մակարդակով: 

2016թ. ընթացքٳմ մեր Ընկերٳթյٳնը տեղացի աշխա-

տողներին վճարել է 1,1 մլն ԱՄՆ դոլար աշխատավարձի 

տեսքով, ինչպես նաև ծախսել է մոտ 395000 ԱՄՆ 

դոլար՝ տեղական գնٳմների, այդ թվٳմ՝ սարքավորٳմ-

ների վարձակալٳթյան, հյٳրանոցային ծառայٳթյٳն-

ների և այլ մատակարարٳմների վրա: Բացի այդ, այս 

տարվա ընթացքٳմ մենք ծախսել ենք մոտ 870000 ԱՄՆ 

դոլար համայնքային ներդրٳմների վրա (այդ թվٳմ՝ կեն-

սամիջոցների վերականգնման ծրագրերի համար): Տե-

ղական բիզնեսների աջակցման միջոցով, մենք հա-

մայնքների համար ստեղծٳմ ենք նոր և կայٳն տնտեսա-

Տեղական տնտեսական ազդեցٳթյٳններ.

Գորայքի վերանորոգված գրադարանը 
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կան զարգացման հնարավորٳթյٳններ (տես՝ «Համայն-

քային զարգացٳմ և սոցիալական ներդրٳմներ» բա-

ժինը): 

Բացի այդ, տեղացի հողատերերին՝ 2016թ. ընթացքٳմ 

իրականացված, հողի ձեռքբերման գործընթացի շրջա-

նակներٳմ (տես՝ ձեռքբերٳմ» բաժինը), վճարել ենք 

295895 ԱՄՆ դոլար։ Լիդիանը ամեն տարի զգալի վար-

ձավճարներ է վճարٳմ մերձակա գյٳղերի համայնքային 

բյٳջեներին, օրինակ՝ 2016թ. վարձավճարների ընդհա-

նٳր գٳմարը կազմել է 614000 ԱՄՆ դոլար: Այս գٳմար-

ները ներդրվٳմ են համայնքների հայեցողٳթյամբ՝ տե-

ղական ենթակառٳցվածքների, դպրոցների, ճանա-

պարհների, ջրատարների և գազատարների բարե-

կարգման նպատակով:

Տեղական խորհٳրդների հնարավորٳթյٳնների և մի-

ջոցների բարելավմանն ٳղղված տեղական կառավար-

ման մարմինների օպտիմալացման պլանի շրջանակնե-

րٳմ, 2016թ. ՀՀ կառավարٳթյան կողմից նախաձեռնվել 

է Ջերմٳկի, Գնդեվազի և ևս երկٳ համայնքների (ինչ-

պես նաև Գորայքի և Սարավանի) խոշորացման գործըն-

թացը: Մտահոգٳթյٳն կար, որ գործընթացի արդյٳն-

քٳմ կարող են խնդիրներ առաջանալ կապված հողի 

վարձավճարների բաշխման հետ, մասնավորապես՝ 

Գնդեվազ համայնքٳմ, քանի որ Գնդեվազի վարձա-

վճարներից ստացվող եկամտի զգալի մասը կհայտնվի 

Ջերմٳկի կառավարման մարմնի իրավասٳթյան տակ:

Մենք գիտակցٳմ ենք, որ տեղական ծառայٳթյٳնները 

բարելավելٳ հնարավորٳթյٳն ընձեռող այս եկամٳտը 

որոշիչ դեր է խաղացել համայնքների կողմից մեր Ծրա-

գիրը ողջٳնելٳ գործٳմ: Մենք շահագրգիռ ենք, որ բո-

լոր ազդակիր համայնքները ստանան արդարացի փոխ-

հատٳցٳմ և աջակցٳմ ենք (USAID և GIZ-ի պես կազմա-

կեպٳթյٳնների կողմից ֆինանսավորվող) ընթացիկ 

ծրագրերին, որոնք ٳղղված են տեղական ինքնակառա-

վարման մարմինների հզորացմանը՝ օպտիմալացման 

գործընթացի շրջանակներٳմ:

