
 

 

 

 

 

 

Հայաստան. Ենթակառուցվածքների կայունության աջակցության ծրագիր (Փուլ 2) 

 

Ծրագրի անվանումը Ենթակառուցվածքների կայունության աջակցության ծրագիր 

(Փուլ 2) 

Ծրագրի համարը 46220-006 

Երկիրը Հայաստան 

Ծրագրի կարգավիճակը Գործող 

Ծրագրի տեսակը/ 

օժանդակության ձևը 
Վարկ 

Տեխնիկական աջակցություն 

Ֆինանսավորման 

աղբյուրը/չափը 
Վարկ 3453-ARM: Ենթակառուցվածքների կայունության 

աջակցության ծրագիր (Փուլ 2) 

Սովորական կապիտալ ռեսուրսներ  90.00 մլն ԱՄՆ 

դոլար  

ՏԱ 9226-ARM: Ենթակառուցվածքների կայունության 

աջակցության ծրագրի Փուլի 2-ի իրականացման 

աջակցություն  

Տեխնիկական աջակցության հատուկ 

հիմնադրամ 

500,000.00 ԱՄՆ 

դոլար 
 

Ռազմավարական օրակարգեր Ներառական տնտեսական աճ   

Փոփոխության շարժիչ 

գործոնները  
Կառավարում և կարողությունների զարգացում   

Գործընկերություններ  

Ոլորտ/ենթաոլորտ Էներգետիկա. Էներգետիկայի ոլորտի զարգացում և 

ինստիտուցիոնալ բարեփոխումներ 

Սույն ԾՏԹ-ի թարգմանությունը հիմնված է ADB.org –ում հրապարակված փաստաթղթի՝ 2017թ. ապրիլի 11-ով թվագրված 

անգլերեն տարբերակի վրա: 



Հանրային ոլորտի կառավարում. Պետական ծախսեր և 

ֆինանսական կառավարում   

Տրանսպորտ - Ճանապարհային տրանսպորտ (ոչ քաղաքային) 

– Տրանսպորտի ոլորտի քաղաքականությունը և 

ինստիտուցիոնալ զարգացումը - Քաղաքային ճանապարհներ 

և երթևեկության կառավարում 

Ջուր և այլ քաղաքային ենթակառուցվածքներ և 

ծառայություններ – Քաղաքի զարգացման 

քաղաքականություն, ինստիտուցիոնալ և կարողությունների 

զարգացում – Քաղաքային ջրամատակարարում  

Գենդերային հավասարություն 

և խթանում 
Գենդերային որոշ բաղադրիչներ   

Նկարագրություն Ծրագրային մոտեցման կիրառումը և բյուջեին աջակցելու 

նպատակով քաղաքականության վրա հիմնված վարկի 

տրամադրումն ապահովում են լծակներ բազմաոլորտ 

բարեփոխումների իրականացման համար, միևնույն 

ժամանակ տրամադրելով բավարար ճկունություն՝ 

հարմարեցնելու ծրագիրը իրավիճակի պահանջներին: Բացի 

այդ, քաղաքականության վրա հիմնված վարկը սատարում է 

բարեփոխումներին և զուգահեռաբար նաև օգնում է 

ֆինանսավորել բյուջեի պակասուրդը և առանձնացնել 

հատուկ ծախսերը, որոնք կապված են առաջարկվող 

բարեփոխումների շրջանակի հետ: 

Ծրագիրը կունենա երկու ենթածրագրեր և կզուգորդվի 

Տեխնիկական աջակցությամբ, կաջակցի քաղաքականության 

բարեփոխումներին և իրականացնող ու կատարող 

գերատեսչությունների շրջանում կարողությունների 

ստեղծմանը: Ենթածրագիր 1-ը կկենտրոնանա տնտեսական 

կարգավորող մարմնի ուսումնասիրության 

վրա`բարձրացնելու անկախության, թափանցիկության և 

հաշվետվողականության մակարդակը, ավելացնելու 

տեխսպասարկման և պահպանման ֆինանսավորումը և 

ապահովելու ջրի և էլեկտրաէներգիայի ոլորտներում 

առևտրային սուբյեկտների ֆինանսական կենսունակությունը, 

ինչպես նաև կներդնի գործառնական բարեփոխումներ՝ 

բարելավելու տրանսպորտային և ջրային պետական 

գործակալությունների արդյունավետությունը և խրախուսելու 

մրցակցությունը էներգետիկայի ոլորտում: 

Ենթածրագիր 2-ը կկենտրոնանա ամբողջ կառավարության 

շրջանում ծրագրային բյուջետավորման բարեփոխումների 



ներմուծման վրա, հատուկ աջակցություն ցուցաբերելով 

ԷԲՊՆ-ին, ՏԿՏՏՆ-ին և Ջրային տնտեսության պետական 

կոմիտեին՝ իրականացնելով փոփոխությունները, որոնք 

առաջարկվում են տնտեսական կարգավորողի համար, այդ 

թվում՝ ֆինանսավորման ավելացում, տեխնիկական 

սպասարկման համար ֆինանսավորման ավելացման 

արմատացում և կոնկրետ գործողություններ՝ իրականացնելու 

գործառնական բարեփոխումները: 

Ծրագրի հիմնավորումը և 

կապը երկրի/տարածաշրջանի 

ռազմավարության հետ  

  

Ծրագիրը կաջակցի կայուն ենթակառուցվածքների 

ապահովման գործընթացին, համաձայն ՀՀ կառավարության 

զարգացման օրակարգի, ինչպես նշված է 2014-2025թթ. 

