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1. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ 

 

1. Սույն կարգի նպատակներն են հանրային ներդրումների կառավարման 

համակարգի բարելավումը, հանրային ներդրումային ծրագրերի արդյունավետու-

թյան բարձրացումը և հաշվետվողականության ապահովումը, ինչպես նաև հան-

րային ներդրումային ծրագրերի բանկի ստեղծումը։ 

2. Սույն կարգի իմաստով` ներքոհիշյալ հասկացություններն ունեն հետևյալ 

նշանակությունը` 

1) հանրային ներդրում՝ համախմբված բյուջեի հաշվին (այդ թվում՝ ՀՀ 

կառավարության կողմից կնքված միջազգային վարկային կամ դրամաշնորհային 

պայմանագրով նախատեսված ֆինանսական միջոցների), ինչպես նաև պետու-

թյան և մասնավոր հատվածի համագործակցության արդյունքում ակտիվի ձեռք-

բերումն է կամ էական բարելավումը։ Ընդ որում,  սույն ենթակետի իմաստով էական 

բարելավում են համարվում հիմնական միջոցի արտադրողականության բարձրաց-

մանը կամ շահագործման ժամկետի ավելացմանն ուղղված ակտիվի վերականգ-

նումը, վերակառուցումը կամ ընդլայնումը.   

2) հանրային ներդրումային ծրագիր կամ ծրագիր` համախմբված բյուջեի 

(այդ թվում՝ ՀՀ կառավարության կնքած միջազգային վարկային կամ դրամաշնոր-

հային պայմանագրով նախատեսված ֆինանսական միջոցների) հաշվին ակտիվի 

ձեռքբերում կամ էական բարելավում, ինչպես նաև «Պետություն-մասնավոր գործըն-
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կերության մասին» օրենքով նախատեսված պետություն-մասնավոր գործընկերու-

թյան ծրագիր։ Այն ծախսերը, որոնք ունեն պարբերական բնույթ և ուղղված են 

ակտիվի ներկա վիճակի պահպանմանը կամ գոյություն ունեցող մաշված ակտիվի 

փոխարինմանը, սույն կարգավորման առարկա չեն հանդիսանում. 

3) հանրային ներդրումների կառավարում (ՀՆԿ)` հանրային ֆինանս-

ների կառավարման շրջանակներում հանրային ներդրումային ծրագրերի վերհան-

ման, մշակման, ընտրության և դրանց իրականացման նկատմամբ կիրառելի 

կարգավորումների և վերահսկողական մեխանիզմների համակարգ. 

4) հանրային ներդրումային ծրագրի նախագծի մշակման և գնահատ-

ման օրինակելի ձև (նախագծի օրինակելի ձև)՝ հանրային ներդրումների իրակա-

նացման նպատակով զարգացման երկարաժամկետ ծրագրերից կամ Հայաստանի 

Հանրապետության կառավարության ծրագրից կամ Հայաստանի Հանրապետու-

թյան կառավարության գործունեության միջոցառումների ծրագրից կամ ոլորտային 

ռազմավարություններից կամ Հայաստանի Հանրապետության միջազգային պայ-

մանագրերով ստանձնած պարտավորություններից կամ խորհրդարանական մեծա-

մասնության նախընտրական ծրագրից կամ անհատական նախաձեռնություններից 

և (կամ) օրենսդրական պահանջներից բխող ծրագրի նախագծի ամփոփ նկա-

րագիր, որն իրավասու մարմնի կողմից տրամադրվում է որակական և քանա-

կական գնահատում իրականացնելու նպատակով. 

5) հանրային ներդրումային ծրագրի (ծրագրի) նախագնահատում՝ ծրագրի 

հայեցակարգի հիման վրա սույն որոշման N 2 հավելվածով հաստատված  հանրային 

ներդրումային ծրագրերի գնահատման մեթոդաբանության համաձայն իրակա-

նացված նախնական գնահատում. 

6) հանրային ներդրումային ծրագրի (ծրագրի) գնահատում՝ ծրագրի 

տեխնիկատնտեսական ուսումնասիրության (սույն կարգով նախատեսված դեպ-

քերում՝ նախնական տեխնիկատնտեսական հիմնավորման) հիման վրա սույն որոշ-

ման N 2 հավելվածով հաստատված հանրային ներդրումային ծրագրերի գնահատ-

ման մեթոդաբանության համաձայն իրականացված գնահատում. 



