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1 Ամփոփ նկարագիր 

Սույն վերապատրաստման կարիքների գնահատումը իրականացվել է «ՀՀ 

հանքարդյունաբերության ոլորտում թափանցիկության և հաշվետվողականության 

բարելավում և Արդյունահանող ճյուղերի թափանցիկության նախաձեռնության (ԱՃԹՆ-ի) 

խթանում» ծրագրի շրջանակներում (այսուհետ՝ Ծրագիր): Ծրագրի նպատակն է 

հանքարդյունաբերության ոլորտում տարբեր շահառու խմբերի՝ ԱՃԹՆ-ի բազմաշահառու 

խմբի (ԲՇԽ), քաղաքացիական հասարակության, քաղաքացիական-երիտասարդական 

կենտրոնների (ՔԵԿ), քաղաքացիական հասարակության և ակտիվիստների համար 

վերապատրաստման դասընթացների կազմակերպումը, ինչպես նաև ԱՃԹՆ ծրագրի 

մասին գիտելիքների խորացումը, այդ թվում` ԱՃԹՆ-ի իրականացման և 

մշտադիտարկման լծակների վերաբերյալ, որոնց նպատակն է հանքարդյունաբերության 

ոլորտի թափանցիկ կառավարումը և մասնակից խմբերի միջև տեղեկատվության բացերի 

լրացումը: 

2 Ընդհանուր կոնտեքստ և ծրագրի նպատակներ 

2.1 Ծրագրի մասին 

Տարիներ շարունակ Հայաստանում հանքարդյունաբերության ոլորտում 

թափանցիկության խրախուսումը անլուծելի հարց է եղել: Շատ քիչ հանրային 

տեղեկատվություն է եղել հանքարդյունաբերողների գործառնությունների և եկամուտների 

վերաբերյալ: Սակայն վերջերս համապատասխան քայլեր են ձեռնարկվում ոլորտը ավելի 

թափանցիկ և հաշվետու դարձնելու ուղղությամբ: Եվ դրանցից մեկն է ՀՀ կառավարության 

ԱՃԹՆ նախագծին միանալը: 

 

ԱՃԹՆ նախագծի հաջող իրականացման համար անհրաժեշտ են համապատասխան 

պայմաններ՝ կարևոր շահառու խմբերի ԱՃԹՆ գործընթացների մասին իրազեկվածություն, 

տեղի քաղհասարակության ներկայացուցիչների կարողությունների զարգացում 

(հատկապես՝ ազդակիր համայնքներում), ինչպես նաև ԱՃԹՆ բազմաշահառու խմբի (ԲՇԽ) 

ներգրավվածություն ծրագրի սկզբունքների և պահանջների իրականացման մասով, և 

այնպիսի ընդհանուր հարցերի վերաբերյալ, ինչպիսիք են ոլորտի եկամուտների 

կառավարում, ԱՃԹՆ-ի ինստիուցիոնալացում, հանքարդյունաբերության ոլորտի 
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թափանցիկություն: Ինչպես նաև ԱՃԹՆ ԲՇԽ-ն իր առաջ նպատակ է դրել երկրում խթանել 

պատասխանատու հանքարդյունաբերության մշակույթը: Այս նպատակին հասնելու 

համար անհրաժեշտ է իրականացման ստանդարտների իմացություն և համայնքային և 

քաղհասարակության վերահսկողություն: 

 

Ծրագիրը համապատասխանում է ԱՃԹՆ 1.3 պահանջին՝ քաղհասարակության 

ներգրավվածություն, ԱՃԹՆ քաղհասարակության մասնակցության կանոնադրություն և 

1.4 ԱՃԹՆ բազմաշահառու խումբ և խմբի որոշումներ կայացնելու կանոնադրություն:  

 

2.2 Ծրագրի նպատակներ 

Ծրագրի շահառուներն են՝ ԱՃԹՆ ԲՇԽ անդամները, քաղհասարակության հետաքրքրված 

անդամները, ամենաակտիվ տեղական խմբերը և ՔԵԿ-երը: Ծրագրի անուղղակի շահառուն 

կլինի հանրությունը, հատկապես՝ ազդակիր համայնքներում, ազգային 

քաղաքականության շահառու կողմերը և քաղհասարակությունը: Ծրագրի ընդհանուր 

նպատակն է ԱՃԹՆ ԲՇԽ անդամների, քաղհասարակության, ՔԵԿ-երի և տեղական խմբերի 

կարողությունների զարգացումը, որպեսզի նրանք ներգրավվեն ԱՃԹՆ գործընթացներում, 

զարգացնեն իրենց իրազեկվածությունը ԱՃԹՆ և հանքարդյունաբերության ոլորտում 

թափանցիկության ապահովման հետ կապված ընդհանուր հարցերի վերաբերյալ: 

Ծրագիրը նպաստում է նաև ԱՃԹՆ-ի պահանջների, բյուջեի վերլուծության և 

մշտադիտարկման, հանքարդյունաբերության գործառնությունների, եկամուտների 

կառավարման օրենքների, պայմանագրերի և հարկման սկզբունքների մասին 

իրազեկվածության բարձրացմանը:  
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3 Վերապատրաստման կարիքների գնահատում (ՎԿԳ) և 

մեթոդաբանություն 

 

3.1 ՎԿԳ-ի նպատակներ 

Սույն ՎԿԳ-ն մշակված  էր թիրախային խմբերի՝ ԱՃԹՆ-ի բազմաշահառու խմբի, (ԲՇԽ), 

քաղաքացիական հասարակության, քաղաքացիական-երիտասարդական կենտրոնների 

(ՔԵԿ), քաղաքացիական հասարակության և ակտիվիստների՝ ԱՃԹՆ գործընթացների 

վերաբերյալ գիտելիքների և հմտությունների բացեր պարզելը՝ նպատակ ունենալով 

1. Զարգացնել մասնակիցների գիտելիքները հանքարդյունաբերության ոլորտի բաց, 

հաշվետու և պատասխանատու կառավարման վերաբերյալ: 

2. Ապահովել արդյունավետ հանրային քննարկում և մասնակցություն, որոնք 

կնպաստեն ոլորտի բարեփոխմանը: 

ՎԿԳ-ի նպատակներն են՝ 

• Նախանշել այն ոլորտները, որոնք պետք է ներառվեն վերապատրաստման 

դասընթացների մեջ:  

• Որոշել վերապատրաստման դասընթացների ցանկալի արդյունքները: 

• Ստեղծել հիմք մշտադիտարկման և գնահատումների համար: 

 

3.2 ՎԿԳ-ի մեթոդաբանություն 

ՎԿԳ-ի անցկացման համար կատարվել են հետևյալ քայլերը՝  

1. Հարցաշարերի և մասնակիցների ցուցակների պատրաստում (2018 թ.-ի 

սեպտեմբերի 15 - հոկտեմբերի 26) 

o Նախնական հարցաշարերի և մասնակիցների ցուցակների պատրաստում 

(որպես հիմք օգտագործելով ՀԱՀ Պատասխանատու 

հանքարդյունաբերության կենտրոնի հաղորդակցության թարմացված 

ցուցակը) 

o Խորհրդատվություն ԱՃԹՆ փորձագետների և ոլորտի այլ փորձագետների 

հետ 

o Խորհրդատվություն ԱՄՆ ՄԶԳ և «Թրանսփարենսի ինթերնեյշնլ» 

հակակոռուպցիոն կենտրոնի փորձագետների հետ 
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o Խորհրդատվություն hետազոտությունների մեթոդաբանության փորձագետ 

Ջենի Պատուրյանի հետ (ՀԱՀ Քաղաքագիտության և միջազգային 

հարաբերությունների բաժին) 

o ՎԿԳ-ի հարցաշարի նախնական տարբերակը ուղարկվել է «Ասպարեզ 

ժուռնալիստների ակումբ»-ին  և «Հետք» առցանց թերթին՝ 

մեկնաբանությունների և առաջարկների համար: 

2. Հարցաշարերի շրջանառում (2018 թ.-ի հոկտեմբերի 26 - նոյեմբերի 2):  

o Յուրաքանչյուր թիրախային խմբի համար հատուկ հարցաշար է 

պատրաստվել և տեղադրվել Google Forms հարթակում: Հարցմանը 

մասնակցելու հրավերը ուղարկվել է մասնակիցներին էլեկտրոնային 

փոստի միջոցով (հարցաշարերին տանող հղումները կարող եք գտնել 

Հավելված 1-ում): 

3. Պատասխանների գործակցի ապահովում (նոյեմբերի 2 - նոյեմբերի 23)։ 

o Յուրաքանչյուր թիրախային խմբի համար նվազագույնը 45% 

պատասխանների գործակից ապահովելու համար հրավերների 

ուղարկումից հետո երեք շաբաթվա ընթացքում ՀԱՀ Պատասխանատու 

հանքարդյունաբերության կենտրոնի թիմի 5 անդամներ երեք փուլով 

հետզանգեր են կատարել բոլոր հրավիրված մասնակիցներին։ Հետզանգերի 

նպատակն էր նաև անհրաժեշտության դեպքում մասնակիցներին 

օգնություն ցուցաբերել տեխնիկական հարցերում: 

4. ՎԿԳ-ի վերլուծություն՝ ըստ թիրախային խմբերի (2018 թ.-ի նոյեմբերի 26 – 

դեկտեմբերի 18): 

 

Հրավիրված մասնակիցները բաժանված էին հետևյալ խմբերի՝ 

• Թիրախային խումբ 1 (ԹԽ1)1 

o Քաղհասարակության ներկայացուցիչներ  

o ՔԵԿ-եր 

o Ազդակիր ՏԻՄ-եր 

• Թիրախային խումբ 2 (ԹԽ2) 

