
    Հավելված N 12 
                           ՀՀ կառավարության 2022 թվականի 

                          սեպտեմբերի 29-ի N 1518-Ն որոշման 
 
 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2021 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 23-Ի N 2121-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ  
N 9 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ NN 9.7 ԵՎ 9.47 ԱՂՅՈՒՍԱԿՆԵՐՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐԸ 

   
Աղյուսակ 9.7 

ՀՀ ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԵՎ ԵՆԹԱԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 
 

 ՄԱՍ 2. ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՐՄՆԻ ԳԾՈՎ ԱՐԴՅՈՒՆՔԱՅԻՆ (ԿԱՏԱՐՈՂԱԿԱՆ) ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԸ  
 

    

 Ծրագրի դասիչը   Ծրագրի անվանումը  
  

1004  Ոռոգման համակարգի առողջացում 
  

    

 Ծրագրի միջոցառումները  
  

 Ծրագրի դասիչը  1004  Ցուցանիշների փոփոխությունը 
(նվազեցումները նշված են 

փակագծերում) 

 Միջոցառման դասիչը  11009   ինն ամիս   տարի  

 Միջոցառման անվանումը  Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող 
Ախուրյան գետի ջրային ռեսուրսների ինտեգրացված կառավարման 
դրամաշնորհային ծրագիր  
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 Նկարագրությունը  Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ 
իրականացվող Ախուրյան գետի ջրային ռեսուրսների ինտեգրացված 
կառավարման դրամաշնորհային ծրագրի համակարգում և ղեկավարում  

    

 Միջոցառման տեսակը  Ծառայությունների մատուցում      
 Միջոցառումն իրականացնողի 
անվանումը 

 Մասնագիտատացված միավոր      

 Արդյունքի չափորոշիչներ      
 Կառավարվող/վերահսկվող խորհրդատվական պայմանագրերի քանակը, հատ  (1.0) (1.0) 
 Միջոցառման վրա կատարված ծախսը (հազ. դրամ)  (16,951.6) (16,951.6)     

 Ծրագրի դասիչը  1004  Ցուցանիշների փոփոխությունը 
(նվազեցումները նշված են 

փակագծերում) 

 Միջոցառման դասիչը 11011  ինն ամիս   տարի  
 Միջոցառման անվանումը Զարգացման ֆրանսիական գործակալության աջակցությամբ իրականացվող 

ոռոգման ոլորտի ֆինանսական կայունության և ոռոգման կառավարման 
կարողությունների բարելավման դրամաշնորհային ծրագրի խորհրդատվություն 
և կառավարում 

    

 Նկարագրությունը  Զարգացման ֆրանսիական  գործակալության աջակցությամբ իրականացվող 
ոռոգման ոլորտի ֆինանսական կայունության և ոռոգման կառավարման 
կարողությունների բարելավման ծրագրի համակարգում և ղեկավարում 

    

 Միջոցառման տեսակը  Ծառայությունների մատուցում      
 Միջոցառումն իրականացնողի 
անվանումը 

 Մասնագիտատացված միավոր      

 Արդյունքի չափորոշիչներ      
 Միջոցառման վրա կատարված ծախսը (հազ. դրամ)  (103,987.5) (138,649.9) 
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 Ծրագրի դասիչը 1004 Ցուցանիշների փոփոխությունը 
(նվազեցումները նշված են 

փակագծերում) 
 Միջոցառման դասիչը 11012  ինն ամիս   տարի  

 Միջոցառման անվանումը  Ֆրանսիայի Հանրապետության կառավարության աջակցությամբ 
իրականացվող՛ Վեդու ջրամբարի կառուցման դրամաշնորհային ծրագիր  

    

 Նկարագրությունը  Ֆրանսիայի Հանրապետության կառավարության աջակցությամբ 
իրականացվող՛ Վեդու ջրամբարի կառուցման դրամաշնորհային ծրագրի 
համակարգում և ղեկավարում  

    

 Միջոցառման տեսակը  Ծառայությունների մատուցում      
 Միջոցառումն իրականացնողի 
անվանումը 

  Մասնագիտացված միավոր      

 Արդյունքի չափորոշիչներ      
 Միջոցառման վրա կատարված ծախսը (հազ. դրամ)  (7,943.3) (7,943.3)     

 Ծրագրի դասիչը 1004 Ցուցանիշների փոփոխությունը 
(նվազեցումները նշված են 

փակագծերում) 

 Միջոցառման դասիչը 31004  ինն ամիս   տարի  
 Միջոցառման անվանումը  Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող 

Ախուրյան գետի ջրային ռեսուրսների ինտեգրված կառավարման ծրագրի 
շրջանակներում ջրային տնտեսության ենթակառուցվածքների հիմնանորոգում 

    

 Նկարագրությունը  Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ 
իրականացվող Ախուրյան գետի ջրային ռեսուրսների ինտեգրված 
կառավարման ծրագիր  
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 Միջոցառման տեսակը  Պետական մարմինների կողմից օգտագործվող ոչ ֆինանսական 
ակտիվների հետ գործառնություններ  

    

 Ակտիվն օգտագործող 
կազմակերպության(ների) 
անվանում(ները) 

