
ԻՐԱՎԱԿԱՆ ՈԼՈՐՏ 

Հաստատվել է 
Մարդու իրավունքների 
պաշտպանության ազգային 
ռազմավարությունից բխող 
2017-2019 թվականների 
գործողությունների ծրագիրը 

96 գործողություն մարդու իրավունքների 
բոլոր ոլորտներում
Ծրագրի կատարումը համակարգող և 
մշտադիտարկող խորհրդի ստեղծում
Քաղհասարակության հետ սերտ 
համագործակցություն

Քրեակատարողական 
ոլորտի բարեփոխումներ
Պայմանական վաղաժամկետ ազատման 
գործի քննության եռաստիճան համակարգը 
փոխարինվել է երկաստիճանով 

ՀՀ քրեակատարողական հիմնարկների բժշկական 
ծառայությունների արդիականացում.

  անհրաժեշտ բժշկական սարքավորումներով    
  ապահովված քրեակատարողական   
  հիմնարկներ 

Ջերմային և հիգիենիկ պայմանների 
բարելավում 11 քրեակատարողական 
հիմնարկում. ջեռուցում, տաք ջուր, 
ջերմամեկուսացում

Քրեականացվել է ապօրինի հարստացումը

Սահմանափակվել է հայտարարագիր 
ներկայացնելու պարտականություն 

ունեցող անձանց՝ կանխիկ դրամով գործարքներ 

կատարելու հնարավորությունը 

Ընդլայնվել է հայտարարագիր ներկայացնելու 
պարտականություն ունեցող պաշտոնատար 
անձանց շրջանակը (բոլոր դատախազները, ազգային 

անվտանգության մարմինների, հարկային, մաքսային 

ծառայությունների, քննչական կոմիտեի և հատուկ քննչական 

ծառայության քննիչները, Երևան քաղաքի վարչական 

շրջանների ղեկավարները, գնումների բողոքարկման խորհրդի 

անդամները)

Սահմանվել են ազդարարների պաշտպանության 
երաշխիքներ

Բարձրացվել է պետական գնման գործընթացի 
թափանցիկության և հրապարակայնության 
աստիճանը

Ներդրվել և գործարկվել են պետական պաշտոնյա-քաղաքացի 

կոռուպցիոն ռիսկ պարունակող հաղորդակցման 

հնարավորությունները սահմանափակող նոր մեխանիզմներ.

 ծառայությունների մատուցման 
 միասնական գրասենյակներ

 էլեկտրոնային հարթակներ 
 և համակարգեր

ՄԱՐԴՈՒ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐ կոռոՒպցիայի դեմ պայքար

11x

1      2      3

ՔՀ բժշկական ծառայողների անկախության 
երաշխավորման նպատակով մշակված  
օրենսդրական բարեփոխումների փաթեթ

Աղբյուրների հղումներն այստեղ՝ http://www.gov.am/u_files/file/Annex_Facts%20and%20Figures_Sources_16_10_2017.pdf 
Ժամանակահատված՝ 01.09.2016-31.08.2017



Արդիականացում

Մեծ պահանջարկ ունեցող պետական 
տեղեկանքների դիմում ներկայացնելու
հնարավորություն «Հայփոստ»-ի
և մի շարք բանկերի գրասենյակներում  

Դատվածության և հետախուզման 
առկայության մասին տեղեկանք

Ընտանեկան կարգավիճակի 
վերաբերյալ տեղեկանք

Իրավաբանական անձի 
և Ա/Ձ գրանցում

Գույքի նկատմամբ իրավունքների 
պետական գրանցում

Գույքի նկատմամբ իրավունքների 
և սահմանափակումների 
պետական գրանցման վերաբերյալ 
տեղեկատվության տրամադրում

ՀՀ ոստիկանություն

ՀՀ արդարադատության 
նախարարություն

ՀՀ արտաքին գործերի
նախարարություն

անշարժ գույքի կադաստրի 
պետական կոմիտե

ՄԱՏՉԵԼԻ ՊԵՏԱԿԱՆ
ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

թվայնացում

www.e-hotline.am
ՀՀ արդարադատության 
նախարարության թեժ 
գծի կայք

www.geo-fund.am
Հանրապետական 
երկրաբանական ֆոնդին 
առնչվող տեղեկությունների 
հասանելիություն

www.epension.am
Ընտանիքում ծնված 1-ին 
և 2-րդ երեխայի ծննդյան 
միանվագ նպաստ ստանալու 
դիմումների առցանց 
ընդունման հնարավորություն

www.e-permits.am
Շինարարական 
թույլտվությունների 
առցանց տրամադրման 
համակարգ 

www.snund.am
Սննդամթերքի անվտանգության 
պետական ծառայության 
սննդամթերքի ներմուծման 
ռիսկերի էլեկտրոնային հաշվիչ

e-civil համակարգը համակցվել է սոցիալական ապահովության 
ծառայության էլեկտրոնային համակարգի ( www.epension.am ) 
և առողջապահական e-health էլեկտրոնային համակարգի հետ
( www.armed.am )

www.armed.am
•  առողջապահական e-health 
 էլեկտրոնային համակարգ

•  պետական պատվեր 
 իրականացնող բոլոր 
 բուժհաստատությունների 
 և բժիշկների մասին 
 քարտեզագրված 
 տեղեկատվություն

www.e-apostille.am
ՀՀ արդարադատության 
նախարարության ապոստիլի 
միասնական էլեկտրոնային 
գրանցամատյան
•  փաստաթղթերն ապոստիլով 
 վավերացնելու  դիմումների 
 առցանց ընդունում 

