
սարի տարածք և վերսկսել� շինարարա-

կան և բնապահպանական աշխատանք-

ները՝ երրորդ ա�դիտին զ�գահեռ: 

Չնայած մինչ այս մեր բոլոր ջանքերին և 

երկր�մ ճանապարհների ապօրինի շր-

ջափակման այլ դեպքերի նկատմամբ 

ներկայիս կառավար�թյան անհանդ�ր-

ժողական�թյանը, Լիդիանի կողմից շի-

նարարական աշխատանքների վեր-

սկս�մը շար�նակ�մ է խոչընդոտվել:

Հայաստանի կառավար�թյան գործո-

ղ�թյ�նները և անգործ�թյ�նը Հայաս-

տան�մ Լիդիանի ներդր�մային ծրագրի 

դեմ թիրախավորված արշավի մաս են 

կազմ�մ: 

Որևէ այլ ընկեր�թյ�ն Հայաստան�մ չի 

ենթարկվել երեք ա�դիտի՝ 2018թ. հ�նի-

սից սկսած և զրկված չի եղել իր գործ�-

նե�թյ�նը շար�նակել� հնարավոր�-

թյ�նից»:

Ընկեր�թյ�նը չի ընդ�ն�մ երրորդ ա�-

դիտ անցկացնել� անհրաժեշտ�թյ�նը 

կամ իրավական հիմքը: Հայաստանի 

կառավար�թյ�նն արդեն իսկ հաստատել 

է Ամ�լսարի ծրագրի համապատասխա-

ն�թյ�նը Հայաստանի բնապահպանա-

կան պահանջներին՝ հաստատելով ծրագ-

րի ՇՄԱԳ-ը: Լիդիանը, հիմնվելով այս 

հաստատման վրա, Հայաստան�մ արդեն 

կատարել է հարյ�ր միլիոնավոր դոլար-

ների ներդր�մներ:

«ԷԼԱՐԴ» ընկեր�թյան փորձագիտական 

խ�մբը մարտի 29-ին, ՀՀ ՔԿ դեպարտա-

մենտի պետ Արամ Նիկոյանի և ՀԿԳ Կո-

ռ�պցիոն, սեփական�թյան դեմ �ղղված 

հանցագործ�թյ�նների և կիբեռհանցա-

գործ�թյ�նների քնն�թյան վարչ�թյան 

պետ Յ�րա Իվանյանի գլխավոր�թյամբ, 

այցելել է Ամ�լսարի ոսկեբեր քվարցիտային 

հանք: 

ԼԻԴԻԱՆ ԻՆԹԵՐՆԵՅՇՆԼԻ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ
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ԱՅՍ ՀԱՄԱՐՈՒՄ

Լիդիան 

Ինթերնեյշնլի 

հայտարարությունը 

Կանանց ընդգրկվա-

ծությունն Ամուլսա-

րում 

Կորպորատիվ 

սոցիալական պա-

տասխանատվություն

Լիդիան Ինթերնեյշնլ Լիմիթեդ Ընկեր�-

թյ�նը տեղեկացրել է, որ Հայաստանի կա-

ռավար�թյ�նը սկսել է Ամ�լսարի ծրա-

գրի երրորդ ա�դիտը՝ Ծրագրի ազդեց�-

թյ�նը ջրային ռես�րսների, երկրաբա-

ն�թյան, կենսաբազմազան�թյան և ջրի 

որակի վրա գնահատել� համար:

2018թ. սեպտեմբերին Հայաստանի կառա-

վար�թյ�նը հայտարարեց Ամ�լսարի 

ծրագրի՝ ջրային ռես�րսների վրա հը-

նարավոր ազդեց�թյ�ններն �ս�մնասի-

րել� համար 3-րդ կողմի անկախ ա�դիտ 

պատվիրել� մասին: Այժմ աշխատանք-

ների շրջանակը նաև ընդգրկ�մ է Ընկե-

ր�թյան ԲՍԱԳ և ՇՄԱԳ փաստաթղթերի 

�ս�մնասիր�թյ�նները:

Սա, չնայած այն հանգամանքին, որ Ըն-

կեր�թյան ՇՄԱԳ փաստաթ�ղթը նախ-

կին�մ արդեն իսկ հաստատվել է Հայաս-

տանի կառավար�թյան կողմից, համա-

ձայն ՀՀ օրենսդր�թյան բոլոր պահանջ-

ների՝ մինչև Ամ�լսար�մ շինարարական 

աշխատանքների մեկնարկը:

