
Հասարակական կազմակերպությունների, կրթական և գիտական հաստատությունների 

ներկայացուցիչների և անհատների քննարկում Հայաստանի՝ Արդյունահանող ճյուղերի 

թափանցիկության նախաձեռնությանը (ԱՃԹՆ-EITI) միանալու և այդ գործընթացում 

քաղաքացիական հասարակության ակնկալիքների, դերի և մասնակցության հարցերի 

վերաբերյալ 
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ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ 

(նախագիծ) 

 

Հանդիպմանը ներկա էին.  

 

 Արթուր Գրիգորյան | Էկոիրավունք ՀԿ  

 Լենա Նազարյան | Հայաստանի ամերիկյան համալսարան, Պատասխանատու 

հանքարդյունաբերության կենտրոն 

 Արմեն Փարսադանյան | Կայուն զարգացում ՀԿ  

 Արթուր Համբարձումյան | Civil Voice ՀԿ 

 Մարգարիտա Կորխմազյան | Հանուն կայուն մարդկային զարգացման ՀԿ 

 

Քննարկվեցին և կայացվեցին հետևյալ որոշումները՝ 

 

 Հաջորդ հանդիպումը նշանակել ՀՀ կառավարությանն ուղղված նամակի 

պատասխանը ստանալուց հետո: Հանդիպման մասին կտեղեկացվի հանդիպումից 

3-4 օր առաջ: 

 Քննարկվեցին հանրային օրակարգի մնացած խմբի առաջարկությունները: 

Բազմաշահագրգիռ կողմերի խմբում հանրության ներակայցուցիչների 

օրակարգային հաստատված հարցերը ներկայացված են ստորև:  

 

ԲԱԶՄԱՇԱՀԱԳՐԳԻՌ ԽՄԲԻ ՀԱՆՐՈՒԹՅԱՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՑԻՉՆԵՐԻ 

ՕՐԱԿԱՐԳԱՅԻՆ ՀԱՍՏԱՏՎԱԾ ՀԱՐՑԵՐ 

 

Բազմաշահառու խմբի հանրության ներկայացուցիչների օրակարգային հարցեր. 

Առաջնահերթություն 1. 

Պարտադիր պահանջները գերազանցապես առնչվում են բնական պաշարների 

արդյունահանման ծավալների և դրանց շահագործումից ստացված եկամուտների վերաբերյալ 

տվյալների թափանցիկությանը: Մասնավորապես, յուրաքանչյուր տարի ներկայացվող 

հաշվատվությունը պետք է ընդգրկի հաշվետու տարվա կտրվածքով հետևյալ պարտադիր 

տեղեկատվությունը՝ 

 ընդհանուր տեղեկատվություն ընդերքօգտագործման ոլորտը կարգավորող իրավական 

դաշտի, համապատասխան պետական հաստատությունների պատասխանատվության 



շրջանակների և դերի մասին, ինչպես նաև բովանդակային տվյալներ հարկային 

համակարգի և ֆիսկան ռեժիմի վերաբերյալ: Եթե կառավարությունն իրականացնում է 

օրենսդրական կամ ինստիտուցիոնալ բարեփոխումներ, ապա դրանց վերաբերյալ 

տեղեկատվությունը ևս պետք է արտացոլված լինի հաշվետվություններում, 

 

 արդյունահանող ճյուղերի ընդհանուր նկարագրությունը՝ ներառյալ բոլոր էական 

հանքավայրերի (հայաստանյան համատեքստում՝ բոլոր մետաղական հանքավայրերի) 

վերաբերյալ բովանդակային տեղեկատվություն, 

 

 տեղեկատվություն այն մասին, թե տվյալ տարվա կտրվածքով որքա՞ն է կազմել 

տնտեսության մեջ ընդերքօգտագործման ոլորտի ներդրումը. ոլորտի մասնաբաժինը 

տվյալ տարվա ՀՆԱ-ում և ոչ պաշտոնական ոլորտներում ակտիվությունը, բոլոր տեսակի 

հարկերի և վճարումների չափաբաժինները՝ բացարձակ թվերով և պետության ընդհանուր 

եկամուտներում տոկոսային հարաբերակցությամբ, 

 

