
 
 
 
 
 
  
 
 
 

Շրջակա միջավայրի վրա 
ազդեցության ռազմավարական 

գնահատման գործընթացը  
Հայաստանի Հանրապետությունում 

 
 

 

 Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության 

ռազմավարական գնահատման գործընթացը ՀՀ –ում 

և այն կանոնակարգող օրենսդրական դաշտը: 

 Հայաստանին վերաբերող միջազգային 

համաձայնագրերի պահանջները ազգային 

օրենսդրությունում: 
 

- Ազգանուշ Դռնոյան 
 
 
 
 
 
 



<<Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության 
գնահատման և փորձաքննության մասին>> 
ՀՀ նոր օրենք 

 ՀՀ Ազգային ժողովի կողմից 21.06. 
2014թ. ընդունվեց <<Շրջակա 
միջավայրի վրա ազդեցության 
գնահատման և փորձաքննության 
մասին>> ՀՀ նոր օրենքի նախագիծը, 
որը  ՀՀ նախագահի կողմից 
վավերացվելուց հետո սույն թվականի 
օգոստոսի 11 ուժի մեջ է մտել: 
 



<Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության 
գնահատման և փորձաքննության մասին> ՀՀ 
օրենքից բխող ենթաօրենսդրական ակտեր, 
որոնց նախագծերը մշակման փուլում են 

 

 1.Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության 
փորձաքննության իրականացման կարգը: 

 2. Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության 
գնահատման մեթոդիկան:  

 3. Շրջակա միջավայրի վրա հնարավոր տնտեսական 
վնասի գնահատման եւ հատուցման կարգը: 

 4.Փորձաքննական եզրակացությունը ուժը կորցրած 
ճանաչելու կարգը:  

 5. Հանրային ծանուցման և քննարկումների 
իրականացման կարգը: 



  
 
 
 
շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության 
ռազմավարական գնահատում՝ հիմնադրույթային 
փաստաթղթի գործողության արդյունքում հնարավոր 
ազդեցության ամբողջական, գումարային 
գնահատման գործընթաց: որը ներառում է ՌէԳ 
հաշվետվությունը և դրա նախապատրաստման 
շրջանակների սահմանումը, հասարակայնության 
մասնակցությունների և խորհրդակցությունների 
իրականացումը, և դրա արդյունքների հաշվի 
առնումը:  



Հիմնադրույթային փաստաթղթեր 

 /օրենք/շրջակա միջավայրի վրա հնարավոր 
ազդեցություն ունեցող փաստաթղթի 
(քաղաքականություն, ռազմավարություն, 
հայեցակարգ, ուրվագիծ, բնական 
ռեսուրսների օգտագործման սխեմա, 
ծրագիր, հատակագիծ, քաղաքաշինական 
ծրագրային փաստաթուղթ) նախագիծ: և 
դրանց ցանկացած փոփոխություն: 

 /կոնվենցիա/պլաններ և ծրագրեր և դրանց 
ցանկացած փոփոխություն, որոնք 
պահանջվում են օրենսդրական, 
ենթաօրենսդրական կամ վարչական 
ակտերով և ենթակա են մշակման 
պետական լիազոր մարմինների 
կողմից`պաշտոնական ընթացակարգով 
պառլամենտի և կառավարության կողմից 
ընդունելու համար: 



 
Ռազմավարական գնահատման և 
փորձաքննության ենթակա 
հիմնադրույթային փաստաթղթեր 

 սոցիալ տնտեսական, էներգետիկայի, 
քաղաքաշինության, տրանսպորտի, կապի, 
գյուղատնտեսության, ընդերքօգտագործման, 
արդյունաբերական ճյուղերի, 
առողջապահության. բնապահպանության, 
ռեկրեացիայի, սպասարկման, 
անտառտնտեսության, թափոնների 
օգտագործման, ջրային տնտեսության 
բնագավառներին վերաբերվող 
հիմնադրույթային փաստաթղթերը: /կան որոշակի 
տարբերություններ կոնվենցիայ հետ, ՀՀ դասակարգմամբ պայմանավորված 
/օր. Կոնվենցիայում լեռնային հանույթ, օրենքում ընդերքօգտագործում, 
կոնվենցիայում; քաղաքային և գյուղական  համայքների պլանավորում և 
զարգացում օրենքում քաղաքաշինություն, սոցիալ տնտեսական ոլորտ և այլն/ 

