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Արձանագրված բնապահպանական 
պատահարների թիվ 

Զրո

Զրո

Աշխատավայրում 
արձանագրված 
մահվան ելքով 
պատահարների թիվ 

Աշխատողների 
աշխատավարձերի 
մասով ծախսեր 

Ավելի քան 4,5 
միլիոն ԱՄՆ դոլար

Կապալառուների և 
մատակարարների մասով ծախսեր 

Ավելի քան 125 միլիոն ԱՄՆ դոլար

Հողի վարձակալական ծախսեր 

Մոտ 1 միլիոն ԱՄՆ դոլար

Տեղացի (տեղական համայնքներից) 
աշխատողների տոկոսային

հարաբերակցություն 

39%

ՀՀ քաղաքացի հանդիսացող 
աշխատողների տոկոսային 

հարաբերակցություն 

90%

2017 թվականի ընթացքում 
հարկերի գծով հատկացումներ 

16-րդ խոշորագույն հարկատուն
 ՀՀ-ում, 4-րդ խոշորագույնը՝ 

հանքարդյունաբերական 
ոլորտում 

2016 թվականին շինարարության մեկնարկից 
մինչև 2017 թվականի վերջը 

Հայաստանում կատարված ներդրումներ 

Մոտ 225 միլիոն ԱՄՆ դոլար

2017 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐԸ
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«Լիդիան Ինթերնեյշնլ Լիմիթիդ» ընկերությունը (այսու-

հետ՝ Լիդիանը) հանդիսանում է ոսկու հանք շահագոր-

ծող ընկերություն, որը ներկայումս իրականացնում է 

Ամուլսարի ոսկու հանքի շինարարությունը։

Լիդիանը ցուցակված է Տորոնտոյի ֆոնդային բորսայում 

(TSX: LYD), իսկ ընկերության բաժնետոմսերը պատկա-

նում են ինստիտուցիոնալ և մասնավոր ներդրողներին: 

Բաժնետերերի ֆինանսավորումից բացի, Ամուլսարում 

շինարարությունն իրականացնելու համար Լիդիանին 

հաջողվել է նաև ձեռք բերել լրացուցիչ վարկային միջոց-

ներ:

Ամուլսարի ոսկու հանքի ծրագիրն ամբողջովին պատ-

կանում է Լիդիանին: Ներկա պահի դրությամբ, ընդհա-

նուր գնահատված հանքային ռեսուրսները կազմում են 

մոտ 5 միլիոն ունցիա: Ամուլսարը գտնվում է Հայաստա-

նի մայրաքաղաք Երևանից մոտ 170 կմ դեպի հարավ-

արևելք՝ Վայոց ձորի և Սյունիքի մարզերի սահմանա-

գլխին։

2017   թվականի վերջի դրությամբ հանքի նախագծման 

համար ընկերության ներդրումները կազմել են մոտ  225

միլիոն ԱՄՆ դոլար։ Ամուլսարի ծրագրի համար նախա-

տեսվող կապիտալ ներդրումների գումարը կազմում է 

ավելի քան 400 միլիոն ԱՄՆ դոլար, ինչը Ամուլսարը 

դարձնում է Հայաստանում իրականացված արտասահ-

մանյան խոշորագույն ներդրումային ծրագրերից մեկը։

ԼԻԴԻԱՆԻ ՄԱՍԻՆ

RESOURCE CAPITAL 
FUND VI L.P. 

ORION MINE 
FINANCE 

MANAGEMENT 
I LIMITED

ՎԵՐԱԿԱՌՈՒՑՄԱՆ 
ԵՎ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ 

ԵՎՐՈՊԱԿԱՆ 
ԲԱՆԿ

DONALD SMITH 
VALUE FUND LP

AMBER CAPITAL 
UK LLP 

ASA GOLD & PRECIOUS 
METALS FUND

Լիդիանի հիմնական բաժնետերերն են՝
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Այս զեկույցն անդրադառնում է 2017 օրացուցային տարվա ընթացքում ընկերության 

արձանագրած մի շարք բնապահպանական, սոցիալական, առողջության և տեխնի-

կական անվտանգության, տնտեսական և կառավարման ցուցանիշներին՝ 2017 թվա-

կանի համար սահմանված թիրախային ցուցանիշների համեմատ, ինչպես տեքստում 

ներկայացված բոլոր ոլորտների համար, այնպես էլ «2017 թվականի համար սահման-

ված նպատակների ապահովում» բաժնում բերված աղյուսակներում։ 

Զեկույցը պատրաստելու ընթացքում մենք իրականացրել ենք կարևոր վերլուծու-
iթյուններ` օգտվելով այն տեղեկատվությունից և տվյալներից, որոնք մեզ էին տրա-

մադրել շահագրգիռ կողմերը, որոնց շարքում են՝ Ամուլսարի շրջակա համայնքները, 

ՀՀ կառավարությունն ու քաղաքացիական հասարակությունը, ընկերության աշխա-

տակիցներն ու ներդրողները։ Նրանք օգնեցին մեզ բացահայտել և մանրամասնել 

կարևորագույն և իրենց ամենաշատը մտահոգող հարցերը։ Տարվա ընթացքում 

կազմակերպված համայնքային բոլոր հանդիպումներին կարևորվել են փոշու 

կառավարման և տեղացիների զբաղվածության հարցերը, որոնք ամենաշատն են 

մտահոգել համայնքներին 2017 թվականի ընթացքում։ Մենք փորձել ենք ավելի ման-

րամասն անդրադառնալ այս և այլ թեմաներին, որոնք վիճելի են եղել Ծրագրի 

շահագրգիռ կողմերի համար։

Այս զեկույցը նախատեսված է բոլոր շահագրգիռ կողմերի համար և այդ իսկ պատ-

ճառով կհրապարակվի տարին մեկ անգամ՝ անգլերեն և հայերեն: Այն հասանելի կլինի 

էլեկտրոնային տարբերակով, մեր կայքերում (  և http://www.lydianinternational.co.uk

http://www.lydianarmenia.am), ինչպես նաև տպված տարբերակով՝ Գնդեվազի, Ջեր-

մուկի, Գորայքի և Սարավանի  մեր տեղեկատվական կենտրոններում:

Զեկույցը պատրաստելիս մենք առաջնորդվել ենք Հաշվետվողականության համաշ-

խարհային նախաձեռնության (Global Reporting Initiative (GRI)) ձևաչափով, այլ ոչ՝ 

ուղեցույցներով, քանի որ Ծրագիրը դեռևս չի մտել արտադրական փուլ, ինչը նշանա-

կում է, որ GRI-ով նախատեսված որոշ տվյալներ ուղղակի հասանելի չեն: Շահագործ-

ման փուլին անցնելուն զուգահեռ մենք նախատեսում ենք հետագա տարիներին 

ապահովել նաև կայուն զարգացման մասով GRI չափանիշները։ 

Մենք կարևորում ենք բաց և թափանցիկ համագործակցությունը և պատրաստ ենք 

լսել զեկույցի կամ կայուն զարգացմանն ուղղված մեր աշխատանքի վերաբերյալ ձեր 

առաջարկներն ու մեկնաբանությունները։ 

Խնդրում ենք դիմել մեզ i  կամ  nfo@lydianarmenia.am moreinfo@lydianinternational.co.uk

հասցեներով:

ԶԵԿՈՒՅՑԻ ՄԱՍԻՆ
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հովելու համար մշակել ենք կանոնակարգեր և կառա-
iiiվարման համակարգեր։ Մեր կանոնակարգերը  վերա-

բերում են հետևյալ ոլորտներին՝

Ÿ Կոռուպցիայի դեմ պայքար      Բնապահպանություն

Ÿ Մարդկային ռեսուրսներ          Անվտանգություն

Ÿ Սոցիալական հարցեր              Ահազանգում

Ÿ Առողջություն և տեխնիկական անվտանգություն

Ÿ Տեղեկատվության հրապարակում և գաղտնիություն

Ÿ Ծառայողական տեղեկատվության կիրառում: 

Մեր բոլոր աշխատողների լիարժեք ինտեգրման և աշ-

խատանքի հանդեպ պատասխանատվության որակա-

կան բարելավման նպատակով ստեղծել և նախատեսել 

ենք հասանելի համակարգեր՝ ֆինանսական, իրավա-

կան կամ վարվեցողության կանոնների խախտումների 

հետ կապված մտահոգությունները զեկուցելու համար: 

Նախատեսված են հաղորդակցման մի քանի միջոցներ, 

այդ թվում՝ ահազանգման ընթացակարգ (տե՛ս «Էթիկա-

կան վարքագիծ, թափանցիկություն և կոռուպցիայի դեմ 

պայքար» բաժինը): 

Տնօրենների խորհրդի պարտականությունները ներա-

ռում է կայուն զարգացման հետ կապված հարցերի կա-

ռավարումը, որի համար 2017 թվականին կատարվել է 

երկու այց տեղամաս։ Կայուն զարգացման հարցերով կո-

միտեն աջակցում է Խորհրդին վերահսկման, ինչպես 

նաև այս ոլորտում ռիսկի կառավարման պարտակա-

նությունների իրականացման հարցերում։ Օրինակ՝ Կա-
ivնոնադրության  համաձայն, վերոնշյալ կոմիտեն պար-

տավոր է պարբերաբար վերանայել իր ռազմավարու-

թյուններն ու ուսումնական ծրագրերը և հետևել կառա-

վարման համակարգերին՝ ըստ անհրաժեշտության 

ապահովելով խորհրդատվություն և հանձնարարա-

կաններ: Կոմիտեի նախագահն է խորհրդի անդամ 

Ջիլիան Դեվիդսոնը, ով ունի հանքարդյունաբերության 

ոլորտում կայուն զարգացման խնդիրների լուծման մեծ 

փորձ։ Կոմիտեն հանդիպում է երեք ամիսը մեկ և տարին 

2-3 անգամ այցելում է տեղամաս։

ԿԱՅՈՒՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ՄԵՐ ՄՈՏԵՑՈՒՄԸ 

Կայուն զարգացման մեր արժեքներն ու 

ընկերության կառավարումը 

Բիզնես գործունեություն իրականացնելու ընթացքում 

մենք առաջնորդվում ենք կայուն զարգացման, կյանքի և 

առողջության պաշտպանության, բնական ռեսուրսների 

ողջամիտ օգտագործման, գործունեության թափանցի-

կության ու ազդակիր համայնքների աջակցության գա-

ղափարներով։ Մենք պարտավորվել ենք գործունեու-

թյան բոլոր ոլորտներում կիրառել միջազգային լավա-

գույն մեթոդներն ու փորձը։ Ամենուրեք՝ աշխատավայ-

րում, շուկայում, շրջակա միջավայրում, հասարակու-

թյունում, ուր մենք ծավալում ենք մեր գործունեությունը, 

առաջնորդվում ենք մեր ընկերության Վարվեցողության 
iiկանոններով  սահմանված չափանիշներով։ 

Մեր արժեքներն են՝ 

Ÿ Ազնվություն և բարոյականություն այն ամենում, 

ինչը մենք իրականացնում ենք,

Ÿ Աշխատավայր, որտեղ բոլոր անձանց վերաբերվում 

ենք հարգանքով և արժանապատվորեն, և որը զերծ 

է ամեն տեսակի խտրականությունից, ոտնձգությու-

նից և բռնությունից,

Ÿ Բոլոր օրենքների, կանոնակարգերի և իրավական 

ակտերի պահանջների կատարում,

Ÿ Շահերի բախման դեպքերից հնարավոր խուսա-

փում և հնարավորության դեպքում դրանց պատշաճ 

կարգավորում,

Ÿ Տեղեկատվության հրապարակում՝ ժամանակին, 

հասկանալի և ճշգրիտ, 

Ÿ Փոխադարձ հարգանք և ըմբռնում՝ կայուն զարգա-

ցում ապահովելու նպատակով։

Աշխատակիցներից և գործընկերներից մենք ակնկալում 

ենք ընկերության որդեգրած արժեքներին համապա-

տասխանող վարքագիծ, ինչին հասնելու համար կազ-

մակերպում ենք հատուկ ճանաչողական դասընթաց-

ներ։ Նշված պարտավորությունների կատարումն ապա-
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Ջիլիան Դեվիդսոնի (խորհրդի անդամ) ուղերձը Կայուն 

զարգացման կոմիտեի անունից

Լիդիանն առաջնորդվում է սոցիալական ու բնապահպանական կայուն զարգացման 

և պատասխանատու հանքարդյունաբերության ամենաբարձր չափանիշներով։ Կա-

յուն զարգացման կոմիտեն Խորհրդի անունից վերահսկում է ընկերության կողմից 

իրականացվող մոտեցումը, կառավարումը, չափանիշների համապատասխանու-

թյունն ու գործունեությունը՝ առողջապահության, տեխանվտանգության, բնական ռե-

սուրսների ողջամիտ օգտագործման, սոցիալական պատասխանատվության և ան-

վտանգության առումներով։ 2017 թվականին Կայուն զարգացման հարցերով կոմի-

տեն իրականացրել է կայուն զարգացմանը սպառնացող հիմնական ռիսկերի վերա-

հսկողությունը, կառավարումն ու արդյունավետությունը՝ տեղական ու միջազգային 

մակարդակով ստանձնած պարտավորությունների կատարման նպատակով։

2017 թվականն Ամուլսարի ծրագրի համար եղավ անվտանգ ու պատասխանատու շի-

նարարության ապահովմանն ուղղված տարի։ Կոմիտեն հպարտ է տարվա ընթաց-

քում արձանագրված մի շարք ձեռքբերումների համար, որոնցից են՝ Ցիանիդի կառա-

վարման միջազգային օրենսգրքի շրջանակներում ստացված նախաշահագործման 

արտոնագրումը, Անկախ սոցիալական և բնապահպանական խորհրդատուների կող-

մից միջազգային չափանիշների պահպանման ստուգումը, որը փաստեց այդ չափա-

նիշների ապահովումը, ինչպես նաև տեղացի և միջազգային փորձագետներից բաղ-

կացած անկախ խորհրդատվական խմբի ստեղծումը։ Լիդիանը կարևորագույն դե-

րակատարում ունեցավ Հայաստանում Արդյունահանող ճյուղերի թափանցիկության 

նախաձեռնության ներդրման գործում։ Այս ձեռքբերումները խոսում են Լիդիանի 

թիմի մեծ աշխատանքի և նվիրվածության մասին, հատկապես՝ Հայաստանում։

Մենք ընդունում ենք շահագրգիռ կողմերի ներգրավման և թափանցիկության ապա-

հովման, ինչպես նաև անընդմեջ կատարելագործվելու և զարգանալու հնարա-

վորությունների կարևորությունը։ 2017 թվականին մենք ակտիվորեն համագործակ-

ցել ենք շահագրգիռ կողմերի հետ և բացահայտել բազմաթիվ խնդիրներ, 2018 թվա-

կանի ընթացքում մենք նախատեսում ենք ուշադրության կենտրոնում պահել այդ 

խնդիրներն ու հնարավորություններ գտնել թերությունների վերացման և խնդիրների 

լուծման համար, այդ թվում՝ փոշու և ջրերի կառավարման, տեղացիների զբաղվա-

ծության ապահովման, տեղական շուկայի զարգացման և առավել ակտիվ ներգրավ-

ման նպատակով։

Մենք կշարունակենք մեր պատասխանատու կառավարումը, Ամուլսարի շրջակա հա-

մայնքների և, ընդհանուր առմամբ, Հայաստանի տնտեսության բարելավմանն 

ուղղված մեր միջոցառումները, ինչպես նաև շարունակական ջանքերը՝ միջազգային 

մակարդակով պատասխանատու հանքարդյունաբերության նոր, կայուն զարգաց-

ման չափորոշիչներ սահմանելու համար։
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Մեր շահագրգիռ կողմերը 

2017 թվականին լրացուցիչ ջանքեր ենք գործադրել 

Ծրագրում շահագրգիռ կողմերի առավել մեծ ներգրա-

վվածությունն ապահովելու համար՝ շարունակելով 

նրանց հետ կառուցողական երկխոսությունն ու համա-

գործակցությունը Ամուլսարի ծրագրի շրջանակներում 

արժանապատվության և հարգանքի մթնոլորտի ձևա-

վորման, ինչպես նաև շահագրգիռ կողմերի վստահու-

թյանն արժանանալու նպատակով։ 

Քանի որ Ամուլսարը հանդիսանում է Հայաստանի կա-

րևորագույն ներդրումային ծրագրերից մեկը, բազմա-

թիվ շահագրգիռ կողմեր հետաքրքրված են Ծրագրի հա-

ջող ընթացքով։ Մեր հիմնական շահագրգիռ կողմերն են՝ 

Ÿ Տեղական համայնքները, այդ թվում՝ Ամուլսարի ուղ-

ղակի ազդեցության գոտու բնակիչները (Ջեր-

մուկ/Կեչուտ, Գնդեվազ, Գորայք և Սարավան/Սարա-

լանջ, Ուղեձոր), ինչպես նաև սեզոնային և տեղացի 

հովիվները, 

Ÿ Այլ քաղաքներն ու գյուղերը, որտեղից բերվում են աշ-

խատողներ կամ որոնց կենսամիջոցները ենթարկ-

վում են Ծրագրով պայմանավորված ազդեցություն-

ների,

Ÿ Տեղական և մարզային պետական մարմինները,

Ÿ Մեր աշխատակիցները և նրանց ներկայացուցիչնե-

րը, 

Ÿ Մեր բաժնետերերն ու վարկատուները,

Ÿ Քաղաքացիական հասարակությունը, այդ թվում՝ հա-

սարակական կազմակերպությունները, գիտական 

շրջանակները, բիզնես շրջանակները, առևտրային 

միությունները, ԶԼՄ-երը և հայկական սփյուռքը,

Ÿ Մատակարարները և կապալառուները:

Շինարարության ընթացքին զուգահեռ շատ ժամանակ 

և ջանքեր ենք հատկացնում, որպեսզի շահագրգիռ կող-

մերը հնարավորություն ունենան հետևել շինարարա-

կան գործողություններին և ստանալ իրենց հուզող հար-

ցերի պատասխանները։ Տարվա ընթացքում, օրինակ, 

բազմաթիվ այցելություններ ենք կազմակերպել դեպի 

Ամուլսարի շինհրապարակ՝ համայնքի, քաղաքացիա-

կան հասարակության, բիզնես շրջանակների և պետա-

կան մարմինների ներկայացուցիչներին՝ Ծրագրի ըն-

թացքին ծանոթացնելու նպատակով։ Այս այցելություն-

ների ընթացքում կազմակերպվել են Լիդիանի մասնա-

գետների և ղեկավարության հետ տարբեր տեսակի 

շնորհանդեսներ, հարց ու պատասխաններ։

Լիդիանի և կապալառուների մոտ աշխատելուց բացի, 

տեղացիների համար աշխատատեղերի ստեղծումն ու 

տեղական շուկայի զարգացումը գործուն միջոցներ են 

շրջակա համայնքների ներգրավվածությունն ու նրանց 

հետ համագործակցությունը ընդլայնելու համար։ Գոր-

ծունեության ակտիվացման արդյունքում խորացել է 

նաև համագործակցությունը կապալառու ընկերու-

թյունների հետ։ Տարվա ընթացքում մենք խնդիրներ ենք 

ունեցել կապալառու ընկերությունների գործունեությու-

նը համակարգելու առումով, ինչը երբեմն սպասվածից 

ավելի բարդ էր։ Խնդիրն այն է, որ միջազգային չափա-

նիշներն ու ընդունված գործելաոճը (օրինակ՝ տեխան-

վտանգության, բնապահպանության և տեղացիների 

զբաղվածության մասով) հաճախ նորություն են հայաս-

տանյան իրողության համար, ինչի հետ կապված ան-

հրաժեշտ է շարունակել բարեփոխումներն ու ապահո-

վել այդ առումով ղեկավարության ուշադրությունը։ 2017 

թվականի ընթացքում կատարվել են զգալի բարելա-

վումներ, այդ թվում՝ կապալառուների վերապատրաս-

տում՝ Լիդիանի չափանիշներին, քաղաքականություն-

ներին և պահանջներին համապատասխանությունն 

ապահովելու նպատակով։ Մենք կշարունակենք կապա-

լառուների հետ համագործակցությունը 2018 թվականի 

ընթացքում։
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Ամուլսարը Հայաստանի տնտեսության հիմնական դե-

րակատարներից է, և պետական մարմինները շահա-

գրգիռ են, որ Ծրագիրը զարգանա, և պահպանվեն ՀՀ 

բնապահպանական նորմերը։ 2017 թվականին որոշ նա-

խարարներ և պետական պաշտոնյաներ, այդ թվում՝ 

Էկոնոմիկայի նախարարը, Էներգետիկայի և բնական 

ռեսուրսների փոխնախարարն այցելել են շինհրապա-

րակ։

Լիդիան Արմենիա ընկերության գործադիր տնօրեն Հայկ 

Ալոյանը 2017 թվականին ընտրվեց «Հայաստանի հան-

քագործների և մետալուրգների միության» նախագահ, 

ինչը մենք համարում ենք լավ հնարավորություն հանք-

արդյունաբերական ոլորտի բարելավման առումով։

Մենք գիտակցում ենք Ծրագրի այս փուլում շահագրգիռ 

բոլոր կողմերի հետ փոխշահավետ հարաբերություններ 

ձևավորելու ջանքերի կարևորությունը։

Միջազգային չափանիշներին 

համապատասխանող գործելաոճ

Ամուլսարի ծրագիրը, սոցիալական ու բնապահպանա-

կան տեսանկյունից պատասխանատու ձևով նախա-

գծելու և շահագործելու նպատակով, մենք կամովին 

միացել ենք տարբեր միջազգային նախաձեռնություննե-

րի և ստանձնել ենք մի շարք միջազգային պարտավո-

րություններ, որոնք մշակվել են կառավարությունների և 

միջազգային հաստատությունների, քաղաքացիական 

հասարակության, գիտական ու բիզնես շրջանակների 

հետ և ընդունված են ամբողջ աշխարհում։ Այդ նախա-

ձեռնություններից են՝ 

Ÿ Արդյունահանող ճյուղերի թափանցիկության նա-
vխաձեռնությունը (EITI) , որում շարունակում ենք մեր 

ակտիվ մասնակցությունը՝ որպես Հայաստանի բազ-

մաշահառու խմբի անդամ, 

Ÿ Անվտանգության և մարդու իրավունքների վերա-
viբերյալ կամավոր սկզբունքներ , որի որդեգրման ուղ-

ղությամբ 2017 թվականի ընթացքում արձանագրել 

ենք էական առաջընթաց և որը նախատեսում ենք 

ամբողջովին ընդունել 2018 թվականին,

vii
Ÿ Ցիանիդի կառավարման միջազգային օրենսգիրք , 

որի նախարտադրական արտոնագրման գործըն-

թացն ավարտել ենք 2017 թվականին, 

Ÿ ISO 14001 բնապահպանական կառավարման հա-
viiiմակարգի չափանիշ . մեր կառավարման համա-

կարգերը մշակվել են այս չափանիշին համապա-

տասխան,

Ÿ OHSAS 18001 Աշխատանքի և տեխնիկական ան-

վտանգության կառավարման համակարգերի չա-
ixփանիշ . մեր կառավարման համակարգերը մշակվել 

են այս չափանիշին համապատասխան

Մենք պարտավորվել ենք նաև համապատասխանել Վե-

րակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի 
x(ՎԶԵԲ) Կատարողական պահանջներին , ինչպես նաև 

Միջազգային ֆինանսական կորպորացիայի (ՄՖԿ) Կա-
xiտարողական չափանիշներին : Այս չափանիշները նե-

րառում են բնապահպանական ու սոցիալական ազդե-

ցություններն ամբողջովին, և դրանց պահանջների կա-

տարումը գտնվում է անկախ ստուգողների շարունակա-

կան հսկողության տակ: ՄՖԿ-ի Կատարողական չափա-

նիշներից է Կատարողական չափանիշ 4-ը, որը ենթադ-

րում է համայնքների առողջությանը, տեխանվտանգու-

թյանը և անվտանգությանը սպառնացող ռիսկերի նվա-

զեցմանն ուղղված պատասխանատու գործելաոճի որ-

դեգրում՝ արտակարգ իրավիճակների համար պատ-

րաստվածության և արձագանքման, անվտանգության 

ուժերի կառավարման և տեխանվտանգության միջոց-

ների ապահովման միջոցով։ Կատարողական չափանիշ 

6-ը այնպիսի միջոցառումներ է ձեռնարկում, որոնք ուղղ-

ված են կենսաբազմազանության պաշտպանությանը, 

էկոհամակարգերի պահպանմանն ու առկա բնական 

ռեսուրսների ռացիոնալ օգտագործմանը։
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ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆՈՒԹՅԱՆ ԱՊԱՀՈՎՈՒՄ ԵՎ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ 

Համապատասխանություն

Ամուլսարի ծրագիրը վարկատուների և շահագրգիռ կող-

մերի մեծամասնության պարտադրած միջազգային չա-

փանիշներին համապատասխանեցնելու համար մենք 

գործադրել ենք մեծ ջանքեր և ծախսել բավականաչափ 

ժամանակ։ Ծրագրի Բնապահպանական ու սոցիալա-
xiiկան ազդեցության գնահատումը (ԲՍԱԳ)  իր տեսակով 

առաջին նմանատիպ ուսումնասիրությունն է, որը երբևէ 

իրականացվել է Հայաստանում և որը գերազանցում է 

թույլտվությունների ստացման համար ՀՀ օրենքներով 

պահանջվող Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության 

գնահատման շրջանակը։ Դրա հետ կապված մենք 

պարտավորվել ենք ծրագիրը մշակել և իրագործել ըն-

դունված միջազգային չափանիշներին համապատաս-

խան։

Ծրագրի ԲՍԱԳ-ի մանրակրկիտ տվյալները, որոնք հան-

րությանը հասանելի են, հանգեցրին բնապահպանա-

կան ու սոցիալական ռիսկերի մեղմացման ու կառա-

վարման մի շարք միջոցառումների, որոնք, օրինակ, ներ-

կայացված են մեր Բնապահպանական ու սոցիալական 

կառավարման պլանում (ԲՍԿՊ) և Բնապահպանական 

ու սոցիալական կառավարման համակարգերում 

(ԲՍԿՀ) և որոնք մենք իրականացնում ենք Ծրագրի հա-

մապատասխանությունը բնապահպանական ու սո-

ցիալական չափանիշներին ապահովելու համար։ Մենք 

ընդունում ենք մեր պարտավորությունների կատարման 

կարևորությունը՝ Ծրագրի շարունակականության և 

հասարակության վստահության ապահովման համար։ 

ԲՍԱԳ-ի և ՇՄԱԳ-ի շրջանակներում Ամուլսարի ծրագիրը 

ստանձնել է ավելի քան 500 առանձին պարտավորու-

թյուններ, որոնք ներկայացված են գրանցամատյանում 

և ներառում են ԲՊՄՄ Կարմիր գրքում գրանցված տե-

սակների մշտադիտարկումից մինչև համայնքային ղե-

կավարների համար ներուժի զարգացման պարտավո-

րությունները։ Մենք իրականացնում ենք վերոնշյալ 

գրանցամատյանում ընդգրկված պարտավորություննե-

րի կատարման մշտադիտարկում և այդ պարտավորու-

թյունների թարմացում՝ եռամսյակային կտրվածքով։ Կա-

յուն արտադրության փուլին հասնելուց հետո մենք նա-

խատեսում ենք ընկերության կայքում տեղադրել Պար-

տավորությունների գրանցամատյանը՝ իր բոլոր փոփո-

խություններով՝ ի պատասխան ստանձնած թափանցի-

կության և հաշվետվողականության պարտավորու-

թյան։ Սա նախատեսվում է իրականացնել Ամուլսարի 

Անկախ խորհրդատվական խմբի առաջարկությամբ 

(տե՛ս «Անկախ խորհրդատվություն և ստուգում» բաժի-

նը)։ Պարտավորության չկատարման ռիսկ հայտնաբե-

րելու դեպքում այն տրամադրվում է համապատասխան 

ղեկավար օղակի դիտարկմանը՝ ընդհուպ մինչև 

Խորհրդի մակարդակով։ 

ԲՍԱԳ-ի, Պարտավորությունների գրանցամատյանի, 

ԲՍԿՊ և ԲՍԿՀ-ի միջև դասակարգվածությունները ներ-

կայացված են ստորև․
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Ամուլսարի ծրագրի Բնապահպանական 
ու սոցիալական ազդեցության 

