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 Ց Ա Ն Կ  
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՖՐԱՆՍԻԱԿԱՆ 

ԳՈՐԾԱԿԱԼՈՒԹՅԱՆ ՄԻՋԵՎ 10 000 000 ԵՎՐՈ ԳՈՒՄԱՐԻ ՉԱՓՈՎ ԹԻՎ 
CAM 1002 06 D ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՄԱՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐԻ ԿԻՐԱՐԿՈՒՄՆ 

ԱՊԱՀՈՎՈՂ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ 
 

 

NN 
ը/կ 

Միջոցառման վերնագիրը և 
նկարագիրը 

Միջոցառման 
համար 

պատասխանա-
տու պետական 
կառավարման 

մարմինը 

Միջոցա-
ռումը 

ներկայաց-
նելու 

ժամկետը 

Միջոցառումների 
ֆինանսական 
ապահովման 

աղբյուրը 

Իրավական հիմքը 

1. Ինստիտուցիոնալ աջակցություն 
ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարու-
թյանը (ԷՆ), մասնավորապես՝ 
կոոպերատիվների ստեղծման, 
ոռոգվող հողերի կոնսոլիդաց-
մանն ուղղված քաղաքականու-
թյան մշակման հարցում: 
Ծրագիրը ներառում է տեխնիկա-
կան աջակցություն՝ մասնագիտա-
կան հմտությունների և տեխնիկա-
կան գիտելիքների փոխանակում, 
եվրոպական մոդելների և ԵՄ 
անդամ պետությունների փորձի 
ուսումնասիրություն, ԷՆ աշխա-
տակիցների կարողությունների 
զարգացում: 

Հայաստանի 
Հանրապետու-

թյան 
էկոնոմիկայի 
նախարարու-

թյուն 
 
 

2021 թ.-ի 
նոյեմբերի  

1-ին 
տասնօրյակ 

Հայաստանի 
Հանրապետու-

թյան և 
Զարգացման 
ֆրանսիական 
գործակալու-
թյան միջև  

10 000 000 եվրո 
գումարի չափով 
թիվ CAM 1002 

06 D 
ֆինանսավոր-

ման 
համաձայնագիր 

«Հայաստանի 
Հանրապետու-

թյան և 
Զարգացման 
ֆրանսիական 

գործակալության 
միջև 10 000 000 
եվրո գումարի 

չափով թիվ CAM 
1002 06 D 

ֆինանսավոր-
ման 

համաձայնագիրը 
հաստատելու 

մասին» 
հրամանագիր 

2. Աջակցություն Խորհրդատվա-
կան ծառայությունների շարժա-
կան երկու խմբի (ԽԾՇԽ) 
ստեղծմանը և գործարկմանը. 
ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարու-
թյունը նախաձեռնում է իր ներքո 
գործող պետական կառույցների 
վերակազմավորումը, որն 
ուղղված է գյուղատնտեսության 
ոլորտում խորհրդատվական 
ծառայությունների տրամա-
դրմանը, կոոպերատիվների 
ստեղծմանը, արժեքային շղթայի 

Հայաստանի 
Հանրապետու-

թյան 
էկոնոմիկայի 
նախարարու-

թյուն 
 

2022 թ․-ի 
փետրվարի 

1-ին 
տասնօրյակ 

Հայաստանի 
Հանրապետու-

թյան և 
Զարգացման 
ֆրանսիական 
գործակալու-
թյան միջև  

10 000 000 եվրո 
գումարի չափով 
թիվ CAM 1002 

06 D 
ֆինանսավոր-

Հայաստանի 
Հանրապետու-

թյան և 
Զարգացման 
ֆրանսիական 

գործակալության 
միջև 10 000 000 
եվրո գումարի 

չափով թիվ CAM 
1002 06 D 

ֆինանսավոր-
ման 

համաձայնագիրը 
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ու իրացման շուկաների աջակց-
մանը, հետազոտական և մշակ-
ման աշխատանքների իրակա-
նացմանը, ինչպես նաև պտղատու 
և խաղողի այգիների ու բարձր 
ավելացված արժեք ապահովող 
մշակաբույսերի արդիականաց-
ման համար նախատեսված 
պետական օգնության ծրագրերի 
աջակցմանը: Ծրագիրը կօգնի 
ձևավորել գյուղատնտեսության 
խորհրդատվության նոր համա-
կարգ՝ ԷՆ-ի կարողությունների 
զարգացման, ինստիտուցիոնալ 
աջակցության, ինչպես նաև 
Արարատի և Արմավիրի 
մարզերում Խորհրդատվական 
ծառայությունների շարժական 
երկու խմբի ստեղծման միջոցով: 