 3

7) հանրային ներդրումային ծրագրերի գնահատման չափորոշիչներ 

(չափորոշիչներ)՝ հանրային ներդրումային ծրագրերի գնահատման նպատակով 

սահմանվող և սույն որոշման N 2 հավելվածով հաստատված չափորոշիչներ. 

8) նախնական տեխնիկատնտեսական հիմնավորում (pre-feasibility 

study)՝ հանրային ներդրումային ծրագրին առնչվող էական նշանակություն 

ունեցող բոլոր հարցերի, այդ թվում՝ տնտեսական, ֆինանսական, տեխնիկական, 

իրավական, իրականացման ժամկետների և հնարավոր այլընտրանքային տարբե-

րակների վերաբերյալ կատարված նախնական ուսումնասիրություն, որի արդյուն-

քում տրամադրվում է ծրագրի իրականացման հնարավորության, ինչպես նաև 

ռիսկերի վերաբերյալ հիմնական տեղեկատվությունը։ Նախնական տեխնիկա-

տնտեսական հիմնավորումն իրականացվում է՝ հիմք ընդունելով ՀՀ էկոնոմիկայի 

նախարարության կողմից մշակված ուղեցույցները, իսկ մինչև դրանց մշակումը՝ 

համադրելի ծրագրերի դեպքում միջազգային ֆինանսական կազմակերպություն-

ների կողմից իրականացվող նախնական տեխնիկատնտեսական հիմնավորման 

նկատմամբ կիրառելի պահանջները. 

9) տեխնիկատնտեսական ուսումնասիրություն (feasibility study)՝ հանրային 

ներդրումային ծրագրին առնչվող էական նշանակություն ունեցող բոլոր հարցերի, 

այդ թվում՝ տնտեսական, ֆինանսական, տեխնիկական, իրավական, իրականաց-

ման ժամկետների և հնարավոր այլընտրանքային տարբերակների վերաբերյալ 

կատարված ուսումնասիրություն, որի արդյունքում տրամադրվում է ծրագրի իրա-

կանացման հնարավորության, ինչպես նաև ռիսկերի վերաբերյալ մանրամասն 

տեղեկատվություն։ Տեխնիկատնտեսական ուսումնասիրությունն իրականացվում 

է՝ հիմք ընդունելով ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարության կողմից մշակված ուղե-

ցույցները, իսկ մինչև դրանց մշակումը՝ համադրելի ծրագրերի դեպքում միջազ-

գային ֆինանսական կազմակերպությունների կողմից իրականացվող տեխնիկա-

տնտեսական ուսումնասիրության նկատմամբ կիրառելի պահանջները.  

10) իրավասու մարմին` նախարարություններ, կառավարությանը, վարչա-

պետին և նախարարություններին ենթակա մարմիններ, տեղական ինքնակառա-

վարման մարմիններ, եթե վերջիններիս կողմից իրականացվող միջին և խոշոր 
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ծրագրերն ամբողջությամբ կամ մասնակի ֆինանսավորվում են պետական 

բյուջեի միջոցների հաշվին. 

11)  ներդրումային կոմիտե՝ գնահատված հանրային ներդրումային նախա-

գծերի և ծրագրերի առաջնահերթությունների ցանկը կառավարող և հաստատող 

աշխատանքային հանձնախումբ. 

12)  հանրային ներդրումային ծրագրերի բանկ` սույն կարգի համաձայն 

գնահատված և հաստատված հանրային ներդրումային ծրագրերի շտեմարան. 

13)  ծրագրի տնտեսական շահութաբերության ներքին դրույք՝ (ՏՇՆԴ 

կամ EIRR՝ Economic Internal Rate of Return) պոտենցիալ ներդրումների՝ հասա-

րակության համար զուտ օգուտները գնահատելու նպատակով տնտեսական պլա-

նավորման շրջանակներում օգտագործվող չափիչ: ՏՇՆԴ-ն զեղչման այն դրույքն 

է, որի դեպքում գնահատվող ծրագրի բոլոր տնտեսական օգուտների և ծախսերի 

զուտ ներկա արժեքը հավասարվում է զրոյի. 