գնահատում (ԲՍԱԳ) 

ԲՍԱԳ, Պարտավորությունների 
գրանցամատյան

Ամուլսարի ծրագրի
Բնապահպանական ու սոցիալական 

կառավարման պլան, (ԲՍԿՊ) 
= Տեխնիկական պլան

Ամուլսարի Ծրագրի Բնապահպանական ու 

սոցիալական կառավարման համակարգ (ԲՍԿՀ)

= Օպերացիոն կառուցվածք



Համապատասխանության առումով, ներքին մշտադի-

տարկման և կառավարման միջոցառումներից բացի, 

մեր վարկատուները ներգրավել են Անկախ բնապահ-

պանական ու սոցիալական հարցերով խորհրդատու 

(IESC)՝ Knight Piésold, ներդրողների և վարկատուների 

սահմանած Կատարողական չափանիշները վերահսկե-

լու նպատակով։ 

IESC-ի կողմից Ծրագրի 2016 թվականի գործունեու-

թյունն ուսումնասիրելու արդյունքում մշակվեց Բնա-

պահպանական և սոցիալական գործողությունների 

պլան (ԲՍԳՊ)՝ վարկատուների պահանջների ամբողջա-

կան կատարումը դյուրացնելու նպատակով։ 2017 թվա-

կանին IESC-ն ավարտեց ծրագրի հինգ փուլերից բաղ-

կացած ստուգումը, որը ներառում էր փաստաթղթերի 

ստուգում և երեք այցելություն շինհրապարակ։ Ստու-

գումն իրականացվում էր Էկվատորյան սկզբունքների, 

ՄՖԿ-ի Կատարողական չափանիշների և ՎԶԵԲ-ի Կա-

տարողական պահանջների, ինչպես նաև ԲՍԿՊ-ի պա-

հանջների կատարման առումներով։

Ծրագրի տվյալների դիտարկման և տեղամաս կատա-

րած այցելությունների արդյունքում IESC-ի վերջնական 

(փուլ 5) զեկույցը 2017 թվականին ստուգումների համար 

եզրակացրեց, որ Ծրագիրն ընթանում է ԲՍԳՊ-ի կետերին 

համապատասխան՝ ընդհանուր առնամբ, ապահովելով 

ՄՖԿ-ի Կատարողական չափանիշների և ՎԶԵԲ-ի Կա-

տարողական պահանջների իրագործումը։ Այնուամե-

նայնիվ, ստուգման արդյունքում չեն բացահայտվել այն 

ոլորտները, որոնցում առկա է բարելավման անհրաժեշ-

տություն, և մենք այժմ աշխատում ենք այդ ուղղությամբ՝ 

մասնավորապես կապալառուների գործունեության հետ 

կապված։ Բարելավում պահանջող ոլորտներն են՝ 

- Բնապահպանական, սոցիալական, առողջապահա-

կան և տեխանվտանգության (ԲՍԱՏԱ) պահանջների 

ներկայացում բոլոր մակարդակի կապալառու կազմա-

կերպություններին,

- Կապալառուների հաշվետվողականության բարելավում՝ 

ԲՍԱՏԱ պարտավորությունների կատարման մասով,

- Կապալառուների կողմից տեղական զբաղվածության 

ապահովման և տեղական շուկայի զարգացման համար 

սահմանած թիրախային ցուցանիշների կատարման 

ապահովում,

- Լիդիանի և կապալառուների կողմից «ծառայություննե-

րի մատուցման պայմանագրերի» կամ «քաղիրավական 

պայմանագրերի» մասով միջազգային չափանիշների 

ապահովում։

Անկախ խորհրդատվություն և ստուգում 

2017 թվականին ապրիլին մենք հիմնեցինք Անկախ 

խորհրդատվական խումբ, որի նպատակն է հետևել մեր 

գործունեությանը և կայուն զարգացման մի շարք հար-

ցերի շուրջ տրամադրել օբյեկտիվ ու հեղինակավոր 

խորհրդատվություն։ Խումբը ներառում է կայուն զար-

գացման տարբեր ոլորտների ինչպես տեղացի, այնպես 

էլ միջազգային փորձագետների, մասնավորապես՝ ջրե-

րի, ցիանիդի կառավարման, կենսաբազմազանության, 

հանրային առողջապահության և սոցիալ-տնտեսական 

հարցերով մասնագետներ, ովքեր ունեն հանքարդյունա-

բերության ոլորտում միջազգային մեծ փորձ։ 

Մայիս և սեպտեմբեր ամիսներին Խումբն անցկացրել է 

մի շարք անհատական հանդիպումներ Ամուլսարի 

ծրագրի շահագրգիռ կողմերի հետ, որին հաջորդել են հե-

ռակա շփումները։ Նշված շահագրգիռ կողմերից են 

Ամուլսար ծրագրի շրջակա համայնքները, հայաստա-

նյան և միջազգային քաղաքացիական հասարակու-

թյան ներկայացուցիչները, կառավարության և միջազ-

գային հաստատությունների պաշտոնատար անձինք, 

գիտական շրջանակներ և ընկերության ղեկավար կազ-

մի ներկայացուցիչներ։ Բացի այդ, Խմբի առանձին ան-

դամներ լրացուցիչ այցելություններ են կատարել 

Ամուլսարի տեղամաս՝ տեղում ուսումնասիրելու առող-

ջապահական ծառայությունների մատուցման իրական 

պատկերը և բարելավելու ազդակիր համայնքների հետ 

համագործակցությունն ու սոցիալական իրավիճակը։
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Նշված միջոցառումների հիման վրա Խումբը հրապա-

րակում է տարեկան զեկույցներ, որտեղ ներկայացվում է 

գործունեության օբյեկտիվ գնահատականը, ինչպես 

նաև տրվում են այն բարելավելու հանձնարարական-
xiiiներ ։ Այս զեկույցներն անչափ կարևոր են, քանի որ մենք 

ամենայն ուշադրությամբ հետևում ենք Խմբի ստու-

գումների արդյունքներին ու տրված խորհուրդներին։ 

Տարեկան այս զեկույցներում ներկայացված պաշտոնա-

կան առաջարկություններից բացի, շատ կարևոր են 

խնդիրների անմիջական քննարկումները ընկերության 

ղեկավարության հետ։ Օրինակ՝ 2017 թվականի սեպ-

տեմբերին՝ Ամուլսարի տարածք կատարած երկրորդ այ-

ցելությունից հետո, Խումբն առաջ քաշեց շինարարու-

թյան հետևանքով գոյացող փոշու կառավարման հար-

ցը, ինչից բողոքում էին շրջակա համայնքները։

Շինարարության ավարտից հետո նախատեսվում է շա-

րունակել Խմբի գործունեությունը, այն է՝ մեր գործու-

նեության մանրակրկիտ մշտադիտարկումը։ Իսկ մենք 

կշարունակենք հետևել Խմբի խորհուրդներին և առա-

ջարկներին։

 

Իրավական պահանջների կատարում 

Մենք երաշխավորում ենք ընկերության գործունեության 

համապատասխանությունը միջազգային և ազգային չա-

փանիշներին, իսկ որոշ դեպքերում՝ նաև դրանց գերա-

զանցումը։

Թափոնների կառավարման մասով իրավական պա-

հանջները կատարելու համար անհրաժեշտ է պլանա-

վորել և իրականացնել թափոնների գործընթացի վկա-

յագրում՝ կախված թափոնների գոյացման աղբյուրնե-

րից և ծավալներից՝ «Թափոնների կառավարման գործ-

ընթացի կարգը հաստատելու» մասին ՀՀ կառավարու-

թյան թիվ 47-Ն որոշմամբ սահմանված կարգով։ 2017 

թվականին կազմել ենք թափոնների անձնագրեր՝ երկու 

տեսակի վտանգավոր թափոնների համար և ներկա-

յացրել Բնապահպանության նախարարությանը։

Վտանգավոր թափոնների կառավարման մասով մենք 

համագործակցում ենք թափոնների պահեստավորման, 

մշակման և վնասազերծման ոլորտում լիազորված 

ընկերության հետ։ Վկայագրման կարգը համապատաս-

խանում է «Հայաստանի Հանրապետության տարած-

քում վտանգավոր թափոնների վերամշակման, վնասա-

զերծման, պահեստավորման, փոխադրման և հեռաց-

ման արտոնագրման կարգը հաստատելու մասին» ՀՀ 

կառավարության թիվ 121-Ն որոշման պահանջներին։

Շրջակա միջավայրի ընկալիչ հանդիսացող օդի, հողի և 

ջրի վրա հնարավոր ազդեցությունների մշտադիտար-

կումը շարունակվում է ՀՀ պետական և միջազգային չա-

փանիշներին համապատասխան։ Շատ դեպքերում մեր 

ընտրած համապատասխանության չափորոշիչները 

ավելի խիստ են, քան ՀՀ պետական չափորոշիչները։ 

Մենք վերանայել և թարմացրել ենք նաև Բնապահպա-

նական մշտադիտարկման մեր պլանը՝ արտացոլելու հա-

մար նոր օրենսդրական պահանջները, որոնք պետք է 

ուժի մեջ մտնեն 2018 թվականի հունվարից։ 

Բնական ռեսուրսների և շրջակա միջավայրի կառա-

վարման վերաբերյալ կազմում ենք եռամսյակային և տա-

րեկան հաշվետվություններ, որոնք ներկայացնում ենք 

ՀՀ Բնապահպանության նախարարությանը։ 2017 թվա-

կանին կառավարությունն ընդունել և հաստատել է ինչ-

պես Բնական ռեսուրսների և շրջակա միջավայրի կա-

ռավարման եռամսյակային, այնպես էլ տարեկան հաշ-

վետվությունները։

 

Էթիկայի նորմերի պահպանում, 

թափանցիկություն և կոռուպցիայի դեմ 

պայքար 

Ընկերության Վարվեցողության կանոնագրքով սահման-

ված են բոլոր աշխատակիցներից ակնկալվող վարքա-

գծի նորմեր, ինչպես նաև կաշառակերության և կոռուպ-

ցիայի դեմ պայքարի և մարդու իրավունքների պաշտ-

պանությանն ուղղված մեր պարտավորությունները:
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ՆՊԱՏԱԿՆԵՐՆ ԵՆ՝ 

Շարունակել 

ԲՍԱԳ-ի և ՇՄԱԳ-ի 

պարտավորությունների

 կատարումը

Ապահովել ՎԶԵԲ-

ի Կատարողական 

պահանջների և ՄՖԿ-ի 

Կատարողական չափա-

նիշների կատարումը՝ 

IESC-ի պարբերական 

ստուգումների 

արդյունքներից 

ելնելով

Ընկերության Հակակոռուպցիոն քաղաքականության 

հիմքում ընկած են ինչպես Հայաստանի օրենքները, այն-

պես էլ Կանադայում գործող Արտասահմանյան պաշտո-

նյաններին կաշառելու դեմ ուղղված ակտը: Այն սահ-

մանում է արգելված գործողությունների և ակնկալվող 

վարքագծի ցանկը: Ընկերության բոլոր աշխատակիցնե-

րը, այդ թվում՝ ղեկավարությունը, պարտավոր են մաս-

նակցել հակակոռուպցիոն թեմաներով կազմակերպվող 

դասընթացներին: Բացի այդ, գործում է նաև Ահազանգ-

ման քաղաքականություն, որն օգնում է բիզնես գոր-

ծարքներում կիրառել բարոյական խիստ չափանիշներ: 

Այս քաղաքականության շնորհիվ ընկերության աշխա-

տակիցներն ու գործընկերները հնարավորություն ունեն 

պատշաճ և առանց որևէ վախի հաղորդել իրենց մտա-

հոգությունները ֆինանսական հարցերի կամ Վարվե-

ցողության կանոնագրքի խախտումների վերաբերյալ 

(տե՛ս «Կայուն զարգացման մեր արժեքներն ու ընկերու-

թյան կառավարում» բաժինը)։ Այն սահմանում է էլ.փոս-

տով կամ նամակով զեկույցներ ներկայացնելու կարգը, 

ինչպես նաև զեկույցները Վերստուգող կոմիտեի մեկ 

կամ մի քանի անդամի կամ ընկերության իրավախորհր-

դատուի կողմից հետաքննելու կարգը: 2017 թվականին 

ընկերության կացարաններում բնակվող աշխատողնե-

րի համար սահմանվել են վարքականոններ, որոնց հե-

տևելը նպաստում է բոլոր աշխատողների կողմից բարո-

յական չափանիշների պահպանմանը։

Պատշաճ բիզնեսի նորմերի համաձայն՝ մենք ձգտում 

ենք Հայաստանի համար ապահովել երկարաժամկետ և 

կայուն տնտեսական արդյունքներ: Այս նպատակով Լի-

դիանը ստանձնել է առաջատար դերակատարում 

ԱՃԹՆ-ին Հայաստանի անդամակցության գործում, ինչի 

հետ կապված ողջունում ենք ԱՃԹՆ Միջազգային 

խորհրդի կողմից 2017 թվականի մարտին Հայաստանի 

թեկնածության հայտի հաստատման փաստը։ 2017 

թվականի ընթացքում մենք մասնակցել ենք ԱՃԹՆ բազ-

մաշահառու խմբի ժողովներին, Հայաստանի՝ որպես 

ԱՃԹՆ անդամ-երկրի առաջին զեկույցի պատրաստ-

մանն ու ԱՃԹՆ միջազգային համաժողովներին։

Լիդիանը ցուցակված է Տորոնտոյի ֆոնդային բորսայում 

և գրանցված է Ջերսիում, ինչի արդյունքում այն են-

թարկվում է ինչպես Կանադայում, այնպես էլ Ջերսիում 

գործող բոլոր օրենքներին այն մասով, որը վերաբերում է 

բնապահպանական ու ֆինանսական հարցերի և հա-

կակոռուպցիոն պարտավորությունների առումով հան-

րային հայտարարությունների ճշգրտությանը։

Մենք շարունակում ենք մեր կայքում հրապարակել 

տվյալներ ՀՀ պետական բյուջե կատարվող բոլոր վճա-

րումների վերաբերյալ։ 2017 թվականին թարմացրել ենք 

հաշվետվողականության կարգը, որպեսզի այն համա-

պատասխանեցնենք բոլոր տեսակի հարկերի և պետ-

բյուջե կատարվող վճարումների վերաբերյալ հաշվետվո-

ղականության մասով ՄՖԿ-ի պահանջներին։
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Հայաստանում մեր իրականացրած բոլոր գործողու-

թյունների հիմքում ընկած է պատասխանու մոտեցումը, 

և մենք պարտավորվել ենք իրականացնել բնական ռե-

սուրսների ողջամիտ օգտագործում։ 2017 թվականին 

Ծրագրի աշխատանքների ակտիվացման ընթացքում 

մենք շարունակում ենք առաջնորդվել վերոնշյալ 

սկզբունքով՝ իրականացնելով մեր գործունեությունը լա-

վագույն միջազգային չափանիշներով։ Տվյալ բաժնում 

ներկայացվում են ջրի, թթվային ապարների դրենաժի 

(ԹԱԴ) և կենսաբազմազանությանը սպառնացող ռիսկի 

նվազեցման միջազգային լավագույն չափանիշները։

 

Ջուր 

Մենք գիտակցում ենք մակերևութային և ստորգետնյա 

ջրային ռեսուրսների կարևորությունը, ինչպես նաև 

ջրային ռեսուրսների ողջամիտ օգտագործման անհրա-

ժեշտությունը։ 2017 թվականի ընթացքում մեծ աշխա-

տանք է կատարվել ջրի պահանջարկի և հարակից մա-

տակարարման տարբերակների օպտիմալացման նպա-

տակով, որի արդյունքում ստացված Տեղամասի ջրային 

բալանսը դրվել է Ծրագրի ենթակառուցվածքի մանրա-

կրկիտ նախագծման հիմքում, մասնավորապես՝ ջրի պա-

հեստավորման ավազանների վերջնական ծավալները 

հաշվարկելիս։ Այս ամենի նպատակն է նպաստել Ծրագ-

րի ընթացքում ջրային ռեսուրսների ողջամիտ կառա-

վարմանն ուղղված պարտավորության կատարմանը։ 

Մեր նպատակներին և պարտավորություններին համա-

պատասխան՝ մենք ապահովում ենք ջրի փակ շրջանա-

ռություն բոլոր այն հատվածներում, որտեղ առկա է աղ-

տոտման ռիսկ։ Օրինակ՝ կույտային տարրալվացման 

հարթակը (ԿՏՀ, կույտավորված հանքաքար, որի վրա 

լցվում է նոսրացված ցիանիդի լուծույթ) ոսկու արդյունա-

հանման համար, ադսորբցիայի, դեսորբցիայի և վերա-

կանգնման գործարանը (ԱԴՎ կայան ոսկին կորզելու 

համար) տեղամասի այն միակ ենթակառուցվածքներն 

են, որտեղ կկիրառվի ցիանիդի լուծույթ և որոնց նախա-

գծումը կատարվել է այնպես, որ բացառվի ցանկացած 

արտահոսք։ Դա կապահովվի հիդրավլիկ տեսանկյունից 

մեկուսացված՝ շրջակա միջավայրից երկաթբետոնե սա-

լիկների, պատվարի կամ բարձր խտության պլաստիկ 

միջնաշերտի շնորհիվ։ 

Բարձր ռիսկ ներկայացնող տարածքները կպաշտպան-

վեն նաև հերմետիկ էպօքսիդ ծածկույթով պատված սա-

լերով և պատվարներով։ Անգամ եթե այդ ամենից հետո 

այս տարածքներում տեղի ունենա որևէ արտահոսք 

կամ թափվածք, միևնույն է՝ ցիանիդ պարունակող ամ-

բողջ լուծույթը կմնա փակ համակարգում և կվերա-

դարձվի տեխնոլոգիական լուծույթի ավազաններ։ Լրա-

ցուցիչ բնապահպանական պաշտպանվածությունը կա-

պահովեն հեղեղաջրերի երեք ավազանները, որոնց 

տարողունակությունը հաշվարկվել է հիմք ընդունելով 

100 տարվա ընթացքում ամենաուժեղ հեղեղերը:

Ջրի ցածր ռիսկայնության գոտիներում ջուրը կարող է օգ-

տագործվել Ծրագրի օժանդակ տեխնիկական սպա-

սարկման պրոցեսում, օրինակ՝ մեքենաների լվացման, 

փոշու նստեցման և վերականգնվող տարածքների 

ոռոգման համար։

ԲՆԱՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

2018 ԹՎԱԿԱՆԻ ՄԵՐ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐՆ ԵՆ՝ 

Վերջնական տեսքի բերել Տեղամասի ջրային բալանսը
շինարարության համար։ Այն կարող է օգտագործվել 
որպես ջրային ռիսկերի գնահատման, ինչպես նաև

 գործողությունների պլանավորման միջոց։ Հանքի 
շահագործման ընթացքում նախատեսվում է 

պարբերաբար վերանայել և թարմացնել այս բալանսը
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 Ապահովել ջրի հետ կապված 
զրոյական պատահարներ

Ապահովել պաշտպանիչ 
համակարգերի և 
միջնաշերտերի տեղադրումը 
բոլոր համապատասխան 
օբյեկտներում



Էրոզիայի վերահսկում

Շինարարության ընթացքում հեռացվում է հողի բերրի 

շերտը, ինչի հետևանքով անձրևները կարող են հան-

գեցնել մերկացված հատվածների էրոզիայի և նստված-

քատար հոսքերի։ Հոսքերում առկա մասնիկները 

նստեցվում են հատուկ պատրաստված նստեցման ավա-

զաններում:

Ամուլսարում էրոզիայի և նստվածքների առաջացումը 

վերահսկելու նպատակով կազմել ենք «Լավագույն կա-

ռավարման մեթոդների և չափանիշների» ձեռնարկ, որը 

տեղամասում աշխատող բոլոր կապալառու ընկերու-

թյունների պայմանագրային փաստաթղթերի անբաժան 

մասն է։ Այդ մեթոդների կիրառման համար օգտագործ-

վում են հետևյալ միջոցները՝ 

- Շրջանցիկ առուներ, որոնք նախատեսված են բնական 

հոսքերը կառավարելու և կույտային տարրալվացման 

հարթակից շեղելու համար, քանի որ այդ տեղում դրանք 

կարող են էրոզիա առաջացնել,

- Ծղոտե պատնեշներ և պաշտպանիչ պարիսպ, որը 

թույլ է տալիս դրենաժային ջրանցքում որսալ նստվածք-

ները, 

- Կանխարգելիչ պատվար, որը կառուցվում է ջրանցքնե-

րում ջրի հոսքը դանդաղեցնելու և նստվածքագոյացումը 

խթանելու նպատակով։

Արտահոսքը շրջանցող ջրանցք 

(ձախ կողմում քարերով «ամրացված» հատվածով)

Ծղոտե պատնեշ և պաշտպանիչ 

պարիսպ 

Պաշտպանիչ պարիսպ կույտավորված հողաշերտի 

հիմքում և նախկին ճանապարհի երկայնքով 
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ճանապարհային արտահոսքի ջրանցքի 

վերջում Կանխարգելիչ պատվար



Թթվային ապարների դրենաժի կանխար-

գելում և հետևանքների մեղմացում 

Թթվային ապարների դրենաժը (ԹԱԴ) բնականոն գործ-

ընթաց է, երբ ջրի և օդի ազդեցության ենթարկված սուլ-

ֆիդային միներալներն առաջացնում են թթվային ջուր։ 

Այս գործընթացն առավել ակտիվանում է հանքարդյու-

նաբերական գործողությունների ժամանակ։ Չնայած 

սա համատարած խնդիր է ամբողջ հանքարդյունաբե-

րական բնագավառի համար, սակայն Ամուլսարի ծրա-

գիրն առաջինն էր, որ բարձրաձայնեց Ամուլսարի հան-

քում ԹԱԴ-ի առաջացման հավանականությունը՝ դրա 

հետ մեկտեղ իր ԲՍԱԳ-ում նախատեսելով այս գործըն-

թացի կանխարգելման և մեղմացման միջոցներ։ Այս 

ամենն առաջացրեց հենց Ամուլսարի հետ կապված հան-

րային մեծ արձագանք, չնայած սա ընդհանուր խնդիր է 

բոլոր հանքարդյունաբերական ծրագրերի համար։ Մեր 

առաջնային նպատակն է կանխել ԹԱԴ-ի առաջացումը, 

այլ ոչ թե՝ վերացնել դրա հետևանքները։ Ամուլսարի 

տեխնիկատնտեսական հիմնավորման շրջանակներում 

ձեռնարկված ուսումնասիրությունները փաստում են, որ 

Ամուլսարում ԹԱԴ-ի ռիսկը ցածր է, ինչը պայմանավոր-

ված է մի շարք պատճառներով՝ այդ թվում այն, որ հան-

քաքարը օքսիդացված է, դատարկ ապարները միայն մի 

մասն է թթվագոյացնող, ինչով պայմանավորված ռիսկը 

հեշտ կառավարելի է։

2017 թվականի ընթացքում մենք շարունակեցինք խո-

րացնել Ամուլսարում ԹԱԴ-ի առաջացման վերաբերյալ 

գիտելիքները և փորձարկել ԹԱԴ-ի առաջացման դեպ-

քում արդյունավետ մեղմացման միջոցառումները՝ մեր 

տեխնիկատնտեսական հիմնավորման մեջ նախատե-

սելով ԹԱԴ-ին վերաբերող մի շարք հանձնարարական-

ներ։ Մասնավորապես՝ 

- Տեղամասում կատարվող գեոքիմիական փորձարկում՝ 

հաստատելու համար, որ Ամուլսարի դատարկ ապար-

ներն իրենց բնույթով դիմակայուն են խիստ ԹԱԴ-ի 

նկատմամբ,

- ԹԱԴ-ի ճնշման փորձարկում տեղամասում՝ որոշ ճնշող 

նյութերի միջոցով՝ հայտնաբերելու համար այն նյութերը, 

որոնք առավել արդյունավետ են ԹԱԴ-ի դադարեցման 

համար,

- Լաբորատոր փորձարկում՝ Ամուլսարում ԹԱԴ-ի պասիվ 

մաքրման համակարգի նախագծման համար, ինչը թույլ 

կտա իրականացնել թթվային ջրերի կառավարում, ինչ-

պես միջազգային, այնպես էլ ազգային չափանիշներով։

Մենք գիտակցում ենք, որ ԹԱԴ-ը հանդիսանում է շահա-

գրգիռ կողմերին մտահոգող հիմնական խնդիրը, և 2017 

թվականի ընթացքում աշխատում ենք շահագրգիռ կող-

մերին իրազեկ պահել ԹԱԴ-ի մասով կատարվող աշխա-

տանքներին և արձագանքել նրանց մտահոգություննե-

րին։ Օրինակ՝ այս տարվա ընթացքում Ծրագրի շահա-

գրգիռ կողմերից մեկի պատվերով իրականացվել է երեք 

քննադատական վերլուծություն մեր ԹԱԴ-ի կառավար-

ման պլանների վերաբերյալ։ Մենք ողջունում ենք Ծրագ-

րի մանրակրկիտ ուսումնասիրությունն ու գիտական 

խստագույն վերլուծությունը, հետևաբար մենք պարտա-

վորվեցինք ապահովել բավարար պատասխաններ շա-

հագրգիռ կողմերին մտահոգող բոլոր հարցերի և մտա-

հոգությունների մասով։ Այդ նպատակով պատվիրեցինք 

առաջատար միջազգային բնապահպանական խորհր-

դատվական ընկերություններին՝ Wardell Armstrong 

International, Global Resource Engineering (GRE) և Golder 

Associates, իրականացնել մանրակրկիտ անկախ վերլու-

ծություն, որի արդյունքում պարզ դարձավ, որ այս քննա-

դատական զեկույցները կազմվել են առկա տվյալների 

շատ սահմանափակ վերլուծության պայմաններում և, 

հետևաբար, ներկայացնում են ոչ լիարժեք պատկեր։ 

Դրանք չեն բացահայտել ոչ մի նոր ռիսկ, որը նախկինում 

հաշվի չէր առնված հրապարակված կառավարման 

պլաններում և որի համար նախատեսված չէին մեղմաց-

ման միջոցառումներ։ 

Հետագա քննարկումների նպատակով մեզ և քննադա-

տական զեկույցների հեղինակներին հրավիրեցին մաս-

նակցելու ՀՀ բնապահպանության նախարարության 
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Տեղամասում անցկացված փորձարկումներ 

