
                                                                                                            Հավելված N 5 
                                                                                                    ՀՀ կառավարության 2020 թվականի 

                                                                                                    նոյեմբերի 26-ի N 1877  - Ն  որոշման 
 
 
 
 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2019 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 26-Ի ԹԻՎ 1919-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ 
 N 9 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ N 9․11 ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ ԵՎ N 9.1 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ N 9․1.11 ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

  ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐԸ 
 

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

        
    Ծրագրի դասիչը Ծրագրի անվանումը  

1022  Գյուղատնտեսության խթանման ծրագիր 

 

 Ծրագրի դասիչը`  1022 Ցուցանիշների փոփոխությունը 
(ավելացումները նշված են դրական 

նշանով, իսկ նվազեցումները` 
փակագծերում) 

 

 Միջոցառման դասիչը`  12004 տարի 

 

 Միջոցառման անվանումը`  Գյուղատնտեսական հումքի մթերումների (գնումների) նպատակով 
ագրովերամշակման ոլորտին տրամադրվող վարկերի 
տոկոսադրույքների սուբսիդավորում 

  



 2

 

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

 

 Միջոցառման տեսակը`  Տրանսֆերտների տրամադրում 

 

Շահառուների ընտրության 
չափանիշները 

ՀՀ ագրովերամշակող ընկերություններ՝ ընտրված համաձայն ՀՀ 
կառավարության 2019 թվականի փետրվարի 28-ի 201-Լ որոշման 

 

 Արդյունքի չափորոշիչներ  

 

Սուբսիդավորվող տնտեսավարող սուբյեկտներ, վարկառու   

 

Նախորդ տարիներից սուբսիդավորվող տնտեսավարող սուբյեկտներ, վարկառու   

 

 Միջոցառման վրա կատարվող ծախսը (հազ. դրամ)                                                                
(55,500.0) 

 

    

 

Ծրագրի դասիչը Ծրագրի անվանումը   

 

1116 Անասնաբուժական ծառայություններ   

 

    

 

    

 

 Ծրագրի դասիչը`  1116 Ցուցանիշների փոփոխությունը 
(ավելացումները նշված են դրական 

նշանով, իսկ նվազեցումները` 
փակագծերում) 

 

 Միջոցառման դասիչը`  11001 
տարի 

 

 Միջոցառման անվանումը`  Գյուղատնտեսական կենդանիների պատվաստում   
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 Նկարագրությունը`  Անասնաբուժական ծառայության հակահամաճարակային 
միջոցառումների, կենդանիների հիվանդությունների կանխարգելման 
աշխատանքների կազմակերպում և համակարգում, անհրաժեշտ 
նյութերի ձեռքբերում: 

 

 Միջոցառման տեսակը`  Ծառայությունների մատուցում 

 

Միջոցառումն իրականացնողի 
անվանումը  

Համապատասխան ծառայություն մատուցող կազմակերպություններ 

 
 Արդյունքի չափորոշիչներ  

 
 Ախտորոշման միջոցառումների քանակը, այդ թվում, հատ    

 
 բրուցելոզ, հատ    

 
  տուբերկուլինիզացիա,հատ    

 
 լեյկոզ, հատ    

 
 խլնախտ, հատ    

 
 Կանխարգելիչ (պատվաստումներ) միջոցառումների քանակը, այդ թվում, հատ    

 
 դաբաղ, հատ    

 
 սիբիրախտ, հատ    

 
 Էմկար, հատ    

 
 հանգուցավոր մաշկաբորբ, հատ    

 
 խոզերի դասական ժանտախտ, հատ    

 
 թռչունների Նյուքասլ /կեղծ ժանտախտ/, հատ    

 

 Նախատեսված անասնագլխաքանակի վարակամերժության աստիճանը ընդհանուր անասնագլխաքանակի մեջ 
ըստ հիվանդությունների, տոկոս  

  

 
 բրուցելոզով հիվանդացած խ.ե.կ., տոկոս    

 
 բրուցելոզով հիվանդացած մ.ե.կ., տոկոս    

 
 տուբերկուլոզով հիվանդացած խ.ե.կ., տոկոս    

 
 լեյկոզով հիվանդացած խ.ե.կ., տոկոս    

 
 դաբաղով հիվանդացած կենդանիներ , տոկոս    
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 սիբիրախտով հիվանդացած խ.ե.կ., մ.ե.կ. , տոկոս    

 
 խշխշան պալարով հիվանդացած խ.ե.կ, տոկոս    

 
 մեղուների վարրոատոզ, տոկոս    

 
 Միջոցառումների իրականացման պարբերականությունը ըստ հիվանդությունների,անգամ    

 
 բրուցելոզ, անգամ    

 
 լեյկոզ, անգամ    

 
 տուբերկուլոզ , անգամ    

 
 խլնախտ, անգամ    

 
 դաբաղ, անգամ    

 
 սիբիրախտ, անգամ    

 
 նոդուլյար մաշկաբորբ, անգամ    

 
 էմկար, անգամ    

 
 խոզերի դասական ժանտախտ, անգամ    

 
 թռչունների Նյուքասլ /կեղծ ժանտախտ/, անգամ    

 

