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Ինչպես պատրաստել ՌԷԳ զեկույցը

ՄԱԿ ԵՏՀ միջազգային խորհրդատուներ
ՌԷԳ‐ի գծով

Դոկտոր Մայա Գաչեչիլաձե
Պրն. Միշել Մուսիլ

Ըստ պրն Մարթին Սմութնիի և դոկտոր
Մարինա Խոտուլեվայի նյութերի



ՌԷԳ զեկույցի դերը

• ՌԷԳ զեկույցը պետք է ամփոփի բոլոր
բացահայտումները և եզրակացությունները, որոնք
ձեռք են բերվել ՌԷԳ ողջ գործընթացի ընթացքում:

• Այն ծառայում է որպես համապատասխան
իշխանությունների ու այլ շահագրգիռ կողմերի
հետ խորհրդակցությունների հիմք (սովորաբար
վերջին փուլում)



ՌԷԳ լավ զեկույցը…
• Հեշտ կարդացվող է ու հասկանալի
• Տրամադրում է բոլոր կարևոր տեղեկություններն

ու տվյալները
• Հստակ կերպով ամփոփում է

եզրակացությունները և առաջարկությունները
• Մատնանշում է, արդյոք (և ինչպես ) է որևէ ՌԷԳ

արդյունք ընդունվել ու ինտեգրվել նախագծային
պլանում կամ ծրագրում:

Միայն այդպիսի ՌԷԳ զեկույցը կարող է հանգեցնել
համապատասխան իշխանությունների ու այլ շահագրգիռ
կողմերի հետ արդյունավետ խորհրդակցությունների:



Հուշումներ

ՌԷԳ զեկույցում հստակ կերպով նկարագրեք. 
• Ինչ է առաջարկվում (կանխարգելիչ միջոցառումներ, 

մոնիտորինգի սխեմաներ, պայմաններ, որ պետք է
ընդունվեն որոշումներ կայացնողների կողմից և այլն), 

• Ինչու է դաառաջարկվում (օրինակ՝ նվազագույնի
հասցնելու համար որոշակի բացասական հետևանքներ
կամ ընդլայնելու համար դրական հետևանքները)

• Ով / որ հաստատությունները պետք է իրագործեն այս
գործողությունները (նախաձեռնող գործակալությունը, 
ծրագրի մշակողը, բնապահպանական
գործակալությունները, որոշումներ կայացնողները և այլն)

Չմոռանա՛ք ոչ տեխնիկականամփոփումը



Հուշումներ
• Մի ծանրաբեռնեք ՌԷԳ զեկույցը. դրա հիմնական մասը պետք է

լինի կարճ ու հստակ, իսկ ողջ մանրամասն վերլուծությունը և
տեղեկությունը կարելի է ներկայացնել հավելվածներում:

• Կիրառեք հասկանալի լեզու. խուսափեք առանց պատշաճ
բացատրության տեխնիկական եզրույթներ կամ հապավումներ
կիրառելուց:

• Տրամադրեք տեղեկություն ՌԷԳ գործընթացի վերաբերյալ. դրա
կառուցվածքը, պլանավորման գործընթացի հետ կապերը, 
իրականացված խորհրդակցությունները, դրանց արդյունքների
արտացոլումը ՌԷԳ զեկույցում և այլն:

• Մի մոռացեք հստակ նշել, թե որ առաջարկություններն են արդեն
իսկ ներառված պլանի կամ ծրագրի վերջնական նախագծում:

• Հստակ նշեք ցանկացած անորոշության կամ տվյալների ու
տեղեկության բացակայության մասին:



ՌԷԳ զեկույցի բովանդակությունը
(ՇՄԱԳՓ մասին օրենք, հոդված 18, 2014)

1. Հիմնադրութային փաստաթղթի` ազդեցության ռազմավարական գնահատման
հաշվետվության բովանդակությանը ներկայացվող ընդհանուր պահանջներն են.
• 1) հիմնադրութային փաստաթղթի համառոտ բովանդակությունը, նպատակը, 

կապը եւ (կամ) համապատասխանությունը տվյալ տարածքի համար հաստատված
այլ առնչվող հիմնադրութային փաստաթղթերի հետ.

