
 
Լիդիան Արմենիա ՓԲԸ, Ամսաթերթ, Հ�նվար 2018, էջ 1 "Ուս�ց�մ և գործընկեր�թյ�ն" ՀԿ-ն, որը տրա-

մադրեց ներ�ժի զարգացման դասընթացներ, 

կազմակերպեց փորձի փոխանակման այց Լ�-

կաշին՝ ծանոթանալ� կոոպերատիվի հաջողված 

դեպքի, ինչպես նաև "Էյջ դի փի" Հիմնադրամը, որն 

օգնեց հավաքման կետի վերանորոգմամբ, հարա-

կից համայնքներից Լիդիանի աջակց�թյամբ 

աճեցված բարիքների և նոր մշակաբ�յսերի տրա-

մադրմամբ: 

Բացման միջոցառմանը Կոոպերատիվի անդամ 

Արմինե Գինոսյանը բոլոր մասնակիցներին ներ-

կայացրեց «Սոցիալական ձեռնարկատիր�թյան 

զարգաց�մ» ծրագրի շրջանակներ�մ կոոպերա-

տիվի անցած ամբողջ �ղին՝ սկսած սոցիալական 

ձեռնարկատիր�թյան ոլորտ�մ կազմակերպ�-

թյան անդամների կարող�թյ�նների զարգաց�-

մից մինչև կոոպերատիվի ստեղծման բոլոր փ�-

լերը: Ներկայացվեց նաև արտադրական գործըն-

թացների հստակեց�մը և արդյ�նավետ վաճառ-

քի կազմակերպ�մը, որպես սկսնակ բիզնեսի 

հաջող�թյան պատմ�թյ�ն, որը կարող է օրինակ 

հանդիսանալ այլ սկսնակ ձեռներեցների համար։ 

Ներկաները հ�յս հայտնեցին, որ 2018 թվականին 

նմանատիպ փոքր բիզնեսների բացման լ�րերն 

ավելի շատ կլինեն � խոշոր ընկեր�թյ�նները և 

հասարակական կազմակերպ�թյ�նները սա-

տար կկանգնեն ձեռներեց�թյան նորել�կ նախա-

ձեռն�թյ�ններին՝ ի նպաստ մարզեր�մ աշխա-

տատեղերի, բարեկեց�թյան և Հայաստանի տըն-

տես�թյան զարգացման։ 

Վերջապես նշենք, 
որ Կոոպերատիվն 
արդեն համագոր-
ծակց�մ է Գնդե-
վազի չորանոցի և 
Լիդիանի կապա-
լառ� Բրենդ Գր�-
պի հետ՝ որպես 
բիզնես գործընկեր: 
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 «Առատ զամբյ�ղ» սպառողական կոոպերատիվը բացվել է 

2017թ. Գնդեվազ�մ և ընդգրկ�մ է անդամներ հարակից 

Ջերմ�կ, Գորայք և Սարավան համայնքներից:

Կոոպերատիվը հասցրեց տարին փակել իր առաջին քայլե-

րի կարևոր հավաստմամբ՝ իր արտադրանքի շնորհանդե-

սով Երևան�մ և Ջերմ�կ�մ բացման պաշտոնական արա-

րող�թյամբ։ Այս նախաձեռն�թյան նպատակը նախ տեղ�մ 

բիզնես հիմնելն է, որն իր հերթին կիրացնի և շ�կա կհանի 

տեղի գյ�ղմթերքը. սա խնդիր է շատ ֆերմերների համար, ոչ 

միայն հարակից համայնքներ�մ, այլև շատ գյ�ղական վայ-

րեր�մ: 