Միջոցառման վրա կատարվող ծախսը 
(հազ. դրամ) 

  
                                                55,500.0  

 
  
 

 
Ծրագրի դասիչը Ծրագրի անվանումը  

1187 Գյուղատնտեսության արդիականացման ծրագիր 

    

 

 Ծրագրի դասիչը`  

1187 

Ցուցանիշների փոփոխությունը 
(ավելացումները նշված են դրական 

նշանով, իսկ նվազեցումները` 
փակագծերում) 

 

 Միջոցառման դասիչը`  12003 տարի 
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 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 2017թ մարտի 16-ի N  11-31 արձանագրային 
որոշմամբ հաստատված ծրագրի և ֆինանսական կառույցների 
կողմից հաստատված համապատասխան չափանիշների 

 

 Արդյունքի չափորոշիչներ  

 

    

 

Սուբսիդավորվող տնտեսավարող սուբյեկտներ, վարկառու 150  

 

Նախորդ տարիներից սուբսիդավորվող տնտեսավարող սուբյեկտներ, վարկառու   

 

 Միջոցառման վրա կատարվող ծախսը (հազ. դրամ)                                                  75,000.0  

 
  
 Ծրագրի դասիչը`  

1187 

Ցուցանիշների փոփոխությունը 
(ավելացումները նշված են դրական 

նշանով, իսկ նվազեցումները` 
փակագծերում) 

 

 Միջոցառման դասիչը`  12004 տարի 

 

 Միջոցառման անվանումը`  Հայաստանի Հանրապետության ագրոպարենային ոլորտի 
սարքավորումների ֆինանսական վարձակալության՝ լիզինգի 
պետական աջակցության ծրագիր   

 

 Նկարագրությունը`  Ագրոպարենային ոլորտի սարքավորումների  տրամադրման լիզինգի 
տոկոսադրույքների սուբսիդավորում 

 

 Միջոցառման տեսակը`   Տրանսֆերտների տրամադրում 
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 Շահառուների ընտրության 
չափանիշները  

ՀՀ գյուղատնտեսական տնտեսավարողներ՝ ընտրված համաձայն ՀՀ 
կառավարության 19.07.2018թ. թիվ 893-Լ որոշմամբ հաստատված 
ծրագրի և 
ֆինանսական կառույցների կողմից հաստատված համապատասխան 
չափանիշների 

 

 Արդյունքի չափորոշիչներ  

 

Սուբսիդավորվող տնտեսավարող սուբյեկտներ, վարկառու   

 

Նախորդ տարիներից սուբսիդավորվող տնտեսավարող սուբյեկտներ, վարկառու   

 

 Միջոցառման վրա կատարվող ծախսը (հազ. դրամ)                                                 (75,000.0) 

 

  
 

 Ծրագրի դասիչը`  

 1187  

Ցուցանիշների փոփոխությունը 
(ավելացումները նշված են դրական 

նշանով, իսկ նվազեցումները` 
փակագծերում) 

 

 Միջոցառման դասիչը`   12008   տարի  

 Միջոցառման անվանումը`   Հայաստանի Հանրապետությունում 2019-2024 թվականների 
տավարաբուծության զարգացման ծրագիր  

  

 Նկարագրությունը`   Հանրապետությունում  խոշոր եղջերավոր տոհմային կենդանիների  
 
ձեռքբերման համար տրմադրվող նպատակային վարկերի 
տոկոսադրույքների սուբսիդավորում  

  

 Միջոցառման տեսակը`   Տրանսֆերտների տրամադրում    
 Շահառուների ընտրության 
չափանիշները  

 ՀՀ գյուղատնտեսական տնտեսավարողներ՛ ընտրված համաձայն՛  
ՀՀ կառավարության 2019թ. մարտի  29-ի N 327-Լ որոշմամբ 
հավանության արժանացած ծրագրի և ֆինանսական կառույցների 
կողմից հաստատված համապատասխան չափանիշների  

  

 Արդյունքի չափորոշիչներ    
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 Ձեռք բերվող խոշոր եղջերավոր տոհմային կենդանիների քանակ, գլուխ  
                                                    (100.0) 

 Նախորդ տարիներին ձեռք բերված՛ 2020 թվականին սուբսիդավորվող խոշոր եղջերավոր տոհմային 
կենդանիների քանակ, գլուխ                                                       100.0  

 

 Միջոցառման վրա կատարվող ծախսը (հազ. դրամ)    

 Ծրագրի դասիչը Ծրագրի անվանումը  

 
1224  Ճգնաժամերի հակազդման և արտակարգ իրավիճակների 

հետևանքների նվազեցման և վերացման ծրագիր 

 