Հայաստանի զարգացման ռազմավարության մեջ; 2016- 

2019թթ. Միջնաժամկետ ծախսային ծրագրին; ինչպես նաև 

Հայաստանի Հանրապետության կառավարության ծրագրին: 

Այն ներդաշնակեցված է ԱԶԲ-ի՝ 2020թ. ռազմավարության, 

2020թ.ռազմավարության միջնաժամկետ վերանայման, 2011–

2020թթ. Ջրային   ոլորտի   գործառնական   ծրագրի, Կայուն 

տրանսպորտի նախաձեռնության գործառնական պլանի, 

Էներգետիկայի ոլորտի քաղաքականության, Երկրի 

գործընկերության 2014-2018թթ. Ռազմավարության և Երկրի 

գործառնությունների 2016-2018թթ. բիզնես պլանի հետ:   

Ազդեցությունը 

Բարելավված ծառայություններ ճանապարհային,  

ջրամատակարարման և էներգետիկայի ոլորտներում 

(Հայաստանի զարգացման ռազմավարություն) 

Ծրագրի վերջնարդյունքը  

Վերջնարդյունքի նկարագրություն  Բարելավված կառավարում և կայունություն 

ճանապարհային,  ջրամատակարարման և 

էներգետիկայի ոլորտներում   

Առաջընթացը դեպի վերջնարդյունք  2017թ. թիրախի նվաճումը ընթացքի մեջ է:  

Իրականացման առաջընթացը  

Ծրագրի վերջնարդյունքների 

նկարագրություն  

Պետական ֆինանսների կառավարման և 

կոմունալ ծառայությունների կարգավորման 

բարելավում 

Ճանապարհային ոլորտում ֆինանսավորման 

ավելացում և գործառնության բարելավում 



Ջրային ոլորտում ֆինանսավորման ավելացում 

և գործառնության բարելավում 

Էներգետիկայի ոլորտում մրցունակության 

մակարդակի բարձրացում և եկամուտների 

առաջացում  

Իրականացման առաջընթացի 

կարգավիճակը (վերջնարդյունքներ, 

գործողություններ և խնդիրներ) 

2016թ. թիրախները նվաճված են: 2017թ. 

թիրախների նվաճումը ընթացքի մեջ է:  

Աշխարհագրական տեղադիրք  
 

Անվտանգության երաշխիքների կատեգորիաներ 

Շրջակա միջավայր  C 

Հարկադիր տարաբնակեցում  C 

Տեղաբնակներ  C 

Բնապահպանական և սոցիալական ասպեկտների ամփոփագիր 

Բնապահպանական ասպեկտներ  

 

Հարկադիր տարաբնակեցում  
 

Տեղաբնակներ  
 

Շահագրգիռ կողմերի հետ հաղորդակցությունը, մասնակցությունը և հանրային լսումները  

Ծրագրի նախագծման ընթացքում  
 

Ծրագրի իրականացման ընթացքում  
 

Բիզնես հնարավորություններ  

Խորհրդատվական 

ծառայություններ  

Ներգրավվել է բազմատեսակ մասնագիտացումներով  

խորհրդատուների թիմ. (i) պետական ֆինանսների կառավարման 

տեղական մասնագետ, (ii) ջրամատակարարման միջազգային 

տնտեսագետ, (iii) ջրային ոլորտի ինժեներներ /միջազգային և 

տեղական/, (iv) ճանապարհային տրանսպորտի ոլորտի ինժեներներ 

/միջազգային և տեղական/, (v) ջրային ոլորտի հետազոտող 

/տեղական/, (vi) աուդիտի մասնագետ /տեղական/, (vii) ՊՖԿ 

խորհրդատու /տեղական/, (viii) իրավաբանական հարցերով 



փորձագետ /տեղական/: Հետևյալ մասնագետները ներգրավման 

ընթացքում են. (i) էներգետիկայի ոլորտի միջազգային տնտեսագետ, 

և (ii) պայմանական պարտավորությունների վերլուծաբան 

/տեղական/: 

Պատասխանատու պաշտոնյաներ 

ԱԶԲ պատասխանատու 

պաշտոնյա  

Մեթյու Վ. Հոջ 

ԱԶԲ պատասխանատու 

վարչություն  

Կենտրոնական և Արևմտյան Ասիայի վարչություն  

ԱԶԲ պատասխանատու 

բաժին  

Հանրային կառավարման, ֆինանսական ոլոտի և առևտրի 

բաժին, Կենտրոնական և Արևմտյան Ասիայի վարչություն 

Իրագործող 

գերատեսչություն  

Ֆինանսների նախարարություն (ՖՆ) 

PRESS@MINFIN.AM 

Հայաստան, Երևան, 

Մելիք-Ադամյան փող., շ.1   

Ժամանակացույց  

Հայեցակարգի հաստատում  2015թ. դեկտեմբերի 22-ը 

Փաստերի հավաքագրում  2016թ. հունիսի 20-ից մինչև 2016թ. 

