
Նպատակային  

Միջանկյալ 

Միջանկյալ

Միջանկյալ

2024

Չափաբաժին  Կոդ Չափաբաժին Կազմակերպություն 

83,5%

2024

                      Տեղական և միջազգային հետազոտություններ,  վրաց լեզվի իմացության հետազոտություն էթնիկ 

փոքրամասնությունների ներկայացուցիչ չափահաս բնակչության շրջանում,                                                                                                                                                                                                                   

Հաշտեցման և քաղաքացիական իրավահավասարության հարցերով պետական նախարարի գրասենյակի 

հետազոտություն,  2024 և 2030 թթ. Բնակչության մարդահամարի  արդյունքներ 

Նպատակային 

Դպրոցի շրջանավարտների շրջանում գրել, 

կարդալ, խոսել կգիտենա  83,5%-ը, չափահաս 

բնակչության շրջանում լեզուն հաղորդակցության 

մակարդակով կգիտենա էթնիկ  հայ 

քաղաքացիների  57%-ը և էթնիկ ադրբեջանցի  

քաղաքացիների 28% -ը

Ռազմավարական 

առաջնահերթու-թյուն   

Պետական լեզուն՝  ինտեգրման  աջակցության համար 

2024

Նպատակային 

2014 2027 2030

Վերջնական 

Թվական 2020 2027

Կայուն զարգացման նպատակների  հետ  (SDGs) կապ. 4,10,16

2030

99.50%

Վրացերենը, որպես երկրորդ լեզու  Պետական գնահատումներ - 2023-2024 ուսումնական տարի և 2027-2028 

ուսումնական տարի 

Վերջնական 

2027

Ակտիվություն  (Activity) Ակտիվության արդյունքի ինդիկատոր 
Գործընկեր  

գերատեսչություն 

2030

Հավաստման 

աղբյուր 

Պատասխա-

նատու 

գերատեսչությո

Հավելված  2 - Քաղաքացիական իրավահավասարության և ինտեգրման  2021-2030 թթ. պետական ռազմավարության  2021-2022 թթ. 

գործնական պլան

Ռիսկ.

Բազիսային

Ցուցանիշ
47,8%-ը ազատ կարողանում է գրել, 

կարդալ, խոսել  (2018 թվականի տվյալներ)

Հավաստման  աղբյուր  (Sources of Verification).

Ցուցանիշ

Էթնիկ հայերի  47.1%-ը  և էթնիկ 

ադրբեջանցիների  19.2%-ը տիրապետում է 

պետական լեզվին  (էթնիկ հայերի  44.5%-ը 

և էթնիկ ադրբեջանցիների  73.9%-ը չի 

տիրապետում պետական լեզվին, էթնիկ 

հայ  բնակչության  8,4%-ը և էթնիկ  

ադրբեջանցիների 6,9%-ը հարցին 

չպատասխանեց  (աղբյուր. վիճակագրական 

ազգային ծառայություն) 

Դպրոցի շրջանավարտների շրջանում 

գրել, կարդալ, խոսել գիտի  92,5%-ը, 

չափահաս բնակչության շրջանում 

լեզուն հաղորդակցական մակարդակով  

գիտի էթնիկ հայ քաղաքացիների  65% -

ը և էթնիկ ադրբեջանցի քաղաքացիների  

35%-ը   

Դպրոցի շրջանավարտների շրջանում 

գրել, կարդալ, խոսել գիտի  99,5%-ը, 

չափահաս բնակչության շրջանում լեզուն 

հաղորդակցական մակարդակով  գիտի 

էթնիկ հայ քաղաքացիների  81% -ը և էթնիկ 

ադրբեջանցի քաղաքացիների  61%-ը    

Հավաստման աղբյուր  (Sources of Verification).

COVID -19 համաճարակի կանխարգելման կապակցությամբ  սահմանափակումներ, ոչբավարար ֆինանսական ռեսուրս, հետաքրքրության  սակավություն: Բարձրագույն կրթության մասին օրենքի 90-րդ հոդվածի հիման վրա, այս օրենքի 52-րդ հոդվածի  12-րդ կետով նախատեսված թեստերի արդյունքներով բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում վրաց լեզվի նախապատրաստական կրթական 

ծրագրով  դիմորդների ընդունումը  ժամանակավոր միջոցառում է  և գործում է  2023-2024 ուսումնական տարում ներառյալ»: Համապատասխանաբար այս տարեթվից հետո, այսպես կոչված «1+4 ծրագրի» երկարաձգման համար  հարկավոր է  օրենսդրական փոփոխություն 

92.00%

Նպատակ  1.

Աճ  5%-ով
Վրաստանի կրթության և գիտության  նախարարության  զեկույց

Ազդեցության 

ինդիկատոր  1.1.

Պետական լեզվի ուսուցման ուժեղացում էթնիկ փոքրամասնությունների ներկայացուցիչների համար 

Էթնիկ փոքրամասնությունների ներկայացուցիչների շրջանում պետական լեզվի 

տիրապետման մակարդակը  

Հավաստման աղբյուր  (Sources of Verification).

Թվա

կան 

Բազիսային

Ոչվրացալեզու դպրոցների շրջանավարտների մաս, որը տիրապետում է  վրաց 

լեզվին (գրել, կարդալ, խոսել)  

Պետական լեզվի ուսուցման ուժեղացում և ժողովրդականացում  ձևական կրթությունում  (նախադպրոցական, միջնակարգ, մասնագիտական և  բարձրագույն  կրթություն)  Խնդիր  1.1.

Խնդրի արդյունքի 

ինդիկատոր  1.1.1.

Վերջնական 

Թվական 2020

Ցուցանիշ 1191

Բարձրագույն կրթության մասին օրենքի 

90-րդ հոդվածի հիման վրա «Այս օրենքի  

52-րդ հոդվածի 1 2-րդ կետով 

նախատեսված թեստերի արդյունքների 

հիման վրա բարձրագույն կրթական  

հաստատությունում  վրաց լեզվից  

նախապատրաստության կրթական 

ծրագրով դիմորդների ընդունումը 

ժամանակավոր միջոցառում է և այն 

գործում է  2023-2024 ուսումնական 

տարին ներառյալ»: 

Համապատասխանաբար, այս 

տարեթվից հետո, այսպես կոչված, «1+4 

ծրագիրը» շարունակելու համար 

անհրաժեշտ է  օրենսդրական  

փոփոխություն 

Խնդրի արդյունքի 

ինդիկատոր 1.1.2.

Բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում, այսպես կոչված, «1+4 

ծրագրի» հիման վրա ընդունված ուսանողների թվաքանակ  

Բազիսային

Կատարման ժամկետ Բյուջե

Ֆինանսավորման աղբյուր 

Պետական բյուջե Այլն 
Դեֆիցիտ 
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1.1.1.1 1.1.1.1

ՀԻԻԱ 

Ուսուցիչներ

ի 

մասնագիտա

կան 

զարգացման 

ազգային 

կենտրոնի 

հաշվետվությ

ուն 

 

Վրաստանի 

կրթության 

և 

գիտության 

նախարարո

ւթյուն/ՀԻԻԱ 

Ուսուցիչնե

րի 

մասնագիտ

ական 

զարգացմա

ն ազգային 

կենտրոն 

2021  թվական,  IV 

եռամսյակ
2 654 568,75 2 654 568,75 32020202

1.1.1.2 1.1.1.2

ՀԻԻԱ 

Ուսուցիչներ

ի 

մասնագիտա

կան 

զարգացման 

ազգային 

կենտրոնի 

հաշվետվությ

ուն ,                          

ՀԻԻԱ Զուրաբ 

Ժվանիայի 

անվան 

պետական 

վարչարարու

թյան դպրոցի 

հաշվետվությ

ուն  

Վրաստանի 

կրթության 

և 

գիտության 

նախարարո

ւթյուն/ՀԻԻԱ 

Ուսուցիչնե

րի 

մասնագիտ

ական 

զարգացմա

ն ազգային 

կենտրոն,  

ՀԻԻԱ 

Զուրաբ 

Ժվանիայի 

անվան 

պետական 

վարչարար

արության  

դպրոց 

2021  թվական, IV 

եռամսյակ 
Վարչական ծախս 699600 320303

1.1.1.3 1.1.1.3

ՀԻԻԱ 

Ուսուցիչներ

ի 

մասնագիտա

կան 

զարգացման 

ազգային 

կենտրոնի 

հաշվետվությ

ուն 

Վրաստանի 

կրթության 

և 

գիտության 

նախարարո

ւթյուն/ՀԻԻԱ 

Ուսուցիչնե

րի 

մասնագիտ

ական 

զարգացմա

ն ազգային 

կենտրոն 

2021  թվական:  IV 

եռամսյակ 
Վարչական ծախս

1.1.1.4 1.1.1.4

ՀԻԻԱ 

Ուսուցիչներ

ի 

մասնագիտա

կան 

զարգացման 

ազգային 

կենտրոնի 

հաշվետվությ

ուն 

Վրաստանի 

կրթության 

և 

գիտության 

նախարարո

ւթյուն/ՀԻԻԱ 

Ուսուցիչնե

րի 

մասնագիտ

ական 

զարգացմա

ն ազգային 

կենտրոն 

2021  թվական,  IV 

եռամսյակ
8150 8150 32020202

1.1.1.5 1.1.1.5

ՀԻԻԱ 

Ուսուցիչներ

ի 

մասնագիտա

կան 

զարգացման 

ազգային 

կենտրոնի 

զեկույց 

Վրաստանի 

կրթության 

և 

գիտության 

նախարարո

ւթյուն/ՀԻԻԱ 

Ուսուցիչնե

րի 

մասնագիտ

ական 

զարգացմա

ն ազգային 

կենտրոն 

2022 թվական,  IV 

եռամսյակ
699600 699600 32020202

1.1.1.6 1.1.1.6
 Առնվազն 5 ֆինանսավորված 

շահառու 

ՀԻԻԱ 

Ուսուցիչներ

ի 

մասնագիտա

կան 

զարգացման 

կենտրոնի 

տնօրենի 

հրամանը 

ֆինանսավոր

ված 

մասնակիցնե

րի մասին 

Վրաստանի 

կրթության 

և 

գիտության 

նախարարո

ւթյուն/ՀԻԻԱ 

Ուսուցիչնե

րի 

մասնագիտ

ական 

զարգացմա

ն ազգային 

կենտրոն 

2022 թվական, IV 

եռամսյակ
112250 (ամենամյա)

112250 

(ամենամյ

ա)

32020202

Էթնիկ փոքրամասնություններով խիտ բնակվող 

տարածաշրջանների ոչվրացալեզու դպրոցներում  

դեֆիցիտը լրացնելու նպատակով ուսուցիչների 

բաշխում 

Ստեղծվել է օժանդակ ձեռնարկ 

Ոչվրացալեզու  դպրոցների  տարբեր առարկաների 

տեղի ուսուցիչների վերապատրաստում 

մասնագիտական հմտությունների  երկարաժամկետ  

վարժանք- դասընթացով 

Շուրջ 1500 գործուղված ուսուցիչ 

 Շուրջ 251  գործուղված ուսուցիչ 

Շուրջ  1200 գործուղված ուսուցիչ 

Ոչվրացալեզու դպրոցների տարբեր առարկաների 

տեղական ուսուցիչների վերապատրաստում  

պետական լեզվի ուսուցման  դասընթացում

Ոչվրացալեզու դպրոցների վրացերենի, որպես 

երկրորդ լեզվի,  ուսուցիչների մասնագիտական 

վերապատրաստում 

Վրացերենի, որպես երկրորդ լեզվի,  

քերականության օժանդակ  ձեռնարկի/ռեսուրսի 

կազմում  

Շուրջ 200 գործուղված ուսուցիչ 

Ոչվրացալեզու դպրոցների  աջակցության ծրագրի 

նախկին մասնակիցներին  մագիստրոսի  

աստիճանի ուսման  ֆինանսավորում  
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1.1.1.7 1.1.7.1

Վրաստանի 

կրթության և 

գիտության 

նախարարու

թյան 

համապատա

սխան 

տարեկան 

հաշվետվությ

ուն 

Վրաստանի 

կրթության 

և 

գիտության 

նախարարո

ւթյուն/ՀԻԻԱ 

Ուսուցիչնե

րի 

մասնագիտ

ական 

զարգացմա

ն ազգային 

կենտրոն 

2021  թվական,  IV 

եռամսյակ
Վարչական ծախս

Չափ Կոդ Չափ Կազմակերպություն 

1.2.1.1 1.2.1.1 

Ք. Բաթումի 

քաղաքապետ

արանի 

միջնորդությո

ւն 

Ք.Բաթումի 

«Բարեկամո

ւթյան տուն»

Աջարայի կրթության 

հիմնադրամ, ք. 

Բաթումիի 

քաղաքապետարան 

2021 թվական,  IV 

եռամսյակ
Վարչական ծախս

1.2.1.2 1.2.1.2 

Ք.Թբիլիսիի 

Սակրեբուլոյ

ին առընթեր 

գործող 

«Բարեկամու

թյան տան» 

տվյալներ 

Վրաստանի 

կրթության 

և 

գիտության 

նախարարո

ւթյուն/ՀԻԻԱ 

Զուրաբ 

Ժվանիայի 

անվան 

պետական 

վարչարարո

ւթյան 

դպրոց 

Ք.Թբիլիսիի 

Սակրեբուլոյին 

առընթեր գործող 

«Բարեկամության 

տուն»

2021 թվական,  IV 

եռամսյակ
58300 58300 320303

Նպատակային 

Միջանկյալ 

Նախարարությունների, տեղական ինքնակառավարումների  հաշվետվություններ  

Չափաբաժին Կոդ Չափաբաժին կազմակերպություն 

2.1.1.1

ՀԻԻԱ 

Պետական 

լեզվի 

դեպարտամե

նտի կողմից  

պատրաստվ

ած 

վերլուծական 

փաստաթուղ

Սամցխե-Ջավախեթի և Քվեմո Քարթլիի 

տարածաշրջաններում ուսումնասիրվել է 

հանրային սեկտորում գործավարության 

պրակտիկան և մարտահրավերները 

2.1.1.1

Սամցխե-Ջավախեթի և  Քվեմո Քարթլիի 

տարածաշրջաններում գործավարության 

իրավիճակի վերլուծություն և 

հանձնարարականների պատրաստում 

ՀԻԻԱ Պետական 

լեզվի 

դեպարտամենտ 

2022 թվական,  II 

եռամսյակ

Վարչական ծախս 

Ռիսկ. COVID -19 համաճարակի հետ կապված սահմանափակումներ, պետական լեզվի ուսուցման ծրագրում ընդգրկված հանրային սեկտորի ներկայացուցիչների  հետաքրքրության սակավություն, ոչբավարար ֆինանսական ռեսուրս.