Բնապայմանական կինետիկ երկրաքիմիական բնութա-

գրման փորձի նպատակն է հաստատել Ամուլսարի դա-

տարկ ապարների թթվայնությունը՝ բնականից։ Այս փոր-

ձարկման համար տեղամասում տեղադրվում են կինե-

տիկ փորձարկման խցեր, որոնք իրականում իրենցից 

ներկայացնում են Ամուլսարի դատարկ ապարների տե-

սակներով լցված տարբեր տարաներ, որոնց միջով հո-

սում է անձրևաջուրը։ Այնուհետև որոշվում է այս ջրերի 

թթվայնությունն ու մետաղի պարունակությունը շաբա-

թական կտրվածքով՝ առնվազն տարին մեկ անգամ։ Այս 

փորձարկման միջոցով կատարվում է բնական պայման-

ներում ԹԱԴ-ի ձևավորման թեսթային վերլուծություն։

կազմակերպած կլոր սեղանին։ Ողջունելով կառուցողա-

կան երկխոսության այս հնարավորությունը՝ մենք սիրով 

ընդունեցինք հրավերը, սակայն հակառակ կողմը, ցա-

վոք, հրաժարվեց մասնակցել այդ գիտական քննարկ-

մանը։ Մենք մշտապես պատրաստ և բաց ենք ԹԱԴ-ի վե-

րաբերյալ կառուցողական քննարկումներին և կարծում 

ենք, որ Ամուլսարի Ծրագրի համար ներկայացված ԹԱԴ-

ի կանխարգելման և մեղմացման արդիական միջոցնե-

րը լավ օրինակ և նախադեպ կծառայեն Հայաստանի 

հանքարդյունաբերության համար։

Միջազգային հանքարդյունաբերական փորձն ապացու-

ցում է, որ ԹԱԴ-ը հնարավոր է զսպել՝ ապարներին որոշ 

նյութեր ավելացնելու միջոցով։ ԹԱԴ-ի ճնշման փորձար-

կումները նման են վերոհիշյալ կինետիկ խցերի փորձար-

կումներին, սակայն այս դեպքում անձրևաջրերին ավե-

լացվում են ճնշող նյութեր, որոնք հոսում են նմուշների մի-

ջով։ Այս հավանական ճնշող նյութերից են մանրէաբա-

նական ճնշող քիմիական նյութեր (օրինակ՝ նատրիումի 

լաուրիլ սուլֆատ) և օրգանական նյութերի աղբյուրներ։ 

Դրանք վերահսկում են բակտերիաներին, դատարկ 

ապարների մակերեսը և դանդաղեցնում ԹԱԴ-ի առա-

ջացման գործընթացը։ Այս թեսթի միջոցով կորոշվի 

Ամուլսարում ԹԱԴ-ը ճնշող ամենաարդյունավետ նյութի 

տեսակն ու խտությունը։

 Շարունակել 

հրապարակել ԹԱԴ-ի 

փորձարկումների 

արդյունքներն ու 

ավելի ակտիվորեն 

կիսվել շահագրգիռ 

կողմերի հետ ԹԱԴ-ի 

մեղմացման մեր 

պլանների մասին

ԹԱԴ-ի կինետիկ և ճնշման 
փորձարկման խցեր, 
որոնք տեղադրվել են 

Ամուլսարի երկրբանահետա-
խուզական ճամբարում

Կինետիկ խցերի ոռոգում 
(հավաքված անձրևաջրերով)

Մետաղական հեղեղահավաքի 
տեղադրումից հետո կաղապարի 

ապամոնտաժում

Կաղապարի կառուցում 
հեղեղահավաքի 

տեղադրման նպատակով
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շահագրգիռ կողմերի 

   համար կազմակերպել 

      ԹԱԴ-ի կանխարգել-

   ման և մեղմացման 

      լավագույն միջոցների 

վերաբերյալ տեղե-

կատվական հանդի-

պումներ



Կենսաբազմազանություն 

Մեր նպատակն է ապահովել կենսաբազմազանության 

զրոյական կորուստ, իսկ որոշ տեղամասերում նաև «բա-

լանսի ավելացում»՝ կանխարգելելով Ծրագրի իրակա-

նացմամբ պայմանավորված կենսաբազմազանության 

ու էկոհամակարգերի որակազրկումը կամ կորուստը, ին-

չը շատ առումներով գերազանցում է մեր վարկատունե-

րի կամ ՀՀ կառավարության կողմից սահմանված պա-

հանջները։ 2017 թվականի ընթացքում ընկերությունը 

շարունակեց իրականացնել Ամուլսարի կենսաբազմա-

զանության կառավարման պլանը, որը հիմնականում են-

թադրում է ընթացիկ գործունեությամբ պայմանավոր-

ված հնարավոր ռիսկերի մեղմում, ինչպես նաև կենսա-

բազմազանության գործողությունների պլանը, որի նպա-

տակն է ապահովել վարկատուների առավել ընդարձակ 

պահանջների, այն է՝ ՎԶԵԲ-ի Կատարողական պահանջ 

6-ի և ՄՖԿ-ի Կատարողական չափանիշ 6-ի իրականա-

ցումը։ 

Ինչպես կանխատեսվում էր ԲՍԱԳ-ով, 2017 թվականի ըն-

թացքում հանքի շինարարության ակտիվացման հե-

տևանքով ունեցանք որոշ բնական կենսամիջավայրերի 

(Ծրագրի վերին տարածքներում) և կիսաբնական միջա-

վայրերի (որոնք արդեն իսկ ենթարկված էին մարդածին, 

օրինակ՝ գյուղատնտեսության ազդեցության) կորուստ։ 

Սակայն Ծրագրի նախագծի օպտիմալացման արդյուն-

քում շինարարության համար պահանջվեց ավելի քիչ հո-

ղատարածք, քան կանխատեսվում էր ԲՍԱԳ-ով։ Ավելին, 

բնական կենսամիջավայրերի կորստի ռիսկը նախա-

տեսվում է մեղմել, և մենք ձգտում ենք բնական կենսա-

միջավայրերի ընդհանուր «բալանսի ավելացման»՝ Ջեր-

մուկի ազգային պարկի ծրագրի իրագործման միջոցով։ 

2017 թվականն առանձնացավ Ջերմուկի Ազգային պար-

կի տեսլականի իրականացմանն ուղղված որոշ քայլե-

րով, որոնցից առավել կարևոր են՝ 

- Ջերմուկի ազգային պարկի ազգային գրասենյակի 

հիմնում և ղեկավարության հավաքագրում,

- Ջերմուկի ազգային պարկի շահառուների կոմիտեի 

(խորհրդատվական խորհրդի) հիմնում,

- Միացյալ թագավորությունում գործող «Treweek Ecologi-

cal Consultants» խորհրդատվական ընկերության նշա-

նակում՝ որպես պատասխանատու խորհրդատու, 

- Պարկի տարածքի կենսաբազմազանության ելակետա-

յին ընդգրկուն ուսումնասիրությունների ամբողջակա-

նացում,

- Շրջակա համայնքների մասով Սոցիալ-տնտեսական 

ելակետային ուսումնասիրության և Հանրային վերա-

բերմունքի և ընկալումների գնահատման իրականա-

ցում,

- Պարկի իրավական հիմքերի ապահովման նպատակով 

կառավարության որոշման նախագծի մշակում։

Ծրագրի տարածքում և շրջակայքում կենսաբազմազա-

նության մշտադիտարկումը շարունակվեց ամբողջ տար-

վա ընթացքում։ Այն ներառում էր կենսաբազմազանու-

թյան հարցերով տեղական և միջազգային մասնագետ-

ների ներգրավում, տեսախցիկների և այլ դաշտային 

նշանների միջոցով գորշ արջի վերաբերյալ տվյալների 

գրանցում, Արփայի կիրճում գիշանգղի պոպուլյացիայի 

մշտադիտարկում, ինչպես նաև Կարմիր գրքում գրանց-

ված և այլ տեսակների ընդհանուր դիտարկում։ 

Մենք շարունակեցինք աջակցել նաև Հայկական Կար-

միր գրքում գրանցված Մատնունի ծիրանավոր բուսա-

տեսակի հետազոտմանը և մշտադիտարկմանը։ Հողա-

յին աշխատանքներին զուգահեռ կատարվեցին հողի 

բերրի շերտի կույտավորման աշխատանքներ՝ ապահո-

վելով այս արժեքավոր ռեսուրսի պահպանումն ու դրա 

առկայությունը՝ հետագայում վերակագնման աշխա-

տանքների համար։ Բնական կենսամիջավայրերի տա-

րածքներում օգտագործվում է տորֆ՝ լցակույտերի վրա 

էնդեմիկ տեսակների կազմը պահպանելու նպատակով։ 

Ընկերության ստանձնած չափանիշների կատարումը 

ստուգելու նպատակով մեր ինստիտուցիոնալ վարկա-

տուների ներգրաված անկախ աուդիտորները պարտա-
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վոր էին 2017 թվականի ամառային սեզոնին այցելել տե-

ղամաս՝ հիմնականում Ծրագրի կենսաբազմազա-

նության հարցերով։ IESC երրորդ փուլի կենսաբազմա-

զանության ստուգման զեկույցի համաձայն՝ 

- «IESC-ի 2016 թվականի նախորդ ստուգումից հետո կեն-

սաբազմազանության գրեթե բոլոր միավորների մասով 

արձանագրվել է դրական առաջընթաց»: 

- «IESC գտնում է, որ կենսաբազմազանությանը վերաբե-

րող գործողություններն ընթանում են ըստ գրաֆիկի, և 

ակնկալում է, որ նշված գործողությունների հաջող 

ավարտի արդյունքում կապահովվի ՄՖԿ ԿՉ6-ի և ՎԶԵԲ 

ԿՊ6-ի համապատասխանությունը»:

- «Անհրաժեշտ է նշել Մատնունի ծիրանավոր բուսատե-

սակի մասով արձանագրված առաջընթացը, այն է՝ տե-

սակի հաջող պահպանությունը դաշտային պայմաննե-

րում և դրանց տարածումը սերմերից։ Սահմանազատ-

ված Արշակ անձեռնմխելի տարածքի սահմանները պահ-

պանվում են»:

- «Գովեստի է արժանի նաև նախատեսվող Ջերմուկի ազ-

գային պարկի տարածքում կենսաբազմազանության 

փոխհատուցման գործընթացի առաջընթացը, որի 

շրջանակներում շարունակվում են բուսականության 

ուսումնասիրություններն ու տարածքի իրավական 

ապահովման հարցերով զբաղվող անձնակազմի համա-

լրումը»: 

Պարտավո-
րությունների 

գրանցա-
մատյան ՋԱՊ-ի 

խորհրդա-
տվական 

խումբ

ՋԱՊ
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2018 ԹՎԱԿԱՆԻ 

ՄԵՐ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐՆ ԵՆ՝ 

 Շարունակել ապահովել 

դրական արդյունքներ՝ 

կենսաբազմազանության

մասով Պարտավորությունների 

գրանցամատյանում գրանցված 

ընկերության ստանձնած 

պարտավորությունների 

շրջանակներում

 Ավարտել Ջերմուկի ազգային 

պարկի համար սոցիալ-տնտեսական 

և հանրային ընկալման 

ելակետային 

ուսումնասիրությունները

Փորձել ձևավորել Ջերմուկի ազգային պարկի 

խորհրդատվական խումբը շահագրգիռ կողմերի 

մասնակցությամբ և համագործակցել կառավարության 

հետ Պարկի իրավական ձևակերպման, այդ թվում՝ 

կառավարության համապատասխան որոշումների 

ընդունման նպատակով
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Ցիանիդի կառավարում

Չնայած ցիանիդի կիրառումը նորություն չէ Հայաստա-

նի հանքարդյունաբերության համար, մենք, այնուամե-

նայնիվ, ընդունում ենք այն փաստը, որ Ամուլսարում ոս-

կու արտադրության համար կիրառվող ցիանիդը շահա-

գրգիռ կողմերին մտահոգող հիմնական խնդիրներից է և 

այն պահանջում է նորագույն և ամենաապահով մեթոդ-

ների կիրառում։ Կայուն զարգացման գծով մեր փոխնա-

խագահը՝ Արմեն Ստեփանյանը, պատասխանում է ցիա-

նիդին և Լիդիանի կողմից դրա կիրառմանը վերաբերող 

որոշ հիմնական հարցերին՝ 

Ի՞նչ է ցիանիդը և ինչու՞ է այն կիրառվում 

հանքարդյունաբերությունում։ 

Ցիանիդը բնության մեջ հանդիպող քիմիական տարր է, 

որը, օրինակ, ցածր խտությամբ առկա է մրգերում, ընդե-

ղենում, բույսերում և միջատներում։ Այն լայնորեն՝ մոտ 

80%, կիրառվում է ամբողջ աշխարհի ոսկու հանքերում՝ 

ոսկին ապարներից առանձնացնելու նպատակով։ 

Այնուամենայնիվ, ցիանիդը կարող է մահացու լինել մար-

դու, կաթնասուների և ջրային կենդանիների և բույսերի 

համար՝ թթվածնի կլանման պարագայում, հետևաբար, 

ցիանիդի կիրառումը պետք է խստորեն վերահսկվի։

Ինչպե՞ս է ցիանիդը փոխադրվելու մինչև Ամուլսար։ 

Մենք նախագծել ենք մանրամասն պլան՝ Ամուլսարում 

ցիանիդի անվտանգ կիրառման նպատակով։ Ցիանիդը 

կբերվի Ամուլսարի տեղամաս ամուր և հարվածակայուն 

տարաներով՝ նվազեցնելու համար փոխադրման ըն-

թացքում ցիանիդի արտահոսքի հավանականությունը, 

քանի որ սովորաբար ցիանիդի հետ կապված պատա-

հարները լինում են հենց փոխադրման ընթացքում։ Տե-

ղամասի տարածքում այդ տարաների տեղափոխումը 

կիրականացվի այծիկավոր կռունկի միջոցով։ Այնուհետ 

դրանք կդրվեն հատուկ պահեստում, որը շրջապատ-

ված կլինի պաշտպանիչ պատվարով։ Ցիանիդի լուծումն 

ու նոսրացումը կկատարվի կույտային տարրալվացման 

հարթակում։ 

Ինչպե՞ս է ցիանիդը կիրառվելու Ամուլսարում։

Կույտային տարրալվացման հարթակում ցիանիդի նոս-

րացված լուծույթը մշտապես կշրջանառվի փակ ցիկլով՝ 

առանց որևէ արտահոսքի, օրինակ՝ դեպի պոչամբար։ 

Ամուլսարի տարածքում նման պոչամբարի բացակայու-

թյունը էապես կրճատում է վտանգավոր արտահոսքի 

ռիսկը։ Քանի որ կույտային տարրալվացման հարթա-

կում գտնվելու ընթացքում ցիանիդը կորցնում է իր որա-

կական հատկանիշները և ակտիվություն՝ օդի և արևի 

ազդեցության պատճառով, ապա անհրաժեշտ կլինի կա-

նոնավոր կերպով ավելացնել ցիանիդ՝ անհրաժեշտ 

խտությունն ապահովելու համար։

Ինչպե՞ս է Լիդիանը կանխելու ցիանիդի արտահոսքը։ 

Կույտային տարրալվացման հարթակը կառուցված է 

ցածր թափանցելիություն ունեցող 15սմ հաստությամբ 

կավի երկու շերտերի վրա՝ ծածկված պլաստիկ միջադիր 

շերտով, որը պաշտպանում է կավը չորանալուց կամ ճա-

քելուց և ապահովում է ծածկի ամբողջականությունը։ 

Այս պլաստիկ միջադիր շերտը նախապես փորձարկվել 

է՝ հաստատելու համար դրա դիմակայունությունը ապա-

րի տեղադրմամբ պայմանավորված ծանրության ու 

ճեղքման ռիսկերի նկատմամբ։ Պլաստիկ միջադիրը 

ծածկված է 60սմ դրենաժային շերտով՝ հիդրոստատիկ 

ճնշումը նվազեցնելու և արտահոսքի ռիսկը կանխարգե-

լելու նպատակով։ Ի վերջո, կույտային տարրալվացման 

հարթակն ապահովված է մի համակարգով, որն ուղղոր-

դում է ստորին հատվածի հոսքերը (օրինակ՝ բնական ծո-

րանցումը) դեպի պարզարան, որտեղ ջուրը ցիանիդի 

առկայության մասով անընդհատ մշտադիտարկվում է։
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Ինչպե՞ս է Լիդիանը երաշխավորում իր պլանների 

համապատասխանությունը։ 

Ցիանիդի անվտանգ և պատասխանատու կառավար-

ման մասով մեր պարտավորությունները կատարելու 

նպատակով ձգտում ենք համապատասխանել Ցիանի-

դի կառավարման միջազգային օրենսգրքի պահանջնե-

րին։ Նշված օրենսգիրքը հանդիսանում է կամավոր նա-

խաձեռնություն, որն ապահովում է ցիանիդի անվտանգ 

կառավարման ընթացակարգ՝ գործուն համակարգերի 

և կանոնավոր անկախ ստուգումների ու արտոնա-

գրման գործընթացների միջոցով։ 2017 թվականի ըն-

թացքում Ցիանիդի կառավարման լավագույն մեթոդնե-

րի ներդրմանն ուղղված լայնածավալ աշխատանքների 

արդյունքում Ամուլսարի ծրագիրը 2018 թվականի հուն-

վարին անցավ Ցիանիդի օրենսգրքով սահմանված նա-

խաշահագործման արտոնագրման գործընթացը, որն 

առաջին նմանատիպ փորձն է Հայաստանում։

Մենք ընդունում ենք, որ հանքարդյունաբերական գործ-

ընթացում ցիանիդի կիրառման հարցը մնում է շահա-

գրգիռ կողմերի համար թիվ մեկ մտահոգիչ խնդիրը, ին-

չի հետ կապված կշարունակենք կիսվել մարդու առող-

ջությանն ու շրջակա միջավայրի պաշտպանությանն 

ուղղված մեր պլաններով և արձանագրված առաջընթա-

ցով։ 2017 թվականին կազմակերպեցինք ցիանիդի կի-

րառման վերաբերյալ շնորհանդեսներ Պետական հա-

մալսարանում և այլ ԲՈՒՀ-երում, ինչպես նաև այցե-

լություններ տեղամաս՝ Համայնքային կապերի կոմիտե-

ների, համայնքային բուժաշխատողների և տեղացի 

աշակերտների ու ուսուցիչների համար։

Շահագործման փուլին և ցիանիդի առաջին խմբաքա-

նակի առաքմանն ընդառաջ նախատեսում ենք կազմա-

կերպել ցիանիդի վերաբերյալ տեղեկատվական ու 

խորհրդատվական ընդգրկուն ծրագիր՝ մեր ստանձնած 

պարտավորություններին և Ցիանիդի օրենսգրքի պա-

հանջներին համապատասխան։ Օրինակ՝ նախատե-

սում ենք շահագրգիռ կողմերին հրավիրել տեղամաս՝ 

տեղում ծանոթանալու շինարարական աշխատանքնե-

րի ընթացքին, ինչպես նաև լուսանկարելու տարածքը՝ 

կույտային տարրալվացման հարթակի շինարարության 

ընթացքն արձանագրելու նպատակով։
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 Մինչև ցիանիդի առաջին խմբաքանակի առաքումը 

ավարտուն տեսքի բերել շահագրգիռ կողմերի համար 

նախատեսված ցիանիդի վերաբերյալ տեղեկատվական 

ու խորհրդատվական ընդգրկուն ծրագիրը։ 

Այս նպատակով մենք կփորձենք պատրաստել 

լրացուցիչ տեղեկատվական նյութեր ցիանիդի 

կիրառման վերաբերյալ և այդ թեմայով կազմակերպել

 հանրային իրազեկման ավելի շատ միջոցառումներ։



Օդի որակ, փոշի և աղմուկ 

Մեր գործունեության, ինչպես նաև օդի որակի, աղմուկի 

և վիբրացիների կառավարման պլանի հիմքում ընկած 

են ՀՀ օրենսդրական պահանջները, ՄՖԿ բնապահպա-

նական, առողջապահության և տեխանվտանգության 
xiv xvուղեցույցները 2007  և ԵՄ Ուղենիշը 2008/50/EC ։ Օդի 

որակի, փոշու և աղմուկի մակարդակների մշտադի-

տարկումը կազմել է 2017 թվականի մեր աշխատանքնե-

րի էական մասը՝ հաշվի առնելով շինարարության ակտի-

վացմամբ պայմանավորված հնարավոր ռիսկերի աճը։ 

   Փոշի

2017 թվականի ոչ սովորական չոր ամռան ընթացքում 

արձանագրվեցին փոշեգոյացման որոշ դեպքեր, որոն-

ցից մի քանիսը Գնդեվազում առաջացրեցին տեղացի-

ների դժգոհությունը։ Այդ բողոքները հիմնականում կա-

պում էին բերքի հնարավոր վնասման հետ, ինչն առա-

ջացնում էր մտավախություն, որ բերքը կորակազրկվի և 

կդառնա վաճառքի համար ոչ պիտանի։ 

Փոշին գոյանում էր չնայած մեր գործադրած ջանքերի, 

որոնք ներառում էին ջրցան մեքենաների կիրառումը շի-

նարարական հրապարակների և ճանապարհների խո-

նավեցման համար, ինչպես նաև այլ միջոցներ, որոնցից 

էր արագության սահմանափակումը։ Այս իրավիճակից 

դուրս գալու համար մենք կիրառեցինք լրացուցիչ ջրցան 

մեքենաներ և ուժեղ քամու դեպքերում կարգադրեցինք 

դադարեցնել շինարարական աշխատանքները՝ ի հավե-

լումն մեր ընթացակարգերը թարմացնելու և կապալա-

ռուներից Փոշու կառավարման պլաններ պահանջելու 

միջոցներին։ Պայթեցումների ընթացքում հավելյալ փո-

շեգոյացման ռիսկը նվազեցնելու նպատակով վերանայ-

վեցին պայթեցումների նախագծերն ու կատարման 

տարբերակները, որոնք այնուհետև համալրեցինք փո-

շու ուղղակի նստեցմանն ուղղված միջոցառումներով՝ 

պայթեցումներից գոյացող այս ռիսկը հնարավորինս 

նվազեցնելու համար։

Սեպտեմբերին Անկախ խորհրդատվական խմբի այցի 

ընթացքում նրանք հանդիպումներ ունեցան տեղի շա-

հագրգիռ կողմերի հետ՝ այս հարցի շուրջ ավելի լավ 

պատկերացում կազմելու նպատակով, ինչից հետո Լի-

դիանի գլխավոր գործադիր տնօրենին նամակ ուղղվեց 

ավելի արդյունավետ մեղմացման միջոցառումներ ձեռ-

նարկելու անհրաժեշտության մասին։ Միջոցառումների 

ակտիվացումն ու փոշու նստեցման միջոցները որոշա-

կիորեն շտկեցին իրավիճակը, սակայն որոշ մասերում 

մինչ աշնանային անձրևների մեկնարկը խնդիրն այդ-

պես էլ ամբողջությամբ չլուծվեց։

Մենք ափսոսանք ենք հայտնում համայնքներին պատ-

ճառած անհարմարությունների համար և ընդունում 

ենք, որ առկա է համապատասխան միջոցառումների 

անհրաժեշտություն։ Փոշու կառավարման մեր պլանն ու 

հարակից գործողություններն ամբողջովին կվերանայ-

վեն մինչ 2018 թվականի չոր սեզոնի մեկնարկը։ Արդեն 

իսկ ձեռնարկված միջոցառումներից են՝ 

- Մագնեզիում քլորիդի կիրառումը, որը լայնորեն կիրառ-

վող, արդյունավետ, անվտանգ և գործուն կայունացու-

ցիչ է ոչ պինդ մակերեսով ճանապարհների համար,

- Լրացուցիչ ջրցան սարքավորումների, այդ թվում՝ նոր 

ջրցան մեքենայի և չորս ջրցանիչների ձեռքբերում՝ փո-

շու նստեցման արդյունավետությունը բարձրացնելու 

համար,

- Կապալառուների կողմից իրականացվող փոշու 

նստեցման միջոցառումների խիստ վերահսկում։

Նշված պրակտիկ միջամտություններից բացի մենք աշ-

խատում ենք նաև ազդեցության ենթարկվող տարածք-

ների նվազեցման ուղղությամբ։ Կույտային տարրա-

լվացման հարթակի շինարարությունը և բարձր խտու-

թյան պոլիէթիլենային շերտի տեղադրումը կվերացնեն 

Ծրագրի տարածքից առաջացող փոշու աղբյուրը, իսկ 

մեր կողմից իրականացվող վերականգնման աշխա-

տանքների արդյունքում բաց կույտերի վրա կստեղծվի 

բուսականության շերտ։ 

Մոտակա այգիների վրա փոշու հնարավոր ազդեցու-

թյան հետ կապված տեղացիների բողոքները հետա-

քննելու նպատակով, իրականացվել են տեղում աճող ծա-

29



ռերի և մրգերի լաբորատոր փորձաքննություններ, 

որոնց արդյունքում ոչ մի ազդեցություն մրգերի որակի 

վրա չի հայտնաբերվել։ Այնուամենայնիվ, մենք գիտակ-

ցում ենք, որ այս խնդիրը դեռևս հստակ չէ տեղացի միրգ 

արտադրողների համար, ուստի մենք նախատեսում ենք 

շարունակել մեր պարբերական մշտադիտարկումը։

Չնայած 2017 թվականը դժվար տարի էր փոշեգոյաց-

ման առումով, մենք, այնուամենայնիվ, համոզված ենք, 

որ 2018 թվականին շինարարության ավարտն ու ձեռ-

նարկվող փոշու կառավարման նոր միջոցները էապես 

կբարելավեն իրավիճակը։ Մենք ակնկալում ենք նաև, որ 

շահագործման փուլի ընթացքում ֆուգիտիվ փոշու հետ 

կապված պատահարները կպակասեն՝ շինարարության 

փուլի համեմատ։

   Օդի որակ

Մենք իրականացնում ենք մեր գործունեության շարու-

նակական մշտադիտարկում և փորձում ենք անմիջա-

պես արձագանքել Ծրագրով սահմանված չափանիշնե-

րից շեղման բոլոր դեպքերին։ 2017 թվականին մշտադի-

տարկման արդյունքում արձանագրված ծծմբի և ազո-

տի երկօքսիդի մակարդակները գտնվում էին Ծրագրով 

նախատեսվածի շրջանակներում՝ ելնելով ՄՖԿ-ի մար-

դու առողջության համար անվտանգ ուղենիշ արժեքնե-

րից և բուսականության համար սահմանված ԵՄ չափա-

նիշներից։

   Ածխածնի արտանետումներ 

2017 թվականի ընթացքում Ծրագրի շրջանակներում գո-

յացած ուղղակի և անուղղակի ջերմոցային գազերի ծա-

վալը կազմել է 32 600 տոննա ածխաթթու երկօքսիդին 

համարժեք, ինչը, շինարարության մեկնարկով պայմա-

նավորված, էապես բարձր է նախորդ տարիների համե-

մատ։ Մինչ այժմ Ծրագրի շրջանակներում արձանա-

գրված ընդհանուր արտանետումները կազմել են 40 546 

տոննա ածխածնի դիօքսիդին համարժեք։ 

   Աղմուկ

2017 թվականի ընթացքում մոտակա համայնքներում 

աղմուկի տեղային չափումները փաստել են աղմուկի մա-

կարդակի գերազանցում՝ սահմանված չափանիշների 

համեմատ։ Այնուամենայնիվ, մշտադիտարկման ընթաց-

քում իրականացված դիտարկումները չեն բացահայտել 

այդ ավելացման պատճառ հանդիսացող Ծրագրին 

առնչվող որևէ աղբյուր, որով պարզ է դարձել, որ աղ-

մուկն ավելի շուտ կապված է տեղում իրականացվող շի-

նարարության և Ծրագրին չառնչվող մեքենաների հետ։

Պայթեցումների ընթացքում իրականացվել է աղմուկի և 

տատանումների լրացուցիչ մշտադիտարկում։ 2017 

թվականի բոլոր պայթեցումները կապված էին շինարա-

րական աշխատանքների հետ և հիմնականում կատար-

վել են կույտային տարրալվացման հարթակի և փոխա-

կրիչի միջանցքի տարածքում։ Մի քանի պայթեցումների 

ընթացքում արձանագրվել են Ծրագրի համապատաս-

խանության չափորոշիչով սահմանված չափանիշի գե-

րազանցում, ինչի հետ կապված մենք համագործակցել 

ենք պայթեցումներ իրականացնող կապալառուների 

հետ՝ պայթեցումների նախագիծը փոփոխելու և առա-

ջացող աղմուկը նվազեցնելու ուղղությամբ։
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 Վերահսկել փոշու 

