
Հավելված N 5 
                              ՀՀ կառավարության 2022 թվականի 

                       հունիսի 9-ի N   855    - Ն որոշման 
 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2021 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 23-Ի N 2121-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ N 9.1 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ  
N 9.1.10 ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

 ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն  

 ՄԱՍ 1. ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՐՄՆԻ ԳԾՈՎ ԱՐԴՅՈՒՆՔԱՅԻՆ (ԿԱՏԱՐՈՂԱԿԱՆ) ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԸ  
    Աղյուսակ N 9.1.10 
 Ծրագրի դասիչը   Ծրագրի անվանումը     
1086  Գյուղական ենթակառուցվածքների վերականգնում և զարգացում  
     
 Ծրագրի միջոցառումները  

     

 Ծրագրի դասիչը  1086  Ցուցանիշների փոփոխությունը 
(ավելացումները նշված են դրական նշանով) 

 Միջոցառման դասիչը  11002  առաջին 
կիսամյակ 

ինն ամիս  տարի  

 Միջոցառման անվանումը   Վերակառուցման և զարգացման միջազգային բանկի 
աջակցությամբ իրականացվող Գյուղատնտեսության ոլորտում 
քաղաքականության մոնիթորինգի և գնահատման 
կարողությունների զարգացման դրամաշնորհային ծրագիր  

  

    

 Նկարագրությունը  Գյուղատնտեսության քաղաքականության փաստահենք 
վերլուծություն իրականացնելու համար ՀՀ գյուղատնտեսության 
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նախարարության մոնիթորինգի և գնահատման կարողությունների 
ամրապնդում  

 Միջոցառման տեսակը  Ծառայությունների մատուցում        

 Միջոցառումն իրակա-
նացնողի անվանումը 

 Մասնագիտացված միավոր    
    

 Արդյունքի չափորոշիչներ     
 ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարության վերապատրաստվող աշխատակիցների թիվ 12 12 12 

 Այդ թվում՝ ներգրավված կանանց թիվ  6 6 6 

 Միջոցառման վրա կատարվող ծախսը (հազ. դրամ)  45,300.00 45,300.00 45,300.00 
     

 Ծրագրի դասիչը  1086  Ցուցանիշների փոփոխությունը 
(նվազեցումները նշված են փակագծերում) 

 Միջոցառման դասիչը  11004  առաջին 
կիսամյակ 

ինն ամիս  տարի  

 Միջոցառման անվանումը   Զարգացման ֆրանսիական գործակալության աջակցությամբ 
իրականացվող ՀՀ Արարատի և Արմավիրի մարզերում ոռոգվող 
գյուղատնտեսության զարգացման դրամաշնորհային ծրագրի 
համակարգում և ղեկավարում  

      

 Նկարագրությունը  Զարգացման ֆրանսիական գործակալության աջակցությամբ 
իրականացվող ՀՀ Արարատի և Արմավիրի մարզերում ոռոգվող 
գյուղատնտեսության զարգացման դրամաշնորհային ծրագրի 
համակարգում և ղեկավարում  

      

 Միջոցառման տեսակը   Ծառայությունների մատուցում        

 Միջոցառումն իրակա-
նացնողի անվանումը  

 Մասնագիտացված միավոր        

 Արդյունքի չափորոշիչներ        
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 Միջոցառման վրա կատարվող ծախսը (հազ. դրամ)  (50,000.0) (50,000.0) (50,000.0) 
     

 Ծրագրի դասիչը  1086  Ցուցանիշների փոփոխությունը 
(ավելացումները նշված են դրական նշանով) 

 Միջոցառման դասիչը   12002  առաջին 
կիսամյակ 

ինն ամիս  տարի  

 Միջոցառման անվանումը   Վերակառուցման և զարգացման միջազգային բանկի 
աջակցությամբ իրականացվող Գյուղատնտեսության ոլորտում 
քաղաքականության մոնիթորինգի և գնահատման 
կարողությունների զարգացման դրամաշնորհային ծրագիր  

      

 Նկարագրությունը  Աշխարհագրական թվայնացված համակարգի ներդրում        

 Միջոցառման տեսակը  Տրանսֆերտների տրամադրում        

 Միջոցառումն իրակա-
նացնողի անվանումը 

 Մասնագիտացված միավոր        

 Արդյունքի չափորոշիչներ     
 Միջոցառման վրա կատարվող ծախսը (հազ. դրամ)  28,200.00 28,200.00 28,200.00 

     

 Ծրագրի դասիչը   1086  Ցուցանիշների փոփոխությունը 
(նվազեցումները նշված են փակագծերում) 

 Միջոցառման դասիչը  32001  առաջին 
կիսամյակ 

ինն ամիս  տարի  

 Միջոցառման անվանումը   ՀՀ Արարատի և Արմավիրի մարզերում ժամանակակից 
պահանջներին համապատասխան ոռոգման համակարգերի 
ներդրման և զարգացմանն աջակցելու նպատակով գյուղացիական 
տնտեսավարողներին տեխնիկական աջակցություն  
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 Նկարագրությունը  Արարատի և Արմավիրի մարզերի ժամանակակից ռռոգման 
համակարգերի ներդրման նպատակով  գյուղացիական 
տնտեսավարողներին տեխնիկական աջակցություն  

      

 Միջոցառման տեսակը  Այլ պետական կազմակերպությունների կողմից օգտագործվող ոչ 
ֆինանսական ակտիվների հետ գործառնություններ  

      

 Միջոցառումն իրակա-
նացնողի անվանումը 

 Մասնագիտացված միավոր        

 Արդյունքի չափորոշիչներ        
 Միջոցառման վրա կատարվող ծախսը (հազ. դրամ)  (23,500.0) (23,500.0) (23,500.0) 
 
 
 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 
  ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ 

        ՂԵԿԱՎԱՐ                                                           Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 
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