Ակտիվություն  (Activity)
Ակտիվության արդյունքի ինդիկատոր (Output 

Indicator) 

Հավաստման 

աղբյուր 

Պատասխանա

տու 

գերատեսչությո

ւն

Գործընկեր  

գերատեսչություն 
Կատարման ժամկետ Նախահաշիվ՝ բյուջե 

Ֆինանսավորման աղբյուր 

Պետական բյուջե Այլն 

Դեֆիցիտ 

Վերջնական 

Թվա 2020 2024 2027 2030

Ցուցանիշ 3000 7000 9000 12000

2024 2027 2030

ՀԻԻԱ Պետական լեզվի դեպարտամենտի հաշվետվություն
Ցուցանիշ 0 90% 100% 100%

Միջանկյալ

Նպատակակետ 

20 000 ունկնդիր  (2019 թվականից )

2024
Ունկնդիրների թվաքանակ, ովքեր հաջողությամբ ավարտեցին պետական լեզվի 

ուսուցման ծրագրերը/դասընթացները

Խնդիր 1.2. Պետական լեզվի իմացության ուժեղացում չափահասների և ոչձևական կրթության մեջ

Խնդրի արդյունքի 

ինդիկատոր 1.2.1.

Երրորդ սերնդի ազգային ուսումնական պլանի 

սկզբունքներին հենվելով, վրացերենի, որպես 

երկրորդ լեզվի, ուղեցույցի և ռեսուրսների կազմում

Երրորդ սերնդի ազգային ուսումնական 

պլանի  սկզբունքներին հենվելով, ստեղծվել 

են  վրացերենի, որպես երկրորդ լեզվի 

ուղեցույց և ռեսուրսներ  տարրական 

աստիճանի համար 

Խնդրի արդյունքի 

ինդիկատոր 2.1.2.

Հանրային գործավարությունում, բիլբորդների, գրառումների, անվանումների 

գրությունում  պետական լեզվի  կիրառման գնահատում 

Բազիսային

Նպատակային 

Հավաստման աղբյուր  (Sources of Verification):

Միջանկյալ Վերջնական 

Թվական 2020

Վրաստանի կրթության և գիտության նախարարության զեկույց,  ք. Թբիլիսիի Սակրեբուլոյի և ազգային 

փոքրամասնությունների խորհրդի համատեղ նախագծի՝ «Թբիլիսիի Բարեկամության տան» հաշվետվություն,  

մունիցիպալիտետների կողմից  իրականացված գործունեության հաշվետվություն 40 000  ունկնդիր  (2025 թվականից )

Բազիսային Հավաստման աղբյուր (Sources of Verification).
Վերջնական 

Թվական 2020 2027 2030

Ցուցանիշ 16713 ունկնդիր  (2015 թվականից) 30 000 ունկնդիր  (2022 թվականից )

Նպատակ 2. Պետական լեզվի ժողովրդականացում  էթնիկ փոքրամասնությունների ներկայացուցիչներով խիտ բնակվող տարածաշրջաններում Կայուն զարգացման նպատակների հետ (SDGs) կապ.  10,16

Ազդեցության 

ինդիկատոր 2.1.

Պետական լեզվի ժողովրդականացման   և գիտելիքի ամրապնդման 

աջակցության նպատակով  պետական հաստատությունների կողմից 

կազմակերպված միջոցառումներին (այդ թվում, նպատակային մրցույթներ, 

ճամբարներ, փոխանակման ծրագրեր, արարողակարգեր, վարժանքներ և այլն ) 

ընդգրկում 

Բազիսային Հավաստման աղբյուր  (Sources of Verification).

Խնդիր 2.1. Էթնիկ փոքրամասնությունների ներկայացուցիչներով խիտ բնակվող տարածաշրջաններում պետական լեզվի ժողովրդականացում, գործածության աջակցություն և կիրառման մշտադիտարկում 

Խնդրի արդյունքի 

ինդիկատոր 2.1.1.

Պետական լեզվի ուսուցման ծրագրում ընդգրկված հանրային սեկտորի  

ներկայացուցիչների թվաքանակ 

Բազիսային Հավաստման աղբյուր  (Sources of Verification):
Վերջնական 

Թվական 2020 2027

Ցուցանիշ 300 700

2030
Վրաստանի կրթության և գիտության նախարարության զեկույց,  ՀԻԻԱ Պետական լեզվի դեպարտամենտի  

հաշվետվություն, ՀԻԻԱ Զուրաբ Ժվանիայի անվան պետական վարչարարության դպրոցի հաշվետվություն 1000

Միջանկյալ 

2024

500

Նպատակային 

Դեֆիցիտ 

Ք. Բաթումիում չափահասների համար պետական 

լեզվի ուսուցման դասընթացների իրականացում 

Առնվազն 20 շահառուի համար անվճար 

դասընթացներ 

Վերապատրաստվել է  առնվազն  100 

շահառու 

Ք. Թբիլիսիի Սակրեբուլոյին առընթեր  գործող 

«Բարեկամության տան» շրջանակներում վրաց 

լեզվի ուսուցման դասընթացների իրականացում 

Ռիսկ.

Պատասխանա

տու 

գերատեսչությո

Գործընկեր 

գերատեսչություն 
Կատարման ժամկետ Նախահաշիվ՝ բյուջե 

Ֆինանսավորման աղբյուր 

Պետական բյուջե Այլն 
Հավաստման 

աղբյուր 

COVID -19 համաճարակի կանխարգելման հետ կապված սահմանափակումներ, ոչբավարար ֆինանսական ռեսուրս, հետաքրքրության սակավություն 

Ակտիվություն  (Activity)
Ակտիվության արդյունքի ինդիկատոր  (Output 

Indicator) 
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2.1.1.1.1

ՀԻԻԱ 

Պետական 

լեզվի 

դեպարտամե

նտի կողմից 

պատրաստվ

ած 

հանձնարար

ականներ 

2.1.1.2 2.1.1.2 

ՀԻԻԱ 

Պետական 

լեզվի 

դեպարտամե

նտի 

հաշվետվությ

ուն 

ՀԻԻԱ Պետական 

լեզվի 

դեպարտամենտ 

2022 թվական,   I 

եռամսյակ
Վարչական ծախս 

2.1.1.3 2.1.1.3

ՀԻԻԱ Զուրաբ 

Ժվանիայի 

անվան 

պետական 

վարչարարու

թյան դպրոցի 

տվյալներ   

Վրաստանի 

կրթության և 

գիտության 

նախարարությո

ւն/ՀԻԻԱ Զուրաբ 

Ժվանիայի 

անվան 

պետական 

վարչարարությ

ան դպրոց

Սամցխե-Ջավախեթի 

պետական լիազորի  

վարչություն, 

Ախալքալաքի և  

Նինոծմինդայի 

մունիցիպալիտետների 

քաղաքապետարաններ 

2021 թվական,  IV 

եռամսյակ
116600 116600 320303

2.1.1.4 2.1.1.4 

ՀԻԻԱ 

Պետական 

լեզվի 

դեպարտամե

նտի 

հաշվետվությ

ուն 

ՀԻԻԱ Պետական 

լեզվի 

դեպարտամենտ 

2022 թվական,  I  

եռամսյակ
Վարչական ծախս

2.1.1.5 2.1.1.5 

ՀԻԻԱ 

Պետական 

լեզվի 

դեպարտամե

նտի 

հաշվետվությ

ուն 

ՀԻԻԱ Պետական 

լեզվի 

դեպարտամենտ 

2022 թվական,   I  

եռամսյակ
Վարչական ծախս

2.1.1.6 2.1.1.6 

ՀԻԻԱ 

Պետական 

լեզվի 

դեպարտամե

նտի կողմից 

պատրաստվ

ած 

վերլուծական 

փաստաթուղ

թ 

ՀԻԻԱ 

Պետական 

լեզվի 

դեպարտամ

ենտ

2022 թվական,   IV 

եռամսյակ
Վարչական ծախս

Միջանկյալ

Չափաբաժին Կոդ Չափաբաժին Կազմակերպություն 

Նպատակակետ 

                                            Նպատակային 

Աշակերտների գնահատման միջազգային ծրագիր  PISA -ի հաշվետվություն     Վրաստանի կրթության և 

գիտության նախարարության հաշվետվություն  

Տարբերությունը կրճատված է  40%-ով

Խնդրի արդյունքի 

ինդիկատոր 3.1.2.

Ոչվրացալեզու նախադպրոցական հաստատությունների քանակը, որտեղ 

արմատավորված են երկլեզու նախադպրոցական  կրթության չափորոշիչներ և 

մեթոդիկա 

Բազիսային Հավաստման աղբյուր  (Sources of Verification).

Վերջնական 

Թվական

Միջանկյալ 

Ռազմավարական 

առաջնահերթություն   Որակյալ կրթության մատչելիություն 

Մուլտիլինգվիստական  (բազմալեզու)  կրթության և  

«1+4» ծրագրերի ուսանողների համար 

վարժանքների  կազմակերպում պետական լեզվի 

գործածության օրենսդրական և նորմատիվային 

հարցերի մասին 

Անց է կացվել երկու վարժանք պետական 

լեզվի գործածության օրենսդրական և 

նորմատիվ հարցերի մասին 

 Պետական լեզվի ուսուցման ծրագրի իրականացում 

Սամցխե-Ջավախեթի մունիցիպալիտետի 

աշխատակիցների մասնակցությամբ 

Պետական լեզվի ուսուցման ծրագրում  

ընդգրկված  է Ախալքալաքի և  

Նինոծմինդայի մունիցիպալիտետների 

առնվազն 20 աշխատակից 

Ուսումնասիրվել է արտաքին (դրսի) 

գրությունների տեսանկյունից առկա 

իրավիճակը և պատրաստվել են  

հանձնարարականներ 

2.1.1.1

Սամցխե-Ջավախեթի և  Քվեմո Քարթլիի 

տարածաշրջաններում գործավարության 

իրավիճակի վերլուծություն և 

հանձնարարականների պատրաստում 

ՀԻԻԱ Պետական 

լեզվի 

դեպարտամենտ 

Նպատակ 3.  Էթնիկ փոքրամասնությունների  ներկայացուցիչների համար կրթության բոլոր մակարդակներով կրթության բարձր որակի և  մատչելիության ապահովում Կայուն զարգացման նպատակների հետ  (SDGs) կապ. 1, 4 

Ազդեցության 

ինդիկատոր 3. 1.

Ադրբեջանալեզու և հայալեզու դպրոցների աշակերտների ձեռքբերումների 

(ընթերցանության, մաթեմատիկայի և բնագիտական առարկաներում) 

հարաբերակցությունը վրացալեզու դպրոցների հետ 

Բազիսային Հավաստման աղբյուր   (Sources of Verification).
Վերջնական 

թվակ

ան
2020 2024 2027 2030

Ցուցանիշ Կարդալ Տարբերությունը կրճատված է 25%-ով Տարբերությունը կրճատված է  35%-ով Տարբերությունը կրճատված է  60%-ով

2022 թվական,  II 

եռամսյակ

Վարչական ծախս 

Սամցխե-Ջավախեթի և Քվեմո Քարթլիի 

տարածաշրջաններում գոյություն ունեցող 

արտաքին (դրսի) գրությունների ուսումնասիրում և 

հանձնարարականների պատրաստում 

Ուսումնասիրվել է  արտաքին (դրսի) 

գրությունների տեսանկյունից առկա 

իրավիճակը և պատրաստվել են 

հանձնարարականներ   

Պետական լեզվի գործածության աջակցության 

նպատակով թեմատիկ մրցույթների կազմակերպում 

ոչվրացալեզու դպրոցների աշակերտների և 

ուսուցիչների համար 

Աշակերտության համար անց է կացվել 2 

մրցույթ, ուսուցիչների համար նույնպես անց 

է կացվել 2 մրցույթ 

Խնդիր 3.1. Նախադպրոցական կրթության մատչելիության մեծացում և որակի ապահովում  

Խնդրի արդյունքի 

ինդիկատոր 3.1.1.

Էթնիկ փոքրամասնությունների ներկայացուցիչներով խիտ բնակվող 

տարածաշրջաններում պետական լեզվի ժողովրդականացում, գործածության 

աջակցություն և կիրառման մշտադիտարկում 

Բազիսային Հավաստման աղբյուր (Sources of Verification).

Վերջնական 

Թվական 2020 2027

Ցուցանիշ

2.7-անգամ  ետ է մնում ազգային 

ցուցանիշից  (ազգային  69,5%, - էթնիկ 

փոքրամասնություններով խիտ  բնակվող 

տարածաշրջաններում  - 25,5%)                                                        

(2017 թվականի տվյալներ)

Տարբերությունը  կրճատված է  80%-ով

2030

Հավաստման 

աղբյուր 

Պատասխանա

տու 

գերատեսչությո

ւն 

Գործընկեր  

հաստատություն 
Կատարման ժամկետ Բյուջե 

Ֆինանսավորման աղբյուր 

UNICEF-ի հետազոտություններ 
Տարբերություն չկա կամ աննշան է

2024

2020

Ակտիվություն  (Activity)
Ակտիվության արդյունքի ինդիկատոր  (Output 

Indicator) 
Պետական բյուջե Այլն 

Դեֆիցիտ

2030

UNICEF-ի հետազոտություններ    Վրաստանի կրթության և գիտության նախարարության զեկույց,  

Քաղաքացիական իրավահավասարության  և ինտեգրման պետական ռազմավարության կատարման  

հաշվետվություններ 100%

Միջանկյալ 

Նպատակային 

2024

Ներդրված է մանկապարտեզների  45 %-ում 

2027

Ցուցանիշ Սկսվել է փորձարկումը (պիլոտացումը) 100%

Ռիսկ. COVID -19 համաճարակի կանխարգելման հետ կապված սահմանափակումներ, ֆինանսական ռեսուրսի  սակավություն, հետաքրքրության բացակայություն 

Սամցխե-Ջավախեթիի և Քվեմո Քարթլիի 

տարածաշրջաններում  տեղանունների   

վերլուծություն և հանձնարարականների 

պատրաստում 

Պատրաստվել են հանձնարարականներ 

Սամցխե-Ջավախեթիում և Քվեմո Քարթլիում 

գործավարությունը  բարելավելու  համար 
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3.1.1.1 3.1.1.1