մակարդակները՝ 

բացառելու համար 

մոտակա համայնքների 

վրա բացասական 

ազդեցություններն ու 

պատճառվող անհար-

մարությունները

 Շինարարության 

փուլի մնացած պայ-

թեցումների և շա-

հագործման փուլի 

ընթացքում ապահովել 

աղմուկի մակարդակ-

ների համապատաս-

խանությունը սահման-

ված նորմերին



Մասնակցային մշտադիտարկում 

Շահագրգիռ կողմերի առավել ակտիվ ներգրավման հա-

մար անչափ կարևոր է բնապահպանական մշտադի-

տարկման խրախուսումը։ Ճիշտ մասնակցային մշտա-

դիտարկման ծրագիրը պետք է համապատասխանի մի 

շարք չափորոշիչների, այդ թվում՝ տեղացիների ներ-

գրավման կառուցվածքը, մշտադիտարկման ոլորտների 

ընտրության վերաբերյալ համաձայնությունը, նմուշնե-

րի հավաքման և տվյալների մեկնաբանման հնարավո-

րությունների ստեղծումը, հանրային կրթությունը, 

վստահություն ներշնչող լաբորատոր միջոցները, ինչ-

պես նաև արդյունքների քննարկման և տարածման մի-

ջոցառումները։ Մենք հավատում ենք, որ դինամիկ մաս-

նակցային մշտադիտարկման ծրագիրը կօգնի բարձ-

րացնել թափանցիկության մակարդակը և վստահու-

թյունը, ինչպես նաև շահագրգիռ բոլոր կողմերի համար 

կապահովի գործունեության հիմնական տվյալների հա-

սանելիությունը։ Այս նպատակներն առավել կարևոր-

վում են հիմա՝ հաշվի առնելով շինարարության ակտի-

վացումն ու ծրագրի հնարավոր ազդեցությունները։

Այնուամենայնիվ, մասնակցային մշտադիտարկման 

գործընթացում շահագրգիռ կողմերի ներգրավումը 

մինչև հանքի շահագործման փուլին անցնելը, չնայած 

մեր բոլոր ջանքերին, բավակաչափ դժվար է ընթանում, 

և մենք փորձում ենք կողմերին շահագրգռելու միջոցներ 

գտնել՝ չդիմելով «գնելու» տարբերակին։ Ամեն դեպքում, 

2017 թվականի ընթացքում մեզ հաջողվեց ներգրավել 

շահագրգիռ կողմերին՝ դիտարկել և մասնակցել Ծրագրի 

սեփական մշտադիտարկման գործընթացին, մասնավո-

րապես՝ տեղական համայնքների որոշ անդամներ մաս-

նակցում են ջրի, հողի և գյուղատնտեսական արտա-

դրանքի նմուշառմանը և պայթեցումների մշտադի-

տարկմանը (հետևելով աղմուկի և տատանումների մա-

կարդակին)։ Օրինակ՝ Գնդեվազ համայնքի որոշ ֆերմեր-

ներ մասնակցեցին տեղական արտադրանքի մշտադի-

տարկմանն ու դրանց արդյունքների ստուգմանը։ Հոկ-

տեմբերին մենք հյուրընկալեցինք համայնքների ներկա-

յացուցիչների մի փոքր խմբի՝ տեղամասում իրականաց-

վող պայթեցումներին հետևելու նպատակով։ Այդ ըն-

թացքում նրանց պարզաբանվեց պայթեցումների ըն-

թացքն ու Ծրագրով սահմանված չափորոշիչները, և 

նրանք մասնակցեցին մշտադիտարկման սարքավո-

րումների մոնտաժմանը։ Այնուհետև խումբը դիտարկեց 

պայթեցումների ընթացքն ու հնարավորություն ունեցավ 

ինքնուրույն ստուգել մշտադիտարկման արդյունքները։

Ֆերմերը 

ստորագրում է 

իր այգուց 

վերցված 

գյուղարտադրանքի 

նմուշի վրա

Պայթեցումների 

պարզաբանումն ու 

մշտադիտարկման 

սարքավորումների 

մոնտաժում
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մասնակցային մշտադի-

տարկման ընթացակարգ 

սահմանելու 

նպատակով։
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Պայթեցումների ընթացքի դիտարկում և մշտադիտարկում 
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Մշակութային ժառանգություն

Հայաստանը քաղաքակրթության օրրան է, ինչը շեշտվել 

է ԲՍԱԳ փաստաթղթի կազմման ընթացքում, երբ Ամուլ-

սարի տարածքում հայտնաբերվեցին հավանական մշա-

կութային ժառանգության 487 հուշարձաններ, որոնցից 

81-ը գտնվում են Ծրագրի զբաղեցրած տարածքից 50 մ 

շառավղով հեռավորության վրա։

2017 թվականին մենք ավարտեցինք հայտնաբերված 

բոլոր հուշարձանների ուսումնասիրությունը, որոնք 

գնահատվել են որպես հնագիտական կարևորություն 

ունեցող և ազդակիր՝ Ծրագրի ազդեցության հետ կապ-

ված։ Ուսումնասիրության ընթացքում կրկնակի այցելու-

թյուն կատարվեց Ծրագրի տեղամաս, որի ընթացքում 

հայտնաբերվեց հավանական հնագիտական արժեք 

ունեցող 32 նոր հուշարձան։ Արդյունքում Ամուլսարի տա-

րածքում առկա հավանական հուշարձանների թիվը հա-

սավ 519-ի, որոնցից 105-ը՝ Ծրագրի ազդեցության գո-

տուց 50 մ շառավղող հեռավորության վրա։ Աշխա-

տանքների շրջանակներում կատարվեցին նաև անկախ 

փորձագետների կողմից ընտրված ամենահետաքրքիր 

48 հուշարձանների պեղումներ։ Բոլոր պեղումները իրա-

կանացվել են «Մշակութային ժառանգություն» ՀԿ-ի մաս-

նագետների կողմից, որոնց վերահսկում էր ՀՀ Գիտու-

թյունների ազգային ակադեմիայի Հնագիտության և ազ-

գագրության ինստիտուտի հնագետը։

Արդյունքում հայտնաբերվեցին որոշ գտածոներ, այդ 

թվում՝ Բրոնզե դարի գերեզմանոց, բազմաթիվ ձեռքի 

գործիքներ և զարդերի կտորներ։ Դատարկ ապարների 

լցակույտի համար նախատեսված տարածքում հայտ-

նաբերվել են օբսիդիանից պատրաստված բազմաթիվ 

գործիքներ և կավի կտորներ, ինչպես նաև կառույցների 

ապացույցներ և կենդանիների մնացորդներ։ Գտածոնե-

րի վերլուծություններից պարզ է դառնում, որ այստեղ հա-

վանաբար եղել է օբսիդիանե գործիքների արտադրա-

մաս և գերեզմանոց։ Օբսիդիանից գործիքներ և խեցա-

նոթի կտորներ են հայտնաբերվել նաև փոխակրիչի մի-

ջանցքի որոշ հատվածներում։

Կույտային տարրալվացման հարթակի տարածքում 

նույնպես գտնվել են օբսիդիանից գործիքներ, խեցեղենի 

կտորներ, մարդու ու կենդանինեների ոսկորներ։ Բոլոր 

գտածոները կապված են հնագույն գերեզմանների հետ։

Հայտնաբերված բոլոր գտածոները ցուցակագրվել և 

տարվել են Երևանի թանգարան՝ լրացուցիչ ուսումնասի-

րության և գնահատման համար։ Հուսով ենք՝ դրանց 

որոշ մասը հնարավոր կլինի ցուցադրել Ամուլսարի տա-

րածքում, որն այս տեսարժան վայրը կդարձնի էլ ավելի 

հետաքրքիր զբոսաշրջիկների համար։ 

Լիդիանը շարունակում է հայկական մշակութային ժա-

ռանգության պաշտպանությունը՝ առաջնորդվելով Պա-

տահական գտածոների կանոնակարգով, որը հանդի-

սանում է հրահանգավորման փաթեթի կարևորագույն 

մասը, և որի նպատակն է պաշտպանել աշխատակից-

ների կողմից հայտնաբերված հնագիտական գտածոնե-

րը։ Ընկերությունը կիրառում է նաև մասնագետ հնագե-

տի «հրավիրելու» տարբերակը։
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Ամուլսարում հայտնաբերված 

բեկորներից վերակառուցված 

տարբեր անոթներ 

Հանքի բանավանի 

մոտակայքում պեղված 

Բրոնզե դարի 

գերեցմանոցից 

հայտնաբերված 

ոսկորներ և գանգ 



Անհամապատասխանություններ 

2017 թվականի ընթացքում արձանագրվեց Ամուլսարի 

տեղամասում աշխատուժի կտրուկ աճ, և նոր աշխա-

տակիցների մեծ մասը ներկայացնում էին ընկերություն-

ներ, որոնք, ի տարբերություն Լիդիանի, չեն կարևորում 

տեխանվտանգության և կայուն զարգացման հարցերը։ 

Այդ իսկ պատճառով մենք աշխատում ենք ձևավորել և 

ամրապնդել բոլոր՝ մեր և կապալառու աշխատողների, 

տեխնիկական անվտանգության և սոցիալական ու բնա-

պահպանական բարձր չափանիշներ ապահովելու ան-

հրաժեշտության մշակույթը։ Մենք ուրախ ենք հայտնել, 

որ 2017 թվականի ընթացքում Լիդիանում չեն արձանա-

գրվել բնապահպանական պատահարներ։ 

Տարվա ընթացքում մենք ունեցել ենք անհամապատաս-

խանության 11 դեպք։ Անհամապատասխանություն ենք 

Հիմնական տերմիններ

Անհամապատասխանություն՝ Որպես անհամապատասխանություն է դիտարկվում ցանկացած պահանջ, այդ 

թվում՝ գործող օրենքը, կանոնակարգերը, կամավոր որդեգրած չափանիշները և ԲՍԱԳ-ով ստանձնած 

պարտավորությունները չկատարելը։ Անհամապատասխանությունը կարող է հանգեցնել և չհանգեցնել 

պատահարի։ 

Պատահար՝ Պատահար է համարվում չնախատեսված իրադարձությունը, որը կարող է կամ հնարավոր է 

հանգեցնի շրջակա միջավայրի կամ հանրային և/կամ մասնավոր գույքի վնասման։ 

Զեկուցելի պատահար՝ Զեկուցման ենթակա է համարվում այն պատահարը, որը ենթակա է զեկուցման տեղական 

և/կամ պետական մարմիններին՝ իր ուժգնությունից կամ կարևորությունից ելնելով։ Օրինակ՝ ածխաջրածնի 

արտահոսքը կամ թափվածքը ջրային հոսքերի մեջ, մենք դիտարկում ենք որպես զեկուցման ենթակա պատահար։ 

որակում Ծրագրի համար սահմանված խիստ պահանջ-

ները, այդ թվում՝ գործող օրենքները, կանոնակարգերը, 

կամավոր որդեգրած չափանիշները և ԲՍԱԳ-ով ստանձ-

նած պարտավորությունները չկատարելու ցանկացած 

դեպք։ Այդ 11 դեպքից երկուսը տեխնիկական բնույթի են 

և առնչվում են բնապահպանական մշտադիտարկ-

մանը, երկուսը՝ փոշու գոյացման չափանիշների գերա-

զանցմանը, երեքը վերաբերում են հողի ապօրինի խախ-

տման դեպքերին, իսկ մնացած երեքն առնչվում են 

առանց համապատասխան բնապահպանական վերա-

հսկման միջոցների ձեռնարկած աշխատանքներին։ Մեկ 

այլ պատահար կապված է շինարարության ընթացքում 

Գնդեվազի ջրատարի վնասման հետ։ Սակայն վնասման 

դեպքի մասին հայտնի է դարձել միայն 2018 թվականի 

փետրվարին։ Մանրամասները տե՛ս աղյուսակում․

Ամիս Նկարագրություն Հետաքննության արդյունքներ / գործողություններ

1 Մարտ Պայթեցման ընթացքում գրանցվել է օդի 

գերճնշման համար սահմանված 

չափորոշիչը

Մշտադիտարկման սարքավորման սխալ 

տեղադրում՝ «ռեցեպտորից» դուրս

2 Մարտ Օդի պասիվ մշտադիտարկում չի իրակա-

նացվել սարքավորումների բացակայու-

թյան պատճառով, ինչը պայմանավորված 

է մատակարարման խնդիրներով

Գնումների գործընթացը վերանայվել և 

բարելավվել է
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Մենք արձանագրել ենք նաև յոթ պատահար, որոնց ար-

դյունքում տեղի է ունեցել կամ կարող էր տեղի ունենալ 

շրջակա միջավայրի կամ հանրային և/կամ մասնավոր 

գույքի վնասում։ Չնայած դրանք, ըստ սահմանման, չեն 

հանդիսանում զեկուցման ենթակա պատահարներ, այն-

ուամենայնիվ նման իրավիճակներից կարելի է և ան-

հրաժեշտ է դասեր քաղել, ինչպես նաև հետևել համա-

պատասխան կառավարման համակարգերի կիրառմա-

նը՝ հետագայում նման իրավիճակներից խուսափելու 

նպատակով։ Նշված յոթ պատահարներից երեքը քսա-

յուղերի կամ դիզելի արտահոսքի կամ թափվածքի դեպ-

քեր էին, մեկը՝ շինհրապարակի սանհանգույցներում ան-

թույլատրելի քիմիական նյութի կիրառման դեպք էր, իսկ 

երկուսը կապված էին փոշեգոյացմամբ պայմանավոր-
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Ամիս Նկարագրություն Հետաքննության արդյունքներ / գործողություններ

3 Հունիս Կապալառուների կողմից իրականացված 

հողօգտագործման աշխատանքներ՝ 

առանց համապատասխան թույլտվության

Դիտարկվել է հողօգտագործման 

թույլտվությունների կարգը, վերականգնվել է հողի 

կարգավիճակը

4 Հուլիս Զգալի փոշեգոյացում հողային 

աշխատանքների ընթացքում

Վերանայվել է քամոտ եղանակին աշխատանքների 

դադարեցման կարգը

5 Հուլիս Զգալի փոշեգոյացում պայթեցումների 

ընթացքում

Հետագայում Լիդիանը պետք է դիտարկի բոլոր 

պայթեցումների տեխնիկական մանրամասները

6 Օգոս-

տոս

Կապալառուների կողմից անբավարար 

տնտեսվարում, այն է՝ քսայուղերի թափ-

վածքներ, աղբի կույտեր և ոչ պատշաճ 

գործելաոճ

Թափվածքներն ու աղբը մաքրվել է, սահմանվել են 

աշխատանքային գոտու վերահսկման միջոցներ

7 Սեպ-

տեմբեր

Նախատեսված սահմաններից դուրս տեխ-

սպասարկման կազմակերպում կապալա-

ռուի կողմից առանց թույլտվության

Հողատարածքը դատարկվել է, իսկ տեխսպա-

սարկման գործողությունները տեղափոխվել են 

Ծրագրի տարածքի սահմաններում գտնվող հար-

մար վայր

8 Սեպ-

տեմբեր

Կապալառուների կողմից անբավարար 

տնտեսվարում, այն է՝ քսայուղերի և 

վառելիքի թափվածքներ, աղբ

Թափվածքներն ու աղբը մաքրվել են, սահմանվել 

են վառելիքի և քսայուղերի պահեստավորման 

հարմար վայրեր

9 Սեպ-

տեմբեր

Շինարարական թափոնների 

կույտավորում գույքի սահմաններից դուրս

Նյութերը մաքրվել և տեղադրվել են նախատեսված 

սահմաններում

10 Հոկ-

տեմբեր

Մեքենաների սպասարկում և վառելիքի/յու-

ղանյութերի օգտագործում առանց համա-

պատասխան վերահսկման միջոցների

Սպասարկման և վառելիքի/քսայուղերի 

պահեստավորման համար համապատասխան 

վայրերի սահմանում

11 Նոյեմ-

բեր

Գնդեվազի ջրատարի վնասում Պատահարի հետաքննությունը սկսվել է 2018 թ․ 

սկզբին, երբ այդ մասին հայտնի է դարձել 

ընկերությանը



ված համայնքների բողոքների հետ։ Վերջին արձանագրված պատահարը, որն, ի վերջո, պարզվեց՝ որևէ կապ չունի 

Ծրագրի հետ, կապված էր Արփայի կիրճում գտնվող ձկնաբուծարանում մեծաթիվ ձկների մահացության հետ։ 

Սկզբում ձկնարանի տերը կարծում էր, որ դա Ծրագրի շրջանակներում վերջերս իրականացված հողային աշխա-

տանքների հետևանք է, սակայն Լիդիանի հրավիրած ՀՀ Կենդանաբանության ինստիտուտի մասնագետները, որոնք 

անցկացրին անկախ հետաքննություն, փաստեցին, որ դա որևէ կերպ կապված չէ Ծրագրի հետ։ ՀՀ Կենդանաբանու-

թյան ինստիտուտը շարունակում է այս խնդրի լուծմանն ուղղված ձկնաբուծարանի տնօրենին տրամադրվող աջակ-

ցությունը։ Լրացուցիչ տվյալների համար տե՛ս ստորև բերված աղյուսակը՝
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Նկարագրություն Հետաքննության արդյունքներ / գործողություններ

1 Տեխսպասարկման ժամանակ բուլդոզերից 

հիդրավլիկ հեղուկի արտահոսք

Արտահոսքը մաքրվել է, իսկ աղտոտված հողը հեռացվել 

կենսավերականգնման խուց, կազմակերպվել է 

իրազեկման դասընթաց կանխարգելիչ սպասարկման և 

կաթոցներ հավաքող սկուտեղների կիրառման վերաբերյալ

2 Կայանած մեքենայից յուղի արտահոսք Արտահոսքը մաքրվել է, իսկ վնասված հողը հեռացվել կեն-

սավերականգնման խուց, յուղի արտահոսքի ստուգումը 

ներառվել է ամենօրյա պարտադիր ստուգաթերթիկի մեջ 

3 Գրասենյակի զուգարաններում օգտագործված 

հակասառեցման քիմիական նյութ

Սպասարկման բաժնին տրամադրվել են հաստատված 

քիմիական մասնագրեր

4 Համայնքներից ստացվող բողոքներ՝ 

այգիներում փոշենստեցման հետ կապված

Մոտակա ճանապարհների ջրցանումը ավելացվել է և 

խստացվել է մեքենաների արագության վերահսկողու-

թյունը՝ փոշեգոյացման նվազեցման նպատակով

5 Արփա գետի վրա գործող Ջերմուկի 

ձկնաբուծարանում գրանցված մեծաքանակ 

ձկների մահացության դեպք, որը վերագրվում 

էր Ծրագրի տարածքում իրականացվող 

պայթեցումներին

Կենդանաբանության ինստիտուտի իրականացրած 

հետաքննությունը փաստեց, որ ձկների մահացության և 

Ծրագրի միջև որևէ կապ չկա

6 Համայնքների բնակիչների կողմից 

ճանապարհների շրջափակում՝ փոշու հետ 

կապված բողոքների պատճառով

Ջրցան մեքենաները անընդհատ կիրառվել են ցեխոտ 

ճանապարհների վրա աշխատանքային ժամերի 

ընթացքում՝ փոշեգոյացումը կանխելու նպատակով

7 Դիզելի արտահոսք կապալառուի 

վառելիքատարից 

Կապալառուն համաձայնել է դուրս բերել մեքենան 

տեղամասից



Բոլոր անհամապատասխանությունների դեպքերը մանրակրկիտ ուսումնասիրվել են Կայուն զարգացման թիմի կող-

մից, օրինակ՝ արտահոսքերն անմիջապես մաքրվել են, ուսումնասիրվել են հանգամանքները՝ ուղղակի և անուղղակի 

պատճառները պարզելու համար, ինչպես նաև սահմանվել կամ վերանայվել են մեղմացման միջոցառումները՝ 

կրկնությունը կանխելու նպատակով։ Այդ հետաքննությունների արդյունքները ներկայացվել են կապալառուներին և 

աշխատակիցներին կանոնավոր ժողովների ընթացքում։

2018 ԹՎԱԿԱՆԻ 

ՄԵՐ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐՆ ԵՆ՝ 

 Ապահովել զեկուցման 

ենթակա բնապահպա-

նական պատահարների 

զրոյական մակարդակ 

 Կրճատել անհամա-

պատասխանություն-

ների քանակը 2017 

թվականի 10-ի 

համեմատ

Կրճատել ընդհանուր 

բնապահպանական 

պատահարների քա-

նակը 2017 թվականին 

արձանագրված յոթից

37



38



Մենք գիտակցում ենք Ամուլսար ծրագրի շրջակա 

համայնքների հանդեպ պատասխանատու և հարգալից 

վերաբերմունքի կարևորությունը։ Այս բաժնում ներկա-

յացնում ենք 2017 թվականին այդ ուղղությամբ ձեռ-

նարկված մեր ջանքերն ու միջոցառումները՝ մասնավո-

րապես շահագրգիռ կողմերի հետ համագործակցու-

թյան ու ներգրավման, կենսամիջոցների վերականգն-

ման, համայնքային առողջապահության և գանգա-

տարկման մեխանիզմի կիրառման ոլորտներում։ Փոր-

ձում ենք ձևավորել և պահպանել կայուն, երկարաժամ-

կետ և փոխշահավետ հարաբերություններ Ծրագրի տե-

ղացի շահագրգիռ կողմերի հետ՝ առավելագույնին 

հասցնելով այս տարածաշրջանում մեր ներկայությամբ 

պայմանավորված օգուտները։

Շահագրգիռ կողմերի հետ 

համագործակցություն 

Շահագրգիռ կողմերի ներգրավումը տևական գործըն-

թաց է, և, հնարավոր բնապահպանական ու սոցիալա-

կան ազդեցություններից անկախ, հանքարդյունաբերա-

կան բնագավառը, որպես կանոն, հաջողություններ չի 

գրանցում այս ոլորտում։ Ավելին, նախկին խորհրդային 

երկրների մեծամասնությունում ծանր արդյունաբերու-

թյան նկատմամբ առկա է անվստահություն։ Ինչի հետ 

կապված մենք ստիպված ենք հավելյալ ջանքեր գործա-

դրել շահագրգիռ կողմերի հետ հարաբերություններ 

հաստատելու համար՝ համոզված լինելով, որ երկխոսու-

թյունն ու մշտապես կատարելագործվելու ցանկությունը 

երկկողմանի են և պահանջում են տևական ջանքեր։ 

2017 թվականին շինարարության ակտիվացման հե-

տևանքով ընկերությունն առերեսվեց ինչպես մարտա-

հրավերների, այնպես էլ հնարավորությունների։ Առա-

ջինն այն է, որ համայնքների մոտակայքում իրականաց-

վող շինարարության պատճառով Ամուլսարը ներկա-

յումս ենթարկվում է լանդշաֆտի արագ ձևափոխման, 

այլ կերպ ասած՝ փաստացի երևում է այն, ինչի մասին 

խոսվել է տարիներ շարունակ՝ մինչ շինարարության մեկ-

նարկը։ Իսկ հնարավորությունը կայանում է նրանում, որ 

հիմա մենք ունենք շահագրգիռ կողմեր, որոնք կարող են 

փաստացի դիտարկել, թե ինչպես է զարգանում Ծրագի-

րը և մեզ պատասխանատվության ենթարկել մեր պար-

տավորությունները չկատարելու դեպքում։

Տարվա ընթացքում մենք կազմակերպել ենք այցելու-

թյուններ տեղամաս տասից ավելի խմբերի համար, 

որոնց թվում էին աշակերտներ և ուսուցիչներ Ջերմու-

կից և Կեչուտից, նրանցից մի քանիսը հնարավորություն 

ունեցան դիտարկել պայթեցումների ընթացքը՝ իրենց 

իսկ խնդրանքով։ Շինհրապարակ այցելած տեղացի 

շահագրգիռ կողմերից են Ջերմուկի և Վայքի բուժաշ-

խատողները, ինչպես նաև Ջերմուկի, Գնդեվազի, Սա-

րավանի և Գորայքի համայնքային կապերի կոմիտենե-

րի անդամները։ Այցելության ընթացքում նրանք քննար-

կումներ ունեցան ընկերության ղեկավարության և 

կայուն զարգացման թիմի հետ։

Որոշ նախարարներ ու բարձրաստիճան պաշտոնյան-

ներ, այդ թվում՝ էկոնոմիկայի նախարարը, էներգետիկա-

յի և բնական ռեսուրսների փոխնախարարը, այցելեցին 

տեղամաս։ Բացի այդ, բիզնեսի և հասարակական կազ-

մակերպությունների ներկայացուցիչներ, ինչպես նաև 

ԱՄՆ դեսպանն ու Հայաստանում Ամերիկյան առևտրա-

յին պալատի խորհրդի (AmCham) անդամները նույնպես 

այցել են Ամուլսարի տեղամաս։ AmCham-ի «Պատաս-

խանատու բիզնես» նախաձեռնության շրջանակներում 

Լիդիանը հրավիրել է նաև տվյալ կազմակերպության 

անդամ հանդիսացող մի շարք հասարակական կազ-

մակերպությունների այցելել տեղամաս։ Բացի այդ, տե-

ղամասում է եղել նաև էկո-լրագրողների ակումբը։ Բոլոր 

ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՀԱՐՑԵՐ ԵՎ ՀԱՄԱՅՆՔՆԵՐ 
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այցելուների համար կազմակերպվել է շրջայց տեղա-

