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ՄԱԿ-Ի ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԾՐԱԳԻՐ 

Երկիրը` Հայաստանի Հանրապետություն 

Ծրագրային փաստաթուղթ 

  

Ծրագրի անվանումը ` ՄԱԿ ԿՓՇԿ ներքո Հայաստանի չորրորդ ազգային հաղորդագրության և 
երկամյա առաջընթացի  երկրորդ զեկույցի պատրաստում  

Երկիր՝  

Հայաստանի 
Հանրապետություն  

Իրականացնող գործընկեր՝  

ՀՀ բնապահպանության նախարարություն  

Կառավարման 
ձևաչափ՝  

Ազգային 
իրագործման 
ձևաչափ  

ՄԱԿԶԱԾ/ՀԾՓ վերջնարդյունք՝ Մինչև 2020թ. ներդրվել և կիրառվում են կայուն զարգացման 
սկզբունքները, շրջակա միջավայրի կայունության, դիմա կայունության ձևավորման, կլիմայի 
փոփոխության հարմարվողականության և մեղմման, ինչպես նաև կանաչ տնտեսության լավագույն  
գործելակերպերը: 

ՄԱԶԾ Ռազմավարական ծրագրի արդյունք՝  Երկրները կարող են նվազեցնել կոնֆլիկտի 
հավանականությունը և բնական աղետների, այդ թվում կլիմայի փոփոխության ռիսկը 

ՄԱԶԾ սոցիալական և բնապահպանական գնահատման 
կարգը` Ցածր 

ՄԱԶԾ գենդերային հավասարության 
ցուցիչ՝ GEN1  

Atlas համակարգի Հատկացման ՆՀ՝ 00096445 
 

Atlas համակարգի վերջնարդյունքի ՆՀ/ 
Ծրագրի ՆՀ՝   00100369 
 

ՄԱԶԾ-ԳԷՖ Հատկացման ՆՀ՝   5870 ԳԷՖ ՆՀ՝ 9474 

Ծրագրի նախատեսված սկիզբը՝  Ծրագրի նախատեսված ավարտը՝  

ԾՀՏԿ նիստի օրը՝   11.08.2016թ. 
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Ծրագրի հակիրճ նկարագրություն  

Ծրագրի նպատակն է աջակցել Հայաստանին` ՄԱԿ-ի Կլիմայի փոփոխության շրջանակային 
կոնվենցիայի ներքո մշակելու Չորրորդ ազգային հաղորդագրությունը (4ԱՀ)  և  Երկամյա 
առաջընթացի երկրորդ զեկույցը (2ԵԱԶ), ըստ 17/ԿԿ 7 և 2/ԿԿ 17 որոշումների: 4ԱՀ և 2ԵԱԶ հիմնվելու 
է նախորդ ուսումնասիրությունների, ինքնագնահատման ուսումնասիրությունների և ՄԱԿ ԿՓՇԿ 
ուղեցույցների վրա: Ծրագիրը կհամակարգվի ՀՀ բնապահպանության նախարարության կողմից, 
Կլիմայի փոփոխության միջգերատեսչական համակարգման խորհրդի ուղղորդմամբ: Ծրագրի 
բաղադրիչներն են՝ (i) Ազգային պայմաններ և ինստիտուցիոնալ կազմակերպում, ինչպես նաև ՄԱԿ 
ԿՓՇԿ նպատակների ձեռքբերումներին առնչվող այլ տեղեկատվություն, (ii) Ջերմոցային գազերի 
(ՋԳ) կադաստր (2014թ. և 2016թ.), (iii) կլիմայի փոփոխության մեղմման միջոցառումներ, (iv) կլիմայի 
փոփոխության հարմարվողականության միջոցառումներ, (v) Չափումների, հաշվետվայնության և 
հավաստագրման (ՉՀՀ) համակարգ, (vi) 2ԵԱԶ և 4ԱՀ պատրաստում, ինչպես նաև Մոնիթորինգ և 
գնահատում (ՄևԳ): 2ԵԱԶ և 4ԱՀ պատրաստմամբ ակնկալվում է ընդլայնել հասարակության 
տեղեկացվածությունը կլիմայի փոփոխության մասին, ինչպես նաև ներառել 2ԵԱԶ և 4ԱՀ 
պատրաստման գործընթացը և կլիմայի փոփոխությանն  առնչվող հարցերը Հայաստանի կայուն 
զարգացման գործընթացներում: ՄԱԿ ԿՓՇԿ  վերջնարդյունքին հասնելու համար Ծրագիրը նաև 
կնպաստի Հայաստանի և ՄԱԿ ԿՓՇԿ Կողմ երկրների միջև համագործակցության ընդլայնմանը:  

ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՄԱՆ ՊԼԱՆ 

ԳԷՖ-ի Հավատարմագրային հիմնադրամ 852,000 ԱՄՆ դոլար 

(1) ՄԱԶԾ կողմից կառավարվող ընդհանուր բյուջեն 852,000 ԱՄՆ դոլար 

ԶՈՒԳԱՀԵՌ ՀԱՄԱՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՈՒՄ  (ՄԱԶԾ-Ի ԿՈՂՄԻՑ ԿԱՌԱՎԱՐՎՈՂ ԱՅԼ ՈՉ ԿԱՆԽԻԿ 
ՀԱՄԱՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՈՒՄ) 

ՄԱԶԾ 80,000 ԱՄՆ դոլար 

Կառավարություն 500,000 ԱՄՆ դոլար 

(2) Ընդամենը համաֆինանսավորում 580,000 ԱՄՆ դոլար 

(3) Ծրագրի համընդհանուր ֆինանսավորում (1)+(2) 1,432,000 ԱՄՆ դոլար 

ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

Ստորագրություն՝  

Արամայիս Գրիգորյան  
ՀՀ բնապահպանության  նախարարի պաշտոնակատար 

Հաստատված է  

Կառավարության 
կողմից 

օր/ամիս/տարի 

Ստորագրություն՝  

Արամայիս Գրիգորյան  
ՀՀ բնապահպանության  նախարարի պաշտոնակատար 

Հաստատված է  

Իրականացնող 
մարմնի կողմից 

օր/ամիս/տարի 

Ստորագրություն՝  
Բրեդլի Բուզետտո  
ՄԱԿ-ի մշտական համակարգող,  
ՄԱԶԾ մշտական ներկայացուցիչ 

Հաստատված է  

ՄԱԶԾ-ի կողմից 

օր/ամիս/տարի 
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ՀԱՊԱՎՈՒՄՆԵՐ 
  

1ԵԱԶ Հայաստանի երկամյա առաջընթացի առաջին զեկույց 

1ԱՀ Առաջին ազգային հաղորդագրություն 

2ԵԱԶ Հայաստանի երկամյա առաջընթացի երկրորդ զեկույց 

2ԱՀ Երկրորդ ազգային հաղորդագրություն 

3ԱՀ Երրորդ ազգային հաղորդագրություն 

4ԱՀ Չորրորդ ազգային հաղորդագրություն 

ԱԻՁ Ազգային իրականացման ձևաչափ 

ԱՀ Ազգային հաղորդագրություն 

ԱՊԱՕ Արդյունաբերական պրոցեսներ և արտադրանքի օգտագործում 

ԲՆ Բնապահպանության նախարարություն 

ԳԱՏԱՀ Գյուղատնտեսություն, անտառային տնտեսություն և այլ հողօգտագործում 

ԳԷՖ Գլոբալ էկոլոգիական ֆոնդ 

ԵԱԶ Երկամյա առաջընթացի զեկույց 

ԾՂԿ Ծրագրի ղեկավար  կոմիտե 

ԿԶՆ Կայուն զարգացման նպատակներ 

ԿԿ Կողմերի կոնֆերանս 

ԿՓ խորհուրդ «ՄԱԿ-ի Կլիմայի փոփոխության մասին» շրջանակային կոնվենցիայի պահանջների ու 
դրույթների կատարման միջգերատեսչական համակարգման խորհուրդ 

ԿՓՇԿ Կլիմայի փոփոխության շրջանակային կոնվենցիա 

ԿՓՓՄԽ Կլիմայի փոփոխության փորձագիտական միջկառավարական խումբ 

ՀՀ Հայաստանի Հանրապետություն 

ՄԱԶԾ Միավորված ազգերի զարգացման ծրագիր 

ՄԱԶԾ ԾԳՔԳ ՄԱԶԾ Ծրագրերի և գործառնությունների քաղաքականությունների և գործընթացներ 

ՄԱԶԾ ՀԳ ՄԱԶԾ հայաստանյան գրասենյակ 

ՄԱԿ Միավորված ազգերի կազմակերպություն 

ՄԱԿ ԶԱԾ ՄԱԿ-ի զարգացման աջակցության ծրագիր 

ՄևԳ Մոնիթորինգ և գնահատում 

ՆՊՍ Նպաստավոր պայմանների ստեղծում 

ՈԱ/ՈՍ Որակի ապահովում/որակի ստուգում 

ՉՀՀ Չափումներ, հաշվետվայնություն և հավաստագրում 

ՋԳ Ջերմոցային գազեր 
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1. ԻՐԱՎԻՃԱԿԻ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ 

Հայաստանի Հանրապետությունը (ՀՀ) Կլիմայի փոփոխության մասին ՄԱԿ-ի  
շրջանակային  կոնվենցիան վավերացրել է 1993թ., որպես Հավելված I-ում չընդգրկված կողմ 
երկի, իսկ Կիոտոյի արձանագրությունը` 2002թ.: ԿՓՇԿ նկատմամբ իր պարտավորություն-
ների համաձայն` Հայաստանը, Ազգային հաղորդագրությունների (ԱՀ) և Երկամյա 
առաջընթացի զեկույցների (ԵԱԶ) տեսքով, կանոնավոր կերպով զեկուցում է կլիմայի 
փոփոխությանն  առնչվող միտումների և զարգացումների մասին: Առաջին, Երկրորդ և Երրորդ 
ԱՀ-ները ԿՓՇԿ-ին են  ներկայացվել համապատասխանաբար 1998, 2010 և 2015 թվականներին 
և Հայաստանի երկամյա առաջընթացի առաջին զեկույցը (1ԵԱԶ) ԿՓՇԿ-ին է ներկայացվել 
2016թ. ապրիլի 28-ին: 

ՀՀ բնապահպանության նախարարությունը (ԲՆ) ԿՓՇԿ ներքո երկրի պարտավորություն-
ների կատարմանն ուղղված գործողությունները համակարգող` լիազորված ազգային 
մարմինն է: Հաշվի առնելով կլիմային վերաբերող քաղաքականության գործում միջգերատես-
չական համագործակցության անհրաժեշտությունը,  ՀՀ վարչապետի 955-Ա որոշմամբ 2012 թ. 
ստեղծվել է «ՄԱԿ-ի Կլիմայի փոփոխության մասին» շրջանակային կոնվենցիայի պահանջ-
ների ու դրույթների կատարման միջգերատեսչական համակարգման խորհուրդ  (ԿՓ 
խորհուրդ): Խորհրդին մասնավորապես վստահված է Կոնվենցիայի ներքո պարտավորու-
թյունների կատարմանն ուղղված գործողությունները համակարգելու և դրանց իրականա-
ցումը գնահատելու դերը:  ԿՓ խորհրդի ստեղծումը նաև չափազանց կարևոր է  ԱՀ և ԵԱԶ 
նախապատրաստումը  համակարգելու և հաստատելու համար:  
 2015թ. ՀՀ ԲՆ Շրջակա միջավայրի պահպանության քաղաքականության վարչության 
կազմում ստեղծվել է Կլիմայի փոփոխության և մթնոլորտային օդի պահպանության քաղաքա-
կանության բաժին, որը բացի այլ գործառույթներից, զբաղվում է  նաև   ՄԱԿ ԿՓՇԿ ներքո 
կլիմայի ազգային քաղաքականության ձևավորմամբ, ինչպես նաև առաջարկություններ է 
ներկայացնում կլիմայի փոփոխությանն առնչվող իրավական դաշտի (նորմատիվային և 
կարգավորող իրավական ակտեր) վերաբերյալ:  

«Միջազգային բնապահպանական կոնվենցիաներից բխող ՀՀ պարտավորությունների 
կատարման գործողությունների ծրագիրը» հաստատելու մասին ՀՀ կառավարության թիվ 
1594-Ն որոշումը սահմանել է 2011-2015թթ. ժամանակաշրջանում դրանց իրականացման 
միջոցառումները և պատասխանատու մարմիններին: Կառավարության թիվ 1594-Ն որոշման 
մեջ 2016-2020թթ. ժամանակահատվածի համար փոփոխություններ կատարելու մասին 
որոշման նախագիծը ներկայումս գտնվում է մշակման փուլում:  

Միջազգային նոր համաձայնագրի ներքո, 2020թ. հետո Հայաստանի կլիմայի քաղաքա-
կանությունը ձևակերպված է “Ազգային մակարդակով սահմանված նախատեսվող գործողու-
թյուններ/ներդրումներ” (INDC) փաստաթղթում, որը  հաստատվել է ՀՀ կառավարության թիվ 
41 արձանագրային որոշմամբ 2015թ. սեպտեմբերի 10-ին և ներկայացվել է ՄԱԿ ԿՓՇԿ 
քարտուղարությանը 2015թ. սեպտեմբերի 22-ին: Հայաստանի INDC հիմնական սկզբունքները 
հետևյալն են՝ (i) սահմանափակել ջերմոցային գազերի (ՋԳ) գլոբալ արտանետումներն 
այնպիսի մակարդակով, որ գլոբալ միջին ջերմաստիճանը չգերազանցի 20C, (ii) ապահովել ՋԳ 
արտանետումների սահմանափակման բեռի բաշխումը երկրների միջև արդարության 
սկզբունքի հիման վրա` հաշվի առնելով ներկա և ապագա սերունդների կողմից ռեսուրսների 
օգտագործման իրավունքը և կլիմայական համակարգի վրա ազդեցության մարդկանց 
հավասար իրավունքը, (iii) մեղմման և հարմարվողականության գործողություններում 
կիրառել էկոհամակարգային մոտեցումը` նախապատվությունը տալով հավասարակշռված և 
համակցված գործողություններին, (iv) հավասարության սկզբունքի հիման վրա և միջազգային 
հանրության կողմից համազոր ֆինանսական և տեխնիկական աջակցության պայմաններով 
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սահմանափակել ՋԳ արտանետումների աճը, (v) որոշակի պայմանների դեպքում կիրառել 
շուկայական մեխանիզմները, (vi) INDC պետք է հիմնված լինի «Կանաչ տնտեսության» 
սկզբունքի հիման վրա և համատեղելի լինի երկրի սոցիալ-տնտեսական զարգացման  
նպատակների հետ:  

Այդ կոնկրետ նպատակներին աջակցելու համար, ցածր ածխածնային արտանետումներով 
տնտեսության զարգացմանն անցնելու գործընթացը կշարունակվի ծրագրերի և/կամ 
ներդրումների համախմբման և հետագա խթանման միջոցով, որոնք ուղղված կլինեն  ցածր 
ածխածնային արտանետումներով տնտեսության զարգացմանը,  Ազգային համատեքստին 
համապատասխան մեղմման գործողությունների (NAMA) բացահայտմանը և կարևորմանը, 
զարգացման գործընկերների և դոնորների կողմից միջազգային աջակցության համար NAMA-
ների առաջխաղացմանը, ՄԱԿ ԿՓՇԿ NAMA ռեգիստրում NAMA-ների գրանցմանը, 
միակողմանի NAMA-ների իրականացման համար համապատասխան առկա ներուժի 
օգտագործմանը և այլն:  

ԵՄ կողմից ֆինանսավորվող Կլիմա-Արևելք (ClimaEast) ծրագրի ներքո մշակված 
հարմարվողականության ռազմավարության Ճանապարհային քարտեզի նախագիծը ներկա-
յումս գտնվում է խորհրդակցության փուլում, որն ուղղորդելու է  Հարմարվողականության 
ազգային ռազմավարության նախապատրաստումը և ընդունումը: Այդ ռազմավարության 
ընդհանուր նպատակն է «ապահովել, որ բոլոր համապատասխան ոլորտներում կլիմայի 
փոփոխության հարմարվողականության արդյունավետ և հետևողական գործընթացների 
ստեղծման միջոցով սոցիալ-տնտեսական զարգացումը դիմակայուն լինի կլիմայի փոփոխու-
թյան հետևանքների հետ կապված ռիսկերին և դանդաղ ընթացող փոփոխություններին»: Այս 
ընդհանուր նպատակին նախատեսվում է հասնել հետևյալ միջոցառումների միջոցով՝ (i) 
բարելավված դիտարկումների, տվյալների հավաքագրման, հաշվետվությունների և 
գնահատման համակարգի միջոցով բարելավել Հայաստանում կլիմայական ռիսկի մասին 
տեղեկատվության կառավարումը և տարածումը, (ii) ապահովել, որ կլիմայի փոփոխության 
հարմարվողականությունը ներգրավվի Հայաստանի աղետների ռիսկի կառավարման 
ռազմավարությանը՝ միջճյուղային համակարգման և արդյունավետ մեխանիզմների ուժեղ 
իրավական և ինստիտուցիոնալ դաշտի համար զարգացման օրակարգում հարմարվողա-
կանությունն ընդգրկելու նպատակով, (iii) գերակա ոլորտներում նպաստել հարմարվողա-
կանությանը: 
 ՄԱԶԾ-ՃԿՎԲ կլիմայական ռիսկերի կառավարման տարածաշրջանային ծրագրից քաղած 
դասերը կօգտագործվեն դրական արդյունքների շրջանակն ընդլայնելու համար, քանի որ 
համայնքային զարգացման ծրագրերում կլիմայական ռիսկերի ինտեգրման համար տեղական 
կլիմայական ռիսկերի քարտեզագրումը և ուղեցույցները, ինչպես նաև տեխնոլոգիաները 
փորձարկվել են և դրանց ծախսարդյունավետությունն ապացուցվել է:  

Հաշվի առնելով նոր զարգացումները, ՀՀ կառավարությունը 2014թ. վերանայել է իր նախկին 
Կայուն զարգացման ծրագիրը և ընդունվել է Հայաստանի հեռանկարային զարգացման 2014-
2025թթ. ռազմավարությունը: Այն ընդգծում է կայուն և ներառական աճի կարիքները` 
մասնավորապես կայուն զարգացման նպատակների համատեքստում խթանելով 
բնապահպանական տեսանկյունից անվտանգ տեխնոլոգիաները և բնական ռեսուրսների 
արդյունավետ կառավարումը (այդ թվում` միջճյուղային նկատառումները): Մի շարք 
քաղաքականություններ և կանոնակարգեր արդեն ընդունվել են, որոնք հիմնված են  կայուն 
զարգացման սկզբունքների, կայուն աճի  խթանման և շրջակա միջավայրի կառավարումը 
բարելավելու վրա: 

Կլիմայի փոփոխության քաղաքականությանն ու ռազմավարությանը վերաբերող ՀՀ 
կառավարության կողմից ընդունված ամենավերջին փաստաթղթերը հետևյալն են.  
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• Կլիմայի փոփոխության մասին ՄԱԿ-ի  շրջանակային  կոնվենցիայի ներքո Ազգային 
համատեքստին համապատասխան մեղմման գործողությունները  (ՀՀ կառավարության 
որոշում թիվ 41, 2015թ.), 

• ՀՀ էներգետիկ անվտանգության հայեցակարգը (2013թ.) և էներգետիկ անվտանգություն 
գործողությունների 2014-2020թթ. ծրագիրը (ՀՀ կառավարության որոշում թիվ 836-Ն, 
2014թ.), 

• Վերականգնվող էներգիայի ընդլայնման ներդրումային ծրագիր (2013թ.), 
• ՀՀ տրանսպորտի ոլորտի ռազմավարություն (2011թ.), 
• Գյուղատնտեսության կայուն զարգացման 2010-2020թթ ռազմավարություն (ՀՀ 

կառավարության  որոշում թիվ 1476-Ն, 2010 թ.): 
ՀՀ Էներգետիկ անվտանգության ռազմավարությունը նպատակ ունի մինչև 2020թ. 

էներգիայի ընդհանուր սպառման մեջ վերականգնվող էներգիայի մասնաբաժինը հասցնել 
20%: Այն նաև կարևորում է էներգախնայողության խթանումը: Ներկայումս 2016-2018թթ. 
Էներգախնայողության գործողությունների Երկրորդ ազգային ծրագիրը գտնվում է 
քննարկման փուլում (ընդունումը սպասվում է): Էներգետիկ խարտիայում Հայաստանն ունի 
դիտորդի կարգավիճակ և անդամակցում է Արևելյան Եվրոպայի էներգաարդյունավետության 
և բնապահպանության համագործակցության ծրագրին (E5P), որի նպատակն է  դրամաշնո-
րհային և վարկային ռեսուրսները միախառնելու, ֆինանսական և հիփոթեքային 
կազմակերպությունները ընդգրկելու միջոցով խթանել էներգաարդյունավետության 
ներդրումները: Էներգետիկ անվտանգության գործողությունների 2014-2020թթ. ծրագիրը  
կոնկրետ գործողություններ է նախատեսում, որոնք պետք է իրականացվեն ՀՀ էներգետիկ 
անվտանգության հայեցակարգի և Կլիմայի ներդրումների հիմնադրամի Վերականգնվող 
էներգիայի ընդլայնման ծրագրի Հայաստանի վերականգնվող էներգետիկայի ներդրումային 
ծրագրի կողմից առաջադրված նպատակներին  հասնելու համար: 

ՀՀ ազգային էներգետիկ հաշվեկշիռը 2010-2012թթ. ժամանակահատվածի համար կազմվել 
է ըստ Միջազգային էներգետիկ գործակալության և Eurostat-ի պահանջների, իսկ ներկայումս 
ազգային օրենսդրությունը պահանջում է էներգետիկ հաշվեկշիռը մշակել և հրապարակել 
յուրաքանչյուր տարի: 

Հայաստանի 11 քաղաքները, այդ թվում` մայրաքաղաք Երևանը,  միացել են ԵԽ 
Քաղաքապետերի դաշնագրին և նրացից 7-ն արդեն Կայուն էներգիայի գործողությունների 
ծրագիր (SEAP) են մշակել և ընդունել: Այդ Դաշնագիրը ստորագրողներն ինքնակամ կերպով 
պարտավորվել են էներգաարդյունավետության և վերականգնվող էներգիայի 
գործողություններ իրականացնել, որը կհանգեցնի մինչև 2020թ. իրենց տարածքներում CO2 
արտանետումների առնվազն 20% կրճատմանը:  Երևան քաղաքի ԿԷԳԾ-ում, որը   մշակվել է 
ՄԱԶԾ աջակցությամբ և հաստատվել է քաղաքի խորհրդի կողմից 2016թ. հունիսի 24-ին, 
ներառված են ՋԳ 2012թ. գույքագրումը և սահմանված նպատակներին  հասնելու համար 
տնտեսապես հիմնավորված միջոցառումների ազդեցության մանրամասն և խորքային 
կանխատեսումները: Մասնավորապես, քաղաքի տնտեսության մի հատվածների, այդ թվում` 
տրանսպորտի, արտաքին և ներքին լուսավորության, հանրային և բնակելի շենքերի համար 
միջոցառումների մի համալիր է նախատեսված:  

Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ մշակված (2011թ.) “2020թ. տրանսպորտի 
ոլորտի զարգացման ռազմավարության” նպատակն է մինչև 2020թ. բարելավել Հայաստանի 
տրանսպորտի ոլորտի կառավարումը, ենթակառուցվածքները և տեխնոլոգիաները: Երկարա-
ժամկետ հեռանկարում այն նաև նախատեսում է արդյունավետ, ծախսարդյունավետ, 
բնապահպանության տեսանկյունից անվտանգ և սոցիալապես կայուն ենթակառուցվածքների 
և ծառայությունների մշակման և մատուցման միջոցով արդիականացնել ոլորտը:  
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Հայաստանում գյուղատնտեսության ոլորտը դեռևս կազմում է տնտեսության ավելի քան 
19% -ը և ընդհանուր զբաղվածության մոտ 46% -ը (2012թ.): Այդ ֆոնի վրա Հայաստանն այս 
ոլորտն  առաջնահերթ է համարում հիմնականում գյուղական համայնքների համակողմանի և 
ինտեգրված զարգացման համար, առաջին հերթին այն կապելով սննդի արդյունաբերրության 
արժեքային շղթայի և արտահանման որոշակի ներուժի հետ, և երկրորդ, այս ոլորտը շատ 
կարևոր է արտադրողականության բարձրացման և տարածքների համաչափ զարգացման 
համար: Գյուղատնտեսության ոլորտի ռազմավարությունը (2010թ.) և նոր ռազմավարությունը, 
որը ներկայումս մշակման փուլում է, ճանաչում է ներկայիս կլիմայական ռիսկերի նկատմամբ 
ոլորտի տոկունությունը բարձրացնելու կարևորությունը, և հարմարվողականության 
միջոցառումների ինստիտուցիոնալացման կարևորությունը, այդ թվում` ապահովագրական 
համակարգի ներդրման անհրաժեշտությունը: 

Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ և տարածքային կառավարման նախարա-
րության համակարգման ներքո մշակված բնակավայրերի կոշտ կենցաղային թափոնների 
ռազմավարությունը (հաստատումը սպասվում է)` որպես աղբավայրերի կլիմային արձա-
գանքող կառավարման միջոց, աղբյուսներից գազերի օգտահանման և այրման գործողու-
թյուններ է նախատեսում` մեթանի արտանետումներից խուսափելու համար:  

ՄԱԿ-ի զարգացման աջակցության ծրագիրը (ՄԱԿ ԶԱԾ) 2016-2020թթ. Ժամանակա-
շրջանի համար ընդունվել է 2015թ.: Այս ռազմավարական ծրագրի   նպատակն է նպաստել 
ազգային զարգացման նպատակների իրականացմանը: Բացահայտվել են զարգացման 
համագործակցությունից ակնկալվող առանցքային արդյունքները և դրանք միավորվել են 
Հայաստանի 2014-2025թթ. հեռանկարային զարգացման ռազմավարությամբ և Կայուն 
զարգացման նպատակներով (ԿԶՆ) սահմանված գերակայությունների, այդ թվում` 
բնապահպանական կայունության և դիմակայունության կառուցման նպատակների հետ:  