Երկրի վրա ընդհանٳր տնտեսական ազդեցٳթյան տես-

անկյٳնից, Ծրագիրը գտնվٳմ է դեռևս վաղ փٳլٳմ, 

չնայած որ արդյٳնքներն արդեն իսկ զգալի են: 2016թ-

ին, Ընկերٳթյٳնը ՀՀ կառավարٳթյանը վճարել է 

1558000 ԱՄՆ դոլար՝ հարկերի տեսքով (հողի վարձա-

վճարներից բացի), 1842000 ԱՄՆ դոլար վճարվել է աշ-

խատողների աշխատավարձերի, իսկ մոտ 18035395 

ԱՄՆ դոլար՝ տեղի մատակարարներից գնٳմներ կատա-

րելٳ համար: Շինարարٳթյան ընթացքٳմ կկատարվի 

370մլն ԱՄՆ դոլարի կապիտալ ներդրٳմ: 

Ծրագրի առաջընթացին զٳգահեռ, ենթադրվٳմ է, որ 

մենք կլինենք Հայաստանի խոշորագٳյն հարկ վճարող 5 

ընկերٳթյٳնների ցանկٳմ: Լիդիանի կողմից կատար-

ված 2015թ. անկախ սոցիալ-տնտեսական գնահատ-

ման³⁹ համաձայն, շահագործման 10 տարիների ընթաց-

քٳմ ընկերٳթյٳնը կվճարի մոտ 488մլն. ԱՄՆ դոլար՝ 

հարկերի և ռոյալթիների (այդ թվٳմ՝ աշխատակիցների 

եկամտահարկի) տեսքով: Մեր ընթացիկ և կապիտալ 

ծախսերի մեծ մասը նٳյնպես կլինի Հայաստանٳմ: 

Ծրագիրը կապահովի մոտ 1300 աշխատատեղ շինարա-

րٳթյան ընթացքٳմ և 770 աշխատատեղ շահագործման 

փٳլٳմ՝ Ծրագրի իրականացման ողջ ընթացքٳմ վճա-

րելով, ընդհանٳր առմամբ, մոտ 230մլն ԱՄՆ դոլարի աշ-

խատավարձ:

Հանքի շահագործման 10 տարիների ընթացքٳմ, Ծրագ-

րի ٳղղակի հատկացٳմները ՀՆԱ-ին տարեկան կկազ-

մեն մոտ 120մլն ԱՄՆ դոլար, ինչն այս պահի դրٳթյամբ 

համարժեք է Հայաստանի տարեկան ՀՆԱ-ի ավելի քան 

1%-ին: Տարեկան լրացٳցիչ 65մլն ԱՄՆ դոլար կապա-

հովվի տնտեսٳթյան այլ բնագավառներٳմ՝ անٳղղակի 

և հարակից ներդրٳմների միջոցով: 
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Մեր Ընկերٳթյան Վարվեցողٳթյան կանոնագրքով սահ-

մանված են բոլոր աշխատողներից ակնկալվող վարքա-

գծի նորմերը, ինչպես նաև կաշառակերٳթյան և կոռٳպ-

ցիայի դեմ պայքարի և մարդٳ իրավٳնքների պաշտ-

պանٳթյանն ٳղղված մեր պարտավորٳթյٳնները:

Մեր ընկերٳթյան Հակակոռٳպցիոն քաղաքականٳ-

թյան հիմքٳմ ընկած են ինչպես Հայաստանի օրենքները, 

այնպես էլ Կանադայٳմ գործող Արտասահմանյան պաշ-

տոնյաներին կաշառելٳ դեմ ٳղղված ակտը: Այն սահ-

մանٳմ է արգելված գործողٳթյٳնների և ակնկալվող 

վարքագծի ցանկը: Ընկերٳթյան բոլոր աշխատակիցնե-

րը, այդ թվٳմ՝ ղեկավարٳթյٳնը, պարտավոր են մաս-

նակցել հակակոռٳպցիոն դասընթացներին: Բացի այդ, 

Ընկերٳթյٳնٳմ գործٳմ է Ահազանգման քաղաքակա-

նٳթյٳն, որն օգնٳմ է բիզնես գործարքներٳմ կիրառել  

բարոյական խիստ չափանիշներ: Այս քաղաքականٳ-

թյան շնորհիվ ընկերٳթյան աշխատակիցներն ٳ գործ-

ընկերները հնարավորٳթյٳն են ստանٳմ՝ պատշաճ և 

հաղորդողի համար առանց որևէ վտանգի հայտնել 

իրենց մտահոգٳթյٳնները ֆինանսական հարցերի կամ 

Վարվեցողٳթյան կանոնագրքի խախտٳմների վերա-

բերյալ: Այն սահմանٳմ է էլ.փոստով կամ նամակով զե-

կٳյցներ ներկայացնելٳ կարգը, ինչպես նաև զեկٳյցնե-

րը՝ Վերստٳգող կոմիտեի մեկ կամ մի քանի անդամի 

կամ ընկերٳթյան իրավական խորհրդի կողմից, հետա-

քննելٳ կարգը: 

Հայաստանի համար երկարաժամկետ և կայٳն տնտե-

սական արդյٳնքներ ապահովելٳ մեր պարտավորٳ-

թյٳնը բխٳմ է Գործարար էթիկայի նորմերից: Մենք 

կարծٳմ ենք, որ Ամٳլսարի ծրագրից ստացված եկա-

մٳտների արդյٳնավետ, ռազմավարական և թափան-

ցիկ կառավարման համար անհրաժեշտ են բոլոր կողմե-

րի, այդ թվٳմ՝ համայնքների, քաղաքացիական հասա-
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Մենք հիմնական դերակատարٳմ ենք ստանձնٳմ Հա-

յաստանի ԱՃԹՆ-ին միանալٳ գործٳմ: Կայٳն զար-

գացման գծով, մեր ավագ մենեջեր Արմեն Ստեփանյանը 

գործընթացի հենց սկզբից ակտիվորեն մասնակցٳմ է 

երկիրը ներկայացնող Բազմաշահառٳ խմբի աշխա-

տանքներին և հանդես է գալիս կառավարٳթյան և քա-

ղաքացիական հասարակٳթյան ներկայացٳցիչների ٳ 

ոլորտի այլ ներկայացٳցիչների խմբի կազմٳմ: 

Նա մասնակցել է մինչ այժմ անցկացված բոլոր հանդի-

պٳմներին, Շվեդիա կատարած ٳսٳցողական գործٳղ-

մանն 2016 ٳթ. Ղազախստանٳմ անցկացված ԱՃԹՆ 

խորհրդի նիստին: (Չնայած, սա չի վերաբերٳմ հաշվե-

տٳ ժամանակաշրջանին, այնٳամենայնիվ, մենք ողջٳ-

նٳմ ենք 2017 թ. մարտին Հայաստանի թեկնածٳթյան 

վերաբերյալ ԱՃԹՆ խորհրդի դրական որոշٳմը):

Լիդիանի մասնակցٳթյٳնը ԱՃԹՆ-ին

րակٳթյան, կառավարٳթյան և բիզնեսի համատեղ ջան-

քերը: Այդ իսկ պատճառով, մենք` մեր պաշտոնական 

էջٳմ, հրապարակٳմ ենք ՀՀ կառավարٳթյանը տարե-

կան կտրվածքով կատարվող բոլոր վճարٳմների ցանկը 

և առաջատար դեր ենք ստանձնել Հայաստանի Արտա-

հանող ճյٳղերի թափանցիկٳթյան նախաձեռնٳթյٳնը 

ղեկավարող բազմաշահառٳ խմբٳմ: Մենք կողմ ենք 

հանդես գալիս ԱՃԹՆ այն որոշմանը, համաձայն որի, 

2020 թվականի դրٳթյամբ նավթի, գազի և հանքարդյٳ-

նաբերական ընկերٳթյٳնները պարտավոր են հրապա-

րակել փաստացի սեփականատերերի անٳնները: Եվ 

մենք պարտավորվٳմ ենք հետագա զեկٳյցներٳմ հե-

տևել այս պահանջին: 

