
     Հավելված N 4 
                           ՀՀ կառավարության 2021 թվականի 

                         սեպտեմբերի 24-ի N 1579 - Ն որոշման 
 

 
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2020 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 30-Ի N 2215-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ  

N 9 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ N 9.11 ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ ԵՎ N 9.1 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ N 9.1.11 ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ 
 ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ  

 
 ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն 

          
    ՄԱՍ 1. 2. ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՐՄՆԻ ԳԾՈՎ ԱՐԴՅՈՒՆՔԱՅԻՆ (ԿԱՏԱՐՈՂԱԿԱՆ) ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԸ 
          

 
Ծրագրի դասիչը Ծրագրի անվանումը 

  

 1022 Գյուղատնտեսության խթանման ծրագիր 
  

     
     

 

 Ծրագրի դասիչը`  
1022 

Ցուցանիշների փոփոխությունները 
(ավելացումները նշված են 

դրական նշանով) 

  Միջոցառման դասիչը`  12001  ինն ամիս  տարի 
  Միջոցառման անվանումը`  Գյուղատնտեսական վարկերի տոկոսադրույքների սուբսիդավորում 

  

  
 

 Նկարագրությունը`  Գյուղատնտեսության ոլորտում տրամադրվող վարկերի 
տոկոսադրույքների սուբսիդավորում 

  Միջոցառման տեսակը`   Տրանսֆերտների տրամադրում  
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 Շահառուների ընտրության 
չափանիշները՝  

 ՀՀ գյուղատնտեսությամբ զբաղվող տնտեսավարող սուբյեկտներ՝ 
ընտրված համաձայն ՀՀ կառավարության 07.03.2019 թ. N 184-Լ 
որոշմամբ հաստատված ծրագրի և ֆինանսական կառույցների 
կողմից հաստատված համապատասխան չափանիշների  

 
 Արդյունքի չափորոշիչներ  

 
 Նախորդ տարիներից սուբսիդավորվող տնտեսավարող սուբյեկտներ (վարկառու)  11,608  11,608  

 
 Այդ թվում՝ կանայք (վարկառու)  2,089  2,089  

  Միջոցառման վրա կատարվող ծախսը (հազ. դրամ)  1,983,824.5 1,983,824.5 

     

 

 Ծրագրի դասիչը`  
1022 

Ցուցանիշների փոփոխությունները 
(ավելացումները նշված են 

դրական նշանով) 

  Միջոցառման դասիչը`  12004  ինն ամիս  տարի 

 
 Միջոցառման անվանումը`   Գյուղատնտեսական հումքի մթերումների (գնումների) նպատակով 

տրամադրվող վարկերի տոկոսադրույքների սուբսիդավորում 

  

  

 

 Նկարագրությունը`   Պտուղբանջարեղենի,  խաղողի և կաթի  մթերումների (գնումների) 
կազմակերպման նպատակով ընկերություններին մատչելի 
պայմաններով վարկերի տրամադրում  

  Միջոցառման տեսակը`   Տրանսֆերտների տրամադրում  

 

 Շահառուների ընտրության 
չափանիշները՝  

 ՀՀ ընկերություններ՝ ընտրված համաձայն  ՀՀ կառավարության 
28.02.2019 թ. N 201-Լ որոշմամբ հաստատված ծրագրի և 
ֆինանսական կառույցների կողմից հաստատված 
համապատասխան չափանիշների  

  Արդյունքի չափորոշիչներ  
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  Նախորդ տարիներից սուբսիդավորվող տնտեսավարող սուբյեկտներ (վարկառու)  41  41  

 
 Միջոցառման վրա կատարվող ծախսը (հազ. դրամ)  75,316.0  75,316.0  

     

 Ծրագրի դասիչը Ծրագրի անվանումը   

 
1059 Բուսաբուծության խթանում և բույսերի պաշտպանություն 

  
     
     

 