Հանրապետության տնտեսական զարգացման գերակա խնդիրները ներկայացված են 
ՄԱԶԾ հայաստանյան գրասենյակի (ՀԳ) և ՀՀ կառավարության միջև համագործակցության 
ծրագրի 2016-2020թթ. գործողությունների շրջանակներում, որը համահունչ է ազգային 
զարգացման հիմնական առաջնահերթություններին: ՄԱԶԾ համագործակցության նոր 
ծրագրի նպատակն է նպաստել կայուն զարգացմանը և Հայաստանում արդարացի հասարա-
կություն կառուցմանը: Ծրագրի զարգացման տեսլականը ներառում է «կանաչ» կամ կայուն 
սկզբունքի հիմքերով, այդ թվում` էներգաարդյունավետության, վերականգնվող էներգե-
տիկայի և բնական պաշարների կայուն օգտագործման, աղետներին պատրաստվածության և  
դրանց հարմարվելու սկզբունքներով  տնտեսության կառուցումը:   

ՄԱԶԾ-ՃԿՎԲ նախագծի շրջանակում (2014-2016թթ.)  Հայաստանի երկու պիլոտային` 
Վայոց Ձորի և Տավուշի, մարզերում իրականացված կլիմայական ռիսկերի քարտեզագրումն  
ապացուցեց տարածաշրջանային և համայնքային մակարդակներում կլիմայական ռիսկի 
գնահատման ապակենտրոնացման և հարմարվողականություն գործողությունների կառա-
վարման կարևորությունը: Քաղած դասերը ցույց տվեցին, որ  ռիսկի կառավարման 
փոքրածավալ` ծախսարդյունավետ միջոցառումները կարող են խրախուսվել այպիսի 
գործիքների միջոցով, ինչպիսիք են. իրազեկվածությունը, տեղական զարգացման պլանավոր-
ման ու ցածրարժեք տեխնոլոգիաների ցուցադրման/ կիրառման ինտեգրումը:  
 ՄԱԿ-ի Բնապահպանական ծրագրի և Դանիայի տեխնիկական համալսարանի (UNEP-
DTU)  Տեխնոլոգիական կարիքների գնահատման ծրագրի (2015-2016թթ.) արդյունքները պետք 
է հաշվի առնվեն մեղմմանն ու հարմարվողականությանն առնչվող առաջնահերթ տեխնոլո-
գիաների բացահայտման, ինչպես նաև դրանց տարածման արգելքների վերլուծության համար: 
Ոլորտների և տեխնոլոգիաների գնահատման համար ծրագրում կիրառված 
բազմաչափանիշային որոշումների վերլուծության մեթոդաբանական մոտեցումը կնպաստի 
բնապահպանական տեսանկյունից անվտանգ տեխնոլոգիական նախագծերի և ծրագրերի 
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փաթեթի մշակմանը և, դրանով իսկ, կարող է նպաստել ՄԱԿ ԿՓՇԿ Կոնվենցիայի 4.5 հոդվածի 
իրականացմանն ուղղված` մեղմման և հարմարվողականության տեխնոլոգիաների ու 
գիտելիքների հասանելիությանը և փոխանցմանը: 

 
2. ՌԱԶՄԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ  

Ծրագրի տրամաբանական հիմնավորումը 
Ծրագրի ռազմավարությունն է հնարավորության սահմաններում առավելագույնս 

օգտագործել լավագույն փորձը, ինչպես նաև անհրաժեշտության դեպքում` միջազգային 
խորհրդատվությունը: Ծրագիրը կառուցվելու է կլիմայի փոփոխության խնդիրների 
արձագանքմանն ուղղված և ԿՓՇԿ ներքո երկրի պարտավորությունների կատարման 
միջոցառումներից / ծրագրերից ձեռք բերված արդյունքների և փորձի հենքի վրա:  

Ծրագրային առաջարկը մշակվել է ԿՓՇԿ կողմից ԱՀ-ների համար սահմանված 
պահանջներին համապատասխան` ըստ «Կոնվենցիայի Հավելված I-ում չընդգրկված կողմ 
երկրի կողմից ԱՀ-ի նախապատրաստման ուղեցույցների» մասին 17/ԿԿ.8 որոշման, հիմք 
ընդունելով ԿՓՇԿ կողմից 2/ԿԿ.17 որոշման III հավելվածում նշված ԵԱԶ-ների պահանջները:  
Ծրագրի նպատակն է հասնել ստորև նկարագրված ձեռքբերումներին, որոնք համահունչ են 
ԳԷՖ-ի Թեմատիկ բնագավառի նպատակներին` «ԿՓՄ -3: Ապահովել աջակցող շրջանակներ 
ներառելու  մեղմման նկատառումները Կայուն զարգացման ռազմավարություններում,  Ծրագիր 
5: Ներառել Կոնվենցիայի ներքո պարտավորությունները և աջակցող գործողությունները 
ազգային պլանավորման գործընթացներում  մեղմման թիրախներում»: Ծրագիրը նաև 
համադրվել է ՄԱԿ ԶԱԾ թիվ 7 ձեռքբերմանը և ՀԾՓ թիվ 4 ձեռքբերմանը` “Մինչև 2020թ. 
ներդրվել են շրջակա միջավայրի կայունության, դիմակայունության հզորացման, կլիմայի 
փոփոխության հարմարվողականության և մեղմման կայուն զարգացման սկզբունքները և 
լավագույն փորձը, և կանաչ տնտեսությունը»:   

3ԱՀ հիմնվելու է նախորդ ԱՀ և ԵԱԶ աշխատանքներում բացահայտված բացերի/ 
խոչընդոտների արդյունքների և առաջարկությունների, ինչպես նաև երկրում իրականացվող  
փոխլրացնող ծրագրերի արդյունքների վրա:  

ԿՓՇԿ-ին ներկայացվող ԱՀ և ԵԱԶ շարունակական մշակումը բարձրացնում է 
վերլուծական հետազոտությունների գործընթացում ընդգրկված ազգային առանցքային 
հաստատությունների կարողությունները, նպաստում է տեղեկատվության վրա հիմնված 
որոշումների կայացմանը, և կլիմայի փոփոխության մտահոգությունները ներառելու 
համապատասխան ոլորտային քաղաքականություններում և ազգային զարգացման ռազմա-
վարություններում:   

Հաշվի առնելով երկրի տնտեսության ներկայիս զարգացման իրավիճակը ԱՀ և ԵԱԶ 
ներկայացնելու մասին Կողմերի կոնֆերանսի որոշման հիմնական դրույթները կյանքի կոչելու 
ներկայումս ԳԷՖ-ի աջակցության կարիքը կա: Հաշվետվության մշակման ընթացքում  
կիրականացվեն տեխնիկական և ինստիտուցիոնալ կարողությունների հզորացման շարու-
նակական ջանքեր, ինչպես նաև փոխգործակցության ներուժի զարգացում ուղղված ազգային 
պլաներում, քաղաքականություններում և ծրագրերում կլիմայի փոփոխության ինտեգրմանը:  

4ԱՀ և 2ԵԱԶ հիմնված կլինեն  3ԱՀ և 1ԵԱԶ առաջարկությունների և արդյունքների վրա` 
ամբողջությամբ հաշվի առնելով նոր ուսումնասիրությունների, հետազոտությունների և 
փոխլրացնող նախագծերի ընթացքում ձեռք բերված գիտելիքները: 4ԱՀ և 2ԵԱԶ 
նախապատրաստման գործընթացը կշարունակի համապատասխան շահագրգիռ կողմերի, 
այդ թվում` կառավարության, քաղաքացիական հասարակության, կրթական հաստատու-
թյունների, մասնավոր հատվածի և միջազգային զարգացման գործընկերների հետ ընթացիկ 
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համագործակցությունը: Այն կշարունակի ծառայել որպես կլիմայի փոփոխությանը վերա-
բերող կանոնավոր հաշվետվայնության գործընթաց և INDC ներքո Հայաստանի հայտարար-
ված պարտավորությունների ապահովման միացյալ քաղաքականության համար  միջգերա-
տեսչական համակարգման և կարողությունների հզորացման հարթակի շրջանակ: 
Առաջարկվող ծրագիրը հետագայում կշարունակի հզորացնել ազգային ինստիտուտների 
հետազոտական և վերլուծական կարողությունները` դրանով նպաստելով կլիմայի փոփո-
խության բնապահպանական գլոբալ սպառնալիքի հետևանքների կրճատմանն ուղղված 
Հայաստանի ջանքերին: Հաշվետվությունները, կատարված բացահայտումները և 
վերլուծությունները կօգտագործվեն որոշում կայացնողների կողմից  կառավարության 
ազգային և միջազգային, այդ թվում` վերջին INDC փաստաթղթում հայտարարված պարտա-
վորությունները կյանքի կոչելու նպատակով  բնապահպանական ծրագրեր կազմելուն և 
իրականացմանը:   

Հայաստանն իր 2ԵԱԶ և 4ԱՀ ԿՓՇԿ-ին է ներկայացվելու համապատասխանաբար 2017թ. 
և 2019թ.:  

Ազգային իրականացման խնդիրները 
ՀՀ ԲՆ կողմից ծրագրի իրականացման ընդհանուր պատասխանատվությունը 

ենթադրում է, որ այն պետք է հասնի ծրագրի նպատակներին և արդյունքներին սահմանված 
ժամկետներում և ստուգելի եղանակով: ՀՀ ԲՆ-ը կապահովի ծրագրի իրականացման համար 
բոլոր միջոցառումների աջակցությունը, և իր ներդրումը կբերի դրանց արդյունքներին: 
Շրջակա միջավայրի պահպանության քաղաքականության վարչության գործունեության 
համակարգման համար պատասխանատու բնապահպանության նախարարի տեղակալը 
կգործի որպես ծրագրի ազգային տնօրեն (ԾԱՏ): ՀՀ բնապահպանության նախարարի 
նախագահությամբ կլիմայի փոփոխության Միջգերատեսչական խորհուրդը կգործի որպես 
Ծրագրի ղեկավար  կոմիտե (ԾՂԿ): Խորհուրդը պատասխանատու կլինի ծրագրի իրականաց-
մանը քաղաքական աջակցություն տրամադրելու, վերահսկողության և ուղղորդման համար: 
Ծրագրի ազգային տնօրենի և Ղեկավար  կոմիտեի ներդրումը Ծրագրում կհամարվի 
կառավարության կողմից բնեղեն ներդրում: Կլիմայի փոփոխության Միջգերատեսչական 
խորհրդի ներքո գործող Կլիմայի փոփոխության միջգերատեսչական Աշխատանքային խումբը 
4ԱՀ և 2ԵԱԶ մշակման գործընթացում կկատարեն գործառնական կարևոր դեր 
առաջնորդվելով ԿՓՇԿ ազգային համակարգողի կողմից: Գործառնական խմբին աջակցելու են 
կլիմայի փոփոխության խնդիրներով զբաղվող գիտահետազոտական ինստիտուտների 
ազգային փորձագետները: Ծրագիրը աջակցություն կտրամադրի գործառնական խմբի 
անդամների կարողությունների հզորացմանը և նրանց գործունեության համակարգմանը՝ 
ապահովելով տվյալների համակարգված հավաքագրման, վերլուծությունների և 
հաշվետվությունների մշակման գործընթացը նպաստելով ԿՓՇԿ պահանջների արդյունավետ 
իրականացմանը և` կանաչ, ցածր ածխածնային զարգացման  ռազմավարություններին:    

Ծրագիրը կհետևի նույն ինստիտուցիոնալ կառուցվածքին, որը ստեղծվել էր 2ԱՀ, 3ԱՀ, և 
1ԵԱԶ իրականացման համար:  

Ծրագրի իրականացումը նախատեսում է շահագրգիռ կողմերի արդյունավետ 
մասնակցություն, որոնցից են` նախարարությունները, գերատեսչությունները, տեղական 
համայնքները, հասարակական կազմակերպությունները, ԶԼՄ-ները, գիտահետազոտական և 
ուսումնական հաստատությունները, մասնավոր հատվածը և միջազգային կազմակերպու-
թյունները: Ծրագրի պլանավորման, իրականացման, մոնիթորինգի և գնահատման մեջ նրանց 
ներգրավվածությունն էական է: Շահագրգիռ կողմերի ցանկը ներառում է, սակայն չի 
սահմանափակվում հետևյալով. ՀՀ բնապահպանության նախարարություն (ՄԱԿ-ի ԿՓՇԿ 
իրականացումը համակարգող ազգային լիազորված մարմին), ՀՀ գյուղատնտեսության 
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նախարարություն (ներառյալ Ջրային տնտեսության կառավարման պետական կոմիտեն և 
«Հայանատառ» ՊՈԱԿ-ը), ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարություն, 
ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարություն («Հիդրոօդերևութաբանության և 
մթնոլորտային երևույթների վրա ակտիվ ներգործության ծառայություն» ՊՈԱԿ), ՀՀ ազգային 
վիճակագրական ծառայություն, ՀՀ էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարություն, 
ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն, ՀՀ ֆինանսների նախարարություն, ՀՀ կրթության և 
գիտության նախարարություն, ՀՀ առողջապահության նախարարություն, ՀՀ տրանսպորտի և 
կապի նախարարություն, ՀՀ Ազգային ժողով, ՀԿ-ներ, ՀՀ գիտությունների ազգային 
ակադեմիա, համալսարաններ, միջազգային կազմակերպություններ, գործարար համայնք, 
կանանց և երիտասարդական միություններ, ԶԼՄ-ներ: 

Ծրագրի շահառուները կաշխատեն գործընկերների և նախորդ ԱՀ նախապատրաստման 
ընթացքում ներգրավված մասնագետների միջոցով, որոնք հարակից ոլորտներին առնչվող մի 
շարք մասնագիտություններ են ներկայացնում` դրանով իսկ խթանելով շրջակա միջավայրին 
արձագանքող քաղաքականության իրականացման փոխգործակցությունը:  Այս ծրագրի 
հիմնական նպատակն է շարունակաբար բարելավել ԱՀ և ԵԱԶ  նախապատրաստման 
կարողությունները և արդյունավետությունը:   Քանի որ ԿՓՇԿ գործընթացը զարգանում և 
ավելի է բարդանում, ապա 4ԱՀ և 2ԵԱԶ համար կարողությունների հզորացման 
միջոցառումները նույնիսկ ավելի են կարևորվում:  Հետևաբար, դրանք կկազմեն ծրագրի 
առանցքային բաղադրիչը և կիրականացվեն վերապատրաստման դասընթացների, փորձի 
փոխանակման և ազգային ու տարածաշրջանային և միջազգային համապատասխան 
կառույցների միջև տեղեկատվության փոխանակումը խրախուսելու միջոցով: Սա կմեծացնի 
առկա կարողությունները և նվազեցնի բացահայտված տեխնիկական բացթողումները: 

Բացի այդ, ծրագիրը կբարձրացնի ԿՓՇԿ  ներքո զարգացումների և կարևորության, 
հատկապես` Կոնվենցիայի ներքո հանձնառությունների և պարտավորությունների մասին 
տեղեկացվածությունը: Հանրային, մասնավոր ոլորտների և քաղաքացիական հասարա-
կության միջև համագործակցությունը և համակարգումը նույնպես կխրախուսվի աշխատա-
ժողովների և հասարակական հարաբերությունների միջոցով: 

Ծրագրի նպատակը, ձեռքբերումները և արդյունքները /միջոցառումները 
Ծրագրի ընդհանուր նպատակներն են. (1) համաձայն իր ստանձնած պարտավորու-

թյունների` որպես Կոնվենցիայի Հավելված I-ում չընդգրկված կողմ երկիր (ըստ 4-րդ և 12-րդ 
հոդվածների դրույթների), Հայաստանին հնարավորության ընձեռել  նախապատրաստել և 
ԿՓՇԿ-ին ներկայացնել 4ԱՀ և 2ԵԱԶ; դա անելով` (2) ինստիտուցիոնալ և տեխնիկական 
կարողությունների շարունակական զարգացման ապահովման միջոցով, որոնք մասամբ 
նախաձեռնվել և, հետևաբար, պահպանվել են ԿՓՇԿ ներքո հաշվետու գործիքների կողմից, 
աջակցել կլիմայի փոփոխության հիմնախնդիրներն ազգային և ոլորտային զարգացման 
քաղաքականություններում ընդգրկելու և ինտեգրելու համար, (3) ինստիտուցիոնալացնել ՋԳ 
գույքագրման տվյալների հավաքագրումը, մշակումը, մեկնաբանումը և տարածումը, և 
շարունակել տեղական ու ազգային մակարդակներում կլիմայի փոփոխության մեղմման, 
հարմարվողականության, կրթության և իրազեկության բարձրացման ռազմավարությունների 
պատշաճ և լավ տեղեկացված հիմքերի վրա կառուցումը:  

Իսկ ծրագրի անմիջական նպատակն է աջակցել երկրին, որպեսզի այն կատարի ԿՓՇԿ 
ներքո իր պարտավորությունները, որոնք բխում են ԿԿ Որոշում 1/ԿԿ.16 (պարագրաֆ 60) և 
Որոշում 2 /ԿԿ.17 որոշումից (պարագրաֆ 41): Երկարաժամկետ հեռանկարում, այս ծրագիրը 
երկրին թույլ կտա դնել առկա ինստիտուցիոնալ կառուցվածքի ամրապնդման հիմքերը և 
աջակցել կլիմայի փոփոխության ազդեցության մեղմմանն ուղղված երկարաժամկետ թիրախ-
ներին: Հիմնվելով նախորդ ԱՀ և ԵԱԶ գործընթացի վրա, այս ծրագիրը գալիս է ճիշտ 
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ժամանակին, որպեսզի ստեղծի INDC ներքո նշված նպատակներին հասնելու համար 
ռազմավարական քաղաքականության որոշումների հիմքը և դրա վերաբերող խորհուրդներ 
տա: Ծրագրում շեշտը դրվելու է ՋԳ գույքագրման, կլիմայի փոփոխության մեղմման 
միջոցառումների, գույքագրման ժամանակ ընտրված գերակա ոլորտներում խոցելիության 
գնահատման, ինչպես նաև կրթության և հանրային իրազեկման վրա: Այդ ուսումնասիրու-
թյունների արդյունքների հիման վրա, ՋԳ արտանետումների կրճատման և կլիմայի 
փոփոխության համար ընտրված առաջնահերթ ոլորտների կլիմայի փոփոխության հարմար-
վողականությանը աջակցելու միջոցով` կլիմայի փոփոխությունը մեղմելու տարբերակները 
կվերլուծվեն և կվերանայվեն` երկրի կայուն զարգացման համատեքստի լույսի ներքո: 
Բացթողումները, անորոշությունները և խոչընդոտները` ԿՓՇԿ առնչվող այլ տեղեկու-
թյուններով հանդերձ, կարձագանքվեն, ինչպես նշված է 17/ԿԿ8 որոշմամբ: Ի վերջո, ծրագրի 
ընթացքում ձեռք բերված տեղեկությունները կհաղորդվեն է ԿԿ-ին «ԿՓՇԿ ներքո Հայաստանի  
Չորրորդ Ազգային հաղորդագրության և Երկամյա առաջընթացի երկրորդ զեկույցի» տեսքով:  

Ծրագրի բաղադրիչները հետևյալն են՝ (i) ազգային պայմանները և ինստիտուցիոնալ 
կառուցվածքը, ինչպես նաև ԿՓՇԿ նպատակներին հասնելու համար այլ համապատասխան 
տեղեկատվություն, այդ թվում` ֆինանսական, տեխնիկական, կարողությունների և աջակցու-
թյան կարիքները և ստացված աջակցությունը; (ii) ՋԳ կադաստր (2016թ.); (iii) կլիմայի 
փոփոխության մեղմման միջոցառումներ; (iv) կլիմայի փոփոխության հարմարվողա-
կանության միջոցառումներ; (v) Տեղական չափումների, հաշվետվայնության և հավաստա-
գրման (ՉՀՀ) համակարգ; (vi) 2ԵԱԶ և 4ԱՀ կազմում, ու Մոնիթորինգ և գնահատում (ՄևԳ): 

Բացի հաշվետվությունների պահանջները բավարարելուց, այս ծրագիրը շատ ավելի 
արդյունավետ ձևով կապվելու է ծրագրի փոխլրացնող և փոխկապակցված միջանկյալ փուլերի 
հետ` համակարգելով ակնկալվող ձեռքբերումների ժամանակացույցը:  Տարբեր 
համապատասխան ինստիտուտների կարողություններն արդեն հզորացվել են 1ԱՀ, 2ԱՀ, 3ԱՀ 
և 1ԵԱԶ գործընթացների ժամանակ: 3ԱՀ և 1ԵԱԶ գործընթացներում նրանց ներգրավվածու-
թյունը հետագայում ավելի կամրապնդի ինստիտուցիոնալ տեխնիկական կարողությունները՝ 
ԿՓՇԿ արդյունավետ իրականացմանը աջակցելու և խոչընդոտների ու բացթողումների 
հաղթահարման հաշվետվությունների ներկայացման գործընթացը բարելավելու համար:     

Ծրագիրն իր ձեռքբերումներին կհասնի ԿՓՇԿ նպատակներին համատեղելի մի մեծ շարք 
արդյունքների միջոցով: Պլանավորման և քաղաքականության մակարդակներում կլիմայի 
փոփոխության հետ կապված հարցերի մասին գիտելիքի և իրազեկության ընդլայնումը  շատ 
կարևոր է, որպեսզի հաստատությունները կարողանան  կլիմայի փոփոխության խնդիրներն 
ընդգրկել համապատասխան սոցիալական, տնտեսական, գիտական և բնապահպանական 
քաղաքականության, ծրագրերի և ռազմավարությունների մեջ: Բացի այդ, այդպիսի 
խնդիրները պետք է նաև արտացոլվեն ազգային զարգացման առաջնահերթությունների 
միջոցով: Այդ կերպ, բացահայտված և առաջնահերթ մեղմման և հարմարվողականության 
գործողությունները կհամապաասխանեն ազգային կայուն զարգացման 
առաջնահերթություններին, այդ թվում` INDC -ին, և կլիմայի փոփոխության մեղմմանն ու 
հարմարվողականությանն ուղղված  ծրագրերը կարող են արժանի համարվել ԳԷՖ կամ այլ 
բազմակողմ և երկկողմ կազմակերպությունների կողմից  լրացուցիչ ֆինանսավորման 
միջոցների մոբիլիզացման համար:  

 Ծրագրի իրականացումը նպաստելու է հետևյալին.  

 Գործունության տվյալների բացերի լրացման, երկրին հատուկ արտանետումների 
գործակիցների մշակման և բարձր կարգի մոտեցումների կիրառման, նոր 
ենթակատեգորիաների դիտարկման և նախորդ կադաստրներում հանդիպած 
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անորոշությունների նվազեցման միջոցով ավելի արդիականացնել և բարելավել ազգային 
ՋԳ կադաստրի համակարգը:  

 Ազգային կարողությունների կառուցում, որը երկրին հնարավորություն կտա կիրառել 
Ազգային ՋԳ կադաստրի մշակման 2006թ. ԿՓՓՄԽ ուղեցույցները և 2006թ. ԿՓՓՄԽ 
ծրագրային փաթեթը; սահմանված ինստիտուցիոնալ կառուցվածքով գույքագրման 
Ազգային համակարգի ստեղծման աջակցություն:    

 Աջակցել, որ ռազմավարական ծրագրերի թարմացման/մշակման ընթացքում ներառվեն 
մեղմման նկատառումները:  

 Մեղմման ավելի հավակնոտ թիրախների հասնելու համար վերլուծել մեղմման ներկայիս 
և ապագա քաղաքականությունների/գործողությունների ազդեցությունը:   

 Զարգացնել էկոհամակարգի վրա հիմնված մոտեցման շեշտադրմամբ կլիմայի 
փոփոխության հետևանքներին հարմարվելու տարբերակների վերլուծությունը: Ծրագիրը 
հատուկ ուշադրություն է դարձնելու ծայրահեղ եղանակային երևույթների և ռիսկերի 
կառավարման խնդիրներին: Կլիմայի փոփոխության սցենարները և դրանց սոցիալ-
տնտեսական ազդեցությունները կվերլուծվեն: Քանի որ գյուղատնտեսությունը խիստ 
խոցելի է ծայրահեղ եղանակային երևույթների նկատմամբ, ապա հատուկ ուշադրություն 
կդարձվի ծայրահեղ եղանակային երևույթների հաճախականության սպասվող 
փոփոխություններին, ինտենսիվությանը, բաշխմանը և ազդեցությանը: Վերլուծության 
ենթակա նոր ոլորտներից կլինեն էներգետիկայի և զբոսաշրջության ոլորտների վրա 
ազդեցությունը: 

 Հավաքել և վերլուծել երկրում կլիմայի փոփոխության միտումների մասին տվյալները, այդ 
թվում` կլիմայի փոփոխությանն առնչվող ռիսկերը և դրանց դիմակայման մեխանիզմները:  

 Ամրապնդել երկրում ավանդաբար խոցելի՝ տարածաշրջանային խորացված 
ուշադրությամբ ոլորտներում (գյուղատնտեսություն, ջրային տնտեսություն, բնական 
էկոհամակարգեր, առողջապահություն, բնակավայրեր և ենթակառուցվածքներ, էներգե-
տիկա և զբոսաշրջություն) կլիմայի փոփոխության համարժեք հարմարվողականնությունն 
ապահովող քաղաքականության շրջանակը, կիրառել նոր սոցիալ-տնտեսական, 
կլիմայական և բուսատեսակների մոդելներ:   

 ԿՓՇԿ-ին ներկայացված INDC իրականացման համար ճանապարհային քարտեզ կազմել:  

 Արձագանքել կարողությունների հզորացման կարիքներին և կլիմայի փոփոխության  
հարմարվողականության և մեղմման համատեղ տեսլականի համատեքստում ազգային ու 
տեղական մակարդակներով շահագրգիռ կողմերի ներգրավմանը; 

 Նպաստել Կոնվենցիայի 6-րդ հոդվածի իրականացմանը վերաբերող ԿԿ-ների վերջին 
որոշումների իրականացմանը:  

 Շարունակել կլիմայի փոփոխության վերաբերյալ  իրազեկման բարձրացման այն 
միջոցառումները, որոնք շփվում են տարբեր տարիքային խմբերի թիրախային 
լսարանների, այդ թվում` ուսանողների, ուսուցիչների, պետական պաշտոնյաների, 
մասնավոր հատվածի, ոչ կառավարական կազմակերպությունների, քաղաքացիական 
հասարակության և հանրության հետ:   

 Գենդերային տարանջատված տվյալների հավաքագրման և վերլուծության միջոցով 
ներառել կլիմայի փոփոխությանն առնչվող գենդերային հեռանկարները: Այդ տվյալները 
կօգտագործվեն գենդերային հատուկ կարիքները բացահայտելու և մեղմման և 
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հարմարվողականության ռազմավարությունների որոշման գործում կանանց մասնակցու-
թյունը խրախուսող գործողություններ առաջարկելու նպատակով:  

