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Նյութը ներկայացնում է կազմակերպության՝ որպես ինքնուրույն գործող մարմնի, 

կազմակերպական և ծրագրային գործունեության մշտադիտարկման ու գնահատման 

մեխանիզմների և գործիքների նկարագրությունը։ Հարկ է նշել, որ նյութը կարող է 

կիրառվել ծրագրային գործունեություն իրականացնող տարբեր տեսակի 

կազմակերպությունների պարագայում՝ հասարակական, մասնավոր, տեղական 

ինքնակառավարման մարմինների և այլն։ Տեղական ժողովրդավարության դպրոցի 

շրջանակներում նյութի ընթերցանությունը կարևոր է, քանի որ ծրագրերի իրագործման 

տեսանկյունից ՏԻՄ-ը նույնպես պետք է դիտարկել որպես կազմակերպություն և 

ծրագրերի իրագործման միջոցով նպաստել կառույցի առաքելության և տեսլականի 

իրականացմանը։  

Նյութում ներկայացվում են այն հիմնական կանոնները, մեխանիզմներն ու 

գործիքները, որոնք անհրաժեշտ են կազմակերպությանը սեփական գործունեության 

արդյունավետության գնահատման, վերանայման և վերաիմաստավորման համար։ 

Մանրամասնորեն ներկայացվում են նաև մշտադիտարկում և գնահատում 

իրականացնելու համար անհրաժեշտ  ինստիտուցիոնալ դիրքերը, գործընթացում 

կազմակերպության անդամների, շահառուների և գործընկերների ներգրավման 

եղանակները, ինչպես նաև ի ցույց է դրվում կազմակերպության ռազմավարության, 

աշխատանքային պլանի և մշտադիտարկման ու գնահատման պլանի միջև առկա 

տրամաբանական փոխկապակցվածությունը։  

 

 

1. Կազմակերպության կատարողականի մշտադիտարկման ու 

գնահատման մեխանիզմներ  

Կազմակերպության կատարողականի մշտադիտարկման և գնահատման 

համակարգի նպատակն է ուսումնասիրել իր առջև սահմանված նպատակների ու 

առաքելության իրականացման ընթացքում կազմակերպության գործունեության 

ձեռքբերումները և բացերը, դրանց հիման վրա համապատասխան քայլեր ձեռնարկել 

կազմակերպության գործունեության արդյունավետությունը բարելավվելու համար։ 

Բացի այդ, այս համակարգը ապահովում է կազմակերպության 

հաշվետվողականությունը անդամների, շահառուների և համայնքի առջև։ 

Կատարողականի մշտադիտարկման ու գնահատման համակարգը ներառում է` 

 Ռազմավարական պլանի մշտադիտարկման ծրագիր, 

 Կազմակերպության տարեկան աշխատանքային պլանը, 

 Իրականացվող ծրագրերի տրամաբանական կառուցվածքները և 

ցուցանիշների նկարագիրը։ 

Ռազմավարական պլանի կատարողականի մշտադիտարկման ծրագիրը ներառում 

է գործողությունների և արդյունքների ցուցանիշների, դրանց հավաքագրման 

մեթոդների ու պատասխանատուների նկարագիր։ Յուրաքանչյուր տարի կազմվում է 
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ռազմավարական պլանի կատարողականի հաշվետվություն, որտեղ յուրաքանչյուր 

ցուցանիշի համար ներառում են փաստացի արդյունքի նկարագիրը։ Այս նկարագրի 

հիման վրա իրականացվում է համեմատական վերլուծություն, ցուցանիշների 

գերակատարման կամ չկատարման պատճառների բացահայտում, և 

համապատասխանաբար՝ ռազմավարական և տարեկան պլանների վերանայում՝ ըստ 

կատարողականության վերաբերյալ բացահայտումների։ 

Ընթացիկ ռազմավարական պլանի կատարողականության հիմնական 

ցուցանիշները ներառված են ռազմավարական պլանի փաստաթղթում։ 

Կազմակերպության ռազմավարական ու տարեկան պլանների մշտադիտարկման 

ու գնահատման համար տվյալների հավաքագրման պատասխանատուն 

կազմակերպության մշտադիտարկման ու գնահատման մասնագետն է, իսկ այդ 

տվյալների հիման վրա անհրաժեշտ փոփոխությունների պատասխանատուն՝ 

կազմակերպության տնօրենը։ Բոլոր փուլերում անհրաժեշտ է ապահովել գործընթացի 

մասնակցային բնույթը՝ ներգրավելով աշխատակիցներին, կազմակերպության 

անդամներին ու կամավորներին, շահառուներին, գործընկերներին և այլն։ 

 

