Հայաստանի Հանրապետությունում Արդյունահանող ճյուղերի թափանցիկության նախաձեռնության ներդրման շրջանակում Հայաստանի ԱՃԹՆ
ԲՇԽ-ն սահմանել է հետևյալ ազգային առաջնահերթությունները՝
1. հանքարդյունաբերության ոլորտի վերաբերյալ իրազեկվածության ապահովում
2. հանքարդյունաբերության ոլորտի վերաբերյալ թափանցիկության և հաշվետվողականության բարձրացում
3. պատասխանատու հանքարդյունաբերության մշակույթի կատարելագործում՝ միջազգային լավագույն փորձի կիրառման, իրավական
կարգավորումների բարելավման միջոցով
4. պատասխանատու ներդրողների համար մրցակցային ներդրումային միջավայրի բարելավում
5. ոլորտի շահառուների ինստիտուցիոնալ կարողությունների զարգացում

2017-2018թթ. ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՃԹՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԾՐԱԳԻՐ

Նպատակը

Մատչելի և ժամանակին
տեղեկատվության ապահովում

Հիմնավորումը. Ոլորտի
կառավարմանն առնչվող
մարտահրավերները և
խոչընդոտները

ԱՃԹՆ
ստանդարտի
պահանջը

Հ/Հ

Միջոցառում

Արդյունքը

Պատասխանատուն

Ժամկետները

Ծախսը
(ԱՄՆ
դոլար)

Ֆինանսավ
որման
աղբյուրը

Հանքարդյունաբերության
ոլորտի և ԱՃԹն-ի
վերաբերյալ մատչելի,
ժամանակին և ամբողջական
տեղեկատվության
առկայություն
1

ԱՃԹՆ պաշտոնական կայքի տեխնիկական
առաջադրանքի մշակում,
կազմակերպության ընտրության մրցույթի
անցկացում, կազմակերպության
հաստատում

տեխնիկական
առաջադրանք,
պայմամագիր
կազմակերպությամ հետ

ԲՇԽ, ՀՀ
կառավարության
աշխատակազմ/ՀԱՃԹՆ
քարտուղարություն

մայիս, 2017
հոկտեմբեր, 2017

1000 ՀՀ
պետական
բյուջե

7.1

7.1

2

ՀՀ ԱՃԹՆ-ի կայքի ստեղծում

3

Կայքի ընթացիկ սպասարկում

4

ԱՃԹՆ կայքի համալրում համապատասխան
տեղեկատվությամբ (հաշվետվությունների,
տեսագրությունների, արձանագրությունների
հրապարակում կայքում)

5

6

ՀՀ ԱՃԹՆ-ի կայք,
տվյալների բազաներ,
տվյալների բազաների
վերլուծության գործիքներ՝
տեղեկատվությունը
մատչելի տեսքով և
առցանց ներկայացնելու,
հարցումներ կատարելու,
տվյալներն ազատ
տեսնելու համար, առցանց
հաշվետվությունների
ներկայացման պորտալի
ձևավորում

ՀՀ կառավարության
աշխատակազմ/ՀԱՃԹՆ
քարտուղարություն,
ընտրված
կազմակերպություն

փետրվար, 2018

60000 Համաշխարհ
ային բանկ,
այլ դոնորներ,
ՀՀ
պետական
բյուջե

ընտրված
կազմակերպություն

Ընթացիկ

10000 Համաշխարհ
ային բանկ,
այլ դոնորներ,
ՀՀ
պետական
բյուջե

Կայքում հրապարակված
հաշվետվություններ,
տեսագրությունների,
արձանագրություններ

ԲՇԽ, ՀՀ
կառավարության
աշխատակազմ/ՀԱՃԹՆ
քարտուղարություն

Ընթացիկ

Հանքարդյունաբերության ոլորտի
վերաբերյալ տեղեկատվության մատչելի
լեզվով հրապարակում և տպագրում,
սոցիալական գովազդի պատրաստում

տեղեկատվական
թերթիկներ,
ինֆոգրամներ, ԱՃԹՆ
հաշվետվություն, ԲՇԽ
տարեկան
հաշվետվություն,
տեղեկատվական
տեսահոլովակներ