"Առատ զամբյ�ղը" Վայոց ձորի մարզի բարիքները ներկա-

յացն�մ է հայաստանյան շ�կային և արդեն նոր գործըն-

կերներ �նի։ Դա նշանակ�մ է, որ 2018 թվականին նորա-

ստեղծ ընկեր�թյ�նն արդեն կսկսի արտահանել տեղական 

տեսականին՝ մոտ 1 տասնյակի էկոլոգիապես մաք�ր և 

որակյալ սննդամթերքներ. չորամրգեր, ընդեղեն, խոտաբ�յ-

սեր և բազմապիսի ալպիական թ�րմախոտեր � թեյեր։ 

Կոոպերատիվի Նախագահ, Գնդեվազի բնակիչ Սամվել 

Թորոսյանը բացման արարող�թյան ժամանակ շեշտեց, որ 

այսպիսի բիզնես բացել�, գործազրկ�թյան պայմաններ�մ 

աշխատատեղեր և զարգացման իր հեռանկարների երա-

զանքը հնարավոր դարձավ, քանի որ վերջապես եղան 

աջակիցներ, ովքեր ձեռք մեկնեցին և օգնեցին նորաստեղծ 

բիզնեսին ձևավորվել։ Նա հատ�կ շնորհակալ�թյ�ն հայտ-

նեց Լիդիան Արմենիային, որի սոցիալական ծրագրեր�մ 

«Առատ զամբյ�ղը» աջակց�թյ�ն է ստացել՝ թե′ ֆի-

նանսավորման, թե′ խորհրդատ�թյան, թե′ բիզնեսի կազ-

մակերպման հմտ�թյ�նների ձեռքբերման առ�մով։ 

Կոոպերատիվի կայացման և կարող�թյ�նների զարգաց-

ման գործ�մ մեծ ներդր�մ �նեն ևս երկ� գործընկերներ. 



Համայնքը՝ Ամուլսարի ծրագրից առաջ և հետո 

Կայուն զարգացման սոցիալական մենեջեր
Նառա Ղազարյանի հարցազրույցը 168 Finance-ին  

Այս տարի ավարտվող Ամ�լսարի շինարար�-

թյան կապիտալ ծախսերը կկազմեն մոտ $370 մլն 

դոլար՝ Հայաստան�մ ամենախոշոր միջազ-

գային ներդր�մը: Լիդիանը արդեն իսկ խոշոր 

հարկատ�ների 19-րդ հորիզոնական�մ է, ինչը 

խոս�մ է Ամ�լսարի շինարար�թյան զգալի   

տնտեսական ազդեց�թյան մասին՝ հաշվի առնելով, որ հանքը դեռևս արտա-

դրանք չի տվել: Սակայն ի՞նչ է բեր�մ այս ներդր�մը Ամ�լսարի շրջակա 

համայնքներին: 

– Լիդիան Արմենիան 2017թ. դարձավ խոշոր հարկատ�: Ընկեր�թյ�նը նշ�մ 

է, որ, երբ հանքը սկսի արտադրանք տալ, այն տարեկան 40-50 միլիոն դոլարի 

հարկ կվճարի: Իսկ ի՞նչ են շահել� համայնքները: 

– Կարծ�մ եմ՝ որևէ ներդրման ազդեց�թյ�նը սխալ է հաշվել միայն հարկե-

րով: Հարկերն իհա՛րկե կարևոր են, բայց դա չէ տնտեսական ազդեց�թյան 

ամենակարևոր ց�ցանիշը: Կարևոր է �ղղակի և ան�ղղակի աշխատատե-

ղերը, տնտեսական ազդեց�թյ�նը, որ բեր�մ է տվյալ ներդր�մը: Այդ առ�մով 

հանքարդյ�նաբեր�թյ�նը, թերևս, ամենամեծ տնտեսական ազդեց�թյամբ 

ճյ�ղերից է: Բերեմ օրինակներ: Անցած տարվա ընթացք�մ Ամ�լսարի 

շինարար�թյ�ն�մ զբաղված էր ավելի քան 1400 մարդ, որի մոտ 40% 

հարակից համայնքներից: Հանքի շահագործման ընթացք�մ մշտական աշ-

խատանք կ�նենա մոտ 700 մարդ: Ամեն �ղղակի աշխատատեղ հանքար-

դյ�նաբեր�թյան ոլորտ�մ ստեղծ�մ է  5-6 ան�ղղակի աշխատատեղ: 

