
կնպաստի համայնք-

ների ընդգրկմանը 
Ծրագրի բոլոր փուլե-

րում. մարդիկ կարող 

են տեղեկություն 
ստանալուց բացի, 

ուղղել իրենց հուզող 
հարցերը և առա-

ջարկները:  

Գնդեվազցիները ոգե-

վորված էին. գյուղի 
«Գեոթիմ» պարային 

համույթը, որը նույն-
պես Ընկերության 

աջակցության արգա-
սիք է, գեղեցիկ 

պարով համեմեց 
Կենտրոնի բա-

ցումը: Էլ ինչ 

արարողություն 
առանց երգ ու 

պարի... 
 

Ապրիլի 9-ին Գնդեվա-
զում բացվեց Ամուլ-

սար ինֆորմացիոն 
կենտրոնը. Ընկերու-

թյունը հարակից հա-

մայնքների հետ հա-
մագործակցում է ար-

դեն մի քանի տարի և 
որդեգրել է թափան-

ցիկ և բաց աշխատա-
ոճ. ինֆորմացիայի 

մշտական հոսք և հա-
ղորդակցություն հա-

մայնքների և շահա-

գրգիռ կողմերի հետ: 
Ինֆորմացիոն կենտ-

րոնը կծառայի նույն 
նպատակին և կլինի 

բաց և մշտապես 
թարմացված տեղե-

կությունների աղբյուր 
ցանկացած մադու, 

համայնքի կամ պար-

զապես Ծրագրով 
հետաքրքրվողի հա-

մար, որը կուզենա 

կանգ առնել այստեղ և 
ստանալ բավարար 

ինֆորմացիա Ծրագրի 
տեխնիկական, սո-

ցիալական և այլ  աս-

պեկտների մասին: 

 

Կենտրոնը թեև փոքր 

է, բայց հագեցած է 
ամենատարբեր  տե-

ղեկատվական միջոց-
ներով. բրոշյուրներ, 

տեսանյութեր, գըր-
քույկներ, որոնք հույս 

ունենք,  կբավարարեն 
ամենախիստ այցե-

լուին:  Կենտրոնը նաև 

Գնդեվազում բացվեց Ամուլսար Ինֆորմացիոն Կենտրոնը 

 

Այս համարում՝  

Ամուլսար ինֆորմա-

ցիոն կենտրոն  

1 

2013թ. Մեկնարկը և 

պլանները 

1 

ՇՈՒՏՈՎ 1 

Թափանցիկ  

գործընթացներ 

2 

Գանգատ-

մտահոգություն 

2 

  

 

 

Ծրագրի շրջանակներում 

մշակվում է շահագրգիռ 

կողմե րի ներգրավման 

պլան, որը շուտով հասա-

նելի կլինի Գեոթիմի կայք-

էջում: Այն ամփոփում է 

շահագրգիռ կողմերի ներ-

գրավման և մասնակցու-

թյան գործընթացը Ծրագրի 

իրականացման ընթացքում:  

 

Գեոթիմը կշարունակի հան-

դիպումները համայնք -

ներում՝ ներկայացնելու և 

քննարկելու Ծրագրի վերջ-

նական նախագիծը: 

 

ԳԵՈԹԻՄ ՓԲԸ Ամսաթերթ, Մարտ-ապրիլ 2013, էջ 1                                                                               

2013 թ. մեկնարկը համայնքներում 

Ս.թ. ապրիլի 4-ին 

սկսվեց Ընկերության 

հերթական հանդիպում-

ները Գորայք, Սարավան 

և Գնդեվազ համայնք-

ներում:  Ներկայացվե-

ցին 2013թ. պլանները, 

հորատման աշխա -

տանքների ծավալները, 

նախատեսված սոցիա-

լական ծրագրերը,   հան-

քի ենթակառույցների 

տեղանքը և ակնկալվող 

աշխատատեղերը:  Այս  

հանդիպումները նպա-

տակ ունեին լսել հա-

մայնքներին, գրանցել 

նրանց հարցերը,  մտա-

հոգությունները և ներա-

ռել  առաջարկները  

Ծրագրի վերջնական 

նախագծում:  

 

Երեք համայնքներում էլ 

հնչեցին նմանօրինակ 

հարցեր՝ կայուն և 

մշտական աշխատա-

տեղեր, կանանց ընդգըր-

կում աշխատանքներում, 

հողերի վարձակալու-

թյան պայմանները, տե-

ղական մեխանիզա-

ցիայի օգտագործում 

աշխատանքների ժամա-

նակ: Ենթակառույցների 

հաստատումից և հա-

մապատասխան թույլ-

տվություններից հետո, 

արդեն ամռանը կարիք 

կլինի մոտ 550 մշտական 

աշխատատեղ, ևս  500՝ 

շինարարության ժա-

մանակ:   

Աշխատատեղերի առու-

մով, Ընկերությունը 

նախևառաջ կաջակցի 

հարակից գյուղերին, նե-

րառյալ   կանանց: Տարի-

քը չի սահմանափակի 

աշխատանքի հնարա-

վորությունը՝ համա-

պատասխան փորձի առ-

կայության դեպքում:  

Ինֆորմացիոն
 

կենտրոնը՝ մշտական 
և

 
թարմ 

տեղեկության 
աղբյուր և 

ընդգրկման միջոց 
 

ՇՈՒՏՈՎ 



Ընկերության կորպորատիվ պարտավորությունները և գործընթացները 

Ամուլսար—պատասխանատու հանքարդյունաբերություն և տնտեսական կայուն 
զարգացում. Լիդիանը նախատեսում է իրականացնել մոտավորապես 270 միլիոն 
դոլարի ներդրում շինարարության փուլում: Եվս մոտ 200 միլիոն դոլարի 
ներդրում ծրագրվում է իրականացնել արդյունահանման փուլում:  