 Թարմացնել խոչընդոտները, բացթողումները և դրանց առնչվող ֆինանսական, 
տեխնիկական և կարողությունների կարիքները, ինչպես նաև հրապարակել ստացված 
արդյունքները և նպաստել  ԵԱԶ և ԱՀ:  

Ծրագրի իրականացման միջոցառումները  

Ձեռքբերում 1: ԵԱԶ և ԱՀ նախապատրաստման համար համապատասխան ազգային 
պայմանները և ինստիտուցիոնալ կառուցվածքը թարմացված է, այլ համապատասխան 
տեղեկատվությունը  (սիստեմատիկ դիտարկումներ, տեխնոլոգիաների փոխանցում, 
կրթություն, հանրային իրազեկում, կարողությունների հզորացում, խոչընդոտներ և բացթո-
ղումներ) նկարագրված է: 

Հաշվի առնելով նոր ուսումնասիրությունների ու հետազոտությունների արդյունքները, 
1ԵԱԶ-ի ներքո նկարագրված  ազգային պայմանների մասին տեղեկությունները կթարմացվեն: 
Կնկարագրվեն երկրի առանձնահատկությունները, բնակչությունը, բնական պաշարները, 
կլիման և տնտեսությունը, որոնք կարող են ազդել կլիմայի փոփոխության մեղմման և 
հարմարվողականության երկրի կարողության վրա` հատուկ ուշադրության դարձնելով այն 
ոլորտներին որոնք ամենամեծ նպաստն ունեն ՋԳ արտանետումներում՝ առաջին հերթին 
էներգետիկայի ոլորտին առնչվող  տեղեկատվությանը և տվյալներին,: Ազգային զարգացման 
նպատակները, գերակայությունները և պայմանները, այդ թվում կլիմայի փոփոխությունից 
բխող հատուկ կարիքները և խնդիրները նույնպես կթարմացվեն:  

Կնկարագրվի ԵԱԶ և ԱՀ շարունակական նախապատրաստման համար համապա-
տասխան ինստիտուցիոնալ կառուցվածքը` հաշվի առնելով այդ ուղղությամբ վերջին զարգա-
ցումները:   
 Կլիմայի փոփոխությանն առնչվող ազգային առաջնահերթությունները, ռազմավարու-
թյունները ու օրենսդրությունը կվերլուծվեն` հաշվի առնելով դրանց կարգավիճակը և 
միտումները: Բացի այդ, կվերլուծվի և կնկարագրվի նաև 4ԱՀ և 2ԵԱԶ նախապատրաստման 
համար համապատասխան ինստիտուցիոնալ կառուցվածքը: Նույն կեպ կնկարագրվի նաև 
4ԱՀ և 2ԵԱԶ նախապատրաստման գործում շահագրգիռ կողմերի մասնակցության 
մեխանիզմը: Շահագրգիռ կողմերի ցանկը` համապատասխան պետական մարմինների հետ 
հանդերձ, կազմված կլինի նաև տեղական ինքնակառավարման մարմիններից, մասնավոր 
հատվածից, գիտակրթական ոլորտից, ՀԿ-ներից: Շահառուների կողմից իրականացված կամ 
իրականացման փուլում գտնվող  համապատասխան ուսումնասիրությունները, նախագծերը 
և դրանց արդյունքներն ու առաջարկությունները կվերլուծվեն և հաշվի կառնվեն: 
Վերլուծության կենթարկվեն խոշոր ՋԳ արտանետումների ոլորտներին և կլիմայի փոփո-
խությանն առավել խոցելի ոլորտներին առնչվող տնտեսական զարգացման միտումները: 
Տվյալների հավաքագրման ընթացքում փորձ կարվի ակտիվորեն ձեռք բերել ամենաթարմ  
տվյալները և հաշվի առնել դրանք:  

Հատուկ ուշադրություն կդարձվի կլիմայի փոփոխությանն առնչվող գենդերային 
տվյալների հավաքագրման և վերլուծության վրա: Կհավաքագրվեն և կներկայացվեն 
գենդերային տարանջատված տվյալները` հատուկ ուշադրություն դարձնելով անցյալում 
ձեռնարկված այն միջոցառումներին, որոնք օգնում են մեղմել կանանց վրա կլիմայի 
փոփոխության ազդեցությունը և հարմարվել դրանց, հատկապես այն ոլորտներում, օրինակ՝ 
գյուղատնտեսության և առողջապահության, որտեղ հատկապես կանայք են ներգրավված:  

Ամփոփելով ասվածը. կթարմացվեն և կվերանայվեն այն բոլոր թեմատիկ և ոլորտային 
բաղադրիչները, որոնք որոշում են ազգային պայմանները: Ֆինանսական, տեխնոլոգիական 
ռեսուրսների անբավարարությունը և համակարգային մոտեցման բացակայությունը կլիմայի 
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փոփոխությանն առնչվող տարբեր ծրագրերի իրականացման կարողությունների հզորացման 
և կայունության ապահովման հիմնական խոչընդոտներն են համարվում: Դոհայի 
աշխատանքների ծրագրի 6-րդ հոդվածին համահունչ  գործողություննեըր կձևավորվեն 6 
սյուների շուրջ` հատուկ շեշտադրելով կրթությունը և հանրային իրազեկումը:  Տարբեր 
ոլորտների համար մեղմման և հարմարվողականության տեխնոլոգիական կարիքների 
գնահատումը  հիմնված կլինի  ինստիտուցիոնալ ամրապնդմանը և կապերի հաստատմանն 
ուղղված ՄԱԿ ԲԾ -ԳԷՖ տեխնոլոգիական կարիքների գնահատման ծրագրի արդյունքների  և 
առաջարկությունների ձեռքբերումների վրա: Այդ առաջնահերթություններին վերաբերող 
մանրամասն գնահատականները կգործարկվեն 4ԱՀ և 2ԵԱԶ մեկնարկային աշխատաժողովի 
ընթացքում: 

Երբ գործը հասնի այլ համապատասխան տեղեկությունների մանրամասն քայլերին, 
ապա միջոցառումները կարող են պլանավորվել հետևյալ ուղղությունների շուրջ՝ 

- 3ԱՀ և 1ԵԱԶ համեմատ՝ կլիմայի փոփոխության վերաբերյալ առկա տեղեկությունների 
վերլուծություն, համադրում և թարմացում առկա գործընկերների ցանցի, խմբային 
քննարկումների, հարցազրույցների և այլն միջոցով;   

- կլիմայի փոփոխությանն առնչվող ազգային և տարածաշրջանային ինստիտուցիոնալ 
շրջանակների, ծրագրերի, նախագծերի և փաստաթղթերի վերլուծություն;   

- մեղմման և հարմարվողականություն համար տեխնոլոգիաների, ֆինանսական միջոցների 
և կարողությունների կարիքների գնահատում;   

- Հայաստանի սոցիալ-տնտեսական և բնապահպանական քաղաքականությանը կլիմայի 
փոփոխության ինտեգրմանն ուղղված միջոցառումների մասին տեղեկությունների  հավա-
քագրում; 

- էկոլոգիապես անվտանգ տեխնոլոգիաների և գիտելիքների հասանելիության մասին 
տեղեկությունների  հավաքագրում;    

- կլիմային առնչվող հետազոտությունների և դիտարկումների համակարգերի մասին 
տեղեկությունների  հավաքագրում և վերլուծություն; 

- Տարբեր պետական հաստատությունների, գործակալությունների, գիտակրթական 
հաստատությունների, ՀԿ-ների և անհատ հետազոտողների հետ սերտ համագործակ-
ցության միջոցով  համապատասխան տեղեկությունների  հավաքագրում:   

ՀՀ ԲՆ կողմից համակարգվող ՄԱԿ ԿՓՇԿ-ի իրականացման համար միջոցառումներ 
նախաձեռնող և համակարգող ազգային ինստիտուցիոնալ կառուցվածքն  ինստիտուցիոնալ  
կառույցների ստեղծման գործում որոշակի առաջընթաց է ցուցաբերում, սակայն կոնվենցիայի 
կատարման համար դրա կարողությունների սահմանափակումները, սահմանված դերերը և 
պարտականությունները դեռ նորացման կարիք ունեն: Շահագրգիռ կողմերի և գործընկերների 
հետ խորհրդակցությունների ժամանակ, իրավական, տնտեսական, ֆինանսական և այլ 
գործիքների ներդրման միջոցով միջոցառումները   կանդրադառնան 3ԱՀ և 1ԵԱԶ ժամանակ 
ներկայացված բացերին, որոնք  առնչվում են ՋԳ կադաստրի տվյալների հավաքագրման, 
մշակման, արխիվացման, մեղմման գործողությունների խթանման  տեխնիկական և 
ինստիտուցիոնալ բացերին: Բացի այդ, կգնահատվեն Հայաստանում մեղմման զանազան 
տարբերակների կիրառման սոցիալ-տնտեսական օգուտները: Պարբերաբար խորհուրդներ 
կտրվեն ԿՓ խորհրդի ներքո ստեղծված Միջգերատեսչական աշխատանքային խմբին, ինչպես 
նաև հասարակական կազմակերպություններին, մասնագիտական միություններին: Օրհուս 
կենտրոնները շրջաններում կգործեն որպես կլիմայի փոփոխությանը վերաբերող  
տեղեկատվության տրամադրումը և փոխանակումը խթանող ցանց: ԶԼՄ-ների ակտիվ 
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ներգրավման շնորհիվ կլիմայի փոփոխությանը վերաբերող  տեղեկատվության  տարածումը 
ամբողջությամբ կբարելավվի:   

Ձեռքբերում 2:  Գ ազգային կադաստրը թարմացվել է, և գործունեության տվյալների 
հավաքագրման կարողությունները շարունակաբար հզորացվել են:  

ՋԳ կադաստրը կթարմացվի մինչև 2014թ. (2013թ., 2014թ. ժամանակահատված)՝ որպես 
2ԵԱԶ ձեռքբերում, և մինչև 2016թ. (2015թ., 2016թ. ժամանակահատված)՝ որպես 4ԱՀ 
ձեռքբերում: ԱՊԱՕ, ԳԱՏԱՀ և Թափոններ սեկտորների համար կադաստրը կազմվելու է ըստ 
2006թ. ԿՓՓՄԽ ուղեցույցների:  

ՋԳ կադաստրի որակի բարելավման աշխատանքները կշարունակվեն և կկենտրոնանան 
տվյալների հավաքագրման գործընթացի մեթոդների և մոտեցումների վրա, կլրացվեն 
տվյալների բացերը և կաջակցեն ՋԳ կադաստրի մշակման կայուն համակարգի 
հաստատմանը, ինչպես նաև հիմնական աղբյուրներից ՋԳ արտանետումների գնահատման 
համար ավելի բարձր կարգի մեթոդաբանությունների կիրառմանը:  

 Կշարունակվի ՋԳ կադաստրի արդյունքների հավաքագրման և վերլուծության գործում 
ՀՀ էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարության, ՀՀ Ազգային վիճակագրական 
ծառայության, ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության, ՀՀ տրանսպորտի և կապի 
նախարարության, Հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի (ՀԾԿՀ), 
Անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի, «Գազպրոմ Արմենիա» ՓԲԸ-ի հետ  սերտ 
համագործակցությունը: Կադաստրի հաշվետվության արդյունքների ներկայացման և 
հաստատման համար կկազմակերպվեն ազգային տեխնիկական աշխատանքային նիստեր: 

4ԱՀ և 2ԵԱԶ նախապատրաստման ընթացքում կվերանայվեն և կվերահաշվարկվեն 
նախորդ ՋԳ կադաստրի մուտքային տվյալները: Մինչև 2016թ. կլրացվեն ՋԳ 
արտանետումներն ըստ աղբյուրների և կլանման, ինչպես նաև կնվազեցվեն նախորդ 
գույքագրման ժամանակ հանդիպած անորոշությունները:  
Կադաստրի աշխատանքային խմբերը պահպանելու նպատակով վերապատրաստման 
հնարավորություններ կընձեռվեն, այդ թվում` տարածաշրջանում ՋԳ գույքագրման այլ 
մասնագետների հետ գիտելիքների ու փորձի փոխանակում:  Ծրագրի կարողությունների 
հզորացման ուղղակի արդյունքները կօգտագործվեն համապատասխան 
գերատեսչությունների և նախարարությունների աշխատանքներում գույքագրման 
գործընթացը ինստիտուցիոնալացնելու համար: Նախատեսվում է, որ այս մոտեցումը 
կնպաստի սեփականատիրության զգացման սերմանմանը և համապատասխան 
գործակալությունների մասնակցությանը, և կամրապնդի գույքագրման գործընթացը 
Հայաստանում:  
 ՋԳ կադաստրի նախապատրաստման գործընթացը կազմված կլինի հետևյալից՝  

- Վերլուծել բացթողումներին, թերություններին վերաբերող հանձնարարականները և 
բարելավումների համար 1ԵԱԶ ներքո ներկայացված հրահանգները;   

- 2006թ. ԿՓՓՄԽ ուղեցույցների  և 2006թ. ԿՓՓՄԽ ծրագրային փաթեթի կիրառման 
ուղղված դասընթացներ կազմակերպել ՋԳ Կադաստրի նախապատրաստման գործում 
ներգրավվելիք փորձագետների և համապատասխան շահառուների համար,  

- ՋԳ կադաստրի մշակման համար անհրաժեշտ տվյալներ հավաքագրել ըստ 
գործունեության տեսակների; 

- Մշակել  2013-2014թթ.  և 2015-2016թթ. ՋԳ կադաստրը;  

- Էներգետիկա և ԳԱՏԱՀ  (առավել կենտրոնանալով անտառային հողեր, և 
հողօգտագործման փոփոխություն ենթակատեգորիաների վրա) ոլորտների համար ՋԳ 
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հաշվարկի համար մշակել և կիրառել արտանետումների ազգային գործակիցներ;   

- Օժանդակել սահմանված ինստիտուցիոնալ կառուցվածքով  գույքագրման ազգային 
համակարգերի հաստատմանը; 

- Համոզվել, որ ամեն մի ներգրավված շահառու հստակորեն հասկանում է Գույքագրման 
ազգային համակարգում իր դերը;   

- Ապահովել, որ Գույքագրման ազգային համակարգերի հաստատման գործընթացը 
նպաստի (տարբեր ծրագրերի և նախագծերի փոխգործակցությունից եկող) մարդկային, 
տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների ինտեգրմանը, համակարգմանը և 
իրականացմանը, որոնք անհրաժեշտ են  ազգային կադաստրի կանոնավոր 
նախապատրաստմանն աջակցելու համար;  

- ՋԳ կադաստրի նախապատրաստման համար ամրապնդել միջճյուղային 
փոխանակումը և համագործակցությունը, մասնավորապես այն խմբի հետ, որը  
ներգրավված է էներգետիկ հաշվեկշռի նախապատրաստման գործում;  

- ՋԳ կադաստրի նախապատրաստումից հետո ապահովել որակի ապահովման 
վավերականացման գործընթացները: Դա պետք է արվի համապատասխան 
շահագրգիռ կողմերի, ինչպես նաև` սակայն  չսահմանափակվելով,  ԿՓ խորհրդի ներքո 
միջգերատեսչական աշխատանքային խմբի ներգրավմամբ, ինչպես նաև ամրապնդի 
շահագրգիռ կողմերի մասնակցությունը և ներգրավվածությունը;  

- Զեկուցել նախորդ կադստրի հաշվետվությունների համեմատ բարելավումների, 
հզորացված կարողությունների, փոխանակված գիտելիքների, կիրառված մեթոդա-
բանության և օգտագործված տեխնոլոգիական գործիքների մասին, ինչպես նաև 
Գույքագրման ազգային համակարգի հաստատման առաջընթացի մասին: 

Ձեռքբերում 3: Կլիմայի փոփոխության մեղմմանն ուղղված քաղաքականության և 
միջոցառումների մասին հաշվետվությունը պատրաստվել է, և այդ տեղեկությունների 
շարունակական հավաքագրման և վերլուծության կարողություններն ամրապնդվել են 
հետագա ԵԶ և ԱՀ համար: 

Այս բաղադրիչի շրջանակներում  իրականացված  ՋԳ մեղմման քաղաքականու-
թյունների և գործողությունների զեկույցները կներկայացվեն  2014-2016թթ. Ժամանակահատ-
վածի համար (2ԵԱԶ):  

4ԱՀ համար մեղմման վերլուծությունը հետևելու է 1ԵԱԶ և 3ԱՀ հանձնարարականներին: 
Այդ տեսակետից 3ԱՀ և 1ԵԱԶ ներկայացրած վերլուծությունները և արդյունքները 
կվերանայվեն, ելակետային և մեղմման սցենարները կթարմացվեն` հաշվի առնելով ՀՀ 
տնտեսության մեջ վերջին զարգացումները,  ինչպես նաև իրականացված և պլանավորված 
մեղմման միջոցառումները: 

4ԱՀ համար ոլորտային մեղմման գնահատումների շրջանակը կներառի հարակից 
օրենսդրության և քաղաքականության/ծրագրերի վերլուծությունը, որոնք նպաստում են 
տարբեր շահառուների կողմից իրականացված և վերլուծության ենթարկված ծրագրերի  
մեղմման գործողությունների իրականացմանը և վերլուծությանը, ինչպես նաև` 
հնարավորության սահմաններում, մեղմելու տարբերակների մակրոտնտեսական 
ազդեցությունը: 

Մասնավորապես, մեղմման սցենարների մշակման համար կդիտարկվեն վերջերս 
ընդունված հետևյալ ռազմավարական փաստաթղթերը՝   2014-2025թթ. ՀՀ հեռանկարային 
զարգացման ռազմավարական ծրագիրը, ՀՀ Էներգետիկ անվտանգության հայեցակարգը 
(2013թ.) և 2014-2020թթ. էներգետիկ անվտանգություն գործողությունների ծրագիրը;  
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Հայաստանի համար Վերականգնվող էներգիայի ընդլայնման ծրագրի ներդրումային պլանը; 
ՀՀ էներգահամակարգի երկարաժամկետ (մինչև 2036թ.,) զարգացման ուղիները; 2010-2020թթ. 
Գյուղատնտեսության կայուն զարգացման ռազմավարությունը, Տրանսպորտի ոլորտի 
ռազմավարությունը (2011թ.), Կլիմայի և էներգետիկայի վերաբերյալ Քաղաքապետերի 
դաշնագիրը ստորագրած քաղաքների կողմից ընդունված ԿԷԳԾ-երի իրականացումը:  

Կգնահատվի հաշվետու ժամանակաշրջանի ընթացքում իրականացված ազգային 
քաղաքականությունը և ինստիտուցիոնալ զարգացումները, միջազգային աջակցությունը և 
ոլորտային գործունեությունը, այդ թվում` էներգաարդյունավետության և այլընտրանքային 
էներգիայի աղբյուրների զարգացման բարելավումը: Յուրաքանչյուր ոլորտի համար` ՋԳ 
արտանետումների սցենարներով հանդերձ (առանց միջոցառումների, միջոցառումներով և 
լրացուցիչ միջոցառումներով) մեղմման վերլուծությունը կիրականացվի մինչև 2030թ. ընկած 
ժամանակահատվածը՝ կիրառելով LEAP ծրագրային փաթեթը և այլ կիրառելի 
համակարգչային ծրագրեր:  

Առաջարկվող ծրագիրը կնպաստի կլիմայի փոփոխության մեղմման տեղեկությունները 
շարունակական հիմունքներով հավաքագրելու և վերլուծելու ազգային կարողություններին, 
որոնք բխում են  Կոնվենցիայի ներքո մեղմման քաղաքականության և միջոցառումների մասին 
զեկուցելու Հայաստանի պարտավորություններից: Առաջին հերթին կվերանայվեն  3ԱՀ և 
1ԵԱԶ ներկայացված վերլուծությունները և արդյունքները  որին կհաջորդեն 2015-2030թթ. 
ժամանակահատվածի համար ՋԳ արտանետումների կանխատեսումները  Դա կատարվելու է 
համապատասխան տվյալների և տեղեկությունների հավաքագրման և վերլուծության հիման 
վրա, որին կհետևի սցենարների մշակումը ու դրանց գնահատումը: Հետևելով այդ 
նպատակին` կվերլուծվեն տարբեր շահառուների և նախագծերի կողմից  ձեռնարկված 
մեղմման քաղաքականությունները, ծրագրերը, գործողությունները:  

Դա թույլ կտա բացատրել 1ԵԱԶ ներքո մշակված առանց միջոցառումների (BAU) 
սցենարի տարբերությունները կամ փոփոխությունները:  Բացի այդ, կգնահատվի ու 
կթարմացվի ՋԳ արտանետումների կրճատման երկրի ներուժը, կբացահայտվեն ՋԳ 
արտանետումների կրճատման առավել մեծ հնարավորությունները, և կառաջարկվեն INDC 
ներքո վերցված պարտավորությունների ընդլայնման քաղաքականության  շրջանակը և 
հանձնարարականները, և կմշակվի ու ՀՀ կառավարությանը կներկայացվի INDC թիրախներին 
հասնելու ճանապարհային քարտեզը:  

Ձեռքբերում 4. Գերակա ոլորտների համար կլիմայի փոփոխության խոցելիությունը 
գնահատված է (տարածաշրջանային և տեղական շեշտադրումով` եթե կիրառելի է), և 
հարմարվողականության միջոցառումների առաջարկվող պլանները և ծրագրերը կազմված են:  

Ծրագիրը հատուկ ուշադրություն է դարձնելու կլիմայական վտանգավոր երևույթների և 
ռիսկերի կառավարման ոլորտներին: Կլիմայի փոփոխության սցենարները և դրանց սոցիալ-
տնտեսական ազդեցությունները կվերլուծվեն: Քանի որ գյուղատնտեսությունը խիստ խոցելի 
է կլիմայական վտանգավոր երևույթների  նկատմամբ, ապա հատուկ ուշադրություն կդարձվի 
կլիմայական վտանգավոր երևույթների հաճախականության սպասվող փոփոխություններին, 
ինտենսիվությանը, բաշխմանը և ազդեցությանը: Ի լրումն խոցելի ոլորտների, 3ԱՀ կողմից 
նախկինում բացահայտված գյուղատնտեսություն, ջրային տնտեսություն, բնական 
էկոհամակարգեր, առողջապահություն, բնակավայրեր և ենթակառուցվածքներ ոլորտներին 
կավելանան նաև երկու նոր ոլորտ` էներգետիկա և զբոսաշրջություն:  

Անցյալում մշակվել են կլիմայի փոփոխության մի շարք սցենարներ, որոնք արտացոլում 
են երկրի հնարավոր զարգացման տարբեր ուղիները` հաշվի առնելով տնտեսական աճի 
հետևանքները և տնտեսության տարբեր հատվածների ու բնական համակարգերի վրա 
հնարավոր ազդեցությունները: Այդ ուսումնասիրությունները, սակայն, համապարփակ չեն 
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եղել և, կլիմայի փոփոխության ազդեցությունն ավելի լավ ուսումնասիրելու համար մեզ 
անհրաժեշտ կլինի բարելավել  կլիմայի մասին տեղեկատվության հավաստիությունը, որը 
կարևոր է  կլիմայի փոփոխության նկատմամբ երկրի  խոցելիությունը գնահատելու համար: 
Հետևաբար, Հայաստանի կլիմայի վրա ազդող գործընթացները հասկանալու համար պետք է 
լինեն վերանայված և կազմված մի շարք տարածաշրջանային ծրագրեր, որոնք կիրառում են 
տարածական լուծման տարբեր մասշտաբ և շրջանառության ընդհանուր մոդելներ (GCM) և ՋԳ 
արտանետումների տարբեր սցենարներ (SRES): Հայաստանում պետք է ի մի բերվեն 
տարածաշրջանային սցենարները՝ կլիմայի փոփոխության ազդեցությունը, խոցելիությունը և 
հարմարվողականություն գնահատելու նպատակով: Որպես այս բաղադրիչի մի մաս` Հայաս-
տանի տարբեր գիտահետազոտական կենտրոնների միջև պետք է հաստատվի ինստիտու-
ցիոնալ համակարգում:  

Նախկինում, Հայաստանում կլիմայի փոփոխության հնարավոր սոցիալ-տնտեսական 
ազդեցության գնահատման որոշ առաջընթաց է գրանցվել: Սակայն այդ առաջընթացը ոչ 
էական էր և ոչ էլ համապարփակ: Այդ նպատակով կքննվի կապված սոցիալ-տնտեսական 
ազդեցությունը, որն առնչվում է կլիմայի փոփոխականությանը և հեռավոր ապագայում 
կլիմայի պոտենցիալ փոփոխությանը, այդ թվում` փոփոխականության և վտանգավոր 
կլիմայական երևույթների փոփոխություն: Սպասվող արդյունքները հավանաբար ցույց կտան, 
որ կլիմայի փոփոխության արդյունքում կբարձրանան սոցիալ-տնտեսական ծախսերը: 

Կլիմայի փոփոխության նկատմամբ խոցելիությունը նկարագրող մոդելավորման 
ջանքերը ավելի կմեծացվեն այնպիսի գերակա ոլորտներում, ինչպիսիք են` ջրային 
տնտեսությունը, գյուղատնտեսությունը, անտառնտեսությունը, մարդու առողջությունը, 
տրանսպորտը, էներգետիկան և զբոսաշրջությունը: 4ԱՀ քանակական գնահատական 
կներկայացնի և այս ոլորտներում հարմարվողականության պլանավորման և միջոցառում-
ների համար հող կպատրաստի:  

Նախատեսվում է մշակել կլիմայի փոփոխության հարմարվողականության ազգային 
ծրագիր: Այդ ծրագիրը կազմված կլինի ազգային և տարածաշրջանային զագացման 
առաջնահերթություններից, կլիմայի փոփոխությանը վերաբերող բնապահպանական և 
տնտեսական ցուցանիշներից, կլիմայի փոփոխության բացասական հետևանքներից բխող 
կարիքներից ու մտահոգություններից:  Կլիմայի փոփոխության քաղաքականություններից և 
ծրագրերից շատերը դեռ գտնվում են ձևավորման փուլում և քաղաքականության  
անորոշությունը դեռ շատ բարձր է: Կառավարությունը դեռևս պետք է մշակի երկարաժամկետ 
քաղաքականություն՝ կլիմայի նկատմամբ զգայուն հանրային ապրանքները պաշտպանելու, 
հարմարվողականության քաղաքականությունը հարմարեցնելու և իրականացման 
ստանդարտները հաստատելու համար, որոնք կխթանեն մասնավոր և պետական 
ներդրումները: Աջակցություն կտրամադրվի առանցքային նախարարություններին համա-
պատասխան քաղաքական արձագանքներ մշակելու համար՝ կլիմայի նկատմամբ դիմակայուն 
զարգացումն ապահովելու համար:    