ման 
համաձայնագիր 

հաստատելու 
մասին» 

հրամանագիր 

3. Աջակցություն կոոպերատիվ-
ների զարգացմանը. Ծրագիրը 
կաջակցի արտադրական կոոպե-
րատիվների ստեղծմանը՝ Տեխնի-
կական աջակցության և ԽԾՇԽ-
ների կողմից նախապես ընտրված 
ֆերմերների և ֆերմերների 
խմբերի համար կազմակերպվող 
մասնագիտացված դասընթաց-
ների միջոցով: Ծրագրի շրջա-
նակներում ֆերմերների խմբերին 
ևս կարող է տրամադրվել 
տեխնիկական աջակցություն: 
Ծրագրի իրականացման ողջ 
ընթացքում ընտրության չափո-
րոշիչներ կսահմանվեն, ինչպես 
նաև կուսումնասիրվի ֆերմեր-
ների միասին աշխատելու պատ-
րաստակամության աստիճանը: 
Ոռոգվող գյուղատնտեսության 
մեջ ներգրավված շահառուները 
կստանան տեխնիկական 
աջակցություն Ծրագրի ողջ 
ընթացքում: 

Հայաստանի 
Հանրապետու-

թյան 
էկոնոմիկայի 
նախարարու-

թյուն 
 

2022 թ․-ի 
մարտի  

1-ին 
տասնօրյակ 

Հայաստանի 
Հանրապետու-

թյան և 
Զարգացման 
ֆրանսիական 
գործակալու-
թյան միջև  

10 000 000 եվրո 
գումարի չափով 
թիվ CAM 1002 

06 D 
ֆինանսավոր-

ման 
համաձայնագիր 

«Հայաստանի 
Հանրապետու-

թյան և 
Զարգացման 
ֆրանսիական 

գործակալության 
միջև 10 000 000 
եվրո գումարի 

չափով թիվ CAM 
1002 06 D 

ֆինանսավոր-
ման 

համաձայնագիրը 
հաստատելու 

մասին» 
հրամանագիր 

4․ Երկու ԽԾՇԽ-ների ստեղծման 
և գործարկման ֆինանսավորում.  
Ծրագիրը կաջակցի պիլոտային 
միջոցառումների իրականացմանը, 

Հայաստանի 
Հանրապետու-

թյան 
էկոնոմիկայի 

2022 թ․-ի 
փետրվարի 

3-րդ 
տասնօրյակ 

Հայաստանի 
Հանրապետու-

թյան և 
Զարգացման 
ֆրանսիական 

«Հայաստանի 
Հանրապետու-

թյան և 
Զարգացման 
ֆրանսիական 
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որոնք ուղղված կլինեն ֆերմեր-
ներին և ֆերմերային խմբերին 
խորհրդատվական ծառայություն-
ների մատուցմանը: 
Խորհրդատվությունը կներառի. 
Գյուղատնտեսական տնտեսու-
թյունների կառավարում, գյուղա-
տնտեսական կանոնների կիրա-
ռում, ոռոգման արդիական 
համակարգերի ներդրման մեխա-
նիզմների կիրառում, վարկերի 
տրամադրման մեխանիզմներ, 
կոոպերատիվների գործունեու-
թյան վերաբերյալ տեղեկության 
տրամադրում: Բացի այդ ԽԾՇԽ-
ները կծանոթացնեն ֆերմերներին 
ֆինանսական նոր գործիքների 
կիրառման հնարավորություննե-
րին:  ԽԾՇԽ-ները համագործակ-
ցելու են համայնքների, Ջուր 
օգտագործող ընկերությունների և 
այլ շահառուների հետ:   

նախարարու-
թյուն 

 

գործակալու-
թյան միջև  

10 000 000 եվրո 
գումարի չափով 
թիվ CAM 1002 

06 D 
ֆինանսավոր-

ման 
համաձայնագիր 

գործակալության 
միջև 10 000 000 
եվրո գումարի 

չափով թիվ CAM 
1002 06 D 

ֆինանսավոր-
ման 

համաձայնագիրը 
հաստատելու 

մասին» 
հրամանագիր 

5․ Կոոպերատիվների աջակցման 
ֆոնդի ստեղծում․ Ի լրումն 
տեխնիկական աջակցության և 
մասնագիտական դասընթաց-
ների, ԽԾՇԽ-ների աջակցու-
թյամբ ստեղծված կոոպերատիվ-
ները և ֆերմերային խմբերը 
կարող են ֆինանսավորվել 
Ծրագրի շրջանակներում 
ստեղծվելիք՝ Կոոպերատիվների 
աջակցման ֆոնդից՝ իրենց 
սկզբնական ֆինանսական 
կարիքները համաֆինանսավո-
րելու համար: 
 