 

2. Ռազմավարական պլանավորման մոտեցումներն ու 

ընթացակարգերը 

Կազմակերպությունը որոշակի պարբերականությամբ նախագծում է 

ռազմավարական պլան, որն ուղղորդում է կազմակերպության գործունեությունը 

սահմանված ժամանակահատվածում։ Մասնավորապես, ռազմավարական պլանի 

մշակման նպատակն է կազմակերպության գործունեության ուղղվածության 

հստակեցումը, կազմակերպության նպատակների շուրջ թիմային համաձայնությունն ու 

ընդհանուր ընկալումը, որը նպաստում է կազմակերպության արդյունավետության 

բարելավմանը։ Ռազմավարական պլանը ծառայում է նաև որպես կազմակերպության 

արտաքին հաղորդակցության և մարքեթինգի գործիք և օգնում է կազմակերպության 

ծրագրերի մշակմանը՝ ներառելով կազմակերպության գործունեության ոլորտում առկա 

կարիքների և կազմակերպության շահառուների կարիքների ուսումնասիրումը։ 

Ռազմավարական պլանավորման գործընթացն իրականացվում է մասնակցային 

եղանակով։ Քննարկումներին մասնակցում են կազմակերպության աշխատակազմի 

անդամները, շահառուները, գործընկերները, և այլն: Շահառուների, գործընկերների, 

շահագրգիռ կառույցների ներկայացուցիչներից կարծիքի հավաքագրումը կարող է տեղի 

ունենալ ինչպես ուղղակի ներգրավմամբ, այնպես էլ հարցումների և 

հետազոտությունների միջոցով։ Ռազմավարական պլանի բուն փաստաթղթի մշակման 

համար կազմվում է համապատասխան աշխատանքային խումբ, որը պետք է ներառի 

կազմակերպական և ծրագրային հարցերից քաջատեղյակ աշխատակիցներին։ 
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Ռազմավարական պլանը նախագծվում է հետևյալ քայլերի միջոցով. 

 Ռազմավարական պլանավորման գործընթացի մանրամասն նախագծում՝ 

դերերի բաշխում, ժամանակահատվածների հստակեցում, 

 Կազմակերպության առաքելության և տեսլականի վերլուծություն, ըստ 

անհրաժեշտության՝ վերանայում, 

 Ներքին և արտաքին միջավայրի վերլուծություն, որի ընթացքում հանդիպումների 

ու հարցումների միջոցով տեղեկատվություն է հավաքագրվում 

կազմակերպության շահառուների, գործընկերների, շահագրգիռ կառույցների 

ներկայացուցիչներից, 

 Ռազմավարական նպատակների սահմանում, 

 Ըստ սահմանված նպատակների՝ ռազմավարական խնդիրների ու 

համապատասխան գործողությունների ձևակերպում, 

 Ռազմավարական պլանի նախագծի քննարկում՝ մասնակցային եղանակով, 

 Ռազմավարական պլանի հաստատում և հանրայնացում, 

 Ռազմավարական պլանի իրականացման վերահսկում և պարբերական 

վերանայում։ 

Ռազմավարական պլանը բաղկացած է հետևյալ բաժիններից. նախաբան, 

կազմակերպության առաքելություն և տեսլական, կազմակերպության արժեքներ, 

գործունեության համառոտ պատմություն, ներքին միջավայրի վերլուծություն (ուժեղ և 

թույլ կողմեր), արտաքին միջավայրի վերլուծություն (հնարավորություններ և 

սպառնալիքներ), ռազմավարական նպատակներ, ռազմավարական խնդիրներ և 

գործողություններ, կատարողականի ցուցանիշներ, ժամանակացույց, 

ռեսուրսների/ֆինանսական պլան, մշտադիտարկման ու վերանայման մեխանիզմներ:  