 արտահանման ծավալները՝ բացարձակ թվերով և ընդհանուր արտահանման տոկոսային 

հարաբերակցությամբ, ոլորտի աշխատատեղերի առկայությունը՝ բացարձակ թվերով և 

ընդհանուր աշխատատեղերի տոկոսային հարաբերակցությամբ, ինչպես նաև 

ընդերքօգտագործման իրականացման առանցքային մարզերը/տարածքերը, 

 

 արդյունահանման և արտահանման ծավալները՝ ընդհանուր թվերով և ըստ 

մարզի/տարածքի, 

 

 տվյալներ պետական բաժնեմասի առկայությամբ ընկերությունների գործունեության 

մասին, եթե այդպիսիք կան, 

 

 մանրակրկիտ նկարագրություն ընդերքօգտագործման արդյունքում ստացված 

եկամուտների ստացման (պետական բյուջե, այլ հաստատություններ), ինչպես նաև 

տվյալներ դրանց բաշխման ու կառավարման վերաբերյալ՝ ներառյալ իրականացված 

աուդիտի և դրա նկատմամբ հանրային վերահսկողության վերաբերյալ, 

 

 մանրամասն բովանդակային տվյալներ տրված լիցենզիաների, թույլտվությունների 

վերաբերյալ: Եթե որևէ տվյալ չի հրապարակվում, ապա պետք է տրվի հստակ իրավական 

մեկնաբանություն տվյալների հրապարակման խոչընդոտների մասին, 

 

 ընդերքօգտագործման պայմանագրերի և փաստացի շահառուների վերաբերյալ վարել 

տվյալների կադաստր և դրանք հրապարակել EITI հաշվետվություններում, 

 

Հանրության առաջարկությունները՝ ի լրումն ընդհանուր պայմանների. 

 ներկայացնել լեռնահանքային ընկերությունների տեխնիկա-տնտեսական ցուցանիշները, 

այդ թվում՝ լեռնային զանգվածի և հանքաքարի արդյունահանման ծավալները, ընդերքի 

բնական պաշարների կորզման ցուցանիշը, հանքաքարի աղքատացման և կորուստների 

ցուցանիշերը, 



 

 լեռնահարստացման ընթացքում՝ ներկայացնել մետաղների կորզման ցուցանիշերը, 

պոչամբար լցվող մետաղների ցուցանիշերը, որոնք չեն կորզվում, 

 

 մետալուրգիական մասով՝ ներկայացնել խտանյութից կորզման ցուցանիշերը, 

 

 արտահանման ժամանակ՝ ներկայացնել խտանյութի բաղադրությունը վաճառքի 

ենթակա ապրանքում, 

 

 մաքսային սահմանին ստեղծել լաբորատորիա արտահանվող խտանյութի 

բաղադրության նմուշառման և հետազոտության համար, 

 

 ներկայացնել ընդերքօգտագործման ընթացքում վերցվող ջրի ցուցանիշները և այն 

հասցնել աշխարհում ընդունված նվազագույն չափերի (օրինակ՝ Չիլիում ֆլոտացիայի 

պրոցեսում վերցվող ջրի ցուցանիշն է 1-ը 0.8-ի հարաբերակցությունը), 

 

 ընդերքօգտագործման գումարային և սոցիլ-տնտեսական ազդեցությունը գնահատելու 

համար իրականացնել ելակետային և ֆոնային տվյալների ուսումնասիրություն և 

հրապարակել ստացված տվյալները, 

 

 ներկայացնել հողի, ջրի, մթնոլորտային օդի, կենսապաշարների և մարդու առողջության 

վրա հանքարդյունաբերության ազդեցության ցուցանիշները, 

Առաջնահերթություն 2. EITI Աշխատանքային ծրագրում, որպես կարճաժամկետ նպատակ, 

ամրագրել փաստացի շահառուների վերաբերյալ տվալների հրապարակման և օֆշորային 

գոտիներում գրանցված ընկերությունների գործունեության թափանցիկության ապահովումը: 

Մասնավորապես՝  

 ստեղծել հանրության համար մատչելի Ռեեստր, որտեղ կնշվեն մետաղական 

հանքարդյունաբերության ոլորտում գործունեություն իրականացնող՝ այդ թվում 

օֆշորային գոտիներում գրանցված ընկերությունների հիմնադիրների և փաստացի 

շահառուների տվյալները՝ EITI Ուղեցույցով սահմանված բնորոշման շրջանակներում, 

 

