
Հավելված N 8 
                                 ՀՀ կառավարության 2022 թվականի 

                    օգոստոսի 24-ի N   1349 - Ն որոշման 

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2021 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 23-Ի N 2121-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ N 9.1 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ  
NN 9.1.8, 9.1.11, 9.1.26 ԵՎ 9.1.59 ԱՂՅՈՒՍԱԿՆԵՐՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐԸ 

   Աղյուսակ N 9.1.8 

 ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն  

 ՄԱՍ 1. ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՐՄՆԻ ԳԾՈՎ ԱՐԴՅՈՒՆՔԱՅԻՆ (ԿԱՏԱՐՈՂԱԿԱՆ) ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԸ    

 Ծրագրի դասիչը   Ծրագրի անվանումը    
 1049   Ճանապարհային ցանցի բարելավում    

    

 Ծրագրի միջոցառումները     
    
 Ծրագրի դասիչը  1049  Ցուցանիշների փոփոխությունը  

(ավելացումները նշված են դրական 
նշանով) 

 Միջոցառման դասիչը  21001   ինն ամիս  տարի 
 Միջոցառման անվանումը  Պետական նշանակության ավտոճանապարհների 

հիմնանորոգում 
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 Նկարագրությունը  Միջպետական, հանրապետական և մարզային նշանակության 
ավտոճանապարհների քայքայված ծածկի վերանորոգում, 
մաշված ծածկի փոխարինում 

 Միջոցառման տեսակը  Հանրության կողմից անմիջականորեն օգտագործվող 
ակտիվների հետ կապված միջոցառումներ 

 Միջոցառումն իրականացնողի 
անվանումը  

  Մասնագիտացված միավոր      

 Արդյունքի չափորոշիչներ    
 Միջոցառման վրա կատարվող ծախսը (հազ. դրամ)  40,563.5 5,551,808.2 

    
 Ծրագրի դասիչը   Ծրագրի անվանումը    
 1040  Կոշտ թափոնների կառավարում   

    

 Ծրագրի միջոցառումները     
    
 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  
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 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 կատարված ծախսը (հազ. դրամ)  (7,632.4) (22,000.0) 

    
 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  

    

 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 կատարված ծախսը (հազ. դրամ)  (61,062.1) (121,497.9) 
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 Ծրագրի դասիչը   Ծրագրի անվանումը    
1157 Քաղաքային զարգացում   

    

 Ծրագրի միջոցառումները     
 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 շին աշխատանքների տեխնիկական և հեղինակային հսկողություն, հատ  
(1) (1) 

 Միջոցառման վրա կատարված ծախսը (հազ. դրամ)  (40,075.8) (51,075.8) 
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 Ծրագրի դասիչը  1157  Ցուցանիշների փոփոխությունը 

(նվազեցումները նշված են 
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      

  Քաղաքի 72 փողոցների լուսավորության համակարգի արդիականացում ավտոմատ կառավարման 
համակարգով, լուսակետ, հատ  (250) (400) 

 Միջոցառման վրա կատարված ծախսը (հազ. դրամ)  (44,000.0) (54,234.2) 
    

   Աղյուսակ N 9.1.26  
 ՀՀ  տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարության ջրային կոմիտե    
 ՄԱՍ 1. ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՐՄՆԻ ԳԾՈՎ ԱՐԴՅՈՒՆՔԱՅԻՆ (ԿԱՏԱՐՈՂԱԿԱՆ) ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԸ    
    
 Ծրագրի դասիչը   Ծրագրի անվանումը    
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 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  

    

 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 

 Մասնագիտացված միավոր      

 Արդյունքի չափորոշիչներ    
 Միջոցառման վրա կատարված ծախսը (հազ. դրամ)  (5,576.9) (5,576.9) 

    
 Ծրագրի դասիչը 1004 Ցուցանիշների փոփոխությունը 

(նվազեցումները նշված են 
փակագծերում) 

 Միջոցառման դասիչը 11012  ինն ամիս   տարի  
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 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      

Ակտիվն օգտագործող կազմակերպու-
թյան (կազմակերպությունների) 
անվանումը (անվանումները) 

  Մասնագիտացված միավոր      

 Արդյունքի չափորոշիչներ    
 Միջոցառման վրա կատարված ծախսը (հազ. դրամ)  (1,139.5) (1,139.5) 

    
 Ծրագրի դասիչը  1004  Ցուցանիշների փոփոխությունը 

(նվազեցումները նշված են 
փակագծերում) 