Ռազմավարական պլանի հանրային տարբերակը կարող է տարբերվել 

կազմակերպության աշխատանքային տարբերակից և հասցեագրել այն հարցերը, որոնք 

կարևոր են կազմակերպության համար արտաքին հաղորդակցության տեսանկյունից։ 

 

 

3. Ծրագրի պլանավորում և կազմակերպում 

Մշտադիտարկման և գնահատման մեխանիզմների կիրառումն առաջնային է 

ծրագրային կառավարման գործընթացում։ Առհասարակ ծրագրային մոտեցումը և 

ծրագրային հարացույցը կառավարման համատեքստում հնարավորություն է տալիս 

առավելագույնս արդյունավետ պլանավորել գործընթացները, սահմանել նպատակները, 

գնահատել ռեսուրսները և այլն։  
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Ծրագրի մեկնարկի հետ պետք է մշակվի ծրագրի մանրամասն աշխատանքային 

պլան։ Ծրագրի աշխատանքային պլանը կարևոր գործիք է ծրագրի աշխատանքների և 

նախատեսված գործողությունների պլանավորման, կառավարման և 

փաստաթղթավորման համար:   

Եթե ծրագրի տևողությունը մեկ տարուց ավելի է, ապա պլանը կազմվում է 

տարեկան կտրվածքով։ Յուրաքանչյուր գործողության համար մշակվում են անհրաժեշտ 

քայլերը, ժամկետները և պատասխանատուները, թիրախ ցուցանիշները։ 

Մինչ ծրագրի մեկնարկը հարկավոր է նաև հստակեցնել համագործակցությունը 

գործընկեր կազմակերպությունների հետ, դերերի ու պատասխանատվությունների 

բաշխումը, բյուջեի բաշխումը, հաշվետվողականության մեխանիզմները։ Այս հարցերի 

շուրջ համաձայնության գալուն պես ստորագրվում են համապատասխան հուշագրեր։ 

Ըստ անհրաժեշտության, հուշագրի միջոցով համաձայնեցվում են նաև ծրագրի 

արդյունքների օգտագործման և հեղինակային իրավունքների կարգավորման 

խնդիրները։  

Ծրագրում աշխատակազմի դերերի բաշխումը կարգավորվում է առանձին 

փաստաթղթով, որտեղ նշված է ծրագրային անձնակազմի յուրաքանչյուր անդամի (այդ 

թվում գործընկեր կազմակերպության աշխատակիցների) դերերն ու 

պարտականությունները։ Այս փաստաթղթի հիման վրա մշակվում և համալրվում են 

ծրագրում ընդգրկված աշխատակազմի աշխատանքային նկարագրերը։  

Ծրագրի կառավարման մյուս գործիքը կատարողականի մշտադիտարկման և 

գնահատման պլանն է (ԿՄԳՊ), որը թույլ է տալիս ռազմավարական որոշումներ 

ընդունել ծրագրի իրականացման վերաբերյալ: ԿՄԳՊ-ն հիմք է ապահովում ծրագրային 

նպատակների իրականացման ուղղությամբ առաջընթացի գնահատման համար և 

հանդիսանում է ծրագրի մշտադիտարկման ու գնահատման հիմնական գործիքը։ 

Մասնավորապես, այն օգտագործվում է ծրագրով նախատեսված ցուցանիշների 

վերաբերյալ տվյալների հավաքագրման համար և օգնում է համադրել տարբեր 

ժամանակահատվածներում ստացած տվյալները:  

ԿՄԳՊ-ն ընդգրկում է ծրագրի նպատակների ուղղությամբ առաջընթացի 

գնահատման ցուցանիշների ամբողջական սահմանումները, տվյալների աղբյուրները, 

ծրագրի մեկնարկին առկա և ծրագրի ավարտին ակնկալվող թիրախ ցուցանիշները և 

տվյալների հավաքագրման ու վերլուծության պատասխանատուներին: ԿՄԳՊ-ն 

հիմնվում է ծրագրի տրամաբանական կառուցվածքի վրա, սակայն ավելի մանրամասն 

տեղեկատվություն է տրամադրում տվյալների հավաքագրման հաճախականության ու 

պատասխանատուների վերաբերյալ: 
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Ծրագրի իրականացում 