 օրենսդրական փոփոխությունների միջոցով սահմանել դրույթներ, որոնք 

ընդերքօգտագործման ոլորտում գործունեություն իրականացնող՝ այդ թվում օֆշորային 

ընկերություններին  պարտավորեցնում են հրապարակել իր հետ փոխկապակցված այլ 

ընկերությունների ամբողջական ցանկը, որոնք առնչվում են ընկերության կողմից 

իրականացվող հանքարդյունաբերական գործունեության հետ (դուստր 

ձեռնարկություններ և այլն), 

 

 ներկայացնել մանրամասն հաշվետվություն իր հետ փոխկապակցված 

ընկերություններին արտադրանքի վաճառքի և վերավաճառքի, ապրանքների գնման և 

ծառայությունների տրամադրման ամբողջ գործընթացի վերաբերյալ, 

 



 հանքարդյունաբերական և այլ ընկերությունների կողմից երկրաբանա-հետախուզական 

աշխատանքների իրականացման ծախսերը ևս ընդգրկել հրապարակման և հանրային 

վերահսկման ենթակա ծախսերի ցանկում՝ EITI թափանցիկության և 

հաշվետվողականության ստանդարտներին համապատասխան, 

 

 ընդերքոգտագործմամբ զբաղվող ընկերության համար պետք է սահմանել պարտադիր 

նվազագույն սեփական կապիտալի առկայություն, որը հնարավորություն կտա 

գործունեությունն իրականացնել վարկային միջոցների սպասարկաման համար 

համեմատաբար փոքր ծախսերով: 

Առաջնահերթություն 3. անհրաժեշտ է բնական պաշարներից ստացվող միջոցների հոսքը 

բաշխել պետական բյուջեի, առանձին Վստահության հիմնադրամի և ազդակիր համայնքների 

միջև: Գտնում ենք, որ դրա համար անհրաժեշտ է՝  

 ստեղծել ընդերքօգտագործման ոլորտում գործող ընկերությունների բոլոր ծախսերի 

թափանցիկությունն ապահովող մեխանիզմ՝ գնահատելու համար օգուտների, վնասների 

և այլ տիպի ֆինանսական մասհանումների հարաբերակցությունը, 

 

 ստեղծել հիմնադրամ (պայմանական անվանենք Վստահության հիմնադրամ կամ 

Souvereighn Wealth Fund), որտեղ պետք է փոխանցվի ընդերքօգտագործման արդյունքում 

գանձվող Ռոյալթին:  

Նշված հիմնադրամի կառավարման, շահառուների շրջանակի, երկարաժամկետ 

հեռանկարում հանրային սեփականության իրավունքի մոդելի ստեղծման և Հիմնադրամի 

այլ հարցերի մասին հստակեցումները կարվեն միջազգային փորձի ուսումնասիրման և 

այդ հարցով զբաղվող մասնագետների հետ խորհրդակցությունների արդյունքում, 

 

 ի թիվս Վստահության հիմնադրամի, անհրաժեշտ է ազդակիր համայնքների բյուջեներ 

կատարվող բնապահպանական վճարները դարձնել  նշված համայնքներին տրամադրվող 

ուղղակի վճար՝ առանց ներկայումս գործող ոչ անմիջական հատկացումների խճողված և 

կոռուպցիոն ռիսկեր ունեցող մեխանիզմի, 

 

 իրավական կարգավորումների միջոցով ամրագրել, որ համայնքներին տրվող 

բնապահպանական վճարները կարող են օգտագործվել միայն էկոլոգիական և դրանով 

պայմանավորված առողջապահական խնդիրների լուծման համար, 

 

 հանքարդյունաբերական ընկերությունների շարժական գույքի համար գանձվող 

վճարները պետք է նամիջականորեն ուղղվեն ազդակիր համայնքներին: Ներկայումս 

ընկերությունների շարժական գույքի համար սահմանված գույքահարկը միշտ չէ, որ 

ուղղվում է ազդակիր համայնքների բյուջեներ (օրինակ՝ Թեղուտի հանքավայրը 

շահագործող ընկերությունը շարժական գույքի համար գույքահարկը վճարում է Երևանի 

բյուջե, քանի որ ընկերության գրասենյակը Երևանում է, սակայն այդ գույքի մաս կազմող 

մեքենաներն աշխատեցվում են Թեղուտում), 

 