ELARD-ը ընտրվել է Հայաստանի կառա-

վար�թյան կողմից որպես խորհրդա-

տվական ընկեր�թյ�ն՝ գնահատ�մն 

իրականացնել� համար: Ակնկալվ�մ է, 

որ �ս�մնասիր�թյ�նները կտևեն մոտ 

12-16 շաբաթ: 2019թ.փետրվարին Հայաս-

տանի կառավար�թյ�նը հատկացրեց 

396,900 ԱՄՆ դոլար՝ երրորդ ա�դիտի 

ֆինանսավորման համար, և երեկ հայ-

տարարեց, որ ա�դիտը մեկնարկել է:

Լիդիանի Նախագահ և գլխավոր գործա-

դիր տնօրեն Ժոաո Կարրելոն նշ�մ է,- 

«Մենք համագործակցել ենք 2018թ. հ�նի-

սից ի վեր ճանապարհների շրջափակ�-

մից հետո Հայաստանի կառավար�թյան 

նախաձեռնած նախորդ երկ� ա�դիտնե-

րի շրջանակներ�մ և կաշխատենք նաև 

ELARD-ի հետ, որը ինչպես ներկայացվ�մ 

է կառավար�թյան կողմից, իրականաց-

նել� է վերջին ա�դիտը:

Միևն�յն ժամանակ մենք աշխատել� ենք 

Հայաստանի կառավար�թյան կողմից 

օրենքի գերակայ�թյ�նը վերականգնել� 

�ղղ�թյամբ, որպեսզի Լիդիանը հնարա-

վոր�թյ�ն ստանա մ�տք գործել� Ամ�լ-



Մինչև Ամուլսարի ճանապ-

արհների ապօրինի շրջա-

փակումը, ըստ 2018թ. մայիս-

հունիսի, Լիդիանի և կապա-

լառուների 1400-1500 աշխա-

տակցից 20%-ը կանայք էին, 

որոնց մեծ մասը հարակից 

Գորայք, Սարավան, Ջերմուկ 

և Գնդեվազ համայնքներից: 

Այս համայնքներից մոտ 250 

կին ստանում էին գյուղական 

բնակավայրերի համար մի-

ջինից շատ ավելի բարձր աշ-

խատավարձ, աշխատանքա-

յին լավագույն պայմաններ, 

սովորելու ու աճելու հնարա-

վորություն:

ԿԱՆԱՆՑ ԸՆԴԳՐԿՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆՆ ԱՄՈՒԼՍԱՐՈՒՄ 

Ընկեր�թյ�նը հատ�կ ջանք և մի-

ջոցներ է օգտագործել՝ թիրախավո-

րել� և խթանել� կանանց ներգրավ-

ված�թյանը և՛ սոցիալական ծրագրե-

ր�մ, և՛ բ�ն հանքարդյ�նաբեր�-

թյան աշխատանքներ�մ:

 Օրինակ, Լիդիանի կողմից ֆինան-

սավորված Փոքր բիզնեսի աջակցման 

ծրագրերի շահառ�ների ավելի քան 

65%-ը կանայք էին: Ծրագրի մեկնար-

կին, Գնդևազի բոլոր 14 բիզնեսները 

տրամադրվեցին բացառապես կա-

նանց՝ նրանց ներ�ժը զարգացնել� 

համար: Սա նշանակ�մ է ծրագրի 

դասընթացների մասնակիցները բա-

ցառապես (ավելի քան 35-40) կանայք

Էին, որոնցից 14-ին տրամադրվեցին 

ստարտափ գրանտներ բիզնեսի 

աջակց�թյան համար:

Կանանց իրավահավասար�թյ�նը, ներգրավ�մը, կարող�թյ�նների զար-

գաց�մը Լիդիան Արմենիայի համար մշտապես եղել և մն�մ է ամենօրյա գոր-

ծելաոճ: Ընկեր�թյ�նը շար�նակական ջանքեր է գործադրել աշխատ�ժ�մ և 

սոցիալական ծրագրեր�մ կանանց ընդգրկել� նպատակով: Կազմակերպվել 

են բազմաթիվ դասընթացներ և իրազեկման միջոցառ�մներ հատկապես 

գյ�ղական համայնքներ�մ կանանց կարող�թյ�նները զարգացնել� և նոր 

գիտելիքներ տալ� նպատակով: Այս դասընթացները եղել են ամենատարբեր 

թեմաների շ�րջ. Կանանց և երեխաների առողջ�թյ�ն, առողջ ապրելակերպ, 

աշխատանքային անվտանգ�թյ�ն, բիզնես մոդել և մարկետինգ, և այլն:

Ամ�լսարի ծրագիրը հարակից Ջերմ�կ, Գնդեվազ, Կեչ�տ, Գորայք, Վայք, 

Եղեգնաձոր և Սարավան համայնքներ�մ շատ կանանց համար պրոֆեսիոնալ 

կարիերա սկսել� � այդ առ�մով հասարակ�թյան լիարժեք անդամ դառնա-

լ� առաջին հնարավոր�թյ�նն էր: 

Լիդիանի ղեկավար կազմ�մ ն�յնպես 

ընդգրկված են բարձրակարգ կին մաս-

նագետներ, որոնցից շատերը աշխա-

տանքի բազմաթիվ այլ հնարավոր�-

թյ�ններ �նենալով, ընտրել են Լիդիա-

ն�մ աշխատանքը, քանի որ վստահ են, 

որ իրենց գիտելիքները ծառայել� են 

Հայաստան�մ բոլորովին նոր որակի 

հանքարդյ�նաբերական ծրագրի կա-

յացմանը:

Գյ�ղատնտեսական և եկամ�տ 
ստեղծող ծրագրերի շահառ�ները 
ն�յնպես մեծ մասամբ կանայք են 
եղել` ջերմոցներ, նոր մշակաբ�յ-
սերի արտադր�թյ�ն, բարձր բեր-
քատվ�թյան այգեգործ�թյ�ն և այլ:

Մեկ այլ՝ Հմտ�թյ�նների �ս�ցման ծրագր�մ, որտեղ սովորեցն�մ էին անգ-

լերեն, վարսահարդար�թյ�ն, կար�ձև, խոհարար�թյ�ն և սեղանի հար-

դար�մ, մասնակիցների ավելի քան 95%-ը կանայք էին: Այս դասընթացներն 

�ղղված էին նոր աշխատատեղերի ստեղծմանը. կանանց մի մասը սկսեց 

աշխատել իրենց իսկ համայնքն�մ որպես կար անող, խոհարար և այլն: 
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Լ�սանկարներ�մ կանան-

ցից շատերն այսօր գործա-

զ�րկ են, բիզնեսներից շա-

տերը փակվել են, բազմա-

թիվ ծրագրեր  դադարեցվել: 

Մենք հավատ�մ ենք, որ սա 

ժամանակավոր դադար է և 

օրինակ�թյան վերականգ-

ն�մից հետո կանայք նորից 

հնարավոր�թյ�ն կստա-

նան Ամ�լսարի ծրագր�մ 

աշխատել�, բարձրորակ 

մասնագետ դառնալ�, ըն-

տանիքի բարեկեց�թյանը 

նպաստել�, արտագաղթը 

կանխել� և երկրի զարգաց-

ման մեջ իրենց կարևոր լ�-

ման ներդնել�:



ԿՈՐՊՈՐԱՏԻՎ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒ-
ԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՈՒ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆԸ, 

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ, ՀԱՄԱՅՆՔՆԵՐ

Ն. Ղազարյան, Կայուն զարգացման սոցիալական մենեջեր

Ո՞րն է Լիդիանի Արմենիա Ընկեր�թյան՝ կորպորա-

տիվ սոցիալական պատասխանատվ�թյան / ԿՍՊ 

կամ պատասխանատ� հանքարդյ�նաբեր�թյան 

տեսլականը և ինչ է ԿՍՊ-ն: Լիդիանի համար ԿՍՊ-ն 

նախևառաջ բիզնես գործընթացների պատշաճ 

իրագործ�մն է. 

Ցանկը կարելի է շար�նակել, սակայն �զ�մ եմ խոսել 

այն մասին, թե ինչով է Լիդիանի ԿՍՊ մոդելը առանձ-

նան�մ: Շատ է նշվել այն մասին, որ Լիդիանի 

մոդելը ներառ�մ է մի շարք միջազգային պարտավո-

ր�թյ�նների և լավագ�յն փորձի ներմ�ծ�մ` ամրա-

գրված ՇՄԱԳ, ԲՍԱԳ, սոցիալական և այլ ռազմավա-

ր�թյ�ններ փաստաթղթեր�մ: 

Աշխատանքային անվտանգություն

Քայլեք Հայաստան�մ ցանկացած շինարարական 

հրապարակ�մ. շենքի տարբեր, ներառյալ ամենա-

բարձր հարկեր�մ քանի՞ աշխատող կտեսնեք, որ 

կր�մ են պաշտպանական հատ�կ գլխարկներ, ան-

վտանգ�թյան ամ�ր կոշիկներ, արտահագ�ստ. 

