
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 

 

Փետրվարի 2, 2016 | Հայաստանի ամերիկյան համալսարան 

 

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ 

(նախագիծ) 

 

Հանդիպմանը ներկա էին.  

 

 Ինգա Զառաֆյան | Էկոլուր ՀԿ 

 Արթուր Գրիգորյան | Էկոիրավունք ՀԿ  

 Վահագն Խաչատուրյան | Տնտեսական, քաղաքական, իրավագիտական 

հետազոտությունների և կանխատեսումների կենտրոն  

 Հարություն Մովսիսյան | ԵՊՀ Կայուն զարգացման կենտրոն  

 Լենա Նազարյան | Հայաստանի ամերիկյան համալսարան, Պատասխանատու 

հանքարդյունաբերության կենտրոն 

 Էրիկ Գրիգորյան | ԲԻՏԵԱ ՀԿ  

 Մարգարիտա Կորխմազյան | Հանուն կայուն մարդկային զարգացման ՀԿ 

 Լուսինե Վարդանյան | Ազգային ջրային համագործակցություն ՀԿ 

 

Քննարկվեց օրակարգային հետևյալ հարցը՝ 

 Բազմաշահագրգիռ կողմերի քաղհասարակության խմբի ներկայացուցիչների 

օրակարգային հարցերը: 

 

Կայացվեցին հետևյալ որոշումները՝ 

 

 Առաջ քաշված հինգ խումբ հարցերից հաջողվեց քննարկել և որոշումներ կայացվել 

դրանցից երկուսի վերաբերյալ: 

 

 Առաջին և երկրորդ խումբ հարցերի վերաբերյալ կատարվեցին շտկումներ և լրացումներ, 

որոնք ներկայացվում են արձանագրությանը կից՝ Բազմաշահառու խմբի հանրության 

ներկայացուցիչների օրակարգային հաստատված հարցեր բաժնում: 

 

 Արվեցին ռազմավարական դիտարկումներ, որ ԱՃԹՆ Աշխատանքային ծրագրում 

ներառվեն նաև ընդերքօգտագործման ընթացքում ջրային պաշարների արդյունավետ 

օգտագործման և օգտագործվող ջրի համար վճարային համակարգի կանոնակարգման 

հարցերը՝ ներկայումս աշխարհում գործող բարձր ստանդարտներին համապատասխան: 

  



 Առաջարկվեց ԲՇԽ-ի շրջանակներում մշակել կամ հաստատել մետաղական և ջրային 

հանքարդյուաբերության ռազմավարությունները: Այս հարցերը ևս պետք է ներառվեն 

ԲՇԽ առաջին աշխատանքային ծրագրում: 

 

 Քննարկվեց ՀՀ կառավարության տարածած հայտարարությունը, որով հրավիրվում է 

փորձագետ ԱՃԹՆ շրջանակներում կազմակերպչական և փորձագիտական բնույթ 

ունեցող գործառույթներ իրականացնելու համար: Որդեգրվեց դիրքորոշում, որ ԲՇԽ-ի 

հետ աշխատանքների իրականացման շրջանակներում ներգրավվող փորձագետներին 

պետք է հաստատի ԲՇԽ-ն: 

 

 Որոշվեց հաջորդ երեք խումբ հարցերի կքննարկման համար կազմակերպել ևս մեկ 

հանդիպում, որը տեղի կունենա Հայաստանի ամերիկյան համալսարանում, 2016թ.-ի 

փետրվարի 5-ին, ժամը 15:30-18:00-ն ընկած ժամանակահատվածում: 

 

ԲԱԶՄԱՇԱՀԱՌՈՒ ԽՄԲԻ ՀԱՆՐՈՒԹՅԱՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՑԻՉՆԵՐԻ 

ՕՐԱԿԱՐԳԱՅԻՆ ՀԱՍՏԱՏՎԱԾ ՀԱՐՑԵՐ 

 

Առաջարկություն 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, 

Առաջարկություն 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: 

 

 

 

 

 

 