•  ստացված ապոստիլների 
 վավերականության    
    առցանց ստուգում

www.e-draft.am
Իրավական ակտերի նախագծերի 
հրապարակման միասնական կայք 
•  իրավական ակտերի նախագծերի 
 առցանց հանրային քննարկում

•  ներկայացված առաջարկների ամփոփում

•  հասարակության մասնակցության ապահովում

•  նախագծերի մշակման առավել թափանցիկ և 
 հաշվետու գործընթացի կազմակերպում

www.schoolsite.am և 
www.yerevan.am
Հանրակրթական ուսումնական 
հաստատությունների ֆինանսական 
հաշվետվությունների և բյուջեի 
նախագծերի հասանելիություն

Պետական ծառայությունների
մատուցման գրասենյակներ 

                        հետևյալ 
գերատեսչություններից՝

ջրւոշ 80 ծառայություն

50+

Աղբյուրների հղումներն այստեղ՝ http://www.gov.am/u_files/file/Annex_Facts%20and%20Figures_Sources_16_10_2017.pdf 
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ԳՈՐԾԱՐԱՐ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ԲԱՐԵԼԱՎՈՒՄ

Մրցունակության 
համաշխարհային 

ինդեքս 2017-2018

Հարկային և մաքսային 
համակարգերի 

կատարելագործում

Պարզեցված
ընթացակարգեր 

և արտոնություններ

Ինքնազբաղված անձինք 
ազատվել են հարկերի 
վճարումից 

Մինչև 20 մլն դրամ 
ԱԱՀ-ի գումարների 
վերադարձ 
արտահանողներին 
4 օրում (90-օրյա 
ժամկետի փոխարեն)

2018 թ. հունվարի 1-ից 
ավելացված արժեքի 
հարկ վճարողների 
կողմից 
մեքենասարքավորումների 
և հումքային 
ապրանքների 
ներմուծման ազատում  
ԱԱՀ-ից

Լիցենզավորման 
պարզեցում  
անվտանգության, 
գյուղատնտեսության, 
էլեկտրոնային 
հաղորդակցության և այլ 
ոլորտներում

47.8% 

2օր 

73

792016

2017

ԱԱՀ

«Օրինապահ հարկ 
վճարող» կարգավիճակի 
տրամադրման համակարգի ներդրում. 
վարկեր՝ արտոնյալ պայմաններով 

Առավել 
հասցեական և 
արդյունավետ 
հարկային 
ստուգումներ

հարկային մարմնի 
կողմից իրականացվող 
ստուգումների և 
ուսումնասիրությունների 
թվաքանակի կրճատում

Դիրքի բարելավում 137 երկրների շարքում

Մաքսային արժեքի 
էլեկտրոնային 

հայտարարագրման 
համակարգի 
գործարկում

ոչ ռիսկային 
համարվող երկրներից 

կատարվող 
ներմուծումների 

համար trade.gov.am

պարզաբանումների և 
լիցենզիաների տրամադրման 
ժամկետի կրճատում

«Մեկ պատուհան» 
համակարգի 
գործարկում 
բացառապես առցանց եղանակով 
ռադիոէլեկտրոնային միջոցների 
ներկրման լիցենզիաների 
տրամադրում

6

17
Նորարարություն

- րդ տեղ70

13 Գործարարության 
կատարելագործվածություն

- րդ տեղ68

11
Ինստիտուտներ 

- րդ տեղ55

10Ապրանքների
շուկայի
արդյունավետություն

- րդ տեղ35

ARMENIA  Հայաստան

տնտեսվարող հավաստագիր է ստացել 
մինչև 2017 թ. սեպտեմբեր 129
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ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐ

2017 Թ. հունվար - օգոստոս ամիսների ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԻ ԱՃ̀  2016 թ. նույն ժամանակահատվածի նկատմամբ

70 867.1
մլն դրամով

Հարկային և 
մաքսային
եկամուտների աճ
 

Տնտեսական 
ակտիվության
ցուցանիշ

արդյունաբերական 
արտադրանքի 
ծավալ

112.4%
առևտրի 
շրջանառություն

112.3%

Ապրանքների
ներմուծում 126%*

  