 ՌԷԳ համապատասխան ընտրության մԵխանիզմները չկան 

 



Նախնական գնահատման հայտ 
  Փորձաքննության ներկայացվող հայտը պարունակում է՝  
 1) ձեռնարկողի անունը (անվանումը) և բնակության (գտնվելու) 

վայրը.  
 2) հիմնադրութային փաստաթղթի և (կամ) նախատեսվող 

գործունեության անվանումը և նպատակը.  
 3) հիմնադրութային փաստաթղթի և (կամ) նախատեսվող 

գործունեության ենթակա տարածքի, այդ թվում` շրջակա միջավայրի 
համառոտ նկարագիրը և իրադրության սխեման.  

 4) հիմնադրութային փաստաթղթի և (կամ) նախատեսվող 
գործունեության բնութագիրը (արտադրական հզորություններ, 
օգտագործվող բնառեսուրսներ և նյութեր, տեխնիկական և 
տեխնոլոգիական լուծումներ). 

 5) շրջակա միջավայրի վնասակար ազդեցության բացառմանը, 
նվազեցմանն ու փոխհատուցմանն ուղղված բնապահպանական 
միջոցառումների ծրագիրը.  

 6) տեղեկատվություն հանրության ծանուցման, հանրային լսումների և 
տեղական ինքնակառավարման մարմինների նախնական 
համաձայնության վերաբերյալ, եթե օրենսդրությամբ այլ բան 
նախատեսված չէ: / Օրհուս`ամենավաղ փուլ/ 
 

 



 
 
 
 
 

Նախնական գնահատման հայտ  
Փորձաքննության նախնական փուլ /կարգ; հանրային 

ծանուցում և քննարկում/  

 
 ²ÝÃáõÛÉ³ïñ»ÉÇáõÃÛ³Ý í»ñ³µ»ñÛ³É 
 Èñ³Ï³½ÙÙ³Ý í»ñ³¹³ñÓÝ»Éáõ í»ñ³µ»ñÛ³É 
  ²Ý¹ñë³ÑÙ³Ý³ÛÇÝ Ñ³Ù³ï»ùëïáõÙ ·Ý³Ñ³ïáõÙ 

Çñ³Ï³Ý³óÝ»Éáõ í»ñ³µ»ñÛ³É 
 ÐÇÙÝ³Ï³Ý ³½¹»óáõÃÛ³Ý ·Ý³Ñ³ïÙ³Ý »ÝÃ³Ï³ 

ÉÇÝ»Éáõ í»ñ³µ»ñÛ³É /ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý ³é³ç³¹ñ³Ýù 
¿ ïñ³Ù³¹ñíáõÙ Ó»éÝ³ñÏáÕÇÝ:/ 

 



Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության 
հիմնական գնահատում  

 գնահատվում է հիմնադրույթային փաստաթղթի դրույթների և 
նախատեսվող գործունեության հնարավոր ազդեցությունը շրջակա 
միջավայրի վրա, 

  բացահայտվում են հիմնադրույթային փաստաթղթի մոտեցումների և 
նախատեսվող գործունեության լուծումների այլընտրանքային 
տարբերակները և գնահատվում է դրանց ազդեցությունը շրջակա 
միջավայրի, մարդու առողջության  և սոցիալ տնտեսական 
իրավիճակի վրա, 

 կատարվում է նախատեսվող գործունեության այլընտրանքային 
տարբերակների էկոլոգատնտեսական վերլուծություն և նախընտրելի 
տարբերակի ընտրության հիմնավորում, 