պատասխանը պարզ է: Կտեսնեք լավագ�յն դեպք�մ 

կեպիներ, բոթասներ և նալիկ հողաթափեր:  

Բնապահպանական միջազգային պարտավոր�թյ�ն, 

ռիսկերի պատշաճ գնահատ�մ, դրանց մեղմացման 

գործող�թյ�նների և մոնիտորինգի պլան

Բնապահպանական և սոցիալական միջազգային և 

տեղական պարտավոր�թյ�նների ստանձն�մ և 

իրականաց�մ

Անվտանգ�թյան և առողջ�թյան պահպանման 

ընթացակարգեր

Թափանցիկ գործընթացներ. օրինակ՝ աշխատ�ժի 

հավաքագրման ընթացակարգ, դրա հասանելի�-

թյ�ն և իրազեկ�մ

Միջազգային լավագ�յն փորձի կիրառ�մ

Մարդ�/աշխատողի աշխատանքային իրավ�նք-

ների պաշտպան�մ, կանանց հավասար հնարա-

վոր�թյ�նների ընձեռ�մ

Այլ

Շրջեք Լիդիանի շինհրապարակով – չիմացողին 

կթվա, որ սա ռեպորտաժի համար նախապատրաստ-

ված տեսարան է, որտեղ աշխատողները առանց 

արտահագ�ստի բոլոր պարագաների �ղղակի չեն 

մտնի հրապարակ: Ի լր�մն, Ընկեր�թյ�նը կազմա-

կերպ�մ է ԲՈԼՈՐԻ համար պարտադիր դասըն-

թացներ՝ անվտանգ�թյան և այլ թեմաների շ�րջ:  

Նշեք մեկ այլ կազմակերպ�թյ�նը, որ իրագործել է 

օձերի մասին դասընթաց՝ բոլորի պարտադիր մաս-

նակց�թյամբ, որտեղ կենդանի օձերի օրինակով հան-

րապետ�թյան լավագ�յն մասնագետները դաս-

ընթացներ են անցկացրել. որոնք են թ�նավոր, որոնք՝ 

ոչ, ինչպես պաշտպանվել օձից՝ առանց վնասել� 

առաջին հերթին օձերին: Սա ստանդարտ է, որին 

հետև�մ է Լիդիանը: Ցավով պետք է նշենք, որ ն�յ-

նիսկ եթե լինեն նման այլ կազմակեր�թյ�ններ, ապա 

կլինեն թվով շատ քիչ: 

Փոխհատուցում և լրացուցիչ հնարավորություններ

Մեկ այլ օրինակ. երբ Հայաստան�մ ներդնողը հող է 

գն�մ, որպեսզի կառ�ցի մայր�ղի կամ այլ ենթակա-

ռ�յց, հողը գնել�ց հետո այդ գործընթացն ավարտ-

վ�մ է: 

Իսկ ի՞նչ է անում Լիդիանը. ի տարբեր�թյ�ն մյ�ս 

ծրագրերի, Ընկեր�թյ�նը իրականացվ�մ է Կենսա-

կերպի վերականգնման ծրագիր/ԿՎԾ այն հողատե-

րերի համար, որոնցից հող է գնել:                              Միջազգային պար-
տավորություն, երբ հող վաճառած հողատերերին, 
բացի հողի դիմաց փոխհատուցումից, երեք տարի 
ընձեռնվում է լրացուցիչ եկամուտ ստեղծելու հնարա-
վորություն, 

