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ԱՆԿԱԽ ՀԱՐՑՈՒՄ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԲՈԼՈՐ ՄԱՐԶԵՐՈՒՄ ԵՎ ԵՐԵՎԱՆՈՒՄ 

 Հարցվածների 

ավելի քան կեսը 

գտնում է, որ 

Ամուլսարի ծրագիրը՝ 

Հայաստանին 

անհրաժեշտ է 

որոշակի 

պայմանների 

կատարման դեպքում 

ԱրմԻնֆո. Հարցվածների ավելի քան կեսը 
գտն�մ է, որ Հայաստանը հանքարդյ�-
նաբերական ոլորտի զարգացման կարիքն 
�նի, սակայն, որոշակի պայմանների կա-
տարման դեպք�մ: Այսպիսին են Gallup 

                      կողմից անցկացված 
համատեղ հարցման արդյ�նքներն Ամ�լ-
սարի հանքարդյ�նաբերական ծրագրի 
վերաբերյալ: 

Ըստ հետազոտ�թյան, հարցվածների 
28%-ը համար�մ է, որ հանքավայրը չի 
կարելի շահագործել, 26.5%-ը համար�մ է, 
որ նախագիծը պետք է իրականացվի և 
նպաստի տեղական համայնքների զար-
գացմանը, 18.9% -ը համար�մ է, որ հան-
քավայրը պետք է շահագործվի, բայց հան-
ր�թյան ակտիվ մոնիթորինգի պայմաննե-
ր�մ, իսկ 5.2%-ը գտն�մ է, որ Ամ�լսարի 
հանքավայրը պետք է շահագործվի հայ-
կական, այլ ոչ թե օտարերկրյա ընկե-
ր�թյ�նների կողմից: 

Այսպիսով, բնապահպանական ռիսկերի 
տեսանկյ�նից, որոնք, ըստ նախագծի ղե-
կավարների, ամբողջ�թյամբ չեզոքացվել 
են տեխնոլոգիաների և կանխարգելիչ 
ծախսատար բնապահպանական ծրագրե-
րի իրականացման շնորհիվ, հարցված-
ների ավելի քան 50%-ը Ամ�լսարի նա-
խագիծը համար�մ է միանգամայն ընդ�-
նելի, սակայն, մի քանի պայմանների 
(տեխնոլոգիական, վերահսկող�թյան և 
այլն) առկայ�թյան դեպք�մ:
 

ԱրմԻնֆո գործակալ�թյան խնդրանքով 
մեկնաբանելով հարցման արդյ�նքները, 
Ամ�լսար ծրագրի ղեկավար Հայկ Ալոյանը 
նշել է, որ դրանք համար�մ է լիովին հիմ-
նավոր և Ամ�լսարի ծրագրի նկատմամբ 
հանրային ընկալ�մներին համահ�նչ, 
որտեղ ռիսկերի կառավար�մն ի սկզբանե 
դարձել է անառարկելի հրամայական: 

բիզնես-ծրագիր, որի դեմ ապատեղե-

կատվ�թյան և սևացման նպատակով 

այսքան գ�մարներ են ներդրվել, և չնա-

յած մեր դեմ տեղեկատվական պատե-

րազմին, հարցման արդյ�նքը ց�յց է 

տալիս, որ բնակչ�թյ�նը կողմ է ծրագրի 

իրականացմանը, իհարկե, որոշակի 

պայմանների, օրինակ, կոշտ սոցիալա-

կան և պետական մոնիթորինգի դեպ-

ք�մ: Շատերն են հասկան�մ, որ հան-

քավայրի շահագործման դադարեց�մը 

որոշակի �ժերի անպտ�ղ գործող�-

թյ�նների արդյ�նքն է, որոնք դիտա-

վորյալ խաթար�մ են հասարակ�թյանը 

և շահարկ�մ հասարակական կարծի-

քը», - աս�մ է Հայկ Ալոյանը: 

Նա նշել է, որ հասարակ�թյ�նը շատ 

լավ հասկան�մ է, որ հանքարդյ�նա-

բեր�թյ�նը Հայաստանի արդյ�նա-

բերական համալիրի հիմնական մասն է 

կազմ�մ, և այն պետք է գործի ժամանա-

կակից պայմանների առկայ�թյան դեպ-

ք�մ, որոնք չեզոքացն�մ են ցանկացած 

վնաս: Այսինքն, ժամանակակից տեխնո-

լոգիաների և մշտական հասարակական 

մոնիթորինգի պայմաններ�մ, այսինքն, 

այն ամենի, ինչն սկզբ�նքորեն դրված էր 

Ամ�լսարի նախագծի հիմք�մ:

Հիշեցնենք, որ Ամ�լսարի ծրագիրը իրա-

կանացն�մ է Lydian International-ի բրի-

տանական դ�ստր ձեռնարկ�թյ�նը, 

որի բաժնետերերն են հանդիսան�մ 

Միացյալ Նահանգներից, Մեծ Բրիտա-

նիայից և մի շարք եվրոպական երկրնե-

րից, ներառյալ ՎԶԵԲ-ից, միջազգային 

ինստիտ�ցիոնալ ներդրողներ: Ամ�լ-

սարի ոսկ� հանքավայրի շահագործ-

ման նախագիծն այսօր Հայաստան�մ 

արդյ�նաբերական ամենախոշոր նա-

խագիծն է, որտեղ ներդրվել է ԱՄՆ 370 

մլն դոլար: 

Ամ�լսարի հանքավայրի շահագործման 

ժամկետը մոտ 10 տարի է, նախատես-

վ�մ է տարեկան արդյ�նահանել 200 

հազար �նցիա ոսկի: Ընկեր�թյան բաժ-

նետոմսերը ց�ցակված են Տորոնտոյի 

ֆոնդային բորսայ�մ: Ամ�լսարի հան-

քավայրն իր պաշարներով երկրորդն է 

Հայաստան�մ: 

Հասարակական կարծիքի հետազոտական 

ինստիտուտի և Հայաստանի մարքեթին-

գային  ասոցիացիայի

«Նախագծի նախապատրաստման տարի-

ներին մենք բախվել ենք մեր ծրագրի իրա-

կանացման դեմ իրականացվող հատ�կ 

ֆինանսավորվող և նպատակա�ղղված 

քարոզարշավի: Հայաստան�մ չկա մեկ այլ 

ԱՅՍ ՀԱՄԱՐՈՒՄ 

Gallup-ի հարցումը 
Հայաստանում 

Կենսակերպի 
 վերականգնման ևս

մեկ ծրագիր

Տարեվերջյան 
ամփոփում 

Հարցազրույց 
«Մեդիամաքսին» 
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 Կենսակերպի վերականգնման պլանը/ԿՎՊ միջազգային պարտավոր�թյ�ն է, 

որը նախատես�մ է ազդակիր հողատերերի համար կենսակերպը զարգացնող 

միջոցառ�մների աջակցել: Լիդիան Արմենիան Գնդեվազ�մ հողերի ձեռքբե-

ր�մն ավարտեց երկ� տարի առաջ, որից հետո Ընկեր�թյ�նը ձեռնամ�խ եղավ 

մշակել� մի շարք ծրագրեր՝ այս պարտավոր�թյան սահմաններ�մ: 

 

Այս պարտավոր�թյ�նը Վերակառ�ցման և զարգացման եվրոպական բանկի 

/ՎԶԵԲ և Միջազգային ֆինանսական կորպորացիայի/ՄԿՖ կատարողական 

ստանդարտներն են, որոնք որդեգրել և պարտավորվել է Լիդիան Արմենիան: 

Հողերի ձեռքբեր�մը, ն�յնպես, իրականացվել է այս ն�յն ստանդարտների 

պահանջներով: Հարկ է նշել, որ նման պրակտիկա և միջազգային պարտավո-

ր�թյան իրականաց�մ որպես հողերի ձեռքբերման գործընթացի մաս՝ Հայաս-

տան�մ չկա - ոչ միայն հանքարդյ�նաբեր�թյան, այլև որևէ այլ բիզնեսի 

բնագավառ�մ: 2016-2018թթ. իրականացվել են $1,072,102 դոլար արժող�թյան 

ծրագրեր՝ միայն ԿՎՊ-ի սահմաններ�մ՝  հակիրճ ներկայացված ստորև: 

Կենսամիջոցների վերականգնման միջոցառումները մշակվում և իրականացվում են 

որպես կայուն զարգացման ծրագրեր՝ 3 տարի տևողությամբ: Դրանց նպատակն է 

ազդակիր հողատերերի համար ապահովել կենսամիջոցների վերականգնման 

այլընտրանքային կամ լրացուցիչ աղբյուրներ: 

ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՈՒ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆ ՃԳՆԱԺԱՄԱՅԻՆ
ԻՐԱՎԻՃԱԿՈՒՄ 