  Մասնագիտացված միավոր      

 Արդյունքի չափորոշիչներ      
 Միջոցառման վրա կատարված ծախսը (հազ. դրամ)  (6,792,000.0) (6,792,000)     

 Ծրագրի դասիչը   Ծրագրի անվանումը  
  

 1040   Կոշտ թափոնների կառավարում  
  

    

 Ծրագրի միջոցառումները  
  

    

 Ծրագրի դասիչը  1040  Ցուցանիշների փոփոխությունը  
(նվազեցումները նշված են 

փակագծերում) 
 Միջոցառման դասիչը  12001   ինն ամիս  տարի 
 Միջոցառման անվանումը  Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի աջակցությամբ 

իրականացվող «Երևանի կոշտ թափոնների կառավարման» 
դրամաշնորհային ծրագիր  

    

 Նկարագրությունը  Կոշտ թափոնների կառավարման համակարգի բարելավում և նոր 
աղբավայրի ստեղծում  

 Միջոցառման տեսակը  Տրանսֆերտների տրամադրում  
 Միջոցառումն իրականացնողի 
անվանումը 

  Մասնագիտացված միավոր      

 Արդյունքի չափորոշիչներ      
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 Գործող աղբանոցների մեկուսացման և Նուբարաշենի նոր աղբավայրի կառուցման տեխնիկական 
հսկողություն, ամիս  (9) (12) 

Միջոցառման վրա կատարվող ծախսը (հազ. դրամ)  (64,147.2) (107,670.8)     

 Ծրագրի դասիչը  1040  Ցուցանիշների փոփոխությունը  
(նվազեցումները նշված են 

փակագծերում) 
 Միջոցառման դասիչը 12002  ինն ամիս  տարի 
 Միջոցառման անվանումը  Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի աջակցությամբ 

իրականացվող «Կոտայքի և Գեղարքունիքի մարզի կոշտ թափոնների 
կառավարման խորհրդատվության համար» դրամաշնորհային ծրագիր 

    

 Նկարագրությունը  Կոշտ թափոնների կառավարման համակարգի բարելավում և նոր 
աղբավայրի ստեղծում  

 Միջոցառման տեսակը  Տրանսֆերտների տրամադրում  
 Միջոցառումն իրականացնողի 
անվանումը 

  ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների 
նախարարություն 

    

 Արդյունքի չափորոշիչներ      
Միջոցառման վրա կատարվող ծախսը (հազ. դրամ)  (99,336.1) (99,336.1)     

 Ծրագրի դասիչը  1040  Ցուցանիշների փոփոխությունը  
(նվազեցումները նշված են 

փակագծերում) 
 Միջոցառման դասիչը 32004  ինն ամիս  տարի 
 Միջոցառման անվանումը   Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի աջակցությամբ 

իրականացվող «Կոտայքի և Գեղարքունիքի մարզի կոշտ թափոնների 
կառավարման» դրամաշնորհային ծրագիր 
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 Նկարագրությունը  Կոշտ թափոնների կառավարման համակարգի բարելավում և նոր 
աղբավայրի ստեղծում  

 Միջոցառման տեսակը  Այլ պետական կազմակերպությունների կողմից օգտագործվող ոչ 
ֆինանսական ակտիվների հետ գործառնություններ  

 Միջոցառումն իրականացնողի 
անվանումը 

  ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների 
նախարարություն 

    

 Արդյունքի չափորոշիչներ      
Միջոցառման վրա կատարվող ծախսը (հազ. դրամ)  (550,220.2) (550,220.2)     

 Ծրագրի դասիչը  1040  Ցուցանիշների փոփոխությունը  
(նվազեցումները նշված են 

փակագծերում) 
 Միջոցառման դասիչը  32006   ինն ամիս  տարի 
 Միջոցառման անվանումը  Եվրոպական միության հարևանության  ներդրումային գործիքի 

աջակցությամբ իրականացվող «Երևանի կոշտ թափոնների 
կառավարման» դրամաշնորհային ծրագիր  

    

 Նկարագրությունը  Կոշտ թափոնների կառավարման համակարգի բարելավում և նոր 
աղբավայրի ստեղծում  

 Միջոցառման տեսակը  Այլ պետական կազմակերպությունների կողմից օգտագործվող ոչ 
ֆինանսական ակտիվների հետ գործառնություններ  

 Միջոցառումն իրականացնողի 
անվանումը 

  Մասնագիտացված միավոր      

 Արդյունքի չափորոշիչներ      
 Եվրոպական չափորոշիչներով 29 հա տարածքում նոր քաղաքային աղբավայրի կառուցում, տոկոս  - (30) 
Միջոցառման վրա կատարվող ծախսը (հազ. դրամ)  (266,256.4) (266,256.4) 
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 Ծրագրի դասիչը  1040  Ցուցանիշների փոփոխությունը  
(նվազեցումները նշված են 

փակագծերում) 
 Միջոցառման դասիչը  32007   ինն ամիս  տարի 
 Միջոցառման անվանումը  Արևելյան եվրոպայի էներգախնայողության և բնապահպանական 

գործընկերության ֆոնդի աջակցությամբ իրականացվող «Երևանի կոշտ 
թափոնների կառավարման» դրամաշնորհային ծրագիր  

    