Ստեղծվ�մ են հանքը սպասարկող փոքր բիզնեսներ, սննդի, ապրանքների 

մատակարար�մ, մաքրման, տրանսպորտային, սպասարկման ծառայ�-

թյ�ններ: Անցյալ տարի Ամ�լսարի հարակից համայնքներից մեր գն�մները 

(ապրանքներ, ծառայ�թյ�նների) ն�յնպես տնտեսական լ�րջ ինդիկատոր 

են. օրինակ՝ նոյեմբերին տեղի գն�մները կազմել են ավելի քան 326,000 դոլար: 

– «Լիդիան Արմենիան» իրականացն�մ է սոցիալական ծրագրեր՝ ի լր�մն 

անմիջական տնտեսական ներդր�մների: Ո՞րն է դրանց նպատակը։ 

– Այս տարիների ընթացք�մ Լիդիանը մոտ 3.4 միլիոն դոլար է ներդրել Ջեր-

մ�կ, Կեչ�տ, Գնդեվազ, Սարավան, Գորայք համայնքներ�մ տարբեր սո-

ցիալական և զարգացման ծրագրեր�մ։ Չնայած խնդիրները շատ-շատ են, 

այդ�հանդերձ, քայլ առ քայլ, ժամանակի ընթացք�մ բավականին հարցեր 

լ�ծվ�մ են։ Ամեն տարի՝ նախորդի համեմատ, առաջըթաց այս տարածքնե-

ր�մ երև�մ է, ինչը թե՛ Ամ�լսարի շինարար�թյան մեկնարկի, և, ինչպես 

նշեցի, տեղ�մ ակտիվ տնտեսական գործ�նե�թյան արդյ�նք է, թե՛ Լիդիանի 

կենսակերպի զարգացման ծրագրերի արդյ�նք է։ Օրինակ, միայն այս տարի 31 

նոր բիզնես պլաններ հավան�թյան են արժանացել, և դրանք սկս�մ են հերթով 

բացվել � աշխատել։ Հնարավո՞ր է արդյոք՝ դրանց դրական ազդեց�թյ�նը 

համայնք�մ աննկատ մնա, իհա՛րկե ոչ: Ն�յն նախաձեռն�թյամբ անցած 

տարի աջակցել ենք ևս 24 փոքր բիզնեսի, որոնք այսօր գործ�մ են: 

– Հաճախ աս�մ են, որ դ�ք ան�մ եք այդ ծրագրերը որպես բարեգործ�թյ�ն՝ 

համայնքների սիրտը շահել� համար: 

– Մենք բարեգործ չենք, ոչ էլ պետ�թյ�ն: Մենք �նենք կոնկրետ պատճառներ 

այդ ամենն անել� համար, բայց բարեգործ�թյ�նը մեր նպատակների և 

գործառ�յթների մեջ չի մտն�մ: Թվարկեմ մեր համայնքային ներդրման 

քաղաքական�թյան դրդապատճառները։ Նախ՝այն, ինչ մենք ան�մ ենք 

կոչվ�մ է «մեղմաց�մ կամ նվազեց�մ»։ 

Օրինակ՝ եթե Գնդեվազից հող ենք 
գնել Ամ�լսար Ծրագրի իրականաց-
ման նպատակով, ապա համար�մ 
ենք, որ, չնայած մարդ�ն վճարել ենք 
հողի դիմաց բավականին լավ գին, 
միևն�յն է, կորցնելով հողը՝ գյ�-
ղացին կորցն�մ է իր ապր�ստի 
միջոցը։ Ստեղծված իրավիճակ�մ 
մեր որդեգրած միջազգային ստան-
դարտների պահանջով անհրաժեշտ 
է նրա համար եկամ�տի լրաց�ցիչ 
հնարավոր�թյ�ն ստեղծել: 

