
“Հայաստանում ԵՏՀ Ռազմավարական էկոլոգիական
գնահատմանարձանագրության իրականացման
գործընթացում կարողությունների զարգացմանը”

Ա. 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
օրենքը, որը ՀՀ նախագահի կողմից վավերացվելուց
հետո օգոստոսի 11 ուժի մեջ է մտել:



Ծրագրի շրջանակներում

• «Հայաստանում ԿԿԹԿ ոլորտի Ռազմավարական
զարգացման ծրագրի, ճանապարհային քարտեզի և
երկարաժամկետ ներդրումային պիլոտային ծրագիր»:

• ՀՀ օրենսդրության համապատասխանացում, ՀՀ –ի
կողմից վավերացված կոնվենցիաների /Օրհուս, էսպո/ 
և ՌԷԳարձանագրության դրույթներին: 
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Առաջարկվող փոփոխությունները

• Տարանջատվել են ՌԷԳ և ՇՄԱԳ գործընթացները:

• ՌԷԳ, ՇՄԱԳ գործընթացները համապատասխանեցվել
է կոնվենցիայի և արձանագրության պահանջներին:

• ՌԷԳ գործընթացի հիմնադրույթները սահմանվել է
Օրենքով, ընթացակարգը հանվել է Օրենքից և
ներկայացվել է ՀՀ կառավարության որոշմամբ:
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Օրենսդրական փոփոխությունները

1. Հասկացությունները համապատասխանեցվել է:
2. Նախատեսվող գործունեությունների ցանկը

վերանայվել է:
3.Նախագծային բոլոր փոփոխություների /վերազինում,
վերակառուցում, կոնսերվացում , տեղափոխում և այլն/
դեպքում լիազոր մարմինն է որոշում դրանց ՇՄԱԳ և
փորձաքննության ենթակա լինելը՝նախնականփուլում:
4. Ընդլայնումը պարտադիր ենթակա է ՇՄԱԳ‐ի և
փորձաքննության:
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Օրենսդրական փոփոխությունները

3. Փորձաքննության գործընթացը պարզեցվել է:
4.Հանրային ծանուցման և քննարկումների հոդվածը
համապատասխանեցվել է Օրհուսի կոնվենցիայի դրույթներին:
‐ Հանրային ծանուցման և քննարկումների պատասխանատուն
տեղական ինքնակառավարման մարմիններն են:
‐ Հանրությունը գործընթացին մասնակցում է վաղ փուլից՝

նախնական գնահատման փուլից մինչև փորձաքննական
եզրակացության տրամադրում:

‐ ‐ մասնակցում է քննարկումների, լսումների միջոցով, կարող է
ներկայացնել գրավոր առաջարկություններ, ինչի համար Օրենքի
նախագծում սահմանված են ժամկետներ:
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ՇՄԱԳ‐ի և ՌԷԳ‐ի կապը փորձաքննության հետ

• ՇՄԱԳ և ՌԷԳ –ը ենթակա են փորձաքննության, որպես որակի
վերահսկողություն:

• Փորձաքննությունը իրականացնում է ՀՀ բնապահպանության
նախարարությունը:

• Առանց դրական եզրակացության արգելվում է հիմնադրութային
փաստաթղթի ընդունումը:/որոշման կայացում/

• Առանց դրական եզրակացության արգելվում է նախատեսվող
գործունեության իրականացումը: /որոշման կայացում/
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ՌԷԳ իրականացումը /Օրենք/

Օրենքի նախագծում ՌԷԳ գործընթացը ներկայացվել է առանձին գլխով:
• ՌԷԳ ենթակա հիմնադրութային փաստաթղթի տեսակները / էներգետիկա,

քաղաքաշին, ընդերքօգտագործում և այլն/, որոնք օրենքում թվարկված
գործունեության տեսակների իրականացման հիմքեր են պարունակում:

• ՌԷԳ ենթակա են, բոլոր հիմնադրութային փաստաթղթերը, որոնք ազդեցություն
կունենան հատուկ պահպանվող տարածքների, անտառային տարածքների,
հուշարձանների վրա: / ազդեցության հնարավորությունը որոշվում է ձեռնարկողի
և լիազոր մարմնի խորհրդակցության արդյունքում/:

• Հիմնադրութային փաստաթղթի փոփոխությունները կամ փոքր տարածքների
պլանավորման փաստաթղթերը որոշվում է ձեռնարկողի և լիազոր մարմնի
խորհրդակցության արդյունքում/:
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ՌԷԳ իրականացման փուլերը / Օրենք/