հուլիսի 01-ը  

Տնօրինության կողմից վերանայում/հաստատում  2016թ. հոկտեմբերի 07-ը  

Հաստատում  2016թ. նոյեմբերի 10-ը  

Վերանայման վերջին առաքելություն  -  

Ծրագրի տեղեկատվական թերթիկի վերջին 

թարմացումը՝  

2017թ. մարտի 27-ը 

 

 

 



 

 

Վարկ 3453-ARM 

Ուղենիշներ  

Հաստատում 
Ստորագրման 

ամսաթիվ 

Ուժի մեջ մտնելու 

ամսաթիվ 

 

 

 

Փակում 

Սկզբնական Վերանայված Փաստացի 

2016թ. 

նոյեմբերի 10-

ը  

2016թ. 

նոյեմբերի 11-ը  

2016թ. 

դեկտեմբերի 27-

ը  

2017թ. 

դեկտեմբերի 31-

ը  

-  -  

Ֆինանսավորման պլան  Վարկի օգտագործում 
 

Ընդամենը (գումարը մլն 

ԱՄՆ դոլարով) 

Ամսաթիվ ԱԶԲ Այլ Զուտ 

տոկոսը 

Ծրագրի արժեքը  90.00 Պայմանագրերի կուտակային 

շնորհումներ 

ԱԶԲ 90.00 2016թ. 

նոյեմբերի 10-ը  

60.00 0.00  67% 

Գործընկեր 0.00 Կուտակային հատկացումներ 

Համաֆինանսավորում 0.00 2016թ. 

նոյեմբերի 10-ը  

60.00 0.00  67% 

ՏԱ 9226-ARM 

Ուղենիշներ  

Հաստատում 
Ստորագրման 

ամսաթիվ 

Ուժի մեջ մտնելու 

ամսաթիվ 

Փակում 

Սկզբնական Վերանայված Փաստացի 

2016թ. 

նոյեմբերի 10-

ը  

2016թ. 

դեկտեմբերի 01-

ը 

2016թ. 

դեկտեմբերի 01-

ը  

2017թ. 

դեկտեմբերի 31-

ը  

-  -  

  



Ֆինանսավորման պլան/ՏԱ օգտագործում  Կուտակային 

հատկացումնե

ր  

ԱԶԲ Համաֆինանսավ

որում 

Գործընկերներ Ընդամե

նը 

Ամսա 

թիվ 

Գումա

ր 
Կառավարու

թյուն 

Շահառու

ներ 

Ծրագրի 

հովանա

վոր 

Այ

լ 

500,000

.00 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.0

0 

500,000

.00 

2016թ. 

նոյեմբ

երի 10-

ը  

47,109

.49 

 

 

Ծրագրի տեղեկատվական թերթիկը (ԾՏԹ) ամփոփ տեղեկատվություն է պարունակում 

նախագծի կամ ծրագրի վերաբերյալ: Քանի որ ԾՏԹ-ն աշխատանքային փաստաթուղթ է, 

հնարավոր է, որ որոշ տեղեկություններ չներառվեն այս նախնական տարբերակում, այլ 

հավելվեն ի հայտ գալուն զուգահեռ: Առաջարկվող ծրագրի մասին տեղեկությունները 

նախնական և մոտավոր են: 

 

ԱԶԲ-ն սույն տեղեկատվական թերթիկում բերված տեղեկատվությունը ներկայացնում է 

բացառապես որպես ռեսուրս դրանից օգտվողների համար՝ առանց որևէ երաշխավորության: 

Թեև ԱԶԲ-ը փորձում է ապահովել բովանդակության բարձր որակը, այստեղ բերված 

տեղեկատվությունը որևէ կերպ չի երաշխավորվում՝ աներկբա կամ ենթադրաբար, այդ թվում՝ 

առանց սահմանափակումների կոմերցիոն կիրառության երաշխավորություն, 

պիտանիություն կոնկրետ նպատակի համար և չխախտելու պայման: ԱԶԲ-ն կամ դրա 

ներկայացուցչությունները չեն տալիս որևէ կոնկրետ երաշխիքներ այդպիսի 

տեղեկատվության ճշգրտության կամ լիարժեքության առնչությամբ: 

 




