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Ի՞նչ է ՌԷԳ-ը.  

ՌԷԳ համակարգային և կանխատեսող ընթացակարգ է, որն իրականացվում է նախատեսվող 
պլանների, ծրագրերի և այլ ռազմավարական գործողությունների՝ շրջակա միջավայր վրա 
ունեցած ազդեցությունները վերլուծելու և ստացված արդյունքները ընդունվելիք որոշումներում 
ինտեգրելու համար: 
Հիմնական սկզբունքները. 
• Ձեռնարկվում է տվյալ Պլանի/Ծրագրի համար պատասխանատու մարմնի կողմից (օրինակ՝ ոլորտային, 

տարածական)
• Կիրառվում է որոշումների ընդունման հնարավորինս վաղ փուլում  
• Կենտրոնանում է կարևոր խնդիրների վրա 
• Գնահատում է այլընտրանքների ողջամիտ շրջանակ 
• Հնարավորություն է ընձեռում առանցքային դերակատարներին և հանրությանը ունենալ պատշաճ մասնակցություն  
• Իրականացվում է վերլուծությունների համար անհրաժեշտ,  ծախսաարդյունավետ մեթոդներով ու գործիքներով



Միջազգային-իրավական շրջանակ. ԵՄ ՌԷԳ դիրեկտիվա

Սահմանում է այն պլանները և ծրագրերը, որոնք ենթակա են ՌԷԳ-ի
ՌԷԳ-ը պարտադիր է այն պլանների/ծրագրերի համար, որոնք.

• պատրաստված են գյուղատնտեսության, անտառային տնտեսության, ձկնաբուծության,
էներգետիկայի, արդյունաբերության, տրանսպորտի, կեղտաջրերի կառավարման,
հեռահաղորդակցության, զբոսաշրջության, քաղաքաշինական պլանավորման կամ հողօգտագործման
ոլորտներում, և որոնք սահմանում են ԵՄ ՇՄԱԳ դիրեկտիվայոում թվարկված նախագծերի հետագա
զարգացման թույլտվության շրջանակ:

• Սահմանում է գնահատման ենթակա ոլորտները, այդ թվում՝ 
• շրջակա միջավայր,
• բնություն,
• մարդու առողջություն, 
• և մշակութային ժառանգություն: 



Միջազգային-իրավական շրջանակ. ՄԱԿ ԵՏՀ ՌԷԳ
արձանագրություն

Արձանագրություն Էսպոյի կոնվենցիայի (Անդրսահմանային համատեքստում Շրջակա միջավայրի 
վրա ազդեցության գնահատման կոնվենցիա)

• Ստորագրվել է 2003 թվականին Կիևում, ուժի մեջ է մտել 2010 թվականի հուլիսին
• Հայտնի է նաև որպես «Կիևի արձանագրություն»:
• Ստորագրողներ՝ 38; Կողմեր՝ 33 

• Նույնական է ՌԷԳ դիրեկտիվային, բայց շեշտադրում է՝ 
• մարդու առողջության վրա ազդեցությունները 
• հանրային խորհրդակցությունները: 



ՌԷԳ. Ի՞նչ է պահանջվում.

• ՌԷԳ-ն իրականացվում է պլանավորմանը զուգահեռ (պլանի կամ ծրագրի մշակում)
• ՌԷԳ մասնագետների թիմը ուսումնասիրում է Պլանի/Ծրագրի նախագիծը և պլանավորման (նախագծող) 

թիմին տրամադրում է մեկնաբանություններ հետևյալի վերաբերյալ.

• առաջարկվող գործողությունների հնարավոր ազդեցությունները (ռիսկերը) շրջակա միջավայրի վրա,  
• վեր հանված ռիսկերը կանխելու, մեղմելու և նվազագույնի հասցնելու միջոցառումները 
• հնարավոր դրական ազդեցությունները ուժեղացնելու միջոցառումները: 

• ՌԷԳ թիմը կազմում է Շրջակա միջավայրի հաշվետվությունը՝ դրանում ամփոփելով իր բացահայտումները և 
առաջարկությունները

• ՌԷԳ ՇՄ հաշվետվությունը և պլանի նախագիծը ներկայացվում են հանրային քննարկումների
• Պլանավորող մարմինը պլանի կամ ծրագրի նախագիծը վերջնական տեսքի բերելիս և հաստատելիս հաշվի է 

առնում ՌԷԳ արդյունքները (ՇՄ հաշվետվություն)՝ հանրային քննարկումներից ստացված կարծիքների հետ 
միասին:



ՌԷԳ հիմնական օգուտները

• Տեղեկացնում է պլանավորողներին և որոշումներ կայացնողներին շրջակա միջավայրի և 
կայուն զարգացման խնդիրների մասին վաղ փուլում, երբ դեռևս կարելի է հաշվի առնել 
բազմաթիվ այլընտրանքներ մինչև քաղաքական որոշումներ կայացնելը

• Անդրադառնում է ազդեցությունների, որոնք դժվար է հասկանալ առանձին Ծրագրի 
մակարդակում, հնարավոր է կարգավորել տարբեր զարգացման նախագծերի 
կուտակային և սիներգետիկ ազդեցությունները

• Նպաստում է շահագրգիռ կողմերի, ներառյալ` հանրության մասնակցությանը

• Օգնում է կանխել անդառնալի/ծախսատար սխալներ, որոնք առաջանում են շրջակա 
միջավայրի կամ առողջության վրա ազդեցությունների անտեսումից
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