• ՌԷԳ շրջանակի որոշում.
• ՌԷԳ հաշվետվության կազմում.
• ՌԷԳ արդյունքների հաշվի առնում հիմնադրութային

փաստաթղթում:
Նշված երեք փուլերում ձեռնարկողի համար նախատեսված է
խորհրդատվության իրականացում / լիազոր մարմին, ՀՀ
առողջապահության նախարարություն, առնչվող պետական
կառավարման մարմիններ, տեղական ինքնակառավարման
մարմիններ, հանրություն, նաև անդրսահմանային/: 

#9



ՌԷԳ իրականացման կարգը

• ՌԷԳ իրականացման համար պատասխանատու է
ձեռնարկողը//ները/՝ հիմնադրութային փաստաթուղթ մշակող, 
հաստատող պետական կառավարման և տեղական
ինքնակառավարման մարմինները:

• Նախնական գնահատման փուլում ձեռնարկողը
խորհրդատվություն է իրականացնում լիազոր մարմնի, ՀՀ
առողջապահության նախարարության, համապատասխան
առնչվող պետական կառավարման, տեղական
ինքնակառավարման մարմինների հետ, ծանուցում հանրությանը:

• Հանրությունը գրավոր կամ էլեկտրոնային կարծիքները կամ
առաջարկությունները կարող է ներկայացնել ծանուցումից հետո
18‐աշխատանքային օրվա ընթացքում:
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Խորհրդատվություն ստանալու համարանհրաժեշտ
տեղեկատվություն

• Ձեռնարկողի/ների/, այդ թվում հիմնադրութային
փաստաթուղթ պլանավորող, մշակող և հաստատող
մարմնի կոնտակտային տվյալները,

• Հիմնադրութային փաստաթղթի հայեցակարգը կամ
հիմնադրութային փաստաթղթի նախագիծը, ներառյալ
հակիրճ տեղեկատվություն դրա նպատակի, 
խնդիրների, միջոցառումների,  իրականացման վայրի
վերաբերյալ:

• Շրջակա միջավայրի և մարդու առողջության վրա
հիմնադրութային փաստաթղթի իրականացման
հնարավոր ազդեցությունները:
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ՌԷԳ հաշվետվության փորձաքննություն/Օրենք/ /որակի
ստուգում/

• Լիազոր մարմնի կողմից ՌԷԳ հաշվետվության և հիմնադրութային
փաստաթղթի փորձաքննության իրականացում՝ 60-աշխ. օր/ առնչվող
մարմիններ, հանրային կարծիք/:

• Եզրակացության տրամադրում / պարտադիր է կատարման համար/:
• Առանց դրական եզրակացության արգելվում է հիմնադրութային

փաստաթղթի ընդունումը /որոշման կայացում/:
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Ծրագրի արդյունքներն ու ձեռքբերումները

• ՌԷԳ կարողությունների զարգացմանն ուղղված իրականացվեցին մի
շարք սեմինարներ, աշխատանքային հանդիպումներ, քննարկումներ:

• Մասնակիցները ձեռք բերեցին ՌԷԳ իրականացմանն ուղղված
գիտելիքներ:

• Մի շարք սեմինարների ներգրավվեցին պետական կառավարման և
տեղական ինքնակառավարման մարմինները, և տեղեկացան ՌԷԳ
գործընթացի և դրա կարևորության վերաբերյալ:

• Իրականացվեց ՌԷԳ փորձնական ծրագիր:
• Մշակվեց Օրենսդրական բարեփոխումների փաթեթը / Օրենքի նախագիծ, 

ՌԷԳ իրականացման կարգ:
• Մշակվում է ՌԷԳ մեթոդիկան:
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Գործընթացների զարգացմանն ուղղված
քայլերը

• ՌԷԳ, ՇՄԱԳ մեթոդական ձեռնարկների
մշակում:

• Պետական կառավարման և տեղական
ինքնակառավարման մարմիններում ՌԷԳ և
ՇՄԱԳ կարողությունների հզորացում, այդ
թվում տեղեկատվական դաշտին վերաբերող/ 
տվյալները հնացած են իսկ մարդու առողջության վերաբերյալ
գրեթե բացակայում են :

• Հանրության շրջանում ՌԷԳ, ՇՄԱԳ
գործընթացների լուսաբանում:

• Մոնիտորինգ համակարգի հզորացում:
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