  $ 515 մլն աճ
* Ներմուծման աճը մեծապես պայմանավորվել է միջանկյալ 

օգտագործման (արտադրական նպատակներով) և 
կապիտալ արտադրանքի ներմուծման աճով

  $ 246 մլն աճ 

Ապրանքների 
արտահանում 121.7%

124.4%
արտաքին 

առևտրաշրջանառություն

$ 2 497 մլն

$ 1383 մլն6.6%

105.5%
Հանքահումքային 

արտադրանք

Քիմիայի և դրա հետ կապված 
արդյունաբերության ճյուղերի 

արտադրանք

143.1%

173.7%

220%

132.1%

128.9%

136.6%

162%

Պատրաստի 
սնունդ

Ոչ թանկարժեք 
մետաղներ և 
դրանցից 
պատրաստված 
իրեր

Մեքենաներ,
սարքավորումներ
և մեխանիզմներ

Մանածագործական 
իրեր

Կենդանիներ և 
կենդանական 

ծագման 
արտադրանք

Արտահանման աճի տեմպ
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Աղբյուրների հղումներն այստեղ՝ http://www.gov.am/u_files/file/Annex_Facts%20and%20Figures_Sources_16_10_2017.pdf 



ՀՀ-ում իրականացվող 
ներդրումային 
ծրագրերի 
կատարողական

2017 թվականի առաջին 
կիսամյակում տնտեսության 

իրական հատվածում կատարված 
օտարերկրյա ներդրումների 

ներհոսքի ծավալ

Ուղղակի
ներդրումներ

126.3%

Օտարերկրյա 
ներդրումների 
ներհոսքի ծավալ

136.6%

2016
2017

$ 1 024 000 000

$ 328 000 000
Ուղղակի ներդրումներ

32%

$ 238 106 957
Մասնավոր

$ 74 594 245

Վարկային 
ծրագրեր $ 14 768 470

Պետական բյուջե

$ 12 870 424

Համայնքային 
բյուջե

$ 35 663 365

Դրամաշնորհային 
ծրագրեր

45%
$ 834 մլն

Պլան 

Փաստացի 

$ 376 մլն

ՆԵՐԴՐՈՒՄՆԵՐ

Ներդրումների պաշտպանություն և ներդրումային ծրագրերի խթանում

$$

Օտարերկրյա ներդրումների 
մասին նոր օրենք

Վերաբնակեցման
(ռեդոմիցիլացիայի) 
ինստիտուտ 

«Մեղրի ազատ
տնտեսական 

գոտի»
ՓԲԸ-ի հիմնադրում

«Հայաստանի 
ներդրողների 
ակումբի» հիմնադրում 

Սփյուռք

• «Մեկ պատուհան» 
սփյուռքահայերին 
խորհրդատվական 
ծառայություններ տրամադրելու, 
բիզնես ծրագրեր առաջարկելու, 
ներդրումների իրականացմանն 
օգնելու համար

Հայաստանի զարգացման հիմնադրամ 

+ ներդրողների 
պաշտպանության և 
երաշխիքների համակարգ 
+ արդարացի, ոչ խտրական, 
կանխատեսելի 
վերաբերմունք 
+ վեճերի լուծման ժամանակ 
այլընտրանքային միջոցների 
կիրառման (արբիտրաժի) 
հնարավորություն

• ներդրումներին և բիզնես ծրագրերին առնչվող ավելի 
քան 200 նյութ www.mindiaspora.am կայքում

2016

2017

$€

$250մլն 

օտարերկրյա նոր  
ընկերությունների 
մուտք և գրանցում 
Հայաստանում

2017թ. հունվար 
- օգոստոս

• 3 գործարար և ներդրումային համաժողով  
        շուրջ 112 մլն ԱՄՆ դոլարի 9 հուշագիր և 4 
պայմանագիր 
• հայկական ընկերությունների մասնակցություն 
9 ցուցահանդեսի 
         շուրջ 3,5 մլրդ դրամի 86 պայմանագիր     
• www.investmentprojects.am ներդրումային 
ծրագրերի հավաքագրման հարթակ․ շուրջ $1.2 մլրդ 
արժողությամբ 30 ներդրումային ծրագիր 
• «Մեկ պատուհան»․ շուրջ 600 շահառու 
ընկերություն՝ 350 արտահանող, 250 ներդրող

շո
ւր

ջ

Մասնավոր հատվածի կողմից ներկայումս իրականացվող մի շարք ներդրումային ծրագրեր ներառված չեն

ներդրումով 
2 ծրագրի մեկնարկ 
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ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԳԵՐԱԿԱ ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Գյուղատնտեսություն Զբոսաշրջություն

144

Կապ եվ ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐ

17%

+1.8%
1 066 779

2015 2016

2017

1 086 466 1 350 791

+24.3%

+2.4%
489 500

2015 2016

2017

501 118 622 381

+24.2%

22.1%
25.5%

696.1%
21.9%

Սուբսիդավորման նոր քաղաքականություն
Գյուղատնտեսական վարկերի տրամադրման պայմանների փոփոխություններ