Երկրորդը՝ ցանկացած խոշոր բիզ-
նեսի ձեռնտ� է, որ շրջակայք�մ 
լինեն դինամիկ զարգացող հա-
մայնքներ, որոնք նաև արդյ�նավետ 
գործընկեր կդառնան: Մենք ցանկա-
ն�մ ենք մեր համայնքների հետ 
աշխատել, լինել լավ գործընկեր, 
հնարավորինս տեղից աշխատ�ժ 
վերցնել, գն�մներ անել. որքան սո-
ցիալ-տնտեսական առաջընթաց լինի 
այս համայնքներ�մ, այնքան ավելի 
արդյ�նավետ կլինի մեր համագոր-
ծակց�թյ�նը: 

– Ինչպե՞ս եք ընտր�մ ոլոտները, 
ինչպե՞ս եք որոշ�մ այդ համայնքնե-
րի իրական կարիքները: 

– Մինչև հիմա աշխատել ենք տար-
բեր ոլորտներ�մ, որոնք ընտրել ենք 
լ�րջ հետազոտական, կարիքների 
գնահատման արդյ�նք�մ։ Առա-
ջինը, ինչ մենք կարևոր�մ ենք՝ ենթ-
ակառ�յցների զարգաց�մն է։ Գնդե-
վազի ոռոգման ջրագիծը, օրինակ, 
200 հա տարածք կարող է ոռոգել, և 
դա նշանակ�մ է, որ ջրագծի վերա-
նորոգման համար մեր ծախսած գ�-
մարը լիովին արդարացված է, ար-
դյ�նքից օգտվել� է ամբողջ համայն-
քը՝ կոռոգվեն գյ�ղնշանակ�թյան 
հողեր, որոնք Խորհրդային Մի�-
թյ�նից հետո մինչև հիմա ոռոգման 
լ�րջ խնդիր �նեին, նոր այգիներ 
կհիմնվեն՝ որպես եկամտի աղբյ�ր։ 

Երկրորդ. շատ կարևոր�մ ենք կըր-
թական ծրագրերը, քանի որ մեր թի-
րախը երիտասարդներն են: Ամեն ինչ 
ան�մ ենք, որ նրանց կարող�թյ�ն-
ները զարգացնենք։ Եթե գյ�ղ�մ երի-
տասարդները կրթվել� հնարավո-
ր�թյ�ն չ�նեն, մշակ�թային և կըր-
թական հաստատ�թյ�ններ չկան՝ 
գյ�ղը պասիվ է, մարդիկ իրենց երե-
խաների համար ապագա չեն տես-
ն�մ, � այդ պոտենցիալը կորչ�մ է։ 



Այդ իրավիճակն է, որ մարդկանց 

ստիպ�մ է հեռանալ գյ�ղից իրենց 

երեխայի կրթ�թյան � ապագայի 

համար ավելի լավ բնակավայրեր։ 

Տնտեսական ակտիվ�թյան խթան-

ման առ�մով՝ մենք աջակց�մ ենք 

մանր բիզնեսների ստեղծմանն � 

կայացմանը, օգն�մ ենք ֆերմերային 

տնտես�թյ�ններին եռակի անգամ 

բերք ստանալ նոր տեխնոլոգիաների 

կիրառման և տեխնիկական աջակ-

ց�թյան/կրթ�թյան միջոցով, գյ�ղա-

տնտես�թյան և անասնապահ�-

թյան զարգացմանն ենք աջակց�մ, 

նոր մշակաբ�յսեր ներմ�ծ�մ: Յ�-

րաքանչյ�ր համայնք�մ աշխատ�մ 

ենք առաջարկել այսպիսի բիզնես, 

այնպիսի զբաղված�թյ�ն, որ ավան-

դաբար եղել է և արդեն ընդ�նված է 

այդ տարածք�մ։ Դա էլ շատ կարևոր 

է՝ զարգացնել եղածը, և դրան զ�գա-

հեռ՝ ներմ�ծել նաև նոր մշակ�յթ։ 

– Իսկ որքանո՞վ է իրատեսական 

հանքարդյ�նաբերական ծրագրի 

շրջակայք�մ գյ�ղատնտես�թյան 

զարգաց�մը: 