                                                           
1 Հարցմանը մասնակցելու հրավեր էր ուղարկվել նաև 52 ԶԼՄ-ների։ Հետզանգերի արդյունքում հնարավոր եղավ ապահովել 

միայն 4 կազմակերպության մասնակցություն, որոնց պատասխաններն ընգրկվել են Քաղհասարակության 
ներկայացուցիչների պատասխանների մեջ։ Այդ 4 կազմակերպության թվում էին՝ Econews.am բնապահպանական 
տեղեկատվական կայքը, Ասպարեզ ակումբը, Մեդիա նախաձեռնությունների կենտրոնը և Mnews.am կայքը։ 
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o ԱՃԹՆ ԲՇԽ 

 

3.3 Հարցաշարերի կառուցվածքը 

Երկու թիրախային խմբերի հարցաշարները ներառել են հետևյալ բաժինները՝  

ա. Մասնակցի մասին հարցեր 

բ. ՀՀ հանքարդյունաբերության ոլորտի վերաբերյալ ընդհանուր հարցեր 

գ. ԱՃԹՆ չափորոշիչների վերաբերյալ հատուկ հարցեր 

դ. Հարցեր նախկինում անցած վերապատրաստման դասընթացների և ներկայիս 

վերապատրաստման կարիքների վերաբերյալ 

 

Աղյուսակ 1. Հարցաշարերի կառուցվածքը յուրաքանչյուր թիրախային խմբի համար 

(յուրաքանչյուր բաժին ցույց է տալիս հարցերի թիվը) 

 ա. բ. գ. դ. 

Թիրախային խումբ 1 4 20 5 9 

Թիրախային խումբ 2 (ԲՇԽ) 3 12 10 8 
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3.4 Թիրախային խմբերի հարցման արդյունքներ 

 

3.4.1 Պատասխանների գործակիցներ  

ԹԽ 1-ի 175 էլեկտրոնային հասցեներից2, որոնց հարցում է ուղարկվել, պատասխան 

ստացվել է 85-ից: Ընդամենը 48 արձագանք ստացել է քաղհասարակության 

կազմակերպություններից (ներառյալ վերը նշված 4 ԶԼՄ-ները), 11 քաղաքացիական 

երիտասարդական կենտրոններից և 26 տեղական ինքնակառավարման մարմիններից:  

ԹԽ 2-ի (ԱՃԹՆ ԲՇԽ) 19 անդամներից3 հարցմանը պատասխանել է 10 հոգի։ Նրանց թվում 

էին 2 ՀՀ Կառավարության, 4 Քաղաքացիական հասարակության, և 4 

հանքարդյունաբերող ճյուղի ներկայացուցիչ։ 

Ստորև ներկայացված աղյուսակները ցույց են տալիս յուրաքանչյուր թիրախային խմբի 

մասնակցության և պատասխանների գործակիցների ցուցանիշները:  

 

Աղյուսակ 2. թիրախային խումբ 1 

 

Աղյուսակ 2. թիրախային խումբ 2 

ԹԽ 2 Պատասխանների 

գործակից 

Հարցվածների 

թիվ 

Պատասխանների 

թիվ 

ԱՃԹՆ ԲՇԽ 53% 19 10 

                                                           
2 ԹԽ1-ի հարցմանը հրավիրված մասնակիցների ամբողջական ցուցակը ներկայացված է Հավելված 2-ում։ 
3 ԹԽ2-ի հարցմանը հրավիրված մասնակիցների ամբողջական ցուցակը ներկայացված է Հավելված 3-ում։ 

ԹԽ 1 Պատասխանների 

գործակից 

Հարցվածների 

թիվ 

Պատասխանների 

թիվ 

Քաղհասարակություն 35% 138 48 

ՔԵԿ-եր 100% 11 11 

Ազդակիր ՏԻՄ-եր 100% 26 26 

ԹԽ 1 ընդհանուր  49% 175 85 
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Գրաֆիկ 1. Թիրախային խումբ 1 և 2, մասնակցություն ըստ ոլորտների 

 

 

 

Թիրախային խումբ 1-ի մասնակցությունն ըստ մարզերի հստակ արտացոլում է ազդակիր 

համայնքների ակտիվ ներգրավածությունը։ Գրաֆիկ 2-ից երևում է, որ Երևանից հետո 

ամենամեծ մասնակցությունն արձանագրվել է Սյունիքի (20%), Վայոց Ձորի (13%) և Լորու 

(11%) մարզերից։  
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Քաղաքացիական
հասարակության
կազմակերպություն

ԹԽ 2. Մասնակցություն ըստոլորտի

Հրավիրված մասնակիցներ Պատասխանորդներ
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Գրաֆիկ 2. Թիրախային խումբ 1, մասնակցություն ըստ մարզերի

 

 

 

1% 3%

Արարատ, 7%

Շիրակ, 7%

Կոտայք, 8%

Լոռի, 11%

Վայոց ձոր, 13%

Սյունիք, 20%

Երևան, 30%

ԹԽ 1. Մասնակցություննըստմարզերի

Տավուշ

Գեղարքունիք

Արարատ

Շիրակ

Կոտայք

Լոռի

Վայոց ձոր

Սյունիք

Երևան
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4 Թիրախային խումբ 1 (ՔՀԿ-ներ, ՔԵԿ-եր, ազդակիր ՏԻՄ-եր)` 

hարցման արդյունքների վերլուծություն 

 

4.1 Հարցման արդյունքների ամփոփում 

 

Առաջին թիրախային խմբի համար գիտելիքների բացերը գնահատվել են հետևյալ յոթ 

բնագավառներում՝ 

1. Հանքարդյունաբերության ազդեցությունը շրջակա միջավայրի, տնտեսության, և 

առողջապահության վրա (հարցեր 3-5) 

2. Հանքարդյունաբերության ոլորտի վերաբերյալ տեղեկատվության 

թափանցիկություն և հասանելիություն (հարցեր 6, 7) 

3. Շրջակա միջավայրի կառավարում և մշտադիտարկում (հարցեր 8, 9 և 18-21) 

4. Հայաստանում ՇՄԱԳ գործընթացը (հարցեր 10-13) 

5. Բնապահպանության և ընդերքի տեսչական մարմին (հարցեր 14-17) 

6. Հանքարդյունաբերության ոլորտի վերաբերյալ ընդհանուր հարցեր և դրանցում 

քաղհասարակության դերը (հարցեր 22-24) 

7. ԱՃԹՆ գործընթացների վերաբերյալ ընդհանուր գիտելիքներ (հարցեր 25-27) 

 

Գնահատվել են նաև հետևյալ հարցերը՝ 

8. Հանքարդյունաբերության ոլորտի վերաբերյալ դասընթացներին մասնակցությունը 

(հարցեր 28-29 և 35) 

9. Դասընթացների հարցում նախապատվությունները (հարցեր 30-34) 

 

Ստորև ներկայացված է վերլուծությունը ամեն վերը նշված բնագավառի համար՝ 

հավելված որոշ հարցերի արդյունքների գրաֆիկներով։ 

 

1. Հանքարդյունաբերության ազդեցությունը շրջակա միջավայրի, տնտեսության և 

առողջապահության վրա (հարցեր 3-5) 

 

Պատասխանների մոտ 50%-ը նշում է Հայաստանում հանքարդյունաբերության` շրջակա 

միջավայրի, տնտեսության և հանրային առողջության վրա ազդեցության վերաբերյալ 
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գիտելիքները խորացնելու կարիք: Մասնավորապես, պատասխանորդների 18% կարծում 

է, որ հանքարդյունաբերությունը չի ազդում հանրային առողջապահության վրա, 15%-ը 

կարծում է, որ այն բացասական ազդեցություն ունի տնտեսության վրա, և 15%-ն էլ 

կարծում են, որ այն չեզոք ազդեցություն ունի երկրի շրջակա միջավայրի վրա: 

 

 

 

 

70%

13%

10%

7%

0% 20% 40% 60% 80%

Հանքարդյունահանումը տնտեսականաճի
անհրաժեշտ պայման է, սակայն այն պիտի

իրականացվի ողջամիտ կերպով։

Հանքարդյունահանումը կապված չէ երկրի
տնտեսականաճի հետ և ընդամենը
հանդիսանում է բիզնեսների շահույթ

հետապնդելու արդյունք։

Տնտեսականաճը հնարավոր է առանց որևէ
հանքարդյունահանման, ուստի և դրա

կարիքը չկա։

Իրարից տարբեր և չկրկնվողայլ
պատասխաններ

3. Ձերկարվիքըհանքարդյունահանմանմասին

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

պետական եկամուտներիվրա

տնտեսականզարգացման վրա

զբաղվածության վրա

սոցիալականզարգացման վրա

շրջակամիջավայրի վրա

հանրայինառողջության վրա

4. Ի՞նչազդեցություն ունի հանքարդյունահանումը

դժվարանում եմ պատասխանել չեզոք բացասական դրական

Իրարից տարբեր և չկրկնվող այլ պատասխաններ` 
  

1. Հանքարդյունահանումը կապված չէ երկրի տնտեսական աճի հետ, սակայն այն պիտի իրականացվի ողջամիտ կերպով։  

2. Հանքարդյունահանման ծավալները պետք է կրճատվեն, իրականացվի արդիական տեխնոլոգիաների ներդրմամբ և 

առավելագույն արդյունք ստացվի այդ տեխնոլոգիաների ներդրմամբ 

3. Հանքարդյունահանումը չափազանց լայն հասկացողություն է։ Կախված արդյունահանվող հումքի տեսակից, 

արդյունահանման մեթոդներից, մոտեցումներից, հանքի հետագա շահագործումից այն կարող է հանգեցնել 