Անցած տարի պատվաստված մոտ 

3,200 մրգատ� ծառեր այս աշնանը 

բաշխվեցին Գնդեվազի հողատերերին: 

Հարց�մ իրականացվեց բոլոր ֆերմեր-

ների հետ՝ հավաստիանալ�, որ նրանք 

�նեն հող և ջ�ր՝ նոր այգի հիմնել� 

կամ եղածը մեծացնել� համար: 

Այս նախաձեռն�թյան նպատակն է 

նպաստել նոր այգիների հիմնմանը, 

քանի որ այն Գնդեվազցիների եկամ�-

տի կարևոր աղբյ�րներից է: Այսպիսով,  

ծիրանի և սալորի պատվաստած մոտ 

3200 ծառ բաժանվեց  95 ընտանիքների:

Մինչև ապօրինի գործող�թյ�նները, 

Գնդեվազի և Սարավանի տնկարաննե-

ր�մ աշխատ�մ էին ավելի քան 20  

Գնդեվազցի, որոնցից 8-ը՝ կանայք: 

Այս տարի ԿՎՊ-ի վերջին տարին է: 

Եվ թեպետ հանքն արդեն վեց

ամիս չի աշխատ�մ, ճանապարհ-

ների ապօրինի փակման պատճա-

ռով, Լիդիանը շար�նակ�մ է իր 

պարտավոր�թյ�նը, որպես պա-

տասխանատ� Ընկեր�թյ�ն:

  

  15-20 տարի չգործող ոռոգման 

ջրագծի հիմնանորոգ�մ` մոտ 200 

հա տարածքի համար. կօգտվի 

ամբողջ համայնքը,

   նոր գոմի կառ�ց�մ. կօգտվեն 

Գնդեվազի բոլոր հովիվները, 

   այգեգործ�թյան և անասնապա- 

հ�թյան զարգաց�մ, 

   22 փոքր բիզնեսներ Գնդեվազ�մ,

   հմտ�թյ�նների �ս�ց�մ, 

անգլերեն, խոհարար�թյ�ն, կար � 
ձև, վարսավիր�թյ�ն 

   բիզնես մոդելի դասընթացներ, 

տեղի կարող�թյ�նների 

հզորաց�մ, 

  եկամ�տի ստեղծ�մ նոր տեխ-

նոլոգիաներով. ջերմոցներ, այգե-

գործ�թյ�ն, 

  մրգատ� ծառերի տրամադր�մ՝ 

նպաստել� այգեգործ�թյան 

զարգացմանը:  
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Լիդիանի համար որքան որ կարևոր է

ստանձնած պարտավորությունն իրագոր-

ծել, նույնքան էլ կարևոր է մարդկանց

նվիրել բնության բարիք, ապրուստը

բարելավելու միջոց՝  ՄՐԳԱՏՈՒ ԾԱՌ:

Վերջին տարիներին մոտ 8-10,000 ծառ է

տնկվել Ծրագրի հարակից մայրուղում`

կանաչապատման նպատակով:  



Ս.թ. մայիսի դր�թյամբ Ամ�լսարի ծրագր�մ աշխատ�մ էր 1,313 

մարդ: Այս մարդիկ տնտես�թյան հենց այն հենասյան մասն են, որն իր 

վրա տան�մ է չաշխատողներին: Այսօր այս մարդիկ զրկվել են 

աշխատանքից, իրենց կամքին հակառակ՝ չաշխատող և ճանա-

պարհները ապօրինի փակող մի խ�մբ մարդկանց պատճառով: Մինչև 

ճանապարհների ապօրինի շրջափակ�մը, արժանապատիվ աշ-

խատանքով ապահովված էր 290 աշխատակից Լիդիան�մ և 1042՝ 

կապալառ�ների մոտ: Ընդամենը 1313 աշխատակցից 464-ը հարակից 

համայնքներից էին՝ Ջերմ�կ, Գնդեվազ, Սարավան, Գորայք: Հակա-

ռակ տարածված կարծիքի, Լիդիան�մ աշխատողների չնչին մասն 

էին արտասահմանցի. հ�նիսին՝ 21 հոգի: Մնացածը՝ արժանա-

պատիվ աշխատող և տնտես�թյ�նը իրենց �սերին տանող հայաս-

Իսկ ո՞վքեր էին աշխատում Ամուլսարի ծրագրում 

տանցիներ:Ընդ որ�մ, Ամ�լ-

ս ա ր � մ  ա շ խ ա տ ո ղ ն ե ր ը 

մյ�սներից ավելի շատ են 

իրենց �սերին տարել չաշ-

խատողների տնտեսական 

բեռը ,  քանի  որ  այստեղ 

ընդգրկված է եղել բարձր 

վճարվող աշխատ�ժ. հա-

յաստանյան աշխատակազ-

մի միջին աշխատավարձը ՀՀ 

300-600 դրամ  էր: 