Վրաստանի 

կրթության և 

գիտության 

նախարարու

թյան 

համապատա

սխան 

հաշվետվությ

ուն  

Վրաստանի 

կրթության 

և 

գիտության 

նախարարո

ւթյուն 

2021  թվական,  IV 

եռամսյակ 
550000 550000 32021301

3.1.1.2 3.1.1.2

Վրաստանի 

կրթության և 

Գիտության 

նախարարու

թյան 

համապատա

սխան  

հաշվետվությ

Վրաստանի 

կրթության 

և 

գիտության 

նախարարո

ւթյուն 

ՀԻԻԱ - Ուսուցիչների  

մասնագիտական 

զարգացման ազգային 

կենտրոն 

2021  թվական,  IV 

եռամսյակ 
550000 550000 32021301

3.1.1.3 3.1.1.3

Դմանիսի 

մունիցիպալի

տետի 

քաղաքապետ

արանի  

հաշվետվությ

ուն 

Դմանիսի 

մունիցիպա

լիտետի 

քաղաքապե

տարան 

2022 թվական,  IV 

եռամսյակ 
3619374,10

3619374,1

0
020401

3.1.1.4 3.1.1.4

Մառնեուլիի 

մունիցիպալի

տետի 

քաղաքապետ

արանի  

հաշվետվությ

ուն 

Մառնեուլի

ի 

մունիցիպա

լիտետի 

քաղաքապե

տարան 

2022 թվական,  I 

եռամսյակ 
040104

3.1.1.5 3.1.1.5

Մառնեուլի

ի 

մունիցիպա

լիտետի 

քաղաքապե

տարան 

2022 թվական,  IV 

եռամսյակ 
2500 2500 040101

2024

Չափաբաժին Կոդ Չափաբաժին Կազմակերպություն 

3.2.1.1 3.2.1.1 

Գրանցված 

անձանց 

տվյալներ 

Վրաստանի 

կրթության 

և 

գիտության 

նախարարո

ւթյուն/ՀԻԻԱ 

Գնահատմ

ան և 

քննությունն

երի 

ազգային 

կենտրոն 

2021 թվական,  IV 

եռամսյակ
10000000 10000000 32040102 Չափաբաժին

3.2.1.2 3.2.1.2 

Վրաստանի 

խորհրդարա

նի  ազգային 

գրադարանի 

հաշվետվությ

ուն 

Վրաստանի 

խորհրդար

անի 

ազգային 

գրադարան 

2021 թվական, IV 

եռամսյակ
Վարչական ծախս

3.2.1.3 3.2.1.3 

Վրաստանի 

խորհրդարա

նի  ազգային 

գրադարանի 

հաշվետվությ

ուն

Վրաստանի 

կրթության 

և 

գիտության 

նախարարո

ւթյուն/ՀԻԻԱ 

Ուսույցիչնե

րի 

մասնագիտ

ական 

զարգացմա

ն ազգային 

կենտրոն 

2021 թվական,  IV 

եռամսյակ
550 000 550 000 32021302

3.2.1.4 3.2.1.4 

Վրաստանի 

խորհրդարա

նի  ազգային 

գրադարանի 

հաշվետվությ

ուն

Վրաստանի 

կրթության 

և 

գիտության 

նախարարո

ւթյուն 

2022 թվական,  IV 

եռամսյակ
Վարչական ծախս

Ցուցանիշ Փորձարկումը սկսվել է  4 դպրոցում 
Ներդրված է  ոչվրացալեզու  դպրոցների  

1-9 դասարաններում 

Ներդրված է  դպրոցների 100 % -ում՝ բոլոր 

երեք  աստիճաններին  

Նախադպրոցական երկլեզու ծրագրերի 

իրականացում համապատասխան ռեսուրսների  

զարգացման ճանապարհով 

Ստեղծվել են նախադպրոցական և 

դպրոցական պատրաստության երկլեզու  

ծրագրեր ոչվրացալեզու  նախադպրոցական 

հաստատությունների համար

Բազիսային Հավաստման աղբյուր  (Sources of Verification):
Վերջնական 

8 ոչվրացալեզունախադպրոցական 

հաստատություն, որտեղ արմատավորված 

են երկլեզու  նախադպրոցական  կրթության 

չափորոշիչներ և մեթոդիկա 

Մառնեուլիի նախադպրոցական 

դաստիարակության հաստատությունների  

մանկավարժների  վերապատրաստում 

Դմանիսի մունիցիպալիտետում  նախադպրոցական 

դաստիարակության հաստատությունների 

վերականգնում 

Վերականգնված նախադպրոցական 

դաստիարակության հաստատությունների 

քանակ -  9 մանկապարտեզ, 

նախադպրոցական կրթության ծրագրում  

ընդգրկված է առնվազն  300  երեխա

Մառնեուլիում ոչվրացալեզու 

նախադպրոցական հաստատությունների 

համար  ձեռք է բերված գույք և նյութա-

տեխնիկական  միջոցներ

Մառնեուլիում գործող նախադպրոցական 

կրթության հաստատություններում 

ենթակառուցվածքային աշխատանքների 

իրականացում 

Վրաստանի կրթության և գիտության նախարարության հաշվետվություն 
Ոչվրացալեզու հանրային դպրոցներում 

առաջատար/ավագ բազիսային տվյալների  

համեմատությամբ աճ 80%-ով

Խնդիր 3.2. Որակյալ միջնակարգ կրթության մատչելիության ապահովում 

Խնդրի արդյունքի 

ինդիկատոր 3.2.1.

 Ոչվրացալեզու դպրոցների դասարանների մաս, որտեղ  ներդրված է  երկլեզու 

կրթություն 

 4000 գրանցված անձ

Ռիսկ. COVID -19 համաճարակի  կանխարգելման հետ կապված սահմանափակումներ, ոչբավարար ֆինանսական ռեսուրս  

Ակտիվություն  (Activity)
Ակտիվությունների արդյունքի ինդիկատոր  (Output 

Indicator) 

Հավաստման 

աղբյուր 

Պատասխանա

տու 

գերատեսչությո

Նպատակային 

Միջանկյալ 

Նպատակային  

Միջանկյալ

2024

Ներդրված է բոլոր ոչվրացալեզու դպրոցների  1-4  

դասարանում 

Ցուցանիշ

Դաստիարակի (մենտորի) կարգավիճակի 

տիրապետում է 0.1%, առաջատար ուսուցչի 

կարգավիճակի տիրապետում է  1%, իսկ 

ավագ ուսուցչի կարգավիճակի՝  24.5%

Նախադպրոցական կրթության երկլեզու ծրագրի 

դաստիարակների/ուսուցիչների մասնագիտական 

պատրաստում

թվական 2020 2027

2030

Խնդրի արդյունքի 

ինդիկատոր 3.2.2.

Ոչվրացալեզու հանրային դպրոցներում առաջատար/ավագ ուսուցիչների  

տոկոսային մաս

Բազիսային Հավաստման  աղբյուր  (Sources of Verification).

Գործընկեր 

հաստատություն 
Կատարման   ժամկետ Բյուջե

Ֆինանսավորման  աղբյուր 

Պետական բյուջե Այլն 
Դեֆիցիտ 

2030

Վրաստանի կրթության և գիտության նախարարության հաշվետվություն 

Ոչվրացալեզու հանրային դպրոցներում 

առաջատար/ավագ  բազիսային տվյալների  

համեմատությամբ  40%-ով աճ

Վերջնական 

Թվական 

Ոչվրացալեզու հանրային դպրոցների  

աշակերտների համար ոչձևական կրթության 

ակտիվությունների (մրցույթներ, ցուցահանդեսներ 

և այլն) իրականացում, այդ թվում Վրաստանի 

խորհրդարանի ազգային  գրադարանում 

1 միջոցառում, 15 մասնակից 

Ոչվրացալեզու դպրոցների տնօրենների 

մասնագիտական  պատրաստում 

Ոչձևական կրթության պլանավորման և 

կառավարման ուղղությամբ 

վերապատրաստված 4 ոչվրացալեզու 

դպրոցի տնօրեն 

1+4 (Բազային աստիճան) դասարաններում 

թարգմանված նոր դասագրքերի ներդնում 

Ոչվրացալեզու հանրային դպրոցներում 

առաջատար/ավագ բազիսային 

տվյալների  համեմատությամբ աճ 60%-

ով

Առարկայի քննության, առարկայական և 

մասնագիտական իրավասությունների 

հավաստագրման անցկացում ռուսերեն, հայերեն և 

ադրբեջաներեն լեզուներով այն դիմորդների 

համար, ովքեր դասավանդում են ոչվրացալեզու 

դպրոցներում 

Ներդրված դասագրքեր 

2020 2027

Դաստիարակ-ուսուցիչների  որակավորման 

բարձրացման նպատակով անցկացված  3 

վարժանք,  40  շահառու 
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3.2.1.5 3.2.1.5 

Վրաստանի 

խորհրդարա

նի  ազգային 

գրադարանի 

հաշվետվությ

ուն

Վրաստանի 

կրթության 

և 

գիտության 

նախարարո

ւթյուն

2022 թվական,  IV 

եռամսյակ
Վարչական ծախս

3.2.1.6 3.2.1.6 

Վրաստանի 

խորհրդարա

նի  ազգային 

գրադարանի 

հաշվետվությ

ուն

Վրաստանի 

կրթության 

և 

գիտության 

նախարարո

ւթյուն

2022 թվական,  IV 

եռամսյակ
Վարչական ծախս

Չափաբաժին Կոդ Չափաբաժին Կազմակերպություն 

3.3.1.1 3.3.1.1 

ՀԻԻԱ 

գնահատման 

և 

քննություննե

րի ազգային 

կենտրոնի  

գործունեությ

ան 

հաշվետվությ

ուն 

ՀԻԻԱ 

Գնահատմ

ան և 

քննությունն

երի 

ազգային 

կենտրոն 

Վրաստանի 

կրթության և 

գիտության 

նախարարություն 

2021 թվական,  IV 

եռամսյակ
10000000 10000000 32 04 0102

3.3.1.2 3.3.1.2 

Քաղաքացիա

կան 

իրավահավա

սարության և 

ինտեգրման 

պետական 

ռազմավարու

թյան 

կատարման  

հաշվետվությ

ուն 

Հաշտեցման 

և 

քաղաքացի

ական 

իրավահավ

ասարությա

ն հարցերով 

Վրաստանի 

պետական 

նախարարի  

աշխատակ

Վրաստանի 

կրթության և 

գիտության 

նախարարություն, 

ՀԻԻԱ Դավիթ 

Աղմաշենեբելու 

անվան Վրաստանի 

ազգային 

պաշտպանության 

ակադեմիա 

2022 թվական,  IV 

եռամսյակ
Վարչական ծախս

3.3.1.3 3.3.1.3 

Թեթրիծղարո

յի 

մունիցիպալի

տետի 

քաղաքապետ

արանի  

հաշվետվությ

ուն 

Թեթրիծղար

ոյի 

մունիցիպա

լիտետի 

քաղաքապե

տարան 

2021 թվական,  IV 

եռամսյակ
4500 4500 50301

3.3.1.4 3.3.1.4 

Վրաստանի 

խորհրդարա

նի  ազգային 

գրադարանի 

հաշվետվությ

ուն 

Վրաստանի 

խորհրդար

անի 

ազգային 

գրադարան 

2021  թվական, III  

եռամսյակ 
Վարչական ծախս

3.3.1.5 3.3.1.5 

Ծրագրի 

իրականացմ

ան մասին 

համապատա

սխան 

որոշում 

Վրաստանի 

կրթության 

և 

գիտության 

նախարարո

ւթյուն

2022 թվական,  IV 

եռամսյակ
Վարչական ծախս

3.3.1.6 3.3.1.6 

Ծրագրերի 

իրականացմ

ան 

իրավունքի 

մասին 

համապատա

սխան 

որոշում 

Վրաստանի 

կրթության 

և 

գիտության 

նախարարո

ւթյուն

2022 թվական,  IV 

եռամսյակ
Վարչական ծախս

Նպատակակետ 

Միջանկյալ

Խնդիր 4.1. Կրթությունից դուրս մնացած էթնիկ փոքրամասնության  ներկայացուցիչ անձանց (ՍԿՈՒԱ - սահմանափակ կարողություններով անձինք և  և գնչուներ)  ուսումնառության կարողությունների իրացման աջակցություն 

Այլն 

Ազդեցության 

ինդիկատոր  4.1.
Հանդուրժողական և ինկլյուզիոն կրթական միջավայրի բարելավում

Բազիսային Հավաստման աղբյուր  (Sources of Verification).
Վերջնական 

թվակ 2020 2024 2027 2030

Վրաստանի կրթության և գիտության նախարարության հաշվետվություն 
ցուցանիշ Սկզբունքները մասամբ արտացոլված են 

Սկզբունքների արտացոլումը  նշանակալիորեն  

բարելավված է

Սկզբունքների արտացոլումը 

նշանակալիորեն բարելավվել է 

Սկզբունքները լրիվությամբ  արտացոլված 

են 

Մասնագիտական քոլեջների կողմից պետական 

լեզվից  պատրաստության ծրագրի  մշակում և 

արմատավորում  

Պետական լեզվից  պատրաստության 

ծրագիրը  արմատավորվել է  բոլոր  

մասնագիտական  կրթական 

հաստատություններում 

Թեթրիծղարոյի մունիցիպալիտետի 

քաղաքապետարանի կողմից մասնագիտական 

ուսումնարանների էթնիկ փոքրամասնությունների 

ներկայացուցիչ ուսանողների ֆինանսավորում 

Ֆինանսավորվել է 15 ուսանողից ոչ ավելին 

Էթնիկ փոքրամասնության ներկայացուցիչների  

բարձրագույն կրթության մատչելիությունը 

բարելավելու նպատակով, նրանց համար 

քննությունների մասին տեղեկատվության 

հաղորդում (բաց դռների օրերի կազմակերպում) 

Առնվազն 15 մասնակից, 1 վարժանք

Մասնագիտական կրթության և մասնագիտական 

պատրաստության ու վերապատրաստության  

ծրագրերի իրականացում էթնիկ 

փոքրամասնություններով  բնակվող  

մունիցիպալիտետներում 

Մասնագիտական կրթության և 

մասնագիտական պատրաստության ու 

վերապատրաստության  ծրագրերի 

իրականացում էթնիկ 

փոքրամասնություններով  բնակվող  

մունիցիպալիտետներում  (Մառնեուլի)

Ռիսկ. COVID -19  համաճարակի կանխարգելման հետ կապված սահմանափակումներ, փոփոխություններ բյուջեում/ոչբավարար բյուջետային միջոցներ, օրենսդրական փոփոխություններ, ոչբավարար հետաքրքրություն էթնիկ փոքրամասնությունների ներկայացուցիչների կողմից 

Նպատակ 4. Հանդուրժողական և ինկլյուզիոն կրթական միջավայրի խրախուսում Կայուն զարգացման նպատակների հետ  (SDGs) կապ . 4,10

Էթնիկ փոքրամասնության ներկայացուցիչների  

բարձրագույն կրթության մատչելիությունը 

բարելավելու նպատակով, նրանց համար 

քննությունների մասին տեղեկատվության 

հաղորդում (բաց դռների օրերի կազմակերպում) 

Հանդիպումների քանակ (բաց դռների օրերի 

քանակ) առնվազն  2

«1+4 կրթական ծրագրի» մասին տեղեկատվական 

քարոզչության վարում ք. Թբիլիսիում, ինչպես նաև 

Կախեթի, Սամցխե-Ջավախեթի և Քվեմո Քարթլիի 

տարածաշրջաններում 

Անց է կացվել առնվազն 30 հանդիպում 

դռնեդուռ   սկզբունքով 

Ակտիվություն (Activity)
Ակտիվության արդյունքի  ինդիկատոր  (Output 

Indicator) 

Հավաստման 

աղբյուր 

Պատասխանա

տու 

գերատեսչությո

Գործընկեր 

հաստատություն 
Կատարման  ժամկետ Բյուջե 

Ֆինանսավորման աղբյուր

Պետական բյուջե 
Դեֆիցիտ 

Խնդիր  3.3. Էթնիկ փոքրամասնությունների աջակցություն մասնագիտական և  բարձրագույն  կրթություն ստանալու համար 

Խնդրի արդյունքի 

ինդիկատոր  3.3.1.