տնտեսական աճի, ունենալ տնտեսության համար չեզոք դեր կամ էլ բացասական աճի պատճառ դառնալ։  

4. Հանքարդյունահանումը ևս տնտեսական աճի  տեսակներից մեկն է, սակայն այն չի կարելի համարել տնտեսական աճի 

անհրաժեշտ պայման  և այն պիտի իրականացվի բացառապես ՀՀ օրենսդրության շրջանակներում, ողջամիտ կերպով և 

չհանդիսանա զուտ շահույթ հետապնդող նպատակ թեկուզ պետության համար, չլուծի աշխատատեղերի հարց, թեկուզ 

մի ամբոզջ պետության, պետք է բխի բացառապես հանրության շահերից և ծառայի հանուն հանրության բարորության 

5. Հանքարդյունահանումը տնտեսական աճի անհրաժեշտ պայման է, սակայն այն պիտի իրականացվի ողջամիտ կերպով 

և ողջամիտ տեղում: Հանքերի քանակությունը պետք է լինի սահմանափակ, արդյունահանումը պետք է լինի խիստ 

սահմանափակ: Հանքարդյունահանումը պետք է ենթադրի ՀՀ-ում հանքանյութի մշակում, ոչ թե հանքահումքի 

արտահանում: 

6. Հանքարդյունահանում ունենալը պետության տնտեսական զարգացածության ցուցիչներից մեկն է: Սակայն երբ այն 

վերածվում է անկառավարելի, աղտոտող ու անվերահսկելի գործունեության, ինչպիսին այժմ է, ավելի լավ է ապրել 

առանց տնտեսական աճի կամ զարգացման:  Պետք է ընտրել կամ պատասխանատու՝  առաջին հերթին չաղտոտող 

հանքարդյունահանում, կամ աղտոտող հանքարդյունահանման բացառում: 
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38%

36%

18%

8%

0% 10% 20% 30% 40%

Իրարիցտարբեր և չկրկնվողայլ պատասխաններ

Աշխատատեղերիստեղծում

Սոցիալականվճարներ, Աշխատատեղերի
ստեղծում

Սոցիալականվճարներ, Աշխատատեղերի
ստեղծում, Կանաչ գոտիներիավելացում

5. Ի՞նչ օգուտներկարող են ունենալ համայնքներըարդյունահանող
ընկերություններից։

Իրարից տարբեր և չկրկնվող այլ պատասխաններ` 
  

1. Մինչ օրս  համայնքներին, շրջակա միջավայրն անխնա աղտոտելով այնքան (հիմնականում չգնահատված),  վնաս է 

հասցվում, որ նշված  օգուտները դառնում են  երկրորդական: 

2. Սուբվենցիաներ, առողջապահական և բնապահպանական ծրագրեր իրականացման համար 

3. Ռոյալթիներ 

4. Աշխատատեղերի ստեղծում, Համայնքներին խաբում են՝ տեղական ղեկավարների և կառավարության հետ ձեռք-ձեռքի 

տված։ Իրականում․ հնարավոր է և հանքերը շահագործողները շահույթ ունենան և համայնքները զարգանան՝ եթե 

իրավական պետություն ունենանք և մեզ համար որոշումներ կայացնողները ելնեն շծետականության ամարպնդման և ոչ 

թե իրենց անձնական շահերից․․․ 

5. Սոցիալական վճարներ, Ռոյալթիներ, Կանաչ գոտիների ավելացում 

6. Սոցիալական վճարներ, Աշխատատեղերի ստեղծում, Համայնքները հանքարդյունահանումից օգուտ չունեն, Կանաչ 

գոտիների ավելացում 

7. Աշխատատեղերի ստեղծում, սոց.վիճակի բարելավում 

8. Սոցիալական վճարներ, Աշխատատեղերի ստեղծում, Համայնքում անշարժ գույքի գնի աճ 

9. Համայնքները հանքարդյունահանումից օգուտ չունեն, Կանաչ գոտիների ավելացում 

10. Սոցիալական վճարներ, Աշխատատեղերի ստեղծում, ներդրումներ՝ համայնքում, սոցիալական ծրագրերի 

իրականացում, ինչպես նաև՝  այլ վճարումներ (վարձակալական և (կամ) կառուցապատման վճարներ) համայնքային 

բյուջե 

11. Համայնքները հանքարդյունահանումից օգուտ չունեն, Աշխատատեղերի ստեղծումն առողջության հաշվին, անընդունելի 

է, եթե ոչ մի նորմ չի պահպանվում 

12. Սոցիալական վճարներ, Կանաչ գոտիների ավելացում 

13. Աշխատատեղերի ստեղծում, Ռոյալթիներ, Կանաչ գոտիների ավելացում, Եթե խոսքը գնում է օգուտ-վնաս վերլուծության 

մասին, ապա համայնքը ընդհանրապես կարող է օգուտներ չունենալ, կարող է նաև հսկայական օգուտներ ունենալ։ 

Կարող են շատ սուբյեկտիվ լինել օգուտներն ու վնասները յուրաքանչյուր դեպքում։ Օգուտներ ունենալը նաև կախված է 

համայնքից։ 

14. Սոցիալական վճարներ, Կանաչ գոտիների ավելացում, Համայնքի բնակիչների համար նորմալ առողջապահական 

ապահովագրության ապահովում` հնարավոր հիվանդությունների արագ հայտնաբերման և պրոֆիլակտիկ 

հետազոտությունների համար։ 
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2. Հանքարդյունաբերության ոլորտի վերաբերյալ տեղեկատվության թափանցիկություն 

և հասանելիություն (հարցեր 6, 7) 

 

Հանքարդյունաբերողների վճարների մասին տեղեկանալու համար պատասխանորդների 

61%-ը նշել է, որ կօգտագործի ԱՃԹՆ վեբկայքը, 23%` կօգտվի լրատվամիջոցներից, 

մինչդեռ 9%-ին ընդհանրապես չեն հետաքրքրում այդ տվյալները: 
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37%

13%
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Ոչ

Դժվարանում եմ պատասխանել

Այո

6. Արդյոքհանրությանըհասանելի՞ է հանքարդյունահանող
ընկերություններիպետականվճարումների մասին

տեղեկատվություն։

61%

23%

9%

7%

0% 100%

Արդյունահանող ճյուղերի թափանցիկության
նախաձեռնության (ԱՃԹՆ-ի) հայաստանյան

կայք

Մամուլ

Չեմ տեղեկանում

Իրարիցտարբեր և չկրկնվողայլ
պատասխաններ

7. Անհրաժեշտությանդեպքում, ի՞նչ միջոց կընտրեքՀայաստանում
հանքարդյունահանողընկերություններիպետականվճարումների

մասինտեղեկություններստանալու համար։

Իրարից տարբեր և չկրկնվող այլ պատասխաններ`

1. Բնապահպանական Ճակատ,ֆեյսբուք
2. Գավառի Օրհուս կենտրոն
3. ինֆորմացիոն թերթիկների (բրյոշուրներ) 

տարածքում գոնեազդակիր համայնքերի
բնակիչների շրջանում

4. Մամուլը կարող է այդ դերը կատարել, 
սակայն Հայաստանում այն ծառայում է
ընդերքը կողոպտողներին:

5. որոնողական համակարգ, տեղեկատուներ
6. analytic reports by e-mail
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3. Շրջակա միջավայրի կառավարում և մշտադիտարկում (հարցեր 8, 9 և 18-21) 

 

Պատասխանորդների 62%-ը կարծում է, որ հանքարդյունաբերության ոլորտի նկատմամբ 

ավելի մեծ հսկողություն է անհրաժեշտ դրա` շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության 

տեսանկյունից։ 63%-ը դժվարացել է նշել որևէ պետական լծակ, որ շրջակա միջավայրի 

կառավարմամբ է զբաղվում: 52%-ը կարծում են, որ պետական վերահսկողությունը չունի 

քաղհասարակության միջամտության կարիքը։ 

 

Ընդհանուր առմամբ, պատասխանների ավելի քան 60%-ը նշում է շրջակա միջավայրի 

մշտադիտարկումների և կառավարման վերաբերյալ իրազեկվածության բարձրացման 

կարիք:   

 

 

62%

21%

9%

3%

1%

1%

1%

1%

0% 20% 40% 60% 80%

Բնապահպանական ազդեցություն

Արդյունահանման ծավալների
թափանցիկություն

Ֆինանսականթափանցիկություն

Իրական սեփականատերերի
նույնականացում

Բոլոր ուղղությունները կարևոր են

Բնապահպանական ազդեցություն և
արդյունահանման ծավալների…

բոլոր նշվածներում

Բոլոր դեպքերում և ոչ միայն

8. Հանքարդյունահանմանոլորտումորտե՞ղեքտեսնում
վերահսկողությունըուժեղացնելուառավելագույնկարիքը։
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63%

22%

6%

5%

5%

0% 20% 40% 60% 80%

Դժվարանում եմ պատասխանել

Բնապահպանությաննախարարությանև կից
տեսչություններիվերահսկողություն

Օրենսդրությանմասշտաբով ռազմավարական
պլանավորումներ

ՇՄԱԳ գործընթաց և մոնիթորինգ

Իրարիցտարբեր և չկրկնվողայլ
պատասխաններ

9. Պետականբնապահպանականկառավարման
ի՞նչ գործիքներգիտեք: 

68%

9%

7%

6%

6%

4%

0% 20% 40% 60% 80%

Դժվարանում եմ պատասխանել

Տեխնիկականև մարդկային ռեսուրսների
անբավարարվածություն

Պետականթերի օրենսդրականհամակարգ և
անտարբերություն

Երկրային ռեսուրսների որակական
փոփոխություններ

Տվյալների հավաքագրում և հասանելիություն

Իրարիցտարբերվող և չկրկնվողայլ
պատասխաններ

19. Որո՞նքեն Հայաստանում բնապահպանականմշտադիտարկման
(մոնիթորինգի) հիմնականմարտահրավերները: Նշեքմինչևերեք