մասում և մանրամասն շնորհանդես՝ ընկերության ղե-

կավարության հետ հարց ու պատասխաններով։ 

Կայուն զարգացման և հանրային կապերի գծով մեր թի-

մերը հանդիպումներ են կազմակերպել նաև Երևանի և 

տարածաշրջանի համալսարաններում՝ հանդես գալով 

Ծրագրի բնապահպանական կառավարման թեմանե-

րով դասախոսություններով։ Եղեգնաձորի և Երևանի 

համալսարաններում կազմակերպված դասախոսու-

թյունների ընթացքում ներկայացվել է Ծրագիրն ու կազ-

մակերպվել են հարց ու պատասխաններ ուսանողերի և 

դասախոսական կազմի համար։

2017 թվականի ընթացքում Ծրագրի հիմնական հարցե-

րի և ներգրավված ներդրումների վերաբերյալ հանրա-

յին իրազեկվածությունը բարձրացնելու նպատակով 

մենք կրկնապատկել ենք հանրային կապերի մեր միջո-

ցառումները։ Հանրային կապերի միջոցառումների ցան-

կում կարելի է նշել ընկերության ղեկավարության հետ 

կազմակերպված ավելի քան 20 հարցազրույցները, 10 

մեդիա այցերն ու համաժողովները, ինչպես նաև յոթ հոդ-

վածներ, որտեղ լուսաբանվում են Ծրագրի բնապահ-

պանական, սոցիալական և տնտեսական կողմերը։ Բա-

ցի այդ, մենք արձագանքել ենք Ծրագրին վերաբերող մի 

շարք քննադատական հոդվածների և զեկույցների։ 

Մենք հավատում ենք, որ շահագրգիռ կողմերի ներ-

գրավմանն ու թափանցիկ հաղորդակցությանն ուղղված 

մեր ակտիվ ջանքերը օգնում են մեզ ավելացնել վստա-

հությունը Ծրագրի հանդեպ, թեև դեռ շատ անելիքներ 

կան։ Մենք ընդունում ենք, որ դեռևս առկա են բազմա-

թիվ մտահոգություններ և շահագրգիռ կողմերի ան-

վստահություն, ընդհանուր առմամբ ոլորտի նկատ-

մամբ, ուստի փորձում ենք շարունակել բաց, թափան-

ցիկ և մասնագիտական երկխոսությունը՝ մեծ ջանքեր և 

ժամանակ հատկացնելով շահագրգիռ կողմերի հետ մեր 

հարաբերություններին։

Սոցիալական մեդիա 

Մենք դարձանք Հայաստանի հանքարդյունաբերական 

ոլորտի միակ ընկերությունը, որը բացեց իր Facebook-

յան էջը 2017 թվականի հունիսին՝ տեղադրելով էջում 

ծրագրի ընթացքի վերաբերյալ տեղեկություններ, ինչ-

պես նաև տեսանյութեր և լուսանկարներ, և ապահովե-

լով կառուցողական երկխոսության համար բաց հար-

թակ։ Տարվա վերջի դրությամբ, էջն արդեն իսկ հավաքել 

էր մոտ 3000 «լայք» և տեղադրել էր ավելի քան 30 կարճ 

տեսահոլովակ Ծրագրի շրջանակներում իրականացվող 

տարբեր սոցիալական ծրագրերի, բնապահպանական 

կառավարման, շինարարական պրոցեսի, ինչպես նաև 

աշխատակիցների մասին։ Ընկերությունը լուսաբանում 

է վերոնշյալ թեմաները նաև LinkedIn-ում։

Համայնքների ներգրավում 

Շինարարության ակտիվացումն ուղեկցվում էր Ամուլ-

սարի շրջակա համայնքների հետ հարաբերությունների 

զարգացմամբ։ Սոցիալական թիմի ղեկավար Նառա 

Ղազարյանը պարզաբանում է՝ 

Ի՞նչ հաճախականությամբ եք հանդիպումներ ունենում 

տեղական համայնքների հետ։ 

Չորս տեղական համայնքների հետ պաշտոնական և ոչ 

պաշտոնական հանդիպումները պարբերական բնույթ 

են կրում։ Մեր հանդիպումներից շատերն անցկացվում 

են Համայնքային կապերի կոմիտեների հետ, որոնք ծա-

ռայում են որպես համայնքների ներգրավման հիմնա-

կան հարթակներ և թույլ են տալիս յուրաքանչյուր հա-

մայնքում ներկայացնել Ծրագրի ընթացքը և ստանալ 

նրանց արձագանքը։ Մենք հաճախ ընկերության ղեկա-
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վարության մասնակցությամբ առանձին հանդիպումներ 

ենք կազմակերպում նաև համայնքային ավելի լայն 

խմբերի հետ՝ Ծրագրի ընթացքը, որևէ կոնկրետ հարց 

կամ նախատեսված գործողություններ քննարկելու նպա-

տակով։ 

2017 թվականի ընթացքում ՀԿԿ-ներն ու համայնքային 

այլ անդամներ երկու անգամ հանդիպումներ են ունեցել 

Ամուլսարի Անկախ խորհրդատվական խմբի հետ, ինչ-

պես նաև մեր վարկատուների և խորհրդատուների 

հետ։ Ստորև ներկայացված են 2017 թվականի ընթաց-

քում կազմակերպված ՀԿԿ և այլ հանդիպումները։

Ո՞վ է ներկայացված Համայնքային կապերի կոմիտեում։ 

Մենք ունենք Համայնքային կապերի չորս կոմիտե՝ Գո-

րայքում, Սարավանում, Գնդեվազում և Ջերմուկում, 

որոնցից յուրաքանչյուրը բաղկացած է համայնքային 5-8 

ներկայացուցիչներից, ներառյալ՝ ուսուցիչներ, բուժաշ-

խատողներ, պետծառայողներ, տեղական բիզնեսի ներ-

կայացուցիչներ, հոգևոր առաջնորդներ և այլոք։ Կոմի-

տեներում մասնակցությունը կամավոր բնույթ է կրում։

Համայնքի անդամներն ունե՞ն արդյոք հնարավորու-

թյուն ուղղակիորեն շփվելու Լիդիանի ներկայացու-

ցիչների հետ՝ այդ հանդիպումների ձևաչափից դուրս։

Այո՛, նշված կոմիտեներից բացի, Ամուլսարի տեղեկատ-

վական կենտրոնների միջոցով ապահովում ենք մեր ուղ-

ղակի ներկայացուցչությունը այդ համայնքներում։ 

Կենտրոններից յուրաքանչյուրում մենք ունենք մինչև 

երեք տեղացի աշխատակից, ովքեր ապահովում են հա-

մայնքների և այլ շահագրգիռ կողմերի հետ շարունակա-

կան համագործակցությունն ու ներգրավումը։ Ծրագրի 

ընթացքի վերաբերյալ թարմ տեղեկատվություն տրա-

մադրելուց բացի կենտրոնների աշխատակիցները 

գրանցում են նաև ստացված բոլոր հարցերն ու մտահո-

գությունները, ինչպես նաև փոխանցում դրանք Լիդիա-

նի համապատասխան բաժնին՝ պատասխաններ կամ 

խնդիրների լուծումներ ստանալու ակնկալիքով։
 

Քանի՞ մարդ է այցելում այդ կենտրոններն ու ի՞նչ 

նպատակով։ 

Տեղեկատվական կենտրոններից յուրաքանչյուրն ունի 

այցելուների գրանցամատյան, որը պահպանվում և 

թարմացվում է ամսական կտրվածքով՝ սոցիալական կա-

ռավարման համակարգի շրջանակներում։ Այցելուների 

գրանցամատյանները վերահսկվում են պարբերաբար՝ 

հետևելու համար համայնքների ներգրավման մակար-

դակն ու հիմնական մտահոգություններն ու հետաքրքող 

հարցերը։

2017 թվականի ընթացքում չորս կենտրոնների այցելու-

ների գրանցամատյաններում գրանցվել է 2300 այցելու՝ 

նախորդ տարվա մոտ 1000-ի համեմատ։ Այցելության 

հիմնական պատճառներն են՝ 

Ÿ Թափուր աշխատատեղերի վերաբերյալ հարցում և 

հաշվառում,

Ÿ Փոշու և հողի վնասման վերաբերյալ մտահոգու-

թյուններ (հատկապես՝ Գնդեվազում),

Ÿ Սոցիալական և կենսամիջոցների վերականգնման 

ծրագրերի վերաբերյալ հարցումներ, 

Ÿ Տարբեր տեսակի աջակցության խնդրանքներ, այդ 

թվում՝ ֆինանսական աջակցություն՝ համայնքային 

սոցիալական ծրագրերի համար։

ՎԱՅՈՑ ՁՈՐ

ՍՅՈՒՆԻՔ

Ջերմուկ

Գնդեվազ

Գորայք

Սարավան

ՀԿԿ - 7 | Այլ - 6

ՀԿԿ - 8 | Այլ - 6

ՀԿԿ - 4 | Այլ - 10

ՀԿԿ - 7 | Այլ - 2 

Ընդամենը՝ 50
ՀԿԿ - 26 | Այլ - 24
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Որո՞նք են Լիդիանի կողմից կիրառվող այլ ուղիները՝ 

կոնկրետ խնդիրների կամ Ծրագրի զարգացումների 

մասին համայնքներին տեղեկացնելու համար 

Համայնքների ծանուցման մեկ այլ կարևորագույն հար-

թակ են համարվում հայտարարությունների տախտակ-

ները, որոնց վրա փակցվում են հայտարարություններ, 

ծրագրի վերաբերյալ ընդհանուր տեղեկություններ, պայ-

թեցումների ժամանակացույցը և թափուր աշխատա-

տեղերի հայտարարությունները և համայնքային տեղե-

կագրերը, որոնք ներկայացնում են տեղական շուկայի 

կամ աշխատեղերի հետ կապված իրավիճակը, համայն-

քային ներդրումային ծրագրերը կամ Լիդիանի ղեկա-

վարների հետ հարցազրույցները։ Համայնքային տեղե-

կագրերը թողարկվում են յուրաքանչյուր ամիս և տեղա-

դրվում Լիդիանի կայքում, տպագրվում՝ 1000 օրինակով, 

որոնք տարածվում են տեղական համայնքներում և հա-

սանելի են բոլոր չորս տեղեկատվական կենտրոննե-

րում։

Տեղական համայնքների հետ համագործակցությունը՝ 

բնապահպանական և սոցիալական հարցերով 

2017 թվականին մենք իրականացրել ենք Ամուլսարի 

հանքարդյունաբերական ծրագրի վերաբերյալ իրազեկ-

ման ծրագիր՝ «Ազգային զարգացման գիտական և 

կրթական կենտրոն» ՀԿ-ի հետ համագործակցությամբ։ 

Այս միջոցառման իրականացումը պայմանավորված էր 

Ամուլսարի ծրագրի հնարավոր ազդեցությունների հետ 

կապված շրջակա համայնքներում տիրող մտահոգու-

թյուններով և մանրամասներ իմանալու ցանկություննե-

րով՝ հետագայում պարտավորությունների չկատարման 

դեպքում Լիդիանին պատասխանատվության ենթար-

կելու հեռանկարով։ Այս ծրագիրը ներառում էր մի շարք 

սեմինարներ Գնդեվազում և Ջերմուկում՝ օդի որակի և 

աղմուկի, ջրի կառավարման և փոշու թեմաներով։ Բացի 

այդ, Կենդանիների համաշխարհային օրվա և Աղետնե-

րի ռիսկերի կառավարման միջազգային օրվա կապակ-

ցությամբ տեղական դպրոցներում կազմակերպվել են 

միջոցառումներ։ Ընդհանուր առմամբ, երկու համայնք-

ներից 214 հոգի մասնակցել է 14 սեմինարի։

Ջերմուկ        Գնդեվազ        Գորայք        Սարավան

Ամուլսարի տեղեկատվական կենտրոնների 
այցելուների թիվը 2017 թ-ին
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Կենսամիջոցների վերականգնում 

Կենսամիջոցների վերականգնման մեր ծրագիրը մեկ-

նարկել է 2016 թվականին՝ ընկերության կողմից հողերի 

ձեռքբերման հետևանքով իրենց հողերը կորցրած Գնդե-

վազի հողատերերի համար՝ եկամտի այլընտրանքային 

կամ հավելյալ եկամտի աղբյուրներ ապահովելու նպա-

տակով։ Ընկերությունը ձեռքբերված հողերի դիմաց վճա-

րել է 2,8 միլիոն ԱՄՆ դոլարի հատուցում։ Ավելին, մենք 

ստանձնել ենք եռամյա պարտավորություն կենսամի-

ջոցների վերականգնման ծրագրերի համար, դրանց հա-

մար հատկացված են առանձին բյուջեներ, որոնք առան-

ձին են համայնքային սոցիալական ներդրումներից։

2017 թվականին Գնդեվազում ներդրվել է 134 600 ԱՄՆ 

դոլար՝ իրականացվող կենսամիջոցների վերականգն-

ման ութ տարբեր ծրագրերում, որոնցից օգտվել է մոտա-

վորապես 380 մարդ։ Նշված ծրագրերը մանրամասն ներ-

կայացված են ստորև՝ 

Կենսամիջոցների վերականգնման ծրագրի 

միջոցառումներ, 2017թ․

Բյուջե, ԱՄՆ դոլար Շահառուներ

Բաժին՝ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ԵՆԹԱԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐ

1. Նորոգվել է Գնդեվազի ոռոգման ջրագիծը՝ մինչև 150 

հեկտար հողատարածքի ոռոգման համար

600 000 (ֆինան-

սավորվել է Ծրագ-

րի շինարարության 

բյուջեից)

Տեղացի հողօգտագոր-

ծողներ, մոտ 30 ժամա-

նակավոր աշխատա-

տեղ շինարարության 

ընթացքում 

Բաժին՝ ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ, ԱՆԱՍՆԱՊԱՀՈՒԹՅՈՒՆ

2. Անասնապահության զարգացում՝ խոշոր եղջերավոր 

անասունների արհեստական և բնական սերմնավորման 

ծրագրեր, որոնք արձանագրել են 80% հաջողություն։ 

Ծրագրի շրջանակներում հովիվների համար կազմա-

կերպվել են մասնագիտական դասընթացներ կենդանի-

ների առողջապահության, սանիտարահիգիենիկ 

պահանջների, սնուցման և այլ թեմաներով։ Տեղացի 

անասնաբույժին տրամադրվել են սարքավորումներ և 

ներկայացվել են նոր տեխնոլոգիաներ։

10 100 75-80 հովիվ ներգրավ-

ված են, 1՝ ժամանա-

կավոր աշխատատեղ է 

ստեղծվել ծրագրի 

ընթացքում

3. Սոցիալական ձեռնարկության զարգացում՝ տեխնիկա-

կան աջակցություն և վերապատրաստման դասընթաց-

ներ՝ Ջերմուկում և Գնդեվազում սոցիալական ձեռնար-

կությունների ստեղծման նպատակով։ Տեղական արտա-

դրանքի իրացման նպատակով հիմնվել է տեղական 

կոոպերատիվ

28 900 Գնդեվազի 

կոոպերատիվի 20 

անդամ

4. Նոր տեխնոլոգիաներով ջերմոցների կառուցում, 

գյուղատնտեսական արտադրության միջոցների 

տրամադրում 

25 000 8 տնային տնտեսություն 

(40 մարդ)՝ տե՛ս ստորև
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Համայնքային զարգացում և սոցիալական 

ներդրումներ 

   Սոցիալական ներդրումների ռազմավարություն

Սոցիալական ներդրումների ռազմավարության հիմքում 

ընկած են Լիդիանի և շահագրգիռ կողմերի համար հա-

վասարապես շահավետ հետևյալ չափորոշիչները․ 

- Կենսամիջոցների վրա Ծրագրով պայմանավորված 

հնարավոր ազդեցությունների նվազեցում, 

- Ավանդական կենսամիջոցների պահպանում՝ որպես 

հանքի գործունեությունից անկախ աշխատատեղերի 

ստեղծման միջոց,

- Տեղացի շահագրգիռ կողմերի աջակցություն՝ նախա-

ձեռնողական և ձեռնարկատիրական մոտեցման ձևա-

վորման նպատակով,

- Հնարավորությունների ավելացում ինչպես տեղական, 

այնպես էլ ավելի հեռու համայնքների մակարդակով՝ 

խթանելով առավել սերտ համագործակցություն Ծրագ-

րի և ազդակիր համայնքների միջև:

Այս չափորոշիչները կկիրառվեն 2018 թվականին և հե-

տագայում մեր համայնքային ներդրումների ռազմավա-

րության շրջանակներում։ 2017 թվականի աշնանը անց-

կացվեց  «Ընդհանուր տեսլական»  ուսումնասիրությու-

Կենսամիջոցների վերականգնման ծրագրի 

միջոցառումներ, 2017թ․

Բյուջե, ԱՄՆ դոլար Շահառուներ

5. Բարձր բերքատվության 5 ջերմոց՝ արտադրությունից 

մինչև սպառում: ԿՏՀ-ի մոտակայքում 5 բարձրարժեք նոր 

մշակաբույսերի ներդրում, նորաստեղծ 

կոոպերատիվների համար հավաքակետի հիմնում

35 140 8 տնային տնտեսություն 

(40 մարդ), ժամանակա-

վոր աշխատանք 6 տե-

ղացու համար 

6. Բիզնեսի զարգացում՝ տեխնիկական աջակցություն և 

ներուժի ընդլայնում բիզնես մոդելի զարգացման նպա-

տակով, ստարտ-ափ գրանտների տրամադրում, վերա-

հսկողություն

31 000 8 տնային տնտեսություն 

(40 մարդ)

7. Մրգատու այգիների մշակում՝ 5000 ծառի տնկի 970 առնվազն 80 տնային 

տնտեսություն

Բաժին՝ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԱՋԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ

8. Մեկանգամյա բուժման կամ այլ նպատակով 

նպաստ/աջակցություն

3 000 15 անհատ

Բաժին՝ ԶԲԱՂՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ, ՀՄՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՁԵՎԱՎՈՐՈՒՄ

9. Հմտությունների ձևավորման դասընթացներ, Գնդեվազի 

բնակիչների համար անգլերենի դասընթացներ

800 14 մասնակից

Ընդամենը 134 910 (առանց 

Գնդեվազի ոռոգ-

ման գծի վերանո-

րոգման ծախսերի)
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«Ընդհանուր տեսլական»-ի առաջնային նպատակն էր 

տեղի համայնքներն ապրելու և աշխատելու համար 

գրավիչ վայր դարձնելը, օրինակ՝ զարգացնելով տեղա-

կան արտադրությունը և շուկան, տեղի բիզնեսը, երի-

տասարդության համար ապահովելով կրթության և ժա-

մանցի հնարավորություններ, ինչպես նաև կայուն աշ-

խատատեղեր։

Տեղացի շահագրգիռ կողմերի համար որպես առաջնա-

հերթություն բացահայտվեցին հետևյալ համայնքային 

ներդրումային ոլորտները՝ 

- Երիտասարդների համար կրթվելու և զարգանալու 

հնարավորություններ 

Երիտասարդների համար ստեղծվող հնարավորություն-

ները շատ կարևորվում են չորս համայնքների շահա-

գրգիռ կողմերի կողմից։ Երիտասարդների կրթության 

նը՝ հաստատելու համար այն, որ տեղական համայնքները առանցքային կարևորություն ունեն Լիդիանի համայն-

քային ներդրումների ռազմավարության ձևավորման և ներդրումների առումով։ Այս ուսումնասիրության 

արդյունքները կօգնեն մեզ կողմնորոշել մեր սոցիալական ներդրումների ռազմավարությունը առաջիկա տարիների 

համար։ Մեր նպատակն է աջակցել տեղական համայնքների երկարաժամկետ նպատակների իրականացմանը։

Այս ուսումնասիրության հիմքում ընկած են հետևյալ սկզբունքները՝ 

համար (սկսած մանկապարտեզներից և վաղ կրթական 

ծրագրերից) և սպորտի և արվեստի բնագավառում (օրի-

նակ՝ կարատեի դասեր, մանկական երգչախումբ և 

պարի դասեր) կատարվող ներդրումները նույնչափ կա-

րևոր են, որքան բիզնեսի աջակցման ու եկամուտների 

ձևավորմանն ուղղված ներդրումները։ Հաշվի առնելով 

այս ամենը՝ մենք նախատեսում ենք 2018 թվականի ըն-

թացքում ավելացնել երիտասարդների կրթական ու զար-

գացման հնարավորություններին ուղղված ծախսերը։

- Ավանդական կենսամիջոցների ընդլայնում 

Մեր շահագրգիռ կողմերի պնդմամբ՝ առաջնահերթ են 

մնում այլընտրանքային կենսամիջոցների ստեղծման 

ծրագրերը, որոնք վերաբերում են հողին, անասնապա-

հությանն ու գյուղատնտեսությանը։ Մենք նախատեսում 

ենք շարունակել այս ներդրումները 2018 թվականի ըն-

թացքում։ 

Ապահովել հա-

մայնքների մասնակ-

ցությունը տեսլակա-

նի և համայնքային 

ներդրումների ռազ-

մավարությունների

ձևավորման հարցում 

(մոտ 140  մարդ 

չորս համայնքներից

արձագանքել են այս 

նախաձեռնությանը)

 Սահմանել այն 

տեսլականը, որը 

կիսում են համայնք-

ներն ու Լիդիանը, 

և գնալ ավելի հեռու՝ 

միջոցներ գտնել այդ

տեսլականի 

իրականացման 

«բեռը» կիսելու 

համար

Նպաստել 

տրամադրվածության 

փոփոխությանը՝

որդեգրելով անկախ 

մոտեցում, երբ 

Լիդիանը կզիջի 

իր գլխավոր 

դերը համայնքային 

զարգացման 

հարցում

Համապատաս-

խանեցնել

 համայնքների

տեսլականը 

ընկերության 

նպատակներին՝

փոխշահավետության 

նպատակով
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- Համայնքային զարգացում 

Ուսումնասիրության մասնակիցները նշում են, որ կեն-

սամիջոցներին ուղղված ներդրումները պետք է ավելի 

շատ ուղղվեն տեղի տնտեսական հնարավորություննե-

րի զարգացմանը (օրինակ՝ համայնքներում տուրիզմի, 

արտադրության և մթերքի վերամշակման հնարավորու-

թյունների ընդլայնում)։ Ինչի հետ կապված 2018 թվա-

կանի պլանները ներառում են մեծածավալ համայնքա-

յին ծրագրեր՝ մշակաբույսերի արդյունաբերական մշակ-

ման, բիզնեսի համար տեղական ենթակառուցվածքնե-

րի ստեղծման, համայնքային զարգացման ուղղված 

ոլորտներում՝ փոխելով անհատների կամ տնային 

տնտեսությունների համար նախատեսված զարգաց-

ման ծրագրերի ուղղվածությունը։ 

  Սոցիալական ներդրումային ծրագրեր 2017 թվականին

2017 թվականին կատարել ենք մոտ 240 000 ԱՄՆ դոլա-

րի ներդրում ազդակիր չորս համայնքների համար իրա-

կանացվող 27 համայնքային ներդրումային ծրագրերի 

շրջանակներում՝ փորձելով համապատասխանեցնել 

այդ ներդրումը «ընդհանուր տեսլականի» մոտեցմանը։ 

Ծրագրերից մի քանիսը ներկայացված են աղյուսակում։ 

Ընդհանուր առմամբ այդ ծրագրերի շահառուները մոտ 

2440 հոգի են։ Համայնքային ներդրումների նպատակ-

ներից են՝ 

- Համայնքային առողջապահության բարելավում 

- Բիզնեսի զարգացում և տնտեսության դիվերսիֆիկա-

ցիա 

- Այգեգործության և անասնապահության զարգացում 

- Սոցիալական ձեռնարկությունների զարգացում 

- Ենթակառուցվածքների բարելավում 

- Տեղական հնարավորությունների ընդլայնում և կրթա-

կան հնարավորությունների բարելավում երիտասարդ-

ների և երեխաների համար, այդ թվում՝ սպորտի, ար-

վեստի և մշակույթի բնագավառներում:

Մեր ծրագրերի մեծամասնության դեպքում մենք առաջ-
1նորդվել ենք «Զրոյական վնաս» ցուցանիշով ։ 

Համայնքներ Ծրագրեր ԱՄՆ դոլար

Բոլորը՝ 
Գորայք, 
Գնդեվազ, 
Ջերմուկ, 
Սարավան և 
Վայք 

- Համայնքային առողջապահության վերաբերյալ իրազեկում՝ տրամադրվել են 
համայնքային առողջապահության վերաբերյալ տարրական գիտելիքներ՝ 
ներառելով կանանց և երեխաների առողջության, առողջ ապրելակերպի, 
տուբերկուլյոզի և այլ թեմաներ

- Անվտանգ երթևեկություն՝ դպրոցականներին տրամադրվել են 
անդրադարձիչներով պայուսակներ, ինչպես նաև ներկայացվել են անվտանգ 
երթևեկության կանոնները

- Առողջ համայնքների հիմնադրամ՝ անհատներին տրամադրվել է 
աջակցություն ընտանեկան առողջապահության խնդիրների լուծման համար

- Բիզնեսի զարգացում՝ 23 փոքր բիզնեսի տրամադրվել է աջակցություն 
ավանդական կենսամիջոցների, տեղական արտադրության և 
ծառայությունների մասով

52 800

1 «Զրոյական վնաս» ձևաչափը Դեվոնշայր նախաձեռնության շրջանակներում աշխատանքային խմբի կողմից մշակված գործիք է, 
որը ներառում է հանքարդյունաբերական ընկերություններ, քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններ և գիտա-
կան շրջանակներ։ Այն կիրառում է որոշ ինդիկատորներ համայնքների բարեկեցության առանձին կատեգորիաների համար։ 
Ձևաչափի նպատակն է հնարավորություն տալ համայնքներին առավելագույնս օգտվել արդյունահանման հետ կապված 
ներդրումներից՝ սոցիալ-տնտեսական առումով։ 
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Համայնքներ Ծրագրեր ԱՄՆ դոլար

- Ուսանողական ծրագիր՝ աջակցություն ուսանողներին Երևանի 
համալսարաններում լեռնագործություն մասնագիտությունը ստանալու համար 

Սարավան - Տնտեսական հնարավորություններ՝ հիմնադրվել են նոր տեխնոլոգիաներով 5 
ջերմոց և 5 բերքատու այգի 

- Կրթական հնարավորություններ երիտասարդների համար սպորտի միջոցով 

- Մաքուր խմելու ջրի ապահովում՝ 62 տնային տնտեսությունների համար 

- Աղբահանություն 9 մոտակա համայնքներում՝ տեղական կառավարման 
մարմինների համաֆինանսավորմամբ

