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«Արմավիրի զարգացման կենտրոն» հասարակական 

կազմակերպությունը (ԱԶԿ ՀԿ) «Ինթեգրիթի Էքշնի», ՀԿ 

Կենտրոնի, «Մարտունու կանանց համայնքային խորհրդի» և 

Գորիսի մամուլի ակումբի հետ համատեղ 2018թ․-ի հունվարից 

2019թ․ -ի մայիսը իրականացրեց «Կառավարության և 

քաղաքացիական հասարակության համագործակցության 

ամրապնդումը բաց կառավարման գործընկերության մեջ` 

հանուն հանրային ծառայությունների բարելավման» 

ծրագիրը` Ասիական զարգացման բանկի ֆինանսավորմամբ: 
 

Ծրագրի խնդիրներն էին` 
 

 Համայնքային մշտադիտարկողների միջոցով տեղական 

դպրոցների վերանորոգման/վերակառուցման 

աշխատանքների մշտադիտարկումը` նպաստելու 

համար շինարարության արդյունավետ 

իրականացմանը, սեյսմակայունության մակարդակի 

բարձրացմանն ու  համապատասխանությանը 

պայմանագրային պահանջներին և համայնքային 

կարիքներին: 

 Կատարելագործել հանրային ծառայություններ 

մատուցողների պատասխանատվությունը տեղական 

մակարդակում` ներգրավելով տեղական համայնքների և  

 

 

 

 

 

   Բարի գալուստ  
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առանցքային պետական ինստիտուտների միասնական, 

համագործակցային ֆորումներում և աշխատանքային 

խմբերում` ծառայությունների մատուցման 

բարեվարքության համար։ 
 

Ծրագրով նախատեսված էր`  
 

 Ստեղծել համայնքային մշտադիտարկողների խումբ՝ 

կամավորական սկզբունքով, ովքեր կհետևեին 

Հայաստանի 6 դպրոցներում իրականացվող 

շինարարական աշխատանքներին՝ նպաստելով 

դրանց արդյունավետ իրականացմանը, 

սեյսմակայունության մակարդակի բարձրացմանն ու 

համապատասխանությանը պայմանագրային 

պահանջներին և համայնքային կարիքներին: 

 Ստեղծել Համատեղ աշխատանքային խումբ 

յուրաքանչյուր դպրոցի համար, որը նպատակ ունի 

քննարկել շինարարության ընթացքում վեր հանված 

խնդիրներն ու առաջարկել համապատասխան 

լուծումներ այդ խնդիրներին: 

 

 

   Բարի գալուստ  
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Ծրագրի շրջանակներում՝ 
 

«Արմավիրի զարգացման կենտրոն» ՀԿ-ն իրականացրել է 

Երևանի թիվ 153, Երևանի թիվ 135 և Նոր Խարբերդի թիվ 2 

դպրոցների մշտադիտարկման աշխատանքները և 

համակարգել Գավառի թիվ 2, Կապանի թիվ 7, Վանաձորի թիվ 

7 միջնակարգ դպրոցների շինարարության մշտադիտարկման 

գործընթացները, որոնց մշտադիտարկման աշխատանքները 

համապատասխանաբար իրականացվել են «Մարտունու 

կանանց համայնքային խորհրդի», Գորիսի մամուլի ակումբի և 

ՀԿ Կենտրոնի կողմից։ 

 

 

 
__________________________________________________________

_______________________ 

 
 
 

 
 

 

Բարի գալուստ  
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Մասնակցային մշտադիտարկումը կամ համայնքային 

մշտադիտարկումը տվյալների, չափումների պարբերական 

հավաքագրումն է, որն իրականացվում է մշտադիտարկվող 

տարածքի բնակիչների կողմից, ովքեր ավելի շատ տեղական 

գիտելիք ունեն մշտադիտարկվող ռեսուրսների վերաբերյալ։ 

Համայնքային մշտադիտարկման ամենակարևոր արժեքը 

ծրագրի «կյանքի ընթացքում» տեղեկատվություն տրամադրելն 

է, որպեսզի հարմարեցումներ և/կամ փոփոխություններ 

հնարավոր լինի իրականացնել, եթե անհրաժեշտ է։ 

Արև 

 

 

     Համայնքային մշտադիտարկում 
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Վերցնենք մի համայնքից մյուսը ավտոբուսով երթևեկելու 

ճանապարհը։ Երբ ուղևորները կարողանում են պատուհանից 

դուրսը տեսնել, նրանք կարողանում են մշտադիտարկել 

առաջընթացը՝ ուսումնասիրելով տեղանքը, կարդալով 

ճանապարհի նշանները, հետևելով արևի շարժմանը երկնքով։ 

Նման տեղեկատվության մշտադիտարկումը ավտոբուսով 

երթևեկելիս թույլ է տալիս նրանց իմանալ, արդյոք նրանք ճիշտ 

ուղղության վրա են, թե ոչ։ 

Մասնակցային, համայնքային մշտադիտարկումը ավտոբուսի 

բոլոր ուղևորներն են, ովքեր գիտեն իրենց ուղությունը և որոշում 

են՝ ինչպես պետք է չափեն իրենց առաջընթացը։ 

Անձրև 

 