 Նկարագրությունը  Կոշտ թափոնների կառավարման համակարգի բարելավում և նոր 
աղբավայրի ստեղծում  

 Միջոցառման տեսակը  Այլ պետական կազմակերպությունների կողմից օգտագործվող ոչ 
ֆինանսական ակտիվների հետ գործառնություններ  

 Միջոցառումն իրականացնողի 
անվանումը 

  Մասնագիտացված միավոր      

 Արդյունքի չափորոշիչներ      
 Եվրոպական չափորոշիչներով 29 հա տարածքում նոր քաղաքային աղբավայրի կառուցում, տոկոս  - (30) 
Միջոցառման վրա կատարվող ծախսը (հազ. դրամ)  (66,558.6) (66,558.6)     

 Ծրագրի դասիչը   Ծրագրի անվանումը  
  

1049 Ճանապարհային ցանցի բարելավում 
  

 
 
 

   

 Ծրագրի միջոցառումները  
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 Ծրագրի դասիչը  1049  Ցուցանիշների փոփոխությունը                                                        
(նվազեցումները նշված են 

փակագծերում) 
 Միջոցառման դասիչը 11005 ինն ամիս  տարի 
 Միջոցառման անվանումը  Կենսական նշանակության ճանապարհային ցանցի բարելավման ծրագրի 

համակարգում և կառավարում     

 Նկարագրությունը  Խորհրդատվական ծառայություններ և պահպանման ծախսեր      
 Միջոցառման տեսակը  Ծառայությունների մատուցում      
 Միջոցառումն իրականացնողի 
անվանումը 

 Մասնագիտացված միավոր  
    

 Արդյունքի չափորոշիչներ      
Տեխնիկական հսկողություն (1.0) (1.0) 
Հեղինակային հսկողություն (1.0) (1.0) 
 Միջոցառման վրա կատարվող ծախսը (հազ. դրամ)  (47,000.0) (66,000.0)     

 Ծրագրի դասիչը  1049  Ցուցանիշների փոփոխությունը                                                        
(նվազեցումները նշված 

են փակագծերում) 
 Միջոցառման դասիչը 11007 ինն ամիս  տարի 
 Միջոցառման անվանումը  Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հայաստան-

Վրաստան սահմանային տարածաշրջանային ճանապարհի (Մ6 Վանաձոր-
Բագրատաշեն) բարելավման ծրագրի համակարգում և կառավարում  

    

 Նկարագրությունը  Խորհրդատվական ծառայություններ և պահպանման ծախսեր      
 Միջոցառման տեսակը  Ծառայությունների մատուցում      
 Միջոցառումն իրականացնողի 
անվանումը 

 Մասնագիտացված միավոր  
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 Արդյունքի չափորոշիչներ      
 Միջոցառման շրջանակներումիրականացվող ծախսերի կատարման տոկոս (ծրագրի սկզբից ներառյալ 
հաշվետու տարին)  (5.0) (5.0) 

 Միջոցառման վրա կատարվող ծախսը (հազ. դրամ)  (85,000.0) (135,000.0)     

 Ծրագրի դասիչը  1049  Ցուցանիշների փոփոխությունը                                                        
(նվազեցումները նշված 

են փակագծերում) 
 Միջոցառման դասիչը 11011 ինն ամիս  տարի 
 Միջոցառման անվանումը  Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հյուսիս-

հարավ միջանցքի զարգացման ծրագրի համակարգում և կառավարում 
(Տրանշ 3)  

    

 Նկարագրությունը  Խորհրդատվական ծառայություններ և պահպանման ծախսեր      
 Միջոցառման տեսակը  Ծառայությունների մատուցում      
 Միջոցառումն իրականացնողի 
անվանումը 

 Մասնագիտացված միավոր  
    

 Արդյունքի չափորոշիչներ      
 Միջոցառման շրջանակներումիրականացվող ծախսերի կատարման տոկոս (ծրագրի սկզբից ներառյալ 
հաշվետու տարին)  (5.0) (5.0) 

 Միջոցառման վրա կատարվող ծախսը (հազ. դրամ)  (70,000.0) (70,000.0)     

 Ծրագրի դասիչը  1049  Ցուցանիշների փոփոխությունը                                                        
(նվազեցումները նշված 

են փակագծերում) 

 Միջոցառման դասիչը 11012 ինն ամիս  տարի 
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 Միջոցառման անվանումը  Եվրասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող 
Հյուսիս-հարավ միջանցքի զարգացման ծրագրի համակարգում և 
կառավարում  

    

 Նկարագրությունը  Խորհրդատվական ծառայություններ և պահպանման ծախսեր      
 Միջոցառման տեսակը  Ծառայությունների մատուցում      
 Միջոցառումն իրականացնողի 
անվանումը 

 Մասնագիտացված միավոր  
    

 Արդյունքի չափորոշիչներ      
 Հեղինակային հսկողություն  (1.0) (1.0) 
 Միջոցառման վրա կատարվող ծախսը (հազ. դրամ)  (223,000.0) (223,000.0)     

 Ծրագրի դասիչը  1049  Ցուցանիշների փոփոխությունը     
(նվազեցումները նշված 

են փակագծերում) 
 Միջոցառման դասիչը 11014 ինն ամիս  տարի 
 Միջոցառման անվանումը  Կենսական նշանակության ճանապարհային ցանցի բարելավման   երկրորդ 