ԲՇԽ, ՀՀ
կառավարության
աշխատակազմ/ՀԱՃԹՆ
քարտուղարություն

Ընթացիկ

Հանքարդյունաբերության ոլորտի և ԱՃԹՆի վերաբերյալ քարոզչության իրականացում
և լուսաբանում սոցիալական ցանցերի
միջոցով (YouTube, Twitter, facebook և այլ
ցանցեր)

սոցիալական ցանցերում
հանքարդյունաբերության
և ԱՃԹՆ-ի վերաբերյալ
հրապարակված
տեղեկատվություն

ԲՇԽ, ՀՀ
կառավարության
աշխատակազմ/ՀԱՃԹՆ
քարտուղարություն

Ընթացիկ

45000 Համաշխարհ
ային բանկ,
այլ դոնորներ,
ՀՀ
պետական
բյուջե

Իրական սեփականատերերի
բացահայտման ճանապարհային
քարտեզի մշակում

Կոռուպցիոն ռիսկերի
նվազեցում, ներդրումային
դաշտի բարելավում և
հաշվետվողականույան
բարձրացում

7

Հաղորդակցության ռազմավարության
մշակում

Հաղորդակցության
ռազմավարության
նախագիծ

ԲՇԽ, ՀՀ
կառավարության
աշխատակազմ/ՀԱՃԹՆ
քարտուղարություն

մայիս, 2017

2000 Դոնորներ

8

Հաղորդակցության ռազմավարության
հաստատում

Հաղորդակցության
ռազմավարություն

ԲՇԽ

7.1

9

Իրազեկության բարձրացման
միջոցառումների իրականացում

Կլոր սեղաններ,
հանդիպումներ, այդ թվում
ազդակիր համայնքների
ներկայացուցիչների հետ,
հանդիպումներ կրթական
հաստատությունների հետ

ԲՇԽ, ՀՀ
կառավարության
աշխատակազմ/ՀԱՃԹՆ
քարտուղարություն

Ընթացիկ

10000 Համաշխարհ
ային բանկ,
այլ դոնորներ,
ՀՀ
պետական
բյուջե

7.1

10

ԱՃԹՆ զեկույցի պաշտոնական
ներկայացում / կոնֆերանս

ԱՃԹՆ կոնֆերանս

ԲՇԽ, ՀՀ
կառավարության
աշխատակազմ/ՀԱՃԹՆ
քարտուղարություն

հոկտեմբեր , 2018

15000 Համաշխարհ
ային բանկ,
այլ դոնորներ,
ՀՀ
պետական
բյուջե

11

Իրական սեփականատերերի
բացահայտման ճանապարհային քարտեզի
մշակում

ճանապարհային
քարտեզի նախագիծ

12

Ճանապարհային քարտեզի նախագծի
հանրային քննարկումներ

ճանապարհային
քարտեզի նախագծի
հրապարակում,
հադիպումներ

ԲՇԽ,ՀՀ
կառավարության
աշխատակազմ/ՀԱՃԹՆ
քարտուղարություն, ՀՀ
պետական
գերատեսչություններ
ԲՇԽ, ՀՀ
կառավարության
աշխատակազմ/ՀԱՃԹՆ
քարտուղարություն

հունիս, 2017

2.5

հունիս, 2017

7000 դոնորներ,
ՀՀ
պետական
բյուջե

հուլիս, 2017

1000 դոնորներ,
ՀՀ
պետական
բյուջե

ՀՀ իրավական դաշտի
ուսումնասիրություն, ԱՃԹՆ-ին
անհամապատասխանությունների և
բացերի բացահայտում

ԱՃԹՆ-ի ստանդարտի
ներդրման նպատակով
Հայաստանի
Հանրապետության
իրավական դաշտի
համապատասխանեցում

13

Իրական սեփականատերերի
բացահայտման ճանապարհային քարտեզի
հաստատում

ճանապարհային քարտեզ ԲՇԽ

14

Իրական սեփականատերերի
բացահայտման ճանապարհային քարտեզի
ներկայացում ԱՃԹՆ քարտուղարություն

ԱՃԹՆ քարտուղարություն ՀՀ կառավարության
ներկայացված
աշխատակազմ/Հճանապարհային քարտեզ ԱՃԹՆ
քարտուղարություն