օրինակ։

Իրարից տարբեր և չկրկնվող այլ 

պատասխաններ` 

 

1. Թափոնների մաքրման կայաններ 

2. Հայկական բնապահպանական 

ճակատ 

3. Հասարակության իրազեկման 

բարձրացում և մասնակցության 

ընդլայնում 

4. ԵԱՀԿ Օրհուս թիմ 

Իրարից տարբեր և չկրկնվող այլ 

պատասխաններ` 

 

1. Եռամսյա մոնիթորինգի համակարգը 

գրեթե նոր է ներդրված: Դեռ բազմաթիվ 

աշխատանքներ են անհրաժեշտ 

պետական մարմինների 

կարողությունների բարելավման համար։ 

2. Համագործակցություն ՔՀԿ-ների և 

համայնքների  բնակիչների հետ 

համագործակցության խթանում 

3. Արդեն խոսեցի հիմնախնդիրների 

հիմնախնդրի մասին 
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4. Հայաստանում ՇՄԱԳ գործընթացը (հարցեր 10-13) 

 

Պատասխանորդների մոտավորապես 60%-ը դժվարացել է առանձնացնել ՇՄԱԳ 

իրականացնելու մարտահրավերները, և 34%-ը ցանկություն են հայտնել զարգացնելու 

ՇՄԱԳ գործընթացների մասին իրենց գիտելիքները և հմտությունները:  

 

 

32%

68%

21. Ձերկարծիքովհասանելի՞ ենարդյոքմշտադիտարկման
(մոնիթորինգի) արդյունքները

Այո

Ոչ

11%

9%

9%

10. ՁԵրկարծիքըՀայաստանում շրջակամիջավայրիվրա
ազդեցությանգնահատման (ՇՄԱԳ) գործընթացիվերաբերյալ

ՇՄԱԳ-ը ենթադրում է հանքարդյունահանողիհամար
ֆինանսականծախսարդյունավետության
վերլուծություն

ՇՄԱԳ-ը ենթադրում է հանքարդյունահանողիհամար
ֆինանսականծախսարդյունավետության
վերլուծություն, ՇՄԱԳ-ը պատրաստվում է
կառավարական մի մարմնի կողմից և ստուգվում է
մեկ այլ կառավարական մարմնի կողմից

Ոչ բոլոր հանքարդյունահանմաննախագծերն են
պահանջում ՇՄԱԳ
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5. Բնապահպանության և ընդերքի տեսչական մարմին (հարցեր 14-17) 

 

Պատասխանորդների մոտավորապես 60%-ը դժվարացել է նշել այն խնդիրները, որ այսօր 

ծառացել են Բնապահպանության և ընդերքի տեսչական մարմնի առջև` այսպիսով ցույց 

տալով, որ պետական այս մարմնի վերաբերյալ իրազեկվածությունը պետք է բարձրացնել: 

Ինչպես նաև, 57% դժվարացել են պատասխանել, թե ինչպես կարող են օժանդակել 

տեսչության գործունեությանը` ցույց տալով, որ պետական այս մարմնի վերաբերյալ 

գիտելիքները հարցվածների շրջանում թերի են: 

59%

10%

7%

7%

6%

5%

5%

2%

0% 20% 40% 60% 80%

Դժվարանում եմ պատասխանել

Կոռուպցիոն համակարգը և թափանցիկության
բացակայությունը

ՇՄԱԳ-իանհասանելիությունը հանրությանը

Տեխնիկական և մարդկային ռեսուրսների բացակայությունը

Ռիսկերի թերի կամ սխալ գնահատում

Բնապահպանական խնդիրները

Թերի պետական համակարգը

Իրարից տարբեր և չկրկնվող այլ պատասխաններ

11. Որո՞նքեն ՀայաստանումՇՄԱԳգործընթացիհիմնական
մարտահրավերները:

Իրարից տարբեր և չկրկնվող այլ 

պատասխաններ` 

 

1. Խանգարում են տնտեսության 

զարգացմանը 

2. Տարբեր շահերի բախում 
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62%

10%

9%

6%

6%

6%

1%

0% 20% 40% 60% 80%

Դժվարանում եմ պատասխանել

Բնապահպանական հիմնախնդիրները

Տեխնիկական և մարդկային անորակ
ռեսուրսները

Օրինականանկայունությունը

Վերահսկողություն և մոնիթորինգ

Կոռումպացված համակարգը

Երևի ցածր "աշխատավարձերը"

14. Որո՞նքեն ՀՀ Բնապահպանությանև ընդերքիտեսչական
մարմնիհիմնականմարտահրավերները:

54%

15%

11%

0% 20% 40% 60%

Վերահսկողություն իրականացնել
արդյունահանման վայրերում

Դժվարանում եմ պատասխանել

Տեսչական մարմինտրամադրել
տեղեկատվությունարդյունահանման

ծավալների մասին

15. Ինչպե՞ս կարողէ քաղաքացիականհասարակությունըաջակցել
ՀՀ Բնապահպանությանև ընդերքիտեսչականմարմնի

գործունեությանը
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6. Հանքարդյունաբերության ոլորտի վերաբերյալ ընդհանուր հարցեր և 

քաղհասարակության դերը հանքարդյունաբերության ոլորտում (հարցեր 22-24) 

 

Պատասխանների մոտ 50%-ը նշում է Հայաստանում հանքարդյունաբերության 

հիմնական հարցերի, հանքարդյունաբերողների պարտավորությունների, ինչպես նաև 

հանքարդյունաբերության ոլորտում քաղհասարակության դերի վերաբերյալ գիտելիքների 

բարելավման կարիք:  

 

49%

15%

10%

9%

8%

3%

3%

0% 20% 40% 60%

Դժվարանում եմ պատասխանել

Ոչ, չկան

Այո, կան

Իրավական գիտելիքներ

Տեղեկատվական և կազմակերպչականգիտելիքներ

Բնապահպանականգիտելիքներ

Այլ կոնկրետպատասխաններ

16. Կա՞նարդյոքգիտելիքներ, որոնքկօգնեինՁեզև Ձեր ոլորտի
ներկայացուցիչներինաջակցել ՀՀ Բնապահպանությանև ընդերքի

տեսչականմարմնիգործունեությանը:

Այլ կոնկրետ պատասխաններ՝ 

 

1. ՏԻՄ-ում ունենալ  մասնագետ  

բնապահպանի  հաստիք, 

կազմակերպել Բնապահպանության  

ոլորտին  առնչվող դասընթացներ և 

հրավիրել  մասնագետ-

գիտնականների 

2. Տեխնոլոգիական 

3. Հանրային մշտադիտարկում 



Վերապատրաստման կարիքների գնահատման զեկույց  

21 
 

 

 

7. ԱՃԹՆ գործընթացների վերաբերյալ ընդհանուր գիտելիքներ (հարցեր 25-27) 

 

Պատասխանորդների 26%-ը ծանոթ չէ ԱՃԹՆ-ի հետ, իսկ 65%-ը սխալ պատկերացումներ 

ունի դրա դերի վերաբերյալ։ Այսպիսով, 90%-ը կարիք ունի զարգացնելու ԱՃԹՆ 

գործընթացների վերաբերյալ իրենց գիտելիքները: Հատկապես 44%-ը կարիք ունի 

հասկանալու ԱՃԹՆ-ի ոլորտներին հատուկ ներգրավվածությունը: 

 

8. Հանքարդյունաբերության ոլորտի վերաբերյալ դասընթացներին մասնակցությունը 

(հարցեր 28-29 և 35) 

 

Պատասխանորդների 78%-ը երբևէ չի մասնակցել հանքարդյունաբերության ոլորտի 

վերաբերյալ դասընթացների, մինչ 11%-ը՝ միայն մեկ, 7%-ը` հատուկ ԱՃԹՆ-ի 

ուղղվածությամբ, և 4%-ը՝ այլ առնչվող թեմաներով: 47%-ի պատասխանները ցույց են 

տալիս դասընթացների մասնակցելու կարիք: 

46%

14%

11%

6%

5%

5%

4%

4%

2%

2%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

Դժվարանում եմպատասխանել

Առողջապահական, բնապահպանական և սոցիալական
ազդեցություններ

Թափանցկության և օբյեկտիվության պակաս

Վերահսկողության պակաս

Հարկերի ստվեր/ յուրացում/ օֆշորային ներդրումներ

Իրարից տարբեր և չկրկնվող այլ պատասխաններ

Քաղաքական կամքի բացակայություն/ ներկայացված
պահանջների թերի կազմավորում

Հանքերի գերօգտագործում

Օրենսդրության թերի կազմ

Հանքարդյունաբերության թափոնների կառավարման
բացակայություն

22. Որո՞նքեն ըստՁեզՀայաստանումհանքարդյունահանմանհետ
կապվածկարևորագույնխնդիրները։

Իրարից տարբեր և չկրկնվող այլ 

պատասխաններ` 

 

1. Ռազմավարության և տնտեսության 

դիվերսիֆիկացիայի բացակայում 

2. Բացասական ազդեցություն 

զբոսածրջության և 

գյուղատնտեսության վրա 

3. Բաց հանքարդյունաբերություն 

4. Տեխնիկական և մարդկային 

ռեսուրսների պակաս 

5. Հայաստանի տարածքը 

նպատակահարմար չէ 

հանքարդյունաբերության ոլորտի 

զարգացման համար: 