• 2) հիմնադրութային փաստաթղթին առնչվող` Հայաստանի Հանրապետության
վավերացրած միջազգային պայմանագրերը եւ առնչվող այլ իրավականակտերը, 
ազդեցության ենթակատարածքին առնչվող բնապահպանական խնդիրները եւ
դրանց արտացոլումը հիմնադրութային փաստաթղթում.

• 3) հիմնադրութային փաստաթղթի շրջանակներում նախատեսվող գործունեության
ֆիզիկական բնութագրերը եւ ռեսուրսային պահանջների, օգտագործվող նյութերի, 
տեխնոլոգիական գործընթացների, արտանետումների, արտահոսքերի, 
թափոնների, արտադրական լցակույտերի, ֆիզիկական ներգործությունների եւ
արտակարգ ու վթարային իրավիճակների հնարավոր ռիսկերի նկարագրությունը.

• 4) հնարավոր ազդեցության ենթակատարածքի շրջակա միջավայրի, ինչպես նաեւ
սոցիալ‐տնտեսական իրավիճակի նկարագիրը եւ դրանց հնարավոր
փոփոխությունը` առանց հիմնադրութային փաստաթղթի դրույթների
իրականացման.

«ՌԷԳ զեկույցի բովանդակությունը» նշանակում է ՌԷԳ զեկույցում
ընդգրկվելիք տեղեկություն, այլ ոչ թե՝ փաստաթղթի կառուցվածքը



• 5) հիմնադրութային փաստաթղթի մոտեցումների բոլոր հնարավոր
տարբերակների (այդ թվում` զրոյական) համեմատությունը եւ
նախընտրելի տարբերակի ընտրության հիմնավորումը.

• 6) հնարավոր դրականազդեցությունների պահպանման եւ
ուժեղացման, բացասականազդեցությունների կանխարգելման, 
բացառման, նվազեցման եւ շրջակա միջավայրին հասցվող վնասի
հատուցման համար նախատեսվող միջոցառումները, դրանց
արդյունավետությունը, բավարարությունն ու ծախսերը.

• 7) հիմնադրութային փաստաթղթի գործողության ընթացքում
ազդեցության մշտադիտարկման (մոնիթորինգի) եւ հետնախագծային
վերլուծության ծրագիրը.

• 8) գնահատման մեթոդների, դրանց կիրառման ընթացքում ի հայտ
եկած խոչընդոտների, դժվարությունների, ներառյալ` տվյալների
բացակայության վերաբերյալ տեղեկությունները.

• 9) հաշվետվությունում ներառվածտվյալների աղբյուրների
վերաբերյալ տեղեկությունները.

• 10) հաշվետվության ամփոփ բովանդակությունը:

ՌԷԳ զեկույցի բովանդակությունը
(ՇՄԱԳՓ մասին օրենք, 2014)



Խմբային քննարկում – 10 րոպե

• Հիմնվելով ՌԷԳ զեկույցի կառուցվածքի վրա, ինչպես
սահմանված է օրենքով, խնդրում ենք մշակել
Ռազմավարության համար ՌԷԳ զեկույցի նկարագիրը

• Առաջադրանքի շուրջ աշխատելիս նշեք՝
• Ցանկացած կառուցվածքային փոփոխություն, որ

կառաջարկեիք
• Լրացուցիչ միավորներ, որ պետք է ներառվեն
• Պահանջվող տեղեկությունը տրամադրելու

եղանակը (տեքստ, աղյուսակ, նկարներ)



Հարցեր կամ դիտարկումներ

Շնորհակալություն ուշադրության համար