15

ԲՇԽ-ի կողմից տեխնիկական
Տեխնիկական
առաջադրանքի կազմում, որի համաձայն
առաջադրանք
տեղական և միջազգային խորհրդատուները
կիրականացնեն ուսումնասիրություն
անհամապատասխանությունների
բացահայտման նպատակով

ԲՇԽ, ՀՀ
կառավարության
աշխատակազմ/ՀԱՃԹՆ
քարտուղարություն

16

Օրենսդրության ուսումնասիրություն,
Հաշվետվություն,
բացերի բացահայտում, դրանց վերացմանն գործողությունների պլան
ուղղված առաջարկությունների ներկայացում

17

Հաշվետվության և գործողությունների
պլանի ներկայացում ԲՇԽ-ին

18

ԲՇԽ-ի կողմից հաշվետվության և
գործողությունների պլանի քննարկում և
հաստատում

օգոստոս, 2017

սեպտեմբեր, 2017

2

Հաշվետվություն,
գործողությունների պլան

ապրիլ, 2017

1000 ՀՀ
պետական
բյուջե

ԲՇԽ, ՀՀ
կառավարության
աշխատակազմ/ՀԱՃԹՆ
քարտուղարություն,
փորձագետ
ԲՇԽ, ՀՀ
կառավարության
աշխատակազմ/ՀԱՃԹՆ
քարտուղարություն,
փորձագետ

դեկտեմբեր, 2017

15000 Դոնորներ

ԲՇԽ, ՀՀ
կառավարության
աշխատակազմ/ՀԱՃԹՆ
քարտուղարություն

դեկտեմբեր, 2017

դեկտեմբեր, 2017

Լավագույն միջազգային փորձի
ուսումնասիրություն և ԱՃԹՆ-ին և
պատասխանատու
հանքարդյունաբերության լավագույն
միջազգային փորձին
համապատասխանեցման
ճանապարհային քարտեզի մշակում

Պատասխանատու
հանքարդյունաբերության
գործելաոճի ներդնում

requirement 8.3.a.iii.

19

Տեխնիկական առաջադրանքի մշակում և
հաստատում

20 Ճանապարհային քարտեզի մշակում
միջազգային փորձի ուսումնասիրության
նպատակով

(4) Հայաստանի ԱՃԹՆ-ի
թեկնածության կարգավիճակի
ապահովում

21

Ճանապարհային քարտեզի հաստատում
ԲՇԽ-ի կողմից

22

Գործողությունների պլանի իրականացում

23

Մասնակցություն ոլորտին վերաբերող
քաղաքականության մշակմանը

Տեխնիկական
առաջադրանք

ԲՇԽ, ՀՀ
կառավարության
աշխատակազմ/ՀԱՃԹՆ
քարտուղարություն
Ճանապարհային քարտեզ ԲՇԽ, ՀՀ
կառավարության
աշխատակազմ/ՀԱՃԹՆ
քարտուղարություն
Գործողությունների պլան, ԲՇԽ
Բյուջե

ներգրավում, կարծիքի
ներկայացում

ԱՃԹՆ-ի ստանդարտի
ներդրում

1.1
1.4.b. ii.
1.2
1.3

24 ՀՀ վարչապետի հայտարարություն
25 ԱՃԹՆ իրազեկման միջոցառումներ
26 ԲՇԽ-ի անդամների առաջադրում
27

ԲՇԽ-ի անդամների համար դասընթացսեմինարներ

Հայտարարություն
Հանդիպումներ
Առաջադրված ԲՇԽ-ի
անդամներ
սեմինար-դասընթացներ

ԲՇԽ, ՀՀ
կառավարության
աշխատակազմ/ՀԱՃԹՆ
քարտուղարություն, ՀՀ
ԲՇԽ, ՀՀ
կառավարության
աշխատակազմ/ՀԱՃԹՆ
քարտուղարություն

ԲՇԽ-ի
խմբակցություններ
ԲՇԽ, ՀՀ
կառավարության
աշխատակազմ, դոնոր
կազմակերպություններ,
փորձագետներ

