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Վ Ա Ր Մ Ա Ն   Կ Ա Ր Գ 

«Հանքարդյունաբերության ոլորտի թափանցիկության բարելավում» 

ծրագրի շրջանակներում Արդյունահանող ճյուղերի թափանցիկության 

նախաձեռնությանը (EITI/ԱՃԹՆ) միանալուն ուղղված 

նախապատրաստական հարցերի քննակման նպատակով 2016 

թվականի փետրվարի 4-ին Հայաստանի հանքարդյունահանող 

կազմակերպությունների ներկայացուցիչների հանդիպման 

 

Հանդիպումը նախագահում է հրավիրող «Զանգեզուրի 

պղնձամոլիբդենային կոմբինատ» ՓԲ ընկերության ներկայացուցիչը: 

 

Հանդիպման քարտուղարի գործառույթները կատարում է հրավիրող 

«Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատ» ՓԲ ընկերության 

ներկայացուցիչը (ներկայացուցիչները): 

 

Հանդիպման նախագահողը  ներկայացնում է հանդիպման նպատակը, 

օրակարգը և օրակարգային հարցերը, կազմակերպում քննարկումներ, 

ապահովում հանդիպման բնականոն ընթացքը, ապահովում հանդիպման 

արձանագրության կազմումը: 

Հանդիպման արձանագրությունը ստորագրվում է նախագահողի և 

քարտուղարի կողմից: 

 

Հանձնաժողովի անդամների ընտրություն՝ 

 

Հանձանժողովի անդամների ընտրության հարցի շրջանակներում, 

նախագահողն առաջարկում է հանդիպմանը ներկայացված 

կազմակերպություններին առաջադրել Հանձնաժողովի անդամների 

թեկնածուներ: 

Թեկնածուների առաջադրումն իրականացվում է գրավոր կերպով՝ 

առաջադրման հայտ (համաձայն կցված ձևի) ներկայացնելու միջոցով: 

Թեկնածուների առաջադրման հայտերում պարտադիր կերպով նշվում են 

թեկնածուի անունը, ազգանունը, անձնագրային տվյալները, պաշտոնը՝ 

առաջադրող ընկերությունում, թեկնածուին առաջադրող ընկերության 

անվանումը, պաշտոնական էլեկտրոնային փոստի հասցեն: 

Հանդիպմանը մասնակցած յուրաքանչյուր ընկերություն իրավունք ունի 

առաջադրելու միայն մեկ թեկնածու: 

Թեկնածուների առաջադրման հայտերը ստորագրվում և կնքվում են 

առաջադրող ընկերության գործադիր մարմնի ղեկավարի կողմից և 

ներկայացվում «Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատ» ՓԲ ընկերության 

հասցեով (ՀՀ Սյունիքի մարզ, ք. Քաջարան, Լեռնագործների 18) կամ 

էլեկտրոնային փոստի հասցեին (pertsh.khachatryan@zcmc.am) մինչև 2016 
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թվականի փետրվարի 10-ը: Սահմանված ժամկետից ուշ ներկայացված հայտերը 

չեն ընդունվում: 

 

Թեկնածուների առաջադրման հայտերի ներկայացման ժամկետը լրանլուց 

հետո՝ մինչև 2016 թվականի փետրվարի 16-ը, «Զանգեզուրի 

պղնձամոլիբդենային կոմբինատ» ՓԲ ընկերության կողմից  ամփոփվում են 

ներկայացված հայտերը և կազմվում համապատասխան քվեաթերթիկներ՝ 

առաջադրված թեկնածուների կազմից հանձնաժողովի անդամների ընտրության 

համար և էլեկտրոնային փոստով առաքվում հանդիպմանը մասնակցած 

ընկերություններին՝ քվեարկության: 

 

Յուրաքանչյուր քվեաթերթիկ պարունակում է սահմանված կարգով և 

ժամկետում առաջադրված թեկնածուների անունները և ազգանունները՝ 

քվերակելու համար համապատասխան վանդակներով: 

Քվեարկության ընթացքում հանդիպմանը մասնակցած յուրաքանչյուր 

ընկերություն ունի չորս ձայնի իրավունք, որոնցից յուրաքանչյուրը կարող է 

տրվել առաջադրված թեկնածուներից որևէ մեկին: Հանդիպման մասնակիցն 

իրավունք չունի իր բոլոր 4 ձայները տալ թեկնածուներից մեկին: 

Քվեաթերթիկը ստացած ընկերությունը պարտավոր է քվեարկված 

քվեաթերթիկը՝ ընկերության գործադիր մարմնի ղեկավարի ստորագրությամբ և 

ընկերության կլոր կնիքով, էլեկտրոնային փոստի միջոցով ներկայացնել 

«Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատ» ՓԲ ընկերությանը մինչև 2016 

թվականի փետրվարի 18-ը: 

 

«Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատ» ՓԲ ընկերությունը, 

ներկայացված քվեաթերթիկների հիման վրա հաշվում է յուրաքանչյուր 

թեկնածուին տրված ձայների քանակը՝ այդ մասին կազմելով արձանագրություն: 

Հանձնաժողովի կազմում ընդգրկվելու համար ընտրված են համարվում 

առավելագույն ձայներ ստացած չորս թեկնածուները: 
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