Մենք նախատեսٳմ ենք որդեգրել Անվտանգٳթյանը և 

մարդٳ իրավٳնքներին վերաբերող կամավոր սկզբٳնք-

ներ (VPSHR)⁴⁰, որոնց համաձայն՝ արդյٳնահանող ընկե-

րٳթյٳնները պարտավոր են համապատասխանեցնել 

իրենց գործٳնեٳթյٳնից բխող անվտանգٳթյան կա-

րիքները՝ մարդٳ իրավٳնքների պաշտպանٳթյանը, այն 

մասով, որն, օրինակ, վերաբերٳմ է Ընկերٳթյան կամ 

համապատասխան պետական անվտանգٳթյան մար-

մինների կողմից դրսևորվող կամայական վարքագծին:

http://www.voluntaryprinciples.org/
http://www.voluntaryprinciples.org/
http://www.voluntaryprinciples.org/


2017Թ. ՆՊԱՏԱԿՆԵՐԻ 

ՀԱՄԱՌՈՏ ՆԵՐԿԱՅԱՑؤՄ
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Բնապահպանական 

ազդեցٳթյٳնների կառավարٳմ 

Զեկٳցելի բնապահպանական ոչ 

մի պատահար

Ապահովել զեկٳցելի 

բնապահպանական 

պատահարների զրոյական 

մակարդակ 

Ջերմٳկի ազգային պարկ (ՋԱՊ) 2016թ. դեկտեմբերին 

Բնապահպանٳթյան 

նախարարٳթյան հետ 

ստորագրվել է փոխըմբռնման 

հٳշագիր, որով 2017թ-ից 

մեկնարկٳմ են հնգամյա Պլանի 

իրականացման աշխատանքները

Համագործակցել ՀՀ 

կառավարٳթյան հետ ՋԱՊ 

ծրագրի իրականացման հարցٳմ, 

այդ թվٳմ՝ ներգրավելով լրացٳցիչ 

մասնագիտացված 

կազմակերպٳթյٳններ, 

ավարտելով ելակետային 

 ٳ ններնٳթյٳմնասիրٳսٳ

ստեղծելով Ծրագրի 

համակարգման գրասենյակ 

Բնապահպանական հարցերի շٳրջ 

հասարակٳթյան ներգրավٳմ

ԲՍԱԳ-ի շրջանակներٳմ 

կազմակերպվել են հանրٳթյան 

ներգրավման և խորհրդատվական 

միջոցառٳմներ 

Կազմակերպել հանրٳթյան 

իրազեկման միջոցառٳմներ 

կٳյտային տարրալվացման 

տեխնոլոգիաների և ցիանիդի 

պատասխանատٳ կառավարման 

թեմաներով 

Մասնակցային հիմٳնքներով 

բնապահպանական մոնիթորինգ 

Մեկնարկել է, սակայն համայնքի 

մասնակցٳթյٳնն ընդհատվել է 

բերքահավաքի ընթացքٳմ և չի 

վերսկսվել 

Խրախٳսել մասնակցային 

բնապահպանական 

մշտադիտարկմանը համայնքների 

ներգրավٳմը՝ ապահովելով ավելի 

ակտիվ մասնակցٳթյٳն
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Անվտանգ աշխատավայր՝ 

մահվան դեպքեր 

Աշխատավայրٳմ զրոյական մահվան 

ելքով դեպքեր 

Ապահովել զրոյական մահվան ելքով 

դեպքեր աշխատավայրٳմ 

Անվտանգ աշխատավայր՝ Ընդհա-

նٳր արձանագրվող վնասվածքնե-

րի հաճախականٳթյան գործակից 

(ԸԱՎՀԳ)

ԸԱՎՀԳ ցٳցանիշ՝ 1.96 50% նվազեցնել 1.96 ԸԱՎՀԳ 

ցٳցանիշը

Աշխատանքի անվտանգٳթյٳն և 

առողջٳթյٳն 

Լիդիանի բոլոր նոր աշխատակիցնե-

րի հետ անցկացվել են աշխատանքի 

անվտանգٳթյան և առողջٳթյան 

դասընթացներ

Լիդիանի բոլոր նոր աշխատակից-

ների համար կազմակերպել 

աշխատանքի անվտանգٳթյան և 

առողջٳթյան դասընթացներ

Տեղական զբաղվածٳթյٳն 2016թ. դեկտեմբերի դրٳթյամբ ընկե-

րٳթյٳնٳմ աշխատող Հայաստանի 

306 քաղաքացիներից 150-ը (49%) 