Նոր վարկատեսակներ
Գյուղատնտեսական տեխնիկայի 
լիզինգի համար

Գյուղատնտեսական հումքի 
մթերումների (գնումների) նպատակով

Մարման ժամկետ
3-10 տարի

1 տարի

7 տարի

Տոկոսադրույք
2% (9% տոկոսադրույքի 
7%-ի սուբսիդավորում) 

3% (12% տոկոսադրույքի
9%-ի սուբսիդավորում)

2% 

Շարժական ինտերնետից 
օգտվողների թվի աճ 

Փոփոխություն ՏՏ ոլորտի պետական 
աջակցության մասին օրենքում 

2030

«Հայաստանի թվային 
օրակարգ 2030» 
ծրագրի մշակում 

Հայկական բարձր տեխնոլոգիական 
ապրանքների և ծառայությունների 
առաջխաղացման նպատակով 
ներկայացուցչությունների հիմնում 
արտերկրում4

Հայաստան ընդհանուր 
այցելություններ

հունվար-հունիս ժամանակահատված

Հայաստան ներգնա 
զբոսաշրջային այցելություններ

հունվար-հունիս ժամանակահատված

ՀՀ օդանավակայանների 
վիճակագրություն

2017 թ․ հունվար-օգոստոս ժամանակահատված
2016 թ․ նույն ժամանակահատվածի համեմատ

Դեպի Հայաստան սահմանային անցման 
գործընթացների դյուրացում

119x
42x

Սննդամթերքի անվտանգություն

2017 թ. օգոստոսի 1-ից 
սանիտարական 
անձնագրերի տրամադրում 
միս և հաց տեղափոխող 
փոխադրամիջոցների

Սպանդանոցային 
ցանցի ստեղծում․ 

առավել անվտանգ 
և ապահով 

մսամթերքի 
ապահովում

2     5 մարման 
ժամկետ տարի

8     3-5%3     3-10 վարկի 
գումարմլն. դրամ տոկոսադրույք 

Կոոպերատիվներում 
կաթնատվության ավելացում 
13%-ով

Վաճառվող խոշոր և մանր 
եղջերավոր կենդանիների 
գլխաքանակի ավելացում 
համապատասխանաբար 
7500 և 7000 գլխով

48 հազ. հա բարելավված արոտներ

Համայնքների գյուղատնտեսական 
ռեսուրսների կառավարման և 
մրցունակության երկրորդ վարկային ծրագիր

Գյուղատնտեսության 
ոլորտի ջերմոցային 
տնտեսությունների և 

վերամշակող 
կազմակերպությունների 
կողմից սպառվող բնական 
գազի սակագնի նվազեցում

132x
գյուղտեխնիկայի 

տրամադրում լիզինգի 
ծրագրով 

Հարկային 
արտոնություններից 
օգտվելու ժամկետի 
երկարաձգում 

տեղեկատվական 
տեխնոլոգիաների ոլորտի 

սկսնակ ընկերություն

53
տարի տարի

ՀՀ օդանավակայաններից 
թռիչք-վայրէջքների աճ

Ուղևորահոսքի աճ

«ԶՎԱՐԹՆՈՑ» 
1 610 930 մարդ

«ՇԻՐԱԿ» 
56 243 մարդ

Խաղողի և պտղատու այգիներում 
կարկտապաշտպան ցանցերի 
ներդրման համար 2018 թ.-ից 

No visa: Ճապոնիա,  Քաթար, 
Արաբական Միացյալ Էմիրություններ
Easy: Չինաստան

Աղբյուրների հղումներն այստեղ՝ http://www.gov.am/u_files/file/Annex_Facts%20and%20Figures_Sources_16_10_2017.pdf 
Ժամանակահատված՝ 01.09.2016-31.08.2017



ԿՐԹՈՒԹՅաՆ Հասանելիություն

Կառավարում, որակ և թափ անցիկություն

Արագածոտնի, Սյունիքի, Արարատի և 
Գեղարքունիքի մարզերի 
18 գյուղական և 5 քաղաքային համայնքներում

Ներառական
կրթության համակարգ 

հեռահաղորդակցային կապի 
միջոցով իրականացրել են
հեռավար դասեր 
բնագիտական առարկաներից

գյուղական և 
սահմանամերձ համայքների շուրջ

նորաբաց
նախակրթարան23

սովորողի
համար1200

ընդգրկված 
երեխա5 800

6

մենթոր
դպրոց13

գործընկեր
դպրոցների42

սովորողների
մասնակցությամբ1700

ԿԱ
Ի

Հաստատվել է ՀՀ պետական 
հանրակրթական ուսումնական 
հաստատության օրինակելի 
կանոնադրությունը
դպրոցի խորհրդի անդամ 
չի կարող առաջադրվել  
տնօրենի հետ մերձավոր 
ազգակցությամբ կամ 
խնամիությամբ կապված անձը