լրացուցիչ ֆինանսավորման ծրագրի համակարգում և կառավարում     

 Նկարագրությունը  Խորհրդատվական ծառայություններ և պահպանման ծախսեր      
 Միջոցառման տեսակը  Ծառայությունների մատուցում      
 Միջոցառումն իրականացնողի 
անվանումը 

 Մասնագիտացված միավոր  
    

 Արդյունքի չափորոշիչներ      
 Միջոցառման վրա կատարվող ծախսը (հազ. դրամ)  (230,000.0) (230,000.0)     
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 Ծրագրի դասիչը  1049  Ցուցանիշների փոփոխությունը                                                        
(նվազեցումները նշված 

են փակագծերում) 
 Միջոցառման դասիչը 11015 ինն ամիս  տարի 
 Միջոցառման անվանումը  Եվրոպական ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող 

Հյուսիս-հարավ միջանցքի զարգացման ծրագրի համակարգում և 
կառավարում (Տրանշ 3)  

    

 Նկարագրությունը  Եվրոպական ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող 
Հյուսիս-հարավ միջանցքի զարգացման ծրագրի իրականացման համար 
ճանապարհային երթևեկության անվտանգության բարելավման նպատակով 
խորհրդատվության տրամադրում: Լանջիկ-Գյումրի հատված (Տրանշ 3)  

    

 Միջոցառման տեսակը  Ծառայությունների մատուցում      
 Միջոցառումն իրականացնողի 
անվանումը 

 Մասնագիտացված միավոր  
    

 Արդյունքի չափորոշիչներ      
 Միջոցառման վրա կատարվող ծախսը (հազ. դրամ)  (20,000.0) (20,000.0)     

 Ծրագրի դասիչը  1049  Ցուցանիշների փոփոխությունը      
(նվազեցումները նշված 

են փակագծերում) 
 Միջոցառման դասիչը 11016 ինն ամիս  տարի 
 Միջոցառման անվանումը  Հյուսիս-հարավ ճանապարհային միջանցքի զարգացման ծրագրի 

Սիսիան-Քաջարան 60կմ-ի համակարգում և կառավարում      

 Նկարագրությունը  Հյուսիս-հարավ ճանապարհային միջանցքի զարգացման ծրագրի 
շրջանակներում հողերի օտարում (Սիսիան-Քաջարան 60կմ)  

    

 Միջոցառման տեսակը  Ծառայությունների մատուցում      
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 Միջոցառումն իրականացնողի 
անվանումը 

 Մասնագիտացված միավոր  
    

 Արդյունքի չափորոշիչներ      
 Միջոցառման վրա կատարվող ծախսը (հազ. դրամ)  - (70,794.0)     

 Ծրագրի դասիչը  1049  Ցուցանիշների փոփոխությունը                                                        
(ավելացումները նշված 

են դրական նշանով) 
 Միջոցառման դասիչը 21004 ինն ամիս  տարի 
 Միջոցառման անվանումը  Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող  Մ6 

Վանաձոր-Ալավերդի-Վրաստանի սահման միջպետական նշանակության 
ճանապարհի ծրագրի կառուցում և հիմնանորոգում  

    

 Նկարագրությունը  Ճանապարհաշինական աշխատանքներ      
 Միջոցառման տեսակը  Հանրության կողմից անմիջականորեն օգտագործվող ակտիվների հետ 

կապված միջոցառումներ      

 Միջոցառումն իրականացնողի 
անվանումը 

 Մասնագիտացված միավոր  
    

 Արդյունքի չափորոշիչներ      
 Միջոցառման վրա կատարվող ծախսը (հազ. դրամ)  357,589.4 1,967,383.4     

 Ծրագրի դասիչը 1049 Ցուցանիշների փոփոխությունը  
(նվազեցումները նշված են 

փակագծերում) 

 Միջոցառման դասիչը 21007  ինն ամիս  տարի 
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 Միջոցառման անվանումը  Եվրոպական ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հյուսիս-
հարավ միջանցքի զարգացման դրամաշնորհային ծրագիր, Տրանշ 3   

    

 Նկարագրությունը  Լանջիկ-Գյումրի 2.75 կմ երկարությամբ ճանապարհային հատվածի կառուցում  
 Միջոցառման տեսակը  Հանրության կողմից անմիջականորեն օգտագործվող ակտիվների հետ 

կապված միջոցառումներ  
 Միջոցառումն իրականացնողի 
անվանումը 

  Մասնագիտացված միավոր      

 Արդյունքի չափորոշիչներ      
 Կապալի պայմանագրերի քանակը  (1) (1) 
 Վերականգնվող ճանապարհահատցված, կմ  (23.9) (23.9) 
Միջոցառման վրա կատարվող ծախսը (հազ. դրամ)  (829,248.9) (829,248.9)     

 Ծրագրի դասիչը  1049  Ցուցանիշների փոփոխությունը  
(նվազեցումները նշված են 

փակագծերում) 

 Միջոցառման դասիչը 21008  ինն ամիս  տարի 
 Միջոցառման անվանումը  Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի աջակցությամբ 

