
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 10, 2016 | Հայաստանի ամերիկյան համալսարան 

 

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ 

(նախագիծ) 

 

Հանդիպմանը ներկա էին.  

 

 Ալեն Ամիրխանյան | Հայաստանի ամերիկյան համալսարան, Պատասխանատու 

հանքարդյունաբերության կենտրոն 

 Արթուր Գրիգորյան | Էկոիրավունք ՀԿ  

 Բաբկեն Հարությունյան | Civil Voice ՀԿ  

 Վահագն Խաչատուրյան | Տնտեսական, քաղաքական, իրավագիտական 

հետազոտությունների և կանխատեսումների կենտրոն  

 Հարություն Մովսիսյան | ԵՊՀ Կայուն զարգացման կենտրոն  

 Լենա Նազարյան | Հայաստանի ամերիկյան համալսարան, Պատասխանատու 

հանքարդյունաբերության կենտրոն 

 Ինգա Զառաֆյան | Էկոլուր ՀԿ 

 Արմեն Փարսադանյան | Կայուն զարգացում ՀԿ  

 Պերճ Բոջուկյան | Վանաձորի Օրհուս կենտրոնի համակարգող  

 Սիլվա Այվազյան | Երևանի Օրհուս կենտրոնի համակարգող 

 Գոհար Ղազինյան | ԵԱՀԿ երևանյան գրասենյակի բնապահպանական և 

տնտեսականծրագրերի պատասխանատու 

 

Քննարկվեցին և կայացվեցին հետևյալ որոշումները՝ 

 

 Քննարկման մասնակիցներն իրենց տեսակետները հայտնեցին Հայաստանի 

Օրհուս կենտրոնների հանրային գործունեության վերաբերյալ: Ընդհանուր 

մոտեցումն այն էր, որ այդ կենտրոնները հարթակ են հանդիսանում շրջակա 

միջավայրին առնչվող հարցերով քննարկումներ կազմակերպելու համար և իրենց 

գործունեության ընթացքում կարևոր դեր են ունեցել քաղաքացիական 

հասարակության օրակարգային հարցերի ձևակերպման, դրանց շուրջ 

հանրության կոնսոլիդացման հարցերում: ԱՃԹՆ գործընթացին մասնակցող՝ 

Օրհուս կենտրոնների համակարգողները, ինչպես որոշվել էր նախորդ 

հանդիպումների ընթացքում, կարող են մասնակցել ընտրական գործընթացին, 

քանի որ այդ հարցում որևէ այլ որոշում չի կայացվել: 

 



 Հաշվի առնելով, որ առկա է կոնֆլիկտային իրավիճակ մարզային արտոնությամբ 

հանդես գալու քվոտայի շուրջ՝ Վանաձորի Օրհուս կենտրոնի համակարգող Պերճ 

Բոջուկյանը հանեց իր թեկնածությունը՝ Բազմաշահագրգիռ կողմերի խմբում 

ընտրվելու համար՝ որպես կոմպրոմիսային լուծում:   

 

 Օրակարգի երկրորդ կետի համաձայն, քննարկվեց ԱՃԹՆ հանրային օրակարգի 

բովանդակային հարցերի հաջորդ խումբը՝ ընդերքօգտագործման արդյունքում 

առաջացող եկամտի վերահսկման և օգուտների արդարացի բաշխման հարցերով: 

Այս հարցով կայացված որոշումները կետ առ կետ շարադրված են սույն 

արձանագրության մեջ:  

 

 Որոշվեց նամակ գրել ՀՀ կառավարությանը, Համաշխարհային Բանկին և USAID-

ին՝ պարզաբանելու, թե ի՞նչ լիազորություններ է ունենալու ԲՇԿ խմբում ՀՀ 

կառավարության կողմից՝ ԱՄՆ Միջազգային զարգացման գործակալության (ԱՄՆ 

ՄԶԳ) ֆինանսավորմամբ ծրագրի շրջանակներում աշխատանքի հրավիրված  

փորձագետը և դիրքորոշում հայտնել, թե իրենց կարծիքով ինչպե՞ս են 

Բազմաշահագրգիռ կողմերի խմբում կայացվելու որոշումները՝ ձայների 

մեծամասնությա՞մբ, թե՞ կոնսենսուսով: Նամակի տեքստը կցված է 

արձանագրությանը:  

 

 Մեզ հայտնի է, որ ՀՀ կառավարությունը ս.թ հունվարի 26-ին տարածած 

հայտարարության համաձայն ԱՄՆ Միջազգային զարգացման գործակալության 

(ԱՄՆ ՄԶԳ) ֆինանսավորմամբ ծրագրի շրջանակներում աշխատանքի է 

հրավիրում  փորձագետի, ով, ի թիվս ԱՄՆ ՄԶԳ-ի ծրագրով նախատեսված 

պարտականությունների, պետք է մշակի ԱՃԹՆ-ի աշխատանքային ծրագրի 

նախագիծ և էական մասնակցություն ունենա խմբի աշխատանքների 

կազմակերպման այլ հարցերում: 

  

 

 Որոշվեց հաջորդ հանդիպումը կազմակերպել Հայաստանի ամերիկյան 

համալսարանի 133W հանդիպումների սենյակում, ս.թ. փետրվարի15-ին 

(չորեքշաբթի), ժամը 15:30-18:00-ն: 