6. Հանքարդյունաբերությունը 

Հայաստանի համար գերխնդիր է, 

բազում օրինակներ կան 

7. Նորմերին չհետևելը 
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78%

11%

3%
5%
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28. Մասնակցե՞լ եքարդյոքհանքարդյունահանմանվերաբերող
դասընթացների։ Նշեքքանիանգամ

Ոչ մի 1 անգամ 2 անգամ 3 անգամ 4 անգամ 10 անգամ

83%

17%

0% 50% 100%

Չեմ մասնակցել

Մասնակցել եմ, իրարիցտարբեր և չկրկնվողայլ
պատասխաններ

29. Եթեմասնակցելեք հանքարդյունահանմանվերաբերող
դասընթացների, ապաի՞նչթեմաներեն ներառվածեղել ծրագրում

Իրարից տարբեր և չկրկնվող այլ պատասխաններ` 

 

1. ՇՄԱԳ 

2. Համայնքի կողմից հաշվետվությունների կազմում 

3. Հանքաարֆյունաբերության թափանցիկության հիմնախնդիրները  ՀՀ ում 

4. ԱՃԹՆ գործընթաց 

5. Հանքարդյունաբերության արդյունքում առաջացած բնապահպանական խնդիրների վերաբերյալ ՀՀ մի քանի թիրախահին 

մարզերում:  

6. ԱՃԹՆ-ի մասին, հանքարդյունաբերության  ֆինանսական թափանցիկության վերաբերյալ 

7. Հանքարդյունաբերության բնապահպանական և սոցիալական ազդեցությունը, հանքարդյունահանման տնտեսագիտություն 

8. ԱՃԹՆ`Բնապահպանական արդարադատության, գենդերային եւ մարդու իրավունքների հարցերով նիստերի իրավական 

գործիքների միջեւ սեսիայի շրջանակներում. Կիև 2017   

9. բնապահպանական  

10. ՇՄԱԳ, ԲՍԱԳ 

11. դժվարանում եմ մտաբերել 

12. 17 տարի առնչվում եմ հանքարդյունահանման իրավական գործընթացի հետ՝ տարբեր հարթություններում: 

Բնապահպանական վերահսկողության իրավական կարգավորումներ թեմայով դասավանդել եմ տեսչական մարմնի 225 

տեսուչների:  

13. ԱՃԹՆ-ի  ներդրման վերաբերյալ 

14. ԱՃԹՆ, Բնապահպանական կառավարման համակարգ,  

15. Արդյունահանող ճյուղերի թափանցիկության նախաձեռնության (ԱՃԹՆ) մասին, ներկայացվել են խնդիրները, նպատակները և 

այլն 
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9. Դասընթացների հարցում նախապատվությունները (հարցեր 30-34) 

 

Պատասխանորդների 57%-ը նախընտրում է լսարանային դասընթաց, 33%-ը` առցանց 

դասընթացներ (տեսանյութեր, pdf և այլ նյութեր), իսկ 9%-ը նախընտրում է 

համաժամանակյա առցանց դասընթացներ (Skype, Webinar, և այլն): 

 

Պատասխանորդների 78%-ը ունի կայուն և արագ ինտերնետ կապ առցանց 

դասընթացների մասնակցելու համար: Ավելի քան 55%-ը կարող է մինչև 2 օր տրամադրել 

առցանց կամ լսարանային դասընթացին: Ավելի քան 65%-ը պատրաստ են 

վերապատրաստման դասընթացի մասնակցել Երևանում կամ իրենց համայնքում: 

Տարիքային խմբերը կարող եք տեսնել գրաֆիկ 38-ում: 

 

 

61%

15%

8%

7%

6%

3%

0% 50% 100%

Ոչ, չկան

Ցանկացածթեմա

Իրարիցտարբեր և չկրկնվողայլ
պատասխաններ

Հանքարդյունաբերությանազդեցությունը
բնապահպանությանվրա

Միջազգայինփորձի ներառումը

Դժվարանում եմ պատասխանել

35. Կա՞նարդյոքհանքարդյունահանմանըվերաբերողայլ թեմաներ, 
որոնց շուրջկցանկանայիքխորացնելձեր գիտելիքները։

Իրարից տարբեր և չկրկնվող այլ պատասխաններ` 

 

1. Աղտոտված տարածքների մաքրման 

վերաբերյալ 

2. Համայնքների մասնակցությունը 

հանքարդյունաբերության կառավարման 

գործին 

3. Թույլտվությունների տրամադրում, 

հաշվետվողականություն, պետական 

մենաշնորհ հանքարդյունաբերության 

ոլորտում 

4. Մաքուր արտադրության օրինակների և 

տեխնոլոգիաների մասին 

5. Սոցիալական և տնտեսական ազդեցություն 

6. ՏԻՄ և հանքաարդյունաբերության միջև 

փոխհարաբերությունների հետ կապված 

օրենսդրությունը, հատկապես սոցիալական 

պատասխանատվության առընչությամբ 

7. Ֆինանսական հոսքեր և եկամուտներ 

համաշխարհային հանքարդյունահանման 

կտրվածքով, հանքաքարերի հարստացման 

նորագույն տեխնոլոգիաներ 
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4.2 Առաջարկություններ ԹԽ 1-ի համար վերապատրաստման դասընթացի 

թեմաների վերաբերյալ 

 

Վերապատրաստման կարիքների գնահատման արդյունքների վերլուծությունը ցույց է 

տալիս, որ ԹԽ 1-ի վերապատրաստման դասընթացները պետք է ներառեն հետևյալ 

թեմաները՝ 

• Հայաստանում հանքարդյունաբերության ազդեցությունը շրջակա միջավայրի, 

տնտեսության, և հանրային առողջության վրա 

• Մշտադիտարկումների գործընթացը Հայաստանում  

• ՇՄԱԳ գործընթացը Հայաստանում 

• Բնապահպանության և ընդերքի տեսչական մարմնի դերը 

• Քաղհասարակության դերը հանքարդյունաբերության ոլորտում 

• Քաղհասարակության դերը պետական մարմիններին օժանդակելու գործում 

• ԱՃԹՆ գործընթացը և ստանդարտը 

• ԱՃԹՆ ԲՇԽ-ի կառուցվածքը և դերը 

• ԱՃԹՆ տարեկան զեկույցները 

 

 

 

ԹԽ 1-ի պատասխանորդների կողմից առաջարկված այլ թեմաներ. 

57%

33%

9%

0% 20% 40% 60% 80%

Նախընտրում եմ իրական դասընթաց

Առցանց հասանելի նյութերի միջոցով (օր. 
PDF, տեսանյութեր և այլն)

Առցանց իրական ժամանակում (օր. Skype, 
Webinar)

31. Ի՞նչ ձևաչափովկնախընտրեքմասնակցել
հանքարդյունաբերությանվերաբերյալվերապատրաստման
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• Հանքարդյունաբերությունը կարգավորող մեխանիզմների, կարգավորող 

օրենսդրության լավագույն միջազգային փորձ 

• Ազդակիր համայնքի բնակիչների առողջության ապահովագրություն 

• Աղտոտված տարածքների մաքրումը 

• Արդյունահանվող մետաղներին ուղեկից հազվագյուտ մետաղներ  

• Օֆշորային գոտիներում գրանցվելու մոտիվացիաները 

• Նոր տեխնոլոգիաների կիրառում բնապահպանական ազդեցությունները 

նվազեցնելու համար, մաքուր արտադրության օրինակներ և տեխնոլոգիաներ 

• Կորզվող մետաղների ինքնարժեքի ձևավորումը 

• Թույլտվությունների տրամադրում 
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5 Թիրախային խումբ 2 (ԱՃԹՆ ԲՇԽ)` hարցման արդյունքների 

վերլուծություն 

 

5.1 Հարցման արդյունքների ամփոփում 

 

Երկրորդ թիրախային խմբի համար գիտելիքների բացերը գնահատվել են հետևյալ վեց 

բնագավառներում՝ 

1. Հանքարդյուաբերության ազդեցությունը շրջակա միջավայրի, տնտեսության, և 

առողջապահության վրա (հարցեր 2-4) 

2. Հանքարդյունաբերության ոլորտի վերաբերյալ տեղեկատվության 

թափանցիկություն և հասանելիություն (հարց 5) 

3. Շրջակա միջավայրի կառավարում և մշտադիտարկում (հարցեր 6, 9 և 12) 

4. Հայաստանում ՇՄԱԳ գործընթացը (հարցեր 10, 11) 

5. Հանքարդյունաբերության ոլորտի վերաբերյալ ընդհանուր հարցեր և դրանցում 

քաղհասարակության դերը (հարցեր 13-15) 

6. ԱՃԹՆ գործընթացների վերաբերյալ ընդհանուր գիտելիքներ (հարցեր 16-23) 

 

Գնահատվել են նաև հետևյալ հարցերը՝ 

7. Հանքարդյունաբերության ոլորտի վերաբերյալ դասընթացներին 

մասնակցությունը (հարցեր 24, 25) 

8. Դասընթացների հարցում նախապատվությունները (հարցեր 26-31) 

 

Ստորև ներկայացված է վերլուծությունը ամեն վերը նշված բնագավառի համար։* 

 

1. Հանքարդյունաբերության ազդեցությունը շրջակա միջավայրի, տնտեսության, և 

առողջապահության վրա (հարցեր 2-4) 

 

Հարցերին տրվել են հիմնականում իրարից տարբերվող պատասխաններ, ինչը հուշում է 

սոցիալական զարգացման և հանրային առողջության վրա հանքարդյունաբերության 

                                                           
* ԹԽ2 (ԱՃԹՆ ԲՇԽ) հարցման արդյունքների վերլուծությունը չի հավելվել դիագրամաներով, վերջիններիս բավականաչափ 
ներկայացուցչական և իլուստրատիվ չլինելու պատճառով։  
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ազդեցության, ինչպես նաև համայնքների համար օգուտների վերաբերյալ անորոշության 