36 400

Գորայք - Անասնապահության զարգացում՝ արհեստական սերմնավորում, 
տեխնիկական աջակցություն, հնարավորությունների ստեղծում 70 ֆերմերի 
համար, հաջողության մակարդակը՝ 80% 

- Կրթական հնարավորություններ երիտասարդների համար՝ արվեստի 
միջոցով

- Աջակցություն տեղական համայնքապետարանի՝ վերանորոգման 
աշխատանքներին 

- Տեղական կառավարման մարմինների ներուժի զարգացում 

- Ատամնաբուժական ծառայություններ բնակչության համար

44 500

Ջերմուկ/ 
Կեչուտ

- Աջակցություն Ջերմուկի մանկական երգչախմբին 

- «Եկամուտ թափոններից» բնապահպանական իրազեկման և 
հմտությունների ձևավորման ծրագիր, ցուցահանդես-վաճառք, «Ապագայի 
շողեր» ՀԿ աջակցություն 

- Կեչուտի խմելու ջրի մատակարարման բարելավում, որից օգտվել է ամբողջ 
բնակչությունը (800 հոգի) 

- Աջակցություն Հայաստանի շախմատի ֆեդերացիային և Ակադեմիային՝ 
Ջերմուկում 2 միջազգային շախմատի մրցաշար կազմակերպելու հարցում

- Երկու «Armat engineering» լաբորատորիա (Ջերմուկ, Կեչուտ) դպրոցներում, 
նորարարական ամառային ճամբարներ 

- Աջակցություն Ջերմուկի սպորտդպրոցին՝ սպորտային սարքավորումների 
տրամադրում 

- Տուրիզմի և հյուրընկալության վերաբերյալ սեմինար․ հյուրանոցների և 
ռեստորանների անձնակազմի համար նոր հմտությունների ձևավորում

67 000

Գնդեվազ - Դպրոցական ճաշարանի բարելավում, ինչը թույլ կտա ապահովել տաք 
սնունդ 

- Սպորտով զբաղվելու հնարավորություն 20 երեխայի համար 

- Կրթական հնարավորություններ մշակույթի վերաբերյալ դասընթացների 
միջոցով 25 երեխայի համար

33 500
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Ամփոփել ենք նաև մեր 2017 թվականի մշտադիտարկ-

ման և գնահատման հաշվետվությունը, որում ներկա-

յացված են արձանագրված արդյունքները և շահառու-

ների ընդգրկվածությունը, կատարված դիտարկումներն 

ու քաղված դասերը՝ համայնքային ներդրումների ծրագ-

րերով սահմանված նպատակների համեմատ։ Հաշվետ-

վության համաձայն՝

Ÿ Յուրաքանչյուր նպատակի համար նախատեսված 

գործողությունները հաջողությամբ իրականացվել 

են՝ ժամանակին և բյուջեի սահմաններում:

Ÿ Ծրագրերի մեծամասնության շրջանակներում ապա-

հովվել և անգամ գերազանցվել են սահմանված նպա-

տակները՝ շահառուների ներգրավման և ակնկալվող 

արդյունքների մասով:

Ÿ Ծրագրերի մեծ մասի պահանջը ներկայացվել է հա-

մայնքների և տեղական ինքնակառավարման մար-

մինների կողմից, որոնց հետ նաև համաձայնեցվել է 

դրանց իրականացումը, ինչն ապահովում է Ծրագրի 

մասնակիցների արդյունավետ ներգրավումն ու հա-

մագործակցությունը: 

Ÿ Գործընկերները ցուցաբերել են մասնագիտական 

բարձր արհեստավարժություն՝ ապահովելով հե-

տևողական ներկայություն գյուղերում և ակտիվ մաս-

նակցություն Ծրագրի իրականացման և վերա-

հսկման ընթացքում: 

2018 թվականի ընթացքում նախատեսում ենք մշտադի-

տարկման և գնահատման զեկույցը հասանելի դարձնել 

մեր բոլոր տեղեկատվական կենտրոններում։

Սոցիալական ներդրումային ծրագրերից բացի Լիդիանը 

հողի վարձակալության դիմաց կատարում է նաև կանո-

նավոր վճարումներ տեղական համայնքների բյուջեներ։ 

Այս ռեսուրսները տեղական ինքնակառավարման մար-

մինները կարող են օգտագործել համայնքի զարգացման 

հետ կապված հիմնական խնդիրների լուծման նպատա-

կով։ Միայն 2017 թվականին Լիդիանի հողի վարձակա-

լության գծով կատարած վճարումները կազմել են      

863 283 ԱՄՆ դոլար, որի բաշխվածությունն ըստ հա-

մայնքների ներկայացված է ստորև՝ 

- Ջերմուկ, Գնդեվազ և մոտակա համայնքներ՝ 318 744 

ԱՄՆ դոլար (ընդամենը 852 828 ԱՄՆ դոլար ՝ 2008-

2017թթ․ ժամանակահատվածում)

- Զառիթափ, Սարավան և մոտակա համայնքներ ՝   

290 694 ԱՄՆ դոլար (ընդամենը 1 932 651 ԱՄՆ դոլար՝ 

2008-2017 թթ․ ժամանակահատվածում)

- Գորայք և մոտակա համայնքներ՝ 253 845 ԱՄՆ դոլար 

(ընդամենը 1 451 425 ԱՄՆ դոլար ՝ 2008-2017թթ․ 

ժամանակահատվածում)

Հողի վարձավճարներն էապես ավելացան 2016 թվա-

կանից մինչև 2017 թվականը, երբ շինարարության ակ-

տիվացման շնորհիվ Ծրագրի ազդեցության շրջանակն 

ընդլայնվեց։ Հողի դիմաց ավելացած վարձավճարները 

լրացուցիչ մուտքեր ապահովեցին տեղական բյուջեների 

համար և օգտագործվեցին որոշ միջոցառումների՝ խմե-

լու ջրի որակի և կոյուղու բարելավման նպատակով։

   Տուրիզմը Ջերմուկում

Տուրիզմը հանդիսանում է Ջերմուկի և մոտակա հա-

մայնքների բնակիչների համար եկամտի հիմնական աղ-

բյուրն ու բիզնես ոլորտը, և մենք գիտակցում ենք տեղա-

ցիների մտահոգություններն առ այն, որ հանքը կարող է 

բացասաբար ազդել անշարժ գույքի գների կամ առող-

ջարանային քաղաքի ու նրա բուժիչ ջրերի նկատմամբ 

այցելուների ընդհանուր ընկալման վրա։ Մենք անչափ 

լուրջ ենք ընդունում այս մտահոգությունները և ձգտում 

ենք համագործակցել տեղական իշխանությունների ու 

բիզնես շրջանակների հետ՝ Ամուլսարի հանքի և Ջերմու-

կի տուրիզմի հաջող համակեցությունն ապահովելու 

նպատակով։ Օրինակ՝ Ջերմուկ քաղաքում 2017 թվակա-

նին անցկացրել ենք տուրիզմի և հյուրընկալության թե-

մայով սեմինար, որը նախատեսված էր տեղական հյու-

րանոցներում և ռեստորաններում աշխատող մարդ-

կանց համար։ Հաջորդ տարի ևս նախատեսում ենք իրա-

կանացնել այդ ուղղությամբ որոշ ծրագրեր։
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Մենք շարունակելու ենք աշխատել նաև մի շարք նախա-

ձեռնությունների վրա, որոնք, մեր կարծիքով, Ջերմու-

կում կնպաստեն տուրիզմի զարգացմանը։ Օրինակ՝ Ջեր-

մուկի ազգային պարկը, ամենայն հավանականու-

թյամբ, լրացուցիչ հնարավորություններ կապահովի ինչ-

պես տեղական տուրիզմի ծառայությունների, այնպես էլ 

էկոտուրիզմի ծրագրերի համար։ Մենք արդեն իսկ սկսել 

ենք ներգրավել Պարկի մոտակա շրջաններից շահա-

գրգիռ կողմերին՝ պարզելու տուրիզմը զարգացնելու 

տարբերակները՝ տեղանքի համար ավանդական հա-

մարվող գյուղատնտեսական կենսակերպին զուգահեռ։ 

Մենք կարծում ենք նաև, որ Ծրագրի նախապատրաս-

տական փուլում այստեղ հայտնաբերված որոշ հնագի-

տական գտածոներ կարող են օգտագործվել տեղում՝ 

Հայկական մշակութային ժառանգության ցուցադրու-

թյան նպատակով։

Համայնքային առողջապահություն

2017 թվականի ընթացքում մենք աշխատել ենք հանրա-

յին առողջապահական ծառայությունների բարելավման 

և տեղացիների իրազեկվածությունը բարձրացնելու ուղ-

ղությամբ՝ բացահայտելու համար հանրային առողջա-

պահության հիմնական մարտահրավերները։ 

Այս ոլորտում իրականացված աշխատանքի հիմնական 

բաղադրիչն էր «Ստեղծելով առողջ համայնքներ» ծրա-

գիրը։ Հետխորհրդային երկրներում, այդ թվում՝ Հայաս-

տանում, առողջապահության վերաբերյալ իրազեկվա-

ծությունը, օրինակ՝ ծխելու կամ անառողջ սննդի բացա-

սական ազդեցության վերաբերյալ, շատ ցածր մակար-

դակի վրա է։ Մեր ծրագրի նպատակն է բարձրացնել հան-

րային առողջապահական խնդիրների վերաբերյալ իրա-

զեկվածության մակարդակը և բարելավել արդյունքնե-

րը։ Տվյալ ծրագիրը մշակելու և իրագործելու համար Լի-

դիանը համագործակցել է «Աջակցություն համայնքնե-

րին» ՀԿ-ի հետ, ինչի արդյունքում ծրագիրն իրականաց-

վել է Սարավան, Գնդեվազ, Գորայք և Ջերմուկ համայնք-

ներում 2017 թվականի մարտ-հոկտեմբեր ամիսներին։

Ծրագրի առաջին փուլի ընթացքում տեղական չորս հա-

մայնքների հինգ բուժքույր և երկու բժիշկ վերապատ-

րաստվել են մեր գործընկեր հասարակական կազմա-

կերպությունում՝ համայնքներում առողջապահության 

թեմաներով իրազեկման դասընթացներ անցկացնելու 

նպատակով, այդ թվում նաև բարձր ճնշման, շաքարա-

յին դիաբետի, սեռական հիվանդությունների, տուբեր-

կուլյոզի, կանանց և երեխաների առողջության, առողջ 

ապրելակերպի, կալցիումի և առողջ ոսկորների միջև 

կապի թեմաներով։ Երկրորդ փուլի ընթացքում բուժանձ-

նակազմը չորս համայնքներում անցկացրել է իրազեկ-

ման դասընթացներ վերոնշյալ թեմաներով։

Համայնքների մասնակցությունը ծրագրում սպասվա-

ծից զգալիորեն բարձր էր, իսկ մասնակիցների արձա-

գանքները՝ դրական։ Ծրագրի հիմնական ձեռքբե-

րումներից են՝ 

2018 ԹՎԱԿԱՆԻ 

ՄԵՐ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐՆ ԵՆ՝ 

 Ապահովել համայնքային

զարգացման ու սոցիա-

լական ներդրումների 

շրջանակներում իրա-

կանացվող ծախսերի 

համապատասխանու-

թյունը «ընդհանուր 

տեսլական» ուսումնասի-

րության արդյունքներին, 

ինչպես նաև այդ 

ծախսերի առավելագույն 

արդյունավետությունը՝ 

ընկերության և համայնք-

ների նպատակների 

ապահովման մասով։

 Իրականացնել այգի-

ների զարգացման 

ծրագիր՝ ազդակիր 

համայնքներում 

այգիների սեփականա-

տերերին տրամադրելով 

նոր տեխնոլոգիաներ 

և մեթոդներ։
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Ÿ Համայնքների մոտ 680 բնակիչ վերապատրաստվել 

է հանրային առողջապահության թեմաներով։ Դաս-

ընթացներից առաջ և հետո մասնակիցների գնահա-

տումը բացահայտել է զգալի առաջընթաց՝ առողջա-

պահության մասով։ 

Ÿ Մասնակիցներին բաժանվել է 50-ական առողջա-

պահական հավաքածու՝ մանուկների և կանանց հա-

մար։ 

Ÿ Մշակվել են 3500 կրթական նյութեր և բուկլետներ 

առողջապահության թեմաներով, որոնք բաժանվել 

են համայնքներում։ Այդ նյութերը վերաբերում էին 

թերսնմանը, հղիության ընթացքում անհրաժեշտ 

սննդակարգին, բերանի խոռոչի առողջությանը, 

կրծքով կերակրմանն ու ծխելուց հրաժարվելու մե-

թոդներին։

Մենք շարունակել ենք նաև մեր աջակցությունը տարա-

ծաշրջանային առողջապական հաստատություններին։ 

Օրինակ՝ 2017 թվականին կատարել ենք մոտ 100 000 

ԱՄՆ դոլարի ներդրում Վայքի հիվանդանոցի սարքավո-

րումների և ենթակառուցվածքների թարմացման ու անձ-

նակազմի վերապատրաստման համար՝ հաշվի առնե-

լով, որ Վայքի հիվանդանոցը սպասարկում է ինչպես տե-

ղի համայնքների բնակիչներին, այնպես էլ Լիդիանի աշ-

խատակիցներին (մանրամասների համար տե՛ս «Առող-

ջապահական օբյեկտներ» բաժինը)։ Մենք հիմնել ենք 

նաև ատամնաբուժարան՝ Գորայքի բնակչության հա-

մար։

Տարվա ընթացքում մեր աշխատանքի խորհրդատվա-

կան աջակցությունն ապահովում էր առողջապահու-

թյան ոլորտի մասնագետ և Ամուլսարի անկախ խորհր-

դատվական խմբի անդամ Հարութ Արմենյանը։ Մենք 

ակնկալում ենք նրա աջակցությունը նաև 2018 թվակա-

նի ընթացքում՝ նպատակ ունենալով առավել բարելավել 

տեղի առողջապահական ոլորտի ծառայությունները։

Գանգատներ 

2017 թվականին ընկերության գանգատարկման մեխա-

նիզմի միջոցով Լիդիանը ստացել է մոտ 240 գանգատ։ 

Դրանք հիմնական վերաբերում են հետևյալ ոլորտնե-

րին՝ 

- 150 բողոք (մոտ 63%)՝ աշխատատեղերի վերաբերյալ 

- 57 բողոք (մոտ մեկ քառորդը)՝ շինարարության փուլում 

փոշեգոյացման բարձր մակարդակի վերաբերյալ 

- 15 բողոք՝ շինարարության ընթացքում հողի խախտ-

ման դեպքեր և հողատարածքների հասանելիության 

հետ կապված խնդիրներ 

- 15 բողոք՝ այլ թեմաներով 

Բոլոր չորս համայնքների տեղացի օգնականները վերա-

պատրաստվել են բնակիչների անունից բողոքներ լրաց-

նելու համար, եթե վերջիններս չեն ցանկանում գան-

գատներն ներկայացնել ինքնուրույն։

Մենք փորձում ենք ժամանակին լուծում տալ բոլոր բո-

ղոքներին։ Պաշտոնապես /սահմանված կարգով ներկա-

յացված/ բոլոր բողոքները տասն աշխատանքային օր-

վա ընթացքում ստանում են գրավոր պատասխան։ 

Վերջնական պատասխանը ենթադրում է խնդրի լուծում՝ 

տեղեկատվություն տրամադրելու կամ լուծման ճանա-

Ընդամենը՝

240

150՝ աշխատատեղեր 

57՝ փոշեգոյացում 
հողատա-

      րածքներ՝ 15

15՝ այլ թեմաներ
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պարհներ առաջարկելու եղանակով։ Ընկերության Գան-

գատների գրանցամատյանում նշված են բոլոր բողոքնե-

րի մանրամասները, ինչպես նաև դրանց լուծման նպա-

տակով ձեռնարկված միջոցառումները։ Օրինակ՝ շինա-

րարության ընթացքում տեղի ունեցած հողի խախտման 

դեպքերին մենք լուծում տվեցինք․ թեթև վնասի դեպ-

քում՝ տուժողին հատուցում տրամադրելով, իսկ ավելի 

խոշոր խախտումների դեպքում՝ վերանորոգման աշ-

խատանքներ ձեռնարկելով։ Այն դեպքերում, երբ բողոքը 

հնարավոր չէ լուծել ինքնուրույն, մենք ներառում ենք չե-

զոք կողմի անկախ մասնագետներ և/կամ տեղական/ 

տարածաշրջանային մարմիններ։

Գանգատներով զբաղվող կոմիտեի անհրաժեշտու-

թյունն ի հայտ եկավ 2017 թվականի կեսերին, երբ 

ստացվող գանգատների թվի և բնույթի ավելացման 

պատճառով անհրաժեշտություն առաջացավ միաժա-

մանակ ներգրավել տարբեր բաժինների։ Կոմիտեն նե-

րառում է կայուն զարգացման, մարդկային ռեսուրսնե-

րի, հաղորդակցության/ՀԿ և շինարարության ղեկավա-

րության ներկայացուցիչներ։ Անհրաժեշտության դեպ-

քում Կոմիտեն լիազորված է ներգրավել ընկերության 

ցանկացած մասնագետի՝ կոնկրետ գանգատը դիտար-

կելու նպատակով։

2017 թվականին արձանագրվել է Լիդիանի և նրա կա-

պալառուների համար աշխատող մարդկանց թվի 

կտրուկ աճ, ինչը անխուսափելիորեն ուղղորդվում էր 

զբաղվածությանը վերաբերող գանգատների ավելաց-

մամբ։ Դրանք հիմնականում ներառում էին գանգատնե-

րի երեք տեսակ՝ գանգատներ ստացված Լիդիանի աշ-

խատակիցներից, գանգատներ կապալառուների աշ-

խատակիցներից և գանգատներ համայնքի անդամնե-

րից՝ տեղական զբաղվածության մակարդակի մասով։ 

Մենք նկատեցինք, որ կապալառուների աշխատողները 

նախընտրում էին իրենց գանգատները ներկայացնել 

Ամուլսարի տեղեկատվական կենտրոններում, այլ ոչ՝ 

իրենց անմիջական գործատուներին։

Այս և այլ շահագրգիռ կողմերից ստացված բողոքները 

պատշաճ և ժամանակին բավարարելու, ինչպես նաև 

արդյունավետ և ժամանակին դրանց արձագանքելու 

նպատակով 2017 թվականի վերջում որոշում կայացվեց 

(մեր աուդիտորների առաջարկությամբ և ընկերության 

Գանգատների կոմիտեի համաձայնությամբ) գանգա-

տարկման մեխանիզմը տարանջատել երկու մասի: 

 Համայնքների համար նախատեսված գանգա-

 զբաղվում է Ջերմուկ, Գնդեվազ, տարկման մեխանիզմ՝

Գորայք և Սարավար համայնքներից ստացված գան-

գատներով, որոնք վերաբերում են սոցիալական և բնա-

պահպանական, այդ թվում՝ հողի խախտման կամ հողի 

հասանելիության հարցերին։ Այս մեխանիզմի համար 

պատասխանատվությունը ստանձնել է Սոցիալական 

թիմը։

 Աշխատողների համար նախատեսված գան-

զբաղվում է Լիդիանի և կա-գատարկման մեխանիզմ՝ 

պալառուների աշխատակիցներից և ոչ-աշխատակից-

ներից ստացված բողոքներով, որոնք վերաբերում են աշ-

խատանքային էթիկայի, պայմանների, վարձատրու-

թյան, արտաժամյա աշխատանքի և այլ նմանատիպ 

հարցերին։ Այս մեխանիզմը վերահսկում է Մարդկային 

ռեսուրսների թիմը, որն ունի առավելագույն հնարավո-

րություններ այդ հարցերի լուծման, ինչպես նաև հավա-

քագրման պլանների և աշխատուժի միտումների վերա-

բերյալ տեղեկատվության տրամադրման համար։

Փոփոխությունը գործնականում կիրականացվի 2018 

թվականին։
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2017 թվականի դեկտեմբերի դրությամբ մենք ապահո-

վել ենք աշխատատեղ ընդհանուր առմամբ 305 հոգու 

համար, որոնցից 80-ը՝ կանայք, իսկ 225-ը՝ տղամարդիկ։ 

Անուղղակիորեն՝ այն է կապալառուների միջոցով, ընկե-

րությունն ապահովել է ևս 931 աշխատատեղ, որոնց մե-

ծամասնությունը հայաստանյան խոշոր կապալառու՝ 

«Արփա-Սևան», «Ճանապարհ» և «Ազուրիտ» ընկերու-

թյուններում։ Ընդհանուր առմամբ 1 236 աշխատատեղ՝ 

Ծրագրի շրջանակներում գրեթե առավելագույն հնարա-

վորությունը։ Շինարարության ավարտից հետո նախա-

տեսվում է ապահովել մոտ 770 ուղղակի աշխատատեղ՝ 

մեծամասնությունը երկարաժամկետ՝ ի տարբերություն 

շինարարության փուլում ստեղծված ավելի կարճաժամ-

կետ աշխատատեղերի։

Տեղացիների զբաղվածություն

2017 թվականին շինարարության ակտիվացմանը զու-

գահեռ մենք շարունակեցինք ուշադրության կենտրո-

նում պահել տեղացիների զբաղվածության հարցը՝ որ-

պես հիմնական առաջնահերթություն։ Ստորև բերված 

աղյուսակում ներկայացված է տեղացիների զբաղվա-

ծության պատկերը 2017 թվականի հունվար-դեկտեմ-

բեր ամիսներին։ Ըստ աղյուսակի՝ Լիդիանի և կապալա-

ռուների աշխատատեղերի մասով տեղացիների միջին 

ամսական զբաղվածության մակարդակը կազմել է 39%։ 

Չնայած մենք գերազանցել ենք Տեղական զբաղվածու-

թյան պլանով սահմանված 30% ցուցանիշը, սակայն 

չենք ապահովել նախորդ տարվա կայուն զարգացման 

զեկույցում սահմանված՝ ավելի հավակնոտ 40%-ը։

ՄԵՐ ԱՇԽԱՏԱԿԻՑՆԵՐՆ ՈՒ ԿԱՊԱԼԱՌՈՒՆԵՐԸ
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2017թ․ դեկտեմբերի դրությամբ մեր 305 աշխատակիցներից 129 (կամ 42%) Ամուլսարի 

շրջակա համայնքներից էին, այդ թվում՝ 54 Ջերմուկ/Կեչուտ համայնքներից, 47՝ Գնդե-

վազից, 17՝ Գորայքից, իսկ 11՝ Սարավանից։ Մեր կապալառուների մոտ աշխատող 

931 աշխատողներից ևս 291-ը կամ 31%-ը Ամուլսարի շրջակա համայնքներից էին:

Ընդհամենը 
աշխատատեղեր

Տեղական 
աշխատատեղեր

Տեղական 
աշխատատեղերի % 

Աշխատատեղեր․ ընդամենը, տեղական, տեղականի %              Տեղական աշխատատեղերի միջին %` 39%
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Տեղական, տարածաշրջանային, ազգային 

սահմանումներ 

Կադրերի հավաքագրման համատեքստում «տեղա-

կան» սահմանումը վերաբերում է Գնդեվազ, Սարավան, 

Գորայք և Ջերմուկ/Կեչուտ համայնքների բնակիչներին։ 

Այն ներառում է նաև վերոնշյալ համայնքների տեղացի 

բնակիչներին, որոնք աշխատանք գտնելու ակնկալիքով 

տեղափոխվել են այլ տարածաշրջաններ կամ երկրներ։

«Տարածաշրջանային» սահմանումը ներառում է Սյունի-

քի կամ Վայոց ձորի մարզերի բնակիչներին։

«Ազգային» սահմանումը վերաբերում է Հայաստանում 

բնակվող անձանց։

Ցավոք, որոշ խոշոր կապալառուներ բավարար մակար-

դակով չեն ապահովել տեղական զբաղվածության 

ցուցանիշները։ Հետադարձ հայացքով կարող ենք փաս-

տել, որ նշված կապալառուների հետ կնքված պայմա-

նագրերում տեղական զբաղվածության մասով դրույթ-

ները բավականաչափ պարտադրող չեն եղել, ինչը հնա-

րավորություն է տվել նրանց չկատարել Տեղական զբաղ-

վածության պլանով սահմանված մեր պարտավորու-

թյունները։ Կարող էինք նաև բարելավել հաղորդակ-

ցությունը կապալառուների հետ՝ հաշվի առնելով, որ 

ընկերությունն անցկացրել է միայն մի քանի ժողով, որ-

տեղ պարզաբանել է տեղացիների զբաղվածության 

ապահովման կարևորությունն և խրախուսել ու աջակ-

ցել նրանց այս ուղղությամբ իրականացվող ջանքերին։ 

Բացի այդ, մենք ընդունում ենք, որ պետք է ավելի նա-

խաձեռնող լինեինք, որպեսզի ապահովեինք բոլոր թա-

փուր աշխատատեղերի կառավարումը մեկ միասնա-

կան մեխանիզմի միջոցով։ Այս համապարփակ մոտեց-

ման բացակայությունը հանգեցրեց տեղացիների որո-

շակի հիասթափության։

Այս ամենից մենք որոշ դասեր քաղեցինք և կփորձենք 

գտնել լրացուցիչ միջոցներ, որոնք թույլ կտան 2018 թվա-

կանի ընթացքում կապալառուներին պարտադրել 

իրենց աշխատանքում ավելի շատ տեղացիների ներ-

գրավել։ Մենք ցանկանում ենք նաև բարելավել մեր հա-

ղորդակցությունը կապալառուների հետ՝ պարբերաբար 

անցկացվող ժողովներում անդրադառնալով տեղացի-

ների զբաղվածության հարցին։ 

Մեր Տեղական զբաղվածության պլանը (ՏԶՊ)