ռոգման ջրագծի հիմնանորոգ�մ, գոմի կառ�ց�մ հո-

վիվների համար, ջերմոցներ, նոր մշակաբ�յսերի կո-

մերցիոն և օրգանական արտադր�թյ�ն, սննդի վերա-

մշակ�մ, փոքր բիզնեսների աջակց�թյ�ն, անասնա-

պահ�թյ�ն, կարող�թյ�նների հզորաց�մ նոր տեխ-

նոլոգիաների շ�րջ և այլն: Այս ծրագրերից օգտվել են 

համայնքի ոչ միայն ազդակիր հողատերերը, նաև այլ 

անդամներ՝ համայնքի հորդորով: ԿՎԾ ծրագրեր�մ 

նախատեսված $420.000-ի փոխարեն ներդրվել է 

$1.071.500: Ց�յց տվեք մեկ այլ կազմակերպ�թյ�ն և 

բիզնես Հայաստան�մ, որ նման պրակտիկա է կիրա-

ռել – չեք գտնի, քանի որ չկա: 

Սա նոր պրակտիկա և բիզնես մշակույթ է Հայաստա-
նում. միջազգային (EBRD, IFC) ստանդարտ, որ Ընկե-

ր�թյ�նը որդեգրել և իրագործել է վերջին տարի-

ներին՝ տարեկան ֆինանսական հատկաց�մներ տը-

րամադրելով համայնքներին: 

մասնավորապես. 



Չեմ կարող չանդրադառնալ այն խորքային մոտեցմանը, որ Ընկեր�թյ�նը ց�-

ցաբերել է համայնքների զարգացման հարց�մ. ամեն 2-3 տարին մեկ մշակվ�մ են 

Համայնքային ներդր�մների ռազմավար�թյ�ն, հիմնված գնահատ�մների վրա՝ 

առանձնացնելով այն ոլորտները, որտեղ Ընկեր�թյ�նը պարտավորվ�մ է 

ներդնել. կրթ�թյ�ն երիտասարդների համար, ենթակառ�յցներ, առողջապա-

հ�թյ�ն, օրգանական գյ�ղատնտես�թյ�ն, անասնապահ�թյ�ն, բիզնես դաս-

ընթացներ, տ�րիզմի զարգաց�մ:  Տարեկան առնվազն $250.000 ներդր�մ հարա-

կից համայնքներ�մ – առանց լ�մա շահ�յթի: Այսպիսի խորքային մոտեց�մ, 

ամենամյա կարիքների գնահատ�մ, ռազմավար�թյ�ններ և ոլորտային մոտե-

ց�մ դժվար է գտնել մեկ այլ բիզնես�մ ոչ միայն հանքարդյ�նաբեր�թյան 

ոլորտ�մ, այլև ընդհանրապես: Ընդ որ�մ, սա պարտավոր�թյ�ն չի, այլ 

Ընկեր�թյան բարի կամքի դրսևոր�մ, որ միտված է հարակից համայնքների 

տնտեսական զարգացման առաքել�թյանը: Եթե կա նման փորձ, միայն �րախ 

կլինենք: Համենայնդեպս շատ քիչ են նման դեպքերը: 
Տեղից գնումների պլան

Ընկեր�թյ�նը տեղի/հարակից համայնքներից գն�մների խթանման քաղա-

քական�թյ�ն է զարգացրել, որով մշակվ�մ են մեխանիզմներ և ծրագրեր՝ խթա-

նել� տեղի բիզնեսները, որպեսզի ծրագրին հարկավոր ապրանք-ծառայ�-

թյ�նները հնարավորինս ձեռք բերվեն հարակից համայնքներից. սն�նդ, վառե-

լիք, կացարան, ծառայ�թյ�ններ, տրանսպորտ, արտահագ�ստ և այլն: 
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առողջ ապրելակերպի քարոզարշավներ, կրթական և 

իրազեկման միջոցառ�մներ: Լիդիանը նման �ս�մ-

նական ծրագրեր ն�յնպես իրականացրել է հարա-

կից համայնքներ�մ:

Անկախ վերջին տաս ամս�մ Ամ�լսարի շ�րջ զար-

գաց�մներից, պետք է մնալ հավատարիմ որդեգրած 

քաղաքական�թյանը և սկզբ�նքներին, այն է՝ միշտ 

բարձր պահել նշաձողը, բիզնես մշակ�յթը և մշտա-

պես իրականացնել անվտանգ�թյան, բնապահպա-

ն�թյան լավագ�յն պրակտիկա: Որովհետև փոքր չէ 

գայթակղ�թյ�նը լինել շատերի նման – աղտոտել, 

գործել սովորականի պես, իրականացնել տեսանելի 

� լավ PR ապահովող ծրագրեր միայն, չպահել բնա-

պահպանական ստանդարտներ և հետո պետ�-

թյանը համեստ տ�յժ վճարել և վերջ:

Այստեղ ն�յնիսկ ընտր�թյան հարց չի կարող լինել. 