 

     Համայնքային մշտադիտարկում 
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Բայց ենթադրենք անձրևը անհնար է դարձնում, որպեսզի 

ուղևորները պատուհանից դուրս նայեն։ Ավոտբուսը կշարժվի, 

բայց ուղևորները ի վիճակի չեն լինի իմանալ՝ արդյոք ճիշտ 

ճանապարհի կամ ուղղության վրա են։ Սա նման է մի 

իրավիճակի, երբ չկա մշտադիտարկում։ Եթե միայն 

ավոտբուսի վարորդը գիտի, թե որտեղ է ավտոբուսը գնում և 

գնահատում է առաջընթացը՝ առանց ուղևորների հետ 

քննարկելու, դա արդեն մշտադիտարկումն է՝ առանց 

մասնակցության։ 

Համայնքային մշտադիտարկումը տեղական մակարդակում 

տեղի ունեցող այնպիսի գործընթաց է, երբ տվյալ համայնքի 

բնակիչները կամ ենթակառուցվածքի շահառուները 

ինքնակազմակերպվում են և/կամ համագործակցում են 

հասարակական կազմակերպությունների հետ՝ որոշումների 

կայացման գործընթացի վրա ազդելու նպատակով: 

Համայնքային մշտադիտարկումը առավելագույնս 

արդյունավետ է լինում, երբ առնչություն ունեցող բոլոր 

շահագրգիռ կողմերը համագործակցում են 

փոփոխությունների իրականացման համար: 

     Համայնքային մշտադիտարկում 
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Համայնքային մշտադիտարկումը ժողովրդավարական 

հաշվետվողականության ապահովման կարևորագույն գործոն 

է, որը մեծացնում է որոշումների կայացման գործընթացի 

թափանցիկությունը: Երբ քաղաքացիները ներգրավված են 

մշտադիտարկման գործընթացում, նրանք ավելի արդյունավետ 

կերպով են հնարավորություն ունենում հաշվետու դարձնել 

պետական պաշտոնյաներին իրենց ընդունած որոշումների և 

կատարած գործողությունների համար:  
 

Հետևաբար, իդեալական սցենարի դեպքում, հանրային 

նշանակության ռեսուրների օգտագործման ժամանակ տեղի 

բնակիչների ներգրավումը, վերջիններիս ներդրումը մեծապես 

բարելավում է իրենց առօրյա կյանքում վճռորոշ նշանակություն 

ունեցող այնպիսի հանրային ծառայությունների որակն ու 

համապատասխանեցումը կարիքներին, ինչպիսին 

դպրոցաշինությունն էր մեր դեպքում:  
 

 

     Համայնքային մշտադիտարկում 
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Համայնքային մշտադիտարկումը 
 

 Ներկայացնում է ընթացիկ պատկերը․ 
 

Մասնակցային մշտադիտարկումը տրամադրում է 

իրավիճակի ընթացիկ պատկերը, որը թույլ է տալիս 

համայնքին որոշելու՝ արդյոք գործողություններն ընթանում են 

այնպես, ինչպես ծրագրված են։ Այն կարող է նաև ցույց տալ, թե 

երբ է, որ գործողությունները չեն տանում դեպի նպատակները, 

որպեսզի իրականացվեն համապատասխան 

փոփոխություններ։ 
 

 Ռեսուրսներն օգտագործվում են արդյունավետ 

կերպով․ 
 

Մասնակցային մշտադիտարկումը կարող է ցույց տալ այն 

ռեսուրսները, որոնք պահանջվում են որոշակի ազդեցության 

համար, կամ ինչպես անհրաժեշտ ռեսուրսները կարող են 

բաշխվել այլ կերպ` ավելի լավ արդյունք ստանալու համար: 
 

 Խորությամբ քննում է առաջընթացը դեպի 

նպատակներ և գործողություններ․ 
 

Շահառուները, ներսի մարդիկ, ովքեր իրականացնում են 

մշտադիտարկումը, հնարավորություն ունեն համադրել  

 

     Համայնքային մշտադիտարկում 



  

Մշտադիտարկման գործիքակազմ 

 

որակական տեղեկատվությունը քանակական 

տեղեկատվության հետ՝ տրամադրելով ավելի ամբողջական 

վերլուծություն։ 

 

 Տեղեկատվություն է տրամադրում որոշում 

կայացնողներին․ 
 

Տեղեկատվության հավաքագրման միջոցով 

գործողություններին հետևելը՝ օրական, շաբաթական, 

ամսական կամ սեզոնային պարբերականությամբ, և 

մշտադիտարկված տեղեկատվության վերլուծությանը 

ժամանակի տրամադրումը կարող է տալ կարևոր հետադարձ 

կապ և կարող է օգտագործվել ապագայում մասնակցային 

գնահատումների համար։  

 Հետագա գնահատումների տեղեկատվական բազա․ 

Թե՛ շահառուները, թե՛ շահագրգիռ մյուս կողմերը կարող են 

օգտվել մասնակցային մշտադիտարկման կողմից 

տրամադրված տեղեկատվական բազայից, որը կարող է 

իրատեսական տեղեկատվություն տրամադրել՝ միաժամանակ 

ցույց տալով նաև միտումները: 