2016 թվականին կազմել ենք Տեղական զբաղվածության 

պլանը, որը ելակետային փաստաթուղթ կհամարվի տե-

ղացիների հավաքագրման համար։ Այդ պլանով սահ-

մանված է տեղացիների զբաղվածության 30% ցուցա-

նիշ։ Պլանի հաստատումից հետո ընկերությունը Ջերմու-

կում անցկացրել է եռօրյա սեմինար՝ ՄՖԿ-ի աջակցու-

թյամբ, մշակվել են գործողության պլաններ և ստեղծվել 

ՏԶՊ կոմիտե Լիդիանի կազմում՝ այն իրականացնելու 

նպատակով։ ՏԶՊ Կոմիտեն ներառում է ներկայացու-

ցիչներ կայուն զարգացման, շինարարության, հանրա-

յին կապերի, մարդկային ռեսուրսների և գնումների բա-

ժիններից։

Պլանի հիման վրա մենք ընտրում ենք աշխատակիցնե-

րի՝ ելնելով նրանց աշխատանքային արդյունավետու-

թյունից, մասնագիտական վարքից, էթիկայից և տեխնի-

կական անվտանգության նկատմամբ դրսևորած մոտե-

ցումից։ Այս համատեքստում առաջնահերթությունը 

տրվում է տեղացիների զբաղվածությանը։ Անհրաժեշտ 

կադրերի կամ մասնագետների բացակայության դեպ-

քում դիտարկվում են տարածաշրջանային թեկնածունե-

րը, որոնց հաջորդում են թեկնածուներ Հայաստանի ամ-

բողջ տարածքից, իսկ այնուհետ նաև՝ արտասահմա-

նից։

2018 ԹՎԱԿԱՆԻ 

ՄԵՐ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐՆ ԵՆ՝ 

 Ապահովել 

տեղացիների 

հավաքագրման 

առնվազն 30% 

մակարդակը։
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Տեղական շուկա 

2017 թվականին մենք էապես ավելացրել ենք տեղական 

գնումների ծավալները՝ նախորդ տարվա համեմատ։ Սա 

հնարավոր է դարձել հիմնականում մեր կապալառունե-

րի շնորհիվ, որոնք տարվա ընթացքում տեղական շու-

կայում կատարել են ավելի քան 1,5 միլիոն ԱՄՆ դոլարի 

գնումներ։ Այս գումարի կեսը ծախսվել է սննդամթերքի 

ձեռքբերման, իսկ մնացած մասը՝ տրանսպորտային ծա-

ռայությունների, շինարարության և կացարանների ու 

գրասենյակային տարածքների վարձակալության վրա։

Մեր տեղական գնումների մեծ մասը 2017 թվականի ըն-

թացքում կատարվել է Ջերմուկում և Գնդեվազում՝ կազ-

մելով համապատասխանաբար 70% և 20%։ Մենք հիաս-

թափված էինք Գորայքում և Սարավանում գնումների 

2017 թվականի ընթացքում փոքր բիզնեսի զարգացման մեր ծրագրի շրջանակներում, որն ուղղված է շինարարու-

թյան փուլում պահանջարկի ավելացմամբ պայմանավորված տեղական գնումների խթանմանը, կազմակերպվել են 

վերապատրաստման դասընթացներ և աջակցություն տեղական չորս համայնքների 31 լրացուցիչ բիզնես ծրագրի։ 

Ներկայումս ծրագրում առկա է ընդհանուր թվով 53 բիզնես ծրագիր, որոնց մի մասը ծառայություններ և ապրանքներ 

է մատակարարում Լիդիանին և կապալառուներին՝ որպես տեղական մատակարար։

Մեր հիմնական մարտահրավերներից մեկը տեղական գնումների վերաբերյալ կապալառուների անբավարար հաշ-

վետվողականությունն է, չնայած այն բարելավվել է տարեվերջին՝ կապալառուների հետ իրականացվող աշ-

խատանքների շնորհիվ։

Տեղական գնումների պլան (ՏԳՊ)

2016 թվականի սկզբին մշակել ենք Տեղական գնումների պլան (ՏԳՊ)՝ տեղական համայնքների՝ մատակարարման 

շղթայի ծախսերից օգտվելու հնարավորությունները զարգացնելու նպատակով։ Այս պլանի շրջանակներում իրակա-

նացրել ենք մի շարք նախաձեռնություններ՝ տեղական ընկերությունների մասնակցությունը մեր մատակարարման 

շղթայում բարելավելու նպատակով, այդ թվում՝ բիզնես զարգացման ծրագիր, «Ինչպես բիզնես անել Լիդիանի հետ» 

շնորհանդեսներ, որոնց նպատակն է բարձրացնել իրազեկվածությունը ընկերության քաղաքականությունների, 

չափանիշների և տեղական շուկայի հնարավորությունների մասով։ Բացի այդ, ընկերությունը ներկայացրել է մի շարք 

նախնական հայտեր, այդ թվում՝ տեղական տրանսպորտային ծառայություններ մատակարարելու համար։ 

ցածր մակարդակից, ինչը պայմանավորված էր ինչպես 

Ծրագրի տեղամասից այդ համայնքների մեծ հեռավո-

րությամբ, այնպես էլ առաջարկվող ծառայությունների 

սակավությամբ։ Մենք քայլեր ենք ձեռնարկել ավելացնե-

լու նշված գյուղերից կատարվող գնումների ծավալները։ 

Օրինակ՝ 2017թ․ աշնանը մեր գնումների բաժնի ղեկա-

վարն աշխատանքի ընդունեց հատուկ մասնագետի, ով 

զբաղվում է միայն տեղական բիզնեսի զարգացմամբ և 

ում պարտականությունն է խթանել տեղական գնումնե-

րը, օգնել տեղացի մատակարարներին դիմել և ստանալ 

գնումների հնարավորություններ։ Համայնքային ներ-

դրումների և կենսամիջոցների վերակագնման ծրագրե-

րի շրջանակներում մենք փորձում ենք աջակցել տեղա-

կան բիզնեսներին՝ գնումների հնարավորություններից 

օգտվելու նպատակով։

2018 ԹՎԱԿԱՆԻ 

ՄԵՐ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐՆ ԵՆ՝ 

 Ավելացնել տեղական գնումներին հատկացվող 

ծախսերը 10%-ով։
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Որակավորում/վերապատրաստում 

Տեղացիների զբաղվածությանը և տեղական շուկայի 

զարգացմանն ուղղված մեր ծրագրերի հիմքում ընկած է 

տեղացի դիմորդների վերապատրաստման/որակավոր-

ման բարձացման դասընթացների կազմակերպումը, 

ինչն օգնում է պատրաստել նրանց կոնկրետ աշխա-

տանքի, ինչպես նաև օգնել մասնակցել բիզնես ծրագրե-

րի համար հայտարարվող տենդերներին։

Վերապատրաստման դասընթացների միջոցով մենք 

փորձում ենք հնարավորինս արագ բարձրացնել տեղա-

ցիների հմտությունների մակարդակը լրացնելու համար 

անհրաժեշտ հմտությունների պահանջը։ Այդ ծրագրերի 

շրջանակներում անմիջապես աշխատավայրում անց-

կացվում են գործնական վերապատրաստումներ, ինչ-

պես նաև հմտությունների զարգացմանն ուղղված վե-

րապատրաստում շինարարության փուլի ընթացքում, 

որպեսզի շահագործման անցնելու պահին օպերացիոն 

պաշտոնները, ինչպիսիք են սարքավորումների օպերա-

տոր, պայթեցումների և հորատման գծով օգնականներ, 

գեոդեզիստի օգնական և սպասարկող անձնակազմը, 

արդեն իսկ համալրված լինեն տեղացի աշխատակիցնե-

րով։ 2017 թվականի վերապատրաստման ծրագրերը նե-

րառում էին՝ 

Ÿ ԿԱՄԱԶ վարելու դասընթաց՝ Լիդիան Արմենիայի 4 

աշխատակիցների համար 

Ÿ eBee RTK Plus դրոնի թեմայով դասընթաց՝ հանքի գեո-

դեզիստի համար 

Ÿ Data Mining դասընթաց՝ Լիդիան Արմենիայի 6 աշխա-

տակիցների համար 

Ÿ Ծանր տեխնիկայի շահագործման օպերատորի դաս-

ընթաց՝ Լիդիան Արմենիայի/Ինթերնեյշնալի 10 աշ-

խատակիցների համար 

Ÿ Դասընթաց՝ ծանր տեխնիկայի 34 օպերատորների և 

ինժեներների համար, ովքեր անցել են Արտակարգ 

իրավիճակների նախարարության արտոնագրում։

Այս ամենից անկախ նախատեսվում է մեծ թվով բարձր 

որակավորմամբ մասնագետների հավաքագրում 

Երևանից և Հայաստանի այլ մարզերից, ինչը պայմա-

նավորված է տեղացիների շրջանում հանքարդյունաբե-

րական անհրաժեշտ փորձի բացակայությամբ։ Այդ մաս-

նագետների թվին են պատկանում ինժեներներ, երկրա-

բաններ, մետալուրգներ, ինչպես նաև մեխանիկներ և 

էլեկտրականության գծով մասնագետներ։

2017 թվականին իրականացրել ենք նաև բնապահպա-

նական ու սոցիալական թեմաներով վերապատրաստ-

ման, ինչպես նաև աշխատակիցների հանդեպ ստանձ-

նած պարտավորությունների շրջանակներում կազմա-

կերպչական և կառավարման մի շարք դասընթացներ, 

որոնք ենթադրում են աշխատակիցների շարունակա-

կան որակավորում և առաջնորդության հմտություննե-

րի ձևավորում։ Այս ծրագիրն իրականացվում է ազգային 

և միջազգային կրթական ինստիտուտների հետ համա-

տեղ։ Վերջին տարվա ընթացքում կազմակերպված դաս-

ընթացներից են՝ 

& Տեխնիկական անվտանգության, բնապահպանու-

թյան և անվտանգության ներածական դասընթաց, 

որը կազմակերպվել է Ջերմուկում Լիդիան Արմենիա-

յի, Լիդիան Ինթերնեյշնլի ամբողջ անձնակազմի և կա-

պալառուների մոտ 1778 աշխատակիցների համար: 

& Մեքենա վարելու տեսական և գործնական դասըն-

թաց՝ Լիդիան Արմենիայի, Լիդիան Ինթերնեյշնլի և 

կապալառուների 60 աշխատակիցների համար:

& Հակահրդեհային և առողջության ու տեխանվտան-

գության կոմիտեի համատեղ դասընթաց՝ կազմա-

կերպված Երևանի գրասենյակի 21 աշխատակից-

ների համար:

& Հրդեհների դեպքում պատրաստվածության, փրկա-

րարական մեթոդների և ընկերության ներսում ար-

տակարգ իրավիճակների արձագանքման խումբ 

ձևավորելու նպատակով առաջին օգնության 

դասընթաց՝ 11 աշխատակիցների համար (լրացու-
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ցիչ տվյալների համար տե՛ս «Առողջության և տեխ-

նիկական անվտանգություն» բաժինը):

& Առաջին օգնության դասընթաց Ջերմուկում՝ Լիդիան 

Արմենիայի և Լիդիան Ինթերնեյշնլի 85 աշխատա-

կիցների համար: 

& Օձերի վերաբերյալ տեղեկատվական դասընթաց 

Ջերմուկում՝ Լիդիան Արմենիայի և Լիդիան Ինթեր-

նեյշնլի, ինչպես նաև կապալառուների 962 աշխա-

տակիցների համար:

& Պատահարների/վթարների հետաքննման դասըն-

թաց՝ անձնակազմի հմտությունները պատահարնե-

րի/վթարների արդյունավետ հետազոտման/հետա-

քննման ոլորտում բարելավելու նպատակով՝ Լի-

դիան Արմենիայի և Լիդիան Ինթերնեյշնլի 36 աշ-

խատակցի համար:

& Մշակութային տարբերությունների վերաբերյալ դաս-

ընթացն անցկացվել է Երևանում և Ջերմուկում՝ Լի-

դիան Ինթերնեյշնլի 125 աշխատակիցների համար։ 

Դրա հետ կապված Երևանում, Ջերմուկում, Գորայ-

քում և Գնդեվազի գրասենյակներում անցկացվել են 

անգլերենի/հայերենի դասընթացներ՝ 63 աշխատա-

կիցների համար (անգլերենի ինչպես տարրական, 

այնպես էլ միջին մակարդակով):

& Սննդի անվտանգության դասընթաց Երևանում՝ 

Լիդիան Ինթերնեյշնլի 84 աշխատակիցների համար:

& Ծրագրի բնապահպանական, սոցիալական և տըն-

տեսական թեմաներով դասընթացն և հարց ու պա-

տասխանը տեղի են ունեցել Երևանում և Ջերմու-

կում՝ Լիդիան Ինթերնեյշնլի 53 աշխատակցի համար:

Մենք նաև հնարավորություն ենք ընձեռել մեր աշխա-

տակիցներին մասնակցել արտասահմանում անցկաց-

վող վերապատրաստման դասընթացներին, այդ թվում՝ 

առողջության և տեխանվտանգության կառավարում, 

բնապահպանական կառավարում, համայնքների զար-

գացում և կենսամիջոցների վերականգնում թեմանե-

րով։
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«Զրոյական վնաս» մշակույթը 

Առողջության և անվտանգության մասով մեր աշխա-

տանքի համար սահմանել ենք «Զրոյական վնաս» չափա-

նիշը՝ հաշվի առնելով 2017 թվականին ակնկալվող գոր-

ծունեության ակտիվացումը՝ մեծ թվով մարդկանց և մե-

ծաքանակ տեխնիկայի մասնակցությամբ։ Տեխան-

վտանգության կարևորությունն ու արժեքը գիտակցում և 

բարձրաձայնում են նաև Լիդիանի ղեկավարությունը, 

գլխավոր գործադիր տնօրենը ու Տնօրենների խորհուրդը։

Մենք ընդունում ենք, որ անվտանգ աշխատելու հզոր և 

ձևավորված մշակույթը այն հիմնական բաղադրիչն է, 

որն ապահովում է զրոյական վնաս։ 2017 թվականի ըն-

թացքում ունենալով տասը կապալառու շինարարական 

ընկերություն և շինհրապարակում մինչև 1 300 աշխա-

տակից, մեզ անհրաժեշտ է մեծ ջանքեր ու շատ ժամա-

նակ հատկացնել առողջության և տեխնիկական ան-

վտանգության մասով Լիդիանի որդեգրած մշակույթը, 

չափանիշներն ու պահանջներն առօրյա աշխատան-

քում ապահովելու համար։ Սա, անշուշտ, երբեմն 

խնդրահարույց է, և հուլիսին որոշեցինք տեխնիկական 

անվտանգության նկատառումներով կիրառել աշխա-

տանքի ժամանակավոր դադարեցման միջոցառումը, 

երբ պարզ դարձավ, որ որոշ կապալառուներ շարունակ 

խախտում կամ չեն ապահովում առողջության ու տեխ-

անվտանգության նորմերը։ Չնայած այդ ընդհատումը 

որոշ չափով երկարաձգեց շինարարական աշխատանք-

ները, այնուամենայնիվ, մեր աշխատակիցների և կա-

պալառուների առողջությունն ու անվտանգությունը 

մնում է գերագույն արժեք և առաջնահերթություն ընկե-

րության համար, և մենք համաձայն ենք, ըստ անհրա-

ժեշտության, ձեռնարկել նման քայլեր։

Աշխատակիցների և կապալառուների շրջանում տեխ-

անվտանգության մշակույթն ամրապնդելու նպատակով 

մենք ուղղել ենք մեր ջանքերը առողջության ու տեխան-

վտանգության հարցերով իրազեկվածության և հաղոր-

դակցման բարելավմանը։ Մեր բոլոր կապալառուները 

պարտավոր են անցնել առողջության և տեխանվտան-

գության ներածական դասընթաց, և 2017 թվականի ըն-

թացքում Լիդիանի առողջության և տեխնիկական ան-

վտանգության թիմը կազմակերպել է հրահանգավոր-

ման ավելի քան 3 000 դասընթաց՝ Լիդիանի և կապալա-

ռուների աշխատակիցների համար, այցելուների ավելի 

քան 650 հրահանգավորում և ավելի քան 100 մեքենա 

վարելու դասընթաց։ Առողջության և տեխանվտանգու-

թյան թիմը ապահովում է իր շարունակական ներկայու-

թյունը տեղամասում՝ վերահսկելու և ուղղորդելու նպա-

տակով։ 2017 թվականի ընթացքում ստեղծել ենք նաև 

առողջության և տեխանվտանգության համատեղ կոմի-

տե՝ տեխնիկական անվտանգության ոլորտում կապա-

լառուների հետ մեր կապը բարելավելու համար։ Կոմի-

տեն կարևոր դերակատարում ունի այն առումով, որ 

միավորում է կապալառուներին ու ղեկավար թիմին՝ 

ստեղծելով հարթակ, որտեղ բոլոր մասնակիցները կա-

րող են արտահայտել իրենց մտահոգություններն ու 

աջակցություն խնդրել կամ առաջարկություններ անել 

տեխանվտանգության վերաբերյալ։

Մենք հպարտությամբ հայտնում ենք, որ 2017 թվակա-

նին Առողջության և տեխանվտանգության մասով իրա-

կանացված ակտիվ աշխատանքի շնորհիվ կարողացել 

ենք ապահովել և անգամ գերազանցել նշված տարվա 

համար առողջության և տեխանվտանգության մասով 

սահմանված չափանիշները։ Մենք ունեցել ենք միայն 

մեկ՝ աշխատունակության ժամանակավոր կորստով 

ուղեկցվող դեպք, իսկ Պատահարների հաճախականու-

թյան ցուցանիշը կազմել է 0,09։ Այս ցուցանիշը կազմել է 

0,96՝ 2016 թվականի 1,96 համեմատ՝ 200․000 մարդ/ժամ 

գործակցով հաշվարկելու պարագայում։ 2017թ․ նոյեմ-

բերի դրությամբ, ապահովել ենք կարևորագույն ցուցա-

նիշ՝ 1 միլիոն մարդ/ժամ՝ առանց որևէ պատահարի։

ԱՌՈՂՋՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆ
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Առողջապահության օբյեկտներ 

Շինհրապարակում հնարավոր ցանկացած առողջա-

պահական դեպքերի համար տեղամասում գործում է 

շուրջօրյա բժշկական սպասարկում։ Բոլոր աշխատա-

կիցներն ու կապալառուներն անցնում են նախաաշխա-

տանքային և տարեկան բուժզննություն։ Այն աշխատող-

ները, որոնք զբաղված են կոնկրետ աշխատանքներով 

կամ աշխատում են 2400մ գերազանցող բարձրության 

վրա, անցնում են լրացուցիչ բուժզննում։ 

2017 թվականին կատարել ենք ավելի քան 100 000 ԱՄՆ 

դոլարի ներդրում տեղամասից 20կմ հեռավորության վրա 

գտնվող Վայքի տեղական հիվանդանոցի վերանորոգ-

ման, վերազինման և վերապատրաստման համար։ Այս 

հիվանդանոցը կծառայի Ամուլսարի ծրագրի ընթացքում 

հնարավոր արտակարգ պատահարների համար որպես 

առաջնային բուժօգնության կետ։ Այս հիվանդանոցի բա-

րելավումը, ինչը հավանաբար կշարունակվի 2018 թվա-

կանին, բխում է նաև մոտակա համայնքների շահերից։

Արագ արձագանքում

Մենք սահմանել ենք ընդգրկուն քաղաքականություններ 

և ընթացակարգեր պատահարների և վթարների ռիս-

կերը մեղմելու նպատակով։ Այնուամենայնիվ, գիտակցե-

լով պատահարների հավանականությունը՝ 2017 թվա-

կանին մշակել ենք Արտակարգ իրավիճակների արձա-

գանքման պլան ՝ ապահովելու տեղամասում գտնվող 

անձանց պատրաստվածությունը։ Օրինակ՝ ստեղծել 

ենք Արտակարգ իրավիճակների արագ արձագանքման 

թիմ, որը ներառում է Լիդիանի տարբեր բաժինների աշ-

խատակիցների, որոնցից հինգը՝ տեղական համայնք-

ներից։ 2017 թվականի ընթացքում թիմն անցել է ավելի 

քան 90 ժամ մասնագիտական վերապատրաստում Ար-

տակարգ իրավիճակների նախարարության կողմից, 

այդ թվում նաև շտապ փրկարարական գործողություն-

ների մասով։ Այս վերապատրաստման դասընթացը նա-

խատեսվում է շարունակել նաև 2018 թվականին` ներա-

ռելով հանքի, լեռնային և ջրային պայմաններում փրկա-

րարական գործողություններն ու հակահրդեհային 

պաշտպանությունն ու առաջին օգնության տրամա-

դրման կարգը, որից հետո թիմը կստանա փրկարարա-

կան թիմի պաշտոնական հավաստագրում։

Հայաստանի Կարմիր խաչի օգնությամբ կազմակերպել 

ենք նաև 85 աշխատակիցների համար առաջին օգնու-

թյան դասընթացներ։

Արտավանի հրդեհը

2017թ․ օգոստոսի 10-ին Վայք քաղաքի մոտակայքում 

բռնկվել էր հրդեհ, որը տարածվում էր դեպի Ամուլսարի 

ազդակիր համայնքներից Սարավան՝ վնասելով 450-500 

հեկտար հողատարածք և 80 հեկտար անտառային տա-

րածք։ Մարզի ղեկավարության և ՀՀ արտակարգ իրա-

վիճակների նախարարության խնդրանքին ի պատաս-

խան՝ Լիդիանը տրամադրեց իր ծանր տեխնիկայի մի 

մասը՝ հրդեհաշիջման աշխատանքներին մասնակցելու 

համար՝ ներգրավելով մասնավորապես երկու Cat D10 և 

մեկ Cat D9 բուլդոզերներ, երեք ջրցան մեքենա, երկու մի-

նիբաս և չորս ուղևորատար մեքենա։ Ընկերության ար-

տակարգ իրավիճակների արագ արձագանքման թիմն 

ու ծանր տեխնիկայի օպերատորները նույնպես մաս-

նակցեցին հրդեհաշիջման աշխատանքներին, որոնք հա-

ջողությամբ ավարտվեցին օգոստոսի 16-ին։

Լիդիան ընկերությունը, արագ արձագանքման թիմի ան-

դամներն արժանացան հատուկ պարգևների և շնորհա-

կալագրերի ՀՀ ԱԻ նախարարության կողմից, իսկ ծանր 

տեխնիկայի օպերատորները՝ շնորհակալագրեր և շքա-

նշաններ ստացան ՀՀ նախագահից։

2018 ԹՎԱԿԱՆԻ ՄԵՐ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐՆ ԵՆ՝ 

Պահպանել 
պատահարների 

հաճախականության 
մակարդակը 
0,96-ի վրա

Ապահովել Լիդիանի 
արտակարգ իրավիճակ-
ների արագ արձագանք-
ման թիմի անդամների 

պաշտոնական արտոնագրումը
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Մեր քաղաքականությունն ու մոտեցումը 

Ընկերության անվտանգության թիմն առաջնորդվում է Ան-

վտանգության և մարդու իրավունքների կամավոր 

սկզբունքներով։ Տեղական պաշտոնական մարմինները դի-

տարկվում են միայն որպես խնդիրների լուծման վերջին 

հնարավորություն, երբ բանակցելու և հնարավոր բախման 

խաղաղ հանգուծալուծման բոլոր տարբերակները սպառ-

ված են։ Մեր ընկերության անվտանգության քաղաքակա-

նությունն արտացոլում է վերոնշյալ սկզբունքները, իսկ 

2017 թվականի ընթացքում շարունակել ենք մեր նվիրվա-

ծությունը այդ սկզբունքներին՝ գրանցելով զգալի առաջըն-

թաց։ Բացի այդ, անվտանգության թիմը սկսել է փոխել իր 

ուղղվածությունը՝ տեղամասին բնորոշ հարցերից, որոնցից 

են՝ ռիսկերի մեղմացումն ու արտակարգ իրավիճակների 

արձագանքումը, դեպի տեղական մակարդակով արտա-

կարգ իրավիճակների իրազեկվածության բարձրացումն ու 

պատրաստվածությունը։

Ծրագրի անվտանգության թիմի ներկայությունը ավելա-

նում է Ծրագրի զարգացմանը զուգահեռ՝ Լիդիանի և կա-

պալառուների ակտիվների անվտանգությունն ապահո-

վելու, ինչպես նաև դեպի աշխատանքային տարածքներ 

տեղացիների մուտքը կանխելու նպատակով։ 2017 թվա-

կանի ընթացքում անվտանգության թիմն աճել է, ինչը նա-

խատեսվում է շարունակել՝ ներգրավելով անվտանգու-

թյան մասնագետներ տեսահսկման, հրդեհների հայտնա-

բերման, վառելիքի կառավարման, տեխնիկական միջոց-

ների կիրառման և մուտքի վերահսկման համակարգերի 

բնագավառներում։ Առկա ռիսկերը հասկանալու և մեղ-

մացման միջոցներ ընտրելու և իրականացնելու նպատա-

կով պարբերաբար կատարվում են անվտանգության առ-

կա ռիսկերի և խոցելիության գնահատում տեղամասի ամ-

բողջ տարածքում։

Անվտանգության հարցերի մասով ընկերությունը կիրա-

ռում է պաշտպանիչ անվտանգության սկզբունքներին հա-

մապատասխանող կառավարման մոտեցում, որի նպա-

տակն է նվազեցնել մեր ակտիվների վնասման, կորստի 

կամ վտանգման ռիսկերը՝ անվտանգության վերա-

հսկման միջոցների կիրառմամբ։ Ֆիզիկական անվտան-

գությունը ենթադրում է օբյեկտների համապատասխան 

տեղադրում և նախագծում, որը համակցված է անվտան-

գության հարմար միջոցներով՝ կողմնակի անձանց մուտ-

քը կանխելու նպատակով։ Սա նշանակում է այնպիսի ան-

վտանգության միջոցների նախատեսում կամ ներառում, 

որոնց նպատակն է կանխել, հայտնաբերել կամ արգելել 

կողմնակի անձանց մուտքը, վնասելու փորձը և/կամ 

բռնությունը, և ակտիվացնել համապատասխան արձա-

գանքման միջոցառումները։

 

Պատահարներ

2017 թվականի ընթացքում մեր անվտանգության թիմը հե-

տաքննել է 50-ից ավել տարբեր պատահարներ՝ սովորելով 

այդ պատահարներից համադրել ռիսկերի մեղմացման 

ռազմավարությունները՝ պատահարների կրկնությունը 

կանխելու նպատակով։ 2017 թվականի անվտանգության 

մասով կարևոր պատահարներից են եղել՝ 

Բողոքարարների ներկայությունը տեղամասում

Տարվա ընթացքում արձանագրել ենք 5 դեպք, երբ տեղա-

կան համայնքների ներկայացուցիչների փոքրաթիվ խմբեր 

հավաքվել էին շինհրապարակի դարպասների մոտ՝ իրենց 

բողոքն արտահայտելու նպատակով։ Բողոքները վերաբե-

րում էին ինչպես տեղացիների համար աշխատատեղերի 

բացակայությանը, այնպես էլ հանրային մայրուղիներում 

առաջացող ցեխի և շինարարական փոշու առկայությանը։ 

Անվտանգության թիմին հաջողվել է բանակցությունների 

միջոցով կանխել բողոքարարների մուտքը շինհրապա-

րակ՝ խուսափելով ուղղակի բախումներից։ Անվտանգու-

թյան թիմն անմիջապես տեղեկացրել է սոցիալական թի-

մին պատահածի մասին, իսկ հազվադեպ դեպքերում նաև 

ոստիկանությանը՝ հնարավոր սրացումներից խուսափելու 

նպատակով։ Անհրաժեշտության դեպքում դարպասները 

փակ էին պահվում, իսկ աշխատողները մնում էին ներսում՝ 

մինչև վերջնական հանգուծալուծումը։
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Գողություն