Ծրագրի իրականացման ընթացքում ծրագրի կառավարումը ներառում է հետևյալ 

գործողությունների, թիմի, ռեսուրսների և ռիսկերի կառավարումը։ 

1) Գործողությունների կառավարում 

Ծրագրի տրամաբանական կառուցվածքով նախատեսված գործողություն-խնդիր-

նպատակ շղթան ապահովում է ծրագրի լիարժեք իրականացումը։ Ծրագրի ղեկավարը 

պետք է հետևի այս շղթային, բացահայտի կատարման ընթացքում ծագած խնդիրները 

և շտկման միջոցները, հավաքագրի դրանց կատարման ցուցանիշները։  

Գործողությունների կառավարումը ներառում է նաև որակի վերահսկում։ 

Գործողությունների կատարման ընթացքում ծրագրի ղեկավարը և թիմը պետք է հետևեն 

որակի ցուցանիշներին, որոնք սահմանված են տրամաբանական կառուցվածքում կամ 

ծրագրային փաստաթղթում։ Որակի որևէ խնդիր բացահայտելու դեպքում ծրագրի 

ղեկավարը պետք է միջոցներ կիրառի՝ խնդրին արձագանքելու համար, անհրաժեշտ 

ուղղորդում տրամադրելու աշխատակազմին և հնարավորության դեպքում շտկելու 

բացերը։ 

Ծրագրի ղեկավարը նաև պետք է պատշաճ ուշադրություն դարձնի 

հաղորդակցության և տեղեկատվության կառավարման հարցերին։ Ծրագրի 

իրականացման ընթացքում օգտագործվում են կազմակերպության ներքին ու արտաքին 

հաղորդակցության միջոցները, տվյալների կառավարման  գործիքները։ Ծրագրի 

առանձնահատկություններից կախված՝ կարող են սահմանվել լրացուցիչ գործիքներ, 

ներկայացուցչական նյութեր, տեղեկատվության հավաքագրման ձևաթղթեր, տվյալների 

բազաներ և այլն։ Ծրագրի մեկնարկից առաջ պետք է սահմանել բոլոր գործիքները և 

համապատասխան պարտականությունների բաշխումը, առանձնացնել բաց ու գաղտնի 

տեղեկատվությունը, ծրագրի գործընկեր կազմակերպությունների հետ 

տեղեկատվության փոխանակման ու հաղորդակցության միջոցները։ 

2) Ծրագրային թիմի կառավարում 

Ծրագրային թիմը այն մարդիկ են, ովքեր պատասխանատու են ծրագրային 

գործողությունների և հարակից գործառույթների իրականացման համար։ 

Յուրաքանչյուր աշխատակից ներդնում է իր հմտություններն ու գիտելիքները, և ծրագրի 

ղեկավարը պետք է հետևի  աշխատակիցների աշխատանքի իրականացմանն՝ ըստ 

պլանավորվածի, պարտականությունների առավել արդյունավետ և համահունչ 

բաշխմանը, թիմային մթնոլորտի ստեղծմանն ու զարգացմանը։ 

Ինչպես նշվեց, ծրագրի կառավարման գործիքներից մեկը ծրագրային 

պարտականությունների բաշխման աղյուսակն է, որտեղ մանրամասն նկարագրված են 

յուրաքանչյուր աշխատակցի ծրագրային պարտականությունները: 

Յուրաքանչյուր ծրագրի մեկնարկից հետո ծրագրի պատասխանատուն 10 

աշխատանքային օրվա ընթացքում կազմում է պարտականությունների բաշխման 
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սխեման և ներկայացնում տնօրենին: Այնուհետև, տնօրենի առաջարկները ներառելուց 