հոկտեմբեր, 2017

1000 ՀՀ
պետական
բյուջե

նոյեմբեր, 2017

5000 Դոնորներ

հունվար, 2018

դեկտեմբեր, 2018

Ընթացիկ

հուլիս, 2015
դեկտեմբեր, 2015
հունիս, 2016
մարտ-նոյեմբեր,
2016

50000 Համաշխարհ
ային բանկ,
այլ դոնորներ

1.4.b

1.4.b
1.4

1.4

28

ԲՇԽ-ի աշխատակարգի մշակում

ԲՇԽ-ի աշխատակարգի
նախագիծ

ԲՇԽ, ՀՀ
կառավարության
աշխատակազմ

սեպտեմբեր, 2016

29 ԲՇԽ-ի աշխատակարգի հաստատում
ԲՇԽ-ի աշխատակարգ
30 ԱՃԹՆ խորհրդի նիստերին մասնակցություն ԱՃԹՆ խորհրդի նիստեր

ԲՇԽ
ԲՇԽ, ՀՀ
կառավարության
աշխատակազմ

դեկտեմբեր, 2016

31

ԲՇԽ-ի նիստ

ԲՇԽ-ի նիստ

ԲՇԽ, ՀՀ
կառավարության
աշխատակազմ

27.06.2016

32

ԲՇԽ-ի առաջին պաշտոնական նիստ,
մեկնարկի միջոցառում

ԲՇԽ-ի առաջին
պաշտոնական նիստ,
մեկնարկի միջոցառում

ԲՇԽ, ՀՀ
կառավարության
աշխատակազմ

25.11.2016

24.11.2016

1.4.a. iii.

33 «ՀՀ ԱՃԹՆ բազմաշահառու խումբ
ՀՀ վարչապետի որոշում
ստեղծելու և դրա կազմը հաստատելու
մասին» ՀՀ վարչապետի որոշման ընդունում

ՀՀ կառավարության
աշխատակազմ

1.5
1.4.b.iv.

34 Հայաստանի ԱՃԹՆ-ի աշխատանքային
ծրագրի մշակում

դեկտեմբեր, 2016

1.5
1.4.b.iv.
1.4

35 Հայաստանի ԱՃԹՆ-ի աշխատանքային
ծրագրի հաստատում
36 ՀՀ ԱՃԹՆ թեկնածության հայտի մշակում

ԲՇԽ, ՀՀ
կառավարության
աշխատակազմ
ԲՇԽ
ԲՇԽ, ՀՀ
կառավարության
աշխատակազմ

դեկտեմբեր, 2016

1.4

37

ՀՀ ԱՃԹՆ թեկնածության հայտի
հաստատում

38 Դոնոր կազմակերպությունների հետ
համագործակցություն
1.4

39 ՀՀ ԱՃԹՆ թեկնածության հայտի
ներկայացում ԱՃԹՆ-ի միջազգային
քարտուղարություն
40 Հայաստանի ԱՃԹՆ քարտուղարության
հիմնում և աշխատանքների ընթացք

1.4.b.iv.
7.4

41

Հայաստանի ԱՃԹՆ-ի
աշխատանքային ծրագրի
նախագիծ
Հայաստանի ԱՃԹՆ-ի
աշխատանքային ծրագիր
ՀՀ ԱՃԹՆ թեկնածության
հայտի նախագիծ

ՀՀ ԱՃԹՆ թեկնածության ԲՇԽ
հայտ

դեկտեմբեր, 2016

դեկտեմբեր, 2016

Դոնոր
կազմակերպությունների
հետ հանդիպում
Ներկայացված ՀՀ ԱՃԹՆ
թեկնածության հայտ

ՀՀ կառավարության
աշխատակազմ

Ընթացիկ

ՀՀ կառավարության
աշխատակազմ

դեկտեմբեր, 2016

Հայաստանի ԱՃԹՆ
քարտուղարություն

ՀՀ կառավարության
աշխատակազմ

հոկտեմբեր, 2017դեկտեմբեր, 2018

ՀՀ ԱՃԹՆ ԲՇԽ-ի տարեկան հաշվետության ՀՀ ԱՃԹՆ ԲՇԽ-ի
ԲՇԽ, ՀՀ
կազմում և հաստատում
տարեկան հաշվետություն կառավարության
աշխատակազմ/ՀԱՃԹՆ
քարտուղարություն