 

 

     Համայնքային մշտադիտարկում 

 



  

Մշտադիտարկման գործիքակազմ 

 

Համայնքային մշտադիտարկման հիմքում ընկած 

ամենակարևոր  արժեքը բարեվարքությունն է։ 
 

Այս ծրագրի շրջանակներում գործող համայնքային 

մշտադիտարկողները գործում էին բարեվարքությամբ և 

պահանջում էին բարեվարքություն, ակտիվորեն մասնակցում 

էին այնպիսի ինստիտուտների խրախուսմանը, որոնք բաց են, 

հաշվետու և արձագանքում էին համայնքի կարիքներին և 

ակնկալիքներին:   
 

Սույն գրքույկում նկարագրված մեթոդաբանությունը, 

գործիքակազմն ու մոտեցումները, որոնք միջազգային փորձի 

ուսումնասիրության ու ծրագրի ընթացքում դրանց 

տեղայնացման ու փոփոխման արդյունք են, կաջակցեն  ձեզ 

մշտադիտարկում իրականացնելու ժամանակ:    

 

Հարցերի կամ մեկնաբանությունների դեպքում խնդրում ենք 

կապ հաստատել մեզ հետ info@armavirdc.org էլ․  փոստով։ 

___________________________________________________

______________________________ 
 

Բացի այդ, եթե ցանկանում եք համագործակցել մեզ հետ, ապա 

խնդրում ենք կապ հաստատել 023723034 կամ 094502039 

հեռախոսահամարներով։ 

 

 

     Համայնքային մշտադիտարկում 
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  Բարեվարքության բանաձեւ 

Մշտադիտարկման գործիքակազմ 

 

Բարեվարքության հիմնարար բաղադրիչներն են.  

 
 
 

Բարեվարքությունը Հաշվետվողականության (A), 

Կոմպետենտության (C) և Էթիկական վարքագծի (E) 

համակցությունն է (a), առանց կոռուպցիայի կամ կոռուպցիոն 

հսկողության մեխանիզմներով (c) 

 
Մենք պատասխանատու ենք մեր գործողությունների համար  

Մենք գործում ենք մեր խոսքին համապատասխան  

Մենք տրամադրում ենք մեր շահառուներին այնպիսի 

տեղեկատվություն, որն անհրաժեշտ է մեր աշխատանքը 

ստուգելու համար  

 

Մենք կատարում ենք մեր աշխատանքը 

Մենք այն լավ ենք կատարում  

Մենք մեր աշխատանքը պրոֆեսիոնալ ենք կատարում  

 

Մենք գնահատում ենք այլոց կարծիքները  

Մեզ կարելի է վստահել  

Մենք աշխատում ենք հանրային բարիքի համար  

 

Մենք աշխատում ենք առանց կոռուպցիայի 

Մենք օգտագործում ենք այնպիսի գործիքներ, որոնք 

դժվարեցնում են կոռուպցիոն դրսևորումները 

Մենք աջակցում ենք նրանց, ովքեր փորձում են նվազեցնել 

կոռուպցիան  
 

Համակցություն. Այս չորս տարրերը տարբեր են, սակայն 

փոխլրացնող և միասին կազմում են բարեվարքությունը: Դրանք 

բոլորն էլ կարևոր են և արժեքավոր, և դրանցից մեկի 

բացակայության դեպքում բարեվարքությունը չի կարող 

գոյություն ունենալ: 



 
 
 
 

  

Համայնքները 
ներգրավվում են

Քաղաքացիները 
դառնում են 

մշտադիտարկողներ

Մշտադիտարկողները 
սկսում են գործել

Խնդիրները լուծվում 
են

Կյանքը բարելավվում 
է

Մշտադիտարկման գործիքակազմ 

 

Համայնքներում բարեվարքության 

կառուցման շրջապտույտ 

Համայնքները 

ընտրում են իրենց 

անդամներին` 

որպես 

մշտադիտարկողներ

։ 

Մշտադիտարկողները 

այցելում են 

ծառայություններն ու 

ծրագրերը և հավաքում 

տեղեկատվություն։ 

Ծրագրի շահագրգիռ կողմերը 

հանդիպում են մեկ վայրում, 

համաձայնության են գալիս 

խնդիրների լուծման վերաբերյալ 

և իրականացնում են դրանք։ 

Երբ ծառայությունները 

և 

ենթակառուցվածքային 

ծրագրերը 

իրականացվում են 

հավուր պատշաճի։ 

Համայնքները և լիազորություն 

ունեցող սուբյեկտները իմանում են 

մեր մոտեցման ու իրականացվելիք 

աշխատանքների մասին։ 

 