Հայաստանի 
Հանրապետու-

թյան 
էկոնոմիկայի 
նախարարու-

թյուն 
 

2022 թ․-ի 
մարտի  

3-րդ 
տասնօրյակ 

Հայաստանի 
Հանրապետու-

թյան և 
Զարգացման 
ֆրանսիական 
գործակալու-
թյան միջև  

10 000 000 եվրո 
գումարի չափով 
թիվ CAM 1002 

06 D 
ֆինանսավոր-

ման 
համաձայնագիր 

«Հայաստանի 
Հանրապետու-

թյան և 
Զարգացման 
ֆրանսիական 

գործակալության 
միջև 10 000 000 
եվրո գումարի 

չափով թիվ CAM 
1002 06 D 

ֆինանսավոր-
ման 

համաձայնագիրը 
հաստատելու 

մասին» 
հրամանագիր 

6․ Համաֆինանսավորվող դրամա-
շնորհների տրամադրում՝ 
արդիական ոռոգման պիլոտային 
ծրագրերի ներդրման և սարքա-
վորումներով ապահովման 
համար հիմնականում կներդրվեն 
պոմպային և ֆիլտրման համա-
կարգերի միասնական համա-
կարգեր: 

Հայաստանի 
Հանրապետու-

թյան 
էկոնոմիկայի 
նախարարու-

թյուն 
 

2022 թ․-ի 
ապրիլի  

3-րդ 
տասնօրյակ 

Հայաստանի 
Հանրապետու-

թյան և 
Զարգացման 
ֆրանսիական 
գործակալու-
թյան միջև  

10 000 000 եվրո 
գումարի չափով 
թիվ CAM 1002 

«Հայաստանի 
Հանրապետու-

թյան և 
Զարգացման 
ֆրանսիական 

գործակալության 
միջև 10 000 000 
եվրո գումարի 

չափով թիվ CAM 
1002 06 D 
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06 D 
ֆինանսավոր-

ման 
համաձայնագիր 

ֆինանսավոր-
ման 

համաձայնագիրը 
հաստատելու 

մասին» 
հրամանագիր 

7․ Աջակցություն գյուղացիական 
տնտեսությունների ֆինանսա-
վորման համար գրավադրման 
ֆոնդի ստեղծմանը. Ծրագիրը 
կաջակցի պիլոտային գործողու-
թյունների մեջ ներգրավված և 
ժամանակակից ոռոգման սարքա-
վորումների և տեղադրման 
ֆինանսավորման համար 
առևտրային վարկի համար 
դիմելու ցանկություն ունեցող 
ֆերմերների համար Գրավադրման 
ֆոնդի ստեղծմանը: 

Հայաստանի 
Հանրապետու-

թյան 
էկոնոմիկայի 
նախարարու-

թյուն 
 

2022 թ․-ի 
մայիսի  

3-րդ 
տասնօրյակ 

Հայաստանի 
Հանրապետու-

թյան և 
Զարգացման 
ֆրանսիական 
գործակալու-
թյան միջև  

10 000 000 եվրո 
գումարի չափով 
թիվ CAM 1002 

06 D 
ֆինանսավոր-

ման 
համաձայնագիր 

«Հայաստանի 
Հանրապետու-

թյան և 
Զարգացման 
ֆրանսիական 

գործակալության 
միջև 10 000 000 
եվրո գումարի 

չափով թիվ CAM 
1002 06 D 

ֆինանսավոր-
ման 

համաձայնագիրը 
հաստատելու 

մասին» 
հրամանագիր 

8․ Աջակցություն հողերի կոնսոլի-
դացիայի ֆոնդի ստեղծմանը․ 
Ծրագիրը կաջակցի պիլոտային 
տարածքներում հողերի խոշորաց-
ման և կոնսոլիդացիայի գործըն-
թացին՝ խրախուսելով ֆերմերնե-
րին վերավաճառք / վարձակա-
լություն (կամ փոխանակում) 
իրականացնել՝ հողը չօգտա-
գործող կամ բացակայող 
սեփականատերերից: 