մասին։  

 

2. Հանքարդյունաբերության ոլորտի վերաբերյալ տեղեկատվության թափանցիկություն 

և հասանելիություն (հարց 5) 

 

Հանքարդյունաբերողների վճարների մասին տեղեկանալու համար հարցվածների 60%-ը 

նշել է, որ կօգտագործի ԱՃԹՆ վեբկայքը, մնացած 40%` նշել է այլ առցանց ռեսուրսներ: 

 

3. Շրջակա միջավայրի կառավարում և մշտադիտարկում (հարցեր 6, 9 և 12) 

 

Հարցվածների 50%-ը կարծում է, որ հանքարդյունաբերության ոլորտի նկատմամբ ավելի 

մեծ հսկողություն է անհրաժեշտ դրա` շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության, և 50%-ը՝ 

արդյունահանման ծավալների թափանցիկության տեսանկյունից: 

 

70%-ը դժվարացել է պատասխանել, թե որոնք են Հայաստանում բնապահպանական 

մշտադիտարկման (մոնիթորինգի) հիմնական մարտահրավերները։ 

 

4. ՇՄԱԳ-ը Հայաստանում (հարցեր 10, 11) 

 

Հարցվածների միայն 30%-ն են հայտնել ցանկություն զարգացնելու ՇՄԱԳ 

գործընթացների մասին իրենց գիտելիքները և հմտությունները, մինչդեռ 40% կարծում է, 

որ հանքարդյունահանման մեջ ՇՄԱԳ գործընթացը դիտարկելն արդեն իսկ սխալ է։ 

 

5. Հանքարդյունաբերության ոլորտի վերաբերյալ ընդհանուր հարցեր և 

քաղհասարակության դերը հանքարդյունաբերության ոլորտում (հարցեր 13-15) 

 

Պատասխանների 60%-ը նշում է Հայաստանում արդյունահանող ընկերությունների՝ 

կառավարության և քաղաքացիական հասարակության առջև պարտավորությունների 

վերաբերյալ գիտելիքների հստակեցման և բարելավման կարիք։  

 

6. ԱՃԹՆ գործընթացների վերաբերյալ ընդհանուր գիտելիքներ (հարցեր 16-23) 

 

Պատասխանների 60%-ը նշում է ԱՃԹՆ գործընթացների և ստանդարտի վերաբերյալ 

գիտելիքների բարելավման կարիք։ Հստակ չէ պատկերացումը ԱՃԹՆ ԲՇԽ-ի դերի, կազմի 
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և ընթացակարգերի մասին։ Հարցվածների 40%-ն ունի ոչ ամբողջական պատկերացում 

ԱՃԹՆ տարեկան զեկույցների բովանդակության և կազմելու գործընթացի մասին։  

 

7. Հանքարդյունաբերության ոլորտի վերաբերյալ դասընթացներին մասնակցությունը 

(հարցեր 24, 25) 

 

Պատասխանորդների 50%-ը երբևէ չի մասնակցել հանքարդյունաբերության վերաբերյալ 

դասընթացների, մինչդեռ 20%-ը՝ միայն երկու անգամ, իսկ 30%-ը` 10-ից ավել անգամներ։ 

 

Պատասխանորդների 70%-ը հնարավորության դեպքում կմասնակցի 

հանքարդյունաբերության վերաբերյալ դասընթացների:  

 

8. Դասընթացների հարցում նախապատվությունները (հարցեր 26-31) 

 

Պատասխանորդների 70%-ը նախընտրում է լսարանային դասընթաց, 30%-ը` առցանց 

դասընթացներ (տեսանյութեր, pdf և այլ նյութեր)։  

 

Պատասխանորդների 80%-ը կարող է մինչև 2 օր տրամադրել առցանց կամ լսարանային 

դասընթացին: 90%-ը նախընտրում են վերապատրաստման դասընթացի մասնակցել 

Երևանում:  

 

5.2 Առաջարկություններ ԹԽ 2-ի համար վերապատրաստման դասընթացի 

թեմաների վերաբերյալ 

 

Ընդհանուր առմամբ երկրորդ թիրախային խումբը կազմող ԱՃԹՆ ԲՇԽ անդամները տվել 

են հիմնականում իրարից բավականին տարբերվող պատասխաններ, ինչը՝ հաշվի 

առնելով իրենց թիվը (10 հոգի) և նրանց մասնագիտական ներգրավվածությունը, ցույց է 

տալիս գիտելիքների բարելավման և իրազեկվածության բարձրացման կարիք։ 

 

Վերապատրաստման կարիքների գնահատման արդյունքների վերլուծությունը ցույց է 

տալիս, որ ԹԽ 2-ի վերապատրաստման դասընթացները պետք է ներառեն հետևյալ 

թեմաները՝ 
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• Հայաստանում հանքարդյունաբերության ազդեցությունը սոցիալական 

զարգացման և հանրային առողջության վրա 

• Մշտադիտարկումների գործընթացը Հայաստանում  

• ՇՄԱԳ գործընթացը Հայաստանում 

• Քաղհասարակության դերը հանքարդյունաբերության ոլորտում  

• Քաղհասարակության դերը պետական մարմիններին օժանդակելու գործում 

• ԱՃԹՆ գործընթացը և ստանդարտը 

• ԱՃԹՆ ԲՇԽ-ի կառուցվածքը և դերը 

• ԱՃԹՆ տարեկան զեկույցները 

 

Պատասխանորդների կողմից առաջարկված այլ թեմաներ. 

• Հանքարդյունաբերական թափոնների վերօգտագործում 

• Ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների ներդրում և արդյունավետության բարձրացում 

• Նոր տեխնոլոգիաների կիրառում արդյունահանման, վերահսկողության, շրջակա 

միջավայրի պահպանության մեջ: 
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ՀԱՎԵԼՎԱԾ 1. Թիրախային խմբերի հարցաշարեր  

Թիրախային խումբ 1. հարցաշար  

(ԹԽ1 առցանց հարցաշարը տեսնելու համար կարող եք այցելել հետևյալ կայքէջը) 

 

 

https://goo.gl/forms/MPKYtiq1ydGwsO9I3
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Վերապատրաստման կարիքների գնահատման զեկույց  
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Վերապատրաստման կարիքների գնահատման զեկույց  
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Վերապատրաստման կարիքների գնահատման զեկույց  
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Վերապատրաստման կարիքների գնահատման զեկույց  
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Թիրախային խումբ 2. հարցաշար  

(ԹԽ2 առցանց հարցաշարը տեսնելու համար կարող եք այցելել հետևյալ կայքէջը) 
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Վերապատրաստման կարիքների գնահատման զեկույց  
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Վերապատրաստման կարիքների գնահատման զեկույց  
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Վերապատրաստման կարիքների գնահատման զեկույց  
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Վերապատրաստման կարիքների գնահատման զեկույց  
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Վերապատրաստման կարիքների գնահատման զեկույց  
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ՀԱՎԵԼՎԱԾ 2. Թիրախային Խումբ 1-ի (ՔՀԿ-ներ, ՔԵԿ-եր, ազդակիր 

ՏԻՄ-եր) մասնակից կառույցների ցանկ 

Քաղհասարակություն 

1 Հայկական սահմանադրական իրավապաշտպան կենտրոն acrpcngo@gmail.com 

2 Ժուռնալիստների «Ասպարեզ» ակումբ admin@asparez.am  

3 «Հայ առաջադեմ երիտասարդություն» ՀԿ apy@apy.am  

4 Սյունիքի քաղաքացիական կրթության կենտրոն հասարակական 

կազմակերպություն aramgum@gmail.com  

5 «Արեգունի» ՀԿ  Areguni-2@mail.ru  

6 «ԱՐԿ» բնապահպանական ՀԿ arkarmenia@gmail.com  

7 «Հայաստանի կանաչների միություն» ՀԿ (NGO) armgreen36@gmail.com  

8 Դիլիջանի երիտասարդների համագործակցության կենտրոն ՀԿ artur.ghazaryan@yccd.am  

9 «Հանուն մարդկային կայուն զարգացման» ասոցիացիա ashd.armenia@yahoo.com  

10 Ժուռնալիստների «Ասպարեզ» ակումբ asparezclub@gmail.com  

11 Բիզնեսի աջակցման կենտրոն bsc@bsc.am  marketing@bsc.am  

12 «Համայնքային համախմբման և աջակցության» կենտրոն ccdi@ccdi.am  

13 Հայկական բնապահպանական ցանց contact@armenia-environment.org  

14 «Ուան Արմենիա» հիմնադրամ contact@onearmenia.org 

15 Կանանց ռեսուրս կենտրոն contact@womenofarmenia.org  

16 Հայաստանում ազգային ջրային համագործակցություն cwp.armenia@gmail.com  

17 Էկոլոգիական իրավունքի կենտրոն elrc@ysu.am  

18 «Իրավունքի Եվրոպա» ՀԿ europeinlaw@gmail.com  

19 Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն foi@foi.am  

20 «Ապագան քոնն է» բարեգործական սոցիալական ՀԿ future@ftr.am 

21 Հայկական սահմանադրական իրավապաշտպան կենտրոն gmanoukianacrpc@gmail.com  

22 Գորիսի մամուլի ակումբ gorispressclub@gmail.com  

23 «Երիտասարդ ինժեներների ասոցիացիա» ՀԿ h.karapetyan@engineers.am  

24 «Աշխատողների իրավունքների պաշտպանություն միավորում» ՀԿ hamk@hamk.am  

25 Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակ hcav@hcav.am  

26 Հյուման ռայթս հաուս Երևան hrhyerevan@gmail.com  

27 Երևան Օրհուս կենտրոն info@aarhus.am  

28 Իրավաբանների հայկական ասոցիացիա info@armla.am  

29 Համայնքների ֆինանսիստների միավորում info@cfoa.am  

30 «Էկոգլոբ» օրգանական սերտիֆիկացման մարմին info@ecoglobe.com  

31 «Հզորացնենք Հայաստանը» ՀԿ info@empowerarmenia.com  
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32 «Եվրոպական ինտեգրացիա» info@europeanintegration.am  

