
Հավելված N 5 
                            ՀՀ կառավարության 2022 թվականի 

                 փետրվարի 23-ի N  232  - Ն որոշման 
 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2021 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 23-Ի N 2121-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ N 9.1 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ 
 N 9.1.8 ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐԸ 

      

 ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն  

ՄԱՍ 2. ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՐՄՆԻ ԳԾՈՎ ԱՐԴՅՈՒՆՔԱՅԻՆ (ԿԱՏԱՐՈՂԱԿԱՆ) ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԸ  

 Ծրագրի դասիչը   Ծրագրի անվանումը  

1049  Ճանապարհային ցանցի բարելավում և անվտանգ երթևեկության ապահովում 

      

 Ծրագրի միջոցառումները  
 Ծրագրի դասիչը  1049  Ցուցանիշների փոփոխությունը  

(ավելացումները նշված են դրական նշանով) 
 Միջոցառման դասիչը 11009 առաջին 

եռամսյակ 
առաջին 

կիսամյակ ինն ամիս տարի 

 Միջոցառման անվանումը 
 Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ 
իրականացվող Հյուսիս-հարավ միջանցքի զարգացման 
ծրագրի համակարգում և կառավարում (Տրանշ 2)  

  
      

 Նկարագրությունը  Խորհրդատվական ծառայություններ և պահպանման 
ծախսեր  

  
      

 Միջոցառման տեսակը  Ծառայությունների մատուցում          
 Միջոցառումն իրակա-
նացնողի անվանումը  

 Մասնագիտացված միավոր    
      

 Արդյունքի չափորոշիչներ          
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 Խորհրդատվությունների (պայմանագրերի) քանակը, հատ, որից՝  1 1 1 

 Նախագծերի փոփոխության  և բարելավաման խորհրդատվություն, հատ          
 Տեխնիկական հսկողություն, հատ          
 Ֆինանսական աուդիտ          
 Սոցիալական անվտանգության աջակցության ծառայություն, հատ          

Փորձաքննության ծառայություն  1 1 1 
 Միջոցառման վրա կատարվող ծախսը (հազ. դրամ)  

0.0 
1,380,000 ԱՄՆ-ի 

դոլարին 
համարժեք դրամ 

1,380,000 ԱՄՆ-ի 
դոլարին 

համարժեք դրամ 

1,380,000 ԱՄՆ-ի 
դոլարին համարժեք 

դրամ 
      

 Ծրագրի դասիչը  1049  Ցուցանիշների փոփոխությունը  
(նվազեցումները նշված են փակագծերում) 

 Միջոցառման դասիչը 21012 առաջին 
եռամսյակ 

առաջին 
կիսամյակ 

ինն ամիս տարի 

 Միջոցառման անվանումը 
 Եվրասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ 
իրականացվող Հյուսիս-հարավ միջանցքի զարգացման 
ծրագիր  

  
      

 Նկարագրությունը  Ճանապարհաշինական աշխատանքներ          
 Միջոցառման տեսակը  Հանրության կողմից անմիջականորեն օգտագործվող 

ակտիվների հետ կապված միջոցառումներ  
  

      

 Միջոցառումն իրականաց-
նողի անվանումը  

 Մասնագիտացված միավոր    
      

 Արդյունքի չափորոշիչներ          
 Կապալի պայմանագրերի քանակը (հատ)          
 Կառուցվող ճանապարհահատված, ընդհանուր ծավալի մեջ, տոկոս          
 Միջոցառման վրա կատարվող ծախսը (հազ. դրամ)  

0.0 
(850,000 ԱՄՆ-ի 

դոլարին 
համարժեք դրամ) 

(850,000 ԱՄՆ-ի 
դոլարին 

համարժեք դրամ) 

(850,000 ԱՄՆ-ի 
դոլարին համարժեք 

դրամ) 
      
 Ծրագրի դասիչը 1049 Ցուցանիշների փոփոխությունը  
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(նվազեցումները նշված են փակագծերում) 
 Միջոցառման դասիչը 21006 առաջին 

եռամսյակ 
առաջին 

կիսամյակ 
ինն ամիս տարի 

 Միջոցառման անվանումը  
 Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ 
իրականացվող Հյուսիս-հարավ միջանցքի զարգացման 
վարկային ծրագիր, Տրանշ 2  

  
      

 Նկարագրությունը 
 Աշտարակ-Թալին 29+600կմ-71+500կմ հատվածի 
կառուցում  

  
      

 Միջոցառման տեսակը  Հանրության կողմից անմիջականորեն օգտագործվող 
ակտիվների հետ կապված միջոցառումներ  

  
      

 Միջոցառումն իրականաց-
նողի անվանումը  

 Մասնագիտացված միավոր    
      

 Արդյունքի չափորոշիչներ          

 Կապալառուների քանակը, հատ          
 1-ին հատված (կմ 29+600-կմ 37+545), ընդհանուր ծավալի մեջ, տոկոս          
  2-րդ հատված (37+545-կմ 71+500), ընդհանուր ծավալի մեջ, տոկոս          
 Միջոցառման վրա կատարվող ծախսը (հազ. դրամ)  

0.0 
(530,000 ԱՄՆ-ի 

դոլարին 
համարժեք դրամ) 

(530,000 ԱՄՆ-ի 
դոլարին 

համարժեք դրամ) 

(530,000 ԱՄՆ-ի 
դոլարին համարժեք 

դրամ) 

 
 
 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 
  ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ 

                    ՂԵԿԱՎԱՐԻ ՏԵՂԱԿԱԼ                                                           Բ. ԲԱԴԱԼՅԱՆ 
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