«Բարձրագույն կրթության մասին» 
ՀՀ նոր օրենքի նախագիծ

ԲՈՒՀ-երի կառավարման 
համակարգի բարելավում

ՀՀ ԲՈՒՀ-երի միջև ուսանողների 
շարժունակության դյուրացում

Հայաստանյան և եվրոպական 
որակավորումների համադրելիություն

Պարտադիր ծրագրային 
հավատարմագրման ներդրում

Կրթության զարգացման պետական 
ծրագրի մշակում

Կրթության ազգային ինստիտուտի 
ֆունկցիոնալ վերլուծություն

Դպրոցների կառավարման համակարգի 
բարեփոխումների ծրագրի մշակում

Հանրակրթական ուսումնական 
հաստատությունների ֆինանսական 
հաշվետվությունների և բյուջեի 
նախագծերի հրապարակում 

www.schoolsite.am   
www.yerevan.am 
կայքերում 

ՀՀ մարզերի և Արցախի 
21 դպրոց դարձել է 
Արարատյան բակալավրիատ 
ծրագրի թեկնածու

Ձեռնարկատիրության 
ուսուցում

1257 դպրոց, շուրջ 62 900 սովորող 
«Տեխնոլոգիա» առարկայի ուսուցում` 
ձեռնարկատիրական  տարրերի 
ներառմամբ 1 359 վերապատրաստված ուսուցիչ

շուրջ 220 դպրոց, շուրջ 6 300 սովորող 
«Ձեռնարկատիրություն» առարկայի 
ուսուցման փորձնական ծրագիր 
 շուրջ 220 վերապատրաստված ուսուցիչ

Դուալ ուսուցման փորձնական 
ներդրում 4 քոլեջում

«Ավտոմոբիլային տրանսպորտի 
տեխնիկական 
սպասարկում և նորոգում»

«Խմորման արտադրության տեխնոլոգիա 
և գինեգործություն»

«Հաշվողական տեխնիկայի և 
ավտոմատացված համակարգերի 
ծրագրային ապահովում»

«Զբոսաշրջային ծառայությունների 
կազմակերպում՝ օտար լեզվի խորացված 
իմացությամբ»

ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ

«Կայուն դպրոցական սնունդ» 
ծրագրի շարունակություն
• ընդգրկվել է նաև Տավուշի մարզը

տարածքային 
մանկավարժահոգեբանական
աջակցության կենտրոն

Սյունիքի, Տավուշի և Լոռու մարզերում 

շահառու
երեխա30 000շո

ւր
ջ61

արդիականացված
դպրոցական խոհանոց

Î¶Ü-Ý և Ռազմավարական 
նախաձեռնությունների կենտրոնÁ 
Ñ³Ù³ï»Õ իրականացնում են.
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Առողջ
հասարակություն

առավել հասանելի
առողջապահություն

արդիականացում և 
կատարելագործում

«Առողջ աչքեր»
ծրագրի փորձարարական փուլում 

Մասնագիտական գործունեության 
կատարելագործման և առողջապահական 
ոլորտի բարելավման նպատակով թարգմանվել 
և տեղայնացվել է ավելի քան 

մանկաբարձության և գինեկոլոգիայի 
անհետաձգելի իրավիճակների, 
մանկական ուռուցքաբանության, 
արյունաբանության, 
վերակենդանացման, վիրաբուժության և 
սրտաբանության ուղղվածությամբ

Հեպատիտ Ց

ստանալով անվճար բուժում 
գերժամանակակից 
դեղորայքով

Մշակվել և հաստատվել  է

«Ծխելու դեմ պայքարի 
ռազմավարություն» 
և 2017-2020 թթ. միջոցառումների 
ծրագիրը

շաքարային դիաբետի 

զարկերակային գերճնշման  

արգանդի պարանոցի քաղցկեղի 
կանխարգելման և վաղ ախտորոշման 

117
կլինիկական
ուղեցույց 

ընթացակարգ` 

անվճար հետազոտություն

1130 000

1000

Մարզային բժշկական կազմակերպություններում 
աշխատանքի է նշանակվել ավելի քան

ամենամեծ պահանջարկ 
ունեցող մասնագիտություններով

բժիշկ50

ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅՈՒՆ

կուրությունը 
կանխարգելող անվճար
վիրահատություն

հիվանդ ապաքինվել է՝

Բարձր անցանելիությամբ, ժամանակակից 
սարքավորումներով համալրված 

շտապ օգնության
ավտոմեքենա 

10 8 համայնքի
համար

արդիականացման և կառուցման 
գործընթացի մեկնարկ

մարզային բժշկական 
կազմակերպության   

3

Մայրաքաղաքի 
առաջատար 
մասնագետների 
հասանելիություն

մարզային 
բնակչի համար 312 000

e-health

Armed.am

բժշկական և սպասարկող
անձնակազմի վերաբերյալ
տեղեկատվություն

բժշկական 
հաստատություններից

պացիենտների վարման
գործելակարգ 

100
50
20

 