 
 
  

Համայնքներում բարեվարքության 

կառուցման շրջապտույտի փուլերը 

 

Մշտադիտարկման գործիքակազմ 

 

Համայնքները ներգրավվում են․ 
 

Ծրագրի շրջանակներում նախնական հանդիպումներ տեղի ունեցան 

կառուցվող յուրաքանչյուր դպրոցի շահագրգիռ բոլոր կողմերի հետ։ 

Մշտադիտարկվող յուրաքանչյուր դպրոցի  մարզի 

մարզպետի/փոխմարզպետի, քաղաքաշինության և կրթության 

վարչությունների պետերի, դպրոցների տնօրինության, 

շինարարությունն իրականացնող կազմակերպության և ՏԻՄ  

ներկայացուցիչների հետ հանդիպումների ընթացքում ներկայացվեց 

ծրագիրը և քննարկվեցին համագործակցության եզրերը։ 
 

Նախնական հանդիպումների միջոցով շահագրգիռ նշված բոլոր կողմերն 

իրազեկվեցին ծրագրի հիմքում ընկած արժեքների, նպատակների ու 

գործողությունների մասին և նախանշվեցին համագործակցության 

շրջանակները։ 
 

Մարզպետարանի նշված վարչությունների ու ՏԻՄ-ի ներկայացուցիչներ 

ընդգրկվեցին Համատեղ աշխատանքային խմբերի (ՀԱԽ) կազմում (ՀԱԽ-

ի մասին մանրամասն տե՛ս «Խնդիրները լուծվում են» փուլում)։ 
 

 



 
  

Մշտադիտարկման գործիքակազմ 

 

Քաղաքացիները դառնում են մշտադիտարկողներ․ 
 

Ծրագրի ու ծրագրային գործողությունների ու դրանցում իրենց 

մասնակցության մասին համայնքն իրազեկվել է Երկխոսության 

ֆորումների միջոցով։ Վերջիններիս հրավիրված էին դպրոցի 

ուսուցչական կազմը, ծնողները, ՔՀԿ ներկայացուցիչներ և ակտիվ 

բնակիչներ։ 
 

Երկխոսության ֆորումների ժամանակ մասնակիցներին տրամդրվեցին 

տեղեկատվական թերթիկներ ծրագրի մասին, ուղեցույց ներ 

համայնքային մշտադիտարկողների աշխատանքի վերաբերյալ, 

համայնքային մշտադիտարկող դառնալու հայտեր, որտեղ մանրամասն 

նշված էին համայնքային մշտադիտարկողների դերի կարևորության, 

ընտրվելու պայմանների, ընթացակարգերի մասին ու  թե ինչպիսի 

ձեռքբերումներ կունենան տվյալ անձիք։  
 

Ներկաներից նրանք, ովքեր ցանկացան ընդգրկվել մշտադիտարկողների 

թիմում, լրացրին հայտաձևը, իսկ մյուսները օգնեցին տարածել 

տեղեկատվությունն ու հայտերը բնակիչների շրջանում։  
 

Ստացած դիմում-հայտերից նախնական ընտրված 15 մասնակից 

մասնակցեց մշտադիտարկողների վերապատրաստման երկօրյա 

դասընթացին, որոնց արդյունքում ամենից մոտիվացված և գնահատման 

ընթացքում բարձր գնահատականներ հավաքած 6 մասնակից ընտրվեց 

յուրաքանչյուր դպրոցից։  

 

 

 

Համայնքներում բարեվարքության 

կառուցման շրջապտույտի փուլերը 
 



  

Մշտադիտարկման գործիքակազմ 

 

Քաղաքացիները դառնում են մշտադիտարկողներ 
 

 
 

 

Համայնքներում բարեվարքության 

կառուցման շրջապտույտի փուլերը 
 



 

  

Մշտադիտարկման գործիքակազմ 

 

Մշտադիտարկողները սկսում են գործել․ 
 

Մշտադիտարկողները՝ զույգերով, շաբաթը մեկ պարբերականությամբ, 

այցելում էին շին․  հրապարակներ և DevelopmentCheck հավելվածի 

միջոցով վերբեռնում իրենց բացահայտումները։  
 

DevelopmentCheck-ը․ 

 Հավելված է, որը նախատեսված է Android համակարգով 

գաջեթների համար, 

 Ունի ներքին կայք, որը նախատեսված է գործընկերների 

համար, 

 Ունի արտաքին կայք (https://developmentcheck.org/), որը 

նախատեսված է բոլորի համար ու որտեղ կարելի է տեսնել 

մշտադիտարկման արդյունքները։ 
 

Հավելվածը հնարավորություն է տալիս մշտադիտարկողներին 

հայտնաբերած բոլոր խնդիրները հրապարակել առցանց՝ իրական 

ժամանակին համահունչ 

(https://developmentcheck.org/infrastructure/country/armenia?page=1):  
 