Մեր կողմից արձանագրվել է գողության երեք դեպք՝ կապ-

ված շարժական գույքը/ապրանքները (կապալառու ընկե-

րություններին պատկանող դիզելային վառելիքը) Ծրագրի 

տեղամասից ապօրինի և առանց համապատասխան փաս-

տաթղթերի դուրս հանելու հետ։ Անվտանգության թիմը հե-

տաքննել է այդ դեպքերը՝ կանխելով գողության մեջ կաս-

կածվողների հետագա մուտքը տեղամաս։ Ներկայումս ամ-

բողջ ծավալով իրականացվում է վառելիքի կառավարման 

պլան, որը ներառում է կառավարման ծրագրի միջոցով վա-

ռելիքի առաքման և տրամադրման շարունակական մոնի-

թորինգ, Լիդիանին պատկանող վառելիքի բաքերի ներ-

կում, ինչպես նաև տեղամասից դուրս եկող վառելիքի ցիս-

տերնների և կոնտեյներների ստուգում, ենթակառուց-

վածքների և տեսահսկման համակարգերի տեղադրում և 

կիրառում՝ վառելիքի պահեստի ամբողջ տարածքում։

 Անվտանգության ռեժիմի խախտումներ/

կողմնակի անձանց մուտք 

2017 թվականի ընթացքում արձանագրվել է անվտանգու-

թյան ռեժիմի խախտման և/կամ երրորդ անձանց մուտքի 

16 դեպք, որոնք հիմնականում կապված էին գյուղատնտե-

սական նպատակներով Ծրագրի տեղամաս տեղացիների 

պատահաբար մուտք գործելու, ակտիվիստների՝ առանց 

նախնական ծանուցման կամ թույլտվության, տեղամաս 

մտնելու, կապալառու ընկերությունների աշխատակիցնե-

րի՝ առանց անցագրերի կամ համապատասխան փաս-

տաթղթերի, տեղամասի տարածք մտնելու փորձերի հետ։ 

Նման դեպքերում անվտանգության թիմի արձագանքն էր 

այդ մարդկանց ուղեկցումը տարածքից դուրս։

Չնայած, նշված դեպքերը պարունակում էին հնարավոր 

ռիսկեր, այնուամենայնիվ, անվտանգության թիմի կողմից 

կիրառվող վերահսկման մեթոդների, ընթացակարգերի, 

կառավարման և վերահսկման շնորհիվ դրանք չեն կարող 

լուրջ համարվել և չէին կարող ունենալ որևէ լուրջ հե-

տևանք։ Անվտանգության հետ կապված պատահարնե-

րից ոչ մեկը չի հանգեցրել անվտանգության թիմի մասով 

որևէ դժգոհության։

Ի պատասխան 2017 թվականին տեղի ունեցած անվտան-

գության դեպքերին՝ մեր անվտանգության թիմի կողմից 

ներդրվել են մի շարք նոր ռազմավարություններ՝ հետագա 

պատահարների ռիսկերը նվազեցնելու և դրանց արդյու-

նավետ արձագանքելու նպատակով։ Այդ բարելավման մի-

ջոցառումներից են՝ 

Ÿ Հաղորդակցության, տեղեկատվության փոխանակ-

ման և պատահարների ռիսկերի մեղմացման մասով 

համագործակցություն՝ Բիզնես անվտանգության, շի-

նարարության ղեկավարման, տեխանվտանգության, 

սոցիալական և համայնքային կապերի թիմերի հետ,

Ÿ Անցակետերի նախագծում և կառուցում, ինչպես նաև 

մուտքի վերահսկման մասով ստանդարտ աշխատան-

քային ընթացակարգերի մշակում և իրականացում,

Ÿ Շինարարական և հանքի շահագործման տարածքնե-

րի գծանշում/առանձնացում՝ հստակ նախազգուշաց-

նող նշանների միջոցով,

Ÿ Հատուկ վերապատրաստման դասընթացներ՝ պահ-

նորդների, տեղամասի անվտանգության անձնակազ-

մի և բոլոր աշխատակիցների համար, 

Ÿ Անվտանգության մշակույթի ձևավորում՝ Ծրագրի աշ-

խատակիցների անվտանգության հրահանգավորման 

միջոցով, ինչպես նաև կապալառուների հետ անցկաց-

վող շաբաթական ժողովների ընթացքում անվտանգու-

թյան վերաբերյալ խորհրդատվության տրամադրում,

Ÿ Գողությունների կանխման նպատակով՝ ապրանքնե-

րի շարժի և ստուգման ընթացակարգի կիրառում,

Ÿ Վառելիքի կառավարման պլանի նախապատրաս-

տում՝ ներառելով հաշվառման և սպառման վերա-

հսկման միջոցառումներ: 

2018 ԹՎԱԿԱՆԻ ՄԵՐ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐՆ ԵՆ՝ 

 Հրապարակել տեղե-

կատվության անվտան-

գության քաղաքականու-

թյուն, որը կսահմանի մեր 

մոտեցման հիմնական 

բաղադրիչները տեղե-

կատվության անվտան-

գության մասով 

Ապահովել 

Անվտանգության և 

մարդու իրավունքների 

կամավոր սկզբունքների 

լիակատար կիրառումը 

և դիմել արտոնագրման
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2017 թվականի ընթացքում Լիդիանի և կապալառունե-

րի ստեղծած ուղղակի և անուղղակի աշխատատեղերը, 

ինչպես նաև լայնածավալ տեղական գնումները Ծրագ-

րի իրականացման տարածաշրջանում արդեն իսկ 

ապահովել են տեսանելի տնտեսական առաջընթաց։

Շինարարության ընթացքին զուգահեռ ակնհայտ են 

դարձել նաև Ծրագրով պայմանավորված մուտքերը 

պետբյուջե։ 2017 թվականի վերջի դրությամբ շինարա-

րության մեկնարկից ի վեր Լիդիանը Հայաստանում կա-

տարել է մոտ 225 միլիոն ԱՄՆ դոլարի ներդրումներ՝ ՀՀ 

Ազգային վիճակագրական ծառայության տվյալներով, 

դառնալով երկրի խոշորագույն հարկատուներից 16-րդը 

և 4-րդը՝ հանքարդյունաբերական ընկերությունների 

շարքում։ Աշխատավարձերի գծով կատարած ծախսերը 

2017 թվականի ընթացքում կազմել են ավելի քան 4,5 

միլիոն ԱՄՆ դոլար, իսկ ավելի քան 125 միլիոն ԱՄՆ դոլար 

վճարվել է կապալառուներին և մատակարարներին, 

ինչն իր հերթին ապահովում է պետբյուջեի մուտքերի 

ավելացում։ 2017 թվականի ընթացքում հողի վարձա-

կալության գծով Լիդիանը մոտակա համայնքներին 

վճարել է մոտ 1 միլիոն ԱՄՆ դոլար։

Ամուլսարի ծրագիրը սկսում է դրսևորել իր շոշափելի 

տնտեսական արդյունքները նաև պետական մակար-

դակով։ 2017 թվականին Հայաստանի տնտեսության 

ՀՆԱ-ի աճը կազմել է մոտ 7%, որը լավագույն ցուցանիշն 

է 2008 թվականի ֆինանսական ճգնաժամից ի վեր։ Շի-

նարարության ոլորտը, տևական անկումից հետո, աճել 

է 2,2%-ով։ Ֆինանսների նախարարը այս աճը պայմա-

նավորում էր հիմնականում Ամուլսարի ծրագրով։ 

Լիդիանի պատվերով 2015 թվականին իրականացված 

անկախ սոցիալ-տնտեսական գնահատման համաձայն՝ 

Լիդիանի գործունեության 10 տարվա ընթացքում կա-

պահովվեն միլիարդավոր դոլարների հասնող մուտքեր՝ 

հարկերի և ռոյալթիների տեսքով (ներառյալ աշխատող-

ների եկամտահարկերը)։ Ընդհանուր առմամբ նախա-

տեսում ենք արտադրության մեկնարկից հետո տարե-

կան կտրվածքով պետբյուջե կատարել մոտ 40-50 մի-

լիոն ԱՄՆ դոլարի վճարումներ։ Մեր գործառնական և կա-

պիտալ ծախսերի զգալի մասը նույնպես կմնա Հայաս-

տանում։

ԱՎԵԼԻ ՇՈՇԱՓԵԼԻ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐ 
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2017 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀԱՄԱՐ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ 

ՆՊԱՏԱԿՆԵՐԻ ԱՊԱՀՈՎՈՒՄ

Բնապահպանություն

2017թ․ թիրախ/նպատակ Ապահովվե՞լ է արդյոք

Ապահովել արձանագրվող 

բնապահպանական 

պատահարների զրոյական 

մակարդակ

ü 2017 թվականին գրանցվել է բնապահպանական պատահարների զրոյա-

կան մակարդակ։ Սակայն մենք ունեցել ենք անհամապատասխանության 

10 և յոթ այլ դեպք, որոնք մենք կաշխատենք վերացնել մյուս տարվա ըն-

թացքում։ 

Համագործակցել ՀՀ կառա-

վարության հետ Ջերմուկի ազ-

գային պարկի նախագծի իրա-

կանացման ուղղությամբ՝ այդ 

թվում նաև ներգրավելով փոր-

ձագետների, ավարտելով ելա-

կետային ուսունասիրություն-

ներն ու ձևավորելով Ծրագրի 

համակարգման գրասենյակ

ü Ներգրավվել է իրականացման գծով խորհրդատու 

ü Ավարտվել են կենսաբազմազանության գծով ելակետային 

ուսումնասիրությունները 

û Սոցիալ-տնտեսական ելակետային ուսումնասիրությունները 

նախաձեռնվել, սակայն դեռևս չեն ավարտվել 

ü Ստեղծվել է Ծրագրի համակարգման գրասենյակ

Կազմակերպել հանրային 

իրազեկման միջոցառումներ՝ 

կույտային տարրալվացման 

տեխնոլոգիայի և ցիանիդի 

պատասխանատու 

կառավարման թեմայով

ü Տեղամաս այցելությունների ընթացքում տեղացի շահագրգիռ կողմերի 

համար կազմակերպվել են շնորհանդեսներ։ Առավել մանրակրկիտ 

խորհրդատվություններ և ներգրավման միջոցառումներ կկազմակերպվեն 

մինչ 2018 թվականին ցիանիդի ներկրումը

Խրախուսել համայնքների 

մասնակցությունը բնապահ-

պանական մասնակցային 

մշտադիտարկմանը՝ ապահո-

վելով համայնքների առավել 

մեծ ներկայացուցչություն

ü 2017 թվականի ընթացքում շարունակել ենք լուծել պաշտոնական մաս-

նակցային մշտադիտարկման հետ կապված խնդիրները։ Այնուամենայնիվ, 

մենք ունենք որոշ շահագրգիռ կողմեր, որոնք հետաքրքրված են 

մշտադիտարկման ծրագրերով, այդ թվում՝ ջրի նմուշառման, 

պայթեցումների մշտադիտարկման և հողի ու բերքի նմուշառման մասով։
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Մեր աշխատողներն ու մատակարարները

2017թ․ թիրախ/նպատակ Ապահովվե՞լ է արդյոք

Ապահովել աշխատավայրում 

մահվան ելքով պատահարների 

զրոյական մակարդակ

ü Աշխատավայրում մահվան ելքով զրո պատահար

Կրճատել Գրանցվող վնասվածք-

ների հաճախականության 

ընդհանուր մակարդակը, որը 

կազմել է 1,96, 50% տոկոսով

ü Գրանցվող վնասվածքների հաճախականության ընդհանուր 

մակարդակը 2017 թվականին կազմել է 0,96

Կազմակերպել առողջության և 

տեխնիկական անվտանգության 

դասընթացներ՝ Լիդիանի բոլոր 

նոր աշխատակիցների համար

ü Լիդիանի բոլոր նոր աշխատակիցների և կապալառուների համար 

կազմակերպվել են առողջության և տեխնիկական անվտանգության 

դասընթացներ 

Շինարարության փուլի ընթաց-

քում ապահովել տեղացիների 

զբաղվածության առնվազն 40% 

û 2017 թվականին ապահովվել է տեղացիների զբաղվածության միջինը 

39% 

Ավելացնել տեղական գնումների 

մակարդակները, այդ թվում՝ 

կապալառուների շրջանում՝ 2016 

թ․ չորրորդ եռամսյակի համեմատ

ü Տեղական գնումների համար ծախսվել է ավելի քան 1,5 միլիոն ԱՄՆ 

դոլար, աճը 2016 թվականի համեմատ կազմում է 115% 

Բարձրացնել նախնական 

պատրաստվածության մակար-

դակը՝ օպերացիոն աշխա-

տանքներում ներգրավված 

տեղացիների համար

ü Աշխատավայրում գործնական վերապատրաստման ծրագրերի ու 

հմտությունների ձևավորմանն ուղղված ծրագրերի թվի աճ 

տեղացիների համար (օրինակ՝ մեքենա վարելու կամ ծանր 

տեխնիկայի շահագործման)

Ավելացնել Լիդիանի բոլոր աշխա-

տակիցների համար նախատես-

վող վերապատրաստման դասըն-

թացների քանակը, այդ թվում՝ 

առաջնորդական հմտությունների 

ձևավորմանն ուղղված։

ü Լիդիանի անձնակազմի համար կազմակերպվում են ավելի շատ 

վերապատրաստման դասընթացներ/ծրագրեր
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Հասարակություն և համայնքներ 

2017թ․ թիրախ/նպատակ Ապահովվե՞լ է արդյոք

Մշակել պլաններ՝ ընկերության 

համայնքային ներդրումների և 

կենսամիջոցների վերականգն-

ման ծրագրերի ազդեցություննե-

րը մշտադիտարկելու, գնահա-

տելու և զեկուցելու նպատակով

ü Ընկերության կողմից իրականացվող համայնքային ներդրումների և 

կենսամիջոցների վերականգնման ծրագրերի ազդեցությունները 

մշտադիտարկվել են 2017 թվականի ընթացքում՝ պաշտոնական 

մշտադիտարկման և գնահատման զեկույցների միջոցով 

Կազմակերպել հանրային առող-

ջապահության թեմաներով մի 

շարք տեղեկատվական միջոցա-

ռումներ տեղացիների համար

ü Կազմակերպվել են բոլոր համայնքներում առողջապահության 

վերաբերյալ իրազեկման և վերապատրաստման ութ դասընթացներ՝ 

«Ստեղծելով առողջ համայնքներ» ծրագրի շրջանակներում 

Ծրագրի ընթացքի վերաբերյալ 

ապահովել տեղական համայնք-

ների իրազեկվածությունը 

ü 2017 թվականին արձանագրվել է համայնքային զգալի ներգրավվածու-

թյուն, այդ թվում՝ Ծրագրի ընթացքի վերաբերյալ։ Այս ներգրավվածու-

թյան հիմնական հարթակներն են Համայնքային կապերի կոմիտեները 

և այլ ժողովներ, Ամուլսարի տեղեկատվական չորս կենտրոնները, հայ-

տարարությունների տախտակները, տեղեկագրերը և Լիդիանի ղեկա-

վարության հետ հարց ու պատասխանները համայնքների համար

Ավարտել ոռոգման ջրագծի վերո-

նորոգման աշխատանքները, որ-

պեսզի տեղացիները կարողանան 

օգտվել դրանից՝ նոր այգիներ 

հիմնելու նպատակով 

ü Ոռոգման ջրագծի վերանորոգումն ավարտված է, և այն արդեն իսկ 

օգտագործվում է մի շարք գյուղատնտեսական ծրագրերի, այդ թվում՝ 

այգիների համար

Ընդլայնել Գնդեվազի անասնա-

բուծական ծրագրում մասնակցու-

թյունը՝ 2016 թվականին վերա-

պատրաստում անցած 45 տեղա-

ցի հովիվների համար

ü 2017 թվականի ընթացքում 75-80 տեղացի հովիվներ ներգրավվել են 

ծրագրում
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Տնտեսական գործունեություն

2017թ․ թիրախ/նպատակ Ապահովվե՞լ է արդյոք

Շարունակել ունենալ ակտիվ 

դերակատարում Հայաստանի 

ԱՃԹՆ-ում

ü  Լիդիանը շարունակում է ակտիվ մասնակցությունը ԱՃԹՆ բազմաշա-

հառու խմբում, ինչպես նաև ակտիվ դերակատարումը ունեցավ 2017 

թվականի մարտին Հայաստանի ԱՃԹՆ թեկնածության հաստատման 

հարցում

Շարունակել ներկայացնել Հա-

յաստանի փորձը միջազգային ֆո-

րումներում՝ այդպիսով բարձրաց-

նելով մեր երկրի ներդրումային 

վարկանիշը

ü Լիդիանը ներկայացվել է մի շարք միջազգային համաժողովներում, այդ 

թվում՝ Լոնդոնում անցկացված «Հանքեր և դրամական միջոցներ» 

համաժողովում և Տորոնտոյում՝ հանքարդյունաբերության ոլորտի 

ամենախոշոր համաժողովում (PDAC)

Շինարարության ընթացքին զու-

գահեռ ապահովել տեղական շու-

կայի և տեղացիների զբաղվածու-

թյան ռազմավարական պլանա-

վորումն ու արդյունավետությունը՝ 

նպաստելով տարածաշրջանի 

համար ավելի շոշափելի 

տնտեսական առաջընթացին

ü Տեղական կադրերի հավաքագրումն ու տեղական շուկայի 

զարգացումը շոշափելի դրական տնտեսական արդյունք են ապահովել 

տարածաշրջանում, ընթացքի մեջ է տեղական կադրերի 

վերապատրաստումը՝ հանքի շահագործման ընթացքում պահանջվող 

պաշտոնների համար, ինչպես նաև իրականացվում է փոքր բիզնեսի 

զարգացման ծրագիր՝ մատակարարման շղթայում տեղական 

ընկերությունների ներուժը զարգացնելու նպատակով
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2018 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀԱՄԱՐ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐ

Կայուն զարգացում 

Բնապահպանություն

Աշխատանքի ոլորտ 2018թ․ նպատակ

Համապատասխա-

նություն

- Շարունակել ԲՍԱԳ-ով և ՇՄԱԳ-ով ստանձնած մեր պարտավորությունները: 

- Ապահովել ՎԶԵԲ-ի Կատարողական պահանջների և ՄՖԿ-ի Կատարողական 

չափանիշների շարունակական համապատասխանությունը՝ ըստ IESC 

գնահատականի:

Աշխատանքի ոլորտ 2018թ․ նպատակ

Ջուր - Ամփոփել տեղամասի ամբողջական ջրի բալանսը շինարարության նպատակով: 

- Ապահովել ջրի հետ կապված պատահարների զրոյական մակարդակ:

Թթվային ապարների 

դրենաժ

- Շարունակել ներկայացնել ԹԱԴ-ի փորձարկումների արդյունքները շահագրգիռ 

կողմերին և ավելի ակտիվորեն տարածել ԹԱԴ-ի մեղմացմանն ուղղված պլանները:

Կենսաբազմա-

զանություն

- Շարունակել կենսաբազմազանության մասով արձանագրել դրական արդյունքներ՝ 

Պարտավորությունների գրանցամատյանով ստանձնած պարտավորությունների 

գծով։

- Ավարտել Ջերմուկի ազգային պարկի խորհրդատվական խմբի ձևավորումը շահա-

գրգիռ կողմերի ներկայացուցչական խմբերի կազմից և համագործակցել կառավա-

րության հետ՝ Պարկի իրավական ձևակերպումներն ավարտելու նպատակով, այդ 

թվում՝ կառավարության համապատասխան որոշումների ընդունման միջոցով:

- Ավարտել Ջերմուկի ազգային պարկի սոցիալ-տնտեսական ելակետային և 

ընկալման ուսումնասիրությունները։

Ցիանիդ - Ավարտել շահագրգիռ կողմերի համար նախատեսված ցիանիդի թեմայով ընդգրկուն 

տեղեկատվական և ծանուցողական ծրագիրը՝ մինչ ցիանիդի առաջին խմբաքանակի 

ժամանումը։

- Այս ամենը դյուրացնելու նպատակով նախատեսում ենք մշակել լրացուցիչ տեղեկատ-

վական նյութեր ցիանիդի կիրառման վերաբերյալ, ինչպես նաև կազմակերպել ավելի 

շատ հանրային կրթական միջոցառումներ այս թեմայով։
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Աշխատանքի ոլորտ 2018թ․ նպատակ

Օդի որակ, փոշի և 

աղմուկ

- Վերահսկել փոշու մակարդակը, որպեսզի բացառվի մոտակա համայնքների վրա բա-

ցասական ազդեցություններն ու անհանգստացնող հանգամանքները: 

- Ապահովել պայթեցումների աղմուկի համար սահմանված մակարդակը 

շինարարության ավարտական փուլի, այնուհետև շահագործման փուլի ընթացքում։

Մասնակցային 

մշտադիտարկում

- Համագործակցել այլ շահագրգիռ կողմերի հետ մասնակցային պաշտոնական 

մշտադիտարկման լավագույն տարբերակը գտնելու ուղղությամբ՝ մինչ 

արտադրության մեկնարկը։ 

Անհամապատասխա-

նություններ/շեղումներ

- Ապահովել բնապահպանական պատահարների զրոյական մակարդակ:

- 2017 թվականին գրանցված 10-ից նվազեցնել անհամապատասխանությունների 

քանակը:

- 2017 թվականին գրանցված յոթից նվազեցնել ընդհանուր բնապահպանական պա-

տահարների քանակը:

Սոցիալական հարցեր և համայնքներ

Աշխատանքի ոլորտ 2018թ․ նպատակ

Համայնքների 

ներգրավում

- Բոլոր չորս ազդակիր համայնքներում կազմակերպել ամենամսյա բաց 

հանդիպումներ: 

- Բոլոր չորս ազդակիր համայնքներում կազմակերպել բաց տարեկան հանդիպում:

Համայնքների 

զարգացում և 

սոցիալական 

ներդրումներ

- Ապահովել համայնքային զարգացման և սոցիալական ներդրումների ծախսերի 

համապատասխանությունը ուսումնասիրությունների արդյունքներին, ինչպես նաև 

այդ ծախսերի շարունակական վերլուծությունը՝ համայնքների և ընկերության 

նպատակների մասով առավելագույն արդյունավետություն ապահովելու 

նպատակով։

- Իրականացնել այգիների զարգացման ծրագիր՝ խթանելով նոր տեխնոլոգիաների և 

մեթոդների կիրառումը ազդակիր համայնքներում:
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Մեր աշխատակիցներն ու կապալառուները

Առողջություն և տեխանվտանգություն

Անվտանգություն

Աշխատանքի ոլորտ 2018թ․ նպատակ

Տեղացիների 

զբաղվածություն

- Պահպանել Ծրագրում տեղացիների զբաղվածությունը առնվազն 30% մակարդակի 

վրա:

Տեղական շուկա - Ավելացնել տեղական գնումները 10%-ով:

Աշխատանքի ոլորտ 2018թ․ նպատակ

Առողջության և 

տեխանվտանգություն

- Պահպանել TRIFR-ն 0,96 ցածր մակարդակի վրա։ 

- Ապահովել պաշտոնական արտոնագրում Լիդիանի արտակարգ իրավիճակների 

արագ արձագանքման թիմի համար:

Աշխատանքի ոլորտ 2018թ․ նպատակ

Անվտանգություն - Հրապարակել տեղեկատվական անվտանգության քաղաքականությունը, որով 

կսահմանվեն տեղեկատվության գաղտնիության ապահովմանն ուղղված մեր 

մոտեցման հիմնական բաղադրիչները:

- Հասնել Անվտանգության և մարդու իրավունքների կամավոր սկզբունքների 

ամբողջական ապահովմանն ու դիմել արտոնագրման:
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ՀԿԿ Համայնքային կապերի կոմիտե 

ՎԶԵԲ Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկ

ՇՄԱԳ Շրջակա միջավայրի ազդեցության գնահատում

ԱՃԹՆ Արդյունահանող ճյուղերի թափանցիկության նախաձեռնություն

ԲՍԱԳ Բնապահպանական ու սոցիալական ազդեցության գնահատում

ՀԱՊԱՎՈՒՄՆԵՐ
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I Կազմակերպության առավել կարևոր տնտեսական, բնապահպանական, սոցիալական և կառավարման ազդեցությունները՝ ըստ 

տվյալ կազմակերպության և նրա շահագրգիռ կողմերի, բացահայտելու, գնահատելու և կարևորելու համար օգտագործվում են 

նյութական կարևորության գնահատման չափորոշիչներ։ Այնուհետ կազմակերպությունը զեկուցում է այդ ազդեցությունների 

կամ առավել կարևոր կամ «նյութական» ճանաչված ոլորտների մասով։ Ավելի մանրամասն տե՛ս՝ 

https://www.globalreporting.org/Pages/default.aspx․ 

ii Մեր ընկերության Վարվեցողության կանոնների համար տե՛ս՝ 

https://www.lydianinternational.co.uk/images/pdf/code%20of%20conduct/2017/Code_of_Conduct.pdf 

iii Մեր քաղաքականությունների համար տե՛ս՝ https://www.lydianinternational.co.uk/corporate/corporate-governance

iv Կայուն զարգացման կոմիտեի կանոնադրության համար տե՛ս՝ 

https://www.lydianinternational.co.uk/images/pdf/charters/2017/SUSTAINABILITY_COMMITTEE_CHARTER_08_NOV_2017.pdf 

v Արդյունահանող ճյուղերի թափանցիկության նախաձեռնության համար տե՛ս՝ https://eiti.org/

vi Անվտանգության և մարդու իրավունքների վերաբերյալ կամավոր սկզբունքների համար տե՛ս՝ http://www.voluntaryprinciples.org/

vii  Ցիանիդի կառավարման միջազգային օրենսգրքի համար տե՛ս՝ https://www.cyanidecode.org/

viii ISO 14001 Բնապահպանական կառավարման համակարգերի ստանդարտի համար տե՛ս՝ https://www.iso.org/iso-14001-

environmental-management.html 

ix OHSAS 18001 Աշխատանքի և տեխնիկական անվտանգության կառավարման համակարգերի չափանիշի համար տե՛ս 

https://www.bsigroup.com/en-GB/ohsas-18001-occupational-health-and-safety/

x ՎԶԵԲ-ի Կատարողական պահանջների համար տե՛ս՝ 

http://www.ebrd.com/cs/Satellite?c=Content&cid=1395256635868&d=Mobile&pagename=EBRD%2FContent%2FContentLayout

xi ՄՖԿ-ի Կատարողական չափանիշների համար ավելի մանրամասն տեղեկատվության համար տե՛ս՝ 

http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/Topics_Ext_Content/IFC_External_Corporate_Site/Sustainability-At-IFC/Policies-

Standards/Performance-Standards

xii Մեր ԲՍԱԳ-ը հասանելի է՝ https://www.lydianarmenia.am/index.php?m=publications&lang=eng&p=99

xiii Անկախ խորհրդատվական խմբի և տարեկան զեկույցի վերաբերյալ ավելի մանրամասն տեղեկատվության համար տե՛ս 

http://www.amulsarpanel.com/ 

xiv Բնապահպանական, առողջության և տեխնիկական անվտանգության ՄՖԿ 2007թ․ ուղեցույցների վերաբերյալ ավելի 

մանրամասն տեղեկատվության համար տե՛ս 

http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/sustainability-at-ifc/policies-standards/ehs-guidelines

xv Եվրոպական խորհրդարանի և խորհրդի հրահանգ 2008/50/EC առ 21 մայիսի 2008 Եվրոպայի համար շրջակա օդի որակի և 

ավելի մաքուր օդի վերաբերյալ

ՀՂՈՒՄՆԵՐ
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