14) վերջնաժամկետ՝ յուրաքանչյուր եռամսյակի վերջին տասնօրյակ. 

15) ծրագրի վերհանում՝ իրավասու մարմնի կողմից զարգացման երկա-

րաժամկետ ծրագրերից կամ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 

ծրագրից կամ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության գործունեության 

միջոցառումների ծրագրից կամ ոլորտային ռազմավարություններից կամ Հայաս-

տանի Հանրապետության միջազգային պայմանագրերով ստանձնած պարտավո-

րություններից կամ խորհրդարանական մեծամասնության նախընտրական ծրագրից 

կամ անհատական նախաձեռնություններից և (կամ) օրենսդրական պահանջներից 

բխող պոտենցիալ միջին և խոշոր ծրագրերի ընտրություն: 

3. Հանրային ներդրումային ծրագրերը, ըստ դրանց իրականացման և 

շահագործման համար պահանջվող ներդրումների չափի (արժեքի), բաժանվում են 

հետևյալ երեք տեսակների` 

1) փոքր ծրագրեր` մինչև 250 մլն դրամ. 

2) միջին ծրագրեր` 250 մլն դրամից մինչև 5 մլրդ դրամ. 

3) խոշոր ծրագրեր` 5 մլրդ դրամ և ավելի։ 
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4. Սույն որոշմամբ հաստատված հանրային ներդրումային ծրագրերի մշակման 

և գնահատման մեթոդաբանությունը կիրառվում է միայն միջին և խոշոր ծրագրերի 

դեպքում, իսկ փոքր ծրագրերի մասով գործում է «ՀՀ բյուջետային համակարգի 

մասին» ՀՀ օրենքով սահմանված գործընթացը։ Համայնքային բյուջեից ֆինան-

սավորվող ծրագրերը չեն կարգավորվում սույն որոշմամբ՝ բացառությամբ այն 

դեպքերի, երբ դրանք ՀՀ պետական բյուջեի համար առաջացնում են ծախս կամ 

որևէ պայմանական պարտավորություն, սակայն կարող են ներկայացվել գնա-

հատման սույն որոշման համաձայն համայնքի ղեկավարի հայեցողությամբ։ 

5. Միևնույն հանրային ենթակառուցվածքի մաս կազմող կամ դրա սպա-

սարկման նպատակով իրականացվող առանձին ծրագրերը սույն կարգի իմաստով 

դիտարկվում են որպես մեկ  հանրային ներդրումային ծրագիր։ 

 

2. ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՈՒՆԵՐԸ 

 

6. Իրավասու մարմինը պատասխանատու է` 

1) հանրային ներդրումային ծրագրերի վերհանման և նախագծի օրինա-

կելի ձևին համապատասխան ծրագրի նախագծի մշակման համար.  

2) ծրագրի նախագծում արձանագրված թերությունների լրամշակման և 

շտկման համար. 

3)  ծրագրի նախագծի հիման վրա տեխնիկատնտեսական ուսումնասի-

րության կամ նախնական տեխնիկատնտեսական հիմնավորման պատրաստման 

համար. 

4) հաստատված ծրագրի շրջանակներում կնքված պայմանագր(եր)ի կառա-

վարման և վերահսկողության համար. 

5) պայմանագրի կատարման և ծրագրի ընթացքի վերաբերյալ ըստ պահանջի 

ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն և ՀՀ ֆինանսների նախարարություն անհրա-

ժեշտ տեղեկատվության և հաշվետվությունների տրամադրման, ինչպես նաև 

ծրագրի ավարտի վերաբերյալ հաշվետվության տրամադրման համար։ 

7. ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարությունը պատասխանատու է՝ 

1) ծրագրերի պարբերական հավաքագրման համար. 
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2) ծրագրերի նախագնահատման համար. 

3) ծրագրերի գնահատման համար. 

4) ծրագրի իրականացման ձևաչափի՝ հանրային գնումներ կամ պետություն-

մասնավոր գործընկերություն (ՊՄԳ), թեստավորման համար. 

5) ՀՆԿ գործընթացն ապահովող փաստաթղթերի օրինակելի ձևերի մշակման 

հաստատման և հրապարակման համար. 