Մշտադիտարկողները շին․  հրապարակ կատարած ամեն այցը 

հրապարակելիս հավելվածում ընտրում էին խնդրի կատեգորիան (եթե 

հայտնաբերվել էր, հակառակ դեպքում՝ պարզապես վերբեռնում էին 

փաստաթղերի, շինարարության ընթացքի լուսանկարները), ապա 

ավելի մանրամասն նկարագրում էին խնդիրը, հետո կցում տվյալ խնդրի 

լուսանկարը։ Այնուհետև, երբ խնդիրը լուծվում էր, խնդիրը ցուցադրող 

լուսանկարի կողքին տեղադրում էին արդեն լուծված խնդրի 

լուսանկարը, ապա նշում այն ճանապարհը, որով լուծվել է խնդիրը 

(լուծման ճանապարհների մասին ավելի մանրամասն տե՛ս «Խնդիրները 

լուծվում են» բաժնում)։  
 

Խնդիրների նկարագրությունն ու նկարները և դրանց լուծումները 

տեղադրվում էին նաև Ֆեյսբուք սոցիական ցանցի փակ խմբերում, 

որտեղ ներգրավված էին դպրոցի շահառուները։ 

 

Համայնքներում բարեվարքության 

կառուցման շրջապտույտի փուլերը 

https://developmentcheck.org/
https://developmentcheck.org/infrastructure/country/armenia?page=1


 

  

Մշտադիտարկման գործիքակազմ 

 

Մշտադիտարկողները սկսում են գործել 
 

 

      
 

 

Համայնքներում բարեվարքության 

կառուցման շրջապտույտի փուլերը 



 
  

Մշտադիտարկման գործիքակազմ 

 

Խնդիրները լուծվում են․ 

 

Շաբաթը մեկ պարբերականությամբ շին․  հրապարակներ 

իրականացված այցերից հետո, բացի վերհանված դիտարկումները 

DevelopmentCheck հավելվածում վերբեռնելը, կազմվում էր նաև 

արձանագրություն, որը ուղարկվում էր (Viber-ի միջոցով) շինարարին, 

աշղեկին։ 
 

Եթե հաջորդ այցի ժամանակ խնդիրը լուծված չէր լինում, ապա խնդիրը 

քննարկվում էր Համատեղ աշխատանքային խմբի (ՀԱԽ) հանդիպմանը, 

որն իրականացվում էր ամիսը մեկ պարբերականությամբ։ 
 

Մշտադիտարկողները, համայնքի անդամները, պայմանագրի կողմերը, 

ծառայություններ մատուցողները, պետական պաշտոնյաները և այլ 

շահառուներ ու շահագրգիռ կողմեր ՀԱԽ հանդիպումների ժամանակ 

հավաքվում էին մեկ վայրում (մոտ 15 մասնակից), քննարկում և 

համաձայնության գալիս խնդիրների լուծման վերաբերյալ ու 

իրականացնում դրանք։  
 

Այն խնդիրները, որոնք իրենց լուծումը չէին գտնում ՀԱԽ 

հանդիպումների ժամանակ, քննարկվում էին Բարձր մակարդակի 

համատեղ աշխատանքային խմբի հանդիպումներին։ Բարձր 

մակարդակի ՀԱԽ հանդիպումները կազմակերպվում էին 3-4 ամիսը մեկ 

պարբերականությամբ՝ ծրագրի շահագրգիռ կողմերի և ծրագիրն 

իրականացնող բոլոր կառույցների մասնակցությամբ՝ ղեկավար 

անձանց մակարդակով։ 

Համայնքներում բարեվարքության 

կառուցման շրջապտույտի փուլերը 

 
 



 
  

Մշտադիտարկման գործիքակազմ 

 

Խնդիրները լուծվում են 
 

Համատեղ աշխատանքային խմբի հանդիպումներ 
 

   
 

Բարձր մակարդակի համատեղ աշխատանքային խմբի հանդիպումներ 
 

     

Համայնքներում բարեվարքության 

կառուցման շրջապտույտի փուլերը 

 
 



 
  

Մշտադիտարկման գործիքակազմ 

 

Կյանքը բարելավվում է. 
 

Երբ առաջնային ծառայությունները և ենթակառուցվածքային ծրագրերը 

իրականացվում են հավուր պատշաճի, դա մեծ ազդեցություն կարող է 

ունենալ քաղաքացիների առողջության, կրթության և 

կենսագործունեության վրա։  
 

Երբ համայնքի ներգրավման արդյունքում դպրոցի շինարարությունն 

իրականացվում էր համաձայն համայնքի կարիքների, շինարարական 

խնդիրները լուծվում էին առավելագույնս, շահում էին ինչպես համայնքը, 

դպրոցը, այնպես էլ մշտադիտարկողները, շահառուները, ովքեր զգում էին 

իրենց իբրև պահանջատեր և պատասխանատու քաղաքացիներ։  
 

Համայնքային մշտադիտարկման բաղկացուցչի շնորհիվ ծրագրի 

շահառուների շրջանում բարձրացավ կամավորական աշխատանքի և 

հանրային մասնակցության դերն ու կարևորությունը։ Նման 

արժեհամակարգով քաղաքացիները շատ կարևոր մարդկային ռեսուրս են 

ժողովրդավար պետության կայացման ճանապարհին։  
 

 