հետո փաստաթուղթը դրվում է ընդգրկված անձնակազմի քննարկմանը, որից հետո 

վերջնականացվում է և ամրագրվում ծրագրային փաստաթղթերում։ Համապատասխան 

լրացումներ են կատարվում աշխատակիցների աշխատանքային նկարագրերում։  

Աշխատանքի բաժանումից զատ, ծրագրի ղեկավարը մի շարք այլ դերեր ունի թիմի 

կառավարման ոլորտում, ներառյալ հաղորդակցության վարումը, թիմային աշխատանքի 

խրախուսումը, աշխատակիցների մոտիվացումը և այլն։  

3) Ռեսուրսների կառավարում 

Յուրաքանչյուր ծրագիր պահանջում է ժամանակ և նյութական ռեսուրսներ, որոնք 

սահմանափակ են։ Ծրագրի ղեկավարը հետևում է ժամանակացույցին և բյուջեի 

համաձայն իրականացվող ծախսերին, շեղումների դեպքում ձեռնարկում անհրաժեշտ 

գործողություններ: Ժամանակի ճիշտ կառավարումը էական նշանակություն ունի 

ծրագրի արդյունավետ իրականացման գործում։ Ըստ այդմ, ծրագրի ժամանակացույցին 

համապատասխան, ծրագրի ղեկավարը վերջնաժամկետներ է սահմանում իր և 

ծրագրային թիմի համար և հետևում դրանց իրականացմանը։ Անհրաժեշտության 

դեպքում կատարվում է ժամանակացույցի վերանայում և շտկում, որը պետք է 

հիմնավորված լինի կոնկրետ հանգամանքներով։ Գործողությունների՝ պլանավորվածից 

ավելի արագ կամ ավելի դանդաղ իրականացումը պետք է վերլուծել և դասեր քաղել 

հետագա պլանավորման համար։ 

Դրամական միջոցների կառավարումը ծրագրի շրջանակներում ենթադրում է 

բյուջեով նախատեսված ծախսերի իրականացում և համապատասխան 

հաշվետվությունների ներկայացում։ Եթե այլ բան նախատեսված չէ դոնորի 

ընթացակարգերով, կազմակերպությունը իր ծրագրերի շրջանակներում ծախսեր 

կատարելիս հետևում է կազմակերպության գնումների ու ֆինանսական կառավարման 

ընթացակարգերին։ Սովորաբար դոնորի կողմից թույլատրվում է գումարների մինչև 5 

տոկոս վերաբաշխումը բյուջեի հոդվածների միջև, սակայն հարկավոր է ճշտել դոնորի 

բոլոր պահանջներն ու ֆինանսական ընթացակարգերը մինչև ծրագրի մեկնարկը։ 

Խոշոր ծրագրերի դեպքում ծրագրի յուրաքանչյուր փուլի համար (տարի կամ կիսամյակ) 

մշակվում է մանրամասն բյուջե, որտեղ հաշվի են առնվում արտաքին միջավայրի, գների 

ու մատակարարների փոփոխությունը և ծրագրի նախորդ փուլում քաղած դասերը։ 

4) Ռիսկերի կառավարում 

Ծրագրերի հաջողությունը երբեք երաշխավորված չէ։ Ծրագրի իրականացման 

ընթացքում կարող են ծագել տարբեր բնույթի խնդիրներ՝ կապված ժամանակի, 

ծախսերի, աշխատակազմի, արտաքին ռիսկերի հետ։ Ծրագրի ղեկավարը պետք է 

հնարավորինս ճիշտ հաշվարկի պոտենցիալ ռիսկերը և միջոցներ ձեռնարկի դրանց 

կանխարգելման կամ բացասական հետևանքների նվազման ուղղությամբ։ Թեև 

ռիսկերի պլանավորումն իրականացվում է ծրագրի մշակման փուլում, ծրագրի 

իրականացման ընթացքում այն անընդհատ վերանայվում է և թարմացվում։  
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Ծրագրի մշտադիտարկում և գնահատում 

Ծրագրի մշտադիտարկման ընթացքում գործողությունները վերանայվում են և 

համեմատվում աշխատանքային պլանի և տրամաբանական կառուցվածքի հետ: 