շո
ւր

ջ

շո
ւր

ջ

ավելի քան

01.01.2015-31.07.2017 

հեռաբժշկության 
շնորհիվ 

սոցիալական փաթեթի շահառու - 
բժշկական կազմակերպություն-
ապահովագրական ընկերություն 
կապի ապահովում

պետական պատվեր իրականացնող
բոլոր բուժհաստատությունների և
բժիշկների մասին քարտեզագրված
տեղեկատվություն

Աղբյուրների հղումներն այստեղ՝ http://www.gov.am/u_files/file/Annex_Facts%20and%20Figures_Sources_16_10_2017.pdf 
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86
անձ15 000

բնական գազի 
ցածր սակագնից 
օգտվել է սոցիալապես 
անապահով շուրջ
75 000 ընտանիք

ԱՇԽԱՏԱՆՔ ԵՎ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

2017 թ. 8 ամիսների ընթացքում 

էլեկտրաէներգիայի 

ցածր սակագնից  
օգտվել է սոցիալապես 
անապահով շուրջ
123 500 ընտանիք

Ընտանիքում ծնված
1-ին և 2-րդ 
երեխայի համար

ծննդյան միանվագ 
նպաստի առցանց դիմում
ներկայացնելու նոր 
հնարավորությունից
օգտվել է Աղետի գոտու 

բնակարանային 
ապահովման 
պետական ծրագրի 
շահառու ճանաչված 

անօթևան մնացած
ընտանիքների բնակարանային 
խնդրի լուծում

Շրջանառության մեջ է դրվել 
«Կամավորական 
գործունեության 
և կամավոր աշխատանքի 
մասին» ՀՀ օրենքի նախագիծը, 

որով առաջին անգամ կհստակեցվեն 
կամավոր աշխատանքի հիմնական 
դրույթները

2017 թ. հունվարից նպաստ 
և կենսաթոշակ ստանալու
դիմում ներկայացնելու
հնարավորություն սոցիալական 
ապահովության պետական
ծառայության ցանկացած 
տարածքային բաժնում՝ 
անկախ շահառուի հաշվառման վայրից

Սոցիալական փաթեթի 

 100 000 
շահառուների 
բժշկական 
ապահովագրություն

ապահովագրական գումարի 
փոփոխություն

կանխարգելիչ բուժզննում 
շահառուի նախընտրած 
բուժհաստատությունում

նոր ծառայություններ և 
հետազոտություններ

առանց հերթագրման, առանց 
հավաստագրի, միայն անձը 
հաստատող փաստաթղթով 
ծառայություններ ստանալու 
հնարավորություն 

Անապահովության 
գնահատման 
մեթոդաբանության
վերանայում

առավել կարևորվում է ընտանիքում 

երեխայի առկայության 
հանգամանքը

խրախուսվում է ակտիվությունը 
աշխատանքային շուկայում 

Սոցիալական պաշտպանության 
ոլորտում իրականացվող 
ծրագրերի և մատուցվող 
ծառայությունների 
մշտադիտարկման և 
գնահատման (ՄԳ) 
էլեկտրոնային 
համակարգի ներդրում

      • մշակվել է 80 ծրագրի 
        ՄԳ իրականացման գործիքակազմը   
       • գնահատվել է 17 ծրագիր, 
         բացահայտվել է ցածր                 
        արդյունավետությամբ և
        անարդյունավետ 3 ծրագիր

Նոր առավելություններ

10մլն

3.8մլն

www.epension.am
շո

ւր
ջ

շո
ւր

ջ
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2017 թ. առաջին կիսամյակում
22.7%

ՄՇԱԿՈՒՅԹ, ՍՊՈՐՏ ԵՎ ԵՐԻՏԱՍԱՐդՈՒԹՅՈՒն

Քաղաքային և 
գյուղական համայնքներում 
սպորտով զբաղվելու համար 
անհրաժեշտ նվազագույն 
սարքավորումներ 
 

Մշակվել և ընդունվել են 
ֆիզիկական կուլտուրայի և 
սպորտի մասսայական տարածման, 
մանկապատանեկան սպորտի 
զարգացման

  
  համակարգված
     կառավարում
  
  մասսայականացում

      հետևողականություն

Մասսայական սպորտի

6 նոր ծրագիր

Մարզերում մշակութային 
կյանքի աշխուժացման 
նպատակով իրականացվող 
«Մշակութային կանգառ» 
նոր ծրագիր

մեկնարկել է 2017 թ. հունիսին

«Շրջիկ կինոթատրոն» 
ծրագիր 

110
համայնք

354
միջոցառում

4 

ՆՈՐ հուշանվերային
առարկաների 
տեսակներ 
 

ավելի քան10 
թանգարաններում

shop.gallery.am

Ս. Փ արաջանովի 
թանգարանի, 

Մ. Սարյանի,
Ա. Խաչատրյանի 
տուն-թանգարանների 
հավաքածուների մասին պատմող  

«Աուդիովիզուալ գիդ»
բջջային հավելվածի  
ստեղծում

68 պետական ոչ առևտրային 
կազմակերպությունների 
տնտեսական աճի 
ապահովմանն 
ուղղված համախառն 
եկամուտների աճ 

50 

5-ամյա ծրագրեր

Տոմս

մինչև 2017 թ. ավարտը

Հայաստանի
ազգային 
պատկերասրահի 

առցանց 
խանութի 
ստեղծում

Հուշանվերային արտադրանքի 
իրացման նոր մոդել

www.cragrer.am 
առցանց համակարգով 
երիտասարդական 
դրամաշնորհների տրամադրում 
մարզային ծրագրերի համար

2017 թ.