Էթնիկ փոքրամասնություններին հատկացված տարբեր ծրագրերի 

շրջանակներում  մասնագիտական և բարձրագույն ուսումնական 

հաստատություններում ընդունված ուսանողների թվաքանակը 

Բազիսային 
Նպատակակետ 

Հավաստման աղբյուր (Sources of Verification).
Միջանկյալ Վերջնական 

թվական 2020 2024 2027 2030

Վրաստանի կրթության և գիտության նախարարության հաշվետվություն 
ցուցանիշ 227 մասնագիտական,  915  բարձրագույն Մասնագիտական՝  աճ 10%, բարձրագույն աճ՝  5%

Ցուցանիշը կախված է վրաց լեզվի 

իմացության մակարդակի 

բարձրացումից, ինչը որոշում է  

ծրագրով  շահագրգռված   անձանց  

թվաքանակը 

Ցուցանիշը կախված է վրաց լեզվի 

իմացության մակարդակի բարձրացումից, 

ինչը որոշում է  ծրագրով  շահագրգռված   

անձանց  թվաքանակը 

Երկլեզու ուսումնական ծրագրերի  արմատավորում 

Ստեղծվել են ուսումնական ռեսուրսներ    

Վերապատրաստված  է 100 երկլեզու 

ուսուցիչ հետևյալ  առարկաներից. 

բնագիտություն , «Ես և հասարակությունը», 

կերպարվեստ                                                                                                                                              

Փոքրաթիվ էթնիկ խմբերի մայրենի լեզվի 

ուսումնական դասընթացների իրականացում 

որոշված հանրային դպրոցներում 

Համապատասխան ուսումնական 

դասընթացներ կիրականացվեն առնվազն 6 

դպրոցներում 
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Չափաբաժին Կոդ Չափաբաժին Կազմակերպություն 

4.1.1.1 4.1.1.1 

Վրաստանի 

կրթության և 

գիտության 

նախարարու

թան 

հաշվետվությ

ուն 

Վրաստանի 

կրթության 

և 

գիտության 

նախարարո

ւթյուն

2022 թվական,  IV 

եռամսյակ
120000 120000 320601

4.1.1.2 4.1.1.2 

ՀԻԻԱ 

կրթության 

կառավարմա

ն 

տեղեկատվա

կան 

համակարգի 

(EMS) 

հաշվետվությ

ուն 

Վրաստանի 

կրթության 

և 

գիտության 

նախարարո

ւթյուն

2022 թվական,  IV 

եռամսյակ
Վարչական ծախս

Չափաբաժին Կոդ Չափաբաժին Կազմակերպություն

4.2.1.1 4.2.1.1 

Ք.Բաթումի 

մունիցիպալի

տետի 

Ո(ո)ԻԱ 

Մշակույթի 

կենտրոնի 

/Բարեկամու

թյան տան 

հաշվետվությ

ուն 

Ք.Բաթումի 

մույնիցիպա

լիտետի 

Ո(ո)ԻԱ 

մշակույթի 

կենտրոն 

 2022 թվական,  III  

եռամսյակ 
Վարչական ծախս

4.2.1.2 4.2.1.2 

Սամցխե-

Ջավախեթի 

պետական 

լիազորի 

վարչության 

և  

Ախալքալաքի 

ու 

Նինոծմինդայ

ի 

քաղաքապետ

արանների 

կայք-էջեր 

Սամցխե-

Ջավախեթի 

պետական 

լիազորի 

վարչությու

ն  

Ախալքալաքի 

մունիցիպալիտետի  

քաղաքապետարան,  

Նինոծմինդայի 

մունիցիպալիտետի  

քաղաքապետարան 

2021 թվական,  IV 

եռամսյակ
88,854 88,854 0502

4.2.1.3 4.2.1.3 

Ք. Ռուսթավի 

քաղաքապետ

արանի 

Ո(ո)ԻԱ 

մսուր-

մանկապարտ

եզների  

միավորման  

Ք.Ռուսթավ

ի 

քաղաքապե

տարան 

Ո(ո)ԻԱ 

Ռուսթավի 

մսուր-

մանկապար

2021 թվական,  IV 

եռամսյակ
Վարչական ծախս

4.2.1.4 4.2.1.4 

Լագոդեխի  

մունիցիպալի

տետի 

քաղաքապետ

արանի 

հաշվետվությ

ուն 

Լագոդեխի 

մունիցիպա

լիտետի  

քաղաքապե

տարան 

2022 թվական, III 

եռամսյակ 
Վարչական ծախս

Տեղեկատվական հանդիպումների 

կազմակերպում/էթնիկ փոքրամասնությունների 

մշակութային-կրթական և մարզական  

երիտասարդական ծրագրերի հետ ծանոթություն՝- 

իրազեկվածության և ընդգրկվածության 

ապահովման նպատակով

Առնվազն  6  տեղեկատվական հանդիպում և 

էթնիկ փոքրամասնությույնների առնվազն  

60 ներկայացուցչի  մասնակցություն 

Մշակութային բազմազանության աջակցության 

նպատակով ժողովրդական պարի և երգի 

փառատոների, հայկական պոեզիայի 

ներկայացուցիչների օրերի կազմակերպում

Շուրջ 2000  շահառու 

Էթնիկ փոքրամասնությունների տարբեր խմբերի 

ազգագրական երեկոների անցկացում, համերգների, 

ցուցահանդեսների  կազմակերպում

Անց է կացվել  4 միջոցառում 

Ինտելեկտուալ-կրթական խաղերի անցկացում 

(«Էրուդիտ», «Տղանեեր և աղջիկներ»,«Հեշտ 

տրամաբանություն»)

15 համայնքի 30  մանկապարտեզում 

իրականացված միջոցառումներ 

Ռիսկ. COVID -19 համաճարակի կանխարգելման հետ կապված սահմանափակումներ, ոչբավարար ֆինանսական ռեսուրս

Ակտիվություն  (Activity)
Ակտիվության արդյունքի ինդիկատոր  (Output 

Indicator) 

Հավաստման 

աղբյուր 

Պատասխանա

տու 

գերատեսչությո

Գործընկեր  

գերատեսչություն 
Կատարման  ժամկետ Բյուջե 

Ֆինանսավորման աղբյուր 

Պետական բյուջե Այլն 
Դեֆիցիտ

հարցերը լրիվությամբ արտացոլված  են 

ՍԿՈՒԱ և գնչուական համայնքի ներկայացուցիչ 

երեխաների սոցիալականացման նպատակով 

ոչձևական կրթության նախագծերի իրականացում

Իրականացված նախագծերին ընդգրկված է 

առնվազն 200 շահառու 

Դպրոցից դուրս մնացած էթնիկ 

փոքրամասնությունների ներկայացուցիչ 

երեխաներին կրթական համակարգում ընդգրկելու  

նպատակով տեղեկատվական քարոզչության  

վարում 

Ձևական կրթությունում ընդգրկված է 

դպրոցից դուրս մնացած էթնիկ 

փոքրամասնության 50 ներկայացուցիչ 

Խնդիր 4.2. Քաղաքացիական իրավահավասարության աջակցություն և մշակութային բազմազանության ժողովրդականացում  ձևական և ոչձևական կրթությունում

Խնդրի արդյունքի 

ինդիկատոր  4.2.1.

Քաղաքացիական իրավահավասարության և մշակութային բազմազանության 

հարցերը արտացոլված  են ազգային ուսումնական պլանում, դասագրքերում և 

կրթության քաղաքականության փաստաթղթերում 

Բազիսային 
Նպատակային 

Հավաստման աղբյուր (Sources of Verification).
Միջանկյալ Վերջնական 

Թվական 2020 2024 2027 2030

Վրաստանի կրթության և գիտության նախարարության հաշվետվություն 
Ցուցանիշ 

Հաշտեցման և քաղաքացիական 

իրավահավասարության հարցերով 

Վրաստանի պետական նախարարի  

աշխատակազմ 

Հարցերը նշանակալիորեն արտացոլված են 
Հարցերը նշանակալիորեն  

արտացոլված են 

Ռիսկ. COVID -19 համաճարակի կանխարգելման հետ կապված սահմանափակումներ, ոչբավարար ֆինանսական ռեսուրս 

Ակտիվություն  (Activity)
Ակտիվության արդյունքի ինդիկատոր  (Output 

Indicator) 

Հավաստման 

աղբյուր 

Պատասխանա

տու 

գերատեսչությո

Գործընկեր 

գերատեսչություն 
Կատարման  ժամկետ Բյուջե 

Ֆինանսավորման աղբյուր 

Պետական բյուջե Այլն
Դեֆիցիտ 

Խնդրի արդյունքի 

ինդիկատոր 4.1.2.

Հանրակրթական հաստատություններում, պարտադիր կրթության ծրագրերում 

ընդգրկված գնչուների համայնքի ներկայացուցիչ երեխաների թվաքանակը 

Բազիսային 
Նպատակային  

Հավաստման աղբյուր  (Sources of Verification).
Միջանկյալ Վերջնական 

թվական 2020 2024 2027 2030

Վրաստանի կրթության և գիտության նախարարության հաշվետվություն 
Ցուցանիշ

Դպրոցից դուրս մնացած 200  գնչու երեխա 

ընդգրկվել է հանրակրթական ծրագրերում  
220 երեխա 250 երեխա 280 երեխա

Խնդրի արդյունքի 

ինդիկատոր 4.1.1.
Կրթությունից դուրս մնացած ՍԿՈՒԱ երեխաների  թվաքանակ

Բազիսային 
Նպատակային 

Հավաստման աղբյուր (Sources of Verification).
Միջանկյալ Վերջնական 

թվական 2020 2024 2027 2030

Վրաստանի կրթության և գիտության նախարարության հաշվետվություն 
Ցուցանիշ Դպրոցից դուրս մնացել է  608 ՍԿՈւ երեխա 365  երեխա 244 երեխա 122 երեխա
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4.2.1.5 4.2.1.5 

Թելավի  

մունիցիպալի

տետի 

քաղաքապետ

արանի  

հաշվետվությ

ուն 

Թելավիի 

մունիցիպա

լիտետի 

քաղաքապե

տարան 

2021 թվական, III 

եռամսյակ 
58800 58800 050203

4.2.1.6 4.2.1.6 

Սագարեջոյի  

մունիցիպալի

տետի  

հաշվետվությ

ուն 

Սագարեջոյ

ի 

մունիցիպա

լիտետ 

2022 թվական,  III 

եռամսյակ  
Վարչական ծախս

Նպատակակետ 

Միջանկյալ

Չափաբաժին Կոդ Չափաբաժին Կազմակերպություն 

5.1.1.1 5.1.1.1 

ՀԻԻԱ Զուրաբ 

Ժվանիայի 

անվան 

պետական 

վարչարարու

թյան  

դպրոցի 

հաշվետվությ

ուն 

Վրաստանի 

խորհրդար

անում 

էթնիկ 

փոքրամաս

նություններ

ի 

ներկայացու

ցչություն  

4%, 

տեղական 

սակրեբուլո

յում 

մեկական 

2022 թվական, IV 

եռամսյակ Վարչական ծախս

Նպատակային 

Էթնիկ փոքրամասնությունների 

ներկայացուցիչներով խիտ բնակվող 

տարածաշրջանների ինքնակառավարման 

մարմինների  գործիչների համար  վարժանքների  

անցկացում 

Անցկացված վարժանքների շրջանակներում 

մասնագիտական ունակություն-

հմտություններից վերապատրաստվել  է 

ինքնակառավարման մարմինների 50 գործիչ 

Խնդիր 5.2. Էթնիկ փոքրամասնությունների ներկայացուցիչների համար ակտիվ և պասիվ ընտրական իրավունքի արդյունավետ իրացման մեխանիզմների  զարգացում

Խնդրի արդյունքի 

ինդիկատոր 5.2.2.

Էթնիկ փոքրամասնություններով խիտ բնակվող տարածաշրջանների 

բնակիչների  ընտրական  ակտիվության ցուցանիշը գրեթե չի տարբերվում 

ակտիվության ընդհանուր  ազգային ցուցանիշից 

Բազիսային

Նպատակային 

Հավաստման աղբյուր  (Sources of Verification).

Ակտիվություն  (Activity)
Ակտիվության արդյունքի ինդիկատոր  (Output 

Indicator) 

Հավաստման 

աղբյուր 

Պատասխանա

տու  

գերատեսչությո

ւն 

Գործընկեր  

գերատեսչություն 

Իրականացման 

ժամկետ 
Բյուջե 

Ֆինանսավորման աղբյուր 

Պետական բյուջե Այլն 
Դեֆիցիտ 

Ռիսկ. COVID -19 համաճարակի կանխարգելման հետ կապված սահմանափակումներ, ոչբավարար ֆինանսական ռեսուրս

Խնդրի արդյունքի 

ինդիկատոր 5.1.2.

Էթնիկ  փոքրամասնությունների ներկայացուցիչներով խիտ բնակվող 

տարածաշրջաններում հանրային գործիչների  որակավորման  բարձրացում 

Բազիսային
Նպատակային 

Հավաստման աղբյուր  (Sources of Verification).
Միջանկյալ Վերջնական 

Թվական 2020 2024 2027 2030

ՀԻԻԱ Զուրաբ Ժվանիայի  անվան պետական վարչարարության դպրոցի հաշվետվություն. Քաղաքացիական 

իրավահավասարության և ինտեգրման պետական ռազմավարության կատարման հաշվետվություն Ցուցանիշ 36 90 150 200

Խնդրի արդյունքի 

ինդիկատոր 5.2.1.