Քչերն են պատկերացն�մ, որ որակյալ հանքարդյ�նաբերական 

ծրագիրը պահանջ�մ է որակյալ մասնագետներ: Իրական�մ՝ 

բանվորական �ժը շատ փոքր մասն է կազմ�մ: Ծրագր�մ դեռևս 

շինարար�թյան փ�լ�մ ներգրավված մասնագետների ոչ ամբող-

ջական ցանկը ներառ�մ էր այնպիսի մասնագետներ, ինչպիսիք են 

Ճարտարագետ-շինարարներ, Ծանր տեխնիկայի օպերատորներ, 

Մեխանիկներ, Լեռնային ինժեներներ, Երկրաբաններ, Տնտեսա-

գետներ, Քարտեզագրողներ, Իրավաբաններ, Էկոլոգներ, Քիմիկոս-

ներ, Ֆիզիկոսներ, Բժիշկներ, կադրերի մասնագետներ, Սոցիոլոգ-

ներ: Շինարար�թյան մեկնարկից ի վեր մասնագիտական տարբեր 

վերապատրաստման ծրագրեր են իրականացվել ընդհան�ր առ-

մամբ ավելի քան 200 աշխատակցի մասնակց�թյամբ՝ այդ թվ�մ 

հարակից համայնքների աշխատողների: 

Եվ ահա արժանապատիվ աշխատանքը, տնտես�թյան վրա բեռ լի-

նել�ն նախընտրող հազարից ավելի մարդ հ�նիսից զրկվել է 

աշխատանքից՝ ճանապարհների ապօրինի շրջափակման հետե-

վանքով: Նոյեմբեր ամսվա դր�թյամբ աշխատանքից ազատվել է 

կամ կրճատման ծան�ցագիր է ստացել Լիդիանի ավելի քան 260 

աշխատակից: Կապալառ�ների կողմից կրճատված աշխատատե-

ղերի թիվը 1042 է: Հարակից համայնքներից կրճատված աշխատա-

կիցների թիվը՝ 433 է: 

Մեր տեղեկ�թյ�ններով, Գորայք, Գնդեվազ և Սարավան հա-

մայնքներից արդեն արտագաղթել է 17 ընտանիք, կամ՝ մոտ 80 մարդ: 

Այս մարդիկ �նեին աշխատանք, աշխատել� ցանկ�թյ�ն և 

իրավ�նք: 

2018թ. Լիդիանի կողմից հողի վարձակալու-
թյան վճարները կազմել են $920,883 դոլար 
անցած տարվա $863,283-ի համեմատ, որից. 
Þ Ջերմուկ/Գնդեվազ- $403,701 
Þ Սարավան - $265,955 
Þ Գորայք - $251,227 

2008-2018թթ. հողի վարձակալության 
ընդհանուր գումարը բոլոր համայնքներին - 
$5.1 միլիոն դոլար: 

ԱՇԽԱՏԱՏԵՂԵՐ, ՏԱՐԵՎԵՐՋՅԱՆ ԱՄՓՈՓՈՒՄ



ԱՐՄԵՆ ՍՏԵՓԱՆՅԱՆ. ԱՄՈՒԼՍԱՐԸ ՈՉ ԹԵ ԽՆԴԻՐ Է, ԱՅԼ ՀԵՆՑ ԼՈՒԾՈՒՄԸ

«Լիդիան Արմենիա» ընկեր�թյան կայ�ն զարգացման գծով 

փոխնախագահ Արմեն Ստեփանյանի hարցազր�յցը 

Մեդիամաքսին.

