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ԸՆԹԱՑՔ

• Մոտավորապես 1900  էլեկտրոնային նամակների փոխանակում:

• Կոնցեպցիա եվ որոշակի առաջարկություններ միջազգային
փորձագետների կողմից.

– “Հայաստանի Հանրապետության Շրջակա միջավայրի վրա
ազդեցության գնահատման և փորձաքննության մասին ՀՀ օրենքի
նախագծի գնահատման վերաբերյալ հաշվետվություն”, 
“Ռազմավարական էկոլոգիական գնահատման մասին
արձանագրության իմպլեմենտացիայի հիմքեր ստեղծող ՀՀ
օրենսդրության վերլուծություն”; 

– Որոշակի առաջարկություններ օրենսդրության վերանայման
վերաբերյալ

• Ազգային փորձագետների կողմից 2016 թ. օգօստոս-2017 թ. հունիս
ընկած ժամանակահատվածում օրենքում փոփոխությունների և ՀՀ
կառավարության նոր որոշման նախագծի մշակում: 



ԱՐԴՅՈՒՆՔ

• ՇՄԱԳ և փորձաքննության մասին ՀՀ օրենքում փոփոխություններ
և լրացումներ կատարելու մասին ՀՀ օրենքի նախագիծ.

– ՌԷԳ և ՇՄԱԳ գործընթացների զգալի տարանջատում, 

– վերանայված և նոր հասկացություններ, 

– ՌԷԳ ենթակա հիմնադրութային փաստաթղթերի վերանայված
ոլորտներ,

– ՌԷԳ վերանայված սկզբունքներ,

– հանրության մասնակցության և նրա կարծիքի հաշվառման
վերաբերյալ դրույթների զգալի վերանայում:



ՌԷԳ վերաբերյալ ՀՀ կառվաարության նոր որոշման նախագիծ

ԱՐԴՅՈՒՆՔ

ՌԷԳ ՍՔՐԻՆԻՆԳ
1) Ձեռնարկողի դիմումը
առնչվող պետական

մարմիններին

2) Հանրության իրազեկում
ձեռնարկողի կողմից

3) Պատասխան ձեռնարկողին` 
հանրության և առնչվող

պետական մարմինների կողմից

4) Ձեռնարկողի դիմումը լիազոր
պետական մարմնին

5) ՌԷԳ ենթակա լինելու մասին
որոշման ընդունում լիազոր
պետական մարմնի կողմից

6) Լիազոր պետական մարմնի
կողմից՝ ՌԷԳ ենթակա լինելու
վերաբերյալ որոշման մասին

հանրության իրազեկում

ՍՔՈՓԻՆԳ

1) Նախնական գնահատման
հայտի (ՆԳՀ) ներկայացում

առնչվող պետական և
տեղական ինք. մարմիններին

Ձեռնարկողի կողմից

2) Հանրության իրազեկում
ձեռնարկողի կողմից

3) Պետական մարմինների և
հանրության՝ ՆԳՀ վերաբերյալ
առաջարկների տրամադրումը

Ձեռնարկողին

4) Ձեռնարկողի կողմից ՆԳՀ
ներկայացում լիազոր
պետական մարմնին

5) Լիազոր պետական մարմնի
կողմից ՌԷԳ շրջանակը
սահմանող գրության

տարադրում Ձեռնարկողին

ՀԻՄՆԱԿԱՆԳՆԱՀԱՏՈՒՄ 1) Ձեռնարկողի կողմից ՌԷԳ
հաշվետվության կազմում

2) Հանրության ծանուցում և
հանրային քննարկումներ
ձեռնարկողի և լիազոր

պետական մարմնի կողմից

3) ՌԷԳ հաշվետվության և
Հիմանդրութային փաստաթղթի

(ՀՓ)  ներկայացում առնչվող
պետական և տեղական
ինքնակառավարման

մարմիններին ձեռնարկողի
կողմից

4) ՌԷԳ հաշվետվության, ՀՓ և
կարծիքների ներկայացում
լիազոր պետական մարմին

ձեռնարկողի կողմից

5) Շրջակա միջավայրի վրա
ազդեցության փորձաքննության

իրականացում լիազոր
պետական մարմնի կողմից

6) Գործընթացի արդյունքների
հաշվառումը վերջմնական

որոշման մեջ հիմնադրութային
փաստաթուղթը հաստատողի

կողմից



ՀԵՏԱԳԱ ՔԱՅԼԵՐ

• Զգալի առաջընթաց, այդուհանդերձ անհրաժեշտ է. 
– Ավելի մանրամասն կարգավորել այսպես կոչված վերջնական

որոշման ընդունման հետ կապված հարաբերությունները
նախատեսվող գործունեության համար,

– Հետնախագծային մոնիթորինգի ավելի մանրամասն կարգավորում
ինչպես նախատեսվող գործունեության, այնպես էլ հիմնադրութային
փաստաթղթի համար

– Հանրային մասնակցության հնարավորինս մանրամասն
կարգավորում՝ հիմք ընդունելով Օրհուսի կոնվենցիայի պահանջները,

– Արդեն իսկ մշակված նախագծերի ոչ էական ուղղումներ. 



Շնորհակալություն

28 February 2017