 Ծրագրի դասիչը`  
1059 

Ցուցանիշների փոփոխությունները 
(նվազեցումները նշված են 

փակագծերում) 

  Միջոցառման դասիչը`  11004  ինն ամիս  տարի 

 
 Միջոցառման անվանումը`   Բուսասանիտարական համակարգի բարելավում և 

մասնագիտական գիտելիքների բարձրացմանն աջակցություն  

  

  

 

 Նկարագրությունը`   Բուսասանիտարական մեթոդոլոգիայի մշակում, բույսերի և 
բուսական արտադրանքի վերահսկման ոլորտի մասնագետների 
վերապատրաստման ծառայություններ  

  Միջոցառման տեսակը`   Ծառայությունների մատուցում  

 
 Շահառուների ընտրության 
չափանիշները՝  

 Համաձայն «Գնումների մասին» ՀՀ oրենքի ընտրված 
կազմակերպություններ  

  Արդյունքի չափորոշիչներ  
  Կարանտին վնասակար օրգանիզմների մոնիթորինգի մեթոդական ուղեցույցի տպաքանակը  (170) (170) 
  Ուղեցույցում ընդգրկված վնասակար օրգանիզմների թիվը (հատ)  (20) (20) 

 
 Կարանտին օրգանիզմների հսկողության համակարգի վարման վերապատրաստման 
դասընթացներին մասնակցող մասնագետների թիվը  (42) (42) 

  Վերապատրաստման դասընթացների տևողությունը (ժամ)  (40) (40) 
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  Միջոցառման վրա կատարվող ծախսը (հազ. դրամ)  (4,300.0) (4,300.0) 

     

 
 Ծրագրի դասիչը   Ծրագրի անվանումը  

  
 1116  Անասնաբուժական ծառայություններ    
   

 
Ծրագրի միջոցառումները 

         

 

 Ծրագրի դասիչը`  
1116 

Ցուցանիշների փոփոխությունները 
(նվազեցումները նշված են 

փակագծերում) 
  Միջոցառման դասիչը`  11005  ինն ամիս  տարի 

 
 Միջոցառման անվանումը`   Հայաստանի Հանրապետությունում խոշոր եղջերավոր 

կենդանիների համարակալում և հաշվառում  
    

 

 Նկարագրությունը`   Հայաստանի Հանրապետությունում խոշոր եղջերավոր 
կենդանիների համարակալման և հաշվառման միջոցառումների 
իրականացում  

    

 
 Միջոցառման տեսակը`   Ծառայությունների մատուցում      

 
 Շահառուների ընտրության 
չափանիշները՝  

 Մասնագիտացված կազմակերպություններ      

  Արդյունքի չափորոշիչներ      

  Համարակալվող և հաշվառվող խոշոր եղջերավոր կենդանիների քանակը (գլուխ)  (245113) (245113) 
  Միջոցառումների իրականացման պարբերությունը` ըստ համարակալման (անգամ)      

  խոշոր եղջերավոր կենդանիներ  (1) (1) 
  ընթացիկ տարվա հորթեր  (1) (1) 

  Միջոցառման վրա կատարվող ծախսը (հազ. դրամ)  (230,000.0) (230,000.0) 
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 Ծրագրի դասիչը Ծրագրի անվանումը   

 
1187  Գյուղատնտեսության արդիականացման ծրագիր  

  
     
     

 

 Ծրագրի դասիչը`  
 1187  

Ցուցանիշների փոփոխությունները 
(ավելացումները նշված են 

դրական նշանով) 
  Միջոցառման դասիչը`   12002   ինն ամիս  տարի 

 

 Միջոցառման անվանումը`   Հայաստանի Հանրապետությունում  խաղողի, ժամանակակից 
տեխնոլոգիաներով մշակվող ինտենսիվ պտղատու այգիների և 
հատապտղանոցների հիմնման համար վարկային 
տոկոսադրույքների սուբսիդավորում  