եղել են տեղի համայնքի բնակիչներ

Շինարարٳթյան փٳլٳմ ապահովել 

առնվազն 40% տեղական 

զբաղվածٳթյٳն 

Տեղական գնٳմներ Տեղական գնٳմների վրա ծախսվել է 

մոտ 395,000 ԱՄՆ դոլար

Բարձրացնել տեղական գնٳմների 

մակարդակը, այդ թվٳմ՝ 

կապալառٳների շրջանٳմ, 2016թ. 

4-րդ եռամսյակի համեմատ 

Տեղացիների վերապատրաստٳմ 

հատٳկ մասնագիտացٳմ չպա-

հանջող աշխատանքների համար 

Կիրառելի չէր Բարձրացնել տեղացիների համար 

նախատեսված մինչ աշխատան-

քային վերապատրաստման 

մակարդակը 

Լիդիանի անձնակազմի համար 

վերապատրաստման ժամեր 

Համապարփակ տվյալները 

բացակայٳմ են 

Ավելացնել Լիդիանի անձնակազմի 

համար նախատեսված ընդհանٳր 

վերապատրաստման ժամերի 

քանակը, այդ թվٳմ նաև ղեկավար 

անձնակազմի համար 
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Համայնքային ներդրٳմների և 

ԿՎՊ մշտադիտարկٳմ 

2016թ. մշակվել են քանակապես 

չափելի մոնիթորինգային պլաններ 

Ներդնել մեր համայնքային 

ներդրٳմային և կենսամիջոցների 

վերականգնման ծրագրերի 

ազդեցٳթյٳնների պաշտոնական 

մշտադիտարկման, գնահատման և 

զեկٳցման պլաններ

Համայնքների ներգրավٳմ 

հանրային առողջապահական 

գործընթացներٳմ 

2017թ-ի համար մշակվել են 

տեղական համայնքների 

իրազեկման միջոցառٳմների 

պլաններ

Կազմակերպել տեղական 

համայնքների իրազեկման մի շարք 

դասընթացներ հանրային 

առողջապահٳթյան խնդիրների և 

թեմաների վերաբերյալ 

Համայնքների ներգրավٳմը 

Ծրագրի իրականացման 

ընթացքٳմ

Կազմակերպվել են ՀԿԿ 

պարբերական ժողովներ 

Ապահովել համայնքների 

շարٳնակական 

տեղեկացվածٳթյٳնը ծրագրի 

զարգացման վերաբերյալ 

ԿՎՊ՝ ոռոգման ջրատար Ծրագիրն ավարտին չի հասցվել, 

քանի որ ջրատարը գտնվٳմ էր 

ավելի վատ վիճակٳմ, քան 

ակնկալվٳմ էր: 2017թ. համար 

մշավել են ինժեներական 

լٳծٳմներ 

Ավարտել ոռոգման ջրատարի 

վերանորոգման աշխատանքները, 

որպեսզի գյٳղացիները նոր 

այգիներ հիմնելٳ 

հնարավորٳթյٳններ ٳնենան 

ԿՎՊ՝ Անասնաբٳծٳթյան ծրագիր Տեղացի 45 հովիվ մասնակցել է 

 ցողական դասընթացներիٳսٳ

Ավելացնել Գնդեվազٳմ 

անցկացվող անասնաբٳծٳթյան 

ծրագրի մասնակիցների թիվը 

2016թ-ին մասնակցած տեղացի 45 

հովիվների համեմատ
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Արդյٳնահանող ճյٳղերի 

թափանցիկٳթյան 

նախաձեռնٳթյٳն (ԱՃԹՆ)