Մշտադիտարկումն իրականացվում է ամսական կամ եռամսյակային կտրվածքով՝ 

կախված ծրագրից։ Մշտադիտարկման համար նշանակվում է անձնակազմի 

պատասխանատու անդամ։ Մշտադիտարկման նպատակն է արձանագրել ծրագրի 

կատարողականը, արձանագրել պլանավորած գործընթացից զգալի շեղումները և 

բացահայտել դրանց պատճառները, տալ բարելավման առաջարկություններ: 

Մշտադիտարկումն իրականացվում է ծրագրային հաշվետվությունների, ծրագրային 

աշխատակազմի և շահառուների հետ հանդիպումների հիման վրա։ 

Մշտադիտարկման ընթացքում մշտադիտարկման պատասխանատուն պետք է 

լրացնի փաստաթուղթը, որը բաղկացած է հետևյալ բաժիններից՝  

 պլանավորված գործողությունների ստուգում,  

 պլանավորված արդյունքների ցուցանիշների ստուգում,  

 պլանավորված ժամանակային ցուցանիշների ստուգում, 

 ծրագրի հետ կապված ներքին և արտաքին խնդիրների բացահայտում, 

 ծրագրի շարունակականության համար ձեռնարկվող քայլեր, 

 հաջողություններ և քաղած դասեր: 

Բացի պարբերական մշտադիտարկումից, մշտադիտարկման պատասխանատուի 

կողմից ժամանակ առ ժամանակ պետք է իրականացվեն նաև դիտարկման այցեր, 

օրինակ՝ հանրային միջոցառման կամ ծրագրային որևէ գործողության ընթացքում։ 

Մշտադիտարկման պատասխանատուն վերամշակում է հավաքագրված 

տեղեկատվությունը և ծրագրի առաջընթացի վերաբերյալ հաշվետվությունը 

տրամադրում ծրագրի ղեկավարին և կազմակերպության տնօրենին՝ ըստ սահմանված 

պարբերականության: Հաշվետվությունը բաղկացած է հետևյալ բաժիններից՝ 

 Գործողությունների կատարողականի ցուցանիշների իրականացում, ծագած 

խնդիրները և դրանց պատճառները, նախատեսված կամ ձեռնարկված 

լուծումները, 

 Արդյունքների կատարողականի ցուցանիշների իրականացում, ծագած 

խնդիրները և դրանց պատճառները, նախատեսված կամ ձեռնարկված 

լուծումները, 

 Ժամանակացույցի պահպանում, առկա շեղումներն ու դրանց պատճառները, 

ձեռնարկված քայլերը, 

 Ծրագրի ֆինանսական կայունության ուղղությամբ ձեռնարկված 

գործողություններ,  
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 Համագործակցություն շահագրգիռ կողմերի հետ,  

 Ձեռքբերումներ/հաջողված պատմություններ, 

 Դժվարություններ/խնդիրներ,  

 Լրացուցիչ նկատառումներ։ 

Վերահսկման լրացված հարցաթերթերը և մշտադիտարկման հաշվետվություն-

ները փաստաթղթավորվում են ծրագրային թղթապանակում։ 

Ծրագրի գնահատումը ուսուցողական, վերահսկման և ուղղորդման նպատակներ 

ունի։ Այն կենտրոնանում է ծրագրի արդյունքների վրա՝ ուսումնասիրելով, թե որքանով է 

ծրագիրը հասել իր նպատակներին և օգտակար եղել թիրախ խմբերի համար։ 

Մշտադիտարկման արդյունքում արդեն իսկ որոշակի տեղեկատվություն է 

հավաքագրվում նախատեսված ցուցանիշներին հասնելու վերաբերյալ, սակայն 

գնահատումը ավելի բովանդակային բնույթ ունի և ուսումնասիրում է ոչ միայն 

համապատասխանությունը ցուցանիշներին, այլ այդ ցուցանիշների 

համապատասխանությունը նախատեսված նպատակին ու հիմնախնդրի լուծմանը։ 

Ծրագրի վերջնական գնահատումը ուսումնասիրում է ոչ միայն անմիջական 

արդյունքները, այլ նաև ծրագրի ազդեցությունն ու կայունությունը։ 

Գնահատումը կարող է իրականացվել ծրագրի սկզբում՝ նախնական (baseline) 