իրականացվող ՀՀ պետական սահմանի Բագրատաշեն անցման կետի 
կամրջի վերակառուցման վարկային ծրագիր  

    

 Նկարագրությունը  Նոր կամրջի կառուցման շինարարական աշխատանքներ      

 Միջոցառման տեսակը  Հանրության կողմից անմիջականորեն օգտագործվող ակտիվների հետ 
կապված միջոցառումներ      

 Միջոցառումն իրականացնողի 
անվանումը 

 Մասնագիտացված միավոր  
    

 Արդյունքի չափորոշիչներ      
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 Միջոցառման վրա կատարվող ծախսը (հազ. դրամ)  (228,500.0) (228,500.0)     

 Ծրագրի դասիչը  1049  Ցուցանիշների փոփոխությունը  
(նվազեցումները նշված են 

փակագծերում) 
 Միջոցառման դասիչը 21009  ինն ամիս  տարի 
 Միջոցառման անվանումը  Եվրոպական ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող 

Հյուսիս-հարավ միջանցքի զարգացման վարկային ծրագիր, Տրանշ 3  
    

 Նկարագրությունը  Լանջիկ-Գյումրի 27.47 կմ երկարությամբ ճանապարհային հատվածի 
կառուցում      

 Միջոցառման տեսակը  Հանրության կողմից անմիջականորեն օգտագործվող ակտիվների հետ 
կապված միջոցառումներ      

 Միջոցառումն իրականացնողի 
անվանումը 

 Մասնագիտացված միավոր  
    

 Արդյունքի չափորոշիչներ      
 Կառուցվող ճանապարհահատված,կմ  (3.0) (3.0) 
 Միջոցառման վրա կատարվող ծախսը (հազ. դրամ)  (580,000.0) (2,110,000.0) 

    

 Ծրագրի դասիչը  1049  Ցուցանիշների փոփոխությունը                                                        
(ավելացումները նշված 
են դրական նշանով, իսկ 

նվազեցումները՝ փակագծերում) 

 Միջոցառման դասիչը 21013 ինն ամիս  տարի 
 Միջոցառման անվանումը  Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Կենսական 

նշանակության ճանապարհացանցի բարելավման երկրորդ լրացուցիչ 
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ֆինանսավորման ծրագրի շրջանակներում ավտոճանապարհների 
բարեկարգման աշխատանքներ  

 Նկարագրությունը  Ավտոճանապարհների բարեկարգման աշխատանքներ      
 Միջոցառման տեսակը  Հանրության կողմից անմիջականորեն օգտագործվող ակտիվների հետ 

կապված միջոցառումներ      

 Միջոցառումն իրականացնողի 
անվանումը 

 Մասնագիտացված միավոր  
    

 Արդյունքի չափորոշիչներ      
 Միջոցառման վրա կատարվող ծախսը (հազ. դրամ)  - 60,000.0     

 Ծրագրի դասիչը 1049 Ցուցանիշների փոփոխությունը  
(նվազեցումները նշված են 

փակագծերում) 
 Միջոցառման դասիչը 21014  ինն ամիս  տարի 
 Միջոցառման անվանումը  Եվրոպական ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Մ6 

Վանաձոր-Ալավերդի-Վրաստանի սահման միջպետական նշանակության 
ճանապարհի անվտանգության բարելավման  դրամաշնորհային ծրագիր  

    

 Նկարագրությունը  Ճանապարհաշինական աշխատանքներ 
 Միջոցառման տեսակը  Հանրության կողմից անմիջականորեն օգտագործվող ակտիվների հետ 

կապված միջոցառումներ  
 Միջոցառումն իրականացնողի 
անվանումը 

Մասնագիտացված միավոր      

 Արդյունքի չափորոշիչներ      
Միջոցառման վրա կատարվող ծախսը (հազ. դրամ)  (345,000.0) (440,000.0) 
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 Ծրագրի դասիչը   Ծրագրի անվանումը  
  

1072 Ջրամատակարարման և ջրահեռացման բարելավում 
  

    

 Ծրագրի միջոցառումները  
  

    

 Ծրագրի դասիչը  1072  Ցուցանիշների փոփոխությունը 
(նվազեցումները նշված են 

փակագծերում) 
 Միջոցառման դասիչը  11004   ինն ամիս   տարի  

 Միջոցառման անվանումը  Եվրոպական միության հարևանության ներդրումային ծրագրի 
աջակցությամբ իրականացվող Երևանի ջրամատակարարման 
բարելավման դրամաշնորհային ծրագիր  

    

 Նկարագրությունը  Երևանի ջրամատակարարման բարելավման ծրագրի աուդիտի 
իրականացում  

    

 Միջոցառման տեսակը  Ծառայությունների մատուցում      
 Միջոցառումն իրականացնողի 
անվանումը 

 Մասնագիտացված միավոր      

 Արդյունքի չափորոշիչներ      
 Կառավարվող/վերահսկվող խորհրդատվական պայմանագրերի քանակը, հատ  (1.0) (1.0) 
 Միջոցառման վրա կատարված ծախսը (հազ. դրամ)  (5,824.9) (5,824.9)     

 Ծրագրի դասիչը  1072  Ցուցանիշների փոփոխությունը 
(նվազեցումները նշված են 

փակագծերում) 