2017 թ. հունվար-սեպտեմբեր

շրջիկ կինոթատրոնների միջոցով

ցուցադրություններ 
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...............................................................

..................................................................................

Ժամանակահատված՝ 01.09.2016-31.08.2017
Աղբյուրների հղումներն այստեղ՝ http://www.gov.am/u_files/file/Annex_Facts%20and%20Figures_Sources%20Links_16_10_2017.pdf

Ենթակառուցվածքներ

ԷՆԵՐԳԵՏԻԿ ԵՆԹԱԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐ ԵՎ 
ԲՆԱԿԱՆ ՊԱՇԱՐՆԵՐ

Մինչև 1 ՄՎտ հզորությամբ 
արևային ֆոտովոլտային 
էլեկտրակայանի կառուցման 

լիցենզիա11
Առաջին համակարգային

 
§ԱրևԷկ¦ արևային 
կայանի գործարկում 
Ծաղկաձորում

www.geo-fund.am

ԻՐԱՆ-ՀԱՅԱՍՏԱՆ
400 կՎ լարման 
էլեկտրահաղորդման 
օդային գծի կառուցման 
աշխատանքների 
շարունակություն

 

Մինչև 150 կՎտ հզորությամբ 
վերականգնվող էներգետիկայի 
ոլորտում ավելի քան

արտահանման աճ

120 
ինքնավար
էներգաարտադրող

ՋՐԱՅԻՆ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ

ջրաչափական 
սարքերի տեղադրում 
ոռոգման ցանցում

Հոսող ջրին առցանց հետևելու 
հնարավորություն

79 

Հայաստանից 
էլեկտրաէներգիայի 9,9%

§Երևանի ՋԷԿ¦-ի նոր 
ջերմաէլեկտրակայանի 
կառուցման մեկնարկ

2017թ. հունվարի 1-ից

Օգտակար հանածոների 
հանքավայրերի և 
երկրաբանական 

91% տեղեկությունների 
թվայնացում

Վեդու ջրամբարի և 
ոռոգման համակարգի 
կառուցման ծրագրի 
մեկնարկ

Ակնկալվող արդյունքներ.

Արարատյան դաշտի հողատարածքների 
հուսալի ոռոգում

Սևանա լճի էկոլոգիական 
հավասարակշռության վերականգնման 
աջակցություն

Գյուղատնտեսության զարգացման 
ապահովում 

կայուն ջրամատակարարում 
14 ջրօգտագործող 
ընկերությունների կողմից

95 000 հա
հողատարածքների 
Ավելի քան

ՄՎտ
հզորությամբ0,5

2017թ. հունվար-օգոստոս 
ժամանակահատված 
2016թ. նույն ժամանակահատվածի համեմատ

ՏՐԱՆՍՊՈՐՏ
շո

ւր
ջ

220 

Երթուղային 
հասանելիության 
ցանցի մշակում 

չսպասարկվող 
համայնքների համար

 
չսպասարկվող 
համայնքների 
ներառում գործող 
երթուղային ցանցում

40%

1231

Վարկային ծրագրերի շրջանակում
Վանաձոր-Ալավերդի-Վրաստան միջպետական 
նշանակության ճանապարհի բարելավում 

շո
ւր

ջ
շո

ւր
ջ

մ6

Կենսական նշանակության ճանապարհացանցի 
բարելավում 

43 628 խոխ.մ հողային 
աշխատանքներ

գծ.մ ջրահեռացման 
համակարգի վերականգնում

Տրանշ 1՝ իրականացվող աշխատանքների ավարտ

Տրանշ 3՝ 300,000 խոր.մ հողային աշխատանք, շուրջ 
3000 խոր.մ կառուցվածքային բետոն, Թալին-Լանջիկ 
ճանապարհահատվածում՝ շուրջ 250,000 խոր.մ հողային 
աշխատանք և շուրջ 1500 խոր.մ կառուցվածքային բետոն

Տրանշ 2՝ 500,000 խոր.մ հողային աշխատանք, 6 կմ բետոնե 
պատվածք, շուրջ 3300 խոր.մ կառուցվածքային բետոն