ԱՃԹՆ բազմակողմ խմբի 

աշխատանքներին ակտիվ 

մասնակցٳթյٳն

Շարٳնակել ակտիվ 

մասնակցٳթյٳնը Հայաստանի 

ԱՃԹՆ-ٳմ

Հայաստանٳմ ներդրٳմներին 

 ղղված միջազգայինٳ

համագործակցٳթյٳն 

Ներկայացվել է միջազգային 

համաժողովներին 

Շարٳնակել ներկայացնել 

Հայաստանٳմ ներդրٳմներ 

կատարելٳ սեփական փորձը 

միջազգային հարթակներٳմ, 

այդպիսով, ավելացնելով երկրի 

ներդրٳմային գրավչٳթյٳնը 

Համայնքային տնտեսական 

ազդեցٳթյٳն 

Ծախսվել է ավելի քան 1,1 մլն ԱՄՆ 

դոլար՝ տեղացի աշխատողների 

աշխատավարձերի և մոտ 395000 

ԱՄՆ դոլար՝ տեղական 

ծառայٳթյٳնների վրա 

Շինարարٳթյան ակտիվացմանը 

զٳգահեռ, շարٳնակել 

ծառայٳթյٳնների և աշխատանքի 

տեղական շٳկայի 

ռազմավարական պլանավորٳմը՝ 

ապահովելով դրական տնտեսական 

ազդեցٳթյٳն տարածաշրջանի 

մակարդակով 
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¹  Ընկերٳթյան Վարվեցողٳթյան կանոնագրքի համար տես՝ 

http://www.lydianarmenia.am/images/vacancies/policies/Code_of_Conduct_2016_arm.pdf

²  Կորպորատիվ քաղաքականٳթյٳն՝ http://www.lydianarmenia.am/corporate-governance/corporate-policies.html

³      https://eiti.org/  Արդյٳնահանող ճյٳղերի թափանցիկٳթյան նախաձեռնٳթյան կայքն է՝

⁴         http://www.voluntaryprinciples.org/  Անվտանգٳթյան և մարդٳ իրավٳնքների կամավոր սկզբٳնքերի կայքն է՝

⁵       https://www.cyanidecode.org/  Ցիանիդի կառավարման միջազգային օրենսգրքի կայքն է՝

⁶  ISO 14001 բնապահպանական կառավարման համակարգերի չափանիշի կայքն է՝ https://www.iso.org/iso-14001-

environmental-management.html

⁷  ՎԶԵԲ-ի Կատարողական պահանջների համար տես ՝ 

http://www.ebrd.com/downloads/about/sustainability/ESP_PR01_Eng.pdf

⁸  Բնապահպանական և սոցիալական կայٳնٳթյան վերաբերյալ ՄՖԿ 2012 Կատարողական չափանիշը տես՝ 

https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/c8f524004a73daeca09afdf998895a12/IFC_Performance_Standards.pdf?MOD=AJPERES

⁹  Կայٳն զարգացման կոմիտեի օրենսգիրքը տես՝ 

http://www.lydianinternational.co.uk/images/pdf/charters/2016/Sustainability_Committee_Charter_v_9_1_17Cln.v2.pdf

¹⁰  Ընկերٳթյան բնապահպանական քաղաքականٳթյٳնը տես՝  

http://www.lydianarmenia.am/images/vacancies/policies/Environment_Policy_2016_arm.pdf

¹¹         Ընկերٳթյան բնապահպանական կառավարման պլանները տես՝

http://www.lydianarmenia.am/resources/geoteam/pdf/87c4a0f0d8a7336a0664aa20208dee7a.pdf

¹²   -    http://www.lydianarmenia.am/publications.html. -    Ընկերٳթյան ամբողջական ԲՍԱԳ ը հասանելի է՝ ԲՍԱԳ ի

վերանայված տարբերակը հրապարակվել է թ արտացոլելով՝ օպտիմալացման նպատակով կատարված Ծրագրի    2016 .      