33 «Ընդդեմ իրավական կամայականության» ՀԿ info@favl.am 

34 Վայրի բնության և մշակութային արժեքների պահպանման 

հիմնադրամ info@fpwc.org  

35 «Կանաչ դար» ՀԿ info@green-age.info  

36 
Գործընկերություն և ուսուցում /ԳՈՒՄ ՀԿ 

info@gumiso.am, 

artashesgum@gmail.com 

37 Հայաստանի երիտասարդական հիմնադրամ info@heh.am 

38 «Հետաքննող լրագրողներ» ՀԿ info@hetq.am  

39 Մարդու իրավունքների և ժողովրդավարության ինստիտուտ info@idhr.am  

40 Իզմիրլյան հիմնադրամ info@izmirlianfoundation.am  

41 Հանրային լրագրության ակումբ info@pjc.am  

42 «YES Armenia»ծրագիր info@reforms.am 

43 Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ atdf@atdf.am  

44 Գործընկերություն հանուն գյուղական համայնքների 

բարգավաճման info@smednc.am  

45 Support to Communities info@stc.am  

46 «Տապան» էկո-ակումբ info@tapan.am  

47 Հարկ վճարողների պաշտպանություն info@taxpayers.am  

48 «Ուրբան» կայուն զարգացման հիմնադրամ info@urbanfoundation.am  

49 Հայաստանի երիտասարդ կենսաբանների ասոցիացիա info@yba.am 

50 Երևանի պետական համալսարան info@ysu.am  

51 «Ջերմուկի զարգացման կենտրոն» ՀԿ infojermuk@gmail.com  

52 «Էկոլուր» ingazarafyan@gmail.com  

53 Իրավունքների Տեղեկատվական Կենտրոն /ԻՏԵԿ/  itekngo@gmail.com  

54 «Ջինիշյան» հիշատակի հիմնադրամ jmf@jinishian.am  

55 «Խազեր» էկոլոգամշակութային ՀԿ khazer@nature.am  

56 «Խուստուփ» բնապահպանական ՀԿ khustup.ngo@mail.ru  

57 «Էյ Թի Փի» բարեգործական հիմնադրամ kristine@armeniatree.org 

58 «Կապանի կանանց ռեսուրս կենտրոն» ՀԿ kwrc@rambler.ru 

59 «Ախուրյան» ԵՀԿ Ls.igityan@gmail.com  

60 «Իրավունքների պաշտպանություն առանց սահմանների» ՀԿ  lusine@prwb.am  

61 Հակակոռուպցիոն կենտրոն m.atovmyan@ayla.am  

62 «Փաստաբանների միջազգային միություն (համագործակցություն)» 

ՀԿ mcca@mail.ru  

63 Մեղրիի կանանց ռեսուրս կենտրոն meghriwomen@gmail.com 

64 ԷկոԼաբ mkrtchyan@ecolab-program.net  
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65 «Նոր ագրո և աջակցություն» ՀԿ newagros@gmail.com 

66 «Ագրոբիզնեսի հետազոտությունների և կրթության միջազգային 

կենտրոն» հիմնադրամ Info@icare.am 

67 Երիտասարդ բնապահպան իրավաբանների և տնտեսագետների 

ասոցիացիա ngo.ayele@gmail.com  

68 «Հասարակական ձայն» ՀԿ ngocenter@ngoc.am  

69 ՀԱՀ Թրփանճեան հասարակական ուսումնասիրությունների 

կենտրոն (TCPA) nminasyan@aua.am  

70 «Հայ կանայք հանուն առողջության և շրջակա միջավայրի» 

(ՀԿՀԱԱՇՄ) office@awhhe.am  

71 «Կանաչ արահետ» գյուղատնտեսության աջակցության 

հասարակական կազմակերպություն office@greenlane.am  

72 Մեդիա նախաձեռնությունների կենտրոն office@mediainitiatves.am  

73 «Առաքելություն Հայաստան» ՀԿ org@ngo.mission.am  

74 Կայուն զարգացման կենտրոն rubmov@ysu.am,info_sdc@aarhus.am  

75 Հայաստանի գործատուների հանրապետական միություն Armenia ruea@employers.am  

76 «Բարելավենք մեր գյուղը» ՀԿ secretariat@democracyendowment.eu 

77 Ստեփանավանի տուրիստական և տեղեկատվական կենտրոն stepanavaninfo@gmail.com 

78 «Սյունիք-Զարգացում» ՀԿ syunikngo@gmail.com 

79 «ՄԵՆՔ» Լոռու մարզի երիտասարդական ՀԿ We.youth.ngo@gmail.com  

80 Կանանց աջակցման կենտրոն/ «Անահիտ» ՀԿ wsc.armenia@gmail.com  

81 Եղվարդ երիտասարդական-բնապահպանական ՀԿ yeghvardhk@gmail.com  

82 «Կանաչների միություն» ՀԿ yeranos@armgreen.arminco.com 

83 Գյումրու երիտասարդական նախաձեռնությունների կենտրոն yic@yic.am  

84 «Հասարակական երկխոսությունների և նախաձեռնությունների 

կենտրոն» ՀԿ ccdi@ccdi.am  

85 «Գորիսի քաղաքացիական կրթության կենտրոն» ՀԿ sisied@frenet.am  

86 Լեռնագործների, մետալուրգների և ոսկերիչների 

արհեստակցական միություն tummjra@mail.ru 

87 Armenian Aarhus Centers aarhusnews@gmail.com  

88 Support to Lori Region Communities AGLMN-BH@mail.ru  

89 Armenian Young Lawers' Association, Kapan aniasatryan1989@gmail.com  

90 Save Teghut Civic Initiative annashahnazaryan@gmail.com  

91 Pan-Armenian Environmental Front (PAEF) armecofront@gmail.com  

92 Sustainable development  NGO armenparsadanyan@gmail.com  

93 Organization For Security And Cooperation In Europe, Representative 

Office in Kapan armensh@yahoo.com  

mailto:ngo.ayele@gmail.com
mailto:ngocenter@ngoc.am
mailto:nminasyan@aua.am
mailto:office@awhhe.am
mailto:office@greenlane.am
mailto:office@mediainitiatves.am
mailto:org@ngo.mission.am
mailto:rubmov@ysu.am
mailto:ruea@employers.am
mailto:secretariat@democracyendowment.eu
mailto:We.youth.ngo@gmail.com
mailto:wsc.armenia@gmail.com
mailto:yeghvardhk@gmail.com
mailto:yic@yic.am
mailto:ccdi@ccdi.am
mailto:sisied@frenet.am
mailto:tummjra@mail.ru
mailto:aarhusnews@gmail.com
mailto:AGLMN-BH@mail.ru
mailto:aniasatryan1989@gmail.com
mailto:annashahnazaryan@gmail.com
mailto:armecofront@gmail.com
mailto:armenparsadanyan@gmail.com
mailto:armensh@yahoo.com


Վերապատրաստման կարիքների գնահատման զեկույց  

50 
 

94 “The Greens Union of Armenia” NGO armgreen@ipia.sci.am 

95 Regional Development Center arpa@list.ru  

96 Ecoright NGO/Save Teghut Civic Initiative art.grigorian@gmail.com 

97 Civil Voice babken@civilvoice.am  

98 Business Support Center bdsc@lori.am  

99 “Bird lovers Center” NGO birdlovers@rambler.ru 

100 “Ecological Academy” NGO ecoacad@yahoo.com  

101 Ecological Security and Democracy Development NGO NGO ecolodemo@gmail.com  

102 Association of Environmental Lawyers and Economists  erikgrig@gmail.com 

103 
Regional Monitoring Institute NGO 

garegin91navasardyan@gmail.com , 

ardadoyan@gmail.com 

104 Kapan Civic Youth Center gaybabayan@gmail.com  

105 Shushan NGO h.narine@list.ru  

106 Workers’ Rights Protection Union  NGO heghinemnatsakanyan@gmail.com  

107 Mission Armenia NGO Hrayr.khachatryan.1981@mail.ru  

108 Alaverdi Aarhus Center anushevoyan@gmail.com 

109 Aparan Aarhus Center aparan.aarhus@mail.ru 

110 Ararat Aarhus Center info_ararat@aarhus.am  

111 Dilijan Aarhus Center  albertharoyan@gmail.com 

112 Gavar Aarhus Center info@blejan.org blejanli@gmail.com 

113 Gyumri Aarhus Center info_gyumri@aarhus.am  

114 Hrazdan Aarhus Center manahit84@mail.ru 

115 Idjevan Aarhus Center david.ghazaryan.83@mail.ru 

116 Kapan Aarhus Center info_kapan@aarhus.am  

117 Stepanavan Aarhus Center manya_lore@yahoo.com 

118 Vanadzor Aarhus Center info_vanadzor@aarhus.am  

119 Yeghegnadzor Arhus Center hrachqocharyan@mail.ru 

120 Yeghvard Aarhus Center ruzannamanyan@gmail.com 

121 Yerevan Aarhus Center info@aarhus.am  

122 “EcoLur” Informational NGO info@ecolur.org 

123 Youth Generation karinemovsisyan@rambler.ru  

124 Social Psychological and Statistical Research khnkanushm@yahoo.com  

125 Khustup environmental NGO khustup@yahoo.com  

126 Anahit NGO/ Women support center larisaparemuzyan@yandex.ru  

127 Vahagni XXI nare2004@mail.ru  

128 Center for Community Mobilization and Support oleg.dulgaryan.ccms@gmail.com  

129 Regional Monitoring Institute NGO rmi.armenia@gmail.com  

mailto:arpa@list.ru
mailto:babken@civilvoice.am
mailto:infojermuk@gmail.com
mailto:ecoacad@yahoo.com
mailto:ecolodemo@gmail.com
mailto:gaybabayan@gmail.com
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mailto:heghinemnatsakanyan@gmail.com
mailto:Hrayr.khachatryan.1981@mail.ru
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mailto:info_kapan@aarhus.am
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130 Municipal Lawyers Association sasunkhechumyan@mail.ru  