Հայաստանի 
Հանրապետու-

թյան 
էկոնոմիկայի 
նախարարու-

թյուն 
 

2022 թ․-ի 
նոյեմբերի  

3-րդ 
տասնօրյակ 

Հայաստանի 
Հանրապետու-

թյան և 
Զարգացման 
ֆրանսիական 
գործակալու-
թյան միջև  

10 000 000 եվրո 
գումարի չափով 
թիվ CAM 1002 

06 D 
ֆինանսավոր-

ման 
համաձայնագիր 

«Հայաստանի 
Հանրապետու-

թյան և 
Զարգացման 
ֆրանսիական 

գործակալության 
միջև 10 000 000 
եվրո գումարի 

չափով թիվ CAM 
1002 06 D 

ֆինանսավոր-
ման 

համաձայնագիրը 
հաստատելու 

մասին» 
հրամանագիր 

9. Հաղորդակցություն և ծրագրի 
կառավարում. Այն ներառում է 
Ծրագրին առնչվող ինստիտու-
ցիոնալ հաղորդակցության 
գործողություններ և Ծրագրի 
կառավարում:  
Կազմվելու է հաղորդակցության, 
իրականացված միջոցառումների 

Հայաստանի 
Հանրապետու-

թյան 
էկոնոմիկայի 
նախարարու-

թյուն 
 

Հայաստանի 
Հանրապետու-

2022 թ․-ի 
փետրվարի 

3-րդ 
տասնօրյակ 

«Հայաստանի 
Հանրապետու-

թյան և 
Զարգացման 
ֆրանսիական 
գործակալու-
թյան միջև 

Վեդու 

«Հայաստանի 
Հանրապետու-

թյան և 
Զարգացման 
ֆրանսիական 

գործակալության 
միջև 10 000 000 
եվրո գումարի 

չափով թիվ CAM 
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մոնիթորինգի և  գնահատման 
պլան:  

թյան 
տարածքային 

կառավարման և 
ենթակառուց-

վածքների 
նախարարության 
ջրային կոմիտե 

ջրամբարի 
կառուցման 

համար 
գործակալու-
թյան կողմից 
Հայաստանի 

Հանրապետու-
թյանը 

տրամադրված 
75 մլն եվրոյի 

վարկի 
գումարից (CAM 

1002 01 Y) 

1002 06 D 
ֆինանսավոր-

ման 
համաձայնագիրը 

հաստատելու 
մասին» 

հրամանագիր 

10․ Պետական քաղաքականություն 
և բարեփոխումներ. Ուղղված են 
ջրային ռեսուրսների կառավար-
մանը և ոռոգման արդյունավե-
տության բարձրացմանը: 
ՋԿ-ն ընդլայնված համակարգման 
և հետևողականության ապահով-
ման նպատակով՝ մասնագիտա-
կան հմտությունների, ուսուցման 
և տեխնիկական գիտելիքների 
փոխանակման միջոցով՝ 
աջակցություն կստանա ջրային 
ռեսուրսների համապարփակ 
կառավարումը խթանելու, 
ոռոգման ոլորտում ներգրավված, 
տարբեր պետական կառույցների  
հետ համագործակցող միջազգա-
յին վարկատուների հետ ոլորտա-
յին քաղաքականության երկխո-
սության հարթակ ստեղծելու 
հարցերում: 

Հայաստանի 
Հանրապետու-

թյան 
տարածքային 

կառավարման և 
ենթակառուց-

վածքների 
նախարարության 
ջրային կոմիտե և 

Հայաստանի 
տարածքային 
զարգացման 

հիմնադրամ կամ 
վերջինիս 

իրավահաջորդը 

2021 թ․-ի 
նոյեմբերի  

3-րդ 
տասնօրյակ 

Հայաստանի 
Հանրապետու-

թյան և 
Զարգացման 
ֆրանսիական 
գործակալու-
թյան միջև  

10 000 000 եվրո 
գումարի չափով 
թիվ CAM 1002 

06 D 
ֆինանսավոր-

ման 
համաձայնագիր 

«Հայաստանի 
Հանրապետու-

թյան և 
Զարգացման 
ֆրանսիական 

գործակալության 
միջև 10 000 000 
եվրո գումարի 

չափով թիվ CAM 
1002 06 D 

ֆինանսավոր-
ման 

համաձայնագիրը 
հաստատելու 

մասին» 
հրամանագիր 

11․ Ջրային ռեսուրսների և ոռոգման 
ցանցերի տեխնիկական, ինստի-
տուցիոնալ և սոցիալական 
ինժեներիա. Տեխնիկական 
աջակցություն կտրամադրի 
(մասնագիտական հմտություն-
ների, ուսուցման և տեխնիկական 
գիտելիքների փոխանակման 
տեսքով) ՏԿԵՆ-ի ՋԿ-ին այնպիսի 
առանցքային խնդիրների վերա-
բերյալ, ինչպիսիք են ջրամբար-
ների շահագործումը և դրանց 
նկատմամբ մոնիթորինգը՝ համա-
ձայն Ինտեգրացված ջրային 