Խոցելիության և հարմարվողականության ուսումնասիրությունների կարիքներին 
արձագանքելու ավելի կոնկրետ քայլերը կլինեն հետևյալը՝  

- Կլիմայի մոնիթորինգի համակարգի զարգացումների գնահատում: Այդ աշխատանքը 
կսկսվի «Հիդրոօդերևութաբանության և մթնոլորտային երևույթների վրա ակտիվ 
ներգործության ծառայություն» ՊՈԱԿ-ի կողմից սիստեմատիկ դիտարկումներին և 
կանխատեսումների/մոդելավորման միջոցառումներին առնչվող` ձեռք բերված առաջ-
ընթացի վերլուծությունից, հատկապես կլիմային վերաբերող տեղեկությունների արտա-
դրման և զեկուցման որակի բարձրացման ձեռբերումներից:  
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- Կիրառվող կլիմայական մոդելների թարմացում, նորերի փորձարկում և մեկնաբանում:  
Սա հիմնված կլինի տեղեկություննների հավաքման և 3ԱՀ-ում կիրառված կլիմայական 
մոդելների թարմացման ձեռքբերումների վրա: Ավելի շատ տվյալների առկայության 
շնորհիվ` ավելի մեծ թվով պարամետրերի օգտագործման միջոցով կհետազոտվեն կլիմայի 
ապագա փոփոխությունները: Բացի այդ, այստեղ կկիրառվեն նաև բարելավված ԿՓՓՄԽ 
մոդելները, որոնք փոխլրացնում են ստացված արդյունքները: 

- Ընտրված փորձագետների և շահառու հաստատությունների անձնակազմի կարողու-
թյունների հզորացումը պետք ընդգրկվի այս միջոցառումներից սպասվող արդյունքների 
մեջ` նրանց տեխնիկական հմտությունների հետագա բարելավման համար;  

- Խոցելիության հետազոտություններ մշակել և/կամ վերանայել, հավաքագրել 3ԱՀ-ից  վեր 
իրականացված խոցելիության գնահատմանը վերաբերող  տեղեկություններ: Բացահայտ-
ված կարիքների և բացթողումներ հիման վրա խոցելիության մասին տեղեկությունների 
հավաքման, մեթոդաբանության ընտրության, եզրակացությունների ձևակերպման և 
թիրախային լսարանին դրանց ներկայացման միջոցով թիրախավորված հետազոտու-
թյուններ կանցկացվեն:   

- Նկարագրել կլիմայի հարմարվողականության իրավիճակը, այդ թվում` կատարված և 
ընթացիկ հարմարվողականության նախագծերի մասին տեղեկությունների հավաքա-
գրում, գերակա համարված ոլորտների վրա դրանց ազդեցության գնահատում, և միջո-
լորտային արդյունք:   

- Վերանայել հարմարվողականության քաղաքականությունները: Սա հիմնված կլինի  թե 
ազգային և թե տեղական մակարդակներով հարմարվողականության միջոցառումները և 
պլանները խրախուսելու և ամրապնդելու նպատակով ներկայիս քաղաքականությունների 
վերանայման վրա: Բացի այդ, ծրագրի կողմից մշակված խոցելիության 
հետազոտությունների հիման վրա կմշակվի  Ազգային հարմարվողականության ծրագիր, 
որը կազմված կլինի հարմարվողականությանը խթանող կոնկրետ գործողություններից: 

- Քանի որ նշված ոլորտները սերտորեն փոխկապակցված են, ապա կգնահատվեն  կլիմայի 
փոփոխությանը նրանց ավելի լավ հարմարվողականությանն ուղղված փոխգործակ-
ցության ներուժը և դրա սոցիալ-տնտեսական հետևանքներն ու օգուտները:    

Խոցելիության գնահատումը և հարմարվողականության միջոցառումները կիրականացվեն 
ինտերակտիվ եղանակով` բոլոր համապատասխան շահագրգիռ կողմեր մասնակցությամբ, 
այդ թվում, սակայն չսահմանափակվելով՝ պետական հաստատություններ, գիտակրթական 
հաստատություններ, մասնավոր ոլորտ, կենտրոնական և տեղական կառավարման մարմի-
ններ, միջազգային կազմակերպություններ,   ԶԼՄ-ներ և քաղաքացիական հասարակություն:   

Ձեռքբերում 5: Չափումների, հաշվետվայնության և հավաստագրման ներքին (ազգային) 
համակարգի ստեղծման գործընթացը խթանված է:   

1ԵԱԶ ներքո ներքին (ազգային) ՉՀՀ համակարգի ստեղծման նախնական 
վերլուծություն է իրականացվել: Ներքին ՉՀՀ համակարգի վերլուծության հիմնական 
նպատակն էր  պարզել  առկա իրավիճակը, գտնել ՉՀՀ առկա տարրերը, ընթացիկ բացերը և 
խոչընդոտները, կարողությունների կարիքները, ծրագրային մակարդակի ՉՀՀ-ի որևէ 
նախաձեռնության օրինակներ, և այդ արդյունքների հիման վրա մշակել «ճանապարհային 
քարտեզ» երկրում  ներքին ՉՀՀ համակարգի  ստեղծման համար: 1ԵԱԶ ծրագրի ներքո 
իրականացված վերլուծությունը տարբեր ՉՀՀ շրջանակներ է դիտարկել, այդ թվում դրա 
տարրերը, ինչպիսիք են` տիրույթը, կառուցվածքը, ստանդարտները, մոնիթորինգը և 
հաշվետվությանը, ստուգումը և թափանցիկությունը: ՉՀՀ վերլուծության մեկ այլ կարևոր 
եզրակացությունն այն էր, որ արդյունավետ և ազգային համատեքստին համապատասխան 
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ՉՀՀ համակարգի համար գործուն ինստիտուցիոնալ շրջանակը պետք  է կազմված լինի  
համապատասխան ինստիտուցիոնալ կառույցներից, ինչպես նաև ունենա անհրաժեշտ 
աշխատակազմ, և գործառնական համակարգ, և հստակեցված գործընթացներ:    

Ըստ Կոնվենցիայի ներքո գործող Փորձագետների խորհրդատվական խմբի 
ուղեցույցների  կգնահատվի ազգային ՉՀՀ համակարգի համար զանազան տարբերակները և 
հնարավորությունները, հաշվի առնելով ազգային պայմանները և կարողությունները, ինչպես 
նաև  առկա  օրինակները: Անհրաժեշտ կարողությունների կարիքների գնահատումը, այդ 
թվում վերլուծության կենթարկվեն ինստիտուցիոնալ կառուցվածքի կարիքները և 
կխաթանվեն համապատասխան կարողությունների հզորացման աշխատանքները: 4ԱՀ և 
2ԵԱԶ կշարունակեն աշխատանքը, և կկառուցվեն երկրում արդեն ստացված արդյունքների 
հենքի վրա: 4ԱՀ-ը կաջակցի ներքին ՉՀՀ համակարգի ստեղծմանն ու հետագա գործու-
նեությանը, հաշվի առնելով երկրի և ծրագրի մակարդակում անհրաժեշտ կառուցվածքը: 
Կդիտարկվեն ՉՀՀ առնչվող բաղադրիչներ ունեցող համապատասխան ծրագրերը, ինչպիսիք 
են` ՄԶՄ և  ՀԲ-ԳԷՖ, ՄԱԶԾ-ԳԷՖ ծրագրերի, ինչպես նաև ՉՀՀ բաղադրիչներով այլ ծրագրերը:  

Ձեռքբերում 6: 2ԵԱԶ և 4ԱՀ հավաքագրվել և ներկայացվել են, Ծրագրի ՄևԳ կատարվել 
է: 

Ըստ սահմանված պահանջների, 2ԵԱԶ և 4ԱՀ կպատրաստվեն և ԿՓՇԿ 
քարտուղարությանը կներկայացվեն համապատասխանաբար 2017թ. վերջին և 2019թ. վերջին:  
Տարածման, և ազգային աշխատաժողովներին ու սեմինարներին, ինչպես նաև շահագրգիռ 
կողմերի շրջանակում քննարկելու համար այդ փաստաթղթերը պետք է պատրաստվեն  
ազգային լեզվով: 2ԵԱԶ և 4ԱՀ նախապատրաստման գործընթացը կընթանա ինտերակտիվ 
եղանակով՝ շահագրգիռ կողմերի մասնակցությամբ: Պարբերաբար կկազմակերպվեն 
սեմինարներ՝ առաջընթացը քննարկելու, տեղեկատվություն տրամադրելու, գաղափարներ 
փոխանակելու և արդյունքները ներկայացնելու համար: Համաձայն ընդունված գործընթաց-
ների երկու զեկույցներն էլ ԿՓ խորհրդի կողմից հավանության արժանանալուց հետո 
կթարգմանվեն, կհրապարակվեն և պաշտոնապես կներկայացվեն ԿՓՇԿ քարտուղարությանը:   

Իրականացման ընթացքում առաջընթացը մոնիթորինգի ենթարկելու և գնահատելու 
համար կիրառվելու է անհրաժեշտ ուղենիշներով ճշգրիտ մեխանիզմ: Այդ աշխատանքը 
կսկսվի մեկնարկային աշխատաժողովով, որի ժամանակ կկազմվի գործողությունների 
նախնական պլանը և ճանապարհային քարտեզը: Այդ աշխատանքը կիրականացվի ինչպես 
տեղական, այնպես էլ, անհրաժեշտության դեպքում, միջազգային փորձագետների հետ սերտ 
համագործակցությամբ: Ծրագիրը կհամագործակցի  ԱՀ և ԵԱԶ համաշխարհային աջակցու-
թյան ծրագրի հետ, որը կօժանդակի ծրագրին և կվերանայի և 2ԵԱԶ և 4ԱՀ՝ նախքան դրանք 
վերջնական տեսքի բերելը:  Հանդիպած մարտահրավերները, քաղված դասերը և ստացված 
կարծիքները կվերլուծվեն, կբաժանվեն և  կտարածվեն:  

Ծրագրի մշտադիտարկումը կիրականացվի Մոնիթորինգի և Գնահատման  (ՄևԳ) 
հետևյալ գործողությունների միջոցով:     

Ծրագրի մեկնարկը. 
Ծրագրի մեկնարկային աշխատաժողովը տեղի կունենա ծրագրի մեկնարկից 

հետո` առաջին 2 ամիսների ընթացքում` ծրագրի կազմակերպության կառուցվածքում դեր 
ստանձնած անձանց մասնակցությամբ: Մեկնարկային աշխատաժողովը շատ կարևոր է 
ծրագրի արդյունքների նկատմամբ սեփականատիրության զգացումը սերմանելու և առաջին 
տարվա տարեկան աշխատանքային պլանը կազմելու համար:   

 Մեկնարկային աշխատաժողովը մի շարք առանցքային խնդիրներ է դիտարկելու, այդ 
թվում. 
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ա) Աջակցել բոլոր գործընկերներին լիովին հասկանալ ծրագիրը և զգալ որպես դրա 
սեփականատերը: Հանգամանորեն բացատրել դերերը, օժանդակ ծառայությունները և 
ՄԱԶԾ ՀԳ ծրագրի թիմի հետ փոխլրացնող պարտականությունները: Քննարկել ծրագրի 
շրջանակներում որոշումների կայացման կառույցների դերերը, գործառույթները և 
պարտականությունները, այդ թվում` հաշվետվությունների և հաղորդակցման գծերը, և 
տարաձայնությունների լուծման մեխանիզմները:  Ծրագրի իրականացման 
կառուցվածքը և ծրագրի առանցքային անձնակազմի լիազորությունների շրջանակը` 
ըստ անհրաժեշտության:  

բ)  Ծրագրի արդյունքների շրջանակի և ԳԷՖ-ի համապատասխան հետևելու մեխանիզմի 
հիման վրա, եթե տեղին է, վերջնական տեսքի բերել ՄԳԾ-ը: Վերանայել և  հաստատել 
ցուցանիշները, թիրախները և դրանց ստուգման միջոցները, և վերստուգել ենթադրու-
թյունները և ռիսկերը: 

գ) Հանգամանորեն բացատրել հաշվետվության, ՄևԳ պահանջները: ՄևԳ աշխատանքային 
պլանը և բյուջեն պետք է համաձայնեցվեն և պետք կազմվի դրանց ժամանակացույցը:  

դ) Քննարկել ֆինանսական հաշվետվությունների ընթացակարգերը և պարտականու-
թյունները, և տարեկան աուդիտի կառուցվածքը:   

ե) Պլանավորել ԾՂԿ նիստերը և ժամանակացույց կազմել: Ծրագրի բոլոր կազմակերպչական 
կառույցների դերերն ու պարտականությունները պետք է հստակեցվեն և նիստերը 
պլանավորվեն: ԾՂԿ առաջինը նիստը  պետք է գումարվի մեկնարկային աշխատա-
ժողովի օրվանից սկսած`  առաջին 12 ամսվա ընթացքում :  

Մեկնարկային աշխատաժողովի հաշվետվությունն առանցքային հղումային փաստա-
թուղթ է և այն պետք է կազմվի ու տրամադրվի մասնակիցներին նիստի արդյունքում ձեռք 
բերված զանազան պայմանավորվածությունները և որոշված պլանները պաշտոնապես ձևա-
կերպելու համար:   

Եռամսյակային   
• Առաջընթացը պետք է մոնիթորինգի ենթարկել ՄԱԶԾ արդյունահեն կառավարման 

հզորացված հարթակ առցանց միջավայրի միջոցով: 
• Ռիսկերի արձանագրությունները պետք է կանոնավոր կերպով թարմացվեն ATLAS 

համակարգում` նախապես բացահայտված ռիսկերի և դրանց ենթադրյալ ազդեցության 
տեսակետից: Ռիսկերն օրհասական են դառնում երբ ազդեցությունը և հավանականութ-
թյունը բարձր է:    

• Ծրագրի առաջընթացի հաշվետվությունը (ԾԱՀ) կարող է կազմվել ATLAS համակարգում 
արձանագրված տվյալների հիման վրա գործառնական պատկերում:  

• Խնդիրները, քաղած դասերը և այլն մշտադիտարկելու համար կարող են օգտագործվել 
ATLAS-ի այլ գրանցամատյաններ: Այս ֆունկցիաների օգտագործումը ՄԱԶԾ–ում 
առանցքային ցուցանիշ է համարվում:  

Կիսամյակային առաջընթաց 
• Կիսամյակային առաջընթացին պետք է հետևել և զեկուցել կարգավիճակի հետազոտու-

թյան հարցաշարերի միջոցով, որի նպատակն է ցույց տալ, ինչպես նաև բացահայտել 
բացերը և տեխնիկական օժանդակության կարիքները:  

Պարբերական մոնիթորինգ 
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Ծրագրի կառավարման մարմնի կողմից պետք է կազմվի ծրագրի վերահսկողության 
նիստերի մանրամասն ժամանակացույցը` խորհրդակցելով իրականացման գործընկերների և 
հիմնական շահագրգիռ կողմերի հետ, և այն պետք է կցվի Ծրագրի մեկնարկային 
հաշվետվությանը: Այս ժամանակացույցը պետք է բաղկացած լինի. (i) որպես Ծրագրի 
ղեկավար կոմիտե գործող ԿՓ Խորհրդի նիստերի նախնական ժամկետներից, և (ii) ծրագրին 
վերաբերող ՄևԳ միջոցառումներից: Անհրաժեշտության և օգտակար լինելու դեպքում  
մոնիթորինգի և գնահատման համապատասխան հաշվետվություններ կպատրաստվեն  
ուղղիչ գործողություններ ձեռնարկելու համար: 

Իրականացման առաջընթացի ամենօրյա մոնիթորինգի պատասխանատվությունը 
դրված կլինի ՀՀ ԲՆ կողմից համակարգվող ՄԱԶԾ Կլիմայի փոփոխության ծրագրի 
գրասենյակի վրա և հիմնված կլինի ծրագրի տարեկան աշխատանքային պլանի և դրա 
ցուցանիշների վրա: Ծրագրի թիմը կտեղեկացնի ՄԱԶԾ ՀԳ-ին իրականացման ժամանակ 
առաջացած ցանկացած ուշացման կամ դժվարությունների մասին, որպեսզի հնարավոր լինի 
ժամանակին համապատասխան աջակցության կամ ուղղիչ աշխատանքներ կատարել: 
Իրականացման առաջընթացի պարբերական մոնիթորինգը կիրականացվի ՄԱԶԾ ՀԳ կողմից 
ծրագրի աջակիցների հետ եռամսյակային ժողովների միջոցով, կամ ավելի հաճախակի, եթե 
դրա անհրաժեշտությունն առաջանա: Սա թույլ կտա կողմերին արձանագրել և ժամանակին 
լուծել ծրագրին վերաբերող ցանկացած խնդիր կամ հարց` ծրագրի ընթացքը սահուն 
իրականացնելու համար:  

Գենդերային հարցեր   
Հիմնականում խոցելի համայնքներում հարմարվողականության հարթությունների հետ 

կապված, ծրագիրը կապահովի տարանջատված տվյալների հավաքագրումը և 
վերլուծությունը՝ ըստ սեռի, տարիքի և սոցիալապես անապահովության, որը թույլ կտա 
քաղաքականության առաջարկություններ մշակել հատուկ գենդերային նպատակային և 
ներառական քաղաքականությունների համար:   

Նախորդ ԱՀ-ները և 1ԵԱԶ չեն զբաղվել գենդերային ներառական հարցերով, տեղ 
թողնելով 4ԱՀ և 2ԵԱԶ բարելավման համար: ՋԳ արտանետումների կրճատմանն ուղղված 
մեղմման գործողությունները, մասնավորապես թիրախավորելով բնակելի և հանրային 
ոլորտի շենքերի էներգաարդյունավետությունը  և նույնիսկ առանց հատուկ ձևով կանանց 
թիրախավորելով, դրական առողջապահական արդյունքների են հասցրել տներում և 
դպրոցներում ներքին հարմարավետության բարելավման շնորհիվ, նվազեցրել են ընտանեկան 
բյուջեների վրա էներգիայի ծախսերի  բեռը: Նմանապես, գյուղատնտեսության ոլորտում 
ռիսկերը նվազեցնող  հարմարվողականության ծրագրերը նպաստում են  գյուղական 
համայնքների և, անուղղակի ձևով, կանանց և երեխաների տնտեսական բարեկեցությանը:   

4ԱՀ և 2ԵԱԶ ծրագրերը այդ տեսակետից  գենդերային հեռանկարներ են ընդգրկելու, 
որպեսզի գնահատվի և հասկացվի, թե ինչպես են կանանց և տղամարդկանց տարբեր 
սոցիալական դերերը և  տնտեսական կարգավիճակն ազդում կլիմայի փոփոխության  
հարմարվողականության և  մեղմման գործողությունների վրա  և ինչպես են նրանք տարբեր 
ձևով կրում դրանց ազդեցությունը: Այդ ճանապարհով կանանց դերը կլիմայի փոփոխությանը 
վերաբերող միջոցառումներում կդիտարկվի ոչ միայն որպես շահառու, այլ նաև որպես 
որոշումների կայացման մասնակից: Ծրագրի գործարկման ժամանակ կլիմայի փոփոխության 
հարմարվողականության և մեղմման գենդերային ասպեկտների գնահատման, ինչպես նաև 
ծրագրի իրականացման գործընթացի համար գենդերային ցուցանիշներ կընտրվեն:   
 ՄԱԿ-ի հայաստանյան թիմն աջակցում է ծրագրերի իրականացնելու ընթացքում թե 
կանանց ուղղված իր ուղղակի նախագծերի և թե գենդերին առնչվող համապատասխան 
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գործունեությունը ծրագրերի կառուցվածքի մեջ ներառելու ՀՀ կառավարության համապա-
տասխան ջանքերին: Գենդերային հարցերը հաշվի են առնվում ՄԱԿ-ի և ՀՀ կառավարության 
միջև հետագա համագործակցության ծրագրի նախապատրաստման ժամանակ:  
 Այս տեսակետից ծրագիրը հատուկ ուշադրություն կդարձնի գենդերի վրա` որպես կլիմայի 
փոփոխության հարմարվողականության և մեղմման առանցքային շահագրգիռ կողմերից մեկը 
և շահառուն:   

 Բացի այդ, իրականացվելիք սեմինարների ժամանակ կպահպանվի գենդերային 
հավասարակշռությունը: Ավելին, գենդերը ընդգրկված կլինի 3ԱՀ-ում այնպես, որ ապահովի 
կանանց հավասար մասնակցությունը կլիմայի փոփոխության հարմարվողականության և 
մեղմման որոշումների կայացման գործընթացում: Ինչ վերաբերում է տեխնիկական թիմին, 
որը վարձվելու է իրականացման աջակցության համար, ապա այնտեղ նույնպես հաշվի 
կառնվի գենդերային հավասարակշռությունը:  

Կայունություն և կրկնօրինակելիություն   
 Գործընթացի շարունակականությունը պահպանելու նպատակով ծրագիրը կշարունակի  
1ԱՀ,  2ԱՀ, 3ԱՀ և 1ԵԱԶ ներքո կատարված աշխատանքները և կընդգրկի այն առանցքային 
պետական հաստատությունները/գործընկերներին/շահագրգիռ կողմերին/և փորձագետնե-
րին, որոնք պատասխանատու են կոնկրետ բաժինների/թեմաների համար:   

Հետևելով ստանդարտ գործելակերպին, 4ԱՀ և 2ԵԱԶ կվավերացվեն ՀՀ կառավարության 
կողմից և, այնուհետև, ԿՓՇԿ ազգային համակարգողի միջոցով  կուղարկվեն ԿՓՇԿ քարտու-
ղարությանը:        
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3. ԾՐԱԳՐԻ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ՇՐՋԱՆԱԿԸ    

 Սույն ծրագիրը կնպաստի հետևյալ Կայուն զարգացման նպատակ/ներ/ին.  ԿԶՆ 13 – Կլիմայական գործողություն, ԿԶՆ 17 – Գործընկերություն հանուն նպատակների, ԿԶՆ 11 – 
Կայուն քաղաքներ և համայնքներ,  ԿԶՆ 5 – Գենդերային հավասարություն  

Սույն ծրագիրը կնպաստի երկի հետևյալ ձեռքբերմանը,  որն ընդգրկված է ՄԱԿ ԶԱԾ /Հայաստանի ծրագրային փաստաթղթում`  Մինչև 2020 թ. ներդրվել և կիրառվել են շրջակա 
միջավայրի կայունության, դիմակայունության հզորացման, կլիմայի փոփոխության հարմարվողականության և մեղմման, և կանաչ տնտեսության կայուն զարգացման սկզբունքները և 
լավագույն փորձը  

Այս ծրագիրը կկապվի ՄԱԶԾ ռազմավարական պլանի հետևյալ արդյունքի հետ.    

Արդյունք 1.4:  Կլիմայի փոփոխության  հարմարվողականության և մեղմման գործողության միջոլորտային ընդլայնում, որը ֆինանսավորվել և իրականացվել է:  
Արդյունք 2.5:  Օրենսդրական և կանոնակարգման դաշտերը, քաղաքականությունը և հաստատությունները կարողություններ են ձեռք բերել  ապահովելու  բնական պաշարների, 
կենսաբազմազանության և էկոհամակարգերի պահպանությունը, կայուն օգտագործմանը  և հասանելիությանն ու համատեղ օգուտներին` միջազգային կոնվենցիաներին և ազգային 
օրենսդրությանը համահունչ: 

 Նպատակի և ձեռքբերման ցուցանիշները  

 

Բազային գիծ 1  

 

Ծրագրի վերջնական 
թիրախը 

Ստուգման աղբյուրը Ենթադրություններ2 

 

Ծրագրի նպատակը:  

Հայաստանի համար 
ստեղծել նպաստավոր 
պայմաններ 
նախապատրաստելու և 
ԿՓՇԿ ներկայացնելու 
2ԵԱԶ և 4ԱՀ ըստ ԿՓՇԿ 
Հավելված I-ում 
չընդգրկված կողմ երկիր 
վերցրած իր 
պարտավորությունների 

 

 

 

ՆԱՌՇ (IRRF) Արդյունք 5.1. Բնական և 
տեխնածին ռիսկերի գնահատման 
մեխանիզմներն ազգային և ենթազգային 
մակարդակներում կայացած են    

ՆԱՌՇ (IRRF) Արդյունք 5.2. Աղետների և 
կլիմայական ռիսկերի կառավարման 
միջոցառումների իրականացումը   
բարելավելու համար ազգային և 
ենթազգային մակարդակներում  
արդյունավետ ինստիտուցիանալ, 
օրենսդրական և քաղաքականության 
շրջանակները կայացած են 

Հայաստանի 4ԱՀ և 2ԵԱԶ  
նախապատրաստում և ներկայացում 

Որպես ԿՓՇԿ ներքո 
վերցրած  
պարտավորությունների 
մի մաս, Հայաստանը` ԱՀ 
տեսքով ապահովում է 
կլիմայի փոփոխությանը 
վերաբերող միտումների 
և զարգացումների մասին   
կանոնավոր 
հաշվետվայնությունը: 
1ԱՀ (1998թ.), 2ԱՀ  
(2000թ.) և 3ԱՀ (2015թ.) 
համապատասխանաբար 
ներկայացվել են  ԿՓՇԿ-
ին:  Ազգային կադաստրի 
2012թ. հաշվետվությունը  
և 1ԵԱԶ ներկայացվել են 
ԿՓՇԿ-ին  
համապատասխանաբար 
2015թ. դեկտեմբերի 30-ին 
և 2016թ. ապրիլին 29-ին:  

 

2ԵԱԶ և 4ԱՀ հաստատվել և 
ներկայացվել են ԿՓՇԿ-ին 

2ԵԱԶ և 4ԱՀ 
հրապարակվել են և 
առկա են ԿՓՇԿ 
ինտերնետային 
կայքում ՝ 

http://unfccc.int/nation
al_reports/non-
annex_i_natcom/submi
tted_natcom/items/653
.php 

Ռիսկեր.  