6) ծրագրերի նախագծի մշակման ընթացքում իրավասու մարմնին մեթո-

դաբանական աջակցության տրամադրման համար. 

7) ծրագրի արդյունավետության ապահովման նպատակով տնտեսական 

արդյունքների գնահատում իրականացնելու համար։ 

8. ՀՀ ֆինանսների նախարարությունը պատասխանատու է՝ 

1) նախագծի օրինակելի ձևի ֆինանսական գնահատման ճշտության ստուգ-

ման համար. 

2) ներդրումային կոմիտեին ծրագրի նախագծի ներկայացմանը հաջորդող 

երեք տարիների բյուջետային սահմանափակումների (ֆիսկալ տարածություն) 

վերաբերյալ  տեղեկատվության տրամադրման համար. 

3) ծրագրի արդյունավետության ապահովման նպատակով ֆինանսական 

հաշվետվությունների մոնիթորինգի համար։ 

9. Ներդրումային կոմիտեն պատասխանատու է N 2 հավելվածով հաս-

տատված չափորոշիչների հիման վրա գնահատված հանրային ներդրումային 

նախագծերի նախնական ընտրության, առաջնահերթությունների որոշման և 

հաստատման համար։ 

 

3. ՀՆԿ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԻ ՓՈՒԼԵՐԸ 

 

10. ՀՆԿ գործընթացի՝ սույն կարգով կարգավորվող փուլերն են` 

1) ծրագրի վերհանում և մշակում. 

2) ծրագրի նախագնահատում. 

3) ծրագրերի նախնական ընտրություն. 
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4) ծրագրի գնահատում. 

5) ծրագրերի վերաբերյալ որոշումների կայացում։ 

 

4. ԾՐԱԳՐԻ ՎԵՐՀԱՆՈՒՄԸ ԵՎ ՄՇԱԿՈՒՄԸ 

 

11.  Իրավասու մարմինը, հիմք ընդունելով զարգացման երկարաժամկետ 

ծրագրերը կամ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության ծրագիրը կամ 

Հայաստանի Հանրապետության կառավարության գործունեության միջոցառում-

ների ծրագիրը կամ ոլորտային ռազմավարությունը կամ Հայաստանի Հանրա-

պետության միջազգային պայմանագրերով ստանձնած պարտավորությունները կամ 

խորհրդարանական մեծամասնության նախընտրական ծրագիրը կամ անհատա-

կան նախաձեռնությունը և (կամ) օրենսդրական պահանջները, ընտրում է պոտեն-

ցիալ միջին և խոշոր ծրագրեր։ Վերհանված միջին և խոշոր հանրային ներդրու-

մային ծրագրերի նախագծերի համար իրավասու մարմնի կողմից մշակվում են 

ծրագրերի հայեցակարգեր՝ համաձայն N 3 հավելվածով սահմանված նախագծի 

օրինակելի ձևի։ Մշակված նախագծի օրինակելի ձևն ուղարկվում է ՀՀ 

էկոնոմիկայի նախարարություն պարբերական սկզբունքով մինչև յուրաքանչյուր 

վերջնաժամկետի ավարտը: 

12. Սույն կարգի 11-րդ կետի համաձայն մշակված նախագծի օրինակելի ձևն 

իրավասու մարմինն ուղարկում է ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն` որակի գնա-

հատում և նախագնահատում իրականացնելու նպատակով։ Որակի գնահատումը 

սույն կարգի իմաստով N 3 հավելվածով սահմանված օրինակելի ձևին ծրագրի 

նախագծի հայեցակարգի լրացվածության համապատասխանության ստուգումն է՝ 

բավարար/ոչ բավարար սկզբունքով։  

13․  Ծրագրերի նախագծերի վերաբերյալ սույն գլխով նախատեսված 

պահանջները չեն գործում այն միջին ծրագրերի համար, որոնց նախնական 

տեխնիկատնտեսական հիմնավորումը, ինչպես նաև խոշոր այն ծրագրերի համար, 

որոնց նախնական տեխնիկատնտեսական հիմնավորումը կամ տեխնիկատնտե-

սական ուսումնասիրությունը սույն կարգի ուժի մեջ մտնելու պահին արդեն իսկ 

առկա է։  
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5. ԾՐԱԳՐԻ ՆԱԽԱԳՆԱՀԱՏՈՒՄԸ 