ցուցանիշների մասին տեղեկատվություն հավաքագրելու համար, ծրագրի ընթացքում՝ 

միջնաժամկետ ցուցանիշները հավաքագրելու համար, ծրագրի ավարտին՝ նախնական 

ու ավարտական ցուցանիշները համեմատելու համար, և ծրագրի ավարտից որոշ 

ժամանակ անց՝ ազդեցությունն ուսումնասիրելու համար։  

Ծրագրի գնահատումը կարևոր է ոչ միայն ծրագրում ճշտումներ ներառելու և 

ծրագրի արդյունավետությունն ապահովելու, հաշվետվություն ներկայացնելու, այլ նաև 

կազմակերպության աշխատակազմի համար՝ դասեր քաղելու և փորձ ձեռք բերելու 

տեսանկյունից։ Կազմակերպությունը կարևորում է, որ անձնակազմի անդամները 

կարողանան հասկանալ խնդիրներն ու ձեռքբերումները և հետագա աշխատանքում 

օգտագործեն քաղած դասերը։  

Կազմակերպության ծրագրերը նախ և առաջ անցնում են ներքին գնահատում, 

այսինքն՝ գնահատումն իրականացվում է մշտադիտարկման ու գնահատման 

պատասխանատուի կամ անձնակազմի այլ անդամների կողմից (որոնք 

անմիջականորեն ներգրավված չեն ծրագրում): Գնահատման այս տեսակը 

հնարավորություն է տալիս ունենալ ինչ-որ չափով արտաքին կամ չեզոք վերլուծություն՝ 

առանց գնահատման արտաքին մասնագետի մասնակցության: Մինչև գնահատումը 

մշտադիտարկման և գնահատման մասնագետի կողմից ուսումնասիրվում են 

ծրագրային փաստաթղթերը, առկա աշխատանքային պլանները, սահմանված 

ցուցանիշները:  
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Գնահատումն իրականացվում է` հիմնվելով կոնկրետ պլանի և/կամ ծրագրի 

պատասխանատուից ստացած ամսական, եռամսյակային հաշվետվությունների 

վերլուծության և պատասխանատուի հետ իրականացված հարցազրույցի հիման վրա, 

որոնք համադրվում են կոնկրետ պլանների և/կամ ծրագրերի համար նախօրոք 

սահմանված ցուցանիշների հետ:  

Գնահատման արդյունքում կազմվում է գնահատման հաշվետվություն, որը 

էլեկտրոնային տարբերակով ուղարկվում է ծրագրային անձնակազմի բոլոր 

անդամներին` ծրագրի կատարողականության խնդիրների և առաջընթացի մասին 

նրանց տեղեկացնելու նպատակով:  

Մեծածավալ ծրագրերի կամ դոնորի կողմից պահանջի դեպքում ծրագրի 

գնահատման համար հրավիրվում է անկախ մասնագետ կամ կազմակերպություն։ 

Գնահատողի ընտրության և նրա հետ պայմանագրի կնքման գործընթացը 

կանոնակարգվում է կազմակերպության գնումների քաղաքականությամբ։ 

Ծրագրի ավարտ  

Այս փուլում ամեն ինչ արվում է նախագիծը հաջող ավարտի հասցնելու համար: 

Մասնավորապես, ծրագրի ավարտական փուլում իրականացվում է ծրագրի 

ազդեցության գնահատում, հաշվետվության մշակում, ծրագրի ավարտի ու 

ձեռքբերումների նշում: Ծրագրի արդյունքների պահպանման համար կազմվում են 

գրավոր ձեռնարկներ կամ իրականացվում են այլ միջոցառումներ, նախագծվում են 

ծրագրի շարունակության հեռանկարները, իրականացվում է ծրագրի արդյունքների 

փոխանցում շահագրգիռ կողմերին:  

Ծրագրի ավարտից հետո մշակվում և դոնորին է ներկայացվում ավարտական 

հաշվետվություն: Ավարտական հաշվետվությունը ներառում է հետևյալ կետերը՝ 

 Ծրագրի ամփոփ նկարագիր,  

 Կատարողական՝ ըստ նպատակի և արդյունքների մակարդակների, 

 Համագործակցություն, 

 Ձեռքբերումներ, 

 Դժվարություններ, լուծումներ, 

 Ամփոփում: 