Ընտրությունները և կառավարության 
փոփոխությունը կարող են հետաձգել 
2ԵԱԶ հաստատումը և, հետևաբար, 
ներկայացման վերջնաժամկետը կարող է 
տեղափոխվել 2018թ.:  

Ենթադրություններ: 

4ԱՀ օգուտ կքաղի 3ԱՀ 
նախապատրաստման  ժամանակ  ձեռք 
բերված փորձից և գործող  
համակարգման մեխանիզմներից և 
կհիմնվի ձևավորված փորձագետների 
խմբի վրա:  

1.1 Մեղմման և հարմարվողականության 
կարողությունների վրա ազդող բնական 

1ԵԱԶ-ում ընդգրկված 
Ազգային պայմաններ 

ԵԱԶ և ԱՀ  նախապատ-
րաստման համար 

Անհրաժեշտ 
տեղեկություններով 

Ռիսկեր չեն դիտարկվել.  

                                                 
1 Ծրագրի վերջնական թիրախը, միջնաժամկետ և ավարտական մակարդակները  պետք է արտահայտված լինեն վերլուծության միևնույն չեզոք միավորով , ինչպես  դրան  համապատասխանող 
ցուցանիշն է: Ելակետը` դա որակավորման ենթակա ներկայիս/սկզբնական կարգավիճակը կամ պայմանն է:  Ելակետը պետք է սահմանվի միչև ծրագրային փաստաթուղթը ԳԷՖ-ի վերջնական 
հաստատմանը ներկայացնելը:  Ելակետային արժեքները կօգտագործվեն իրականացման մոնիթորինգի և գնահատման միջոցով ծրագրի առաջընթացը չափելու համար:   
2 Ռիսկը պետք է ընդգծվի այս ծրագրային փաստաթղթի տեխնիկատնտեսական հիմնավորման բաժնում:    
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Բաղադրիչ/ Ձեռքբերում 3 1 

Ազգային պայմանները և 
ինստիտուցիոնալ 
կառուցվածք թարմացված է,  
այլ համապատասխան 
տեղեկատվությունը  
նկարագրված է   

պաշարների, աշխարհագրության, 
կլիմայական և սոցիալ-տնտեսական  
վիճակի մասին ազգային պայմանները 
թարմացված են;  կլիմայի փոփոխությանը 
վերաբերող   ազգային զարգացման 
նպատակները, գերակայությունները, 
հատուկ կարիքները և մտահոգություները 
վերլուծված են  

գլուխը ներկայացվել է 
ԿՓՇԿ 
Քարտուղարությանը 
2016թ. ապրիլի 29-ին  

համապատասխան 
ազգային պայմանները և 
ինստիտուցիոնալ կառուց-
վածքը թարմացված է 

համապատասխան 
գլուխն առկա է 4ԱՀ 
և 2ԵԱԶ 
հրապարակված 
հաշվետվություննե
րում  

Ծրագրի 
փաստաթղթերը, 
քաղաքականության 
զեկույցները, 
փորձագիտական 
եզրակացությունը , 
4ԱՀ, ծրագրի 
ինտերնետային 
կայքը  

Ենթադրություններ. 

4ԱՀ օգուտ կքաղի 3ԱՀ 
նախապատրաստման  ժամանակ  ձեռք 
բերված փորձից և գործող  
համակարգման մեխանիզմներից և 
կհիմնվի ձևավորված փորձագետների 
խմբի վրա: 

1.2. ԵԱԶ և ԱՀ համար ինստիտուցիոնալ 
կառուցվածքը վերլուծվել և նկարագրվել է 

1ԵԱԶ –ում նկարագրված 
ինստիտուցիոնալ 
կառուցվածքը` 2014թ. 
դրությամբ  

Ինստիտուցիոնալ 
կառուցվածքի 
առաջընթացը և 
թերությունները վերլուծվել 
և զեկուցվել են  

1.3. ԵԱԶ և ԱՀ պատրաստման համար 
շահակցի  մասնակցությունը ապահովող 
մեխանիզմը նկարագրված է.   կլիմայի 
փոփոխությանն առնչվող տարանջատված  
գենդերային տվյալները հավաքագրվել և 
վերլուծվել են  

Կլիմայի փոփոխությանն 
առնչվող   գենդերային 
տվյալները նախորդ ԱՀ- 
ներկայացված չեն եղել   

Շշահառուների 
մասնակցությունը 
կապահովվի և 
կնկարագրվի:  Գենդերային 
տարանջատված տվյալները 
հնարավորինս 
հավաքագրվել և զեկուցվել 
են  

1.4. Մեղմման և հարմարվողականության 
տեխնիկական, ֆինանսական, 
կարողությունների և իրազեկման 
կարիքները գնահատվել են, և 
շահակիցների իրազեկության 
բարձրացման միջոցառումները և 
գործընկեր հաստատությունների 
վերապատրաստումը  կազմակերպվել է  

Տեխնիկական կարիքները 
գնահատվել UNEP-DTU 
ծրագրի շրջանակում  

Ֆինանսական և 
կարողությունների 
հզորացման կարիքները 
գնահատվել են  2014թ. 
դրությամբ 

Կարիքները գնահատվել և 
զեկուցվել են 1ԵԱԶ և  4ԱՀ 
համապատասխան 
գլուխներում,  գործընկեր 
կազմակերպությունների և 
թիրախային խմբերի  
համար  իրազեկման 
բարձրացման 
միջոցառումներն 
անցկացվել են 

1.5. Տեղեկություններ 
հետազոտություների/սիտեմատիկ 
դիտարկումների, տեխնոլոգիաների 
փոխանցման, կրթության, հանրության 
իրազեկվածության , կարողությունների 
հզորացման, խոչընդոտների և բացերի 
մասին 

Այլ համապատասխան 
հարցերին վերաբերող 
տեղեկությունները 
ներկայացվել են  3ԱՀ` 
2013թ. դրությամբ 

Տեղեկությունները 
մասնակցային եղանակով 
հավաքագրվել , վերլուծվել 
և զեկուցվել են  
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ՋԳ ազգային կադաստրը 
թարմացված է և 
գործունեության տվյալների 

2.1. ՋԳ կադաստրը թարմացված է մինչև 
2014թ` 2ԵԱԶ, և մինչև 2016թ.`  4ԱՀ 
կիրառելով ԿՓՓՄԽ 2006թ. ուղեցույցը  և 
2006թ. ԿՓՓՄԽ ծրագրային փաթեթը; 
ԱՊԱՕ, ԳԱՏԱՀ  և Թափոններ սեկտորների 

ԿՓՓՄԽ 2006թ. 
ուղեցույցների համաձայն 
մշակված 2012թ. համար 
Ազգային ՋԳ կադաստրի 
հաշվետվությունը  

2013-2014թթ. և 2015-
2016թթ. ՋԳ կադաստրը 
կազմվել է և  օրենսդրական 
դաշտի միջոցով 
ինստիտուցիանալ 

Անհրաժեշտ 
տեղեկություններով 
համապատասխան 
գլուխն առկա է 4ԱՀ 
և 2ԵԱԶ 

Ռիսկեր չեն դիտարկվել.   

 

Ենթադրություններ: 

                                                 
3Ձեռքբերումները` դրանք կարճաժամկետ կամ միջնաժամկետ այն արդյունքներն են,  որոնցով ծրագիրը նպաստում է, կամ որոնք նախատեսված են  երկարատև նպատակներին հասնելու համար:  
Ձեռքբերումներին հասնելու վրա ազդելու են  ծրագրի արդյունքները և լրացուցիչ գործոնները, որոնք կարող են ծրագրի ուղղակի վերահսկողությունից դորս գտնվել:   
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հավաքագրման 
կարողությունները 
շարունակաբար 
հզորացված են 

 

համար: ՋԳ կադաստրի հաշվարկի համար 
ազգային կարողությունները, ինչպես նաև 
շարունակաբար ՋԳ կադաստր կազմելու 
հնարավորություն տվող ինստիտուցիոնալ 
կառուցվածքը բարելավված և հզորացած է  

ներկայացվել է  ԿՓՇԿ 
Քարտուղարությանը  
2015թ. դեկտեմբերի 30-ին  

սեփականատիրությունն 
ապահովվել է   

հրապարակված 
հաշվետվություննե
րում  

 

 

Փորձագետներն արդեն ծանոթ են 
ԿՓՓՄԽ 2006թ. ուղեցույցներին և դրանք 
կիրառել են  3ԱՀ և 1ԵԱԶ կազմելու 
ժամանակ:  

2.2. Հիմնական աղբյուրների համար ՋԳ 
արտանետումների ազգային 
գործակիցները թարմացված են ըստ 
անհրաժեշտության; հիմնական 
աղբյուրների համար երկրին բնորոշ նոր  
արտանետումների գործակիցները 
մշակված են` հնարավորություն տալով 
ավելի բարձր մակարդակի մոտեցումներ  
կիրառել   

Երկրին բնորոշ  5 
արտանետումների 
գործակիցներ են մշակվել  

Ավտոմոբիլային 
տրանսպորտից երկրին 
բնորոշ  արտանետումների 
գործակիցները մշակվել և 
կիրառվել են  

2.3.Գործունեության տվյալների 
հավաքագրման գործընթացը, դրանց 
ճշգրտությունը և ամբողջականությունը 
բարելավված են  

ՈԱ/ՈՍ համակարգը 
կիրառվել է 2012թ. ՋԳ 
կադաստրի 
պատրաստման համար  

Տվյալների հավաքագրման 
ձևաչափերը 
համաձայնեցվել և 
կիրառվել են,  և դրանց 
ապագայում կիրառման  
համակարգն ընդունված է  
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Կլիմայի փոփոխության 
մեղմմանն ուղղված 
քաղաքականության և 
միջոցառումների մասին 
հաշվետվությունը պատ-
րաստված է, և այդ տեղե-
կությունների շարունա-
կական հավաքագրման և 
վերլուծության 
կարողություններն 
ամրապնդված են հետագա 
ԵԶ և ԱՀ համար 

 

3.1. 1ԵԱԶ և 3ԱՀ կողմից ներկայացված 
վերլուծությունները և 
առաջարկությունները վերանայված և 
թարմացված են: 2016-2020-2030թթ. 
ժամանակահատվածների համար ՋԳ 
արտանետումների կանխատեսումները 
հաշվարկված են   

1ԵԱԶ-ում  նկարագրված 
ՋԳ արտանետումների 
կանխատեսումները  
ներկայացվել է  ԿՓՇԿ 
Քարտուղարությանը 
2015թ. դեկտեմբերի 30-ին  

Կլիմայի փոփոխության 
մեղմմանն ուղղված 
քաղաքականության և 
միջոցառումների մասին 
զեկույցը պատրաստվել և 
վերլուծվել է: 

ԵԱԶ, ՃՔ, և  WAM ներքո  
սցենարների 
կանխատեսումները 
մշակման և վերլուծության 
փուլում են:   

Անհրաժեշտ 
տեղեկություններով 
համապատասխան 
գլուխն առկա է 4ԱՀ 
և 2ԵԱԶ 
հրապարակված 
հաշվետվություննե
րում  

 

Ռիսկեր: 

Մեղմման միջոցառումների և 
նախագծերի մասին տեղեկությունները 
ցրված են և ամբողջականության և 
ճշգրտության ապահովումը դժվար գործ 
է:  

Ենթադրություններ: 

1ԵԱԶ կազմելու ժամանակ որոշ փորձ և 
գործընկերություն է հաստատվել:  ՀՀ 
Կառավարությունը պարտավորվել է 
INDC գործողությունների ծրագրին 
հավանություն տալ մինչև 2018թ.: 3.2. INDC իրականացման մինչև 2025թ. 

ճանապարհային քարտեզը կազմվել է և 
ներկայացվել է ՀՀ կառավարությանը  

Հայաստանի INDC 
հաստատվել է ՀՀ 
կառավարության թիվ 41 
արձանագրային  
որոշմամբ (10.09.2015) և 
ներկայացվել է  ԿՓՇԿ 
Քարտուղարությանը 
22.09.2015 

INDC գործողությունների 
ծրագիրը մշակվել և 
ներկայացվել է    

INDC 
Գործողությունների 
ծրագիր մասին 
կառավարության 
որոշման 
նախագիծը 
ներկայացված է ՀՀ 
ԲՆ  
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Գերակա ոլորտների հա-
մար կլիմայի փոփոխու-
թյան խոցելիությունը 
գնահատված է  և 
հարմարվողականության 

4.1. Կլիմայի փոփոխության  սցենարները 
համապատասխան մոդելների կիրառման 
միջոցով վերանայված են   

 

Վիճակագրական 
մեթոդների միջոցով 
կազմվել են կլիմայի 
փոփոխության 
տարածաշրջանային  
սցենարները, և 
գնահատումն 

Կազմվել են տարբեր 
տարածական լուծաչափով 
մի շարք տարածա-
շրջանային սցենարներ  

Ծրագրի 
հաշվետվություննե
րը,  տվյալները  
զետեղված են 3ԱՀ-
ում    

Ռիսկեր 

Տարբեր տարածական լուծաչափով  
տարածաշրջանին հարմարեցված 
կլիմայի փոփոխության  սցենարների 
ստեղծման ձգձգում:   
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միջոցառումների առա-
ջարկվող պլանները և 
ծրագրերը կազմված են  

 

իրականացվել է  3ԱՀ 
համար Պատշաճ մոդելների կիրառման համար 

կարողությունների պակաս:    

Ենթադրություններ: 

Կարողությունների պակասը լրացնելու 
համար կօգտագործվի  մի շարք 
հետազոտական կենտրոնների հետ 
համակարգումը և Հարավ-Հարավ 
համագործակցությունը:  .  

 

4.2. Հայաստանի սոցիալ-տնտեսական  
զարգացման վրա կլիմայի փոփոխության  
ազդեցությունը  նկարագրված և 
վերլուծված է 

 

Տնտեսության 5 
ոլորտների վրա  ԿՓ 
սոցիալ-տնտեսական  
ազդեցություն 
իրականացվել է 2008թ., և 
նույն առումով նաև 3ԱՀ 
շրջանակներում  

Տնտեսության խոցելի 
ճյուղերի վրա ԿՓ սոցիալ-
տնտեսական  
հետևանքները գնահատվել 
են և հարմարվողական-
նության միջոցառումները 
պաշտպանվել են   

Հետազոտական 
զեկույցների 
փորձագիտական 
եզրակացություն  

4.3. Ջրային տնտեսության 
(հիդրոէներգետիկայի օրինակի վրա), 
գյուղատնտեսություն, անտառնտեսություն, 
առողջապահության, տրանսպորտի և 
զբոսաշրջություն խոցելիության 
գնահատումը կատարված է, որտեղ 
հնարավոր է` 
տարածաշրջանային/տեղական 
ուղղվածությամբ  

Ընդհանուր 
վերլուծությունն 
իրականացվել է նախորդ 
SRES մոդելի հիման վրա  

Բարելավված 
տարածաշրջանային 
սցենարների հիման վրա   
խոցելիության գնահատման  
տեխնիկական 
հետազոտություններ, 
զեկույցները առկա են  

4ԱՀ-ում զետեղված  
վերլուծական 
հաշվետվություննե
ր, հետազոտու-
թյուններ,  
տեղեկություններ   

4.4. Որպես Աղետների ռիսկի 
կառավարման ազգային ծրագրի մի մաս` 
կլիմայի փոփոխության  ռիսկի 
կառավարման հարցերն ուժեղացված են   

Սենդայի շրջանակների 
ներքո Աղետների ռիսկի 
կառավարման ազգային 
գործողությունների 
ծրագիրը գտնվում է 
մշակման փուլում  

Կլիմայական ռիսկերը  
վերլուծված են, և կլիմայի 
փոփոխության  թիմը 
մասնակցել է ԱՌՄ 
գործողությունների ծրագրի 
մշակմանը  

ԿՌՄ առաջնահեր-
թությունները 
բացահայտված են  
և զետեղված են 
ԱՌՄ  գործողու-
թյունների 
ծրագրում 

Ռիսկեր: 

Սոցիալ-տնտեսական ազդեցության 
գնահատման տվյալները  և ազգային 
կարողությունը գործողությունների 
ծրագրում ընդգրկվելիք  միջոցառումների 
գնահատման պատշաճ հիմնավորման 
համար խոչընդոտ են համարվում:  

Ենթադրություն: 

Նախատեսվում է տարբեր շահագրգիռ 
կողմերի, այդ թվում`  ԱՌՄ թիմի հետ 
համակարգումը, ինչպես նաև 
միջազգային խորհրդատուի 
ներգրավումը:  

4.5. Հարմարվողականության 
միջոցառումներն ազգային 
քաղաքականության մեջ արդյունավետ 
ինտեգրման քաղաքական շրջանակը 
բացահայտված է, և կլիմայի փոփոխության 
հարմարվողականության ազգային 
ծրագիրը պատրաստված է և ներկայացված 
է կառավարության հաստատմանը 

Հարմարվողականության 
ճանապարհային 
քարտեզի նախագիծը 
մշակվել է ԵՄ –
ԿլիմաԱրևելք ծրագրի 
կողմից  

Հիմնական զարգացման 
ոլորտների համար 
մանրամասն գնահատումը 
կատարվել է:  Ազգային 
Հարմարվողականության 
ռազմավարությունը 
մշակված է  

Հարմարվողականու
թյան  գործողու-
թյունների ծրագրի 
նախագիծը 
ներկայացված է  
շահագրգիռ 
կողմերի  
համաձայնությանը   

Բաղադրիչ/ Ձեռքբերում 5 

Չափումների, 
հաշվետվայնության և 
հավաստագրման ներքին 
(ազգային) համակարգի 
ստեղծման գործընթացը 
խթանված է   

5.1  Ներքին ՉՀՀ համակարգի հաստատման 
1ԵԱԶ-ում ուրվագծած Ներքին ՉՀՀ 
համակարգի հաստատման առաջարկը 
վերանայվել և թարմացվել է, և  ներքին ՉՀՀ 
համակարգի քաղաքականության 
շրջանակը մշակվել է  

1ԵԱԶ-ում ուրվագծված  
ՉՀՀ համակարգը 
ներկայացվել է  ԿՓՇԿ   
Քարտուղարությանը 
30.12.2015 

Ներքին ՉՀՀ համակարգի 
դերի և պարտականություն-
ների համար խորհրդակ-
ցություններն անցկացվել են 
և դրա շրջանակն առա-
ջարկվել է հաստատման 
համար  

ՉՀՀ համակարգը 
կիրարկված է,  
անհրաժեշտ 
տեղեկություններով 
համապատասխան 
գլուխն առկա է 4ԱՀ 
և 2ԵԱԶ 
հրապարակված 
հաշվետվություննե
րում  

Ռիսկեր: 

Հավելված I-ում չընդգրկված կողմ 
երկրների համար ՉՀՀ համակարգի 
մասին հստակ ուղեցույցների և 
ապացուցված փորձի պակաս:  

Ենթադրություն: 

1ԵԱԶ կազմելու ժամանակ որոշ փորձ և 
գործընկերություն է հաստատվել: 

Կոնվենցիայի ներքո նոր զարգացումներ 
են  սպասվում:  
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Բաղադրիչ/ Ձեռքբերում 6 

2ԵԱԶ և 4ԱՀ 
հավաքագրված և 
ներկայացված են, Ծրագրի 
ՄևԳ կատարված է  

6.1. 4ԱՀ և 2ԵԱԶ կազմվել, խորհրդակցվել, 
հաստատվել , հրապարակվել և 
ներկայացվել են ԿՓՇԿ 
Քարտուղարությանը, և  ձեռքբերումները 
տրամադրվել են ազգային շահագրգիռ 
կողմերին   

3ԱՀ  ներկայացվել է 
2015թ., 1ԵԱԶ` 2016թ. 

2ԵԱԶ և 4ԱՀ միացվել և 
ներկայացվել են ԿՓՇԿ 
Քարտուղարությանը 

4ԱՀ և 2ԵԱԶ 
հաշվետվություննե
րը հաստատված են, 
ներկայացվել են   
ԿՓՇԿ-ին , 
հրապարակվել և 
ներկայացվել են 
շահագրգիռ 
կողմերին  

Ռիսկեր:  

Առաջիկա ընտրությունների և ՀՀ 
կառավարության փոփոխության 
պատճառով 1ԵԱԶ և  4ԱՀ ազգային 
վավերացումը կարող է նախատեսվածից 
ավելի երկար ժամանակ խլել: 

Ենթադրություն: 

ԿՓՇԿ ՄԳԽ լիարժեքորեն գործում է և 
նախագիծը քաղաքականապես զգայուն 
չէ:  

6.2.Կանոնավոր ՄևԳ կատարվել է. i) 
Մեկնարկային աշխատաժողովը 
կազմակերպվել է;  ii) 2ԵԱԶ  և 4ԱՀ անկախ 
մասնագիտական վերանայումն 
ապահովված է; iii) դասերը քաղված են և 
ծրագրի ավարտական զեկույցը կազմված է  

ՄԱԶԾ-ԳԷՖ ծրագրի 
համար ՄևԳ 
ընթացակարգը    

Պատշաճ ՄևԳ անցկացվել է   Ծրագրի 
մեկնարկային 
հաշվետվություն, 
Առաջընթացի 
Ստանդարտ 
հաշվետվություննե
ր, Աուդիտի 
եզրակացություն-
ներ  

Ծրագրի 
հաշվետվության 
ավարտը 
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ԾՐԱԳՐԻ ԲՅՈՒՋԵՆ և ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՊԼԱՆԸ  
         
Ծրագրի ՆՀ 00096445 Արդյունքի նույնականացման համարը 00100369 

  
  

 

  
Հատկացման անվանումը ՄԱԿ ԿՓՇԿ ներքո 4-րդ ազգային հաղորդագրություն և Երկամյա առաջընթացի 2-րդ զեկույց  

 
  

Գործառնական միավոր: ARM10 
 

  
Ծրագրի անվանումը ՄԱԿ ԿՓՇԿ ներքո Հայաստանի Չորրորդ ազգային հաղորդագրության և Երկամյա առաջընթացի  

երկրորդ զեկույցի պատրաստում 

 

  
Ծրագրի ՄԱԶԾ համարը (PIMS) 5870 

 
 

Իրականացնող գործընկեր (Իրագործող 
գործակալություն) 

ՀՀ բնապահպանության նախարարություն        
 

 
 

           

ԳԷՖ Արդյունք/Atlas 
Միջոցառում 

Պա-
տաս-
խանա

տու 

Մի-
ջոց 
ՆՀ 

Դոնո
րի 

անու
նը 

Atlas 
համա-

կարգում 
բյուջետա

յին 
հաշվի 
կոդը 

ATLAS համակարգում 
 Բյուջեի նկարագրությունը 

Գումարը 
տարի 
2016թ.  

(4 ամիս)  
(ԱՄՆ 
դոլար) 

Գումարը 
տարի 
2017թ. 
(ԱՄՆ 
դոլար) 

Գումարը 
տարի 
2018թ. 
(ԱՄՆ 
դոլար) 

Գումարը 
տարի 
2019թ.  
(ԱՄՆ 
դոլար) 

Գումարը 
տարի 
2020թ. 