մենք պետք է դառնանք օրենքի երկիր, հզորացնենք 

այն տնտեսապես. երկիր, որտեղ գնահատվ�մ են 

ներդրողները և նրանց բերած նոր մշակ�յթն � 

ստանդարտները, և դիտարկել դա որպես բացառիկ 

հնարավոր�թյ�ն: Երկիրը զարգաց�մ է ոչ միայն 

գաղափարներով, այլ կոնկրետ ֆինանսական հոսքե-

րով, ներդր�մներով � նման ծրագրերով: Իսկ տար-

բեր կառ�յցներից վարկեր � օգն�թյ�ն խնդրելով և 

ժողովրդին արդեն արմատավորված խնդրողի դե-

ր�մ պահելով՝ երկիր չես զարգացնի: 

Հարակից համայնքների ժողով�րդը և հանր�թյ�նն 

էլ իր ընտր�թյ�նը պիտի կատարի. ինչպիսի՞ եր-

կր�մ է �զ�մ ապրել: Միֆերի և չհիմնավորած վա-

խերի մթնոլոտ�՞մ, որտեղից մարդիկ շար�նակ�մ 

են արտագաղթել, թե՞ օրենքի, իրավ�նքի պաշտ-

պանված�թյան և տնտեսապես ամ�ր երկր�մ, 

որտեղ կան մասնագետ դառնալ� և արժանավայել 

ապրել� հնարավոր�թյ�ններ: 

Ամուլսարի Ծրագիրը բերում է իրական հեղափոխություն 
հանքարդյունաբերության մեջ, որ պետք է դարձնել նորմ 
և պրակտիկա: 
Ավելին, օգտվել նման Ծրագրից, միջոցներ հատկացնել 

հանր�թյանը բնապահպանական, ռիսկերի կառա-

վարման և առնչվող թեմաներով կրթել� համար, մշակել

Վերջին մեկ � կես տարվա ընթացք�մ, մինչև անցած հ�-

նիս, միայն կապալառ�ները ամեն ամիս հարակից հա-

մայնքներից ամսական $200 հազար դոլարի գն�մներ են 

արել, որի 75%-ը Ջերմ�կից: 

Այս ն�յն նպատակով Լիդիանը աջակցեց 55 փոքր/միջին 

բիզնեսների 4 համայնքներ�մ. մի քանիսն արդեն աշխա-

տ�մ էին հանքի հետ, տրամադր�մ ապրանքներ, ծառա-

յ�թյ�ն: Ծրագիրը ներառ�մ էր բիզնես  կարող�թյ�ննե-

րի հզորաց�մ, անվտանգ�թյան ստանդարտների բարձ-

րաց�մ:  Դրանց մ�լտիպլիկացիոն էֆեկտը ակնառ� էր. 

ստեղծվ�մ էին նոր աշխատատեղեր, բիզնեսներն աճ�մ 

էին և օգ�տ բեր�մ տարածաշրջանին: Սա ն�յնպես, նոր 
բիզնես մշակույթ է և բարձր նշաձող, որով Ընկերությունը

կրկին առանձնան�մ է: 

Օրինակներ շատ կան. այստեղ մի կարևոր հարց կա:

Հանքարդյունաբերությունը որպես զարգացման գործոն

Մենք վստահ ենք, որ այս նոր մշակ�յթը, բարձր նշաձողը 

կօգնի ներկայիս կառավար�թյանը: Չէ՞ որ դրանք կիրառ-

վ�մ են առաջատար զարգացած երկրներ�մ. ԱՄՆ, Կա-

նադա, Անգլիա, Եվրոպական շատ երկրներ: Սա Հայաս-

տանի զարգացման համար չափազանց կարևոր Ծրագիր 

է, որը ոչ միայն բերել� է ահռելի տնտեսական օգ�տներ. 

այն հստակ ց�յց է տալիս, որ հնարավոր է գնահատել  բո-

լոր ռիսկերը, մշակել կառավարման պլաններ, ընթացա-

կարգեր և հսկել այդ պրոցեսները: Այս պլաններն այն�-

հետ ստ�գվ�մ են միջազգային ա�դիտների, անկախ 

փորձագիտական խմբերի կողմից՝ տարին մի քանի ան-

գամ: 


