
 

 

 

 

 

 

 

Հայաստան. Հայաստան-վրացական սահման միջպետական ճանապարհի (M6՝ 

Վանաձոր-Բագրատաշեն) բարելավման ծրագիր 
 

Ծրագրի անվանումը  Հայաստան-վրացական սահման միջպետական 

ճանապարհի (M6՝ Վանաձոր-Բագրատաշեն) բարելավման 

ծրագիր   

Ծրագրի համարը  49244-002 

Երկիր  Հայաստան 

Կարգավիճակ  Առաջարկված է  

Ծրագրի տեսակը / 

Աջակցության եղանակը  

Վարկ  

Ֆինանսավորման աղբյուրը 

/Գումարը  
Վարկ. Հայաստան-վրացական սահման միջպետական 

ճանապարհի (M6՝ Վանաձոր-Բագրատաշեն) 

բարելավման ծրագիր  

Սովորական կապիտալ 

ռեսուրսներ  

50.00 միլիոն ԱՄՆ 

դոլար  

Եվրոպական ներդրումային բանկ 50.00 միլիոն ԱՄՆ 

դոլար   
 

Ռազմավարական 

նպատակներ  

Շրջակա միջավայրի տեսանկյունից շարունակական աճ  

Ներառական տնտեսական աճ  

Տարածաշրջանային ինտեգրում   

Փոփոխության շարժիչ ուժերը  Կառավարման և կարողությունների զարգացում 

Գիտելիքային լուծումներ  

Գործընկերություններ  

Մասնավոր հատվածի զարգացում  

ԾՏԹ-ի սույն թարգմանությունը հիմնված է փաստաթղթի՝ ADB.org –ում տեղադրված, 2017թ. ապրիլի 11-ով թվագրված 

անգլերեն տարբերակի վրա:   



Ոլորտ / ենթաճյուղ  Տրանսպորտ. Ճանապարհային տրանսպորտ (ոչ 

քաղաքային)   

Գենդերային 

հավասարություն և 

ինտեգրում   

Գենդերային բաղադրիչներ չկան  

Նկարագրություն  Առաջարկվող ծրագիրը կբարելավի տարածաշրջանային 

ռազմավարական կապը Հայաստանի (Վանաձոր) և 

վրացական սահմանի (Բագրատաշեն) միջև, որը ներքին և 

արտաքին առևտրի նպատակներով օգտագործվող՝ առավել 

ծանրաբեռնված ճանապարհներից մեկն է: Ծրագրի ներքո 

կվերականգնվի և կարդիականացվի Վանաձորից դեպի 

վրացական սահման՝ Բագրատաշեն տանող M6 երկգիծ 

մայրուղու 51.5 կիլոմետր (կմ) երկարությամբ հատվածը, 

կբարելավվեն Հայաստանի հյուսիսում գտնվող՝ այս 

ճանապարհային հատվածի երկայնքով և մոտակայքում 

հարմարությունները և անվտանգությունը, կուժեղացվեն 

Տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների 

նախարարության (ՀՀ ՏԿՏՏՆ) ինստիտուցիոնալ 

կարողությունները:  