Համայնքներում բարեվարքության 

կառուցման շրջապտույտի փուլերը 

 



 
  

Ճարտարապետական նախագծերը կազմելիս՝ 

ենթակառուցվածքների հիմնովին ուսումնասիրություն 

(որպեսզի, օրինակ, հետո չպարզվի, որ կոյուղու միացման 

կետը չի գործում)։ 

 Ճարտարապետական նախագծերի ներառականության 

ապահովում, որպեսզի դիտարկվի կառույցի ամբողջական 

հարմարեցվածությունը հաշմանդամություն ունեցող անձանց 

հնարավորություններին և կարիքներին։ 

 
 

Ճարտարապետական նախագծերի քննարկում, հանրային 

լսումների իրականացում մատչելի ձևաչափով՝ նախքան 

նախագծերի հաստատումը։ 

 

 

Շինարարական նախագծերի ճկունություն․ 

առաջարկությունների հաշվի առնման, փոփոխությունների 

իրականացման հնարավորություն նաև շինարարության 

ընթացքում, եթե փոփոխությունը սեյսմիկ անվտանգության 

վրա ազդուցություն չի ունենում և բյուջեի էական 

փոփոխություններ չի առաջացնում։ 

 

 

Ծրագրում ներգրավված բոլոր կողմերի (մշտադիտարկողներ, 

կապալառուներ, դպրոցներ, ՏԻՄ-երի, մարզպետարանի 

ներկայացուցիչներ) կարողությունների զարգացում։ Սա 

հնարավորություն կտա նրանց ձեռք բերել նոր հմտություններ 

և գիտելիքներ, ավելի լավ հասկանալ ներգրավված բոլոր 

կողմերի մոտեցումները և կարծիքները։  Սա կֆասիլիտացնի 

համագործակցության և խնդիների լուծման հետագա 

գործընթացը։  

 

 

 
Կռունկավարի աշխատանքների կառավարում 

ռադիոկայաններով՝ հաղորդակցման խնդիրներով 

պայմանավորած  ռիսկերից խուսափելու համար։ 

 
 

Համայնքային լուծումներ 
 

Մասնակցային մեկնարկ 

 



 
  

 

 

  

 
 

 

  

 

 

 

Մշտադիտարկման գործիքակազմ 

 

Համայնքային լուծումներ 
 

Կառուցողական ներգրավվածություն 

Տարբեր խնդիրները պահանջում են տարբեր լուծումներ: Ստորև ներկայացված 

են հնարավոր մեթոդները, որոնք դուք կարող եք օգտագործել խնդիրների 

լուծմանը հասնելու համար: Փորձեք մտածել, թե որն է խնդրի համար առավել 

հարմարը և սկսեք դրանից: Այնուհետև, կարող է անհրաժեշտություն 

առաջանալ մի քանի մեթոդներ միաժամանակ կամ իրար հաջորդիվ կիրառել։  

(Որքան շրջանի կենտրոնին մոտ է տեղադրված մեթոդը, այնքան այն մեր 

կողմից առավել հաճախ է կիրառվել գործնականում)։ 

 

z 

Համատեղ 

աշխատանքայ

ին խումբ 

z 

Հանդիպում ծրագիրն 

իրականացնող 

կազմակերպության 

հետ 

z 

Հանդիպում 

կապալառուի 

հետ 

z 
Հանդիպում ծրագիրը 

ֆինանսավորող 

դոնորի հետ 

z Համայնքային 

հանդիպում 
z 

Սոցիալական 

ԶԼՄ 

z Ռադիո 

z 

Նամակ 

Կառավարության 

պաշտոնատար 

անձին 

z Հեռուստատե

սություն 

z Լուսաբանում 

թերթերում 

z 
Աշղեկին 

արձանագրության 

ուղարկում 

z 

Բարձր 

մակարդակի 

համատեղ 

աշխատանքային 

խումբ 



 
 
 
  

Մշտադիտարկման գործիքակազմ 

 

Եղեք քաղաքավարի, բաց և անկեղծ: Տվեք պարզ 

հարցեր և ներկայացրեք իրատեսական պահանջներ: 

Հասկացեք խնդրի հիմնական պատճառները և դրանց 

լուծման ուղիները: Ցուցաբերեք անկեղծ 

հետաքրքրվածություն երկկողմանի շահավետ 

լուծման հասնելու հարցում: 

 

Համայնքային լուծումներ 
 

Արդյունավետ հաղորդակցություն 

Կառավարեք 

ձեր անձնական 

տպավորությու

նը 

Սա 

համագործակցու

թյուն է, այլ ոչ թե 

վեճ 

 