նախագծի փոփոխٳթյٳնները մասնավորապես՝ կրճատելով փոխարկիչի երկարٳթյٳնը և անհրաժեշտ ջարդիչների ,        

քանակը Արդյٳնքٳմ տեղի է նեցելٳ Ծրագրով պայմանավորված բնապահպանական ազդեցٳթյան տարածքի:          

կրճատٳմ: 

¹³  «Հաշվեկշռի զրոյական կորٳստ» պարտավորٳթյٳնը ենթադրٳմ է ծրագրով պայմանավորված ցանկացած 

բացասական ազդեցٳթյան փոխհատٳցٳմ, իսկ  «Հաշվեկշռի զրոյական կորٳստ»  եզրٳյթը նշանակٳմ է, որ 

ծրագրի իրականացման արդյٳնքٳմ կենսաբազմազանٳթյանը պատճառված ազդեցٳթյٳնները հավասարակշռվٳմ 

են  ծրագրի ազդեցٳթյٳնների նվազեցմանն ٳ կանխարգելմանն ٳղղված միջոցառٳմներով, որոնց նպատակն է  
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*  հղٳմների մի մասը հասանելի են միայն անգլերեն

*



համապատասխան աշխարհրագրական մակարդակով (օր.՝ տեղական, լանդշաֆտային, ազգային, 

տարածաշրջանային և այլն) ապահովել տեղամասի վերականգնٳմն ٳ զգալի մնացորդային ազդեցٳթյٳնների 

վերջնական փոխհատٳցٳմը։

¹⁴  Ընկերٳթյան կենսաբազմազանٳթյան գործողٳթյٳնների պլանը տես՝ 

http://www.lydianarmenia.am/resources/geoteam/pdf/1df8910b1e9df943edbe92e055e542f0.pdf

¹⁵     ՝    Ընկերٳթյան Կենսաբազմազանٳթյան փոխհատٳցման ռազմավարٳթյٳնը տես Կենսաբազմազանٳթյան

գործողٳթյٳնների պլանի Հավելված մٳ որն առկա է՝   3- ,     

http://www.lydianarmenia.am/resources/geoteam/pdf/1df8910b1e9http://www.lydianarmenia.am/images/new_website/Cyanide_a

rm.pdfdf943edbe92e055e542f0.pdf

¹⁶       http://www.mnp.am/red_book_fauna/  Հայաստանի Կարմիր գրքի էլեկտրոնային տարբերակը տես՝

¹⁷  Ավելի շատ մանրամասներ առկա են ԲՍԱԳ-ի գլٳխ 4.10-ٳմ և գլٳխ 6.11-ٳմ՝ 

http://www.lydianarmenia.am/resources/geoteam/pdf/2a0e01352b5df40cf880874a56744547.pdf և 

http://www.lydianarmenia.am/resources/geoteam/pdf/f38ae6eb1b42d4198f060f276a9b9f95.pdf

¹⁸  Մակերևٳթային ջրերի կառավարման պլանը տես՝  

http://www.lydianarmenia.am/resources/geoteam/pdf/e747eeb626f6c5d2e3853892985b3089.pdf

¹⁹  Տես ընկերٳթյան ԲՍԱԳ-ի գլٳխ 4.9-ٳմ՝  

http://www.lydianarmenia.am/resources/geoteam/pdf/8cde9244a3f366c34ac9456a81b43250.pdf

²⁰  Ցիանիդի վերաբերյալ մեր բٳկլետն առկա է՝ http://www.lydianarmenia.am/images/new_website/Cyanide_arm.pdf

²¹  Ընկերٳթյան կողմից սահմանված Օդի որակի, աղմٳկի և վիբրացիաների կառավարման պլանը տես՝ 

http://www.lydianarmenia.am/resources/geoteam/pdf/5ae1e0b57df20fec12d6c49652e52976.pdf 

http://www.lydianarmenia.am/resources/geoteam/pdf/f8e91b9f1ec0b609d7ae097aabf112ae.pdf

²²  Աշխատանքի անվտանգٳթյան և առողջٳթյան քաղաքականٳթյٳնը տես՝ 

http://www.lydianarmenia.am/images/vacancies/policies/Occupational_Health__Safety_Policy_2016_arm.pdf

²³  Ընկերٳթյան կողմից սահմանված Մարդկային ռեսٳրսների քաղաքականٳթյٳնը տես՝  

http://www.lydianarmenia.am/images/2014/Human_Resources_Policy_ARM.pdf

²⁴  Աշխատանքի հիգիենայի և տեխնիկական անվտանգٳթյան պլանը կարելի է գտնել այստեղ՝  

http://www.lydianarmenia.am/resources/geoteam/pdf/f6786acb6293e7e5d658b2422dc774d7.pdf