 

14.  Նախագծի օրինակելի ձևը ստանալուց հետո ՀՀ էկոնոմիկայի նախա-

րարությունը այն միաժամանակ տրամադրում է ՀՀ ֆինանսների նախարարու-

թյանը։ 

15.  Նախագծի օրինակելի ձևը ստանալուց հետո 15 աշխատանքային օրվա 

ընթացքում ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարությունը սույն կարգի 12-րդ կետի համաձայն՝ 

1) նախագծի օրինակելի ձևն անբավարար գնահատելու դեպքում վերա-

դարձնում է վերջինս լրամշակման՝ նշելով լրամշակման անհրաժեշտություն 

ունեցող կետերը։ Իրավասու մարմինը լրամշակված նախագծի օրինակելի ձևը 

կրկին կարող է ուղարկել ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն, որի դեպքում կիրառ-

վում է սույն կետով նախագնահատման համար սահմանված ժամկետը։  Իրավասու 

մարմինը սույն  կետով սահմանված ժամկետից առնվազն 3 աշխատանքային օր 

առաջ կարող է ետ կանչել նախագիծը՝ այդ մասին ծանուցելով ՀՀ էկոնոմիկայի 

նախարարությանը։ Ծանուցումն ստանալուց հետո ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարու-

թյունն այն միաժամանակ տրամադրում է ՀՀ ֆինանսների նախարարությանը.   

2) նախագծի օրինակելի ձևը բավարար գնահատելու դեպքում ՀՀ էկոնո-

միկայի նախարարությունը 25 աշխատանքային օրվա ընթացքում իրականացնում 

է նախագնահատում՝ հիմք ընդունելով հանրային ներդրումային ծրագրերի 

գնահատման մեթոդաբանությունը, ինչպես նաև ծրագրի՝ ՊՄԳ ձևաչափով իրա-

կանացման թեստավորումը։ Բավարար գնահատելու դեպքում ՀՀ էկոնոմիկայի 

նախարարությունն իրավասու մարմնին գրավոր հայտնում է նախագծի օրինա-

կելի ձևի՝ սույն կարգով նախատեսված պահանջներին համապատասխանության 

մասին՝ միաժամանակ ծանուցելով ՀՀ ֆինանսների նախարարությանը նախագծի 

օրինակելի ձևը բավարար գնահատելու մասին։ 

16. Այն ծրագրերը, որոնք ունեն նախնական տեխնիկատնտեսական 

հիմնավորում (տեխնիկատնտեսական ուսումնասիրություն), ներկայացվում են ՀՀ 

էկոնոմիկայի նախարարություն սույն կարգի 13-րդ կետի համաձայն՝ նախագնա-

հատում իրականացնելու նպատակով, որի արդյունքում՝ 
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1) ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարությունը գնահատված նախագծի օրինակելի 

ձևը և գնահատման արդյունքները ներկայացնում է ներդրումային կոմիտե. 

2)  նախնական տեխնիկատնտեսական հիմնավորումը կամ տեխնիկատնտե-

սական ուսումնասիրությունը վերադարձվում է իրավասու մարմնին սույն կարգի 

պահանջներին համապատասխանեցնելու համար անհրաժեշտ փոփոխությունների 

նկարագրությամբ։ 

17. Եթե 13 աշխատանքային օրվա ընթացքում ՀՀ ֆինանսների նախարա-

րությունը ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն չի ուղարկում բացասական դիրքո-

րոշում սույն կարգի 14-րդ կետի համաձայն ստացված նախագծի օրինակելի ձևի 

վերաբերյալ, ապա վերջինս համարվում է սույն կարգով նախատեսված պահանջ-

ներին համապատասխան։ 

18. Սույն կարգի 15-րդ կետի 2-րդ ենթակետի համաձայն ծանուցում ստա-

նալու պահից 20 աշխատանքային օրվա ընթացքում ՀՀ ֆինանսների նախարա-

րությունը ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարությանը և իրավասու մարմնին գրավոր 