հունվար, 2018
հունվար, 2019

120000 Համաշխարհ
ային բանկ,
ՀՀ
պետական
բյուջե

1.4.b.iv.
7.4

1.4

1.4

1.5.f

42

ՀՀ ԱՃԹՆ ԲՇԽ-ի գործունեության և ԱՃԹՆ- Հաշվետվություններ
ի ներդրման աշխատանքների,
գործողությունների պլանի մոնիթորինգի
վերաբերյալ հաշվետվությունների կազմում
(եռամսյակային, կիսամյակային, տարեկան)

43 Համագործակցություն ԱՃԹՆ-ի
միջազգային քարտուղարության և այլ
ԱՃԹՆ անդամ երկրների հետ

ԲՇԽ, ՀՀ
կառավարության
աշխատակազմ

գրություններ,
հանդիպումներ,
կոնֆերանս զանգեր

ՀՀ կառավարության
աշխատակազմ/ՀԱՃԹՆ
քարտուղարություն,
ԲՇԽ
44 Մասնակցություն ԱՃԹՆ խորհրդի
ԲՇԽ, ՀՀ
նիստերին և կոնֆերանսների
կառավարության
աշխատակազմ/ՀԱՃԹՆ
քարտուղարություն
43 ՀՀ ԱՃԹՆ ԲՇԽ-ի նիստերի անցկացում
ՀՀ ԱՃԹՆ ԲՇԽ-ի նիստեր ՀՀ կառավարության
աշխատակազմ/ՀԱՃԹՆ
քարտուղարություն,
ԲՇԽ
46 ԱՃԹՆ-ի աշխատանքային պլանի
վերանայված ԱՃԹՆ-ի
ԲՇԽ, ՀՀ
վերանայում և հաստատում
աշխատանքային պլան
կառավարության
աշխատակազմ/ՀԱՃԹՆ
քարտուղարություն
47 ԲՇԽ-ի աշխատանքային խմբերի ձևավորում
ԲՇԽ
48 2019-2020 ԱՃԹՆ աշխատանքային ծրագրի 2019-2020 ԱՃԹՆ
ԲՇԽ, ՀՀ
մշակում և հաստատում
աշխատանքային ծրագիր կառավարության
աշխատակազմ/ՀԱՃԹՆ
քարտուղարություն
49 ԱՃԹՆ անդամավճարի վճարում

ԱՃԹՆ ստանդարտին
համապատասխան ամբողջական
հաշվետվություն

ԱՃԹՆ-ի ստանդարտով
սահմանված հաշվետվության
ներկայացում, ոլորտի
վերաբերյալ ամբողջական
տեղեկատվության
հրապարակում

եռամսյակը մեկ

ընթացիկ

ընթացիկ

եռամսյակը մեկ

70000 Համաշխարհ
ային բանկ,
այլ դոնորներ

2000 ՀՀ
պետական
բյուջե

հունվար, 2018
հունվար, 2019

ընթացիկ
Oct-18

դեկտեմբեր, 2017
դեկտեմբեր, 2018

20000 ՀՀ
պետական
բյուջե

50 ԱՃԹՆ զեկույցի նախնական
ուսումնասիրություն

1.4.b.iv.

51

Անկախ ադմինիստրատորի տեխնիկական
առաջադրանքի մշակում

4.9. b.iii

52

Անկախ ադմինիստրատորի տեխնիկական
առաջադրանքի նախագծի քննարկում և
հաստատում

1.4.b.iv.

53 Անկախ ադմինիստրատորի ընտրություն
(մրցույթ և հաստատում) և ԱՃԹՆ
հաշվետվության մշակում

54

ԲՇԽ-ի կողմից հաշվետվություն
ներկայացնող պետական
գերատեսչությունների և
կազմակերպությունների ցանկի կազմում և
հաստատում, էականության սահմանում

55 Պետական գերատեսչությունների և
արդյունահանող կազմակերպությունների
կողմից ԱՃԹՆ զեկույցի համար
ներկայացվող հաշվետվությունների
ձևաչափի և հաշվետվությունների
ներկայացման ժամկետի մշակում և
հաստատում