Եթե ԿՄԳՊ-ն և աշխատանքային պլանը պարբերաբար վերանայվում և 

լրամշակվում են, ապա հաշվետվություններ ներկայացնելը բավականին հեշտ 

գործընթաց է դառնում: Հաշվետվությունը նկարագրում է հիմնական գործողությունների 

կատարման, արդյունքներին ու նպատակներին հասնելու, տրամաբանական 

կառուցվածքում և աշխատանքային պլանում նշված կատարողականի և արդյունքների 

ցուցանիշների ապահովման մակարդակը, հաջողություններն ու քաղած դասերը և 

ծրագրի արդյունքում ստացած ազդեցությունը:  
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Ավարտական հաշվետվությունից բացի, սովորաբար պահանջվում են նաև 

միջանկյալ հաշվետվություններ, որոնք ներառում են վերոնշյալ կետերը կամ դրանց մի 

մասը։ 

Հաշվետվությունները պետք է լինեն ընդգրկուն ու համառոտ, իսկ դոնորների 

պահանջները պետք է մանրակրկիտ կերպով ուսումնասիրվեն, որպեսզի ներառվի 

պահանջվող ողջ տեղեկատվությունը: Եթե որևէ ցուցանիշ չի ապահովվել, ապա պետք 

է հիմնավորել այդ փաստը և ներկայացնել այլընտրանքային գործողությունների պլան, 

որտեղ նշված կլինի, թե ցուցանիշն ինչպես է ապահովվելու հաշվետու հաջորդ 

ժամանակահատվածում (եթե այն առկա է): Ստորև բերված ցանկում նշված են այն 

գլխավոր կետերը, որոնց վրա պետք է ուշադրության դարձնել դոնորներին 

հաշվետվություններ ներկայացնելիս՝ 

 Կենտրոնանալ նպատակի և արդյունքների վրա, 

 Հաշվետվության մեջ ցույց տալ միջանկյալ և վերջնական նպատակների 

իրագործման առաջընթացը, 

 Հաշվետվությունը գրել սահուն և ընթեռնելի,  

 Հետևել հաշվետվության կազմման, պահանջվող տեղեկությունների, էջերի 

քանակի և այլնի վերաբերյալ դոնորների հրահանգներին,  

 Լինել կոնկրետ, ամբողջական և հակիրճ,  

 Հաշվետվությունը ներկայացնել պահանջվող ամսաթվին և ժամին, 

 Լավագույն գործելակերպն ու քաղված դասերը վերլուծելիս վերհանել 

օրինաչափությունները: 

Ազդեցության գնահատումը վերլուծում է տևական և/կամ զգալի դրական կամ 

բացասական փոփոխությունները, որ ծրագրի արդյունքում առկա են շահառուների 

կյանքում։ Ազդեցության գնահատումն ավելին է, քան անմիջական, կանխատեսված 

արդյունքների վերլուծությունը և անդրադառնում է երկարաժամկետ հեռանկարում 

առկա փոփոխություններին: Այսինքն՝ անխուսափելի է նաև ակնկալվող, 

չնախատեսված, դրական և բացասական ազդեցությունների վերաբերյալ 

ենթադրություններ ներառելը: Ծրագրի ավարտից հետո երկարատև փոփոխությունը 

չափելու համար կարևոր է, որ փոփոխությունների գործընթացները դիտարկվեն ծրագրի 

կենսափուլերի շրջանակներում: Ուստի փոփոխության ընկալումը և չափումը պետք է 

լինեն ընթացիկ մշտադիտարկման և ծրագրի մյուս փուլերի ուշադրության կենտրոնում: 

Կախված ծրագրի ծավալից և նպատակից՝ կազմակերպությունը իրականացնում է 

ազդեցության գնահատումներ: Չնայած փոքր նախագծերի համար վերջնական 

գնահատումը բավարար է, ազդեցության գնահատումը կազմակերպության 

տարածաշրջանային կամ մեծածավալ ծրագրի մաս է կազմում: 
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