Ծրագրի հիմնավորումը և 

կապը երկրի / 

տարածաշրջանի 

ռազմավարության հետ  

Հայաստանի տնտեսությունը մեծապես կախված է հարևան 

երկրների հետ առևտրից, որն իրականացվում է Իրանի և 

Մեղրիի միջև մեկ սահմանային անցակետի միջոցով, 

ինչպես նաև Վրաստանի Բավրայում և Բագրատաշենում 

երկու խոշոր սահմանային անցակետերի միջոցով: Բավրան 

գտնվում Ասիական զարգացման բանկի (ԱԶԲ) կողմից 

ֆինանսավորվող՝ Հյուսիս-հարավ ճանապարհային 

միջանցքի ընթացիկ ներդրումային ծրագրի հյուսիսային 

վերջամասում: Հյուսիս-հարավ ճանապարհային միջանցքը 

հիմնականում ծառայելու է դեպի արևմտյան Վրաստան և 

սևծովյան նավահանգիստներ միջսահմանային 

բեռնահոսքերի տեղփոխման համար: Բագրատաշենը 

միացված է երկրի ազգային ցանցին M6 երկգիծ մայրուղու 

միջոցով, որը կարդիականացվի առաջարկվող ծրագրի 

շրջանակներում: M6-ը կենսական կապ է ապահովում 

Հայաստանից դեպի Վրաստան և այլուր: Դա ամենակարճ 

ճանապարհն է, որը կապում է Հայաստանի մայրաքաղաք 

Երևանը Վրաստանի մայրաքաղաք Թբիլիսիի հետ: 2014թ.-

ին Բագրատաշենի սահմանային անցակետով անցել է  0.85 

միլիոն տոննա ներմուծվող և արտահանվող բեռ, ինչը 

կազմում է ըստ ճանապարհի հաշվարկված՝ ընդհանուր 

ներմուծված բեռների տոննաժի և ապրանքների 49% -ը: Մի 



շարք միջազգային ֆինանսական հաստատություններ 

աշխատում են համատեղ՝ բարելավելու սահմանային 

անցակետերի արդյունավետությունը և մշակելու 

Հայաստանում սահմանների միասնական կառավարման 

համակարգերը, այդ թվում`բարելավումներ կատարելով 

Բագրատաշենում: Ծրագիրը չափազանց կարևոր է երկրի 

առևտրի և տնտեսության համար, և անփոխարինելի կլինի 

երկարաժամկետ կտրվածքով:  

Ծրագրի ազդեցությունը  Կանխել ճանապարհային ցանցի արագացված 

վատթարացումը և ապահովել անվտանգ, արագ և հեշտ 

փոխադրում: 

Ծրագրի արդյունքը  

 

Արդյունքների 

նկարագրությունը 

 

 

Տրանսպորտի արդյունավետության ու անվտանգության 

բարելավում M6՝ Վանաձոր - Բագրատաշեն հատվածում: 

 

Արդյունքներին հասնելու 

ուղղությամբ գրանցված 

առաջընթաց  

 

Իրականացման փուլի 

առաջընթացը 

 

Ծրագրի ելքային 

արդյունքների 

նկարագրություն  

Վանաձոր-Բագրատաշեն M6 ճանապարհի հատվածի` 51,5 

կմ (կմ 38 + 500 կմ 90 + 000) վերանորոգում 

ՏԿՏՏՆ-ի ինստիտուցիոնալ կարողությունների 

ամրապնդում  

Իրականացման փուլի 

առաջընթացի կարգավիճակը 

(ելքային արդյունքները, 

գործունեությունը, 

խնդիրները) 

 

Աշխարհագրական դիրքը  
 

 

 



Անվտանգության երաշխիքների կատեգորիաները  

Շրջակա միջավայր  B 

Հարկադիր վերաբնակեցում  B 

Տեղաբնակներ  C 

Բնապահպանական և սոցիալական ասպեկտների ամփոփագիր  

Բնապահպանական 

ասպեկտներ  

Ըստ Անվտանգության քաղաքականության հայտարարագրի, ԱԶԲ-ի 

կողմից ֆինանսավորվող մասը շրջակա միջավայրի գծով 

դասակարգվել է B կատեգորիայի: Շինարարության և 

գործառնության ազդեցությունները մեղմացնող բոլոր 

միջոցառումները ներառվել են Բնապահպանական կառավարման 

պլանում (ԲԿՊ), որը մշակվել է որպես ԱԶԲ-ի կողմից 

ֆինանսավորվող ճանապարհային հատվածի Նախնական 

բնապահպանական փորձաքննության (ՆԲՓ) մի մաս: ԲԿՊ-ն 

մրցութային փաստաթղթերի մաս է կազմելու: Ծրագրի 

իրականացման ընթացքում ԱԶԲ-ն պատասխանատու է լինելու 

ԱԶԲ-ի կողմից ֆինանսավորվող ճանապարհային հատվածի 

բնապահպանական վերահսկողության և մոնիտորինգի համար: 

ՏԿՏՏՆ «Տրանսպորտային ծրագրերի իրականացման 

կազմակերպություն» ՊՈԱԿ-ը պատասխանատու կլինի 

անվտանգության երաշխիքների բոլոր պահանջների 

իրականացման համար, այդ նպատակով «Տրանսպորտային 

ծրագրերի իրականացման կազմակերպությունն» ունի շրջակա 

միջավայրի պայմանագրային մասնագետ, սակայն անհրաժեշտ է 

ամրապնդել բնապահպանության ոլորտում կարողությունները, և 

«Տրանսպորտային ծրագրերի իրականացման 

կազմակերպությունից» կպահանջվի, որպեսզի այն լրիվ դրույքով 

վարձի շրջակա միջավայրի որակավորված մասնագետ, որը 

կուսումնասիրի և կվերահսկի ՆԲՓ-ի և ԲԿՊ-ի իրականացումը:  