  մշակվում են բնապահպանական միջոցառումներ, ներառյալ` 
ազդեցության մոնիթորինգի ծրագիր` շրջակա միջավայրի վրա 
ազդեցությունը կանխարգելելու, նվազեցնելու կամ բացառելու 
նպատակով, 

  հաշվի են առնվում ազդեցության աստիճանը` հիմք ընդունելով 
ազդեցության ենթակա տարածքի աշխարհագրական դիրքը, 
բնակչության թիվը, ազդեցության հավանականությունը, 
բարդությունը, աստիճանը, տևողությունը, հաճախականությունը և 
տարբեր ազդեցությունների գումարային բնույթը: 

 
 



Ռազմավարական գնահատման 
հաշվետվությանը ներկայացվող ընդհանուր 

պահանջները 

 1) հիմնադրույթային փաստաթղթի համառոտ 
բովանդակությունը, նպատակը, կապը   և(կամ) 
համապատասխանությունը տվյալ տարածքի համար 
հաստատված այլ առնչվող հիմնադրույթային փաստաթղթերի 
հետ, 

 2) հիմնադրույթային փաստաթղթին առնչվող` Հայաստանի 
Հանրապետության կողմից վավերացված միջազգային 
պայմանագրերը և առնչվող այլ իրավական ակտերը, 
ազդեցության ենթակա տարածքին առնչվող 
բնապահպանական խնդիրները և դրանց արտացոլումը 
հիմնադրույթային փաստաթղթում, 

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



Ռազմավարական գնահատման 
հաշվետվությանը ներկայացվող ընդհանուր 

պահանջները 

 4) հնարավոր ազդեցության ենթակա տարածքի շրջակա 
միջավայրի, ինչպես նաև սոցիալ-տնտեսական 
իրավիճակի նկարագիրը և դրանց հնարավոր 
փոփոխությունը` առանց հիմնադրույթային փաստաթղթի 
դրույթների իրականացման, 

 5) հիմնադրույթային փաստաթղթի մոտեցումների բոլոր 
հնարավոր տարբերակների (այդ թվում` զրոյական) 
համեմատությունը և նախընտրելի տարբերակի 
ընտրության հիմնավորումը: 

 6) հնարավոր դրական ազդեցությունների պահպանման 
և ուժեղացման,  բացասական ազդեցությունների 
կանխարգելման, բացառման, նվազեցման և շրջակա 
միջավայրին հասցվող վնասի հատուցման համար 
նախատեսվող միջոցառումները, դրանց 
արդյունավետությունն ու ծախսերը,  

 7) հիմնադրույթային փաստաթղթի գործողության 
ընթացքում ազդեցության մոնիթորինգի ծրագիր: 
 



Ռազմավարական գնահատման 
հաշվետվությանը ներկայացվող 

ընդհանուր պահանջները 

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

 9) հաշվետվությունում ներառված տվյալների 
աղբյուրների վերաբերյալ տեղեկությունները, 

 10) հաշվետվության ամփոփ բովանդակությունը` 
ոչ տեխնիկական լեզվով գրված: /մարդու առողջության 
վերաբերող դրույթները/ 

 



Հիմնական փորձաքննության 
գործընթաց 

 Հանրության իրազեկման և 
քննարկումների իրականացման 
ապահովում 

 Արտաքին փորձագետների 
ներգրավումը գործընթացին 

 Պետական կառավարման /առողջապահության 

նախարարություն և արտակարգ իրավ, և այլն/ և 
տեղական ինքնակառավարման 
մարմիններ մասնակցությունը  



Հանրություն 

  մեկ կամ մեկից ավելի ֆիզիկական 
կամ իրավաբանական անձ. և նրանց 
ընկերություններ, 
կազմակերպություններ կամ խմբեր` 
համաձայն ազգային օրենսդրությանը 
կամ պրակտիկայի:   

 



