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ՌԲԳ-ն պլանավորման և
որոշումների կայացման

գործընթացներում

ՌԲԳ գծով ՄԱԿ-ի ԵՏՀ միջազգային
խորհրդատուներ.

Դոկտոր Մայա Գաչեչիլաձե –

Բոժեսկու
Պրն. Մարթին Սմութնի
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• Արդյո՞ք ՌԲԳ կարիք կա, թե ոչՈւսումնասիրում

• Ի՞նչը պետք է լինի ՌԲԳ հիմքումՀիմնահարցերի
սահմանում

• Որո՞նք են ներկա կարգավիճակն ու
հնարավոր զարգացումները առանց
պլանի

Նախնական
վերլուծությւոն

• Որո՞նք են պլանից բխող էական
ազդեցությունները

Ազդեցության
գնահատում

• Ինչպե՞ս կարելի է խուսափել կամ
կանխարգելել հետևանքները

Կանխարգելման
միջոցառումներ

• Բոլոր բացահայտումների ու
առաջարկությունների ամփոփումՌԲԳ զեկույց
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ՌԲԳ-ին հատուկ փուլերն ու
վերլուծությունը



ՌԲԳ-ն և պլանավորումը

• Պլանավորման ընթացքում վերլուծվում և
առաջարկվում են զարգացման միջոցառումները:

• ՌԲԳ-ն ուսումնասիրում է պլանավորման գործընթացի
առանձին արդյունքները և կարող է առաջարկել
անհրաժեշտ փոփոխություններ:

• ՊլանավորումնՊլանավորումնՊլանավորումնՊլանավորումն ուուուու ՌԲԳՌԲԳՌԲԳՌԲԳ-նննն սովորաբարսովորաբարսովորաբարսովորաբար անցնումանցնումանցնումանցնում ենենենեն
միևնույնմիևնույնմիևնույնմիևնույն փուլերովփուլերովփուլերովփուլերով ևևևև խնդիրներովխնդիրներովխնդիրներովխնդիրներով. հիմնահարցերի
սահմանում, իրավիճակի վերլուծություն, զարգացման
տարբերակների ձևակերպում, ֆորմալ
փաստաթղթերի մշակում և այլն: 
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ՌԲԳ-ն և պլանավորումը

• Լավագույն տարբերակում ՌԲԳ-ն պետք է
իրականացվի պլանավորմանը զուգընթաց, եթե.

– Պլանավորման գործընթացը հիմնական
գործընթացն է, և

– ՌԲԳ-ն տեղավորվում է պլանավորման
գործընթացի տրամաբանության և քայլերի
շրջանակում: 

• Այսպիսով, երկու գործընթացները կարելի է դիտարկել
որպես մեկ հիմնավոր պլանավորման համակարգի
փոխլրացնող գործիքներ` առավել կայուն զարգացման
նպատակով: 

Մարտի 9-10, 2016



ՌԲԳ ներդրումը պլանների ու ծրագրերի
իրականացման ժամանակ

• ՌԲԳ-ն կանխարգելիչ միջոցառումներ է սահմանում՝
– Խուսափելու կամ նվազեցնելու համար հնարավոր

բացասական հետևանքները
– Ընդլայնելու համար հավանական դրական հետևանքները

• Կանխարգելիչ միջոցառումները կարող են տեղավորվել
– ՈւղղակիՈւղղակիՈւղղակիՈւղղակի պլաններումպլաններումպլաններումպլաններում ուուուու ծրագրերումծրագրերումծրագրերումծրագրերում, 

– ԻրականացմանԻրականացմանԻրականացմանԻրականացման ընթացքումընթացքումընթացքումընթացքում` օրինակ որպես իրականացման
պայմաններ. ոլորտներ, որոնցից պետք է խուսափել, 
նախագծերի ընտրության չափանիշներ, ԲԱԳ-ում
հասցեագրվելիք թեմաներ և այլն: 
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Հայաստանում ՌԲԳ պիլոտին առնչվող
հարցեր

• Ինչպե՞ս վստահ լինել, որ ՌԲԳ առաջարկությունները ներառված են
թափոնների կառավարման պլանավորման փաստաթղթերում և դրանց
իրականացման ընթացքում: 

• Ո ՞ վ է պատասխանատու/պատասխանատու լինելու ՌԲԳ
առաջարկությունների հասցեագրման համար:

• Որո ՞նք են թափոնների կառավարման պլանավորման փաստաթղթերի
վերջնականացման, ընդունման և իրականացման համար ակնկալվող
հետագա քայլերը:

• Ինչպե ՞ս կազմակերպել հաղորդակցումը համապատասխան
գործընկերների հետ: 
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ՀարցերՀարցերՀարցերՀարցեր կամկամկամկամ դիտարկումներդիտարկումներդիտարկումներդիտարկումներ

ՇնորհակալությունՇնորհակալությունՇնորհակալությունՇնորհակալություն ուշադրությանուշադրությանուշադրությանուշադրության
համարհամարհամարհամար!
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