 17 

 Միջոցառման դասիչը 11007  ինն ամիս   տարի  
 Միջոցառման անվանումը  Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող 

ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածքների 
վերականգնման ծրագրի երրորդ փուլ 

    

 Նկարագրությունը  Համայնքային ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածք-
ների վերականգնման ծրագրի համակարգում և ղեկավարում 

    

 Միջոցառման տեսակը  Ծառայությունների մատուցում      
 Միջոցառումն իրականացնողի 
անվանումը 

 Մասնագիտացված միավոր      

 Արդյունքի չափորոշիչներ      
 Միջոցառման վրա կատարված ծախսը (հազ. դրամ)  (12,514.8) (12,514.8)     

 Ծրագրի դասիչը  1072  Ցուցանիշների փոփոխությունը 
(նվազեցումները նշված են 

փակագծերում) 

 Միջոցառման դասիչը  12001   ինն ամիս   տարի  

 Միջոցառման անվանումը  Գերմանիայի զարգացման և Եվրոպական միության հարևանության 
ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող ջրամատակարարման և 
ջրահեռացման ենթակառուցվածքների դրամաշնորհային ծրագիր` երրորդ փուլ  

    

 Նկարագրությունը  579 գյուղական բնակավայրերից ընտրված որոշ համայնքների 
ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգերի հատվածների 
հրատապ վերականգնման աշխատանքների իրականացում ինչպես նաև՛ 
Արմավիրի կեղտաջրերի մաքրման կայանի կառուցում  

    

 Միջոցառման տեսակը  Տրանսֆերտների տրամադրում      
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 Միջոցառումն իրականացնողի 
անվանումը 

 Մասնագիտացված միավոր      

 Արդյունքի չափորոշիչներ      
 Նորոգվող ջրագծերի երկարություն, կմ  (7.6) (7.6) 
 Նորոգվող կոյուղագծերի երկարություն, կմ  (1.2) (1.2) 
 Նորոգվող տնային միացումներ, հատ  (470.0) (470.0) 
 Միջոցառման վրա կատարված ծախսը (հազ. դրամ)  (984,401.3) (984,401.3)     

 Ծրագրի դասիչը  1072  Ցուցանիշների փոփոխությունը 
(նվազեցումները նշված են 

փակագծերում) 
 Միջոցառման դասիչը 31002  ինն ամիս   տարի  
 Միջոցառման անվանումը   Եվրոպական ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող ջրամա-

տակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածքների վերականգնման 
ծրագրի երրորդ փուլի շրջանակներում ջրամատակարարման և ջրահեռացման 
ենթակառուցվածքների հիմնանորոգում 

    

 Նկարագրությունը  6 քաղաքների և 37 գյուղական բնակավայրերի ջրամատակարարման և 
ջրահեռացման համակարգերի հատվածների հրատապ (մասնակի) 
վերականգնման աշխատանքներ 

    

 Միջոցառման տեսակը  Պետական մարմինների կողմից օգտագործվող ոչ ֆինանսական 
ակտիվների հետ գործառնություններ  

    

 Ակտիվն օգտագործող 
կազմակերպության(ների) 
անվանում(ները)՛  

 Մասնագիտացված միավոր      

 Արդյունքի չափորոշիչներ      
 Նորոգվող կոյուղագծերի երկարություն, կմ  (0.5) (0.5) 
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 Նորոգվող տնային միացումներ, հատ (300.0) (300.0) 
 Միջոցառման վրա կատարված ծախսը (հազ. դրամ)  (273,875.0) (273,875.0)     

 Ծրագրի դասիչը  1072  Ցուցանիշների փոփոխությունը 
(նվազեցումները նշված են 

փակագծերում) 
 Միջոցառման դասիչը 31003  ինն ամիս   տարի  
 Միջոցառման անվանումը  Եվրոպակական ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող 

Երևանի ջրամատակարարման բարելավման ծրագրի շրջանակներում 
ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածքների 
հիմնանորոգում 

    

 Նկարագրությունը  Երևանի ջրամատակարարման ցանցի բարելավման աշխատանքներ     
 Միջոցառման տեսակը  Պետական մարմինների կողմից օգտագործվող ոչ ֆինանսական 

ակտիվների հետ գործառնություններ  
    

 Ակտիվն օգտագործող 
կազմակերպության(ների) 
անվանում(ները) 

 Մասնագիտացված միավոր      

 Արդյունքի չափորոշիչներ      
 Նորոգվող ջրագծերի երկարություն, կմ (1.0) (1.0) 
 Նորոգվող մուտքագծի երկարություն, կմ  (0.7) (0.7) 
 Նորոգվող տնային միացումներ, հատ (133.0) (133.0) 
 Միջոցառման վրա կատարված ծախսը (հազ. դրամ)  (314,125.0) (314,125.0)     

 Ծրագրի դասիչը  1072  Ցուցանիշների փոփոխությունը 
(նվազեցումները նշված են 

փակագծերում) 
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 Միջոցառման դասիչը  31004   ինն ամիս   տարի  

 Միջոցառման անվանումը  Եվրոպական միության հարևանության ներդրումային ծրագրի աջակցությամբ 
իրականացվող Երևանի ջրամատակարարման բարելավման դրամաշնորհային 
ծրագրի շրջանակներում Ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակա-
ռուցվածքների հիմնանորոգում  