 Միջոցառման դասիչը  12002   ինն ամիս   տարի  

 Միջոցառման անվանումը  Գերմանիայի զարգացման բանկի աջակցությամբ 
իրականացվող Ախուրյան գետի ջրային ռեսուրսների 
ինտեգրված կառավարման փուլ 1 ծրագրով Ջրաձոր գյուղի 
վերաբնակեցման համար   ենթակառուցվածքների և բնակելի 
տների կառուցում  

    

 Նկարագրությունը  Գերմանիայի զարգացման բանկի աջակցությամբ 
իրականացվող Ախուրյան գետի ջրային ռեսուրսների 
ինտեգրված կառավարման փուլ 1 ծրագիր  

    

 Միջոցառման տեսակը  Տրանսֆերտների տրամադրում      
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 Ակտիվն օգտագործող կազմա-
կերպությունների անվանումը 

 Մասնագիտացված միավոր      

 Արդյունքի չափորոշիչներ      

 Նոր կառուցվող բնակելի տներ, հատ    0 (3) 
 Միջոցառման վրա կատարված ծախսը (հազ. դրամ)  (323,792.5) (323,792.5) 

    
 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  

    

 Միջոցառման տեսակը  Պետական մարմինների կողմից օգտագործվող ոչ ֆինանսական 
ակտիվների հետ գործառնություններ  

    

 Ակտիվն օգտագործող կազմակերպու-
թյան (կազմակերպությունների) 
անվանումը (անվանումները) 

 Մասնագիտացված միավոր      

 Արդյունքի չափորոշիչներ      

 Նոր կառուցվող պատվարի  երկարություն, մ  (2) (2) 
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 Միջոցառման վրա կատարված ծախսը (հազ. դրամ)  (614,554.1) (883,874.4) 
    

 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    
 Միջոցառման վրա կատարված ծախսը (հազ. դրամ)  (1,145.8) (1,145.8) 
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 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      

 Միջոցառումն իրականացնողի 
անվանումը 

 Մասնագիտացված միավոր      

 Արդյունքի չափորոշիչներ      

 Նորոգվող ջրագծերի երկարություն, կմ  (1.5) (1.5) 
 Նորոգվող կոյուղագծերի երկարություն, կմ  (0.2) (0.2) 
 Նորոգվող տնային միացումներ, հատ  (94.0) (94.0) 
 Միջոցառման վրա կատարված ծախսը (հազ. դրամ)  (197,188.1) (197,188.1) 

    
 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 ենթակառուցվածքների 
հիմնանորոգում  

    

 Նկարագրությունը  Երևանի ջրամատակարարման ցանցի բարելավման 
աշխատանքներ  

    

 Միջոցառման տեսակը  Պետական մարմինների կողմից օգտագործվող ոչ ֆինանսական 
ակտիվների հետ գործառնություններ  

    

Ակտիվն օգտագործող կազմակերպու-
թյան (կազմակերպությունների) 
անվանումը (անվանումները) 

 Մասնագիտացված միավոր      

 Արդյունքի չափորոշիչներ      

 Նորոգվող ջրագծերի երկարություն, կմ  (1.0) (4.0) 
 Նորոգվող մուտքագծի երկարություն, կմ  (0.6) (2.6) 
 Նորոգվող տնային միացումներ, հատ  (25.0) (316.0) 
 Միջոցառման վրա կատարված ծախսը (հազ. դրամ)  (31,361.0) (106,805.5) 

    
 Ծրագրի դասիչը  1072  Ցուցանիշների փոփոխությունը 

(նվազեցումները նշված են 
փակագծերում) 

 Միջոցառման դասիչը  31005   ինն ամիս   տարի  
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 Միջոցառման անվանումը  Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ 
իրականացվող Լոռու (Վանաձորի) մարզի ջրամատակարարման 
և ջրահեռացման համակարգերի վերականգնման ծրագիր՝ 
երկրորդ փուլ  

    

 Նկարագրությունը  Վանաձորի ջրամատակարարման և ջրահեռացման 
համակարգերի մասնակի վերականգնում  

    

 Միջոցառման տեսակը  Պետական մարմինների կողմից օգտագործվող ոչ ֆինանսական 
ակտիվների հետ գործառնություններ  

    

Ակտիվն օգտագործող կազմակերպու-
թյան (կազմակերպությունների) 
անվանումը (անվանումները) 