 (8 ամիս)  
(ԱՄՆ 
դոլար) 

Ընդամենը 
(ԱՄՆ 
դոլար) 

ՁԵՌՔԲԵՐՈՒՄ 1: ՀՀ ԲՆ 62000 ԳԷՖ 71300 Տեղական խորհրդատուներ                  -    3,000.00   10,000.00     6,000.00        6,000.00   25,000.00  

ԵԱԶ և ԱՀ նախա-
պատրաստման հա-
մար համապատաս-
խան ազգային պայ-
մանները և ինստի-
տուցիոնալ կառուց-
վածքը թարմացված է, 
այլ համապատաս-
խան տեղեկատվութ-
յունը  (սիստեմատիկ 
դիտարկումներ, 
տեխնոլոգիաների 
փոխանցում, կրթութ-
յուն, հանրային իրա-
զեկում, կարողութ-
յունների հզորացում, 
խոչընդոտներ և բաց-
թողումներ) նկարա-
գրված է: 

      71600 Ճամփորդություն                  -                -       2,000.00     2,000.00        2,000.00     6,000.00  
  

    72100 
Պայմանագրային 
ծառայություններ-
ընկերություններ 

                 -                -                   -     12,000.00                   -     12,000.00  

  
    74200 Ձայնա-, տեսա-, տպագրա-

կան ապրանքների ծախսեր 
                 -    2,000.00     2,000.00     3,000.00        2,000.00     9,000.00  

  
    75700 

Դասընթացներ, 
աշխատաժողովներ և 
կոնֆերանսներ 

                 -                -       2,000.00     3,000.00        3,000.00     8,000.00  

                      
                      
                      
                      
                      

        ԱՐԴՅՈՒՆՔ 1 ԸՆԴԱՄԵՆԸ                  -    5,000.00   16,000.00   26,000.00      13,000.00   60,000.00  

ՁԵՌՔԲԵՐՈՒՄ 2: ՀՀ ԲՆ 62000 ԳԷՖ 71300 Տեղական խորհրդատուներ     3,000.00      17,500.00     23,000.00    15,000.00        5,000.00      63,500.00  

ՋԳ ազգային կադաս-
տրը թարմացվել է, և 

  
    71400 

Պայմանագրային 
ծառայություններ-
ընկերություններ 

    4,500.00      14,000.00     14,000.00    14,000.00        9,000.00      55,500.00  
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գործունեության 
տվյալների հավա-
քագրման կարողութ-
յունները շարունակա-
բար հզորացվել են 

  
  

      71600 Ճամփորդություն                  -          2,000.00       4,000.00      2,000.00        2,000.00      10,000.00  
  

    72100 
Պայմանագրային 
ծառայություններ-
ընկերություններ 

                 -        15,000.00                   -      15,000.00                    -        30,000.00  

      72500 Պաշարներ                  -             500.00          500.00         500.00           500.00        2,000.00  
  

    73400 Այլ սարքավորումների 
վարձակալում  

                 -          1,500.00       1,700.00      1,500.00        1,500.00        6,200.00  

  
    74200 Ձայնա-, տեսա-, տպագրա-

կան ապրանքների ծախսեր 
                 -          1,000.00       2,000.00      3,000.00                    -          6,000.00  

      74500 Այլ ծախսեր                  -             500.00          500.00         500.00           300.00        1,800.00  
  

    75700 
Դասընթացներ, 
աշխատաժողովներ և 
կոնֆերանսներ 

                 -          4,000.00       1,000.00      4,000.00        3,000.00      12,000.00  

                      
        ԱՐԴՅՈՒՆՔ 2 ԸՆԴԱՄԵՆԸ     7,500.00      56,000.00     46,700.00    55,500.00      21,300.00    187,000.00  

ՁԵՌՔԲԵՐՈՒՄ 3:  ՀՀ ԲՆ 62000 ԳԷՖ 71200 Միջազգային 
խորհրդատուներ 

                 -                    -       20,000.00                  -                      -        20,000.00  

Կլիմայի փոփոխու-
թյան մեղմմանն ուղղ-
ված քաղաքակա-
նության և միջոցա-
ռումների մասին 
հաշվետվությունը 
պատրաստվել է, և այդ 
տեղեկություն-ների 
շարունակական 
հավաքագրման և 
վերլուծության կարո-
ղություններն ամրա-
պնդվել են հետագա 
ԵԶ և ԱՀ համար 

  
  
  

      71300 Տեղական խորհրդատուներ     3,000.00      16,000.00     20,000.00    21,000.00        6,000.00      66,000.00  

      71400 
Պայմանագրային 
ծառայություններ-
անհատներ 

    4,700.00      14,000.00     14,000.00    14,000.00        9,500.00      56,200.00  

      71600 Ճամփորդություն                  -                    -         5,000.00                  -                      -          5,000.00  

      72100 
Պայմանագրային 
ծառայություններ-
ընկերություններ 

                 -                      -       10,000.00    10,000.00                    -        20,000.00  

      72300 Նյութեր և ապրանքներ                  -          2,500.00       2,500.00      2,500.00        2,000.00        9,500.00  

      72400 Ձայնա-, տեսա-, տպագրա-
կան ապրանքների ծախսեր 

                 -                    -                     -        5,000.00        5,000.00      10,000.00  

      72500 Պաշարներ        500.00           500.00          500.00         500.00           500.00        2,500.00  

      73400 Այլ սարքավորումների 
վարձակալում 

                 -          1,500.00       1,500.00      1,500.00        1,500.00        6,000.00  

      74500 Այլ ծախսեր                  -             500.00          500.00         500.00           300.00        1,800.00  

      75700 
Դասընթացներ, 
աշխատաժողովներ և 
կոնֆերանսներ 

                 -          2,000.00       2,000.00      2,000.00        2,000.00        8,000.00  

                      

        ԱՐԴՅՈՒՆՔ 3 ԸՆԴԱՄԵՆԸ     8,200.00      37,000.00     76,000.00    57,000.00      26,800.00    205,000.00  

ՁԵՌՔԲԵՐՈՒՄ 4:  ՀՀ ԲՆ 62000 ԳԷՖ 71200 Միջազգային 
խորհրդատուներ 

                 -                    -       18,000.00      8,000.00                    -        26,000.00  
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Գերակա ոլորտների 
համար կլիմայի փո-
փոխության խոցե-
լիությունը գնահատ-
ված է (տարածա-
շրջանային և 
տեղական շեշտա-
դրումով` եթե կիրա-
ռելի է), և հարմարվո-
ղականության միջո-
ցառումների առա-
ջարկվող պլանները և 
ծրագրերը կազմված 
են  

      71300 Տեղական խորհրդատուներ                  -        11,000.00     25,000.00    21,000.00        6,000.00      63,000.00  

      71400 
Պայմանագրային 
ծառայություններ-
անհատներ 

                 -          9,400.00       9,400.00      9,400.00        6,500.00      34,700.00  

      71600 Ճամփորդություն                  -          2,500.00       3,000.00      5,000.00        2,500.00      13,000.00  

      72100 
Պայմանագրային 
ծառայություններ-
ընկերություններ 

                 -                    -       18,000.00                  
18,000.00                      -        36,000.00  

      72400 Ձայնա-, տեսա-, տպագրա-
կան ապրանքների ծախսեր 

                 -          4,500.00       4,500.00      4,500.00        4,000.00      17,500.00  

      75700 
Դասընթացներ, 
աշխատաժողովներ և 
կոնֆերանսներ 

                 -                    -         3,000.00      2,800.00        2,000.00        7,800.00  

                      

        ԱՐԴՅՈՒՆՔ 4 ԸՆԴԱՄԵՆԸ                  -    27,400.00     80,900.00  68,700.00      21,000.00    198,000.00  

ՁԵՌՔԲԵՐՈՒՄ 5:  ՀՀ ԲՆ 62000 ԳԷՖ 71300 Տեղական խորհրդատուներ                  -          7,000.00       3,000.00      3,000.00                    -        13,000.00  

Չափումների, հաշ-
վետվայնության և հա-
վաստագրման ներքին 
(ազգային) համակար-
գի ստեղծման գործը-
նթացը խթանված է    

      72400 Ձայնա-, տեսա-, տպագրա-
կան ապրանքների ծախսեր 

    2,000.00        2,000.00       5,000.00      1,000.00                    -        10,000.00  

      72800 ԻՏ սարքավորումներ                   -          4,000.00       4,500.00      4,500.00        5,000.00      18,000.00  

      74200 Ձայնա-, տեսանյութերի 
ծախսեր 

                 -          2,000.00       2,000.00      2,000.00        3,000.00        9,000.00  

                      

        ԱՐԴՅՈՒՆՔ 5 ԸՆԴԱՄԵՆԸ     2,000.00      15,000.00     14,500.00    10,500.00        8,000.00      50,000.00  

ՁԵՌՔԲԵՐՈՒՄ 6:  ՀՀ ԲՆ 62000 ԳԷՖ 71300 Տեղական խորհրդատուներ     3,000.00        3,000.00                   -        3,500.00        5,000.00      14,500.00  

2ԵԱԶ և 4ԱՀ հավա-
քագրվել և ներկա-
յացվել են, Ծրագրի 
ՄևԳ կատարվել է, 
իրականացվել է ֆի-
նանսական աուդիտ և 
պատրաստվել է քաղ-
ված դասերի հաշվետ-
վությունը  

      71600 Ճամփորդություն                  -                    -         3,000.00                  -          5,000.00        8,000.00  

      72500 Պաշարներ        500.00           500.00          500.00         500.00           500.00        2,500.00  

      74100 Մասնագիտական 
ծառայություններ  

                 -          2,500.00       2,500.00      2,500.00        2,500.00      10,000.00  

      74200 Ձայնա-, տեսանյութերի 
ծախսեր 

    3,000.00        3,000.00       5,000.00      5,000.00        8,000.00      24,000.00  

      74500 Այլ ծախսեր        500.00           500.00          500.00         500.00           500.00        2,500.00  

      75700 
Դասընթացներ, 
աշխատաժողովներ և 
կոնֆերանսներ 

    1,500.00        2,000.00       2,000.00      3,000.00        5,000.00      13,500.00  

                      

       ԱՐԴՅՈՒՆՔ 6 ԸՆԴԱՄԵՆԸ     8,500.00      11,500.00     13,500.00    15,000.00      26,500.00      75,000.00  



ՄԱԶԾ Բնապահպանական ոլորտի ֆինանսական ծառայություն  Page 33 

 

Ծրագրի 
կառավարում  

  
  

ՀՀ ԲՆ 62000 ԳԷՖ 71400 
Պայմանագրային 
ծառայություններ-
անհատներ 

    4,000.00      19,000.00     19,000.00    19,000.00  11,000.00  72,000.00  

      74599 
Այլ ծախսեր (ՄԱԶԾ 
ծախսերի վերականգնում- 
վճարումներ) 

    300.00        1,500.00       1,800.00  1,000.00  400.00      5,000.00  

                      

        Կառավարում ընդամենը  4,300.00      20,500.00  20,800.00    20,000.00  11,400.00      77,000.00  

        ԾՐԱԳԻՐ ԸՆԴԱՄԵՆԸ   30,500.00  172,400.00  268,400.00  252,700.00    128,000.00    852,000.00  
 

           
 
Միջոցների ամփոփ ցանկ 
[2] 

             

     
Գումարը, Գումարը, Գումարը, Գումարը, Գումարը, ԸՆԴԱՄԵՆԸ 

Տարի 2016 Տարի 2017 Տարի 2018 Տարի 2019 Տարի 2020   
   ԳԷՖ  $30,500.00 $172,400.00 $268,400.00 $252,700.00 $128,000.00 $852,000.00 
   Դոնոր 2: ՄԱԶԾ $8,000.00 $20,000.00 $20,000.00 $20,000.00 $12,000.00 $80,000.00 

   Դոնոր 3 (կանխիկ և բնեղեն): 
Կառավարություն $60,000.00 $120,000.00 $120,000.00 $120,000.00 $80,000.00 $500,000.00 

   ԸՆԴԱՄԵՆԸ $98,500.00 $312,400.00 $408,400.00 $392,700.00 $220,000.00 $1,432,000.00 
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Բյուջետային հարցեր, հիմնավորումներ 
Ընդհանուր ծախսերի գործոնները.   
• Կարճաժամկետ ազգային խորհրդատուների բյուջեն կազմում է  շաբաթը 350 ԱՄՆ դոլար  
• Միջազգային խորհրդատուների բյուջեն կազմում է շաբաթը 3000 ԱՄՆ դոլար  
• Օրապահիկի բյուջեն կազմում է օրը 180 ԱՄՆ դոլար 
• Միջազգային երկկողմանի  1 ավիատոմսի բյուջեն կազմում է  1000 ԱՄՆ դոլար   
• Այլ ծախսեր` ըստ ՄԱԶԾ ստանդարտ ծախսերի: Որտեղ հնարավոր է` Ծրագիրը կփորձի խնայել 

ծախսերը, օգտագործելով մինչ այժմ Կլիմայի փոփոխության ծրագրերում կիրառված ծրագրային 
մոտեցումը, մասնավորապես կապված գրասենյակային սարքավորումների գնման և պահպանման 
ծախսերի հետ, տեղեկատվական տեխնոլոգիաների և լոգիստիկայի տեխնիկական աջակցության հետ 
կապված ծախսերը, ինչպես նաև կապի և հաղորդակցության ծախսերը: 

ՁԵՌՔԲԵՐՈՒՄ 1:  ԵԱԶ և ԱՀ նախապատրաստման համար համապատասխան ազգային պայմանները և 
ինստիտուցիոնալ կառուցվածքը թարմացված է, այլ համապատասխան տեղեկատվությունը  
(սիստեմատիկ դիտարկումներ, տեխնոլոգիաների փոխանցում, կրթություն, հանրային իրազեկում, 
կարողությունների հզորացում, խոչընդոտներ և բացթողումներ) նկարագրված է: 

1. Կարճաժամկետ ազգային խորհրդատուներ կվարձվեն հետևյալի համար (i) թարմացնել Ազգային 
պայմաններին վերաբերող տեղեկություններ; (ii) հավաքագրել և վերլուծել կոնվենցիայի ներքո 
վերցված պարտավորությունների կատարման համար ինստիտուցիոնալ կարիքների և կարողու-
թյունների մասին տեղեկությունները; (iii) բացահայտել տեխնոլոգիաների փոխանցման 
կարողությունների կարիքները; (iv) նկարագրել կրթությունը, հանրային իրազեկումը, կարողություն-
ների հզորացումը, խոչընդոտները և բացթողումները:   

2. Ճանապարհորդական ծախսերը կհոգան երկրի ներսում և տարածաշրջանային վերապատրաստման 
դասընթացների մեկնած ազգային խորհրդատուների կրած գործուղման ծախսը :  

3. Տեղական ընկերություն կվարձվի ազգային սիստեմատիկ դիտարկումների հաստատությունների 
զարգացումների գնահատման և կարողությունների հզորացման միջոցառումների համար:   

4. Կլիմայի փոփոխությանը վերաբերող զանազան գովազդային/ուսումնական/իրազեկման բարձրաց-
ման նյութերի թարգմանություն, տպագրություն:   

5. Ժողովների, սեմինարների, շահակիցների խորհրդակցությունների կազմակերպմանն առնչվող ծախ-
սերը:   

ՁԵՌՔԲԵՐՈՒՄ 2: ՋԳ ազգային կադաստրը թարմացվել է, և գործունեության տվյալների հավաքագրման 
կարողությունները շարունակաբար հզորացվել են: 

6. Երկարաժամկետ և կարճաժամկետ ազգային խորհրդատուներ կվարձվեն ՋԳ կադաստրի տվյալների 
և այլ պարամետրերի թարմացման, աշխատանքային ցանկերում և հաշվետվության աղյուսակներում 
արդյունքները պատրաստելու, կազմելու և վերլուծելու, և 2ԵԱԶ-ի ու 4ԱՀ –ի ՋԳ գլուխը կազմելու 
համար:  ՋԳ կադաստրի խորհրդատուների թիմը կազմված կլինի գույքագրման ոլորտի 
փորձագետներից, ինչպես նաև. (i) տեղական կարճաժամկետ իրավախորհրդատուից, ով կհամագոր-
ծակցի ՋԳ կադաստրի թիմի և համապատասխան նախարարություններ հետ տվյալների 
հավաքագրման և կառավարման համակարգի ստեղծմանը և ՋԳ կադաստրի նախապատրաստումը  
ինստիտուցիոնալացման համար համապատասխան իրավական դաշտի ստեղծմանն օժանդակելու 
համար; (ii) տվյալների կառավարման և ՈԱ/ՈՍ տեղական խորհրդատուից, ով  կորոշի ՋԳ 
կադաստրի վարման համար առցանց տվյալների հավաքագրման համակարգի ստեղծման  
անհրաժեշտ պարամետրերը, ՋԳ կադաստրի վարման համար տարեկան տվյալների հավաքագրման 
առցանց  համակարգչային ծրագիր կմշակի և կապ կհաստատի և առցանց  ծրագրի միջոցով 
կվերբեռնի այդ տվյալները  ԿՓՓՄԽ 2006թ. տվյալների շտեմարանում:  

7. Փորձագետների թիմի օգնական կվարձվի, ով տեխնիկական օժանդակություն է տրամադրելու 
ազգային և միջազգային փորձագետներին, ինչպես նաև պատասխանատու կլինի  տեխնիկական 
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եզրակացությունները, այդ թվում` ուսումնական փաթեթները և տվյալների աղյուսակները 
հավաքագրելու,  կազմելու և խմբագրելու համար: Օգնականը նաև պատասխանատու կլինի 
շահակիցների հետ հաղորդակցության նյութերը կանոնավոր կերպով թարմացնելու  և նախապատ-
րաստելու, ինչպես նաև ծրագրի ինտերնետային կայքում www.nature-ic.am. դրանք ներբեռնելու 
համար:  

8. Ճանապարհորդական ծախսերը կհոգան ազգային խորհրդատուների երկրի ներսում, ինչպես նաև 
CGE, GSP կողմից կազմակերպված դասընթացներ  ժամանակ կրած գործուղման ծախսը:      

9. Էներգիայի վերջնական սպառման տվյալների հավաքումը կազմակերպելու և տվյալներ տրամա-
դրողների հետ շփվելու, ինչպես նաև այդ գործընթացի կայունությունը բարելավող  համակարգի 
ստեղծման համար նման կարգավիճակ ունեցող երկրների լավագույն փորձի հիման վրա 
առաջարկություններ անելու  նպատակով տեղական ընկերություն կվարձվի:     

10. Ծրագրի գործունեությանը օժանդակելու համար ձեռք կբերվեն գրենական պիտույքներ և այլ 
գրասենյակային գույք:  

11. Գրասենյակի և տրանսպորտային միջոցների շահագործման և պահպանման հետ կապված ծախսեր:  
12. Տեխնիկական եզրակացությունների և փաստաթղթերի թարգմանություն, տպագրություն և վերար-

տադրություն:   
13. Այլ ծախսեր:  
14. Վերապատրաստման դասընթացների, շահակիցների խորհրդակցությունների, սեմինարների և 

ժողովների կազմակերպմանն առնչվող ծախսերը:  

ՁԵՌՔԲԵՐՈՒՄ 3: Կլիմայի փոփոխության մեղմմանն ուղղված քաղաքականության և միջոցառումների 
մասին հաշվետվությունը պատրաստվել է, և այդ տեղեկությունների շարունակական հավաքագրման և 
վերլուծության կարողություններն ամրապնդվել են հետագա ԵԶ և ԱՀ համար: 

 
15. Միջազգային կարճաժամկետ խորհրդատու կվարձվի Հայաստանի INDC ներքո` կլիմայի 

փոփոխության  մեղմման գործողությունների խրախուսման Փարիզի համաձայնագրի ներքո 
միջնաժամկետ և երկարաժամկետ ժամանակահատվածներում սոցիալ-տնտեսական ազդեցության և 
ՋԳ արտանետումների մեղմման թիրախների գնահատման գործում ծրագրի թիմին աջակցելու 
համար: 

16. ՋԳ մեղմման երկարաժամկետ և կարճաժամկետ ազգային խորհրդատուներ կվարձվեն, որոնք 
մշակելու են ՋԳ մեղմման միջոցառումների գլուխը: Այդ փորձագետների թիմը կազմված կլինի, 
սակայն չի սահմանափակվի հետևյալով. (i) Առաջադրանքի ղեկավար /Փորձագետ, ով կառավարելու 
է և անհրաժեշտ տեխնիկական օժանդակություն է մատուցելու ՋԳ կադաստրի և մեղմման 
միջոցառումների  փորձագետների թիմին և մասնագիտական ծառայություններ մատուցողներին,  և 
ղեկավարելու է 2ԵԱԶ նախապատրաստման գործընթացը; (ii) կլիմայի փոփոխության  մեղմման 
խորհրդատու, ով բացահայտելու է առավել համապատասխան մեղմման քաղաքականությունները և 
միջոցառումները, ինչպես նաև գնահատելու է տարբեր ոլորտներում պլանավորված միջոցառումների 
մեղմման պոտենցիալը; (iii) կլիմայի փոփոխության տնտեսական վերլուծության տեղական 
խորհրդատու, ով վերանայելու է կլիմայի փոփոխության  մեղմման միջոցառումների տնտեսական 
գնահատման, քաղաքականության պլանավորման գործընթացում կլիմայի փոփոխության  մեղմման 
հարմարվողականության ուղեցույցների առկա մեթոդաբանությունը և գործիքները iv) տեղական 
խորհրդատու, ով վերլուծելու է մեղմման միջոցառումների իրականացման ֆինանսական միջոցները: 

17. Ծրագրի համակարգողը (Կլիմայի փոփոխության  ծրագրի համակարգող), ով նշանակվելու է թե 2ԵԱԶ 
և թե 4ԱՀ միջոցառումների իրականացումը համակարգելու համար, և ծառայելու է որպես կլիմայի 
փոփոխությանը վերաբերող գործողությունների բովանդակությանը գիտակ փորձագետ:    

18. Ճանապարհորդական ծախսերը կհոգան ազգային խորհրդատուների երկրի ներսում կրած գործուղ-
ման ծախսը:  

http://www.nature-ic.am/
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19. Տեղական ընկերություն կվարձվի, որը կազմակերպելու է ֆինանսական օժանդակությունը 
ապահովելու համար պահանջվող նախապայմանները երաշխավորելով` առաջարկված միջնաժամ-
կետ և երկարաժամկետ մեղմման քաղաքականությունների և ստեղծվելիք ՉՀՀ համակարգի 
վերաբերյալ տեղական շահակիցների խորհրդակցությունները:   

20. Երկրի տարբեր մարզերում իրականացրած տվյալների հավաքագրման, ինչպես նաև 
խորհրդակցությունների առաքելությունների ժամանակ տրանսպորտային ծախսերի 
փոխհատուցման համար վառելիք է գնվելու:   

21. Ծրագրի միջոցառումների համար կապի և ձայնա-տեսագրող սարքավորումների ձեռքբերում: 
22. Ծրագրի գործունեությանը օժանդակելու համար ձեռք կբերվեն գրենական պիտույքներ և այլ 

գրասենյակային գույք:  
23. Գրասենյակի և տրանսպորտային միջոցների շահագործման և պահպանման հետ կապված ծախսեր: 
24. Այլ ծախսեր. 
25. Վերապատրաստման դասընթացների, շահակիցների խորհրդակցությունների, սեմինարների և 

ժողովների կազմակերպմանն առնչվող ծախսերը:  

ՁԵՌՔԲԵՐՈՒՄ 4: Գերակա ոլորտների համար կլիմայի փոփոխության խոցելիությունը գնահատված է 
(տարածաշրջանային և տեղական շեշտադրումով` եթե կիրառելի է), և հարմարվողականության 
միջոցառումների առաջարկվող պլանները և ծրագրերը կազմված են: 

26. Միջազգային կարճաժամկետ խորհրդատու կվարձվի, ով  առաջնորդելու է ազգային թիմին` 
խոցելիության գնահատման մոդելների կիրառման և հարմարվողականության միջոցառումների 
ազդեցության գնահատման և Ազգային Հարմարվողականության Գործողությունների ծրագրի (ՀՀ 
Կառավարության որոշում)  մշակմանն  օժանդակելու համար:  

27. Խոցելիության և հարմարվողականության երկարաժամկետ և կարճաժամկետ ազգային խորհրդա-
տուներ կվարձվեն, ովքեր մշակելու են ԱՀ-ի համապատասխան գլուխը: Այդ փորձագետների թիմը 
կազմված կլինի, սակայն չի սահմանափակվի հետևյալով. (i) Առաջադրանքի ղեկավար /Փորձագետ, 
ով տեխնիկական օժանդակություն է մատուցելու փորձագետների թիմին և մասնագիտական 
ծառայություններ մատուցողներին, և ղեկավարելու է 4ԱՀ նախապատրաստման գործընթացը; (ii) 
ազգային խորհրդատուներ, ովքեր գնահատելու են կլիմայի փոփոխության սցենարներ; (iii) ազգային 
խորհրդատուների, ովքեր գնահատելու են Հայաստանի համար կանխատեսվող կլիմայի 
փոփոխությանը տնտեսության ճյուղերի և բնական ու մարդածին համակարգերի խոցելիությունը   և 
հարմարվողականության միջոցառումներ են մշակելու; (iv) կլիմայական ռիսկերի և ռիսկի 
կառավարման պլանավորման տեղական խորհրդատու; (v) ԿՓ ազդեցության սոցիալ-տնտեսական  
վերլուծության տեղական խորհրդատու, ով վերանայելու է գնահատման առկա մեթոդաբանությունը 
և գործիքները, ինչպես նաև քաղաքականության պլանավորման գործընթացի համար կազմելու է  
հարմարվողականության միջոցառումների նախահաշիվը: .  

28. ԻՏ մասնագետ կվարձվի՝ ԻՏ համակարգչային սարքերի/ծրագրերի  անխափան գործարկում, 
համակարգի առկայությունը, գործառնությունը և մատչելիությունն ապահովելու համար Ճանապա-
րհորդական ծախսերը կհոգան ազգային խորհրդատուների երկրի ներսում կրած գործուղման և ԿՓՇԿ 
դասընթացների, սեմինարների, փորձի փոխանակման և նման միջոցառումների մասնակցության 
ծախսերը:  

29. Տեղական ընկերություն կվարձվի, ով մշակելու է Ազգային հարմարվողականության գործողություն-
ների ծրագիրը, ինչպես նաև հարմարվողականության գործողությունները տարածաշրջանային 
զարգացման պլաններում ընդգրկելու համար  առաջարկություններ է մշակելու: 

30. Երկրի ներսում դաշտային գործուղումների համար տրանպորտային միջոց է գնվելու:  
31. Ինտերնետային կապի, ֆիքսված և շարժական հեռախոսակապի վարձեր, փոստային և ծանրոցների 

առաքման ծախսեր:  
32. Վերապատրաստման դասընթացների, շահակիցների խորհրդակցությունների, սեմինարների և 

ժողովների կազմակերպմանն առնչվող ծախսերը: 
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ՁԵՌՔԲԵՐՈՒՄ 5: Չափումների, հաշվետվայնության և հավաստագրման ներքին (ազգային) համակարգի 
ստեղծման գործընթացը խթանված է:  

33. Երկարաժամկետ և կարճաժամկետ ազգային խորհրդատուներ կվարձվեն, ովքեր առաջնորդելու են 
ազգային թիմին ներքին ՉՀՀ համակարգի զանազան տարբերակների բացահայտման և գնահատման 
համար: 

34. Կապի և ձայնա-տեսագրող սարքավորումների ձեռքբերում:   
35. Տեղեկատվական տեխնոլոգիական միջոցների ձեռքբերում: 
36. Տեխնիկական եզրակացությունների և փաստաթղթերի թարգմանություն, տպագրություն և 

վերարտադրություն: 

ՁԵՌՔԲԵՐՈՒՄ 6: 2ԵԱԶ և 4ԱՀ հավաքագրվել և ներկայացվել են, Ծրագրի ՄևԳ կատարվել է:  

37. Երկարաժամկետ և կարճաժամկետ ազգային խորհրդատուներ կվարձվեն, ովքեր ի մի են բերելու, 
խմբագրելու և վերջնական տեսքի են բերելու 2ԵԱԶ և 4ԱՀ, ինչպես նաև քաղած դասերի մասին զեկույց 
են կազմելու:  

38. Ճանապարհորդական ծախսերը կհոգան երկրի ներսում ազգային խորհրդատուների կրած 
գործուղման և ԿՓՇԿ միջոցառումների ժամանակ  2ԵԱԶ և 4ԱՀ ձեռքբերումների շնորհանդեսի 
ծախսերը:      

39. Ծրագրի գործունեությանը օժանդակելու համար ձեռք կբերվեն գրենական պիտույքներ և այլ 
գրասենյակային գույք. 

