
 
 
 

 
 

Հայաստան. M6 ‹‹Վանաձոր-Ալավերդի-վրացական սահման›› միջպետական 

ճանապարհի վերականգնման և բարելավման ծրագիր 

 

Ծրագրի անվանումը M6 Վանաձոր-Ալավերդի-վրացական սահման միջպետական 

ճանապարհի վերականգնման և բարելավման ծրագիր  

Ծրագրի համարը 49244-003 

Երկիրը Հայաստան 

Ծրագրի կարգավիճակը Հաստատված 

Ծրագրի տեսակը/ 

օժանդակության ձևը 
Տեխնիկական աջակցություն 

Ֆինանսավորման 

աղբյուրը/չափը 
TA 8926-ARM: M6 Վանաձոր-Ալավերդի-վրացական սահման 

միջպետական ճանապարհի վերականգնման և բարելավման ծրագիր  

Տեխնիկական աջակցության հատուկ ֆոնդ՝ 225,000.00 ԱՄՆ դոլար 
 

Ռազմավարական օրակարգեր Ներառական տնտեսական աճ  

Տարածաշրջանային ինտեգրացում 

Փոփոխության շարժիչ 

գործոններ  

Կառավարում և կարողությունների զարգացում  

Գիտելիքահեն լուծումներ  

Գործընկերություններ  

Մասնավոր հատվածի զարգացում  

Ոլորտ/ենթաոլորտ Տրանսպորտ. տրանսպորտային քաղաքականություններ և 

ինստիտուցիոնալ զարգացում 

Գենդերային հավասարություն 

և խթանում 
Որոշ գենդերային տարրեր  

Նկարագրություն 
 

Ծրագրի հիմնավորումը և 

կապը երկրի/տարածաշրջանի 

ռազմավարության հետ  
  

Տեխնիկա-տնտեսական հիմնավորվածության նախնական 

ուսումնասիրության և M6 կատարված այցերի արդյունքում 

եզրահանգում արվեց, որ (i) M6-ը շատ կարևոր է՝ պայմանավորված 

դրա անմխիթար վիճակով և մի շարք անվտանգության 

սպառնալիքներով և բարելավման անհրաժեշտությամբ, և որ (ii) ԱԶԲ-

ը կարող է դիտարկել այս միջազգային մայրուղու ֆինանսավորման 

ծրագիրը՝ Հայաստանի կապը հարևան երկրի հետ բարելավելու 

նպատակով, ԱԶԲ տրանսպորտային ռազմավարության պահանջների 

կատարումն ապահովելու համար՝ Հայաստանը Վրաստանին կապող 

այլ ճանապարհները բարելավելու նպատակով: 

Ազդեցությունը 
 

Սույն թարգմանված ԾՏԹ-ը հիմնված է փաստաթղթի անգլերեն տարբերակի վրա՝ թվագրված  12 օգոստոս, 2015  ին 



 

Ծրագրի վերջնարդյունքը 

Վերջնարդյունքի նկարագրություն 

Առաջընթացը դեպի վերջնարդյունք 
 

Իրականացման առաջընթացը 

Ծրագրի միջանկյալ արդյունքների նկարագրություն 

Իրականացման առաջընթացի կարգավիճակը (միջանկյալ արդյունքներ, գործողություններ և հարցեր) 

Աշխարհագրական տեղադիրք 

Բնապահպանական և սոցիալական խնդիրների  ամփոփագիր 

Բնապահպանական 

ասպեկտներ  

Հարկադիր 

տարաբնակեցում  

Տեղաբնակներ  
 

 

Հաղորդակցությունը շահեկիցների միջև, մասնակցություն և հանրային լսումներ 

Ծրագրի նախագծման 

ընթացքում 

Ծրագրի նախագծման ընթացքում խրախուսվում է շահեկիցների 

մասնակցությունը հանդիպումներին: 

Ծրագրի իրականացման 

ընթացքում 

Պարբերական հանրային լսումներ համապատասխան ՀԿ-ների և տեղի 

բնակիչների հետ ավելի մեծ մասնակցություն ապահովելու և 

տեղեկատվության փոխանակումն ապահովելու նպատակով  

 

Բիզնես հնարավորություններ 

Խորհրդատվական 

ծառայություններ 

Ֆինանսավորման ենթակա բոլոր խորհրդատվական ծառայությունները 

ձեռք կբերվեն Խորհրդատուների ծառայություններից օգտվելու մասին ԱԶԲ 

ուղեցույցի համաձայն: 

Գնումներ 
Ֆինանսավորման ենթակա բոլոր ապրանքներն ու աշխատանքները ձեռք 

կբերվեն ԱԶԲ գնումների ուղեցույցի համաձայն:  

ԱԶԲ պատասխանատու 

պաշտոնյա 
Ջիանգբո Նինգ 

ԱԶԲ պատասխանատու 

վարչություն 
Կենտրոնական և Արևմտյան Ասիայի վարչություն 

ԱԶԲ պատասխանատու 

բաժին 
Տրանսպորտի և կապի բաժին, ԿԱԱՎ 

Իրագործող 

գերատեսչություն 
Տրանսպորտի և կապի նախարարություն 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ժամանակացույց 

Հայեցակարգի 

հաստատում 
-  

Փաստերի 

հավաքագրում 
-  

Ղեկավարման 

հարցերով 

ամփոփիչ նիստ 

-  

Հաստատում 09 հուլիսի 2015թ. 

Վերանայման 

վերջին 

առաքելություն 

-  

 

ՏԱ 8926-ARM 

 

Ուղենիշներ 

Հաստատում 
Ստորագրման 

ամսաթիվ 

Ուժի մեջ մտնելու 

ամսաթիվ 

Փակում 

Սկզբնական Վերանայված Փաստացի 

09 հուլիսի 

2015թ. 
-  09 հուլիսի 2015թ. 

31 մարտի 

2016թ. 
-  -  

Ֆինանսավորման պլան/ՏԱ օգտագործում  
Կուտակային 

հատկացումներ 

ԱԶԲ Համաֆինանսավորում Գործընկերային Ընդամենը Ամսա 

թիվ 

Գումար 

Կառ. Շահառուներ 
Ծրագրի 

հովանավոր 
Այլ 

225,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 225,000.00 

09 

հուլիսի 

2015թ. 
0.00 

Ծրագրի տեղեկատվական թերթի վերջին 

թարմացումը՝ 
24 հուլիսի 2015թ. 

 
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: 

 