  

  

 

 Նկարագրությունը`   Հայաստանի Հանրապետությունում  խաղողի, ժամանակակից 
տեխնոլոգիաներով մշակվող ինտենսիվ պտղատու այգիների և 
հատապտղանոցների հիմնման համար տնտեսավարողներին 
տրամադրվող նպատակային վարկերի տոկոսադրույքների 
սուբսիդավորում  

 
 Միջոցառման տեսակը`   Տրանսֆերտների տրամադրում  

 

 Շահառուների ընտրության 
չափանիշները`  

 ՀՀ գյուղատնտեսական տնտեսավարողներ՝ ընտրված համաձայն  
ՀՀ կառավարության 29.03.2019 թ. N 361-Լ որոշմամբ հաստատված 
ծրագրի և ֆինանսական կառույցների կողմից հաստատված 
համապատասխան չափանիշների  

 
 Արդյունքի չափորոշիչներ  

  Ծրագրով նախատեսված մարզերում հիմնված նոր ինտենսիվ պտղատու այգիներ (հեկտար)  231.5  231.5  
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  Միջոցառման վրա կատարվող ծախսը (հազ. դրամ)  192,452.7 192,452.7 

     
     

 

 Ծրագրի դասիչը`  
 1187  

Ցուցանիշների փոփոխությունները 
(ավելացումները նշված են 

դրական նշանով) 

  Միջոցառման դասիչը`  12003  ինն ամիս  տարի 

 

 Միջոցառման անվանումը`   Հայաստանի Հանրապետության գյուղատնտեսական տեխնիկայի 
ֆինանսական վարձակալության` լիզինգի պետական 
աջակցության ծրագիր  

  

  

 

 Նկարագրությունը`   Գյուղատնտեսական տեխնիկայի տրամադրման լիզինգի 
տոկոսադրույքների սուբսիդավորում  

  Միջոցառման տեսակը`   Տրանսֆերտների տրամադրում  

 

 Շահառուների ընտրության 
չափանիշները`  

 ՀՀ գյուղատնտեսական տնտեսավարողներ՝ ընտրված համաձայն  
ՀՀ կառավարության 16.03.2017 թ. N 11-31 արձանագրային 
որոշմամբ հաստատված ծրագրի և ֆինանսական կառույցների 
կողմից հաստատված համապատասխան չափանիշների  

 
 Արդյունքի չափորոշիչներ  

 
 Նախորդ տարիներից սուբսիդավորվող տնտեսավարող սուբյեկտներ (վարկառու)  90  90  

  Միջոցառման վրա կատարվող ծախսը (հազ. դրամ)  71,213.0 71,213.0 

     

 

 Ծրագրի դասիչը`  
 1187  

Ցուցանիշների փոփոխությունները 
(ավելացումները նշված են 

դրական նշանով) 
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  Միջոցառման դասիչը`  12009  ինն ամիս  տարի 

 

 Միջոցառման անվանումը`   Հայաստանի Հանրապետությունում խաղողի, ժամանակակից 
տեխնոլոգիաներով մշակվող ինտենսիվ պտղատու այգիների և 
հատապտղանոցների հիմնման համար պետական աջակցություն  

  

  

 

 Նկարագրությունը`   Հայաստանի Հանրապետությունում խաղողի, ժամանակակից 
տեխնոլոգիաներով մշակվող ինտենսիվ պտղատու այգիների և 
հատապտղանոցների հիմնման համար տնտեսավարողների 
կողմից կատարված ծախսերի մասնակի փոխհատուցում  

 
 Միջոցառման տեսակը`   Տրանսֆերտների տրամադրում  

 

 Շահառուների ընտրության 
չափանիշները`  

 ՀՀ գյուղատնտեսական տնտեսավարողներ՝ ընտրված համաձայն  
ՀՀ կառավարության 29.03.2019 թ. N 361-Լ որոշմամբ հավանության 
արժանացած ծրագրով հաստատված համապատասխան 
չափանիշների  