Ընտրական գործընթացներում էթնիկ փոքրամասնությունների 

ընդգրկվածությանը աջակցության համար կիրառված մեխանիզմների   քանակ 

Բազիսային Հավաստման աղբյուր  (Sources of Verification).
Միջանկյալ Վերջնական 

Թվական 2020 2024 2028 2030

ԿԸՀ-ի պաշտոնական կայք-էջ (www.cesko.ge). ԿԸՀ-ի  հաշվետվություններ 
Ցուցանիշ 6 մեխանիզմ 5 մեխանիզմ 6  մեխանիզմ 

6 մեխանիզմ (2029 թվականի 

ընտրություններ)

Խնդրի արդյունքի 

ինդիկատոր 5.1.1.

Կենտրոնական և տեղական ընտրական մարմիններում էթնիկ 

փոքրամասնությունների ներկայացուցիչ հանրային  գործիչների թվաքանակը 

Բազիսային 
Նպատակային 

Հավաստման աղբյուր  (Sources of Verification).
Միջանկյալ Վերջնական 

թվական 2017-2020 2024 2027 2030

Քաղաքացիական իրավահավասարության և ինտեգրման պետական ռազմավարության կատարման 

հաշվետվություն ցուցանիշ

Խորհրդարանում էթնիկ 

փոքրամասնությունների 

ներկայացուցիչներ  4%, սակրեբուլոյում , 

2017 թվականի արդյունքներով 

յուրաքանչյուր ներկայացուցիչ ունի միջինը  

779 էթնիկ վրացի ընտրող, 111 էթնիկ հայ 

ընտրող և  2945 էթնիկ ադրբեջանցի 

ընտրող

Որակապես նշանակալիորեն բարելավվել է  

ընդգրկվածությունը 

Բարելավված է  որակապես և 

քանակապես 
Բարելավված է  որակապես և քանակապես 

2027 2030

Քաղաքացիական իրավահավասարության և ինտեգրման պետական ռազմավարության կատարման 

հաշվետվություն 
Ցուցանիշ

Վրաստանի խորհրդարանում էթնիկ 

փոքրամասնությունների 

ներկայացուցչություն  4%, տեղական 

սակրեբուլոյում մեկական ներկայացուցիչ 

ունեն միջինը 779 վրացի ընտրող , 1116 

էթնիկ հայ ընտրող և  2945 էթնիկ 

ադրբեջանցի ընտրող 

Ընդգրկվածության բարձրացման դինամիկա
Ընդգրկվածության բարձրացման 

դինամիկա

Ընդգրկվածության բարձրացման 

դինամիկա

Խնդիր  5.1. Կառավարման և ինքնակառավարման իրականացման գործընթացներում էթնիկ փոքրամասնությունների ներկայացուցիչների ընդգրկվածության աջակցություն 

Ռազմավարական 

առաջնահերթություն Իրավահավասարություն, քաղաքացիություն և քաղաքական  մասնակցություն 

Նպատակ  5. Քաղաքացիական, քաղաքական և հանրային կառավարման բոլոր մակարդակների մասնակցության բարելավում Կայուն զարգացման նպատակների հետ  (SDGs) կապ: 5,10,16

Ազդեցության 

ինդիկատոր 5. 1.

 Կենտրոնական և տեղական ընտրովի մարմիններում  էթնիկ 

փոքրամասնությունների ներկայացուցիչների ընդգրկման բարելավում 

Բազիսային Հավաստման աղբյուր
Վերջնական 

Թվա

կան 
2020 2024

Ուսումնա-ճանաչողական միջոցառումների 

կազմակերպում («Ես ուղեկից», «Իմ երկրի աշունը», 

«Մայրենի լեզվի օր»)

Առնվազն  300 շահառու 

«Արվեստ և ստեղծագործություն» փառատոնի  

իրականացում     «Գոնիո-Ափսարոսի թանգարան-

արգելանոց» հնեաբանական ճամբարի նախագծի 

իրականացում 

Ծրագրում ընդգրկված է  340 երիտասարդ 
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Չափաբաժին Կոդ Չափաբաժին Կազմակերպություն

5.2.1.1 5.2.1.1

ԿԸՀ-ի  կայք-

էջ 

www.cesko.ge 

ԿԸՀ- ի  

հաշվետվությ

ուններ 

Դիմել 

Վրաստանի 

Կենտրոնա

կան 

ընտրական 

հանձնաժող

ովին 

500 000 500 000 060401

5.2.1.2 5.2.1.2 

ԿԸՀ-ի  կայք-

էջ 

www.cesko.ge 

ԿԸՀ- ի  

հաշվետվությ

ուններ 

Դիմել 

կենտրոնակ

ան 

ընտրական 

հանաձնաժ

ողովին 

2021 թվական,  IV 

եռամսյակ
5 000 5 000 060401

5.2.1.3 5.2.1.3 

ԿԸՀ-ի  կայք-

էջ 

www.cesko.ge 

ԿԸՀ- ի  

հաշվետվությ

ուններ 

Դիմել 

Վրաստանի 

Կենտրոնա

կան 

ընտրական 

հանձնաժող

ովին 

2022 թվական,  IV 

եռամսյակ
38 250 38 250 060401

5.2.1.4 5.2.1.4 

ԿԸՀ-ի և նրա 

ուսուցման 

կենտրոնի  

պաշտոնակա

ն կայք-էջեր  

Դիմել 

Վրաստանի 

Կենտրոնա

կան 

ընտրական 

հանձնաժող

ովին 

2022 թվական, III 

եռամսյակ 
26 800 26 800 060401

5.2.1.5 5.2.1.5 

ԿԸՀ-ի և նրա 

ուսուցման 

կենտրոնի  

պաշտոնակա

ն կայք-էջեր  

sko.ge 

www.electionr 

eforms.ge ԿԸՀ-

ի 

հաշվետվությ

ուններ 

Դիմել 

Վրաստանի 

Կենտրոնա

կան 

ընտրական 

հանձնաժող

ովին 

2021 թվական,  II 

եռամսյակ 
5 000 5 000 0602

5.2.1.6 5.2.1.6 

ԿԸՀ-ի և նրա 

ուսուցման 

կենտրոնի  

պաշտոնակա

ն կայք-էջեր  

www.cesko.ge 

www.electionr 

eforms.ge ԿԸՀ-

ի 

հաշվետվությ

ուններ 

Դիմել 

Վրաստանի 

Կենտրոնա

կան 

ընտրական 

հանձնաժող

ովին 

2021 թվական,  III 

եռամսյակ 
20 000 20 000 0602

5.2.1.7 5.2.1.7 

ԿԸՀ-ի և նրա 

ուսուցման 

կենտրոնի  

պաշտոնակա

ն կայք-էջեր, 

ԿԸՀ-ի  

հաշվետվությ

ուններ 

Դիմել 

Վրաստանի 

Կենտրոնա

կան 

ընտրական 

հանձնաժող

ովին 

2022 թվական,  II 

եռամսյակ 
2500 2500 0602

Նպատակակետ 

Միջանկյալ 

Նպատակ 6. Լրատվամիջոցների և տեղեկատվության հասանելիության բարելավում Կայուն զարգացման նպատակների հետ (SDGs) կապ.  10

Ազդեցության 

ինդիկատոր  6.1.

Էթնիկ փոքրամասնությունների ներկայացուցիչների ընդրկվածություն երկրի 

մեդիա-լրատվական տարածությունում 

Բազիսային Հավաստման աղբյուր  (Sources of Verification).
Վերջնական 

Կրթական ծրագրի «Ընտրական զարգացման 

դպրոցի» կազմակերպում էթնիկ 

փոքրամասնություններով խիտ բնակվող 4 

մունիցիպալիտետներում 

Ախմետայի, Ախալցիխեի, Մառնեուլի և 

Գարդաբանի  մունիցիպալիտետներում 

իրականացվել է  կրթական  ծրագիր և  

մասնակցել  են  (18-25  տարեկան) առնվազն 

50 երիտասարդ 

«Ընտրություններ և երիտասարդ ընտրող» 

ընտրական ծրագրի կազմակերպում էթնիկ 

փոքրամասնություններով խիտ բնակվող  13 

մունիցիպալիտետում 

Սագարեջոյի, Ախմետայի, Լագոդեխի, 

Թելավի, Գարդաբանի, Մառնեուլի, Բոլնիսի, 

Դմանիսի, Ծալկայի, Թեթրիծղարոյի, 

Ախալցիխեի, Ախալքալաքի և Նինոծմինդայի 

մունիցիպալիտետներում կրթական ծրագիր 

է իրականացվել  և  մասնակցել  է XI-XII 

դասարանների  առնվազն  300 աշակերտ 

«Ընտրական վարչարարության դասընթացներ» 

կրթական ծրագրի կազմակերպում էթնիկ 

փոքրամասնություններով խիտ բնակվող  13 

մունիցիպալիտետում

Սագարեջոյի, Ախմետայի, Լագոդեխի, 

Թելավի, Գարդաբանի, Մառնեուլի, Բոլնիսի, 

Դմանիսի, Ծալկայի, Թեթրիծղարոյի, 

Ախալցիխեի, Ախալքալաքի և Նինոծմինդայի  

մունիցիպալիտետներում  իրականացվել է 

ծրագիր և մասնակցել է առնվազն  1000 

շահառու 

«Ընտրական իրավունքի ոլորտում» ուսումնական 

ծրագրի իրականացում Սամցխե-Ջավախեթի 

պետական համալսարանի  (Ախալցիխե) 

ուսանողների համար

Ուսումնական  դասընթացին մասնակցել է 

առնվազն  20  ուսանող

«Զրուցում ենք ընտրողների հետ» տեղեկատվական 

քարոզչության իրականացում

Էթնիկ փոքրամասնություններով խիտ 

բնակվող տարածաշրջաններում  անց է 

կացվել  շուրջ առնվազն  40 հանդիպում, այդ 

թվում առնվազն 3 հանդիպում փոքրաթիվ 

էթնիկ  խմբերի  հետ 

Խնդրի արդյունքի 

ինդիկատոր 5.2.2.

Էթնիկ փոքրամասնություններով խիտ բնակվող տարածաշրջանների 

բնակիչների  ընտրական  ակտիվության ցուցանիշը գրեթե չի տարբերվում 

ակտիվության ընդհանուր  ազգային ցուցանիշից 

Բազիսային Հավաստման աղբյուր  (Sources of Verification).
Միջանկյալ Վերջնական 

Թվական 2020 2024 2028 2029

ԿԸՀ-ի պաշտոնական կայք-էջ (www.cesko.ge). ԿԸՀ-ի  հաշվետվություններ 
Ցուցանիշ Թվական

Էթնիկ փոքրամասնություններով խիտ բնակվող 

տարածաշրջաններում  ընտրողների 

ակտիվության ցուցանիշը նշանակալիորեն չի 

տարբերվում  տարբեր ակտիվության  ընդհանուր 

ազգային ցուցանիշներից 

Էթնիկ փոքրամասնություններով խիտ 

բնակվող տարածաշրջաններում  

ընտրողների ակտիվության ցուցանիշը 

նշանակալիորեն չի տարբերվում  

տարբեր ակտիվության  ընդհանուր 

ազգային ցուցանիշներից 

Էթնիկ փոքրամասնություններով խիտ 

բնակվող տարածաշրջաններում  

ընտրողների ակտիվության ցուցանիշը 

նշանակալիորեն չի տարբերվում  տարբեր 

ակտիվության  ընդհանուր ազգային 

ցուցանիշներից 

ԿԸՀ-ի տեղեկատվական տեսահոլովակների 

պատրաստում հայերեն և ադրբեջաներեն 

լեզուներով 

Տեսահոլովակների 100% հայերեն և 

ադրբեջաներեն լեզուներով են   

թարգմանված, առնվազն երկու հայալեզու և 

երկու  ադրբեջանալեզու 

հեռուստաընկերություններում/ռադիոյում,  

տեսահոլովակները  լուսաբանվել են 

հայերեն և ադրբեջաներեն  լեզուներով 

Ընտրական փաստաթղթերի և այլ տեղեկատվական 

նյութերի թարգմանություն հայերեն և 

ադրբեջաներեն լեզուներով

Թարգմանված է 3 տեսակ ընտրական 

փաստաթուղթ, շուրջ 10 անուն 

տեղեկատվական նյութ, 

ընտրատեղամասային հանձնաժողովի 

անդամների համար  հրահանգների  

ուղեցույց ձեռնարկը 

Ռիսկ. էթնիկ փոքրամասնություններով բնակվող տարածաշրջաններում ընտրական իրավունքների մասին ընտրողների գիտակցության ցածր մակարդակ, լրատվամիջոցների և տեղեկատվությանը հասանելիության  սակավություն 

Ակտիվություն  (Activity)
Ակտիվության արդյունքի ինդիկատոր  (Output 

Indicator) 

Հավաստման 

աղբյուր 

Պատասխանա

տու 

գերատեսչությո

ւն

Գործընկեր  

գերատեսչություն 

Իրականացման 

ժամկետ 
Բյուջե 

Ֆինանսավորման աղբյուր

Պետական բյուջե Այլն 
Դեֆիցիտ 
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Չափաբաժին Կոդ Չափաբաժին Կազմակերպություն

6.1.1.1 6.1.1.1 

ՀԻԻԱ 

դատապարտյ

ալների 

մասնագիտա

կան 

պատրաստու

թյան և  

վերապատրա

ստման 

կենտրոնի 

հաշվետվությ

ՀԻԻԱ 

դատապար

տյալների 

մասնագիտ

ական 

պատրաստ

ման և 

վերապատր

աստման 

կենտրոն 

2022  թվական,  IV 

եռամսյակ 
Վարչական ծախս

6.1.1.2 6.1.1.2 

Հատուկ 

պատժա-

կատարողակ

ան 

ծառայության 

կողմից 

ներկայացրա

ծ տարեկան  

հաշվետվությ

ուն 

Հատուկ 

պատժա-

կատարողա

կան 

ծառայությո

ւն 

                                               

2022 թվական,   IV 

եռամսյակ 

Վարչական ծախս

6.1.1.3 6.1.1.3 

Բոլնիսի 

մունիցիպալի

տետի  

քաղաքապետ

արանի  

հաշվետվությ

ուն 

Բոլնիսի 

մունիցիպա

լիտետի 

քաղաքապե

տարան/սա

կրեբուլո 

                                                 

2022 թվական,   IV 

եռամսյակ 

Վարչական ծախս

6.1.1.4 6.1.1.4 

Քաղաքացիա

կան 

իրավահավա

սարության և  

ինտեգրման  

պետական  

ռազմավարու

թյան  

կատարման 

հաշվետվությ

ուն 

«Վրաստան» 

և 

«Գյուրջիստ

ան» 

թերթերի 

խմբագրությ

ուններ 

Հաշտեցման և 

քաղաքացիական 

իրավահավասարությ

ան հարցերով 

Վրաստանի 

պետական 

նախարարի 

աշխատակազմ

                                                 

2022 թվական,   IV 

եռամսյակ 

240000 (120 000 

տարեկան)

240000 

(120 000 

տարեկա

ն)

2200

Նպատակային 

Հավաստման աղբյուր  (Sources of Verification).
Միջանկյալ Վերջնական 

Թվական 2020 2024 2027 2030

 Պատժակատարողական հիմնարկություններում տարածվող տպագիր մեդիայի քանակ,  հատուկ 

պատժակատարողական ծառայության կողմից  ներկայացված տարեկան հաշվետվություն                                    
Ցուցանիշ 

 800 օրինակից ոչ պակաս, 22  

հեռուստատեսային ալիքի  հաղորդում 6 

լեզվով 

800 օրինակից ոչ պակաս, 22 հեռուստատեսային 

ալիքի հեռարձակում  6 լեզվով 

Առնվազն  800 օրինակ, 22 

հեռուստատեսային ալիքի հաղորդում 6 

լեզվով 

 800 օրինակից ոչ պակաս, 

հեռուստատեսային ալիքը հեռարձակվում 

է  6 լեզվով 

Նպատակային 

Խնդրի արդյունքի 

ինդիկատոր 6.1.2.