Հայաստանի 
Հանրապետու-

թյան 
տարածքային 

կառավարման և 
ենթակառուց-

վածքների 
նախարարության 
ջրային կոմիտե և 

Հայաստանի 
տարածքային 
զարգացման 

հիմնադրամ կամ 

2022 թ․-ի 
մարտի  

3-րդ 
տասնօրյակ 

Հայաստանի 
Հանրապետու-

թյան և 
Զարգացման 
ֆրանսիական 
գործակալու-
թյան միջև  

10 000 000 եվրո 
գումարի չափով 
թիվ CAM 1002 

06 D 
ֆինանսավոր-

ման 
համաձայնագիր 

«Հայաստանի 
Հանրապետու-

թյան և 
Զարգացման 
ֆրանսիական 

գործակալության 
միջև 10 000 000 
եվրո գումարի 

չափով թիվ CAM 
1002 06 D 

ֆինանսավոր-
ման 

համաձայնագիրը 
հաստատելու 
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պաշարների կառավարման 
(ԻՋՊԿ) մոտեցման և ԵՄ բնա-
պահպանական, սոցիալական և 
անվտանգության չափանիշների, 
տվյալների հավաքման, քարտե-
զագրման և տեղեկատվության 
վերլուծություննների (աշխարհա-
գրական տեղեկատվական համա-
կարգ (ԱՏՀ), շահագործման և 
պահպանության գործողություն-
ների վերակազմակերպում, 
ֆինանսական կառավարման և 
հաշվարկային համակարգ, ժամա-
նակակից ոռոգման տեխնո-
լոգիաների ներդրում և այլն): 

վերջինիս 
իրավահաջորդը 

մասին» 
հրամանագիր 

12․ Ուսուցման, տեղեկատվության և 
մոնիթորինգի համակարգի 
ֆինանսավորում. Ծրագիրը 
ֆինանսավորելու է ուսումնասի-
րությունները, հետազոտություն-
ները և փորձաքննությունը՝ առկա 
գործիքները և ջրային հաշվեկշռի 
մոդելավորման մեթոդները զար-
գացնելու լուծումներ առաջադրե-
լու համար՝ ջրային պաշարների 
(ներառյալ՝ ստորերկրյա ջրերը) 
վրա ջրամբարների ազդեցու-
թյունը գնահատելու և ջրային 
ռեսուրսների վերահսկման 
գործիքներ և մեխանիզմներ 
ստեղծելու (առկայություն, 
օգտագործում, կանխատեսում, 
ազդեցություն) նպատակով՝ օգտա-
գործելով Վեդին որպես ինտե-
գրացված պիլոտային տարածք: Այն 
նաև խրախուսում է ավելի սերտ 
համագործակցություն ՀՀ շրջակա 
միջավայրի նախարարության 
(ՇՄՆ) հետ՝ տվյալներն ի մի բերելու 
և ԻՋՊԿ քաղաքականության 
համակարգման հարցում: 

Հայաստանի 
Հանրապետու-

թյան 
տարածքային 

կառավարման և 
ենթակառուց-

վածքների 
նախարարության 
ջրային կոմիտե և 

Հայաստանի 
տարածքային 
զարգացման 

հիմնադրամ կամ 
վերջինիս 

իրավահաջորդը 

2021 թ․-ի 
նոյեմբերի  

3-րդ 
տասնօրյակ 

Հայաստանի 
Հանրապետու-

թյան և 
Զարգացման 
ֆրանսիական 
գործակալու-
թյան միջև  

10 000 000 եվրո 
գումարի չափով 
թիվ CAM 1002 

06 D 
ֆինանսավոր-

ման 
համաձայնագիր 

«Հայաստանի 
Հանրապետու-

թյան և 
Զարգացման 
ֆրանսիական 

գործակալության 
միջև 10 000 000 
եվրո գումարի 

չափով թիվ CAM 
1002 06 D 

ֆինանսավոր-
ման 

համաձայնագիրը 
հաստատելու 

մասին» 
հրամանագիր 

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 
  ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ  ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ 
                  ՂԵԿԱՎԱՐ                                                     Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 

 


		2021-10-28T09:31:03+0400