հայտնում է ծրագրի հայեցակարգի ֆինանսական գնահատման ելքային տվյալ-

ների ճշտության վերաբերյալ դիրքորոշում։ 

19. Ծրագրի նախագնահատում իրականացնելու նպատակով ՀՀ էկոնոմի-

կայի նախարարությունը և ՀՀ ֆինանսների նախարարությունը կարող են իրա-

վասու մարմնից պահանջել ծրագրի վերաբերյալ լրացուցիչ տեղեկատվություն։ 

Ընդ որում, ՀՀ ֆինանսների նախարարությանը տրամադրվելիք տեղեկատվությունն 

իրավասու մարմինը միաժամանակ տրամադրում է ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարու-

թյանը։  

20. Ծրագրի նախագնահատման արդյունքում ՀՀ էկոնոմիկայի նախարա-

րությունը մշակում է նախագնահատման եզրակացություն, որը պետք է ներառի 

նաև ՀՀ ֆինանսների նախարարության կողմից սույն կարգի 18-րդ կետով նախա-

տեսված դիրքորոշումը, և այն ուղարկում է իրավասու մարմնին արդյունքների 

քննարկման նպատակով։ Եթե 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում իրավասու 

մարմինը՝ 
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1) ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն չի ուղարկում բացասական 

դիրքորոշում նախագծի օրինակելի ձևի նախագնահատման արդյունքների 

վերաբերյալ, ապա ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարությունը սույն կետի առաջին 

պարբերությամբ նախատեսված եզրակացությունը և ՀՀ ֆինանսների նախարա-

րության դիրքորոշումը ներկայացնում է ներդրումային կոմիտե՝ ծրագրերի 

նախնական ընտրությունն իրականացնելու նպատակով. 

2) ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն ուղարկում է բացասական դիրքո-

րոշում նախագծի օրինակելի ձևի նախագնահատման արդյունքների վերաբերյալ, 

ապա ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարությունը սույն կետի առաջին պարբերությամբ 

նախատեսված եզրակացությունը, ՀՀ ֆինանսների նախարարության դիրքորո-

շումը և իրավասու մարմնի կողմից ուղարկված արդյունքների վերաբերյալ բացա-

սական դիրքորոշման ծանուցումը ներկայացնում է ներդրումային կոմիտե՝ ծրագրերի 

նախնական ընտրությունն իրականացնելու նպատակով։ 
 

 

6. ԾՐԱԳՐԵՐԻ ՆԱԽՆԱԿԱՆ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 

 

21. Ներդրումային կոմիտեն, ստանալով խոշոր ծրագրերի նախագծերը, 

քննարկում է դրանք և կայացնում հետևյալ որոշումներից մեկը՝ 

1) ուղարկել նախագիծն իրավասու մարմնին՝ լրամշակման, որի դեպքում 

հստակ նշվում են լրամշակում պահանջող համապատասխան կետերը` անհրա-

ժեշտ փոփոխությունների նկարագրությամբ, կամ 

2) ապահովել ծրագրի նախնական տեխնիկատնտեսական հիմնավորման 

և տեխնիկատնտեսական ուսումնասիրության իրականացումը։ 

22. Ներդրումային կոմիտեն, ստանալով միջին ծրագրերի նախագծերը, 

քննարկում է դրանք և կայացնում հետևյալ որոշումներից մեկը՝ 

1) ուղարկել նախագիծն իրավասու մարմնին՝ լրամշակման, որի դեպքում 

հստակ նշվում են լրամշակում պահանջող համապատասխան կետերը՝ անհրա-

ժեշտ փոփոխությունների նկարագրությամբ, կամ 
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2) ապահովել ծրագրի նախնական տեխնիկատնտեսական հիմնավորման 

իրականացումը, կամ 

3) ապահովել ծրագրի տեխնիկատնտեսական ուսումնասիրության իրակա-

նացումը, կամ 

4) ներառել ծրագիրը հանրային ներդրումային ծրագրերի բանկում, դրա 

մասին տեղեկացնելով համապատասխան իրավասու մարմնին։ 

 

7. ԾՐԱԳՐԻ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄԸ 

 

23. Ծրագրի նախնական տեխնիկատնտեսական հիմնավորման և տեխնիկա-

տնտեսական ուսումնասիրության իրականացման պատասխանատվությունը կրում է 

իրավասու մարմինը: Այդ նպատակով ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարությունն իրավասու 

