
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 

 

Հունվարի 27, 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  

 Ալեն Ամիրխանյան | Հայաստանի ամերիկյան համալսարան, Պատասխանատու 

հանքարդյունաբերության կենտրոն  

 Վազգեն Գալստյան | Ջերմուկի զարգացման կենտրոն ՀԿ  

 Մարի Չաքրյան | Օրհուս կենտրոններ  

 Սիլվա Այվազյան | Երևանի Օրհուս 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 

 

Քննարկվեցին օրակարգի հետևյալ հարցերը. 

 

 Բազմաշահագրգիռ կողմերի (ԲՇԿ) խմբում ՔՀԿ անդամների ընտրության չափանիշները, 

 Բազմաշահագրգիռ կողմերի (ԲՇԿ) խմբում ՔՀԿ անդամների ընտրության կարգը: 

 

Կայացվեցին հետևյալ որոշումները. 

 

 Որոշվեց, որ Բազմաշահագրգիռ կողմերի (ԲՇԿ) խմբում ՔՀԿ անդամ ընտրելու և ընտրվելու 

իրավունք ունեն քաղաքացիական հասարակության միայն այն ներկայացուցիչները, ովքեր 

հետաքրքրվածություն են ցուցաբերել ԱՃԹՆ գործընթացի վերաբերյալ, որի ցուցիչ կարող է 

լինել թեկուզ մեկ անգամ ԱՃԹՆ-ի վերաբերյալ կազմակերպված քննարկումներին 

վերջիններիս մասնակցությունը մինչև ս.թ. հունվարի 22-ին կազմակերպված հանդիպումը 

ներառյալ: Մինչև ս.թ. հունվարի 22-ը քննարկումներին մասնակցած անձանց ցանկը 

կազմվել է հանդիպումների ժամանակ նրանց կողմից լրացված գրացման թերթիկների կամ 



հանդիպումների կազմակերպիչների ներկայացրած ցուցակների հիման վրա: (Կցված է 

նամակին) 

 

 Որոշվեց, որ Բազմաշահագրգիռ կողմերի (ԲՇԿ) խմբում ՔՀԿ անդամ ընտրելու իրավունք 

ունեցող քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչներն ընտրություն կատարելիս 

հաշվի առնեն թեկնածուի փորձառությունը և այն, թե շահերի ի՞նչ հնարավոր բախումներ 

կարող են առաջանալ թեկնածուի՝ Բազմաշահագրգիռ կողմերի (ԲՇԿ) խմբին 

անդամակցության պարագայում: 

 

 Որոշվեց, որ Բազմաշահագրգիռ կողմերի (ԲՇԿ) խմբում ՔՀԿ անդամներին ընտրելու 

իրավունք ունեցող քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչները քվեարկությանը 

մասնակցելու համար պետք է անձամբ ներկա լինեն ընտրությանը:  

 

 Որոշվեց, որ Բազմաշահագրգիռ կողմերի (ԲՇԿ) խմբում ՔՀԿ անդամների ընտրությունը 

տեղի կունենա փակ ռեյտինգային քվեարկությամբ: 

 

 Բազմաշահագրգիռ կողմերի (ԲՇԿ) խմբում ՔՀԿ անդամների ընտրության օրը նշանակվեց 

ս.թ. փետրվարի 12-ը (ուրբաթ), ժամը՝ 15.00-ն: Ընտրության վայրի մասին լրացուցիչ 

կտեղեկացվի: 

 

 Որոշվեց Բազմաշահագրգիռ կողմերի (ԲՇԿ) խմբում ՔՀԿ անդամների համար 

նախատեսված 5 տեղի բաշխումը կատարել հետևյալ քվոտավորմամբ՝ 1 տեղ գիտական 

հանրության ներկայացուցչին, 1 տեղ մարզային հանրության ներկայացուցիչներին, 3 տեղ 

ընդհանուր կարգով:  

 

 Որոշվեց, որ Բազմաշահագրգիռ կողմերի (ԲՇԿ) խմբում ՔՀԿ անդամների թեկնածուներն 

առաջադրվեն ինքնառաջադրման միջոցով: 

 

 Բազմաշահագրգիռ կողմերի (ԲՇԿ) խմբում ՔՀԿ անդամների թեկնածուների 

ինքնաառաջադրման ժամկետը սահմանվեց ս.թ. հունվարի 27-ից - մինչև ս.թ փետրվարի 4-ը, 

ժամը՝ 18.00-ն: 

 

 Բազմաշահագրգիռ կողմերի (ԲՇԿ) խմբում ՔՀԿ անդամի թեկնածուի ինքնառաջադրում 

ներկայացնելու համար, անհրաժեշտ է նամակ ուղարկել հասարակական 

կազմակերպությունների բոլոր 88 ներկայացուցիչներին՝ նշելով, թե քվոտավորմամբ 

սահմանված ո՞ր տեղի համար է առաջադրումը: (Ցուցակը կցված է նամակին) 

 

 ԱՃԹՆ-ին նվիրված հաջորդ հանդիպումը նշանակվեց փետրվարի 2-ին (երեքշաբթի), ժամը՝ 

15:30 - 18:00, Հայաստանի ամերիկյան համալսարանի 133W քննարկումների սենյակում 

(հասցե՝ Մ. Բաղրամյան պող. 40, 1-ին հարկ): 

 

 ԱՃԹՆ-ին նվիրված հաջորդ հանդիպման օրակարգի հարցը վերաբերելու է հանրային 

հատվածի օրակարգի սահմանմանը: 