Հանրային ծանուցման փուլերը/ըստ ՀՀ 
կառավարություն ներկայացված որոշման 
նախագծի/ 

 1.Նախնական գնահատման փուլ 
/հանրային ծանուցում և քննարկում`  նպատակը մտադրության 

մասին  ամենավաղ փուլում տեղեկացնելն է/  

 2.Նախնական փորձաքննության փուլ 
/հանրային ծանուցում և քննարկում/ 

 3.Հիմնական գնահատման փուլ 
/ՇՄԱԳ/ /հանրային ծանուցում և քննարկում/ 

 4. Հիմնական փորձաքննության փուլ 
/հանրային ծանուցում և քննարկում/ 



Հանրային ծանուցման և քննարկումների 
իրականացման  կարգը 

 <<Հանրային ծանուցումը և քննարկումների ` 
1-ին, և 3-րդ փուլերը,  ձեռնարկողի հետ 
համատեղ իրականացնում են 
հիմնադրույթային փաստաթղթի դեպքում` 
մարզպետը,  Երևան քաղաքում՝ Երևանի 
քաղաքապետը և տվյալ  ազդակիր 
վարչական շրջանի ղեկավարը, իսկ 
նախատեսվող գործունեության դեպքում` 
ազդակիր համայնքի ղեկավարը / այսուհետ՝ 
քննարկումների պատասխանատու/>>: 



Հանրային ծանուցման և քննարկումների 
իրականացման  կարգը 

 Հանրային ծանուցման և 
քննարկումների`  2-րդ և 4-րդ 
փուլ  իրականացնում է  լիազոր 
մարմինը կամ փորձաքննական 
կենտրոնը` քննարկումների 
պատասխանատուի հետ 
համատեղ: 



Հանրային ծանուցման և 
քննարկումների իրականացման  
կարգը  
  Ձեռնարկողը, քննարկումների պատասխանատուն, 

փորձաքննական կենտրոնի մասնագետները 
պատասխանում են քննարկումների ընթացքում 
հանրության կողմից իրենց ուղղված   բոլոր 
հարցադրումներին: 

    Հանրության հիմնավոր դիտողությունները և 
առաջարկությունները ձեռնարկողի  և փորձաքննական 
կենտրոնի կողմից հաշվի են առնվում, հաշվի 
չառնելու դեպքում տրվում են հիմնավոր 
պատճառաբանումներ: 

 /Լսումների արձանագրությունը և տեսաձայնագրությունը կցվում է նախնական 
գնահատման փուլում` հայտին, ՇՄԱԳ փուլում` հաշվետվությանը:/ 



փորձաքննական Եզրակացություն 
/որոշման կայացման գործընթացում որոշիչ նշանակություն ունի և չի կրում 

խորհրդատվական բնույթ, այս պարագայում այն դառնում է նաև պլանավորման 
անբաժան մասը:/ 

Առանց փորձաքննական դրական 
եզրակացություն արգելվում է 
հիմնադրույթային փաստաթղթի 
ընդունումը կամ նախատեսվող 
գործունեության իրականացումը:  

 

 



Եվրոմիության դիրեկտիվները 

 Հայաստանի Հանրապետությունը դեռևս չունի 
իրավաբանական պարտավորություններ ՌԷԳ 
դիրեկտիվների դրույթները  ազգային 
օրենսդրությունում  ամրագրելու վերաբերյալ: 

 Ազգային օրենսդրությունը ՌԷԳ արձանագրությանը 
համապատասխանեցնելը կնպաստի աստիճանական 
եվրոպական սկզբունքների մոտեցմանը և ազգային 
օրենսդրության ինտեգրմանը` ՌԷԳ դիրեկտիվներին: 
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	Ռազմավարական գնահատման հաշվետվությանը ներկայացվող ընդհանուր պահանջները
	Հիմնական փորձաքննության գործընթաց
	Հանրություն
	Հանրային ծանուցման փուլերը/ըստ ՀՀ կառավարություն ներկայացված որոշման նախագծի/
	Հանրային ծանուցման և քննարկումների իրականացման  կարգը
	Հանրային ծանուցման և քննարկումների իրականացման  կարգը
	Հանրային ծանուցման և քննարկումների իրականացման  կարգը
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