մարմնին ցուցաբերում է մեթոդաբանական աջակցություն։ Անհրաժեշտության դեպքում 

իրավասու մարմինը ծրագրի նախնական տեխնիկատնտեսական հիմնավորման 

մշակման կամ տեխնիկատնտեսական ուսումնասիրության համար կարող է ներ-

գրավել խորհրդատուներ և փորձագետներ։ 

24. Իրականացված նախնական տեխնիկատնտեսական հիմնավորումը կամ 

տեխնիկատնտեսական ուսումնասիրությունն իրավասու մարմինը միաժամանակ ներ-

կայացնում է ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն և ՀՀ ֆինանսների նախարարություն` 

ծրագրի գնահատումն իրականացնելու նպատակով։ 

25. Հանրային ներդրումային ծրագրի նախնական տեխնիկատնտեսական հիմ-

նավորման և տեխնիկատնտեսական ուսումնասիրության շրջանակներում ենթակա են 

գնահատման ծրագրի հետ կապված բոլոր հիմնական հարցադրումները և ռիսկերը։  

26. Հանրային ներդրումային ծրագրի նախնական տեխնիկատնտեսական հիմ-

նավորման կամ տեխնիկատնտեսական ուսումնասիրության արդյունքներն իրավասու 

մարմնից ստանալուց հետո 20 օրացուցային օրվա ընթացքում ՀՀ ֆինանսների նախա-

րարությունը ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարությանը տալիս է կարծիք։ 

27. Հանրային ներդրումային ծրագրի նախնական տեխնիկատնտեսական հիմ-

նավորման կամ տեխնիկատնտեսական ուսումնասիրության արդյունքներն իրավասու 
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մարմնից ստանալուց հետո 30 օրացուցային օրվա ընթացքում ՀՀ էկոնոմիկայի նախա-

րարությունն իրականացնում է գնահատում՝ հիմք ընդունելով հանրային ներդրումային 

ծրագրերի գնահատման չափորոշիչները։ Իրավասու մարմինը սույն կարգի 27-րդ 

կետով սահմանված ժամկետից առնվազն 20 աշխատանքային օր առաջ կարող է ետ 

կանչել հանրային ներդրումային ծրագիրը՝ այդ մասին ծանուցելով ՀՀ էկոնոմիկայի 

նախարարությանը։ Ծանուցումը ստանալուց հետո ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարությունը 

տեղեկացնում է նաև ՀՀ ֆինանսների նախարարությանը։ 

28. Ծրագրի գնահատումն իրականացնելու նպատակով ՀՀ էկոնոմիկայի 

նախարարությունը և ՀՀ ֆինանսների նախարարությունը կարող են իրավասու 

մարմնից պահանջել ծրագրի վերաբերյալ լրացուցիչ տեղեկատվություն։ Ընդ որում, 

ՀՀ ֆինանսների նախարարությանը տրամադրվելիք տեղեկատվությունն իրավասու 

մարմինը միաժամանակ տրամադրում է նաև ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարությանը։  

29. Գնահատման արդյունքում ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարությունը յուրա-

քանչյուր եռամսյակի վերջին տասնօրյակում ներդրումային կոմիտե է ներկայացնում  

սույն կարգով սահմանված չափորոշիչներով ծրագրի գնահատման ամփոփ եզրա-

կացությունը, որը պետք է ներառի նաև իրականացրած նախնական տեխնիկա-

տնտեսական հիմնավորումը կամ տեխնիկատնտեսական ուսումնասիրությունը։  

 
8. ԾՐԱԳՐԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԻ ԿԱՅԱՑՈՒՄԸ 

 
30. Ներդրումային կոմիտեն քննարկում է սույն կարգի համաձայն ՀՀ 

էկոնոմիկայի նախարարության կողմից գնահատված հանրային ներդրումային 

ծրագրերը, որի արդյունքում հաստատում է վերջիններիս առաջնահերթություն-

ների ցանկը, պարբերաբար համալրելով գոյություն ունեցող ցանկը, և կայացնում  

հետևյալ որոշումներից մեկը՝ 

1) նախնական տեխնիկատնտեսական հիմնավորման հիման վրա 

ապահովել ծրագրի տեխնիկատնտեսական ուսումնասիրությունը. 