    

 Նկարագրությունը  Երևանի ջրամատակարարման ցանցի բարելավման աշխատանքներ      
 Միջոցառման տեսակը  Պետական մարմինների կողմից օգտագործվող ոչ ֆինանսական 

ակտիվների հետ գործառնություններ  
    

 Ակտիվն օգտագործող 
կազմակերպության(ների) 
անվանում(ները) 

 Մասնագիտացված միավոր      

 Արդյունքի չափորոշիչներ      
 Նորոգվող ջրագծերի երկարություն, կմ  (1.0) (6.1) 
 Նորոգվող մուտքագծի երկարություն, կմ  (0.7) (4.0) 
 Նորոգվող տնային միացումներ, հատ  (133.0) (474.0) 
 Միջոցառման վրա կատարված ծախսը (հազ. դրամ)  (186,972.7) (186,972.7)     

 Ծրագրի դասիչը   Ծրագրի անվանումը  
  

 1157   Քաղաքային զարգացում  
  

    

 Ծրագրի միջոցառումները      

 Ծրագրի դասիչը 1157 Ցուցանիշների փոփոխությունը 
(նվազեցումները նշված են 

փակագծերում) 
 Միջոցառման դասիչը 12003  ինն ամիս  տարի 
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 Միջոցառման անվանումը  Արևելյան եվրոպայի էներգախնայողության և բնապահպանական գործընկե-
րության ֆոնդի աջակցությամբ իրականացվող Երևանի քաղաքային 
լուսավորության դրամաշնորհային ծրագրի կատարման ապահովում  

    

 Նկարագրությունը  ՀՀ համայնքներին քաղաքային լուսավորության ենթակառուցվածքի 
բարելավման համար տրամադրվող աջակցություն և ծառայություն 

 Միջոցառման տեսակը  Տրանսֆերտների տրամադրում  

 Շահառուների ընտրության 
չափանիշները  

ՀՀ բնակչություն     

 Արդյունքի չափորոշիչներ      
  Երևան քաղաքի թվով 28 փողոցների արտաքին լուսավորության ցանցի արդիականացման 
աշխատանքներ,  տոկոս (30) (30) 

Միջոցառման վրա կատարվող ծախսը (հազ. դրամ)  (264,995.4) (264,995.4) 
 Ծրագրի դասիչը 1157 Ցուցանիշների փոփոխությունը  

(ավելացումները նշված են 
դրական նշանով) 

 Միջոցառման դասիչը 12004  ինն ամիս  տարի 
 Միջոցառման անվանումը  Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի աջակցությամբ 

իրականացվող Երևանի քաղաքային լուսավորության դրամաշնորհային 
ծրագրի կատարման ապահովում 

    

 Նկարագրությունը  ՀՀ համայնքներին քաղաքային լուսավորության ենթակառուցվածքի 
բարելավման համար տրամադրվող աջակցություն և ծառայություն 

 Միջոցառման տեսակը  Տրանսֆերտների տրամադրում  

 Շահառուների ընտրության 
չափանիշները  

ՀՀ բնակչություն     

 Արդյունքի չափորոշիչներ      
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Միջոցառման վրա կատարվող ծախսը (հազ. դրամ)  25,711.0 46,126.0     

 Ծրագրի դասիչը 1157 Ցուցանիշների փոփոխությունը  
(ավելացումները նշված են 

դրական նշանով) 
 Միջոցառման դասիչը 12012  ինն ամիս  տարի 
 Միջոցառման անվանումը   Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող քաղաքային 

ենթակառուցվածքների և քաղաքի կայուն զարգացման ներդրումային 
ծրագրի համակարգում և կառավարում  

    

 Նկարագրությունը  ՀՀ համայնքներին տրանսպորտի և երթևեկության բարելավման համար 
տրամադրվող աջակցության համակարգում 

 Միջոցառման տեսակը  Տրանսֆերտների տրամադրում  

 Շահառուների ընտրության 
չափանիշները  

ՀՀ բնակչություն     

 Արդյունքի չափորոշիչներ      
  Արգավանդ-Բաբաջանյան ճանապարհահատվածի կառուցման աշխատանքների տեխնիկական 
հսկողություն, ամիս  

- 4 

Միջոցառման վրա կատարվող ծախսը (հազ. դրամ)  7,418.9 9,812.7     

 Ծրագրի դասիչը 1157 Ցուցանիշների փոփոխությունը  
(նվազեցումները նշված են 

փակագծերում) 
 Միջոցառման դասիչը 12014  ինն ամիս  տարի 
 Միջոցառման անվանումը  Եվրոպական միության հարևանության ներդրումային բանկի աջակցությամբ 

իրականացվող Երևանի մետրոպոլիտենի վերակառուցման երկրորդ 
դրամաշնորհային ծրագիր  
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 Նկարագրությունը  Երևանի մետրոպոլիտենի վերակառուցում  

 Միջոցառման տեսակը  Տրանսֆերտների տրամադրում  

 Միջոցառումն իրականացնողի 
անվանումը  

 Երևանի մետրոպոլիտեն     

 Արդյունքի չափորոշիչներ      
  Դատարկ տեղերի լցոնում ՛ ըստ անհրաժեշտության, քմ  (900) (900) 
Միջոցառման վրա կատարվող ծախսը (հազ. դրամ)  (690,399.2) (690,399.2)     