 Էթնիկ փոքրամասնության ներկայացուցիչ դատապարտյալները ապահովված են 

իրենց հասկանալի լեզվով գոյություն ունեցող համապատասխան տպագիր   

մեդիայով և համապատասխան պետական հաղորդմամբ

Բազիսային 

Խնդիր  6.2. Մեդիա գրագիտության զարգացման աջակցություն 

Խնդրի արդյունքի 

ինդիկատոր 6.2.1.
Մեդիա ներկայացուցիչների իրազեկվածության բարելավում 

Բազիսային Հավաստման աղբյուր  (Sources of Verification).
Միջանկյալ Վերջնական 

Էթնիկ փոքրամասնությունների ներկայացուցիչ 

դատապարտյալներին ոչվրացալեզու տպագիր 

մեդիայի մատակարարում 

Մատակարարվել  է առնվազն  800  օրինակ 

Պատժակատարողական  հաստատություններում 

էթնիկ փոքրամանությունների լեզուներով  

հաղորդումների ալիքների մատակարարում  

Պատժակատարողական 

հիմնարկություններում էթնիկ 

փոքրամասնությունների լեզուներով 

մատակարարվում է   առնվազն 22  

հաղորդման  ալիք 6 լեզվով

Էթնիկ փոքրամասնությունների լեզուներով 

հաղորդումների ծրագրերի և 

էլեկտրոնային/տպագիր  մեդիա արտադրանքների 

պատրաստում 

Տեղական հեռուստատեսոււթյամբ 

կանոնավորապես հաղորդվում են  երկլեզու 

հաղորդումների ծրագրեր և նաև 

ադրբեջաներեն լեզվով ամիսը մեկ անգամ  

(400 օրինակ տպաքանակով) լույս է տեսնում 

տեղական «Գազեթի Բոլնիսի»  թերթը  

(տպաքանակը՝  400 միավոր)

Ոչվրացալեզու թերթերի («Գյուրջիստան», 

«Վրաստան») հրատարակում 

Ամեն ամիս  առնվազն  8 համարով լույս են  

տեսնում   (4 համար «Գուրջիստան», 4 

համար «Վրաստան») թերթերը 

Ռիսկ. COVID -19 համաճարակի կանխարգելման հետ կապված  սահմանափակումներ, ոչբավարար ֆինանսական ռեսուրս 

Ակտիվություն  (Activity)
Ակտիվության արդյունքի ինդիկատոր (Output 

Indicator) 

Հավաստման 

աղբյուր 

Պատասխանա

տու 

գերատեսչությո

ւն 

Գործընկեր  

գերատեսչություն 
Կատարման  ժամկետ Բյուջե 

Ֆինանսավորման աղբյուր 

Պետական բյուջե Այլն 
Դեֆիցիտ

Խնդիր  6.1. Էթնիկ փոքրամասնությունների լեզուներով մեդիաարտադրանքների որակի բարելավում

Խնդրի արդյունքի 

ինդիկատոր 6.1.1.

Էթնիկ փոքրամասնությունների ներկայացուցիչների համար մայրենի և 

պետական լեզուներով  հաղորդվող ծրագրերի և էլեկտրոնային/տպագիր 

մեդիայի մատուցում

Բազիսային 
Նպատակային 

Հավաստման աղբյուր  (Sources of Verification).
Միջանկյալ Վերջնական 

Թվական 2020 2024 2027 2030

Հանրային հեռարձակման կայք-էջ և հարթակ,  Քաղաքացիական իրավահավասարության և ինտեգրման 

պետական ռազմավարության կատարման  հաշվետվություն Ցուցանիշ 

1  թեմատիկ հաղորդում,  2 լեզուներով 

տեղեկատվական հաղորդում և  7 լեզվով 

կայք-հարթակ, 2 ոչվրացալեզու թերթ 

Զարգացած են  տարածաշրջանային 

հեռարձակումները: Հայալեզու և ադրբեջանալեզու  

թերթերը   ֆինանսավորվում են  յուրաքանչյուրը 

70 000 լարիով: Էթնիկ փոքրամասնությունների 

լեզուներով  մեդիաարտադրանքների որակը  

բարելավված է: Հրատարակվում են թերթերի  

էլեկտրոնային տարբերակներ: 

Զարգացած են տարածաշրջանային և 

համայնքային հեռուստա-ռադիո-

համացանցային  հաղորդումները: 

Հայալեզու և ադրբեջանալեզու  

լրագրերը ֆինանսավորվում են  

յուրաքանչյուրը 80 000 լարիով, 

հրատարակվում են երկլեզու 

(վրացերեն-ադրբեջաներեն և վրացերեն-

հայերեն) էլեկտրոնային տարբերակներ 

Զարգացել է  տարածաշրջանային և 

համայնքային հեռուստա-ռադիո-

համացանցային  

հաղորդիչները:Հրատարակվում են 

«Վրաստան» և «Գյուրջիստան» թերթերը  

երկու լեզուներով: (Վրացերեն-

ադրբեջաներեն և «Վրացերեն-հայերեմն 

լեզուներով)

Ազդեցության 

ինդիկատոր  6.1.

Էթնիկ փոքրամասնությունների ներկայացուցիչների ընդրկվածություն երկրի 

մեդիա-լրատվական տարածությունում 

Թվա

կան 
2020 2024 2027 2030

Հանրային հեռարձակման  կայք-էջ և հարթակ, հաշվետվություններ: Քաղաքացիական իրավահավասարության և 

ինտեգրման պետական ռազմավարության կատարման հաշվետվություններ 
Ցուցանիշ 

Հանրային հեռարձակումով  թողարկվում է 

հաղորդում «Բազմազան Վրաստան»: 

Հեռուստատեսային տեղեկատվական 

ծրագրերը հաղորդվում են էթնիկ 

փոքրամասնությունների 2 լեզվով՝ 

ադրբեջաներեն և հայերեն, կայք-հարթակի  

վրա  տեղեկատվությունը  տեղադրված է 7 

լեզվով, հայալեզու և ադրբեջանալեզու 

թերթերը ֆինանսավորվում են  

յուրաքանչյուրը  60 000 լարիով

Հանրային հեռարձակմամբ թողարկվում են 

հաղորդումներ Վրաստանի մշակութային 

բազմազանության մասին, լրատվական  

թողարկումը  հաղորդվում է էթնիկ 

փոքրամասնությունների  2 լեզվով, կայք-հարթակի  

վրա  տեղեկատվությունը տեղադրված է  7 լեզվով  

Էթնիկ փոքրամասնությունների 

լեզուներով մեդիաարտադրանքի  

որակը բարելավված է 

Էթնիկ փոքրամասնությունների 

լեզուներով մեդիաարտադրանքների 

որակը  բարելավվել է 
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Չափաբաժին Կոդ Չափաբաժին Կազմակերպություն

6.2.1.1 6.2.1.1

Քաղաքացիա

կան 

իրավահավա

սարության և  

ինտեգրման  

պետական  

ռազմավարու

թյան  

գործնական 

պլանի 

կատարման 

հաշվետվությ

Հաշտեցման 

և 

քաղաքացի

ական 

իրավահավ

ասարությա

ն հարցերով 

Վրաստանի 

պետական 

նախարարի  

աշխատակ

ազմ 

Վրաստանի 

արտաքին գործերի 

նախարարություն , 

հաղորդակցություննե

րի  ազգային  

հանձնաժողով 

  2022 թվական,   IV 

եռամսյակ 
40,000 40,000

Դոնոր 

կազմակերպութ

յուն 

Նպատակային  

Միջանկյալ 

Չափաբաժին Կոդ Չափաբաժին Կազմակերպություն

Այլն
Դեֆիցիտ 

Միջանկյալ Վերջնական 

Թվական 2020 2024

Ակտիվության արդյունքի ինդիկատոր  (Output 

Indicator) 

Հավաստման 

աղբյուր 

Պատասխանա

տու 

գերատեսչությո

ւն 

Գործընկեր  

գերատեսչություն 
Կատարման  ժամկետ Բյուջե 

Ֆինանսավորման աղբյուր 

Պետական բյուջե

7000 մասնակից 10000 մասնակից

2027 2030

Քաղաքացիական իրավահավասարության և ինտեգրման պետական ռազմավարության կատարման 

հաշվետվություն, Քվեմո Քարթլիի, Կախեթի, Սամցխե-Ջավախեթի մունիցիպալիտետների  

քաղաքապետարանների  տվյալներ 

«Երիտասարդները գենդերային 

հավասարության համար» նախագծի 

շրջանակներում 2017-2019 թ. անցկացվեց  

282  հանդիպում  (7849 շահառու)  

Շահառուների թվաքանակը  ավելացել  է մինչև  9 

000 

20000 մասնակից

Ռիսկ. COVID -19 համաճարակի հետ կապված սահմանափակումներ, ոչբավարար ֆինանսական ռեսուրս  

Ակտիվություն  (Activity)

Խնդրի արդյունքի 

ինդիկատոր  7.1.1.

Գենդերային հավասարության, վաղ ամուսնության, ընտանեկան բռնության հետ 

կապված գիտակցության բարձրացման ակտիվությունների/մասնակիցների 

թվաքանակ 

Բազիսային 
Նպատակային 

Հավաստման աղբյուր (Sources of Verification).

Խնդրի արդյունքի 

ինդիկատոր 6.2.2.

Ապալրատվության տարածման կանխարգելման նպատակով բնակչության 

իրազեկվածության բարելավում 

Վերջնական 

Թվա

կան
2020 2024 2027 2030

Վրաստանի կապակցությամբ ազգային փոքրամասնությունների շրջանակային կոնվենցիայի  պահպանության 

խորհդականների  կոմիտեի  հաշվետվություն  
Ցուցանիշ 

Խնդրի արդյունքի 

ինդիկատոր 7.1.2.

Մարդու իրավունքների, քաղաքացիական իրավահավասարության և ինտեգրման 

պետական քաղաքականության մասին գիտակցության բարձրացման բարելավում 

Բազիսային 
Նպատակային 

Հավաստման աղբյուր  (Sources of Verification).
Միջանկյալ Վերջնական 

Թվական 2020 2024 2027 2030

Քաղաքացիական իրավահավասարության և ինտեգրման պետական ռազմավարության կատարման 

հաշվետվություն 
Ցուցանիշ 1000 մասնակից 

Ցուցանիշ 6 սեմինար  15 սեմինար 30 սեմինար 

Նպատակ 7. Հավասար, իրավահավասար միջավայրի հաստատում Կայուն զարգացման նպատակների հետ  (SDGs) կապ. 5,10,16

Շահառուների  թվաքանակն ավելացել  

է մինչև  12 000 

Շահառուների թվաքանակն ավելացել  է 

մինչև  15 000

Սեմինար/վարժանքի անցկացում 

ապալրատվության թեմայով էթնիկ 

փոքրամասնությունների ներկայացուցիչներով խիտ 

բնակվող տարածաշրջանների երիտասարդների  

համար 

Սամցխե Ջավախեթի, Քվեմո Քարթլի և 

Կախեթի  տարածաշրջաններում  բնակվող 

երիտասարդների մասնակցությամբ  

առնվազն  2 սեմինար 

50 սեմինար 

Ռիսկ. COVID -19 համաճարակի կանխարգելման հետ կապված սահմանափակումներ. Ոչբավարար ֆինանսական ռեսուրս, հետաքրքրության սակավություն  

Ակտիվություն  (Activity)
Ակտիվության արդյունքի ինդիկատոր  (Output 

Indicator) 

Հավաստման 

աղբյուր 

Պատասխանա

տու 

գերատեսչությո

ւն 

Գործընկեր  

գերատեսչություն 
Կատարման  ժամկետ Բյուջե 

Ֆինանսավորման աղբյուր 

Պետական բյուջե Այլն
Դեֆիցիտ 

Հարցախույզին մասնակցածների  7.36% -ը 

չունի  լավատեսական վերաբերմունք 

էթնիկ  բազմազանության  կապակցությամբ 

(2019թ)

Դրական վերաբերմունքը ավելացել է  10 %-ով
Դրական վերաբերմունքն աճել է  10%-

ով
Պահպանվել է դրական դինամիկան

Խնդիր  7.1. Քաղաքացիական գիտակցության բարձրացում մարդու իրավունքների, քաղաքացիական իրավահավասարության և ինտեգրման քաղաքականության և հակախտրականության ու գենդերային հավասարության հարցերում 

Ազդեցության 

ինդիկատոր  7.1.
Էթնիկ բազմազանության կապակցությամբ բնակչության դրական վերաբերմունք

Բազիսային Հավաստման  (Sources of Verification).

Խնդրի արդյունքի 

ինդիկատոր 6.2.1.
Մեդիա ներկայացուցիչների իրազեկվածության բարելավում 

Թվական 2020 2024 2027 2030

Բազիսային 

Նպատակակետ 

Հավաստման աղբյուր  (Sources of Verification).