Կենտրոնացեք 

ապագայի վրա 

Ակտիվորեն 

լսեք 

Հարթեք 

պոտենցիալ 

կոնֆլիկտները 

Դիտարկեք մարդկանց կողմից ձեր ընկալման 

վրա ազդելու ձևերը: Դիմեք Անձնական 

տպավորության կառավարման աղյուսակին 

Հասկացեք, թե հետագայում ինչ նշանակություն 

կարող են ունենալ բանակցությունները: Արդյո՞ք 

Կապալառուն ունի պահեստային նյութեր, որոնք 

կարող են օգտագործվել տեղական դպրոցի համար: 

Արդյո՞ք նրանք ունեն համայնքային հմտություններ 

դասավանդելու փորձառություն: 

Սա կարող է խոսող անձի մոտ հարգված լինելու 

զգացողություն առաջացնել և նա ձեզ կվստահի: 

Ստուգեք ձեր լսածի իսկությունը. “Թույլ տվեք ճշտել՝ 

արդյոք ձեզ ճիշտ հասկացա: Ծրագիրը 

ժամանակային խնդիրներ ունի, քանի որ…” 

 

Մի բարկացեք և թշնամանքին թշնամանքով մի 

պատասխանեք: Լսեք հակառակ կարծիքը և 

փորձեք այն հասկանալ: Ապրումակցեք՝ ասելով “Ես 

հասկանում եմ, թե դուք ինչու եք բարկացած”, 

այնուհետև վերաձևակերպեք ձեր դիրքորոշումը: 

Մի բարձրացրեք ձեր ձայնը, խոսեք հանգիստ և 

օգտագործեք ներառական բառեր, ինչպիսիք են՝ 

“մենք” և “մեզ”: 

 



  

Մշտադիտարկման գործիքակազմ 

 

Համայնքային լուծումներ 
 

Անձնական տպավորության կառավարում 

Տեղադրեք ձեր հաղորդագրությունը՝ կցելով 

ապացույցներ (DevCheck տվյալներ, 

լուսանկարներ, տեսագրություններ, 

պայմանագրեր, հղումներ շահառուներից) 

Օգտագործեք 

շնչառական տեխնիկա 

(ձեռքերը առջևում, շնչեք 

քթով դանդաղ և խորը, 

պահեք օդը թոքերում մի 

քանի վայրկյան, դանդաղ 

արտաշնչեք, կրկնեք 

մինչև հանգստանաք) 

 

Ցուցաբերեք 

վստահություն և 

հանգստություն 

Պահպանեք 

վիզուալ 

կոնտակտը 

Խոսեք այնպես, 

որ բոլորը 

կարողանան լսել 

 

Հագնվեք 

հարմարավետ 

 

Օգտագործեք ոչ 

խոսքային, լսելու 

ակտիվ միջոցներ 

(գլխի շարժում, 

վիզուալ կոնտակտ, 

կենտրոնացում) 

Օգտագործեք ձեր 

նախընտրելի 

«ներգործության 

դիրքը» 

Պարզ ներկայացրեք, 

թե ինչ եք դուք 

ցանկանում և որն է ձեր 

կարծիքը 



 
  

Մշտադիտարկման գործիքակազմ 

 

Եթե կառուցողական ներգրավման արդյունքում խնդիրը չի լուծվում, 

ապա. 
 

 Պլանավորեք այլընտրանքները: Մտածեք ձեր պլանի հնարավոր դրական և 

բացասական հետևանքների մասին: Ձեր գործողությունները երբեք չպետք է 

ավելացնեն լարվածությունը: 

 

 Եթե պաշտոնյան մերժել է օգնել ձեզ, ապա կապ հաստատեք նրա այն 

կոլեգաների հետ, ովքեր կարող են լուծել խնդիրը: 

 

 Քննարկեք առավել շատ համայնքի անդամների մոբիլիզացիան՝ 

կրիտիկական մասսա ստեղծելու համար: 

 

 Քննարկեք ԶԼՄ-ներով լուսաբանումը: Քարտեզագրեք ձեր տարածքում 

գործող զանգվածային լրատվության միջոցները (ռադիո, թերթ, տեղական 

հեռուստատեսություն, վեբկայքեր): Ընտրեք հեղինակություն ունեցող ԶԼՄ-

ներ, որոնք ունեն մեծ և տարաբնույթ լսարան:  Քննարկեք ներգրավվածության 

մարտահրավերները: 

 

 Լրագրողների հետ խոսելիս խնդիրը ներկայացրեք պարզ և հակիրճ, 

անդրադառնալով նրանց լսարանի համար դրա կարևորությանը: Խրախուսեք 

նրանց խոսել ոչ  միայն ձեր, այլև բոլոր շահառուների հետ: Տվեք նրանց ձեր 

ունեցած կոնտակտները:  

 

 Քննարկեք արշավ սկսելու գաղափարը: Մանրակրկիտ մտածեք, թե ինչպես 

ներգրավեք, այլ ոչ թե օտարեք շահառուներին: Ձեր արշավը պետք է ունենա 

հստակ նպատակ. վստահ եղեք, որ գիտեք, թե ինչումն է կայանալու ձեր 

հաջողությունը:   