Հարկադիր 

տարաբնակեցում  

Ծրագրի՝ ԱԶԲ-ի կողմից ֆինանսավորվող մասը  հարկադիր 

տարաբնակեցման երաշխիքի գծով դասակարգվել է B 

կատեգորիայի, ըստ Անվտանգության քաղաքականության 

հայտարարագրում սահմանված պահանջների: Հողի օտարման և 

տարաբնակեցման ծրագրի նախագիծը (ՀՕՏԾ) ԱԶԲ-ի կողմից 

ֆինանսավորվող մասի համար արդեն մշակվել է ՏԿՏՏՆ-ի կողմից 

ԱԶԲ-ի աջակցությամբ և պարունակում է կադաստրային տվյալների 

հիման վրա սոցիալական ազդեցության նախնական 

գնահատում,ըստ որի ենթադրվում է, որ ծրագրի ներքո մշտապես 

օտարվելու է ընդհանուր առմամբ 212,871.38 մ2 մակերեսով 542 



հողակտոր ինը համայնքներում, այդ թվում՝ անձնական հող, 

համայնքային հող, և պետական հող: Սա ներառում է 44 բնակելի 

հողակտոր, 10 բիզնես և 11 վարձակալ պետական և համայնքային 

հողակտորների վրա: Ազդակիր տնային տնտեսությունների թիվը 

կազմում է 303 (788 տազդակիր անձ, միջին տնային տնտեսության 

չափը՝ 2.6), որոնց մեծ մասը կրելու է մասնակի, բայց մշտական 

ազդեցություն: ՀՕՏԾ-ն կթարմացվի և կպատրաստվի 

իրականացման համար մարդահամարի տվյալների, ակտիվների 

գույքագրման և մանրակրկիտ չափագրման հետազոտության 

ընթացքում բացահայտված ազդակիր տնային տնտեսությունների 

հետ մանրամասն խորհրդակցությունների հիման վրա, 

կառավարության կողմից համապատասխան որոշման 

թողարկումից անմիջապես հետո: Հայաստանում առկա է խրոնիկ 

անհամապատասխանություն կադաստրային քարտեզների և հողի 

վրա գտնվող օբյեկտների միջև՝ հետևաբար, մանրակրկիտ 

չափագրման հետազոտության արդյունքում կպարզվի ազդակիր 

կառույցների ճիշտ կարգավիճակը և ծրագրի ազդակիր անձանց 

համապատասխան թիվը, որը ներկայումս կարող է 

գերագնահատված լինել: Ներկայիս տվյալների հիման վրա 

ենթադրվում է, որ հարկավոր կլինի տեղափոխել 44 բնակելի և 10 

բիզնես կառույց:  

Տեղաբնակներ  Առաջարկվող ծրագիրը նախատեսում է վերակառուցել և բարելավել 

առկա երկգիծ M6 մայրուղին, որը գտնվում է Հայաստանի 

հյուսիսում՝ Վանաձորից Ալավերդի ընկած հատավածից մինչև 

Վրաստանի հետ սահմանը՝ մոտ 90 կմ ընդհանուր երկարությամբ, 

ԵՆԲ-ի կողմից զուգահեռ համաֆինանսավորմամբ: ԵՆԲ-ի ծրագիրը 

ներառում է առաջին 37 կմ, իսկ ԱԶԲ-ի ծրագիրը՝ վերջին 53 կմ: 

ԱԶԲ-ն և ԵՆԲ-ն պայմանավորվել են միասնական մոտեցում 

կիրառել  սոցիալական ռիսկերի գնահատման և պլանավորման 

գործընթացում, որը ներառում է փաստաթղթերի, 

խորհրդատվության և հրապարակման վերաբերյալ պահանջները: 

Լինելու է հողի և կարևորագույն կետերի մինիմալ օտարում, ինչը  

մասնակիորեն կազդի հողատերերի վրա, բայց երկիրը չունի 

տեղաբնակների համայնքներ, ինչպես դրանք սահմանված են 

գործառնական նպատակներին վերաբերող՝ սոցիալական և 

բնապահպանման անվտանգության քաղաքականությունում: 

Առաջարկվող ծրագրի տեղաբնակների ասպեկտը դասվել է C 

կատեգորիայի: 

 

 

 



Հաղորդակցություն շահագրգիռ կողմերի հետ, նրանց մասնակցությունն ու 

խորհրդատվությունը  

Ծրագրի նախագծման 

փուլում  

Խրախուսվում է ծրագրի նախագծման ընթացքում շահագրգիռ 

կողմերի մասնակցությունը հանդիպումներին: 

Ծրագրի 

իրականացման 

փուլում  

Պարբերաբար կանցկացվեն հանրային խորհրդակցություններ 

համապատասխան ՀԿ-ների և տեղական բնակիչների հետ՝ 

ապահովելու ավելի լայն մասնակցություն և տեղեկատվության 

փոխանակում: 

Բիզնես հնարավորություններ  

Խորհրդատվական 

ծառայություններ  

Բոլոր խորհրդատվական ծառայությունները, որոնք պետք է 

ֆինանսավորվեն վարկի միջոցներից, պատվիրվելու են ԱԶԲ-ի՝ 

Խորհրդատվական ծառայությունների օգտագործման վերաբերյալ 

ուղեցույցների համաձայն (2013թ., իր՝ ժամանակ առ ժամանակ 

արվող փոփոխություններով): 