 

ԲԱԶՄԱՇԱՀԱՌՈՒ ԽՄԲԻ ՀԱՆՐՈՒԹՅԱՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՑԻՉՆԵՐԻ 

ՕՐԱԿԱՐԳԱՅԻՆ ՀԱՍՏԱՏՎԱԾ ՀԱՐՑԵՐ 

 

Առաջարկություն 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: 

 

ՆԱՄԱԿԻ ՏԵՔՍՏ 

 

ՀՀ Կառավարության աշխատակազմի ղեկավար-նախարար  

պարոն Դավիթ Հարությունյանին 

 

Պատճենը՝  

Համաշխարհային բանկի Երևանի գրասենյակի տնօրեն  

տիկին Լաուրա Բեյլիին 

 

Պատճենը՝  

ԱՄՆ Միջազգային զարգացման գործակալության հայաստանյան գրասենյակի տնօրեն  

տիկին Քարեն Հիլիարդին 

 

 

Հարգելի պարոն Հարությունյան,  

 

Արդեն երկու ամիս է քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչները 

քննարկում են Հայաստանի՝ Արդյունահանող ճյուղերի թափանցիկության 

նախաձեռնությանը միանալու գործընթացում Բազմաշահագրգիռ կողմերի (ԲՇԿ) 

խմբում ներգրավվելու վերաբերյալ հարցեր:  

Քննարկումները կազմակերպվել են բաց և թափանցիկ սկզբունքով: Ակտիվ 

մասնակիցների ջանքերով արդեն իսկ որոշակիացվել են ԲՇԿ խմբում քաղաքացիական 

հասարակության անդամների ընտրության կարգի վերաբերյալ մի շարք հարցեր, 

առաջադրվել են թեկնածություններ:  

Այդուհանդերձ, ս.թ. փետրվարի 5-ին հերթական հանդիպման ժամանակ որոշվեց 

անժամկետ հետաձգել փետրվարի 12-ին նշանակված՝ ԲՇԿ խմբում քաղաքացիական 

հանրության անդամների ընտրությունը և վերսկսել ընտրության կազմակերպաման հետ 

կապված հարցերի քննարկումը միայն հետևյալ հարցերի վերաբերյալ 

պարզաբանումներ ստանալուց հետո:   

Մեզ հայտնի է, որ ՀՀ կառավարությունը ս.թ հունվարի 26-ին տարածած 

հայտարարության համաձայն ԱՄՆ Միջազգային զարգացման գործակալության (ԱՄՆ 

ՄԶԳ) ֆինանսավորմամբ ծրագրի շրջանակներում աշխատանքի է հրավիրում  

փորձագետի, ով, ի թիվս ԱՄՆ ՄԶԳ-ի ծրագրով նախատեսված պարտականությունների, 

պետք է մշակի ԱՃԹՆ-ի աշխատանքային ծրագրի նախագիծ և էական մասնակցություն 

ունենա խմբի աշխատանքների կազմակերպման այլ հարցերում: 

Մեր դիրքորոշումն այն է, որ ԲՇԿ խումբն անկախ մարմին է, որի հետ առնչվող 

աշխատանքներ իրականացնող անձանց՝ այդ թվում փորձագետի ներգրավումը և նրա 



լիազորությունների շրջանակը պետք է հաստատվի խմբի կողմից, հակառակ դեպքում 

առաջանում է անհամաձայնեցված գործողությունների վտանգ:  

Հաշվի առնելով այս հանգամանքը, ցանկանում ենք ստանալ պարզաբանում 

հետևյալ հարցերի վերաբերյալ.  

 Արդյո՞ք ԲՇԿ խմբում կառավարության կողմից հրավիրված փորձագետի 

ներգրավվման և նրա լիազորությունների շրջանակի հետ կապված 

հարցերը համաձայնեցվելու և հստակեցվելու են ԲՇԿ խմբի հետ, թե՝ ոչ: 

 Եվ եթե այո, ապա ի՞նչ երաշխիք և մեխանիզմներ կան, որ փորձագետը 

պատասխանատու է լինելու ԲՇԿ խմբին և ոչ թե իր պատվիրատու՝ ՀՀ 

կառավարությանը:  

  

Միևնույն ժամանակ քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչներն 

ակնկալում են, որ մինչև ԲՇԿ խմբի կողմից աշխատակարգի և որոշումների կայացման 

մեխանիզմների հաստատումը, խմբի ընդունած բոլոր որոշումները դե ֆակտո 

կայացվելու են կոնսենսուսով: Խնդրում ենք հայտնել Ձեր դիրքորոշումն այս 

կապակցությամբ. 

 Ինչպե՞ս է Ձեր կարծիքով լինելու (կոնսենսուսով, թե այլ կարգով) խմբի 

որոշումների ընդունման կարգը՝ մինչև խմբի կողմից աշխատակարգի և 

հետագա որոշումների կայացման մեխանիզմների հաստատումը:   

 

 

Հարգանքով՝ 

ԱՃԹՆ հանդիպումներին մասնակից քաղաքացիական հասարակության 

ներկայացուցիչներ 

 

 

 