Միջանկյալ Վերջնական 

Թվական 2020 2024 2027 2029

Քաղաքացիական իրավահավասարության և ինտեգրման պետական ռազմավարության կատարման 

հաշվետվություն 

Քաղաքացիական իրավահավասարության և ինտեգրման պետական ռազմավարության կատարման 

հաշվետվություն 
Ցուցանիշ Անց է կացվել 8 վարժանք-սեմինար 39 վարժանք-սեմինար 52  վարժանք  60 վարժանք  
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7.1.1.1 7.1.1.1 

ՆԳՆ-ի 

ներգերատես

չային 

հաշվետվությ

ուններ,  

սոցիալական 

մեդիա 

Վրաստանի 

ներքին 

գործերի 

նախարարո

ւթյուն 

Վրաստանի 

կրթության և 

գիտության 

նախարարություն, 

էթնիկ 

փոքրամասնությունն

երի 

ներկայացուցիչներով 

խիտ բնակվող 

տարածաշրջանների 

տեղական 

ինքնակառավարման 

մարմիններ 

  2022 թվական,   IV 

եռամսյակ 
Վարչական ծախս

7.1.1.2 7.1.1.2 

Կախեթի, 

Սամցխե-

Ջավախեթի և 

Քվեմո 

Քարթլիի 

տեղական  

ինքնակառա

վարման 

մարմինների  

գործունեությ

ան 

Կախեթի, 

Սամցխե-

Ջավախեթի 

և Քվեմո-

Քարթլիի 

տարածաշր

ջանների 

տեղական 

ինքնակառ

ավարման 

մարմիններ 

  2022 թվական,  III 

եռամսյակ 
Վարչական ծախս

7.1.1.3 7.1.1.3 

Դմանիսի և 

Բոլնիսի  

մունիցիպալի

տետի  

քաղաքապետ

արանների  

կայք-էջեր 

Դմանիսի 

մունիցիպա

լիտետի 

քաղաքապե

տարան 

Կրթական ռեսուրս-

կենտրոններ 

  2022 թվական,   IV 

եռամսյակ 
Վարչական ծախս

7.1.1.4 7.1.1.4 

Թեթրիծղարո

յի  

մունիցիպալի

տետի  

քաղաքապետ

արանի  

տվյալներ 

Թեթրիծղար

ոյի 

մունիցիպա

լիտետի 

քաղաքապե

տարան 

  2022 թվական,   IV 

եռամսյակ 
Վարչական ծախս

7.1.1.5 7.1.1.5 

Թեթրիծղայո

րի 

մունիցիպալի

տետի  

քաղաքապետ

արանի 

տվյալներ 

Թեթրիծղար

ոյի 

մունիցիպա

լիտետի  

քաղաքապե

տարան 

Հիվանդությունների 

վերահսկման և 

հասարակական 

առողջության 

ազգային կենտրոն 

  2022 թվական,   IV 

եռամսյակ 
Վարչական ծախս

7.1.1.6 7.1.1.6 

Ք.Բաթումի 

քաղաքապետ

արանի  

Ո(ո)ԻԱ 

մշակույթի 

կենտրոնի  

հաշվետվությ

ուններ 

ք.Բաթումիի 

քաղաքապե

տարանի  

Ո(ո)ԻԱ 

մշակույթի 

կենտրոն 

  2022 թվական,   II  

եռամսյակ 
Վարչական ծախս

7.1.1.7 7.1.1.7 

Վարժանքներ

ի 

հաշվետվությ

ուն, 

վարժանքներ

ին 

մասնակցությ

ան մատյան 

ՀԻԻԱ 

Վրաստանի 

Արդարադա

տության  

ուսումնակ

ան 

կենտրոն 

  2022 թվական,   IV 

եռամսյակ 
Վարչական ծախս

7.1.1.8
7.1.1.8 

(1)

Վրաստանի 

Արդարադատ

ության 

նախարարու

թյան 

հաշվետվությ

ուն 

Վրաստանի 

Արդարադա

տության 

նախարարո

ւթյուն 

Պետական 

հոգատարության և 

թրաֆիկինգի  

զոհերի, տուժածների 

օգնության 

գործակալություն 

  2022 թվական,   IV 

եռամսյակ 
Վարչական ծախս

7.1.1.9 7.1.1.9 

Վրաստանի 

արտաքին 

գործերի  

նախարարու

թյան/ՀԻԻԱ  

ՆԱՏՕ- և 

Եվրամիությ

ան մասին 

տեղեկատվա

կան  

կենտրոնի 

գործունեությ

ան մասին 

տարեկան 

հաշվետվությ

Վրաստանի 

արտաքին 

գործերի 

նախարարո

ւթյուն, 

ՀԻԻԱ 

Տեղեկատվ

ական 

կենտրոն 

ՆԱՏՕ-ի և 

Եվրամիությ

ան մասին 

  2022 թվական,   IV 

եռամսյակ 
9120 9120

Վրաստանում 

ԱՄՆ 

դեսպանություն 

7.1.1.10 7.1.1.10 

Վրաստանի 

արտաքին 

գործերի  

նախարարու

թյան/ՀԻԻԱ  

ՆԱՏՕ- և 

Եվրամիությ

ան մասին 

տեղեկատվա

կան  

կենտրոնի 

գործունեությ

ան մասին 

տարեկան 

Վրաստանի 

արտաքին 

գործերի 

նախարարո

ւթյուն, 

ՀԻԻԱ 

Տեղեկատվ

ական 

կենտրոն 

ՆԱՏՕ-ի և 

Եվրամիությ

ան մասին 

  2021 թվական,   IV 

եռամսյակ 
47290 47290

Վրաստանում 

ԱՄՆ 

դեսպանություն 

Տեղեկատվական հանդիպումների կազմակերպում 

մարդու իրավունքների, քաղաքացիական 

իրավահավասարութպյան և ինտեգրման 

քաղաքականությանը ծանոթացնելու  նպատակով

Առնվազն 6 տեղեկատվական հանդիպում՝  

էթնիկ փոքրամասնության առնվազն  50  

ներկայացուցիչ  շահառու 

Մարդու իրավունքների և ազատությունների մասին 

վարժանքների անցկացում, այդ թվում էթնիկ 

փոքրամասնությունների ներկայացուցիչների 

համար 

Առնվազն 3 հանդիպում, առնվազն 30 

շահառու 

Թրաֆիկինգի ռիսկերի մասին տեղեկատվական 

հանդիպումների, այդ թվում անհրաժեշտության 

դեպքում, առցանց հանդիպումների անցկացում  

էթնիկ փոքրամասնությունների 

ներկայացուցիչների հետ 

Առնվազն 3 հանդիպում, առնվազն 50 

շահառու

Էթնիկ փոքրամասնությունների 

ներկայացուցիչների համար Վրաստանի 

եվրոպական և եվրատլանտյան ինտեգրման 

գործընթացի մասին տեղեկատվական 

հանդիպումների և վարժանքների, սեմինարների 

անցկացում 

60  հանդիպում/վարժանք/սեմինար,   1500  

շահառու 

Էթնիկ փոքրամասնություններով խիտ բնակվող 

տարածաշրջաններում Վրաստանի եվրոպական և 

եվրատլանտյան ինտեգրման և նշված գործընթացին 

ուղեկցող  շահերի   մասին տեղեկատվական 

նյութերի, այդ թվում տպագիր  նյութերի և մեդիա          

արտադրանքի ստեղծում/տարածում 

25 տեղեկատվական-ճանաչողական  մեդիա 

արտադրանքի  պատրաստում, 30 

տեղեկատվական-ճանաչողական  պոստ 

կտեղադրվի  սոցիալական մեդիայում: ՆԱՏՕ-

ի և Եվրամիության մասին ուղեցույցի 

տպագրում հայերեն և  ադրբեջաներեն                

լեզուներով  (3000 միավոր) և տարածում,  

հակաարևմտյան  քարոզչության և 

տարածված առասպելների մասին 

տեղեկատվական  բրոշյուրների տպագրում 

հայերեն և ադրբեջաներեն լեզուներով (3000 

միավոր ) և տարածում 

Դմանիսի մունիցիպալիտետի գյուղերում 

բնակչության, կանանց և երիտասարդների համար 

հանդիպումների-ռեսուրս-կենտրոնների բացում 

Առնվազն 2 գյուղում ռեսուրս կենտրոնի 

բացում 

Կանանց նկատմամբ բռնության և ընտանեկան 

բռնության դեմ ուղղված ամենամյա  քարոզչության 

շրջանակներում տեղեկատվական հանդիպումների 

անցկացում 

Թեթրիծղարոյի մունիցիպալիտետում 

տեղեկատվական քարոզչության  

շրջանակներում անց է կացվել առնվազն  5 

հանդիպում  100  շահառու 

Վերարտադրման (ռեպրոդուկցիոն) առողջության 

մասին տեղեկատվական հանդիպումների 

անցկացում  

Թեթրիծղարոյի մունիցիպալիտետի 5 

գյուղում 5 հանդիպում,  50 շահառու

Էթնիկ փոքրամասնությունների 

ներկայացուցիչներով  խիտ բնակվող  

տարածաշրջաններում գործող կանանց սենյակների 

շրջանակներում հանդիպումների անցկացում 

Կախեթի տարածաշրջանում առնվազն 15 

հանդիպում և էթնիկ 

փոքրամասնությունների  ներկայացուցիչ 

առնվազն 150 շահառու 

Էթնիկ փոքրամաասնությունների 

ներկայացուցիչների համար գենդերային 

հավասարության թեմայով տեղեկատվական 

հանդիպումների անցկացում 

Սամցխե Ջավախեթի, Կախեթի և  Քվեմո 

Քարթլիի տարածաշրջաններում  անց է 

կացվել առնվազն  10 հանդիպում 
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Չափ Կոդ Չափ Կազմակերպություն

7.2.1.1 7.2.1.1 

ՆԳՆ-ի 

ներգերատես

չական  

հաշվետվությ

ուններ 

Վրաստանի 

ներքին 

գործերի 

նախարարո

ւթյուն 

2022  թվական,  IV 

եռամսյակ 
Վարչական ծախս

7.2.1.2 7.2.1.2 

ՆԳՆ-ի 

ներգերատես

չական  

հաշվետվությ

ուն 

Վրաստանի 

ներքին 

գործերի 

նախարարո

ւթյուն

Վրաստանի 

բռնագրավված 

տարածքներից  

տարհանվածների, 

աշխատանքի, 

առողջության և  

սոցիալական 

պաշտպանության 

նախարարություն   

  2022 թվական,   IV 

եռամսյակ Վարչական ծախս

7.2.1.3 7.2.1.3 

ՀԻԻԱ 

Վրաստանի 

օրենսդրակա

ն լրաբերի  

կայք-էջին 

տեղադրված 

օրենսդրակա

ն  ակտերի 

թարգմանությ

ուններ էթնիկ 

փոքրամասն

ությույնների 

մայրենի 

լեզուներով 

Վրաստանի 

արդարադա

տության 

նախարարո

ւթյուն / 

ՀԻԻԱ 

Վրաստանի  

օրենսդրակ

ան լրաբեր 

  2022 թվական,   IV 

եռամսյակ 13,265 13,265
Եվրոպայի 

խորհուրդ 

7.2.1.4 7.2.1.4 

Քաղաքացիա

կան  

իրավահավա

սարության և  

ինտեգրման  

պետական 

ռազմավարու

թյան 

կատարման  

հաշվետվությ

ուն 

Հաշտեցման 

և 

քաղաքացի

ական  

իրավահավ

ասարությա

ն հարցերով 

Վրաստանի  

պետական 

նախարարի 

աշխատակ

ազմ 

ՀԻԻԱ 

իրավաբանական 

օգնության 

ծառայություն,  Քվեմո 

Քարթլիի, Կախեթի և 

Սամցխե-Ջավախեթի 

տարածաշրջանների 

տեղական 

ինքնակառավարման 

մարմիններ 

  2022 թվական,   IV 

եռամսյակ Վարչական ծախս

7.2.1.5 7.2.1.5 

Հատուկ 

պատժակատ

արողական 

ծառայության 

պատժակատ

արողական 

հիմնարկությ

ունների  

վարչական 

տվյալներ 

Հատուկ 

պատժա-

կատարողա

կան 

ծառայությո

ւն 

  2022 թվական,   IV 

եռամսյակ Վարչական ծախս

7.2.1.6 7.2.1.6 

Վարժանքներ

ի  

հաշվետվությ

ուն, 

վարժանքներ

ին 

մասնակիցնե

րի  մատյան 

Վրաստանի 

Արդարադա

տության 

նախարարո

ւթյուն/ՀԻԻԱ 

Վրաստանի  

Արդարադա

տության  

ուսումնակ

ան 

ՀԻԻԱ հատուկ 

պատժակատարողակ

ան ծառայություն 

  2022 թվական,   IV 

եռամսյակ 
Վարչական ծախս

Նպատակակետ 

Միջանկյալ 

Հետազոտություններում բարելավված 

են գնահատումները էթնիկ 

փոքրամասնություններին 

արդարադատության համակարգի և  

իրավապահ մարմինների 

մեխանիզմների հասանելիության 

մասին: Ադրբեջաներեն և  հայերեն 

լեզուներով թարգմանված է լրացուցիչ 3 

օրենսդրական ակտ 

Էականորեն բարելավված են 

գնահատումները էթնիկ 

փոքրամասնությունների 

արդարադատության համակարգի և 

իրավապահ  մարմինների 

մեխանիզմներին  հասանելիության մասին 

Վրաստանի ներքին գործերի նախարարության 

իրավապահ մարմինների ներկայացուցիչների 

վերապատրաստում անհանդուրժողականության 

հիմքով կատարված հանցագործությունների 

կապակցությամբ 

Վերապատրաստվել է  առնվազն  200 

աշխատակից 

Հետազոտություններում բարելավված են 

գնահատումները էթնիկ փոքրամասնություններին 

արդարադատության համակարգի և  իրավապահ 

մարմինների մեխանիզմների հասանելիության 

մասին: Ադրբեջաներեն և  հայերեն լեզուներով 

թարգմանված է լրացուցիչ 3 օրենսդրական ակտ 

2020 2024 2027 2030

Վրաստանի ներքին գործերի  նախարարության տվյալներ,  ՀԻԱԱ իրավաբանական աջակցության ծառայության 

տվյալներ,   Հաշտեցման  և քաղաքացիակլան իրավահավասարության հարցերով Վրաստանի պետական 

նախարարի աշխատակազմի գործունեության հաշվետվություն                                                                  
Ցուցանիշ

Հետազոտությունները մատնացույց են 

անում որակի տեսանկյունից  ոչբավարար  

իրավիճակ հատկապես ադրբեջանական և 

հայկական  էթնոսի ներկայացուցիչների  

առնչությամբ: Ադրբեջաներեն և հայերեն 

թարգմանված  է 3 օրենսդրական ակտ

Ռիսկ. COVID -19 համաճարակի կանխարգելման հետ կապված սահմանափակումներ, ոչբավարար ֆինանսական ռեսուրս 

Ակտիվություն  (Activity)
Ակտիվությունների արդյունքների ինդիկատոր  

(Output Indicator) 

Հավաստման 

աղբյուր 

Պատասխանա

տու 

գերատեսչությո

ւն 

Գործընկեր  

գերատեսչություն 
Կատարման ժամկետ Բյուջե

Ֆինանսավորման աղբյուր 

Պետական բյուջե Այլն
დეფიციტი

Խնդիր 7.2. Ապալրատվության տարածման կանխարգելման նպատակով բնակչության իրազեկվածության բարելավում 

Խնդրի արդյունքի 

ինդիկատոր  7.2.1.

