
Հավելված N 8 
                          ՀՀ կառավարության 2021 թվականի 
                      նոյեմբերի 4-ի N 1810 - Ն որոշման 

Աղյուսակ N 1 
   

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2020 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 30-Ի N 2215-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ  
N 9 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ N 9.8 ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

 
ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվաքների  նախարարություն 

 

   
  

 Աղյուսակ 9.8 
 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`   11007   տարի  
 Միջոցառման անվանումը`   Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ 

իրականացվող՝ Ախուրյան գետի ջրային ռեսուրսների 
ինտեգրացված կառավարում ծրագրի խորհրդատվություն և 
կառավարում  

  

 Նկարագրությունը`   Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ 
իրականացվող՝ Ախուրյան գետի ջրային ռեսուրսների 
ինտեգրացված կառավարում ծրագրի համակարգում և 
ղեկավարում  
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 Միջոցառման տեսակը`   Ծառայությունների մատուցում    
 Միջոցառումն իրականացնողի 
անվանումը՝  

 Մասնագիտացված միավոր    

 Արդյունքի չափորոշիչներ    
 Կառավարվող/վերահսկվող պայմանագրերի քանակը (հատ)    
 Միջոցառման վրա կատարվող ծախսը (հազ. դրամ)  (93,700.0) 
      
      
 Ծրագրի դասիչը`   1004  Ցուցանիշների փոփոխությունը 

(նվազեցումները նշված են 
փակագծերում) 

 Միջոցառման դասիչը`   11011   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`  

 Մասնագիտացված միավոր    

 Արդյունքի չափորոշիչներ    
 Կառավարվող/վերահսկվող պայմանագրերի քանակը (հատ)    
 Միջոցառման վրա կատարվող ծախսը (հազ. դրամ)  (54,476.5) 
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 Ծրագրի դասիչը`   1004  Ցուցանիշների փոփոխությունը 
(ավելացումները նշված են 

դրական նշանով) 
 Միջոցառման դասիչը`   12001   տարի  
 Միջոցառման անվանումը`   Աջակցություն ոռոգման համակարգի առողջացմանը    
 Նկարագրությունը`   Աջակցություն ոռոգման համակարգի ընկերությունների 

ֆինանսական կենսունակության բարելավման նպատակով 
իրականացվող միջոցառումներին  

  

 Միջոցառման տեսակը`   Տրանսֆերտների տրամադրում    
 Շահառուների ընտրության 
չափորոշիչները՝  

 Ոռոգման համակարգի ընկերություններ    

 Արդյունքի չափորոշիչներ    
 Շահառու ոռոգման համակարգի ընկերությունների թիվը    
 Միջոցառման վրա կատարվող ծախսը (հազ. դրամ)  963,903.7 
      
      
 Ծրագրի դասիչը`   1004  Ցուցանիշների փոփոխությունը 

(նվազեցումները նշված են 
փակագծերում) 

 Միջոցառման դասիչը`  31002  տարի  
 Միջոցառման անվանումը`   Ոռոգման համակարգերի հիմնանորոգում   
 Նկարագրությունը`   Ոռոգման համակարգերի հիմնանորոգում   
 Միջոցառման տեսակը`   Պետական մարմինների կողմից օգտագործվող ոչ ֆինանսական 

ակտիվների հետ գործառնություններ  
  

 Ակտիվն օգտագործող 
կազմակերպության անվանումը՝  

 ՀՀ ՏԿԵՆ ջրային կոմիտե    

 Արդյունքի չափորոշիչներ    
Ինքնաշատրվանող հորեր (հատ) (15.0) 
 Միջոցառման վրա կատարվող ծախսը (հազ. դրամ)  (11,105.2) 
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 Ծրագրի դասիչը`   1004  Ցուցանիշների փոփոխությունը 
(նվազեցումները նշված են 

փակագծերում) 
 Միջոցառման դասիչը`   31007   տարի  
 Միջոցառման անվանումը`   Ջրային տնտեսության հիդրոտեխնիկական սարքավորումների 

տեղադրման աշխատանքներ  
  

 Նկարագրությունը`   Ոռոգման համակարգերի ջրանցքների բաժանարար կետերը 
SCADA համակարգով հագեցած ջրաչափական 
սարքավորումներով կահավորում  

  

 Միջոցառման տեսակը`   Պետական մարմինների կողմից օգտագործվող ոչ ֆինանսական 
ակտիվների հետ գործառնություններ  

  

 Ակտիվն օգտագործող 
կազմակերպության անվանումը`  

 ՀՀ ՏԿԵՆ ջրային կոմիտե    

 Արդյունքի չափորոշիչներ    
 Ջրաչափական սարքավորումների քանակը (հատ)  (300.0) 
 Միջոցառման վրա կատարվող ծախսը (հազ. դրամ)  (161,976.9) 
      
 Ծրագրի դասիչը`   1004  Ցուցանիշների փոփոխությունը 

(նվազեցումները նշված են 
փակագծերում) 