– Համաշխարհային փորձն աս�մ է, 

որ դա ոչ միայն իրատեսական է, այլև 

շատ արդյ�նավետ: Հայաստանյան 

կարծրատիպ է, որ հանքի շ�րջը չի 

կարող զարգանալ որևէ այլ տնտե-

ս�թյան ճյ�ղ: Աշխարհ�մ հարյ�-

րավոր օրինակներ կան, թե ինչպես է 

հանքարդյ�նաբեր�թյ�նը՝ որպես 

լոկոմոտիվ, իր հետ բերել թե՛ գյ�ղա-

տնտես�թյան, թե՛ այլ ոլորտների 

զարգաց�մ: 

Եկեք անկեղծ լինենք, այս տարածա-

շրջան�մ այս բոլոր նորամ�ծ�-

թյ�նները, թեկ�զ՝ գյ�ղատնտես�-

թյան ոլորտ�մ, հազիվ թե հնարավոր 

լիներ,եթե չլինեին Լիդիանի համայն-

քային ներդրման ծրագրերը: 

Ստացվ�մ է, որ հանքարդյ�նաբե-

րական ծրագիրը կոնկրետ Ամ�լսա-

րի շրջակա համայնքների դեպք�մ 

բեր�մ է նաև գյ�ղատնտես�թյան 

զարգացման հնարավոր�թյ�ններ: 

– Խնդիրը հաճախ դիտարկվ�մ է բնապահպանական ազդեց�թյ�նների 

տեսանկյ�նից, արդյոք անվտա՞նգ է հանքի կողքին գյ�ղատնտես�թյան 

զարգաց�մը: 

– Ես և իմ բազմաթիվ գործընկերներ պարզապես չէինք աշխատի Ամ�լսարի 

ծրագր�մ, եթե դրան�մ վստահ չլինեինք: Այսօր ժամանակակից հանքեր են 

գործ�մ տ�րիստական քաղաքների, գյ�ղատնտեսական շրջանների հա-

րևան�թյամբ, և տնտես�թյան տարբեր ճյ�ղերն աջակց�մ են միմյանց: Ես 

հասկան�մ եմ հարցի ենթատեքստը և վստահ եմ, որ հանքի կողքին կարող է 

լինել մաք�ր ջ�ր և հող � բարձրորակ գյ�ղմթերք: Ցավալի է, որ Հայաստա-

ն�մ բոլորիս տեսածն այլ բան է եղել, � այդ առ�մով ես հասկան�մ եմ մարդ-

կանց հավատի կամ վստահ�թյան պակասը: Նաև համոզված եմ, որ Ամ�լ-

սարը լինել� է հենց այնպիսի հանք, ինչպիսիք գործ�մ են ժամանակակից աշ-

խարհ�մ, առանց վնասել� գյ�ղատնտես�թյանը: Ի դեպ, մենք արդեն այսօր 

որոշ գյ�ղմթերքների նմ�շներ պարբերական մոնիտորինգի ենք ենթարկ�մ 

(մեղր, միրգ, այլ), որպեսզի փաստերով հիմնավորված ապաց�յցներ �նե-

նանք, որ հանքի հենց հարևան�թյամբ կարող է բարձորակ միրգ կամ բանջա-

րեղեն աճել, և, որ հանքի զարգացմանը զ�գահեռ՝ դրանց որակը չի փոխվ�մ: 

– Այսօր Լիդիանը աջակց�մ է Ամ�լսարի հարակից համայնքներ�մ տարբեր 

ստարտափ բիզնեսների: Հանքավայրը մոտ 10 տարվա ծրագիր է, դ�ք միշտ 

չեք լինել� այստեղ. երբ ընկեր�թյ�նն ավարտի իր աշխատանքը, այդ գյ�-

ղացիները մնալ� են իրենց բիզնեսի հետ միայնակ: 