131 Turpanjian Center for Policy Analysis sclarke@aua.am 

132 New Alaverdi tatevikt1@gmail.com  

133 Turpanjian Center for Policy Analysis vgevorgyan@aua.am 

134 Network of Women’s Resource Centers winnetarmenia@gmail.com 

135 Workers’ Rights Protection Union  NGO wrpunion@gmail.com  

136 Levon Igityan  akhuryanngo@gmail.com 

 

Ազդակիր ՏԻՄ-եր 

1 Հակոբ Ավետյան sotq.gegharquniq@mta.gov.am  

2 Լավիկ Մուրադյան lusakunq.gegharquniq@mta.gov.am  

3 Արտակ Մանուկյան davoar2003@mail.ru  

4 Անահիտ Մուսինյան akhtala.lori@mta.gov.am  

5 Հեղինե Ճիճիլյան shnogh.lori@mta.gov.am  

6 Վալոդյա Ձավարյան odzun.lori@mta.gov.am  

7 Վարդան Մկրտչյան arjut.lori@mta.gov.am  

8 Գառնիկ Գրիգորյան qaraberd.lori@mta.gov.am  

9 Արայիկ Ներսիսյան loriberd.lori@mta.gov.am  

10 Ռոստոմ Քոչարյան stepanavan.lori@mta.gov.am 

11 Գոհար Թադևոսյան jermuk.vayotsdzor@mta.gov.am  

12 Գագիկ Մուշկամբարյան vayq.vayotsdzor@mta.gov.am  

13 Շմավոն Ազատյան zaritap.vayotsdzor@mta.gov.am  

14 Ռոմիկ Սարգսյան kapan.syuniq@mta.gov.am  

15 Հարությունյան Արայիկ sisian.syuniq@mta.gov.am 

16 Առաքելյան Զոհրաբ qajarancity@mail.ru  

17 Սամվելյան Արմեն Armen_samvelyan@mail.ru  

18 Առուստամյան Առուստամ gorayq@mail.ru  

19 Շահբազյան Դերենիկ smbat91@mail.ru  

20 Դանիելյան Ռոբերտ info@hrazdan.am  

21 Կառլեն Հովհաննիսյան meghradzor@mail.ru 

22 Արմինե arinj-hamaynk@mail.ru 

23 Արմեն Հովհաննիսյան armen.hovhannisyan@yerevan.am  

 

ՔԵԿ-եր 

1 Անուշ Մարտիրոսյան gyumricentercyc@gmail.com  

2 Վարդուհի Անանյան vanadzorqek@gmail.com  

mailto:sasunkhechumyan@mail.ru
mailto:tatevikt1@gmail.com
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3 Սուսաննա Մատինյան armavircenter.cyc@gmail.com  

4 Նարեկ Մուրադյան gavarcenter@gmail.com 

5 Լիլիթ Խաչատրյան Yeghegnadzorcenter@gmail.com 

6 Սվետլանա Գրիգորյան kapancentercyc@gmail.com 

7 Օֆելյա Սիմոնյան artashatcenter@gmail.com 

8 Նվարդ Բոցինյան ashtarakcenter@gmail.com 

9 Հասմիկ Մանուկյան hrazdancenter@gmail.com 

10 Արփինե Երիցյան ijevancenter@gmail.com 
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ՀԱՎԵԼՎԱԾ 3. Թիրախային Խումբ 2-ի (ԱՃԹՆ ԲՇԽ) մասնակիցների 

ցանկ 

ԱՃԹՆ ԲՇԽ-ի անհատական կազմ  

ԱՃԹՆ ԲՇԽ-ի անհատական կազմը վերցվել է ԱՃԹՆ-ի հայաստանյան կայքէջից։  

 

# Անուն 

Ազգանուն 

Պաշտոն Էլեկտրոնային հասցե Ոլորտ 

1 Արարատ 

Միրզոյան 

Առաջին փոխվարչապետ, ԱՃԹՆ ԲՇԽ-ի 

նախագահ 

1st-vice-prime@gov.am Կառավարությու

ն 

2 Դավիթ 

Անանյան 

Պետական եկամուտների կոմիտեի 

նախագահ 

davit_ananyan@taxservice.am Կառավարությու

ն 

3 Իրինա 

Ղափլանյան 

Բնապահպանության նախարարի առաջին 

տեղակալ 

first.deputy-minister@mnp.am Կառավարությու

ն 

4 Վարդան 

Գևորգյան 

Էներգետիկ ենթակառուցվածքների և 

բնական պաշարների նախարարի տեղակալ 

vgevorgyan@minenergy.am Կառավարությու

ն 

5 Կարեն 

Իսախանյան 

Տարածքային կառավարման և զարգացման 

նախարարի տեղակալ 

k.isakhanyan@mta.gov.am Կառավարությու

ն 

6 Սուրեն 

Քրմոյան 

Արդարադատության նախարարի տեղակալ suren.krmoyan@justice.am Կառավարությու

ն 

7 Արման 

Պողոսյան 

Ֆինանսների նախարարի տեղակալ, ԱՃԹՆ 

ԲՇԽ-ի այլընտրանքային անդամ 

arman.poghosyan@minfin.am Կառավարությու

ն 

8 Անդրանիկ 

Աղաբալյան 

«Գեոէկոնոմիկա» ՓԲԸ-ի գլխավոր տնօրենի 

տեղակալ, ԱՃԹՆ ԲՇԽ-ի այլընտրանքային 

անդամ 

geoeconomica@mail.ru ՔՀԿ 

9 Մանվել 

Եղիազարյան 

«Մեղրաձորգոլդ» ՍՊԸ-ի գլխավոր 

հաշվապահ, ԱՃԹՆ ԲՇԽ-ի 

այլընտրանքային անդամ 

manvel200464@mail.ru ՔՀԿ 

10 Սոնա 

Այվազյան 

«Թրանսփարենսի Ինթերնեշնլ 

հակակոռուպցիոն կենտրոն» 

հասարակական կազմակերպության 

գործադիր տնօրեն 

sona@transparency.am ՔՀԿ 

11 Ինգա 

Զարաֆյան 

«Էկոլուր» տեղեկատվական 

հասարակական կազմակերպության 

նախագահ 

ingazarafyan@gmail.com ՔՀԿ 

12 Արթուր 

Համբարձումյ

ան 

«Հասարակական ձայն» հասարակական 

կազմակերպության խորհրդի անդամ 

artur.hambardzumyan.69@mail.ru ՔՀԿ 

13 Հարություն 

Մովսիսյան 

Երևանի պետական համալսարանի 

օգտակար հանածոների հանքավայրերի 

harutyunmovsisyan84@gmail.com  ՔՀԿ 

                                                           
 Աղբյուր՝ https://www.eiti.am/hy/ԲՇԽ-ի-կազմ?page=1  
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որոնման և հետախուզման ամբիոնի 

դոցենտ 

14 Պերճ 

Խաչատրյան 

«Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային 

կոմբինատ» ՓԲԸ-ի իրավաբանական 

դեպարտամենտի ղեկավար 

pertsh.khachatryan@zcmc.am Արդյունահանում 

15 Վահե 

Վարդանյան 

«Գեոմայնինգ» ՍՊԸ-ի գլխավոր տնօրեն vahe.vardanyan@gmail.com Արդյունահանում 

16 Արմեն 

Ստեփանյան 

«Լիդիան Արմենիա» ՓԲԸ-ի կայուն 

զարգացման գծով փոխնախագահ 

armen@lydianinternational.co.uk Արդյունահանում 

17 Արթուր 

Նիկողոսյան 

«Ագարակի պղնձամոլիբդենային 

կոմբինատ» ՓԲԸ-ի վարչական տնօրեն 

anikoghosyan@geopromining.com Արդյունահանում 

18 Դավիթ 

Թադևոսյան 

«Թեղուտ» ՓԲԸ-ի գլխավոր տնօրենի 

տեղակալ, ԱՃԹՆ ԲՇԽ-ի այլընտրանքային 

անդամ 

david.tadevosyan@vallex.com Արդյունահանում 

19 Արամ 

Օսիկյան 

«ԱՍՍԱՏ» ՍՊԸ-ի գլխավոր տնօրեն, ԱՃԹՆ 

ԲՇԽ-ի այլընտրանքային անդամ 

assatllc1@gmail.com Արդյունահանում 
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ՀԱՎԵԼՎԱԾ 4. Թիրախային Խումբ 1-ի (ՔՀԿ-ներ, ՔԵԿ-եր, ազդակիր 

ՏԻՄ-եր) հարցման պատասխաններ  

 

                                                           
 Թիրախային Խումբ 1-ի հարցման արդյունքները արտահայտված են տոկոսով պատասխանորդների աբբողջ թվից։ 
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