 պետք է էականորեն ընդլայնվի հանքարդյունաբերության հետևանքով ազդեցության 

ենթարկվող համայնքների ցանկը, որոնք ևս պետք է հատկացումներ ստանան 

բնապահպանական վճարներից՝ սոցիալ-էկոլոգիական հարցերի լուծման համար: 



Ներկայումս, հանրային քննարկումները հեշտ կազմակերպելու նկատառումներից 

ելնելով, ՀՀ բնապահպանության նախարարությունը որպես ազդակիր է ճանաչում 

գործունեությանն առավել մոտ գտնվող համայնքներին՝ հաշվի չառնելով ազդեցության 

իրական ծավալները, 

 

 պետք է սահմանվի հանքարդյունաբերության ոլորտի ապահովագրության օրենսդրական 

պարտավորություն, քանի որ միջազգային գների տատանումը շատ մեծ վնասներ է 

հասցնում տնտեսությանը, խնդրիրներ է առաջացնում թե աշխատավորների 

իրավունքների պաշտպանության հարցում և վատթարացնում է համայնքների 

սոցիալական պայմանները: 

Առաջնահերթություն 4. Աշխատանքային ծրագրում՝ որպես կարճաժամկետ հեռանկարում 

իրականացվելի գործընթաց, անհրաժեշտ է ապահովել ստորև նշված օրենսդրական և 

համակարգային փոփոխությունները, որպեսզի հստակեցվի ընդերքօգտագործման օգուտների և 

վնասների հարաբերակցությունը, ինչպես նաև փորձաքննություններին առնչվող 

հիմնահարցերը, որպեսզի EITI-ին միանալու գործընթացը լինի բարձր որակական մակարդակի 

վրա՝ 

 սահմանել սկզբունք, որով ընդերքօգտագործման ընթացքում առաջացած բացասական 

հետևանքի համար դրվի նախնական վիճակի վերականգնման պարտավորություն՝ որպես 

վնասի հատուցման/վերականգնման մեխանիզմ (վթարներ, թույլատրելի սահմաններից 

առավել արտանետումներ, այլ տեսակի վնասներ): Վարչական տույժերը պետք է 

կիրառվեն ի հավելումն նախնական վիճակի վերականգնման պարտավորության:  

Նախնական վիճակի լիարժեք վերականգնման անհնարինության դեպքում, 

վերականգնման ոչ ենթակա վնասի համար պատճառված վնասի հատուցման գումարը 

պետք է վճարվի ոչ թե պետական, այլ ազդակիր համայնքների բյուջեներ՝ 

էկոհամակարգային ծառայությունների համար հաշվարկված դրույքաչափերով: Դա 

կխթանի նաև բարձր տեխնոլոգիաների և մաքրման կայանների կիրառությունը, քանի որ 

նախնական վիճակի բերելու կամ վնասի լիարժեք հատուցման պարտավորությունը 

անհամեմատ ավելի ծախսատար կլինի, քան կորպորատիվ պատասխանատվության 

բարձր ստանդարտներով աշխատելը, 

 

 մշակել շրջակա միջավայրի բոլոր բաղադրիչների վրա ազդեցության գնահատման և 

փորձաքննության մեթոդաբանություններ՝ էկոհամակարգային ծառայությունների 

գնահատման շրջանակներում: Անհրաժեշտ է նաև հստակ սահմանել մարդու 

առողջության և շրջակա միջավայրի վրա վնասակար ազդեցության առավելագույն նիշ 

(անհատական և գումարային ազդեցություններ), որից հետո տվյալ գործունեությունը չի 

կարող իրականացվել, և լիազոր մարմինը պարտավոր է տալ բացասական 

եզրակացություն, 

 

 մշակել էկոհամակարգային ծառայությունների գնահատման նորմատիվային 

ընթացակարգ և մեթոդաբանություն, ինչը վաղուց արդեն դրված է կառավարության 

օրակարգում և բխում է «Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման և 

փորձաքննության մասին» ՀՀ օրենքի (այսուհետ՝ ՇՄԱԳ օրենք) պահանջներից: Այս 

մեխանիզմը ունի նաև պրոֆիլակտիկ նշանակություն՝ ցածր արդյունավետություն 

ունեցող փոքր հանքավայրերի շահագործման նպատակահարմարությունը որոշելիս, 



քանի որ ընկերությունը իր ծախսային մասում պետք է հաշվի առնի 

կենսաբազմազանությանը պատճառվող վնասի արժեքը, 

 