– Իհարկե, ձեռնարկ�թյ�նները, որոնց ստեղծմանը մենք աջակց�մ ենք, 

պետք է այս ընթացք�մ այնքան կայանան, որ Լիդիանի գործ�նե�թյան ա-

վարտից հետո հողին ամ�ր կանգնած ընկեր�թյ�ններ լինեն։ Դրա համար 

ժամանակ կա, և վստահ եմ, որ մեր մասնագիտական �ս�ցման շնորհիվ 

նրանք կարողանալ� են գրագետ բիզնես վարել � հաջող�թյան հասնել: 

Մենք հստակ ներկայացն�մ ենք մեր �ղերձը՝ չդիտարկել Լիդիանին որպես 

իրենց միակ կամ հիմնական բիզնես պարտնյոր, ընդլայնել իրենց շ�կան, և 

մենք մեր դասընթացներով օգն�մ ենք բիզնեսներին այս հարց�մ: 

– Բիզնեսի մշակ�յթ հայկական գյ�ղական համայնքներ�մ գրեթե չկա, 

մարդիկ գործ նախաձեռնել� փորձ չ�նեն, և, դա ռիսկեր է պար�նակ�մ: 

Մարդիկ հավատո՞ւմ են, որ կկարողանան հաջող�թյան հասնել: 

– Այո, հավատ�մ են և հասկան�մ, որ դա իրոք լ�րջ աշխատանք է, նրանք 

արդեն գիտեն, ինչ է նշանակ�մ աշխատել Լիդիանի հետ։ Դա նշանակ�մ է՝ 

բիզնես կարգապահ�թյ�ն, հստակ հաշվարկ և մաք�ր հաշվապահ�թյ�ն, 

գործող օրենքների կիրառ�մ, առողջապահական և անվտանգ�թյան ստան-

դարտների պահպան�մ: Այսինքն՝ համայնքներ�մ մեր աջակց�թյամբ կա-

տարվող շինարար�թյ�նն այլևս սովորական գյ�ղական կարգով չի կարող 

կատարվել. այն պիտի համապատասխանի շինարարական և անվտանգ�-

թյան չափանիշերին։ 

Սկզբ�մ, իհարկե, շատ բան գյ�ղի բնակչ�թյան համար անընդ�նելի էր։ 

Փորձեր կային և հիմա էլ լին�մ են. աշխատել հին մեթոդներով, բայց արդեն 

համայնքի բնակիչները գիտեն, որ աշխատել այս Ընկեր�թյան հետ, նշա-

նակ�մ է հետևել բարձր ստանդարտների։ Սա ևս մշակ�թային առ�մով շատ 

մեծ նորամ�ծ�թյ�ն և փոփոխ�թյ�ն է, որ արտասահմանյան Ընկեր�թյան 

հետ մտն�մ է համայնք և դառն�մ կյանքի � աշխատանքի ոճ։ Իհա՛րկե, սա 

շար�նակական ջանք և մոնիտորինգ է պահանջ�մ. այն գործընկերները, ով-

քեր պատրաստ չեն ջանք թափել, աշխատել իրենց վրա, գիտելիք ձեռք բերել և 

ճիշտ բիզնես ստեղծել, չեն կարող երկար ժամանակ համագործակցել մեզ հետ 

և, առավել ևս, չեն կարող իրենց բիզնեսի կայ�ն�թյ�նն ապահովել։ Մեր 

մասնագետները համբեր�թյամբ այս չափանիշերը ներմ�ծ�մ են Ամ�լսարի 

ազդակիր համայնքներ։ 



ԱՄՈՒԼՍԱՐԻ ԾՐԱԳԻՐԸ ՍՏԱՑԵԼ Է ՑԻԱՆԻԴԻ 

ՕՐԵՆՍԳՐՔԻ ՆԱԽԱՁԵՌՆՈՒԹՅԱՆ 

ՆԱԽԱԱՐՏԱԴՐԱԿԱՆ ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆՈՒ-

ԹՅԱՆ ՍԵՐՏԻՖԻԿԱՏԸ

 
Ամուլսարի ոսկու ծրագիրը հաջողությամբ անցել է 

նախաարտադրական փուլում Ցիանիդի կառավար-

ման միջազգային օրենսգրքի նախաձեռնության պա-

հանջներին համապատասխանելու վերաբերյալ սեր-

տիֆիկացումը: Լիդիանի այս ձեռքբերման մասին 

պաշտոնական հաղորդագրություն է տարածել Ցիա-

նիդի կառավարման միջազգային ինստիտուտը: 