40. Ծրագրին առնչվող ֆինանսական աուդիտի ծախսերը:  
41. Տեխնիկական եզրակացությունների և փաստաթղթերի, և ավարտական հաշվետվության 

թարգմանություն, տպագրություն և վերարտադրություն:   
42. Այլ ծախսեր. 
43. Վերապատրաստման դասընթացների, շահակիցների խորհրդակցությունների, սեմինարների և 

ժողովների կազմակերպմանն առնչվող ծախսերը: 
 

Ծրագրի կառավարումը  
44. Ծրագրի օգնականը (Կլիմայի փոփոխության ծրագրերի օգնականը), ով նշանակվել է աջակցելու 

ծրագրի իրականացմանը, ընդհանուր վարչական և ֆինանսական գործերի, գնումների և կարդրերի 
կառավարմանը:   

45. Ծրագրի ուղղակի սպասարկման  ծախսերը` ըստ կից Համաձայնագրի  (տես` հավելված F): 

 Բյուջեի վերանայում և Թույլատրելի շեղում: Ըստ ՄԱԶԾ POPP-ում սահմանված ՄԱԶԾ պահանջների, 
ծրագրի խորհուրդը պետք է տա բյուջեի թույլատրելի շեղումների մակարդակի վերաբերյալ իր 
համաձայնությունը տարեկան ընդհանուր աշխատանքային պլանի ներքո յուրաքանչյուր պլանի համար` 
թույլ տալով ծրագրի համակարգողին տվյալ տարվա համար ծրագրի հաստատված բյուջեի գումարից  
գերազանցել թույլատրելի շեղման մակարդակը  առանց Ծրագրի խորհրդի կողմից վարանայման 
խնդրանքով հայտ ներկայացնելու: Անթույլատրելի շեղումների դեպքում Ծրագրի համակարգողը և ՄԱԶԾ 
ՀԳ-ը խնդրում են ՄԱԶԾ-ԳԷՖ թիմին համաձայնություն տալ նման շեղման համար, քանի որ դա ԳԷՖ-ի 
կողմից դիտարկվում է որպես մեծ փոփոխություն. ա) բյուջեի վերաբաշխումը ծրագրի բաղադրիչների 
միջև` ծրագրի ընդհանուր դրամաշնորհի գումարի 10%-ի կամ ավելի մասով; բ) բյուջեում նոր 
հոդվածների/ բաղադրիչների ավելացում, որոնք գերազանցում են   ԳԷՖ-ի սկզբնական  հատկացումների  
5%-ը:  

ԳԷՖ-ի առկա դրամաշնորհային գումարից վեր որևէ գերածախսի դեպքում ծախսը կատարվելու ԳԷՖ 
–ի միջոցներից դուրս` այլ աղբյուրներից (օր.` ՄԱԶԾ TRAC կամ դրամական համաֆինանսավորում):   

Միջոցների  վերադարձ դոնորին.  ԳԷՖ-ին չծախսված միջոցների վերադարձի անհրաժեշտության 
դեպքում դա կկատարվի ուղղակիորեն`ՄԱԶԾ-ԳԷՖ-ի Նյու Յորքի գրասենյակի կողմից :   
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Ծրագրի փակումը.  Ծրագրի փակումն իրականացվոււմ է ըստ ՄԱԶԾ պահանջների, որոնք 
սահմանված են ՄԱԶԾ POPP-ում.4 Միայն բացառիկ պայմանների դեպքում. ծրագրի ի սկզբանե 
սահմանված տևողությունն առանց ծախսերի երկարացման համար հայտը սկզբում լուծվում է երկրում` 
ՄԱԶԾ գործընկերների կողմից, այնուհետև` ՄԱԶԾ-ԳԷՖ գործադիր համակարգողի կողմից:  

Աշխատանքների ավարտը. Ծրագրի աշխատանքներն ավարտված են համարվում ՄԱԶԾ կողմից 
ֆինանսավորված միջոցների տրամադրումից, և դրանց վերաբերող միջոցառումների ավարտից, և ծրագրի 
ավարտը քննարկելու համար գումարված Ծրագրի խորհրդի ժաղովի անցկացումից հետո: 
Աշխատանքների ավարտը հայտարարելուց հետո Իրականացնող գործընկերն այդ մասին Ծրագրի 
խորհրդի կողմից կայացրած որոշման միջոցով ծանուցում է ՄԱԶԾ ՀԳ-ին:  Մինչ այդ պահը, 
համապատասխան կողմերն  արդեն պայմանավորված կլինեն և գրավոր հաստատած կլինեն դեռևս 
ՄԱԶԾ սեփականությունը հանդիսացող սարքավորումների օտարմանը վերաբերող կարգը:    

Ֆինանսական ավարտը. Ծրագիրը ֆինանսական առումով ավարտված է համարվում հետևյալ 
պայմանները բավարարելուց հետո. ա) ծրագրի աշխատանքներն ավարտված են, կամ ծրագիրը չեղյալ է 
հայտարարվել; բ) իրականացնող գործընկերը ՄԱԶԾ-ին է ներկայացրել բոլոր ֆինանսական 
գործարքների հաշվետվությունները; գ) ՄԱԶԾ-ը փակել է ծրագրի հաշիվները; դ) ՄԱԶԾ և իրականացնող 
գործընկերը վավերացրել են վերջնական Համակցված առաքման զեկույցը (Combined Delivery Report) (որը 
վերանայված վերջնական բյուջեն է):   

Ծարագիրը ֆինանսական առումով ավարտված է համարվում աշխատանքների ավատից,  կամ չեղյալ 
հայտարարման ամսաթվից հետո` 12 ամսվա ընթացքում: Աշխատանքների ավատի և ֆինանսական 
ավարտի միջև ընկած ժամանակահատվածում իրականացնող գործընկերները բացահայտում և լուծում են 
բոլոր ֆինանսական պարտավորությունները և վերջնական ծախսերի հաշվետվություն են կազմում: 
Մինչև ՄԱԶԾ ՀԳ կողմից ATLAS համակարգում ծրագրի վերջնական փակումը, ՄԱԶԾ ՀԳ վերջնական 
փակման մասին մակագրված փաստաթղթերը` գումարային ծախսերի և չծախսված մնացորդի 
հաստատման հետ միասին ներկայացնում է ՄԱԶԾ-ԳԷՖ գրասենյակի հաստատմանը:    

                                                 
4 Տես՝  https://info.undp.org/global/popp/ppm/Pages/Closing-a-Project.aspx 
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4. ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄ  
Ծրագրի կառավարման մեխանիզմի դերը և պարտականությունները. Ծրագիրը 

կիրականացվի Ազգային իրականացման ձևաչափով (ԱԻՁ) համաձայն ՄԱԶԾ և ՀՀ կառավարության 
միջև ստանդարտ համաձայնագրի` Աջակցության ծառայություններ մատուցելու մասին, ինչպես 
նաև ՀՀ կառավարության և ՄԱԶԾ միջև համագործակցության ծրագրի: ՀՀ ԲՆ կհանդիսանա Ծրագրի 
իրագործող մարմին: Շրջակա միջավայրի պահպանության քաղաքականության վարչության 
գործունեության համակարգման համար պատասխանատու բնապահպանության նախարարի 
տեղակալը կգործի որպես ծրագրի ազգային տնօրեն (ԾԱՏ): ՀՀ բնապահպանության նախարարի 
նախագահությամբ կլիմայի փոփոխության Միջգերատեսչական խորհուրդը կգործի որպես Ծրագրի 
ղեկավար  կոմիտե (ԾՂԿ):  ՄԱԿ ԿՓՇԿ ազգային համակարգողը ՀՀ ԲՆ  անունից պետք է ապահովի 
ռազմավարական ուղղորդում և աջակցություն, ինչպես նաև պետք է ապահովի Ծրագրի 
համապատասխանությունը և ներդնումը ազգային կարողությունների ստեղծմանը և ՄԱԿ ԿՓՇԿ 
ներքո ազգային պարտավորությունների իրականացմանը:    

Ծրագրի իրագործող գործակալությունը ՄԱԶԾ ՀԳ-ն է: Իրագործող գործակալությունը 
պատասխանատու և հաշվետու է Ծրագրի կառավարման համար, ներառյալ Ծրագրի ներգործու-
թյան ՄևԳ, Ծրագրի արդյունքների ձեռքբերում և ՀՀ ԲՆ արդյունավետ օգտագործման համար:   

Ծրագրի կազմակերպչական կառուցվածքը հետևյալն է՝  

 
Ծրագրի խորհուրդը կառավարման փոխհամաձայնեցված որոշումներ է կայացնելու` ծրագրի 

կառավարչի համար նման անհրաժեշտության առաջացման դեպքում, ներառյալ 
առաջարկություններ ՄԱԶԾ/Իրականացնող գործընկերոջ կողմից Ծրագրի պլանների և 
վերանայումների հաստատման համար: ՄԱԶԾ հաշվետվողականությունն ապահովելու համար, 
Ծրագրի խորհրդի որոշումները պետք է համապատասխանեն արդյունքների կառավարման 
ապահովմանն ուղղված ստանդարտներին, ապահովեն լավագույն արժեք, արդարություն, 

ԿՓ ծրագիր  

ԿՓ ծրագրերի համակարգող  
Ծրագրի աջակցող անձնակազմ 

Ծրագրի խորհուրդ  
 Ավագ շահառու  

ՀՀ ԲՆ ի դեմս ՀՀ 
կառավարության   

Գործադիր 
ՀՀ ԲՆ  

 

Ավագ մատակարար  
ՄԱԶԾ  

 

Ծրագրի երաշխավորում  
ՄԱԶԾ ԿԱԶ բաժնի ղեկավար 

 

Խումբ Ա 
2ԵԱԶ պատրաստում  

Խումբ Բ 
4ԱՀ պատրաստում   

ԿՓ Միջգերատեսչական 
համակարգման խորհուրդ 

Ծրագրի կազմակերպման կառուցվածք 

Համագործակցություն 
Հաշվետվայնություն  
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ներգրավում,  թափանցիկություն և միջազգային արդյունավետ մրցակցություն: Եթե Ծրագրի 
խորհուրդը փոխհամաձայնության չի գալիս, ապա վերջին որոշումը պատկանում է ՄԱԶԾ 
ծրագրերի ղեկավարին: Կլիմայի փոփոխության համակարգման միջգերատեսչական 
հանձնաժողովը հանդես կգա որպես Ծրագրի ղեկավար կոմիտե: Խորհրդի կազմը ներկայացված է 
Հավելված Ե-ում:    

 

Ծրագրի համակարգողը Իրագործող գործընկերոջ անունից կվարի ծրագրի առօրյա 
կառավարումը: Ծրագրի համակարգողի գործառույթը կավարտվի, երբ Ծրագրի գնահատման 
ավարտական հաշվետվությունը և ղեկավարության համապատասխան արձագանքը, ինչպես նաև 
ԳԷՖ-ի և ՄԱԶԾ-ի կողմից պահանջված այլ փաստաթղթեր հասցվեն իրենց ավարտին և 
ներկայացվեն ՄԱԶԾ (ներառյալ Ծրագրի գործառնական փակումը):    

Ծրագրի երաշխավորողի դերը պետք է կատարի ՄԱԶԾ ՀԳ Կայուն աճի և զարգացման բաժնի 
ղեկավար Արմեն Մարտիրոսյանը: Ծրագրի լրացուցիչ երաշխավորումը կապահովվի ՄԱԶԾ 
տարածաշրջանային տեխնիկական խորհրդատուի կողմից անհրաժեշտության դեպքում:  

Ծրագրի թիրախային խմբերի կառավարման դերը.  Ծրագրի հիմնական 
գործընկերները/շահառուները, ինչպես նաև թիրախային խմբերի ներկայացուցիչները ներառված են 
Կլիմայի փոփոխության միջգերատեսչական համակարգման խորհրդի աշխատանքային խմբում: ՀՀ 
ԲՆ, որպես բնեղեն ներդնում,  տրամադրում է տարածք Ծրագրի իրականացման համար:    

ՄԱԶԾ ՀԳ-ի  կողմից աջակցության ծառայությունների նկարագրությունը բերված է Հավելված 
Զ-ում:  

Համաձայնագիր Ծրագրի արդյունքների և տեղեկատվության բացահայտման մասով 
ինտելեկտուալ սեփականության իրավունքների և լոգոյի կիրառման մասին. ԳԷՖ-ի կողմից 
ֆինանսավորման տրամադրման համար համապատասխան երախտիք արտահայտելու համար  
Ծրագրի կողմից մշակված բոլոր նյութերի, հրապարակումներում անպայման ՄԱԶԾ լոգոյի հետ 
մեկտեղ պետք է տեղադրվի նաև ԳԷՖ-ի լոգոն: ԳԷՖ-ին պատշաճ երախտիք կարտահայտեն նաև 
հրապարակումների վրա Ծրագրի ֆինանսավորման աղբյուրի մասին նշումները: 
Տեղեկատվությունը կբացահայտվի ՄԱԶԾ Բացահայտման քաղաքականության5  և ԳԷՖ-ի 
հասարակության ներգրավման քաղաքականության6 հիման վրա:      

Ծրագրի կառավարում.  
Ծրագիրը կիրականացվի 1ԱՀ շրջանակներում ստեղծված և կլիմայի փոփոխությանն առնչվող 

բազմաթիվ ծրագրերի իրականացման ընթացքում հզորացված ՄԱԶԾ կլիմայի փոփոխության 
ծրագրերի իրականացման կենտրոնի կողմից, որպեսզի կայունություն և կապ ապահովվի կլիմայի 
փոփոխության մասով երկրում իրականացված նպաստավոր պայմանների ստեղծման այլ 
ծրագրերի հետ: Կենտրոնը համակարգվում է ՀՀ ԲՆ կողմից և տեղակայված է ՀՀ ԲՆ շենքում: 
Կենտրոնը պատասխանատու է ՄԱԶԾ-ԳԷՖ մեղմման, նպաստավոր պայմանների ստեղծում 
ծրագրերի համար՝ Ծրագրերի իրականացման ընթացքում ապահովելով սիներգետիկ կապ և 
ծախսարդյունավետություն:   

Կառավարությունը կտրամադրի բնեղեն օժանդակություն՝ ծրագրին տրամադրելով 
գրասենյակային տարածք, հանդիպումների անցկացման տարածքներ, հաղորդակցման միջոցներ և 
այլ կոմունալ ծառայություններ: Ինչպես նաև որպես  ՀՀ կառավարության ներդրում անհրաժեշտ 
տեղեկատվություն և ժամանակ կտրամադրվի այն քաղծառայողների և պետական ծառայողների 
կողմից, որոնք  ներառված են ԿՓ միջգերատսչական համակարգման խորհրդում և աշխատանքային 
խմբում:    

                                                 
5 Տես՝ http://www.undp.org/content/undp/en/home/operations/transparency/information_disclosurepolicy/ 
6 Տես՝ https://www.thegef.org/gef/policies_guidelines 
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Ծրագրի թիմը պետք է կազմված լինի Կլիմայի փոփոխության ծրագրերի համակարգողից, 
Կլիմայի փոփոխության ծրագրերի օգնականից, 2ԵԱԶ և 4ԱՀ մշակման համար պատասխանատու 
թիմերի ղեկավարներից, ԻՏ մասնագետից և Ծրագրի փորձագետներից:  

ՄԱԶԾ ՀԳ կգործի որպես Ծրագրի Իրագործող գործակալություն և առանցքային դեր կխաղա 
պետական, մասնավոր և հասարակական սեկտորների մասնակիցների ներգրավման մեջ և, 
համաձայն  ընդունված քաղաքականության և ընթացակարգերի, կապահովի հետևյալ ծառայու-
թյունները` (i) Ծրագրի անձնակազմի բացահայտում և համալրում, (ii) սարքավորումների, 
աշխատուժի և ծառայությունների գնում, (iii) դասընթացների, սեմինարների և աշխատաժողովների 
համար նախատեսվող գործողությունների բացահայտում և իրականացում, (iv) ֆինանսական 
մոնիթորինգ, հաշվետվությունների ներկայացում և աուդիտ, (v) վճարումների իրականացում, (vi) 
Ծրագրի իրականացման, մոնիթորինգի ղեկավարում և աջակցություն Ծրագրի գնահատմանը:  

Զարգացման օրակարգերում կլիմայի փոփոխության խնդիրների ներգրավման մասով ՄԱԶԾ 
այլ ծրագրերի, ինչպես նաև այլ դոնորների և ազգային ինստիտուտների հետ համագործակցությունն  
արդեն իսկ գործող փորձառնություն է և այն կլինի շարունակական:  Համագործակցությունը ԳԷՖ-ի 
կլիմայի փոփոխության և ոչ միայն կլիմայի փոփոխության այլ ծրագրերի հետ լավագույն միջոցն է 
ակնկալվող արդյունքների ձեռքբերման համար:  

Աջակցության Գլոբալ Ծրագրի (GSP) կողմից տրամադրված տեխնիկական աջակցությունը` 
ի դեմս 1ԵԱԶ պատրաստման ծրագրի շրջանակներում Հայաստանի ՋԳ կադաստրի վերանայումը 
միջազգային խորհրդատուի կողմից, շատ կարևոր էր բացթողումների և թերությունների 
բացահայտման  համար, որոնք հետագայում հասցեագրվեցին ազգային փորձագետների կողմից 
հաշվետվության վերջնական տարբերակում: Հաստատված փորձի շարունակականությունն 
արդյունավետ կլինի նաև Ծրագրի համար:  

 
5. ՄՈՆԻԹՈՐԻՆԳԻ ՇՐՋԱՆԱԿԸ ԵՎ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ  

Ծրագրի արդյունքները, ինչպես նշված է ծրագրի արդյունքների շրջանակում, մոնիթորինգի 
կենթարկվեն տարեկան կտրվածքով, և Ծրագրի իրականացման ընթացքում կգնահատվեն 
պարբերաբար՝ Ծրագրի արդյունքների արդյունավետ ձեռքբերումն ապահովելու համար:  

Ծրագրի մակարդակով իրականացվող մոնիթորինգը և գնահատումը կիրականացվի ՄԱԶԾ 
պահանջներին համապատասխան, ինչպես ներկայացված է ՄԱԶԾ Ծրագրերի և 
գործառնությունների քաղաքականությունների և գործընթացների (ԾԳՔԳ) և ՄԱԶԾ Գնահատման 
քաղաքականության ձեռնարկներում: Քանի որ ՄԱԶԾ այս պահանջները ներառված չեն Ծրագրի 
փաստաթղթի մեջ, ՄԱԶԾ ՀԳ կաշխատի Ծրագրի համապատասխան շահագրգիռ կողմերի հետ՝ 
ՄԱԶԾ ՄևԳ պահանջներն ապահովելու համար, որոնք կկատարվեն ժամանակին և որակյալ 
կերպով: Հավելյալ պարտադիր ԳԷՖ-ին բնորոշ ՄևԳ պահանջները (ինչպես բերված է ներքևում) 
կիրականացվեն համաձայն  ԳԷՖ ՄևԳ քաղաքականության և այլ համապատասխան ԳԷՖ 
քաղաքականությունների7:   

Ի լրումն ՄԱԶԾ և ԳԷՖ ՄևԳ պարտադիր պահանջների, անհրաժեշտ հարմարվեցին այլ ՄևԳ 
գործընթացներ, որոնք կաջակցվեն ծրագրային մակարդակով հարմարվողական կառավարմանը, 
որը կհամաձայնեցվի Ծրագրի մեկնարկային աշխատաժողովի ժամանակ և մանրամասն 
կներկայացվի Մեկնարկային հաշվետվության մեջ: Սա կներառի Ծրագրի թիրախային խմբերի և այլ 
շահառուների հստակ դերը ծրագրի ՄևԳ գործողություններում, ներառյալ ԳԷՖ-ի գործառնական 
համակարգողը և ազգային/տարածաշրջանային հաստատությունները, որոնք հանձն են առել 

                                                 
7 Տես՝ https://www.thegef.org/gef/policies_guidelines 

https://www.thegef.org/gef/policies_guidelines
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Ծրագրի մոնիթորինգը: ԳԷՖ-ի գործառնական համակարգողը ձգտելու է ապահովել  ԳԷՖ-ին բնորոշ 
ՄևԳ պահանջների մոտեցման համապատասխանությունը երկրում ԳԷՖ-ի կողմից 
ֆինանսավորվող բոլոր ծրագրերի համար:   

ՄևԳ և մոնիթորինգի դերը 
Ծրագրի համակարգող. Ծրագրի համակարգողը պատասխանատու է Ծրագրի առօրյա 

կառավարման և ծրագրի արդյունքների և ռիսկերի պարբերաբար մոնիթորինգի համար: Ծրագրի 
համակարգողը պետք է ապահովի, որ Ծրագրի անձնակազմը պահպանի թափանցիկության բարձր 
մակարդակ, պատասխանատվություն և հաշվետու լինի Ծրագրի ՄևԳ և արդյունքների 
հաշվետվայնության համար: Ծրագրի համակարգողը պետք է տեղեկացնի Ծրագրի խորհրդին և 
ՄԱԶԾ ՀԳ-ին ու ՄԱԶԾ-ԳԷՖ տարածաշրջանային տեխնիկական խորհրդատուին ցանկացած 
հապաղման կամ դժվարությունների մասին, որոնք կառաջանան Ծրագրի իրականացման 
ժամանակ, որպեսզի ցուցաբերվի համապատասխան աջակցություն և իրականացվեն ուղղիչ 
գործողություններ:   

Ծրագրի համակարգողը, Հավելված Ա-ում ներկայացված բազմամյա աշխատանքային պլանի 
հիման վրա,  պետք է մշակի տարեկան աշխատանքային պլանները, ներառյալ թիրախների 
տարեկան վերջնարդյունքները՝ Ծրագրի արդյունավետ իրականացումն ապահովելու համար: Սա 
ներառում է, բայց չի սահմանափակվում արդյունքների շրջանակի չափորոշիչների ապահովմամբ, 
որոնք մոնիթորինգի են ենթարկվում տարեկան մեկ անգամ ապացուցահեն հաշվետվայնությամբ 
ԳԷՖ ԾԻՀ-ում, ինչպես նաև պարբերաբար իրականացվող ռիսկերի մոնիթորինգը և բազմազան 
պլանները/ռազմավարությունները, որոնք մշակվել են աջակցելու Ծրագրի իրականացումը 
(օրինակ՝ գենդերային ռազմավարություն, Գիտելիքի կառավարման ռազմավարություն և այլն):          

Ծրագրի խորհուրդը կստանձնի ուղղիչ գործողություն, որն անհրաժեշտ է Ծրագրի 
արդյունքների ցանկալի արդյունքները ձեռքբերելու համար:  Ծրագրի խորհուրդը կվերանայի 
Ծրագիրը՝ Ծրագրի իրականացումն, ինչպես նաև Տարեկան աշխատանքային  պլանը գնահատելու 
համար: Ծրագրի իրականացման վերջին տարում Ծրագրի խորհուրդը կիրականացնի Ծրագրի 
ավարտական վերանայում՝ քաղված դասերն ամփոփելու և հետագա ծավալման 
հնարավորությունները քննարկելու նպատակով, ինչպես նաև Ծրագրի արդյունքները և քաղված 
դասերը համապատասխան շահագրգիռ կողմերին ներկայացնելու համար: Ծրագրի ավարտական 
վերանայման ժամանակ կքննարկվեն նաև Ծրագրի ավարտական գնահատման արդյունքները և 
ղեկավարության կողմից տրամադրված կարծիքը:    

 Ծրագրի իրականացման գործընկերը պատասխանատու են պահանջվող տեղեկատվության և 
տվյալների տրամադրման համար՝ ժամանակին, համապարփակ և ապացուցահեն կերպով Ծրագրի 
հաշվետվայնությունը, ներառյալ անհրաժեշտության դեպքում նաև ֆինանսական տվյալները, 
ապահովելու համար: Ծրագրի իրականացման գործընկերը կապահովի, որ Ծրագրի նախագծային 
մակարդակում իրականացվող ՄևԳ ստանձնեն ազգային ինստիտուտները, և որ այն 
համապատասխանի ազգային համակարգերին, այնպես, որ կիրառվող Ծրագրի կողմից ստացվող 
տվյալները նպաստեն ազգային համակարգերին:  

ՄԱԶԾ ՀԳ կաջակցի Ծրագրի համակարգողին անհրաժեշտության դեպքում, մասնավորապես 
տարեկան վերահսկողության առաքելությունների շրջանակում, որոնք տեղի կունենան 
համապատասխան տարեկան աշխատանքային պլանում նշված ժամանակացույցի: 
Վերահսկողության առաքելությունների հաշվետվությունները կտրամադրվեն Ծրագրի թիմին և 
Ծրագրի խորհրդին առաքելությունից հետո մեկ ամսվա ընթացքում: ՄԱԶԾ ՀԳ կիրականացնի ԳԷՖ-
ի ՄևԳ գործողությունները, ինչպես նաև կապահովի, որ ՄԱԶԾ և ԳԷՖ ՄևԳ պահանջները 
կատարվեն ամենաբարձր որակով:  
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ՄԱԶԾ ՀԳ պատասխանատու է, որ ՄԱԶԾ նախագծային մակարդակով իրականացվող ՄևԳ 
համապատասխանի ՄԱԶԾ   ԾԳՔԳ նախանշված պահանջներին: Սա ներառում է, որ ՄԱԶԾ Որակի 
ապահովման գնահատումը տեղի կունենա տարեկան կտրվածքով. այն է, որ վերջնարդյունքի 
մակարդկում տարեկան թիրախները  մշակվեն, մոնիթորինգի ենթարկվեն և հաշվետվություններում 
ներկայացվեն՝ կիրառելով ՄԱԶԾ կորպորատիվ համակարգերը՝ ATLAS համակարգում ռիսկերի 
տրամաբանական շրջանակի պարբերաբար թարմացում, ինչպես նաև գենդերային ցուցիչի 
թարմացում տարեկան կտրվածքով, հաշվի առնելով գենդերային հարցերի ներգրավման 
առաջընթացը, որի մասին զեկուցվել է ՄԱԶԾ  Արդյունքներին ուղղված տարեկան 
հաշվետվություններում (ROAR): ՄևԳ գործողությունների ընթացքում ծագած որակի հետ կապված 
ցանկացած մտահոգություն պետք է հասցեագրվեն ՄԱԶԾ ՀԳ և Ծրագրի համակարգողի կողմից:    

ՄԱԶԾ ՀԳ պետք է պահպանի Ծրագրի ՄևԳ առնչվող բոլոր արձանագրությունները Ծրագրի 
ֆինանսական փակումից 7 տարի անց՝ ՄԱԶԾ և ԳԷՖ-ի Անկախ գնահատման գրասենյակների 
կողմից Ծրագրի հետ ավարտական գնահատումն ապահովելու համար:  

ՄԱԶԾ-ԳԷՖ կենտրոն. Ըստ պահանջի ՄևԳ և որակի ապահովման իրականացմանն ուղղված 
հավելյալ աջակցություն կցուցաբերվի ՄԱԶԾ-ԳԷՖ տարածաշրջանային տեխնիկական 
խորհրդատուի և ՄԱԶԾ-ԳԷՖ վարչության կողմից:   

Աուդիտ 
Ծրագրի աուդիտը կհետևի ԱԻՁ ծրագրերի8 համար նախատեսված ՄԱԶԾ ֆինանսական 

կանոնակարգերին և կանոններին, ինչպես նաև Աուդիտի մասին կիրառվող 
քաղաքականություններին: 

ԳԷՖ-ի լրացուցիչ մոնիթորինգի և հաշվետվայնության պահանջներ  
Մեկնարկային աշխատաժողով և հաշվետվություն.  Ծրագրի մեկնարկային աշխատաժողովը 