 Միջոցառման դասիչը`   31010   տարի  
 Միջոցառման անվանումը`   Հերհերի ջրամբարից ինքնահոս ջրատարի կառուցում    
 Նկարագրությունը`   Հերհերի ջրամբարից ինքնահոս ջրատարի կառուցման համար 

նախագծերի և աշխատանքների ձեռքբերում  
  

 Միջոցառման տեսակը`   Պետական մարմինների կողմից օգտագործվող ոչ ֆինանսական 
ակտիվների հետ գործառնություններ  

  

 Ակտիվն օգտագործող 
կազմակերպության(ների) 
անվանում(ները)` 

 ՀՀ ՏԿԵՆ ջրային կոմիտե    
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 Արդյունքի չափորոշիչներ    
 Կառուցվող ջրատար (կմ)  (1.8) 
 Միջոցառման վրա կատարվող ծախսը (հազ. դրամ)  (386,345.1) 
      
      
 Ծրագրի դասիչը    Ծրագրի անվանումը     
 1072   Ջրամատակարարման  և ջրահեռացման բարելավում  
      
 Ծրագրի միջոցառումները  
      
      
 Ծրագրի դասիչը`   1072  Ցուցանիշների փոփոխությունը 

(նվազեցումները նշված են 
փակագծերում) 

 Միջոցառման դասիչը`   31001   տարի  
 Միջոցառման անվանումը`  Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրակա-

նացվող՝ ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածք-
ների վերականգնման ծրագրի երրորդ փուլի շրջանակներում ջրամա-
տակարարման 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 ջրագծերի երկարությունը (կմ)    
 Նորոգվող կոյուղագծերի երկարությունը (կմ)    
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 Նորոգվող տնային միացումներ (հատ)    
 Միջոցառման վրա կատարվող ծախսը (հազ. դրամ)  (136,200.0) 
      
 Ծրագրի դասիչը`   1072  Ցուցանիշների փոփոխությունը 

(նվազեցումները նշված են 
փակագծերում) 

 Միջոցառման դասիչը`   31004   տարի  
 Միջոցառման անվանումը`  Եվրոպական միության հարևանության ներդրումային ծրագրի աջակցու-

թյամբ 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 
կազմակերպության(ների) 
անվանում(ները)`  

 Մասնագիտացված միավոր    

 Արդյունքի չափորոշիչներ    
 Նորոգվող ջրագծերի երկարությունը (կմ)    
 Նորոգվող մուտքագծի երկարությունը (կմ)    
 Նորոգվող տնային միացումները (հատ)    
 Միջոցառման վրա կատարվող ծախսը (հազ. դրամ)  (120,100.0)   
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Աղյուսակ N 2 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2020 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 30-Ի N 2215-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ  
N 9.1 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ N 9.1.26 ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ  

   

ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարության ջրային կոմիտե    
 Աղյուսակ 9.1.26 

 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`   11007   տարի  
 Միջոցառման անվանումը`  Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ 

իրականացվող՝ Ախուրյան գետի ջրային ռեսուրսների ինտեգրացված 
կառավարում ծրագրի խորհրդատվություն և կառավարում  

  

 Նկարագրությունը`   Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ 
իրականացվող՝ Ախուրյան գետի ջրային ռեսուրսների ինտեգրացված 
կառավարում ծրագրի համակարգում և ղեկավարում  

  

 Միջոցառման տեսակը`   Ծառայությունների մատուցում    
 Միջոցառումն իրականացնողի 
անվանումը՝  

 Մասնագիտացված միավոր    

 Արդյունքի չափորոշիչներ    
 Կառավարվող/վերահսկվող պայմանագրերի քանակը (հատ)    
 Միջոցառման վրա կատարվող ծախսը (հազ. դրամ)  (93,700.0) 
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 Ծրագրի դասիչը`   1004  Ցուցանիշների փոփոխությունը 

(նվազեցումները նշված են 
փակագծերում) 

 Միջոցառման դասիչը`   11011   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`  

 Մասնագիտացված միավոր    

 Արդյունքի չափորոշիչներ    
 Կառավարվող/վերահսկվող պայմանագրերի քանակը (հատ)    
 Միջոցառման վրա կատարվող ծախսը (հազ. դրամ)  (54,476.5) 
      
      
 Ծրագրի դասիչը`   1004  Ցուցանիշների փոփոխությունը 

(ավելացումները նշված են 
դրական նշանով) 

 Միջոցառման դասիչը`   12001   տարի  
 Միջոցառման անվանումը`   Աջակցություն ոռոգման համակարգի առողջացմանը    
 Նկարագրությունը`   Աջակցություն ոռոգման համակարգի ընկերությունների 

ֆինանսական կենսունակության բարելավման նպատակով 
իրականացվող միջոցառումներին  
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 Միջոցառման տեսակը`   Տրանսֆերտների տրամադրում    
 Շահառուների ընտրության 
չափորոշիչները՝ 