Լիդիանի Ամուլսարի ծրագիրն առաջին հանքարդյու-

նաբերական ծրագիրն է աշխարհում, որը ստացել է 

նախաարտադրական սերտիֆիկատ՝ Օրենսգրքում 

2016 թվականին կատարված փոփոխություններից 

հետո, որոնք ներառում են ավելի խիստ աուդիտորա-

կան ուղեցույցներ: 

Լիդիանի Ամուլսարի ծրագիրը նախաարտադրական 

սերտիֆիկատ ստացած հինգերորդ ծրագիրն է աշ-

խարհում և առաջին հանքարդյունաբերական ծրա-

գիրը Հայաստանում, որ սերտիֆիկացում է անցել 

Ցիանիդի կառավարման միջազգային օրենսգրքի 

կողմից: 

Ամուլսարի ծրագրի աուդիտի զեկույցի հաշվետվու-

թյունը Ցիանիդի կառավարման միզաջգային ինստի-

տուտին է ներկայացվել երրորդ կողմ հանդիսացող 

պրոֆեսիոնալ աուդիտի կողմից 2017թ. նոյեմբերին:

Աուդիտը գնահատել էր Ամուլսարի ծրագիրի համա-

պատասխանությունը Ինստիտուտի նախաարտադը-

րական ուղեցույցի չափանիշներին: 

Հունվարի 18-ի Ցիանիդի կառավարման միջազգային ինստիտուտի 

պաշտոնական հաղորդագրության մեջ ասվում է, որ համաձայն 

անկախ աուդիտի արդյունքների, Լիդիանը համապատասխանում է 

Ցիանիդի օրենսգրքի նախաձեռնության սկզբունքներին և պրակտի-

կային: 

Ամուլսարի ոսկու հանքը ստացել է պայմանական սերտիֆիկատը և 

պետք է ևս մեկ աուդիտ անցնի՝ ցիանիդի առաջին ներմուծման 

պահից հետո մեկ տարվա ընթացքում, որպեսզի գնահատվի ծրագրի 

համապատասխանությունը Ցիանիդի Օրենսգրքին արդեն արտա-

դրական փուլում: 

Այնուհետև, Ամուլսարի ոսկու հանքում իրականացվելու է աուդիտ, 

ամեն երեք տարին մեկ, գնահատելու Ծրագրի շարունակական 

համապատասխանությունը Ցիանիդի օրենսգրքի պահանջներին: 

Ցիանիդի օրենսգիրքը կամավոր նախաձեռնություն է այն ընկերու-

թյունների համար, որոնք ներգրավված են ցիանիդի միջոցով ոսկու 

և/կամ արծաթի արտադրության մեջ, զբաղվում են ցիանիդի 

արտադրությամբ կամ տեղափոխությամբ: 

Օրենսգիրքը մշակվել է ՄԱԿ-ի շրջակա միջավայրի ծրագրի շրջա-

նակներում՝ բազմաշահառու խմբի կողմից: Ցիանիդի կառավարման 

միջազգային ինստիտուտը ստեղծվել է Ցիանիդի օրենսգիրքը 

համակարգելու, դրա ներդրումը ապահովելու, իրականացումը 

գնահատելու և սերտիֆիկացման գործընթացը կառավարելու 

համար: 

Օրենսգրքի նախաձեռնության անդամ հանդիսացող հանքարդյու-

նաբերական ծրագրերի մանրամասն ցուցակը, ինչպես նաև 

Ցիանիդի օրենսգրքի ամբողջական տեքստը և կանոնակարգող ու 

ադմինիստրատիվ փաստաթղթերը հասանելի են Ցիանիդի կառա-

վարման միջազգային ինստիտուտի կայքում.

 https://www.cyanidecode.org/: 
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