Գնումներ  Բոլոր ապրանքներն ու աշխատանքները, որոնք պետք է 

ֆինանսավորվեն վարկի միջոցներից, կգնվեն ԱԶԲ-ի՝ Գնումների 

վերաբերյալ ուղեցույցի համաձայն (2015թ., իր՝ ժամանակ առ 

ժամանակ արվող փոփոխություններով):   

Պատասխանատու պաշտոնյաներ   

Պատասխանատու պաշտոնյա 

ԱԶԲ-ում  

Թոմաս Հերց  

Պատասխանատու բաժին ԱԶԲ-ում  Կենտրոնական և արևմտյան Ասիայի բաժին 

Պատասխանատու 

ստորաբաժանմունք ԱԶԲ-ում  

Տրանսպորտի և կապի ստորաբաժանմունք, 

Կենտրոնական և արևմտյան Ասիայի բաժին 

Իրականացնող 

գերատեսչություններ 

Տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական 

տեխնոլոգիաների նախարարություն, 

Հայաստան, Երևան  

Փոստարկղ 69, 0010  

Նալբանդյան փ. 



Ժամանակացույց  

Հայեցակարգի ընդունում  2016թ. մարտի 30-ը  

Փաստերի հավաքագրում  2016թ. փետրվարի 15-ից մինչև 

2016թ.փետրվարի  26-ը 

Տնօրինության կողմից վերանայում/հաստատում 2016թ. հուլիսի 29-ը 

Հաստատում  2016թ. հոկտեմբերի 28-ը  

Վերջին ստուգող առաքելություն  -  

Ծրագրի տեղեկատվական թերթիկի/ԾՏԹ-ի/ 

վերջին թարմացում  

2017թ. մարտի 16-ը 

Վարկ 3449-ARM  

 

Հիմնական քայլերը 

Հաստատում Ստորագրման 

ամսաթիվը 

Գործողության 

մեջ մտնելու 

ամսաթիվը  

Ավարտը 

Սկզբնական Վերանայված Փաստացի 

2016թ. 

հոկտեմբերի 

28-ը  

2016թ. 

նոյեմեբրի 09-ը 

-  2021թ. 

մայիսի 31-ը  

-  -  

Ֆինանսվորման պլան Վարկի օգտագործումը 
 

Ընդամենը (գումարը՝ 

մլն ԱՄՆ դոլարով) 

Ամսաթիվ ԱԶԲ Այլ Զուտ 

տոկոսը 

Ծրագրի արժեքը 118.40 Պայմանագրերի կուտակային շնորհում 

ԱԶԲ 50.00 2016թ. 

հոկտեմբերի 28-ը 

0.00 0.00  0% 

Գործընկեր 12.00 Գումարի կուտակային հատկացումներ 

Համաֆինանսավորում 56.40 2016թ. 

հոկտեմբերի 28-ը  

0.00 0.00  0% 



 

Ծրագրի տեղեկատվական թերթիկները (ԾՏԹ) պարունակում են նախագծի կամ ծրագրի 

մասին համառոտ տեղեկատվություն: Քանի որ ԾՏԹ-ն ընթացիկ աշխատանքային 

փաստաթուղթ է, դրա սկզբնական տարբերակում գուցե ներառված չլինեն որոշ 

տեղեկություններ, սակայն նոր տեղեկությունների ի հայտ գալուն զուգահեռ դրանք նույնպես 

կներառվեն փաստաթղթում: Առաջարկվող ծրագրերի մասին տեղեկատվությունը նախնական 

և ուղղորդող բնույթ է կրում: 

 

ԱԶԲ-ն տրամադրում է սույն Ծրագրի տեղեկատվական թերթիկում (ԾՏԹ) պարունակվող 

տեղեկատվությունը բացառապես որպես օգտվողների համար ռեսուրս՝ առանց որևէ 

հավաստիացման: Մինչդեռ ԱԶԲ-ն փորձում է ապահովել բարձր որակի բովանդակություն, 

այդ տեղեկատվությունը տրամադրվում է «ինչպես կա», առանց որևէ տեսակի բացահայտ 

կամ ենթադրվող երաշխիքների, ներառյալ, առանց սահմանափակման, առևտրային 

օգուտների,  կոնկրետ նպատակի համար պիտանիության և խախտման բացակության  

երաշխիքները: ԱԶԲ-ն, մասնավորապես, չի երաշխավորում ցանկացած այդպիսի 

տեղեկատվության ճշգրտությունը կամ ամբողջականությունը:  

 

 