 Մասնագիտացված միավոր      

 Արդյունքի չափորոշիչներ      

 Նորոգվող ջրագծերի երկարություն, կմ  (3.2) (3.2) 
 Նորոգվող կոյուղագծերի երկարություն, կմ  (0.5) (0.5) 
 Նորոգվող տնային միացումներ, հատ  (144.0) (144.0) 
 Միջոցառման վրա կատարված ծախսը (հազ. դրամ)  (43,023.5) (43,023.5) 

    
   Աղյուսակ N 9.1.11  
  ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն    
 ՄԱՍ 1. ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՐՄՆԻ ԳԾՈՎ ԱՐԴՅՈՒՆՔԱՅԻՆ (ԿԱՏԱՐՈՂԱԿԱՆ) ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԸ    
    
    
 Ծրագրի դասիչը   Ծրագրի անվանումը    
 1190   Զբոսաշրջության զարգացման ծրագիր    
    
 Ծրագրի միջոցառումները  
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 Ծրագրի դասիչը  1190  Ցուցանիշների փոփոխությունը 

(նվազեցումները նշված են 
փակագծերում)  

 Միջոցառման դասիչը  12001   ինն ամիս   տարի  
 Միջոցառման անվանումը  Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող 

Տեղական տնտեսության և ենթակառուցվածքների զարգացման  
ծրագրի շրջանակներում ՀՀ տարբեր մարզերում 
զբոսաշրջության հետ կապված ենթակառուցվածքների 
բարելավմանն ուղղված միջոցառումներ  

    

 Նկարագրությունը  Ընտրված մարզերում զբոսաշրջության հետ կապված 
ենթակառուցվածքների, այդ թվում` ճանապարհների, 
ավտոկայանատեղերի, ջրամատակարարման համակարգերի, 
լուսավորության վերանորոգում և նորովի կառուցում  

    

 Միջոցառման տեսակը  Տրանսֆերտների տրամադրում      

 Միջոցառումն իրականացնողի 
անվանումը  

 Մասնագիտացված միավոր      

 Արդյունքի չափորոշիչներ      

 Միջոցառման վրա կատարվող ծախսը (հազ. դրամ)  - (89,809.9) 
    

   Աղյուսակ N 9.1.59 
ՀՀ կառավարություն  

 ՄԱՍ 1. ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՐՄՆԻ ԳԾՈՎ ԱՐԴՅՈՒՆՔԱՅԻՆ (ԿԱՏԱՐՈՂԱԿԱՆ) ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԸ    
 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  21001   ինն ամիս  տարի 
 Միջոցառման անվանումը  Պետական նշանակության ավտոճանապարհների 

հիմնանորոգում 
    

 Նկարագրությունը  Միջպետական, հանրապետական և մարզային նշանակության 
ավտոճանապարհների քայքայված ծածկի վերանորոգում, 
մաշված ծածկի փոխարինում 

 Միջոցառման տեսակը  Հանրության կողմից անմիջականորեն օգտագործվող 
ակտիվների հետ կապված միջոցառումներ 

 Միջոցառումն իրականացնողի 
անվանումը  

  Մասնագիտացված միավոր      

 Արդյունքի չափորոշիչներ      

 Միջոցառման վրա կատարվող ծախսը (հազ. դրամ)  (40,563.5) (106,582.4) 
    

 Ծրագրի դասիչը  1139  Ցուցանիշների փոփոխությունը  
(ավելացումները նշված են դրական 

նշանով, իսկ նվազեցումները` 
փակագծերում) 

 Միջոցառման դասիչը  11001   ինն ամիս  տարի 
 Միջոցառման անվանումը  ՀՀ կառավարության պահուստային ֆոնդ      
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 Նկարագրությունը  ՀՀ պետական բյուջեում նախատեսված ելքերի լրացուցիչ 
ֆինանսավորման, պետական բյուջեում չկանխատեսված ելքերի, 
ինչպես նաև բյուջետային երաշխիքների ապահովման ելքերի 
ֆինանսավորման ապահովում  

 Միջոցառման տեսակը  Ծառայությունների մատուցում  
 Արդյունքի չափորոշիչներ      

 Միջոցառման վրա կատարվող ծախսը (հազ. դրամ)  1,370,551.7 (3,544,061.8) 
 

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 
  ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ 

                   ՂԵԿԱՎԱՐԻ ՏԵՂԱԿԱԼ                                                           Բ. ԲԱԴԱԼՅԱՆ 
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