- Ձեր ընդդիմախոսներն ընդ�ն�մ են, որ «Լիդիանը» թա-

փանցիկ ընկեր�թյ�ն է։ Բայց �նենք մի իրավիճակ, երբ 

մարդկանց չեն հետաքրքր�մ տարիների ընթացք�մ ըն-

կեր�թյան հետազոտ�թյ�նները՝ լավագ�յն միջազգային 

փորձագետների ներգրավմամբ։ Ո՞րն է պատճառը։ 

Մեր բոլոր հաշվետվ�թյ�նները, հետազոտ�թյ�նները, 

ել�յթները, հաղորդագր�թյ�նները, սոցիալական և հա-

մայնքային ներդր�մների տեղեկատվ�թյ�նը մշտապես 

հասանելի է եղել։ Ինչ վերաբեր�մ մեր հետազոտ�թյ�ննե-

րին, դրանք ոչ թե մարդկանց չեն հետաքրքր�մ, այլ պա-

հանջ�մ են համապատասխան պրոֆեսիոնալ որակներ: 

Ամ�լսարի քննադատներից շատերը ոչ միայն տեղյակ չեն 

ծրագրից, այլև տարրական բնապահպանական գիտելիքներ 

չ�նեն: Բնապահպանական ոլորտ�մ այն տպավոր�թյ�նն 

է, որ ով ինչ �զի, կարող է ասել՝ որևէ պատասխանատվ�-

թյ�ն չկրելով իր բառերի համար: 

- Սա կարո՞ղ է իսկապես վատ նախադեպ դառնալ հանք-

արդյ�նաբերական կամ այլ միջազգային ընկեր�թյ�նների 

համար, որոնք պատրաստվ�մ են Հայաստան գալ։ 

- Այո, ստեղծվ�մ է այդ վատ նախադեպը։ Ցանկացած մեծ 

ընկեր�թյ�ն այս կամ այն երկր�մ ներդր�մներ կատարե-

լ� որոշ�մ կայացնել�ց առաջ այնտեղ է գործ�ղ�մ այս-

պես կոչված «երկիր մ�տք գործել� մասնագետներին»։	

Ցանկացած այդպիսի մասնագետ դիտարկել� է նաև Ամ�լ-

սարի ծրագրի շ�րջ ստեղծված իրավիճակը և արդյ�նքները 

ներկայացնել� է հավանական ներդրողին: Եվ ի՞նչ որոշ�մ 

կկայացնի այդ հավանական ներդրողը, երբ կստանա 

հաշվետվ�թյ�ն, որտեղ գրված կլինի, թե ինչ է կատարվ�մ 

մի քանի հարյ�ր միլիոն դոլար արժեք �նեցող ծրագրի հետ՝ 6 

ամիս ապօրինի շրջափակման մեջ է, և այդ ապօրին�թյ�նը 

չի վերացվ�մ: 

-Վերջին ամիսներին վարչապետ Ն. Փաշինյանը նշել է, որ եթե 

նոր միջազգային փորձագիտական եզրակաց�թյ�նը 

փաստի,որ Ծրագիրը բացասական ազդեց�թյ�ն չի �նենա 

Սևանի և Ջերմ�կի ջրերի վրա, կառավար�թյ�նը 

կապահովի Լիդիանի աշխատանքի շար�նակ�թյ�նը։ Ի՞նչ 

մեթոդաբան�թյամբ պետք է կատարվի այդ հետա-

զոտ�թյ�նը։ 

-Նոյեմբերին Քննչական կոմիտեն հայտնեց, որ միջազգային 

կազմակերպ�թյան մրց�յթ է հայտարար�մ։ Հավանաբար 

հաջորդ փ�լ�մ պետք է տեխնիկական առաջադրանք 

կազմվի, որը, հ�սանք, հասանելի կլինի նաև մեզ և նոր միայն 

կկարողանանք պատկերաց�մ �նենալ չափանիշների և 

մեթոդաբան�թյան մասին: 

-Բայց եթե մոտեց�մն այն է, որ «այն ինչ արվել է մինչև 

հեղափոխ�թյ�նը, չի կարող արժանահավատ լինել», դժվար 

թե այդ եղանակը ընտրվի: 