 Ընկերությունը կպահ-

պանի հայցի և ներկա-

յացնողների անունների 

գաղտնիությունը :   
 Մենք ամեն միջոց կօգ-

տագործենք՝ գանգատ-

ները լուծելու համար, 

իսկ չլուծվելու կամ չհա-

մաձայնվելու դեպքում  

կընդգրկենք այլ փորձա-

գետների, չեզոք կողմերի 

կամ տեղական և շրջա-

նային իշխանության 

ներկայացուցիչների՝ 

ըստ  անհրաժեշտու-

թյան: 

 Գրավոր գանգատները 

կարող եք ներկայացնել 

Գեոթիմի կայքէջում տե-

ղակայված ձևով, կամ 

նամակի տեսքով՝ ներա-

ռելով հետևյալ տեղե-

կությունները.  

- Անուն/ազգանուն 

- Կազմակերպություն և    

պաշտոն  

- Համայնք 

- Հասցե 

- Հեռախոս, ֆաքս, էլեկ-

տրոնային փոստ 

- Պատասխանը ստանա-

լու արդյունավետ ձևը 

- Գանգատի մասին ման-

րամասներ (միջադեպը, 

տեղը, վայրը, ամսաթիվը, 

այլ): 

Կարևոր մանրամասներ 

 Բոլոր պաշտոնական և 

կոնկրետ գանգատներին 

մենք  գրավոր արձա-

գանք կտանք երկու 

աշխատանքային օրվա 

ընթացքում,  որտեղ 

կնշենք խնդրի լուծման 

ժամկետը, իսկ պատաս-

խան նամակում կտրա-

մադրենք լրացուցիչ տե-

ղեկություն, կամ ցու-

ցումներ՝ խնդիրը լուծե-

լու վերաբերյալ: 
 

 Անանուն նամակները 

նույնպես կընդունենք, 

սակայն որպես մեկնա-

բանություն և կգրան-

ցենք առանձին և դրանց 

պաշտոնական պատաս-

խան չի տրվի: 
 

Գ ա ն գ ա տ ն ե ր ը 
ն ե ր կ ա յ ա ց ն ե լ ո ւ 

մեխանիզմի  նպատակն է ապահովել 

ազդակիր համայնքների ընդգրկումը 

Ծրագրի ընթացքում:  Սա պաշտոնական 

գործընթաց է, որով ազդակիր համայնք-

ները և անհատները կարող են հաղորդել 

իրենց դժգոհությունը կամ կոնկրետ 

գանգատը Ընկերությանը, որի արդյուն-

քում տրամաբանական  ժամկետներում 

երկկողմանի ընդունելի լուծումներ 

կառաջարկվեն:  

Այս մեխանիզմից կարող է օգտվել ամեն 

ոք՝ առանց որևէ մտավախության:  

Քաջալերում ենք Ձեր գանգատները ներ-

կայացնել գրավոր, Համայնքների հետ 

կապի պատասխանատուին: Մենք 

կանոնավոր    կգրանցենք բոլոր  գան-

գատները կամ խնդիրները տվյալների 

բազայում: Ընկերությանը ներկայացված 

ընդհանուր բնույթի  առաջարկները 

նույնպես կգրանցվեն, սակայն ոչ որպես 

գանգատ:   

Այս գանգատը կարող է լինել Ընկերու-

թյան գործունեության հետ կապված 

իրական, կամ ազդեցության վերաբերյալ 

ենթադրությունների և ընկալումների 

արդյունք:     
Մեզ համար Ձեր մտահոգությունը կամ 

գանգատը կարևոր է. ուստի մենք 

կլսենք, կգնահատենք դրանք և 

լուծումներ կառաջարկենք:  
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Գանգատ , մտահոգու-

թյուններ 

Գանգատների մեխանիզմը 

շահագրգիռ կողմերի բողոք  

մտահոգություններին ար-

ձագանքելու և խնդիրներին 

լուծում տալու Ընկերության 

պարտավորությունն է:   

 

Ի՞նչ է գանգատը – կոնկրետ 

դժգոհոգություն, մտահո-

գություն կամ բողոք Գեո-

թիմի գործունեության շուրջ 

ազդակիր խմբի կամ  ան-

հատի կողմից:  
 

Գանգատը  Ընկերության  

վերաբերյալ ընդհանուր 

հարց, մեկնաբանություն 

կամ առաջարկ ՉԷ: Այն 

օգնության, աջակցության 

հայց կամ խնդրանք ՉԷ:  

 

Ու՞մ պետք է դիմել 
գանգատի դեպքում   
 Համայքների հետ կապի 

պատասխանատուին,    

 համայնքներում տեղա-

դրված տուփերի, և 

 Գեոթիմի կայքի միջոցով. 

http : / /www.geoteam.am/

c o n t a c t s / g r i e v a n c e -

mechanism.html 

 

Ներկայացված դժգոհությու-

նը կամ մտահոգությունը 

որևէ կերպ ՉԻ օգտագործվի 

այն ներկայացնող անձի 

կամ խմբի դեմ:  
 

Գանգատների այս գործըն-

թացը և դրանց գրանցումը 

կարևոր է, որպեսզի խնդիր-

ներըհասկացվեն, գնահատ-
վեն և լուծվեն::  

http://www.geoteam.am/contacts/grievance-mechanism.html
http://www.geoteam.am/contacts/grievance-mechanism.html
http://www.geoteam.am/contacts/grievance-mechanism.html