 էկոհամակարգային ծառայությունների գնահատման շրջանակներում 

հանքարդյունաբերական նախագծերը գնահատելիս, շրջակա միջավայրի 

բաղադրիչներին պատճառվող բոլոր վնասները պետք է հաշվարկել դրամական 

համարժեքով, 

 

 Էկոհամակարգային ծառայությունների գնահատման մեթոդաբանությունը պետք է ընկած 

լինի նաև հանքավայրի շահագործման ընթացքում տեղի ունեցող խախտումների, 

վթարների և  այլ եղանակով շրջակա միջավայրին պատճառվող և լիարժեք 

վերականգնման համար անհնարին վնասը հաշվարկելու և հատուցելու համար: 

Դրամական համարժեքով վնասի գնահատման և հաշվարկման էկոհամակարգային 

մեթոդը թույլ կտա նաև որոշել պատասխանատվության բնույթը՝ վարչական, քրեական և 

այլն, 

 

 դրամական համարժեքով վնասի գնահատմանն ու հաշվարկմանը զուգահեռ, սահմանել 

շրջակա միջավայրի բաղադրիչներին պատճառվող վնասի հատուցման իրավական 

մեխանիզմ, որը չի կարող նույնացվել հանքի փակման և ռեկուլտիվացման համար 

նախատեսված դրամագլխին վճարվող միջոցների հետ, այլ վճարվում է ի հատուցում 

առկա կապիտալի ոչնչացման կամ վնասման: Այս դրույթը բխում է ՇՄԱԳ օրենքի 

պահանջներից (ներկայումս գործում է հողի, ջրի և մթնոլորտային օդի վրա ազդեցության 

գնահատման և հատուցման որոշակի մեխանիզմ, սակայն բացակայում է 

կենսաբազմազանության վրա ազդեցության իրավակարգավորումը), 

 

 ներկայիս ՀՀ ընդերքի մասին օրենսգրքի շրջանակներում օգտակար հանածո 

արդյունահանողների կողմից ռեկուլտիվացիայի նպատակով շրջակա միջավայրի 

պահպանության դրամագլխին կատարվող հատկացումները պետք է 

համապատասխանեն հանքային համալիրի փակման համար նախատեսված ծախսերի 

չափին, 

 

 միջազգային փորձի ուսումնասիրմամբ մշակել ընդերքօտագործման հետևանքով մարդու 

առողջության վրա ազդեցության գնահատման և փորձաքննության մեխանիզմ, ինչպես 

նաև սահմանել ընդերքոգտագործման հետևանքով մարդու առողջությանը պատճառվող 

վնասի գնահատման մեթոդաբանություն և հատուցման օրենսդրական մեխանիզմ 

(օրինակ, դա կարող է լինել նաև ազդակիր համայնքների բնակչության առողջության 

պարտադիր բժշկական ապահովագրության միջոցով), 

 

 համակողմանի կանոնակարգել ընդերքօգտագործման հետևանով առաջացող 

թափոնների հիմնախնդիրը (հանքարդյունաբերական թափոնների իրավական 

բովանդակության հստակեցում, դրանց վտանգավորության դասի որոշում, 

պոչամբարների պարունակության սեփականության իրավունքի և դրանց համար 

պատասխանատվության հարցերի կանոնակարգում և այլն), 

 



 կանոնակարգել փորձաքննական եզրակացության իրավական կարգավիճակի հարցը 

սահմանելով, որ շրջակա միջավայրի և մարդու առողջության վրա ազդեցության 

հարցերով լիազոր մարմինների կողմից հաստատված փորձաքննական 

եզրակացությւոններն իրավունք հաստատող վարչական ակտեր են և կարող են 

բողոքարկվել դատական կարգով, 

 

 հանքարդյունաբերական նախագծերի համար պետական փորձաքննությունները պետք է 

իրականացվեն բոլոր այն պետական մարմինների կողմից, որոնց մասնագիտական 

գործունեության տիրույթում է գտնվում տվյալ նախագիծը (ի թիվս ընդերքաբանական, 

տեխնիկական անվտանգության և շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության 

փորձաքննությունների, պետք է իրականացվի նաև մարդու առողջության վրա 

ազդեցության փորձաքննություն՝ տվյալ ոլորտի համար պատասխանատու լիազոր 

պետական մարմնի կողմից): 

 

 

 

 

 

 

 

 