 Ոռոգման համակարգի ընկերություններ    

 Արդյունքի չափորոշիչներ    
 Շահառու ոռոգման համակարգի ընկերությունների թիվը    
 Միջոցառման վրա կատարվող ծախսը (հազ. դրամ)  963,903.7 
      
      
 Ծրագրի դասիչը`   1004  Ցուցանիշների փոփոխությունը 

(նվազեցումները նշված են 
փակագծերում) 

 Միջոցառման դասիչը`  31002  տարի  
 Միջոցառման անվանումը`   Ոռոգման համակարգերի հիմնանորոգում   
 Նկարագրությունը`   Ոռոգման համակարգերի հիմնանորոգում   
 Միջոցառման տեսակը`   Պետական մարմինների կողմից օգտագործվող ոչ ֆինանսական 

ակտիվների հետ գործառնություններ  
  

 Ակտիվն օգտագործող 
կազմակերպության անվանումը՝  

 ՀՀ ՏԿԵՆ ջրային կոմիտե    

 Արդյունքի չափորոշիչներ    
Ինքնաշատրվանող հորեր (հատ) (15.0) 
 Միջոցառման վրա կատարվող ծախսը (հազ. դրամ)  (11,105.2) 
      
 Ծրագրի դասիչը`   1004  Ցուցանիշների փոփոխությունը 

(նվազեցումները նշված են 
փակագծերում) 

 Միջոցառման դասիչը`   31007   տարի  
 Միջոցառման անվանումը`   Ջրային տնտեսության հիդրոտեխնիկական սարքավորումների 

տեղադրման աշխատանքներ  
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 Նկարագրությունը`   Ոռոգման համակարգերի ջրանցքների բաժանարար կետերը SCADA 
համակարգով հագեցած ջրաչափական սարքավորումներով 
կահավորում  

  

 Միջոցառման տեսակը`   Պետական մարմինների կողմից օգտագործվող ոչ ֆինանսական 
ակտիվների հետ գործառնություններ  

  

 Ակտիվն օգտագործող 
կազմակերպության անվանումը`  

 ՀՀ ՏԿԵՆ ջրային կոմիտե    

 Արդյունքի չափորոշիչներ    
 Ջրաչափական սարքավորումների քանակը (հատ)  (300.0) 
 Միջոցառման վրա կատարվող ծախսը (հազ. դրամ)  (161,976.9) 
      
 Ծրագրի դասիչը`   1004  Ցուցանիշների փոփոխությունը 

(նվազեցումները նշված են 
փակագծերում) 

 Միջոցառման դասիչը`   31010   տարի  
 Միջոցառման անվանումը`   Հերհերի ջրամբարից ինքնահոս ջրատարի կառուցում    
 Նկարագրությունը`   Հերհերի ջրամբարից ինքնահոս ջրատարի կառուցման համար 

նախագծերի և աշխատանքների ձեռքբերում  
  

 Միջոցառման տեսակը`   Պետական մարմինների կողմից օգտագործվող ոչ ֆինանսական 
ակտիվների հետ գործառնություններ  

  

 Ակտիվն օգտագործող 
կազմակերպության(ների) 
անվանում(ները)` 

 ՀՀ ՏԿԵՆ ջրային կոմիտե    

 Արդյունքի չափորոշիչներ    
 Կառուցվող ջրատար (կմ)  (1.8) 
 Միջոցառման վրա կատարվող ծախսը (հազ. դրամ)  (386,345.1) 
      
 Ծրագրի դասիչը   Ծրագրի անվանումը  
 1072   Ջրամատակարարման  և ջրահեռացման բարելավում  
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 Ծրագրի միջոցառումները  
      
      
 Ծրագրի դասիչը`   1072  Ցուցանիշների փոփոխությունը 

(նվազեցումները նշված են 
փակագծերում) 

 Միջոցառման դասիչը`   31001   տարի  
 Միջոցառման անվանումը`  Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրակա-

նացվող՝ ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուց-
վածքների 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 ջրագծերի երկարությունը (կմ)    
 Նորոգվող կոյուղագծերի երկարությունը (կմ)    
 Նորոգվող տնային միացումները (հատ)    
 Միջոցառման վրա կատարվող ծախսը (հազ. դրամ)  (136,200.0) 
      
 Ծրագրի դասիչը`   1072  Ցուցանիշների փոփոխությունը 

(նվազեցումները նշված են 
փակագծերում) 

 Միջոցառման դասիչը`   31004   տարի  
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 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 
կազմակերպության(ների) 
անվանում(ները)՝ 

 Մասնագիտացված միավոր    

 Արդյունքի չափորոշիչներ    
 Նորոգվող ջրագծերի երկարությունը (կմ)    
 Նորոգվող մուտքագծի երկարությունը (կմ)    
 Նորոգվող տնային միացումները (հատ)    
 Միջոցառման վրա կատարվող ծախսը (հազ. դրամ)  (120,100.0) 

 

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 
  ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ 

        ՂԵԿԱՎԱՐ                                                        Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 
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