կանցկացվի համապատասխան բոլոր կողմերի կողմից Ծրագրի փաստաթղթի ստորագրումից  
սկսած 2 ամսվա ընթացքում, որոնց թվում՝  

ա) օգնել բոլոր գործընկերներին լիովին հասկանալ ծրագիրը և քննարկել ցանկացած 
փոփոխություն, որը կարող է ազդել Ծրագրի ռազմավարության և իրականացման վրա:   

բ) քննարկել ծրագրի թիմի դերերը և պատասխանատվությունը, ներառյալ 
հաշվետվայնության և հաղորդակցման կապերը և կոնֆլիկտների լուծման մեխանիզմները:  

գ) վերանայել արդյունքների շրջանակը և վերջնական տեսքի բերել չափորոշիչները, 
ստուգման միջոցները և մոնիթորինգի պլանը:  

դ) քննարկել հաշվետվայնության, ՄևԳ դերերը և պատասխանատվությունը, 
վերջնականացնել ՄևԳ բյուջեն, բացահայտել ազգային/տարածաշրջանային ինստիտուտները, 
որոնց կարելի է ներգրավել ծրագրային մակարդակով ՄևԳ մեջ, քննարկել ԳԷՖ-ի գործառնական 
համակարգողի դերը ՄևԳ հարցում:   

ե) թարմացնել և վերանայել տարբեր ծրագրերի պլանների և ռազմավարությունների 
մոնիթորինգի համար բաժին ընկնող պարտականությունները, ներառյալ ռիսկերի սանդղակը, 
Բնապահպանական և սոցիալական կառավարման պլանը և այլ անվտանգության պահանջներ, 
գենդերային ռազմավարություն, գիտելիքի կառավարման ռազմավարություն, և այլ 
համապատասխան ռազմավարություններ:    

զ) վերանայել ֆինանսական հաշվետվայնության գործընթացները և պարտադիր 
պահանջները և համաձայնության գալ աուդիտի կազմակերպման հարցում,  և   

                                                 
8 Տես՝  https://info.undp.org/global/popp/frm/pages/financial-management-and-execution-modalities.aspx 
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է) պլանավորել Ծրագրի խորհրդի հանդիպումները և ավարտին հասցնել Ծրագրի 
աշխատանքային առաջին տարվա պլանը:  

Ծրագրի համակարգողը պետք է պատրաստի Ծրագրի մեկնարկային հաշվետվությունը ոչ 
ուշ քան Մեկնարկային աշխատաժողովից 1 ամիս հետո: Մեկնարկային հաշվետվությունը պետք է 
հաստատվի ՄԱԶԾ ՀԳ և ՄԱԶԾ-ԳԷՖ տարածաշրջանային տեխնիկական խորհրդատուի կողմից, և 
պետք է հաստատվի Ծրագրի խորհրդի կողմից:    

Կիսամյակային առաջընթաց 
Կարգավիճակի հետազոտության հարցաթերթերը, որոնք ուղղված են մատնանշելու 

առաջընթացը և բացահայտելու խոչընդոտները, ինչպես նաև տեխնիկական աջակցության 
կարիքները, կլրացվեն տարին երկու անգամ՝ համաձայն  ԳԷՖ-ի և ՄԱԿ ԿՓՇԿ հաշվետվայնության 
պահանջների ԱՀ և ԵԱԶ ծրագրերի համար:   

Քաղված դասեր և գիտելիքի տրամադրում. Ծրագրի արդյունքները պետք է տարածվեն 
Ծրագրի ներգործության շրջանակներում և դրանից դուրս՝ տեղեկատվության տարածման ցանցերի 
և ֆորումների միջոցով: Ծրագիրը կբացահայտի և կմասնակցի գիտական, քաղաքականության  վրա 
հիմնված և/կամ այլ ցանցերը, որոնք օգտակար կլինեն Ծրագրի համար: Ծրագիրը կբացահայտի, 
կվերլուծի և կկիսի քաղված դասերը, որոնք կարող են օգտակար լինել նմանատիպ ծրագրերի 
մշակման և իրականացման համար և լայն շրջանակներում կտարածի քաղված այդ դասերը: 
Երկրում, տարածաշրջանում և գլոբալ մակարդակով կապահովվի տեղեկատվության 
շարունակական փոխանակումը Ծրագրի և նմանատիպ այլ ծրագրերի միջև:        

Ծրագրի ավարտը 
Վերջին 3 ամիսների ընթացքում թիմը պետք է պատրաստի Ծրագրի ավարտական 

հաշվետվությունը (Հավելված Է): Այս ընդգրկուն հաշվետվությունը պետք է ամփոփի ձեռք բերված 
արդյունքները՝ նպատակները և ձեռքբերումները, քաղված դասերը, ծագած խնդիրները և այն 
ոլորտները, որտեղ համապատասխան արդյունքներ ձեռք չեն բերվել: Այն պետք է նաև տրամադրի 
առաջարկություններ հետագա քայլերի մասով, որոնք անհրաժեշտ է ձեռնարկել Ծրագրի 
արդյունքների կայունությունը և փորձի կրկնողությունն ապահովելու համար:    

Մոնիթորինգի և գնահատման աշխատանքային պլանը և բյուջեն 
 
Մոնիթորինգի և 

գնահատման 
գործունեության տեսակը 

Պատասխանատու կողմեր Բյուջե ԱՄՆ դոլար  
բացի Ծրագրի թիմի 

աշխատակազմի 
ժամանակից 

Ժամանակացույց 

Մեկնարկային աշխատաժողով 
և հաշվետվություն 

 ԿՓ Ծրագրերի համակարգող  
 ՄԱԶԾ ՀԳ, ՄԱԶԾ ԳԷՖ 

Նախատեսվող ծախսը՝  
10,000 

Ծրագրի մեկնարկից ի 
վեր առաջին երկու 
ամսվա ընթացքում 

Ծրագրի արդյունքների 
ստուգման միջոցների չափում 

 ՄԱԶԾ ԳԷՖ Տարածաշրջանային 
տեխնիկական խորհրդատուն 
/Ծրագրի համակարգողը  
վերահսկելու են մասնագիտական 
ուսումնասիրությունների և 
հաստատությունների 
վարձակալումը և հասցեագրեն 
պատասխանատվությունը 
աշխատանքային խմբի 
համապատասխան անդամներին 

Կվերջնականացվի ծրագրի 
մեկնարկային փուլում և 
աշխատաժողովում 
 

Ծրագրի մեկնարկ, 
միջնաժամկետ և 
ավարտ 
(գնահատման 
ընթացքում) և 
տարեկան ըստ 
պահանջի  
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Մոնիթորինգի և 
գնահատման 

գործունեության տեսակը 

Պատասխանատու կողմեր Բյուջե ԱՄՆ դոլար  
բացի Ծրագրի թիմի 

աշխատակազմի 
ժամանակից 

Ժամանակացույց 

Ծրագրի վերջնարդյունքի և 
իրականացման առաջընթացի 
ստուգման միջոցների չափում 

 Վերահսկվում է ԿՓ ծրագրերի 
համակարգողի  կողմից  

 Ծրագրի թիմ   

Կորոշվի որպես տարեկան 
աշխատանքային պլանի 
պատրաստման բաղադրիչ 

Յուրաքանչյուր տարի 
մինչ ARR և 
տարեկան 
աշխատանքային 
պլանի սահմանումը 

Ծրագրի տարեկան 
հաշվետվություն / Ծրագրի 
իրականացման 
հաշվետվություն (ԾՏՀ/ԾԻՀ) 
ARR 

 ԿՓ ծրագրերի համակարգող և 
թիմ  

 ՄԱԶԾ ՀԳ  
 ՄԱԶԾ Տարածաշրջանային 

տեխնիկական խորհրդատու 

Չկա Կիրառելի չէ 

Պարբերական ընթացքը/ 
առաջընթացի 
հաշվետվություններ 

 ԿՓ ծրագրերի համակարգող և 
թիմ 

Չկա Եռամսյակային 

Միջնաժամկետ գնահատում  ԿՓ ծրագրերի համակարգող և 
թիմ 

 ՄԱԶԾ ՀԳ 
 ՄԱԶԾ տարածաշրջանային 

համակարգման կենտրոն  
 Օտարերկրյա խորհրդատուներ  

(օր. Գնահատման խումբ) 

Չկա Կիրառելի չէ ՆՊՍ 
ծրագրերի համար 

Վերջնական գնահատում  ԿՓ ծրագրերի համակարգող և 
թիմ,  

 ՄԱԶԾ ՀԳ 
 ՄԱԶԾ տարածաշրջանային 

համակարգման կենտրոն  
 Օտարերկրյա խորհրդատուներ  

(օր. Գնահատման խումբ) 

Չկա Կիրառելի չէ ՆՊՍ 
ծրագրերի համար 

Ծրագրի ամփոփիչ 
հաշվետվություն 

 ԿՓ ծրագրերի համակարգող և 
թիմ 

 ՄԱԶԾ ՀԳ  
 Տեղական խորհրդատու 

0 

Առնվազն ծրագրի 
ավարտից երեք ամիս 
առաջ 

Աուդիտ Նախնական արժեքը  3,000 տարեկան Նախնական արժեքը  3,000 
տարեկան 

Տարեկան 

Այցեր  տեղերում 

 ՄԱԶԾ ՀԳ 
 ՄԱԶԾ տարածաշրջանային 

համակարգման կենտրոն  
  (ինչպես պահանջվում է) 
 Կառավարության 

ներկայացուցիչներ 

ԳԷՖ-ի կողմից 
ֆինանսավորվող 
ծրագրերի համար 
վճարվում է ԳԷՖ-ի 
իրակա-նացնող 
գրասենյակին 
տրամադրված 
մասհանումից և 
գործառնական բյուջեից 

Տարեկան 

Ընդհանուր նախնական արժեքը 
Առանց ծրագրի թիմի անձնակազմի ժամանակի և ՄԱԶԾ անձնակազմի և 
Ճամփորդություն ծախսերի 

 20,000 ԱՄՆ $ 
 (+/- 2.5% ընդհանուր 
բյուջեի) 
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6. ԻՐԱՎԱԿԱՆ ՀԱՐՑԵՐ  

Ծրագրի այս Փաստաթուղթն այն գործիքն է, որը, որպես այդպիսին, սահմանված է ՀՀ  
կառավարության և ՄԱԶԾ միջև Հիմնական աջակցություն ստանդարտ համաձայնագրի (SBAA) 
1-ին Հոդվածում, որը կողմերը ստորագրել են 1995թ. մարտի 8-ին: Ընդունող երկրում 
իրականացնող կազմակերպություն ասելով, ըստ Հիմնական աջակցություն ստանդարտ 
համաձայնագրի, պետք է հասկանալ` կառավարության համագործակցող կազմակերպություն, 
ինչպես սահմանված է այդ Համաձայնագրում:  
Հիմնական աջակցություն ստանդարտ համաձայնագրի Հոդված III-ի համաձայն, Իրագործող 
մարմնի և իր անձնակազմի և գույքի, ինչպես նաև վերջինիս տնօրինության տակ դրված ՄԱԶԾ-ի 
գույքի ապահովության ու անվտանգության պատասխանատվությունը դրվում է Կատարող 
մարմնի վրա:  

Կատարող մարմինը պետք է՝ 
(i) կազմի համապատասխան անվտանգության պլան և իրականացնի այդ անվտանգության 
պլանը` հաշվի առնելով այն երկրի անվտանգության իրավիճակը, որտեղ իրականացվում է 
ծրագիրը,  
(ii) կրի Կատարող մարմնի անվտանգությանն առնչվող և անվտանգության պլանի 
իրականացման բոլոր ռիսկերն ու պարտավորությունները.  

ՄԱԶԾ-ն իրավունք է վերապահում ստուգելու վերոհիշյալ պլանի առկայությունը և, 
անհրաժեշտության դեպքում, այդ պլանի մեջ փոփոխություններ մտցնելու առաջարկություններ 
անել: Սույնով նախատեսվող անվտանգության պլանի պատշաճ պահպանման և իրականացման 
ձախողումն այս համաձայնագրի խախտում է համարվում:  
Իրագործող գործընկերները համաձայն են նախաձեռնել բոլոր հնարավոր միջոցները, որպեսզի 
ապահովեն, որ ՄԱԶԾ միջոցները, որոնք ստացվել են համաձայն Ծրագրի փաստաթղթի, 
աջակցություն են տրամադրում անհատներին:    

Իրագործող  գործընկերը համաձայնում է ստանձնել բոլոր խելամիտ ջանքերը, 
հավաստիացնելու համար, որ ՄԱԶԾ ոչ մի միջոց, որը սահմանված է Ծրագրային փաստաթղթով, 
չի կիրառում աջակցություն ցուցաբերելու համար այն անհատներին կամ մարմիններին, որոնք 
առնչվում են ահաբեկչության հետ, ինչպես նաև այն, որ ՄԱԶԾ-ի  կողմից տրամադրված 
գումարների հասցեատերերը այսուհետ չեն հայտնվի Անվտանգության Խորհրդի Հանձնաժողովի 
ցանկում, որը ստեղծվել է համաձայն 1267 որոշման (1999թ.): Ցանկին կարելի է ծանոթանալ 
հետևելով հղմանը՝ http://www.un.org/Docs/sc/committees/1267/1267ListEng.htm.  
Այս դրույթը պետք է ներառվի սույն Ծրագրային փաստաթղթի շրջանակներում իրականացվելիք 
բոլոր պայմանագրերում կամ ենթապայմանագրերում:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.un.org/Docs/sc/committees/1267/1267ListEng.htm
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ՀԱՎԵԼՎԱԾՆԵՐ 
Ա. Բազմամյա աշխատանքային պլան   
Բ. Տեխնիկական առաջադրանքներ  
Գ. ՄԱԶԾ սոցիալական և բնապահպանական և սոցիալական գնահատում (SESP) 
Դ. ՄԱԶԾ ռիսկերի գնահատում   
Ե. Կլիմայի փոփոխության միջգերատեսչական համակարգման խորհրդի կազմը   
Զ. ՄԱԶԾ և ՀՀ կառավարության միջև ստանդարտ համաձայնագիր` Աջակցության 
ծառայություններ մատուցելու մասին 
Է. Ծրագրի ավարտական հաշվետվություն  
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Հավելված Ա. Բազմամյա աշխատանքային պլան*:   
 

Առաջադրանք Պատաս
խանատ
ու կողմ 

Տարի 1 Տարի 2 Տարի 3 Տարի 4 

Կ3 Կ4 Կ1 Կ2 Կ3 Կ4 Կ1 Կ2 Կ3 Կ4 Կ1 Կ2 Կ3 Կ4 

Իրականացման կազմակերպում 

1. Ծրագրի անձնակազմի ընտրություն                
2. Տեխնիկական թիմերի ստեղծում                 
3. Թարմացնել Ծրագրի ղեկավար կոմիտեի կազմը, 
անհրաժեշտության դեպքում  

               

4. Կազմակերպել Ծրագրի Մեկնարկային 
աշխատաժողովը  

               

5. Մշակել Ծրագրի մեկնարկային հաշվետվությունը                 
6. Կազմակերպել հանդիպում փորձագիտական խմբի 
հետ  

   
 

            

7. Պահպանել և թարմացնել 
փորձագետների/հաստատությունների էլեկտրոնային 
բազան 

               

Ձեռքբերում 1: Երկամյա առաջընթացի զեկույցի և Ազգային հաղորդագրությունների նախապատրաստման համար համապատասխան 
ազգային պայմանները և ինստիտուցիոնալ կառուցվածքը թարմացված է, այլ համապատասխան տեղեկատվությունը  նկարագրված է 
                
                

Ձեռքբերում 2: ՋԳ ազգային կադաստրը թարմացվել է, և գործունեության տվյալների հավաքագրման կարողությունները շարունակաբար 
հզորացվել են 
                
                

Ձեռքբերում3:Կլիմայի փոփոխության մեղմմանն ուղղված քաղաքականության և միջոցառումների մասին հաշվետվությունը 
պատրաստվել է, և այդ տեղեկությունների շարունակական հավաքագրման և վերլուծության կարողություններն ամրապնդվել են 
հետագա ԵԶ և ԱՀ համար 
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Ձեռքբերում4:Գերակա ոլորտների համար կլիմայի փոփոխության խոցելիությունը գնահատված է, և հարմարվողականության 
միջոցառումների առաջարկվող պլանները և ծրագրերը կազմված են  
 
                
                
Ձեռքբերում 5:Չափումների, հաշվետվայնության և հավաստագրման ներքին (ազգային) համակարգի ստեղծման գործընթացը խթանված 
է   
                
                
Ձեռքբերում6:2ԵԱԶ և 4ԱՀ հավաքագրվել և ներկայացվել են, Ծրագրի ՄևԳ կատարվել է 
                
                

*Աշխատանքային պլանը կքննարկվի և կհամաձայնեցվի Մեկնարկային աշխատաժողովի ժամանակ և կտրամադրվի որպես Մեկնարկային հաշվետվության 
մաս  
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Հավելված Զ. ՄԱԶԾ և ՀՀ կառավարության միջև ստանդարտ համաձայնագիր` 
Աջակցության ծառայություններ մատուցելու մասին 
 
 
Մեծարգո` 

 
1. Հղում է կատարվում Հայաստանի Հանրապետության կառավարության պաշտոնյաների 
(այսուհետ ` «Կառավարություն») և ՄԱԶԾ պաշտոնյաների միջև հանրապետության կողմից 
կառավարվող ծրագրերին և նախագծերին ՄԱԶԾ հայաստանյան գրասենյակի (ՀԳ) կողմից 
Աջակցության ծառայություններ մատուցելու վերաբերյալ իրականացված խորհրդակցու-
թյուններին: ՄԱԶԾ-ն ու կառավարությունը սույնով համաձայնում են, որ ՄԱԶԾ ՀԳ 
կառավարության խնդրանքով կարող է նման աջակցության ծառայություններ մատուցել իր 
պետական մարմնի միջոցով, որը նախատեսված է համապատասխան նախագծի աջակցության 
փաստաթղթում կամ ծրագրային փաստաթղթում` ինչպես նկարագրված է ստորև: 
2.  ՄԱԶԾ ՀԳ կարող է աջակցության ծառայություններ մատուցել պահանջվող 
հաշվետվություններին և ուղղակի վճարումներին օժանդակելու գործում: Նման աջակցության 
ծառայություններ մատուցելիս ՄԱԶԾ ՀԳ պետք է ապահովի կառավարության լիազորված մարմնի 
այնպիսի հզորացումը, որը վերջինիս հնարավորություն կընձեռի ուղղակիորեն իրականացնել 
նախատեսված միջոցառումները: Այդ աջակցության ծառայությունների մատուցման համար ՄԱԶԾ 
ՀԳ կողմից կատարած ծախսերը վճարվելու են գրասենյակի վարչական բյուջեից:  

3. Լիազորված մարմնի խնդրանքով ՄԱԶԾ Հայաստանի գրասենյակը ծրագրի/նախագծի միջոցա-
ռումների համար կարող է մատուցել հետևյալ աջակցության ծառայությունները.  

(ա) նախագծի և ծրագրի համար անձնակազմ ընտրել և/կամ հավաքագրել, 

 (բ) վերապատրաստման միջոցառումներ կազմել և աջակցել դրանց իրականացմանը, 

 (գ) ապրանքներ և ծառայություններ գնել: 

4. ՄԱԶԾ ՀԳ կողմից ապրանքների և ծառայությունների գնումը և ծրագրի ու նախագծի 
անձնակազմի հավաքագրումը իրականացվում է ՄԱԶԾ կանոնակարգերին, կանոններին, 
քաղաքականությանը և ընթացակարգերին համապատասխան: Երրորդ կետում նշված 
աջակցության ծառայությունները մանրամասնորեն նկարագրվելու են նախագծի աջակցության 
փաստաթղթի կամ ծրագրային փաստաթղթի հավելվածում` ըստ այստեղ կցված Հավելվածի 
ձևաչափի: ՄԱԶԾ ՀԳ կողմից մատուցվելիք աջակցության ծառայությունների պահանջները ծրագրի 
կամ նախագծի իրականացման ժամանակաշրջանում փոխվելու դեպքում նախագծի աջակցության 
փաստաթղթի կամ ծրագրային փաստաթղթի հավելվածը ենթակա է վերանայման միայն ՄԱԶԾ 
մշտական ներկայացուցչի և լիազորված մարմնի միջև փոխադարձ համաձայնությամբ:  

5. Այս աջակցության ծառայությունների մատուցման դեպքում կիրառվում են Հայաստանի 
Հանրապետության կառավարության և ՄԱԶԾ միջև 1995թ. մարտի 8–ին ստորագրված Հիմնական 
աջակցության ստանդարտ համաձայնագրի (ՀԱՍՀ) համապատասխան դրույթները, այդ թվում` 
պատասխանատվության և արտոնությունների և անձեռնամխելիությունների մասին դրույթները: 
Կառավարությունն ընդհանուր պատասխանատվություն է կրում իր լիազորված մարմնի միջոցով 
հանրապետության կողմից կառավարվող ծրագրի կամ նախագծի համար: Սույնով ներկայացված 
աջակցության ծառայությունների մատուցման համար ՄԱԶԾ ՀԳ պատասխանատվությունը 
սահմանափակվում է միայն այն մատուցվելիք աջակցության ծառայություններով, որոնք 
մանրամասն ներկայացված են նախագծի աջակցության փաստաթղթի կամ ծրագրային 
փաստաթղթի հավելվածում: 
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6. Սույն համաձայնագրի շրջանակներում ՄԱԶԾ ՀԳ կողմից աջակցության ծառայությունների
մատուցման ընթացքում, կամ դրանից առաջացած պահանջները կամ վեճերը լուծվում են ըստ 
ՀԱՍՀ-ի համապատասխան դրույթների:  

7. Սույն փաստաթղթի 3-րդ կետով նախատեսված աջակցության ծառայությունների
մատուցման համար ՄԱԶԾ ՀԳ կողմից ծախսերի հատուցման ձևն ու մեթոդները սահմանվում են 
նախագծի աջակցության փաստաթղթի կամ ծրագրային փաստաթղթի հավելվածում:  

8. ՄԱԶԾ ՀԳ աջակցության ծառայությունների մատուցման վերաբերյալ աշխատանքային
հաշվետվություն է ներկայացնելու և, անհրաժեշտության դեպքում, զեկուցելու է այդ աջակցության 
ծառայությունների մատուցման ծախսերի փոխհատուցման մասին: 

9. Սույն պայմանավորվածության մեջ ցանկացած փոփոխություն կատարվում է միայն կողմերի
միջև փոխադարձ գրավոր համաձայնության պայմաններում: 

Կառավարության անունից 

Արամայիս Գրիգորյան  

Հայաստանի Հանրապետության 

բնապահպանության նախարար 

Ամիս/ամսաթիվ ................................. 

ՄԱԶԾ – ի անունից  

Բրեդլի Բուզետտո 

ՄԱԿ-ի մշտական համակարգող 

ՄԱԶԾ-ի մշտական ներկայացուցիչ 

Ամիս/ամսաթիվ ................................. 
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Առդիր  
 

ՄԱԶԾ ՀԳ կողմից աջակցության ծառայությունների նկարագրությունը 

1. Հղում է կատարվում ՀՀ կառավարության կողմից լիազորված մարմնի` Բնապահպանության 
նախարարության և ՄԱԶԾ պաշտոնյաների միջև հանրապետության կողմից կառավարվող «ՄԱԿ 
ԿՓՇԿ ներքո Հայաստանի Չորրորդ ազգային հաղորդագրության և Երկամյա առաջընթացի երկրորդ 
զեկույցի պատրաստում»  ծրագիր, ՆՀ 00096445 ՄԱԶԾ ՀԳ կողմից աջակցության ծառայություններ 
մատուցելու վերաբերյալ խորհրդակցություններին:  
2. Ըստ ստորագրված համաձայնագրի դրույթների և ծրագրային փաստաթղթի ՄԱԶԾ ՀԳ ստորև 
նշված Ծրագրի համար մատուցելու է հետևյալ աջակցության ծառայությունները:  

3. Մատուցվելիք աջակցության ծառայությունները. 
 Աջակցության ծառայություն Փոխհատուցման 

գումարները հիմնված 
Համընդհանուր 

գնացուցակի, որը ՄԱԶԾ-
ն կիրառում է ծախսերի 

փակման համար ՄԱԿ-ի 
այլ գործակալությունների 

հետ (ԱՄՆ դոլար) 

Միավոր 

1.  Վճարման գործընթաց 29.85 Ըստ վճարման անդորրագրի  

2.  Կրեդիտային քարտով վճարում  31.80 Ըստ փոխանցման  

3.  Նոր մատակարարի ստեղծումը ԱՏԼԱՍ-ում 15.44 Ըստ մատակարարի  

4.  Աշխատավարձերի տրամադրում  30.91 Ըստ անձի եռամսյակային  

5.  Արձակուրդների մոնիթորինգ  4.42 Ըստ անձի եռամսյակային 

6.  ԱՊ և ԾՊ կնքում, ներառյալ  180.54 

Ըստ անձի  
6a Հայտարարություն 36.11 
6b Կարճ ցուցակի կազմում  72.22 
6c Պայմանագրի կնքում  72.22 

7.  Անցաթղթի/վկայականի տրամադրում 29.93 Ըստ վկայականի  

8.  F10 հաշվարկներ (գործուղման) 24.82 Ըստ քանակի  

9.  Ճամփորդության տոմսերի ձևակերպում 24.40 Ըստ տոմսի  

10.  Հյուրանոցի ամրագրում 10.97 Ըստ ամրագրման  

11.  Մուտքի արտոնագրի հայտ 20.00 Ըստ անձի 

12.  Մեքենայի գրանցում  29.13 Ըստ քանակի 

13.  Ապրանքների և ծառայությունների գնում 
տեղական ՊԱԳ (CAP),  տարածաշրջանային ԽՊԳ 
(RACP)/ԳԽ (ACP)  կոմիտեի ներգրավմամբ 

416.29 

Ըստ դեպքի  13a Բացահայտում և ընտրություն 208.14 
13b Պայմանագրի /գնման պատվերի ձևակերպում 104.07 
13c Ընթացիկ հետևում 104.07 
14 Վերանայող մարմիններին  չառնչվող 

ապրանքների և ծառայությունների գնում 
167.81 

Ըստ դեպքի 14a Բացահայտում և ընտրություն 83.91 
14b Պայմանագրի /գնման պատվերի ձևակերպում 41.95 
14c Ընթացիկ հետևում 41.95 

5 Սարքավորումների դուրս գրում  211.73 Ըստ խմբաքանակի 
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