 
 Արդյունքի չափորոշիչներ  

 
 Ծրագրով նախատեսված մարզերում հիմնված նոր ինտենսիվ պտղատու այգիներ (հեկտար)  31.2  31.2  

 
 Միջոցառման վրա կատարվող ծախսը (հազ. դրամ)                    

248,791.0  
                  

248,791.0  

     
     
     
 Ծրագրի դասիչը Ծրագրի անվանումը 

 
 

 

1224  Ճգնաժամերի հակազդման և արտակարգ իրավիճակների 
հետևանքների նվազեցման և վերացման ծրագիր   
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 Ծրագրի դասիչը`  
 1224  

Ցուցանիշների փոփոխությունները 
(ավելացումները նշված են 

դրական նշանով) 
  Միջոցառման դասիչը`   12001   ինն ամիս  տարի 

 

 Միջոցառման անվանումը`   Կորոնավիրուսի (COVID-19) տնտեսական հետևանքների 
չեզոքացման հետևանքով տրամադրված վարկերի 
տոկոսադրույքների սուբսիդավորում  

  

  

 

 Նկարագրությունը`   Կորոնավիրուսի (COVID-19)  տնտեսական հետևանքների 
չեզոքացման նպատակով մատչելի պայմաններով վարկերի 
տրամադրում  

  Միջոցառման տեսակը`   Տրանսֆերտների տրամադրում  

 

 Շահառուների ընտրության 
չափանիշները`  

 ՀՀ կառավարության որոշումներով հաստատված՝ 
կորոնավիրուսի (COVID-19) տնտեսական հետևանքների 
չեզոքացման  առաջին միջոցառման պահանջներին 
համապատասխանող սուբյեկտներ  

 
 Արդյունքի չափորոշիչներ  

 
 Սուբսիդավորվող տնտեսավարող սուբյեկտներ (վարկառու)  764  764  

 
Միջոցառման վրա կատարվող ծախսը (հազ. դրամ)  1,482,774.3 1,482,774.3 
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ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2020 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 30-Ի N 2215-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ  
N 9 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ N 9.47 ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ ԵՎ N 9.1 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ N 9.1.58 ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ  

     
ՀՀ կառավարություն 

     

 
ՄԱՍ 1.2. ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՐՄՆԻ ԳԾՈՎ ԱՐԴՅՈՒՆՔԱՅԻՆ (ԿԱՏԱՐՈՂԱԿԱՆ) ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԸ 
  

  
Ծրագրի դասիչը Ծրագրի անվանումը 

 

 
  1139 ՀՀ կառավարության պահուստային ֆոնդ  

 
  Ծրագրի միջոցառումները 

   
     

  

Ծրագրի դասիչը՝ 1139 Ցուցանիշների փոփոխությունները 
(նվազեցումները նշված են 

փակագծերում) 
  Միջոցառման դասիչը՝ 11001  ինն ամիս  տարի 

  
Միջոցառման անվանումը՝ ՀՀ կառավարության պահուստային ֆոնդ 

    

  

Նկարագրությունը՝ 

ՀՀ պետական բյուջեում նախատեսված ելքերի լրացուցիչ 
ֆինանսավորման, պետական բյուջեում չկանխատեսված ելքերի, 
ինչպես նաև բյուջետային երաշխիքների ապահովման ելքերի 
ֆինանսավորման ապահովում 

  Միջոցառման տեսակը՝ Ծառայությունների մատուցում 
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Միջոցառումն 
իրականացնողի անվանումը`  

ՀՀ կառավարություն 

  
  Արդյունքի չափորոշիչներ 

  Միջոցառման վրա կատարվող ծախսը (հազ. դրամ)   (3,820,071.5) 
 
 
 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 
  ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ 

                           ՂԵԿԱՎԱՐ                                                           Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 
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