 

-  արշավը կարող է ընդգրկել ԶԼՄ-ներին, բարձրացնել իրազեկվածությունը 

սոցիալական լրատվամիջոցների միջոցով, միջոցառմանը մասնակցելու 

միջոցով 

-  ցանկացած արշավ պետք է համայնքի անդամների համար պարզ 

գործողություն ձեռնարկելու միջոց լինի, ինչպիսիք են՝ կառավարության 

հետ կապ հաստատելը կամ սոցիալական լրատվամիջոցներով տարածելը։ 

Համայնքային լուծումներ 
 

Ջատագովություն, քարոզչություն և ԶԼՄ 



  Համայնքային մշտադիտարկման 

հաղթանակները 

Համայնքային մշտադիտարկման արդյունքում հայտնաբերվել և 

լուծվել են հետևյալ կատեգորիաների խնդիրներ․  

 

 

 

 

 

 

Առողջապահությանև
անվտանգության

հարցեր

Շին․ նյութերի
պահպանմանհարցեր

Ոչ բավարար
նյութեր/սարքավորում

ներ

Ազդեցություն շրջակա
միջավայրիև
բնության վրա

Մշտադիտարկման գործիքակազմ 

 

Մարդկային
գործոնով

պայմանավորված
խնդիրներ

Ծրագիրը
հետաձգվել է

Ծրագիրը չի
ընդգրկել բոլոր
նախատեսված
շահառուներին



 
  

Մշտադիտարկման գործիքակազմ 

 

Շնորհավորում ենք, դուք դարձել եք 

Բարեվարքության չեմպիոն 

 
 
 
 

 

Քաղված դասերը պրակտիկայում կիրառելու դեպքում Դուք կունենաք 

որոշակի հաջողություն, մարտահրավերներ և լիահույս ենք, որ նաև 

որոշակի Լուծումներ: 
 

Մի անհանգստացեք, եթե որոշ ժամանակ դուք չեք ունենում Լուծումներ, 

Բարեվարքության տարածումը խոսում է ոչ միայն գործընթացի մասին, 

այլև արդյունքի, օրինակ՝ շահառուների ներգրավումը և խնդիրների ու 

հաջողությունների մասին նրանց իրազեկումը:  
 

Հետայսու տարածեք Բարեվարքությունը հնարավորինս շատ 

մարդկանց շրջանում: Դուք կարող եք փորձել հետևյալ 

գործողությունները. 
 

 Ձեր քաղած դասերը սոցիալական լրատվամիջոցներով, 

թղթային տարբերակներով տարածելը 

 Համայնքային հանդիպումների անցկացումը Համայնքային 

Բարեվարքության կառուցման իրականացման համար։ 
 
 

Հաջողություն ենք մաղթում Բարեվարքության հաղթանակման 

գործում 

 

 

Բարեվարքության հաղթանակ 



 
  

Մշտադիտարկման գործիքակազմ 

 

Ձեր նշումները 

_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________ 



 
 
  

Մշտադիտարկման գործիքակազմ 

 

_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________ 

Ձեր նշումները 



  

Մշտադիտարկման գործիքակազմ 

 

_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________ 

Ձեր նշումները 



 
 
  

Մշտադիտարկման գործիքակազմ 

 

_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________ 

Ձեր նշումները 



 
  

Մշտադիտարկման գործիքակազմ 

 

Ծրագրի անվանումը_______________ 
Մշտադիտարկման այց թիվ ____________ 
Ամսաթիվ __________________ 
Գործընկեր մշտադիտարկող/ներ __________ 
Նշումներ __________________ 
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________ 

Ձեր նշումները 



 
  

Մշտադիտարկման գործիքակազմ 

 

Ծրագրի անվանումը_______________ 
Մշտադիտարկման այց թիվ ____________ 
Ամսաթիվ __________________ 
Գործընկեր մշտադիտարկող/ներ __________ 
Նշումներ __________________ 
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________ 

Ձեր նշումները 



 
  

Մշտադիտարկման գործիքակազմ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Սույն հրապարակումը հնարավոր է դարձել իրականացնել 

Ասիական զարգացման բանկի կողմից տրամադրվող ֆինանսական 

աջակցությամբ: Սույնի բովանդակությունն ու արտահայտած 

տեսակետները պատկանում են հեղինակին, և հնարավոր է, որ 

չհամընկնեն Ասիական զարգացման բանկի տեսակետների հետ: 

 



 
 
 

 «Արմավիրի զարգացման կենտրոն» և Integrity Action ՀԿ-ներին 
 

Հասցե։ Շահումյան 68 ա 

Վեբկայք: armavirdc.org 

 
 

       facebook.com/Armavir Development Center                  Armavir Development Center 

Այս մշտադիտարկման 

գործիքակազմը պատկանում է 

_______________________________ 