ԲՇԽ, ՀՀ
կառավարության
աշխատակազմ/ՀԱՃԹՆ
քարտուղարություն
Անկախ
ԲՇԽ, ՀՀ
ադմինիստրատորի
կառավարության
տեխնիկական
աշխատակազմ/Հառաջադրանքի նախագիծ ԱՃԹՆ
քարտուղարություն, ՀՀ
պետական
գերատեսչություններ
Անկախ
ԲՇԽ, ՀՀ
ադմինիստրատորի
կառավարության
տեխնիկական
աշխատակազմ/Հառաջադրանք
ԱՃԹՆ
քարտուղարություն
Անկախ
ԲՇԽ, ՀՀ
ադմինիստրատորի
կառավարության
մրցույթի
աշխատակազմ/Հհայտարարություն,
ԱՃԹՆ
մրցույթ,
քարտուղարություն,
անկախ
անկախ
ադմինիստրատորի հետ
ադմինիստրատոր
կքված պայմանագիր,
ԱՃԹՆ հաշվետվության
նախագիծ
հաշվետվություն
ԲՇԽ, ՀՀ
ներկայացնող պետական կառավարության
գերատեսչությունների և
աշխատակազմ/Հկազմակերպությունների ԱՃԹՆ
ցանկ
քարտուղարություն, ՀՀ
պետական
գերատեսչություններ
հաշվետվությունների
ԲՇԽ, ՀՀ
ձևաչափ
կառավարության
աշխատակազմ/ՀԱՃԹՆ
քարտուղարություն, ՀՀ
պետական
գերատեսչություններ

1000 ՀՀ
պետական
բյուջե

նախնական
ուսումնասիրություն

հուլիս, 2017

1000 ՀՀ
պետական
բյուջե

օգոստոս, 2017

օգոստոս, 2017հուլիս, 2018

նոյեմբեր, 2017

նոյեմբեր, 2017

100000 Համաշխարհ
ային բանկ

56 ԱՃԹՆ զեկույցի համար ներկայացվող
հաշվետվությունների ներկայացման
վերաբերյալ ուսուցում պետական
գերատեսչություններ ևարդյունահանող
կազմակերպությունների համար

Ուսուցում

57

քննարկում

Հաշվետվությունների ներկայացման
իրավական հիմքերի անհրաժեշտության
քննարկում կառավարության հետ

58 Անկախ ադմինիստրատորի կողմից
կազմված ՀՀ ԱՃԹՆ հաշվետվության
քննարկում և հաստատում

ՀՀ ԱՃԹՆ
հաշվետվություն

59 Թարգմանչական աշխատանքներ

7.3

Միջոցառումների կարգավիճակը
Իրականացված
Չսկսված
Ընթացիկ

60 ՀՀ ԱՃԹՆ հաշվետվության ներկայացում
ԱՃԹՆ-ի քարտուղարություն և
հրապարակում

ՀՀ ԱՃԹՆ
հաշվետվություն

61

հաշվետվություն

ՀՀ ԱՃԹՆ հաշվետվության վերաբերյալ
ԱՃԹՆ-ի քարտուղարության
նկատառումների քննարկում և դրաց
վերաբերյալ հաշվետվության կազմում

ԲՇԽ, ՀՀ
կառավարության
աշխատակազմ/ՀԱՃԹՆ
քարտուղարություն, ՀՀ
պետական
գերատեսչություններ,
անկախ
ադմինիստրատոր
ՀՀ կառավարության
աշխատակազմ/ՀԱՃԹՆ
քարտուղարություն,
ԲՇԽ
ԲՇԽ,ՀՀ
կառավարության
աշխատակազմ/ՀԱՃԹՆ
քարտուղարություն

ՀՀ կառավարության
աշխատակազմ/ՀԱՃԹՆ
քարտուղարություն,
ԲՇԽ
ՀՀ կառավարության
աշխատակազմ/ՀԱՃԹՆ
քարտուղարություն,
ԲՇԽ

դեկտեմբեր, 2017

5000 ՀՀ
պետական
բյուջե

նոյեմբեր, 2017

հուլիս, 2018

ընթացիկ

օգոստոս, 2018

դեկտեմբեր, 2018

10000 Համաշխարհ
ային բանկ,
ՀՀ
պետական
բյուջե