 Ծրագրի դասիչը`  1224 Ցուցանիշների փոփոխությունը 
(ավելացումները նշված են դրական 

նշանով, իսկ նվազեցումները` 
փակագծերում) 

 

 Միջոցառման դասիչը`  11001 տարի 

 

 Միջոցառման անվանումը`  Կորոնավիրուսով (COVID-19) պայմանավորված մեկուսացված 
անձանց կեցության ապահովում 

  

 Նկարագրությունը`  Կորոնավիրուսի (COVID-19)վարակման կանխարգելման նպատակով  
մեկուսացման մեջ գտնվող անձանց կեցության ապահովում 

  

 Միջոցառման տեսակը`   Ծառայությունների մատուցում    
 Միջոցառումն իրականացնողի 
անվանումը`  Մասնագիտացված միավոր  

  
 Արդյունքի չափորոշիչներ    
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 Միջոցառման վրա կատարվող ծախսը (հազ. դրամ)                                                             
1,444,059.0  

 

 

 Ծրագրի դասիչը`  

1224 

Ցուցանիշների փոփոխությունը 
(ավելացումները նշված են դրական 

նշանով, իսկ նվազեցումները` 
փակագծերում) 

 

 Միջոցառման դասիչը`  12007 տարի 

 

 Միջոցառման անվանումը`  Կորոնավիրուսի (COVID-19) տնտեսական հետևանքների չեզոքացման  
24-րդ միջոցառման շրջանակներում Վայոց ձորի մարզից մթերվող 
խաղողի գնի մի մասի սուբսիդավորման տրամադրում 

  
 

 Նկարագրությունը`  Վայոց ձորի մարզի խաղող մթերող (գնող) տնտեսավարող 
սուբյեկտին մթերված խաղողի գնի սուբսիդավորում 

 

 Միջոցառման տեսակը`  Տրանսֆերտների տրամադրում 

 

 Շահառուների ընտրության 
չափանիշները  

ՀՀ կառավարության 2020 թվականի օգոստոսի 13-ի N 1355-Լ 
որոշմանը համապատասխանող տնտեսավարողներ 

 

 Արդյունքի չափորոշիչներ  

 

Սուբսիդավորման ենթակա մթերվող խաղողի քանակ, տոննա 4000 

 Միջոցառման վրա կատարվող ծախսը (հազ. դրամ)                                                               
280,000.0  

 

 

 Ծրագրի դասիչը`  

1224 

Ցուցանիշների փոփոխությունը 
(ավելացումները նշված են դրական 

նշանով, իսկ նվազեցումները` 
փակագծերում) 

 

 Միջոցառման դասիչը`  12002 տարի 
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 Միջոցառման անվանումը`  Կորոնավիրուսի (COVID-19) տնտեսական հետևանքների չեզոքացման 
աջակցության տրամադրում 

   

 Նկարագրությունը`  Կորոնավիրուսի (COVID-19)  տնտեսական հետևանքների 
չեզոքացման նպատակով օժանդակության տրամադրում 

 

 Միջոցառման տեսակը`  Տրանսֆերտների տրամադրում 

 

 Շահառուների ընտրության 
չափանիշները  

ՀՀ կառավարության որոշումներով հաստատված Կորոնավիրուսի 
(COVID-19) տնտեսական հետևանքների չեզոքացման 
միջոցառումների պահանջներին համապատասխանող 
տնտեսավարողներ (սուբյեկտներ) 

 

 Արդյունքի չափորոշիչներ  

 

Սուբսիդավորվող վարկերի քանակ, հատ   
 Միջոցառման վրա կատարվող ծախսը (հազ. դրամ)                                                            

(1,724,059.0) 

 
 
 

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2019 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 26-Ի N 1919-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 
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  Ծրագրի դասիչը՝ 1139 Ցուցանիշների փոփոխությունները 
(ավելացումները նշված են դրական նշանով) 

  Միջոցառման դասիչը՝ 11001  տարի 

  Միջոցառման անվանումը՝ ՀՀ կառավարության պահուստային ֆոնդ 

    Նկարագրությունը՝ 
ՀՀ պետական բյուջեում նախատեսված ելքերի լրացուցիչ ֆինանսա-
վորման՝ պետական բյուջեում չկանխատեսված ելքերի, ինչպես նաև բյուջե-
տային երաշխիքների ապահովման ելքերի ֆինանսավորման ապահովում 

  Միջոցառման տեսակը՝ Ծառայությունների մատուցում 
  Միջոցառումն իրականացնողի անվանումը  ՀՀ կառավարություն 
    Արդյունքի չափորոշիչներ 
  Միջոցառման վրա կատարվող ծախսը (հազ. դրամ)         55,500.0  

  
 
 
 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 
  ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ 
                 ՂԵԿԱՎԱՐ                                                                                                                                      Է. ԱՂԱՋԱՆՅԱՆ 
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