2) նախնական տեխնիկատնտեսական հիմնավորման կամ տեխնիկա-

տնտեսական ուսումնասիրության հիման վրա ներառել ծրագիրը հանրային 

ներդրումային ծրագրերի բանկում. 
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3) ծրագրերը վերադարձնել իրավասու մարմնին լրամշակման։ 

31. Բացառության կարգով ներդրումային կոմիտեն իրավասու է կայացնել 

ծրագիրը հանրային ներդրումային ծրագրերի բանկում ներառելու վերաբերյալ 

որոշում՝ անկախ տվյալ ծրագրի գնահատման անբավարար արդյունքից։ 

 

9. ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ԿՈՄԻՏԵՆ 

 

32. Ներդրումային կոմիտեի աշխատակարգը հաստատվում է ՀՀ վարչապետի 

որոշմամբ։ 

33․ Ներդրումային կոմիտեն իր աշխատանքները կազմակերպում է նիստերի 

միջոցով (այդ թվում` հեռավար կարգով), որը նախագահում է ՀՀ վարչապետը։ ՀՀ 

վարչապետի բացակայության դեպքում նիստը նախագահում է ՀՀ վարչապետի 

որոշմամբ ՀՀ փոխվարչապետը։ 

34․Ներդրումային կոմիտեի կազմում ընդգրկվում են նաև՝ 

1) Հայաստանի Հանրապետության փոխվարչապետը. 

2) Հայաստանի Հանրապետության փոխվարչապետը. 

3) Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի աշխատակազմի ղեկա-

վարը. 

4) Հայաստանի Հանրապետության էկոնոմիկայի նախարարը։ 

35. Ներդրումային կոմիտեի հերթական նիստերը հրավիրվում են յուրա-

քանչյուր եռամսյակը մեկ անգամ։ ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարության առաջար-

կությամբ՝ կարող են հրավիրվել արտահերթ նիստեր։ 

36. Ներդրումային կոմիտեի նիստին ըստ անհրաժեշտության կարող  է 

հրավիրվել նաև անկախ փորձագետ (առանց քվեարկության ձայնի իրավունքի) 

խորհրդակցական ձայնի իրավունքով: 

37. Նիստերն իրավազոր են, եթե մասնակցում են ներդրումային կոմիտեի 

բոլոր անդամները։ Նիստն իրավազոր չլինելու դեպքում ՀՀ էկոնոմիկայի նախա-

րարության առաջարկությամբ հրավիրվում է արտահերթ նիստ։ 

38. Յուրաքանչյուր ծրագրի վերաբերյալ ներդրումային կոմիտեի որոշումը 

կայացվում է նիստին մասնակցող անդամների ձայների պարզ մեծամասնությամբ։ 
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Քվեարկության ընթացքում հանձնաժողովի յուրաքանչյուր անդամ ունի մեկ ձայնի 

իրավունք։ Ձայների հավասար բաշխման պարագայում՝ նիստը նախագահող 

փոխվարչապետն ունի որոշիչ ձայնի իրավունք։ 

 

10. ՀԱՆՐԱՅԻՆ ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԵՐԻ ԲԱՆԿԸ  

 

39. Հանրային ներդրումային ծրագրերի բանկը վարում է ՀՀ էկոնոմիկայի 

նախարարությունը։ 

40. Հանրային ներդրումային ծրագրերի բանկի կառուցվածքը և վարման 

կարգը սահմանվում են ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարի հրամանով։ 

41. Սույն կարգի 30-րդ կետի 2-րդ ենթակետի համաձայն գնահատված 

ծրագրերը ներառվում են հանրային ներդրումային ծրագրերի բանկում։ 

42. Հանրային ներդրումային ծրագրերի բանկից ծրագիրը կարող է հանվել 

կամ ուղարկվել լրամշակման միայն տվյալ ծրագիրը ներկայացրած իրավասու 

մարմնի ղեկավարի գրավոր առաջարկով, որին կից ներկայացվում է նաև հիմնա-

վորում։  

 

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 
  ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ 
                   ՂԵԿԱՎԱՐ                                                                 Ա. ԹՈՐՈՍՅԱՆ 
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