 Ծրագրի դասիչը  1157  Ցուցանիշների փոփոխությունը  
(նվազեցումները նշված են 

փակագծերում) 
 Միջոցառման դասիչը  12016   ինն ամիս   տարի  
 Միջոցառման անվանումը  Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի աջակցությամբ 

իրականացվող Գյումրու քաղաքային ճանապարհների տեխնիկական 
համագործակցության   դրամաշնորհային ծրագիր  

    

 Նկարագրությունը  Գյումրու ճանապարհների վերակառուցմանը և փողոցային 
լուսավորության արդիականացմանը խորհրդատվական աջակցություն  

    

 Միջոցառման տեսակը  Տրանսֆերտների տրամադրում      
 Շահառուների ընտրության 
չափանիշները  

  ՀՀ բնակչություն      

 Արդյունքի չափորոշիչներ      
 Ընտրված փողոցների մշակվող նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի թիվը՛ հատ  (9) (9) 
  Ընտրված փողոցների համար կազմակերպվող մրցութային և գնման գործընթացների թիվը՛ հատ  (1) (1) 
  Ընտրված փողոցների շին աշխատանքների տեխնիկական և հեղինակային հսկողություն՛հատ  (1) (1) 
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 Միջոցառման վրա կատարվող ծախսը (հազ. դրամ)  (202,226.6) (255,268.2)     

 Ծրագրի դասիչը  1157  Ցուցանիշների փոփոխությունը  
(ավելացումները նշված են 

դրական նշանով, իսկ 
նվազեցումները` փակագծերում) 

 Միջոցառման դասիչը  12018   ինն ամիս   տարի  
 Միջոցառման անվանումը   Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի աջակցությամբ 

իրականացվող Գյումրու քաղաքային ճանապարհների դրամաշնորհային 
ծրագիր (Տրանշ Ա, Բ, Գ)  

    

 Նկարագրությունը  Գյումրու փողոցային լուսավորության արդիականացում՛ փողոցային 
լուսավորության այլ ավտոմատ կառավարման համակարգի տեղադրում  

    

 Միջոցառման տեսակը  Տրանսֆերտների տրամադրում      
 Շահառուների ընտրության 
չափանիշները  

  Ընտրությունը կատարվել է իրագործելիության ուսումնասիրությունների 
հիման վրա  

    

 Արդյունքի չափորոշիչներ      
  էլ էներգիայի և սպասարկման ծախսի տնտեսում՛ տոկոս   0  (30) 
 Միջոցառման վրա կատարվող ծախսը (հազ. դրամ)  (271,143.5) (271,143.5) 

 
 

   

 Ծրագրի դասիչը  1157  Ցուցանիշների փոփոխությունը  
(նվազեցումները նշված են 

փակագծերում) 
 Միջոցառման դասիչը  12021   ինն ամիս  տարի 
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 Միջոցառման անվանումը  Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող քաղաքային 
ենթակառուցվածքների և քաղաքի կայուն զարգացման ներդրումային 
երկրորդ ծրագրի շրջանակներում ճանապարհային շինարարություն  

    

 Նկարագրությունը  ՀՀ համայնքներին տրանսպորտի և երթևեկության բարելավման համար 
տրամադրվող աջակցություն   

 Միջոցառման տեսակը  Տրանսֆերտների տրամադրում  
 Շահառուների ընտրության 
չափանիշները  

  ՀՀ բնակչություն      

 Արդյունքի չափորոշիչներ      
Միջոցառման վրա կատարվող ծախսը (հազ. դրամ)  (2,897,800.0) (2,897,800.0)     

 Ծրագրի դասիչը  1157  Ցուցանիշների փոփոխությունը  
(ավելացումները նշված են 

դրական նշանով, 
նվազեցումները՝ փակագծերում) 

 Միջոցառման դասիչը  12028   ինն ամիս  տարի 
 Միջոցառման անվանումը  Արևելյան Եվրոպայի էներգախնյողության և շրջակա միջավայրի 

գործընկերության տարածաշրջանային հիմնադրամի աջակցությամբ 
իրականացվող Երևան քաղաքի հանրային տրանսպորտի նոր երթուղային 
ցանցի շարժակազմի ներդրման ֆինանսական աջակցության 
դրամաշնորհային ծրագիր  

    

 Նկարագրությունը  Երևան քաղաքի տրանսպորտի և երթևեկության բարելավման համար 
տրամադրվող աջակցություն և ծառայություններ  

 Միջոցառման տեսակը  Տրանսֆերտների տրամադրում  
 Շահառուների ընտրության 
չափանիշները  

 ՀՀ բնակչություն      
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 Արդյունքի չափորոշիչներ      
 Ավտոբուսների ձեռք բերում, տոկոս  - (100) 
Կանխավճարի տրամադրում, տոկոս 20 20 
Միջոցառման վրա կատարվող ծախսը (հազ. դրամ)  (636,830.0) (2,208,680.0) 

 
 
 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 
  ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ 
                 ՂԵԿԱՎԱՐ           Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 
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