-Հետազոտ�թյ�նները կատարվել են միջազգային բացա-

ռիկ փորձ և հեղինակ�թյ�ն �նեցող ընկեր�թյ�նների 

կողմից: Անհեթեթ է ենթադրել, որ նման ընկեր�թյ�նները 

կարող են գործարքի մեջ մտնել պատվիրատ�ի հետ՝ 

հարվածի տակ դնելով սեփական հեղինակ�թյ�նը և ապագա 

պատվերները: Ընդ որ�մ, փորձաքնն�թյ�նների մեծ մասը, 

որոնց ենթարկվել է Ամ�լսարի ծրագիրը վերջին տարիներին, 

իրականացվել է ոչ թե Հայաստանի կառավար�թյան, այլ մեր 

բաժնետերերի պահանջով, որոնք �նեն սահմանված շատ 

խիստ բնապահպանական նորմեր: Ամ�լսարը հենց այն բա-

ցառիկ հանքարդյ�նաբերական ծրագիրն է, որը վերահսկվել է 

և բնապահպանական բարձր գնահատական է ստացել հենց 

միջազգային ամենահեղինակավոր փորձաքննական կազմա-

կերպ�թյ�ններից և սա ոչ մի առնչ�թյ�ն չ�նի նախկին կամ 

նախկինի նախկին կառավար�թյ�նների հետ: 

-Իսկ կա՞ն բնապահպանական ռիսկեր, որոնք կարող են սրվել 

և առաջանալ հանքի «անտեր» մնալ� պատճառով: 

- Այո, օրինակ, ժամանակավոր ջրաթ�մբ էինք կառ�ց�մ 

դատարկ ապարների լցակ�յտ�մ, որ կարողանանք ջրերը 

կառավարել և շինարար�թյան ընթացք�մ վարարաջրերը 

մեկ�սացնենք։ Սա կիսատ է մնացել, բայց այդպես թողնել չի 

կարելի։ Այդ մասին ևս բազմիցս տեղեկացրել ենք պետական 

մարմիններին։ 

-Եթե վերանանք այն մտքից որ կառավար�թյ�նը որոշակի 

դիտավոր�թյամբ է խոչընդոտ�մ Լիդիանին և փորձենք այլ 

պատճառներ փնտրել, ի՞նչ կասեք  այս մասին։ 

- Կարծ�մ եմ, որ այս պատմ�թյ�նից բոլորը պետք է դասեր 

քաղեն՝ և մեր ընկեր�թյ�նը, և բոլոր շահագրգիռ կողմերը։ 

Վերջերս Բնապահպան�թյան նախարարը նկատեց, որ սխալ 

կլինի ենթադրել, թե նախարար�թյ�ն�մ կան այնպիսի 

հնարավոր�թյ�ններ , որոնք թ�յլ կտան Ամ�լսարի ծրա-

գիրը պատշաճ փորձաքնն�թյան ենթարկել։ Սա պետք է արագ 

շտկել: Փաստացի ստացվ�մ է, որ եթե պետ�թյ�նը նման մեծ 

նախագծեր գնահատել� կարող�թյ�ն չ�նի, պետք է մոռանա 

մեծ ներդր�մների մասին։ 

Պատճառներից մեկը կառավար�թյ�ն�մ ինստիտ�ցիոնալ 

կարող�թյ�նների բացակայ�թյ�նն է: Կարող�թյ�ններ 

զարգացնելը լ�րջ ներդր�մ է, որ ենթադր�մ է կադրերի 

պատրաստ�մ, ֆինանսական հաշվետվ�թյ�ններ կարդա-

լ�, գիտելիքների �ս�ց�մ և այլն։ Եվ սա միայն Բնապահ-

պան�թյան նախարար�թյանը չի վերաբեր�մ։ Ամ�լսարը 

հանքարդյ�նաբեր�թյան ոլորտ�մ ոչ թե հերթական խնդիրն 

է, այլ կարող է հենց լ�ծ�մը լինել: Սա այն նախագիծն է, որ 

բերել է այդ ինստիտ�ցիոնալ միջազգային փորձը:Քանի դեռ 

երկիրը չ�նի այս ոլորտ�մ ինքն�ր�յն ստանդարտներ 

սահմանել� և գնահատել� հնարավոր�թյ�ն, լ�ծ�մներից 

մեկը կարող էր լինել, օրինակ վերցնել Ամ�լսարը և նշաձող 

սահմանելով՝ ոլորտ�մ իրականացնել այդ չափանիշներով 

հետազոտ�թյ�ններ, մոնիթորինգ, բնապահպանական 

կառավար�մ: Սա աս�մ եմ որպես բնապահպան�թյան 

մասնագետ, ո՛չ որպես Լիդիանի աշխատակից: Ցանկացած 

լ�րջ մասնագետ ձեզ կասի, որ Ամ�լսարի բոլոր բնապահ-

պանական չափանիշները Հայաստանի համար բացառիկ են: 

Ամբողջը՝ https://mediamax.am/am/news/interviews/31412/ 
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