²⁵  Ընկերٳթյան՝ Կապալառٳների կառավարման պլանը տես՝ 

http://www.lydianarmenia.am/resources/geoteam/pdf/d61c68d87ea2d5799422e3b6ceaa7adf.pdf

²⁶  Արտակարգ իրավիճակների պատրաստվածٳթյան և արտահոսքերի վերացման պլան՝ 

http://www.lydianarmenia.am/resources/geoteam/pdf/33a6d1bf61c8636d084e4e824000c327.pdf'
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²⁷  Ընկերٳթյան Սոցիալական քաղաքականٳթյٳնը տես՝  

http://www.lydianarmenia.am/images/vacancies/policies/Social_Policy_2016_arm.pdf

²⁸  Կենսամիջոցների վերականգնման պլանը տես՝ 

http://www.lydianarmenia.am/images/new_website/ct_15_2016_LRP_brief_FINAL_for_disclosure.pdf

²⁹  Այս պլանները հասանելի են՝ http://www.lydianarmenia.am/en/publications.html

³⁰  Շահագրգիռ կողմերի ներգրավման պլանը տես՝ 

http://www.lydianarmenia.am/resources/geoteam/pdf/0a34f27d9408c8102da2ecca96f06641.pdf

³¹ ( ՝ )  տես վերևٳմ

³²  Համայնքային զարգացման պլանը տես՝ 

http://www.lydianarmenia.am/resources/geoteam/pdf/dc42782a879bc95ca8ce059afa7d22bd.pdf

³³  2012թ. Առողջٳթյան վրա ազդեցٳթյٳնների գնահատման զեկٳյցը տես՝ 

https://www.lydianarmenia.am/resources/geoteam/pdf/ae663d00d1aebe1e8785401799d82b1a.pdf

³⁴ -   6-  (  ,    )  ԲՍԱԳ ի Գլٳխ ը Համայնքների առողջապահٳթյٳնը տեխնիկական անվտանգٳթյٳնն ٳ ապահովٳթյٳնը  

տես՝ http://www.lydianarmenia.am/resources/geoteam/pdf/209a04149e58e8e221afb7635ed9531c.pdf

³⁵  Համայքների առողջապահٳթյٳնն ٳ տեխնիկական անվտանգٳթյան պլանը տես՝ 

http://www.lydianarmenia.am/resources/geoteam/pdf/6e45427ce0c74938b11a1e88e2824495.pdf

³⁶  Ընկերٳթյան կողմից սահմանված Հակակոռٳպցիոն քաղաքականٳթյٳնը տես՝ 

http://www.lydianinternational.co.uk/images/pdf/policies/2016/Anti-Corruption-policy-2016.pdf

³⁷  Ներքին տեղեկատվٳթյան օգտագործմամբ գործարքների քաղաքականٳթյٳնը տես՝ 

http://www.lydianinternational.co.uk/images/pdf/policies/2016/Insider-Trading-Policy_2016.pdf

³⁸  Ահազանգման քաղաքականٳթյٳնը տես՝ 

http://www.lydianinternational.co.uk/images/pdf/policies/2016/WHISTLEBLOWER_POLICY.pdf

³⁹      -      2015 . ,   «Ամٳլսար ոսկٳ հանքի ծրագրի սոցիալ տնտեսական ազդեցٳթյٳնը» զեկٳյցը պատրաստվել է թ մայիսին

Լիդիանի համար ընկերٳթյան կողմից որը հանդիսանٳմ է Հայաստան անկախ խորհրդատվական , AVAG Solutions  ,    ի  

ընկերٳթյٳն Զեկٳյցի էլեկտրոնային տարբերակը հասանելի է՝ :    

http://www.lydianinternational.co.uk/images/General_PDFS/Social-economic-Contribution-Report-March-2015.pdf

⁴⁰ 2000 .              թ ստեղծված անվտանգٳթյան և մարդٳ իրավٳնքների կամավոր սկզբٳնքները կարելի է գտնել հետևյալ

կայքٳմ՝ http://www.voluntaryprinciples.org/
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