Հյուսիս-հարավ տրանսպորտային միջանցքի ծրագիր

գծ.մ հենապատերի 
կառուցում

կմ ճանապարհի 
ասֆալտապատում

14 564
3 264
29.8

241 040 խոր.մ հողային 
աշխատանքներ

1 912 գծ.մ ջրահեռացման 
համակարգի վերականգնում

3 578 գծ.մ հենապատերի 
կառուցում

280 գծ.մ երկարությամբ թունելի 
վերակառուցում

57

6.6 կմ ճանապարհի 
ասֆալտապատում

մ թռիչքով կամուրջի 
կառուցում

ՀՀ ճանապարհային 
ցանցի թվայնացում 

կմ ճանապարհների 
գույքագրում և 
քարտեզագրում

եվ ճանապարհաշինություն

...................................> >
Մուլտիմոդալ բեռնափոխադրումների 
ծրագրի փորձնական գործարկում 
ՀՀ տարածքում

ԵՎՐՈՊԱ ԻՐԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆ



Շրջակա միջավայր և համայնքային զարգացում

..........................................................................................

ԲՆԱՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

$10.9 ÙÉÝ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ 
·áõÙ³ñáí

Æñ³Ï³Ý³óíáõÙ ¿ 28 
¹ñ³Ù³ßÝáñÑ³ÛÇÝ Íñ³·Çñ

2017Ã.

Þñç³Ï³ ÙÇç³í³ÛñÇ 
å³Ñå³ÝáõÃÛ³Ý 
áÉáñïÇ ÙÇ³ëÝ³Ï³Ý 
Ï³é³í³ñÙ³Ý
Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç Ý»ñ¹ñÙ³Ý 
Ý³Ë³¹ñÛ³ÉÝ»ñÇ ëï»ÕÍáõÙ 1 500-ը 

÷³Ïí³Í

·áõÛù³·ñí³Í 
³Õµ³í³Ûñ2029

www.cleanarmenia.am

ԱՂԲԱՀԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

Ä³Ù³Ý³Ï³Ñ³ïí³Íª 01.09.2016-31.08.2017

²Õµ³ÝáóÝ»ñÇ ÷³ÏÙ³Ý, 
ÏáÝë»ñí³óÙ³Ý 
³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ 
í»ñ³ÑëÏÙ³Ý Ãí³ÛÇÝ
ÇÝï»ñ³ÏïÇí ù³ñï»½Ç
ëï»ÕÍáõÙ

§¸ÇÉÇç³Ý¦ ³½·³ÛÇÝ å³ñÏáõÙ 
å³Ñå³ÝáõÃÛ³Ý ßáõñçûñÛ³ é»ÅÇÙÇ 
÷áñÓÝ³Ï³Ý Íñ³·ñÇ Ù»ÏÝ³ñÏ.

å³Ñå³ÝáõÃÛ³Ý é»ÅÇÙÇ 
³ñ¹ÛáõÝ³í»ïáõÃÛ³Ý µ³ñÓñ³óáõÙ

 2017 Ãí³Ï³ÝÇÝ ëáñ³·ñí»É ¿
¹ñ³Ù³ßÝáñÑ³ÛÇÝ å³ÛÙ³Ý³·ÇñªX5
$21.85 ÙÉÝ

·áõÙ³ñÇ ã³÷áí 

Í³é³Ñ³ïáõÙÝ»ñÇ Ï³ÝË³ñ·»ÉáõÙ 

ՀԱՄԱՅՆՔՆԵՐ

$ 11
ÙÉÝ

ßá
õñ

ç

Ý»ñ¹ñáõÙ³ÛÇÝ Íñ³·ñ»ñ

52
Ñ³Ù³ÛÝùÝ»ñáõÙ

³×

´Ûáõç»Ý»ñÇ ÁÝ¹³Ù»ÝÁ 
»Ï³ÙáõïÝ»ñÇ åÉ³Ý³ÛÇÝ 
óáõó³ÝÇßÇ

11,1%

ê»÷³Ï³Ý »Ï³ÙáõïÝ»ñÇ 
åÉ³Ý³ÛÇÝ óáõó³ÝÇßÇ ³× 10 Ñ³Ù³ÛÝùáõÙ

Æñ³Ï³Ý Å³Ù³Ý³ÏáõÙ ëáÕ³ÝùÇ 
ÙáÝÇïáñÇÝ·Ç Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç Ý»ñ¹ñáõÙ
ÞÇñ³ÏÇ Ù³ñ½Ç ²é³÷Ç ¢ î³íáõßÇ 
Ù³ñ½Ç ¶»ï³ÑáíÇï Ñ³Ù³ÛÝùÝ»ñáõÙ

²Õ»ïÝ»ñÇ í³Õ 
³½¹³ñ³ñÙ³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·

²ÕµÛáõñÝ»ñÇ ÑÕáõÙÝ»ñÝ ³Ûëï»Õª http://www.gov.am/u_files/file/Annex_Facts%20and%20Figures_Sources%20Links_16_10_2017.pdf

8,5%
ê»÷³Ï³Ý 
»Ï³ÙáõïÝ»ñÇ ³×