Էթնիկ փոքրամասնությունների ներկայացուցիչների համար ազգային 

դատարաններին և իրավապահ մարմիններին հասանելիության բարելավում 

Բազիսային 
Նպատակային  

Հավաստման աղբյուր  (Sources of Verification).
Միջանկյալ Վերջնական 

Թվական

Ռազմավարական 

առաջնահերթությ

ուն 
Սոցիալական և տնտեսական ինտեգրում 

Նպատակ 8. Սոցիալ-տնտեսական պայմանների և կարողությունների բարելավում Կայուն զարգացման նպատակների հետ  (SDGs) կապ. 1,2,3,8

Ազդեցության 

ինդիկատոր  8.1.

Էթնիկ փոքրամասնություններով բնակվող տարածաշրջաններում  գոյություն 

ունեցող ենթակառուցվածքի բարելավում 

Բազիսային Հավաստման աղբյուր  (Sources of Verification).
Վերջնական 

Թվա

կան
2020 2024

Վկայի և տուժվածի համակարգման ծառայության 

ակտիվ ընդգրկում վարչական և քրեական 

գործերում,  որոնցում հանցագործությունը 

կատարվել է  էթնիկ նշանով  

Վկայի և տուժվածի համակարգողը 

ընդգրկված է  էթնիկ նշանով կատարված 

հանցագործության  20 %-ում

Էթնիկ փոքրամասնությունների 

ներկայացուցիչների համար ակտուալ 

օրենսդրական ակտերի թարգմանություն էթնիկ 

փոքրամասնությունների մայրենի լեզուներով 

Հայերեն և ադրբեջաներեն լեզուներով 

թարգմանված է առնվազն 3 օրենսդրական 

ակտ

Տեղեկատվական քարոզչություն «Անվճար 

իրավաբանական պետական սպասարկումների  

մասին» Առնվազն 60 հանդիպում 1000-ից ավելի 

շահառուի մասնակցությամբ

Մեղադրալների/դատապարտյալների 

իրավունքների մասին տեղեկատվական նյութի 

թարգմանություն էթնիկ փոքրամասնությունների 

ներկայացուցիչների համար 

Մեղադրյալների/դատապարտյալների 

իրավունքների մասին մատուցվել է  

առնվազն 8000 միավոր տեղեկատվական 

նյութ հայերեն և ադրբեջաներեն լեզուներով 

Հակախտրական օրենսդրության մասին 

վարժանքների  անցկացում հատուկ ուղղիչ-պատժիչ  

ծառայության աշխատակիցների համար 

Անց են կացվել հանդիպումներ  երեք խմբի 

համար, վերապատրաստվել է  առնվազն  45 

աշխատակից 

Վրաստանի տարածաշրջանային զարգացման և ենթակառուցվածքի նախարարություն 

2027 2030
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Չափաբաժին Կոդ Չափաբաժին Կազմակերպություն

8.1.1.1 8.1.1.1 

Ո(ո)ԻԱ 

Մշակույթի 

կենտրոնի/Բ

արեկամությ

ան տան  

հաշվետվությ

ուններ 

Ո(ո)ԻԱ 

մշակույթի 

կենտրոն/ 

բարեկամու

թյան տուն 

Ք. Բաթումի 

քաղաքապետարան 

   2022 թվական,   

IV եռամսյակ 
Վարչական ծախս

8.1.1.2 8.1.1.2 

Վրաստանի 

բռնագրավվա

ծ 

տարածքների

ց  

տարհանված

ների, 

աշխատանքի

, 

առողջության 

և  

սոցիալական 

պաշտպանու

թյան 

նախարարու

թյան 

հաշվետվությ

ուն

Վրաստանի 

բռնագրավվ

ած 

տարածքնե

րից 

տարհանվա

ծների, 

աշխատանք

ի, 

առողջությա

ն և 

սոցիալակա

ն 

պաշտպանո

ւթյան  

նախարարո

ւթյուն/ՀԻԻԱ   

զբաղվածու

թյանը 

նպաստող 

պետական  

գործակալու

  2022 թվական,   IV 

եռամսյակ 
2000                

(ամենամյա)

2000            

(ամենամյ

ա)

270501

Միջանկյալ Վերջնական 

Թվական 2018 2024 2027 2030

ՀԻԻԱ  Արտադրիր Վրաստանում  գործակալության տարեկան հաշվետվություն 
Ցուցանիշ 356  շահառու 600 շահառու 950  շահառու

Վրաստանի վիճակագրության ազգային ծառայության տվյալներ - geostat.ge
Ցուցանիշ 

Կենսական նպաստ  - Սամցխե-Ջավախեթի՝ 

3703,  Քվեմո Քարթլի՝  16749: Կենսաթոշակ 

և սոցիալական փաթեթ. Սամցխե-

Ջավախեթի՝  37416, Քվեմո Քարթլի՝  90686  

Բավարարված են  համապատասխան կարիքներ 

ունեցող բոլոր անձինք 

Բավարարված են համապատասխան 

կարիքներ ունեցող բոլոր անձինք 

Բավարարվել են  համապատասխան 

կարիքներ ունեցող  բոլոր անձինք 

Խնդրի արդյունքի 

ինդիկատոր 8.1.5.

Էթնիկ փոքրամասնություններով խիտ բնակվող տարածաշրջաններում միկրո 

դրամաշնորհների շրջանակներում ֆինանսավորվող շահառուների թվաքանակ 

Բազիսային
Նպատակային 

Հավաստման աղբյուր  (Sources of Verification).

1200  շահառու

Ռիսկ. COVID -19 համաճարակի կանխարգելման հետ կապված սահմանափակումներ, պատվաստման ցածր ցուցանիշ, ոչբավարար ֆինանսական ռեսուրս 

Ակտիվություն (Activity)
Ակտիվությունների արդյունքի ինդիկատոր  (Output 

Indicator) 

Զբաղվածության աջակցության ծառայությունների 

զարգացման ծրագրերի մասին տեղեկատվական 

հանդիպումների/սեմինարների անցկացում 

Տարեկան  2 հանդիպում,  40 շահառու, 

պատրաստվել և տպագրվել է ոչվրացալեզու  

տեղեկատվական  200 միավոր բրոշյուր 

Հավաստման 

աղբյուր 

Խնդրի արդյունքի 

ինդիկատոր 8.1.4.

Էթնիկ փոքրամասնություններով խիտ բնակվող տարածաշրջաններում ներքին և  

միջազգային այցելությունների քանակը 

Բազիսային
Նպատակային  

Հավաստման աղբյուր  (Sources of Verification).
Միջանկյալ Վերջնական 

Թվական 2019 2024 2027 2030

Վրաստանի զբոսաշրջության ազգային վարչության և Վրաստանի վիճակագրության ազգային ծառայության 

տարեկան  հաշվետվություններ Ցուցանիշ 

Քվեմո Քարթլի.  միջազգային՝ - 1273217,  

ներքին՝  1024862, Կախեթի. միջազգային- 

489787, ներքին   - 1082938, Սամցխե-

Ջավախեթի. միջազգային -   497855, ներքին - 

615474

 10% աճ բազիսայինի համեմատությամբ  20% աճ բազիսայինի նկատմամբ Բազիսային նկատմամբ  30%  աճ

Խնդրի արդյունքի 

ինդիկատոր 8.1.3.

Էթնիկ փոքրամասնություններով խիտ բնակվող տարածաշրջաններում ակտիվ 

(գործող) կարգավիճակ ունեցող բիզնես սեկտորների  քանակի աճ 

Բազիսային
Նպատակային 

Հավաստման աղբյուր  (Sources of Verification).
Միջանկյալ Վերջնական 

Թվական 2020 2024 2027 2030

Վրաստանի վիճակագրության ազգային ծառայության տվյալներ
Ցուցանիշ 

Սամցխե-Ջավախեթի՝  5692,  Քվեմո 

Քարթլի՝  14870

Սամցխե-Ջավախեթի -  6192 (ենթադրական), 

Քվեմո Քարթլի  15370 (ենթադրական)

Սամցխե-Ջավախեթի - 6692 

(ենթադրական), Քվեմո Քարթլի-  15870 

(ենթադրական)

Սանցխե-Ջավախեթի- 7192 

(ենթադրական), Քվեմո Քարթլի - 16370 

(ենթադրական)

Խնդիր  8.1. Պետական սոցիալ-տնտեսական ծրագրերում էթնիկ փոքրամասնությունների ընդգրկման աճ  

Ազդեցության 

ինդիկատոր  8.1.

Էթնիկ փոքրամասնություններով բնակվող տարածաշրջաններում  գոյություն 

ունեցող ենթակառուցվածքի բարելավում 

Վրաստանի տարածաշրջանային զարգացման և ենթակառուցվածքի նախարարություն 

Ցուցանիշ 108  նախագիծ Առնվազն 120 նախագիծ Առնվազն 130 նախագիծ Առնվազն 150 նախագիծ

Պատասխանա

տու 

գերատեսչությո

ւն 

Գործընկեր  

գերատեսչություն 
Կատարման ժամկետ Բյուջե 

Ֆինանսավորման աղբյուր 

Պետական բյուջե Այլն 
Դեֆիցիտ 

Թվական

Միջանկյալ 

2020 2024 2027 2030

Քաղաքացիական իրավահավասարության և ինտեգրման պետական ռազմավարության կատարման 

հաշվետվությունՑուցանիշ 
Անցկացվեց  195  

միջոցառում/ընթացակարգ 

Միջոցառումների և ընթացակարգերի  քանակը 

ավելացել է  30%-ով

Միջոցառումների և  ընթացակարգերի 

թիվն աճել է  40%

Միջոցառումների և ընթացակարգերի 

քանակը բարձրացել է  60%-ի

Խնդրի արդյունքի 

ինդիկատոր  8.1.2.

Էթնիկ փոքրամասնություններով բնակվող մունիցիպալիտետներում գոյության 

նպաստներ և սոցիալական փաթեթներ ստացողների թվաքանակ  

Բազիսային

Նպատակային 
Հավաստման աղբյուր  (Sources of Verification).

Միջանկյալ Վերջնական 

Նպատակային 
Հավաստման աղբյուր  (Sources of Verification).

Խնդրի արդյունքի 

ինդիկատոր  8.1.1.

Սոցիալ-տնտեսական ծրագրերի և պետական սպասարկումների  մասին էթնիկ 

փոքրամասնությունների ներկայացուցիչների իրազեկման նպատակով  

իրականացված  միջոցառումների և քարոզչությունների քանակ 

Բազիսային

Վերջնական 

Թվական 2020 2024 2027 2030

Սոցիալ-տնտեսական ծրագրերին նվիրված 

տեղեկատվական հանդիպումների անցկացում ք. 

Բաթումիում  

Առնվազն  4 տեղեկատվական հանդիպում, 

էթնիկ փոքրամասնությունների 

ներկայացուցիչ առնվազն 30 շահառու
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8.1.1.3 8.1.1.3 

Վրաստանի 

բռնագրավվա

ծ 

տարածքների

ց  

տարհանված

ների, 

աշխատանքի

, 

առողջության 

և  

սոցիալական 

պաշտպանու

թյան 

նախարարու

թյան 

հաշվետվությ

ուն

Վրաստանի 

բռնագրավվ

ած 

տարածքնե

րից 

տարհանվա

ծների, 

աշխատանք

ի, 

առողջությա

ն և 

սոցիալակա

ն 

պաշտպանո

ւթյան  

նախարարո

ւթյուն/ 

ՀԻԻԱ 

Սոցիալակ

ան 

սպասարկմ

ան 

գործակալու

թյուն /ՀԻԻԱ 

Առողջությա

ն  ազգային 

  2022 թվական,   IV 

եռամսյակ 
Վարչական ծախս

8.1.1.4 8.1.1.4 

Սամցխե-

Ջավախեթի, 

Քվեմո 

Քարթլիի և 

կախեթի  

մունիցիպալի

տետների  

քաղաքապետ

արանների  

հաշվետվությ

ուններ 

Սամցխե-

Ջավախեթի, 

Քվեմո 

Քարթլիի և 

կախեթի  

մունիցիպա

լիտետների  

քաղաքապե

տարաններ 

ՍաՄՑԽԵ-

Ջավախեթի, Քվեմո 

Քարթլիի և Կախեթի 

տարածաշրջանների 

պետական 

լիազորների  

վարչություններ 

  2022 թվական,   IV 

եռամսյակ 
Վարչական ծախս

8.1.1.5 8.1.1.5 

Մառնեուլիի 

մունիցիպալի

տետի  

քաղաքապետ

արանի  

հաշվետվությ

ուն 

Մառնեուլի

ի 

մունիցիպա

լիտետի  

քաղաքապե

տարան

  2022 թվական,   IV 

եռամսյակ  
Վարչական ծախս

8.1.1.6 8.1.1.6 

Սամցխե-

Չավախեթի 

նշանակությ

ան 

կառավարմա

ն 

կազմակերպ

ության  

տվյալներ 

Միջմունից

իպալային 

Ո(ո)ԻԱ 

Սամցխե-

Ջավախեթի  

նշանակմա

ն  

կառավարմ

ան  

կազմակեր

  2021 թվական,   IV 

եռամսյակ  
Վարչական ծախս

8.1.1.7 8.1.1.7 

Ո(ո)ԻԱ 

գյուղի  

զարգացման  

գործակալութ

յան 

տվյալներ 

Վրաստանի 

շրջակա 

միջավայրի  

պաշտպանո

ւթյան և 

գյուղատնտ

եսության  

նախարարո

ւթյուն 

/Ո(ո)ԻԱ 

գյուղի 

զարգացմա

ն 

գործակալու

թյան 

  2021 թվական,   IV 

եռամսյակ 
Վարչական ծախս

8.1.1.8 8.1.1.8 

Ո(ո)ԻԱ 

գյուղի  

զարգացման  

գործակալութ

յան 

տվյալներ 

Վրաստանի 

շրջակա 

միջավայրի  

պաշտպանո

ւթյան և 

գյուղատնտ

եսության  

նախարարո

ւթյուն 

/Ո(ո)ԻԱ 

գյուղի 

  2021 թվական,   IV 

եռամսյակ 
Վարչական ծախս

8.1.1.9 8.1.1.9 

ՀԻԻԱ 

Արտադրիր 

Վրաստանու

մ  

գործակալութ

յան 

տարեկան 

հաշվետվությ

ուն 

Վրաստանի 

տնտեսությ

ան և  

կայուն 

զարգացմա

ն 

նախարարո

ւթյուն/ՀԻԻԱ 

Արտադրիր 

Վրաստանո

ւմ 

  2022 թվական,   IV 

եռամսյակ 
8,000,000 8,000,000 24070302

8.1.1.10 8.1.1.10 

Քաղաքացիա

կան  

իրավահավա

սարության և 

ինտեգրման 

պետական 

ռազմավարու

թյան 

կատարման  

հաշվետվությ

ուն 

Հաշտեցման 

և 

քաղաքացի

ական 

իրավահավ

ասարությա

ն հարցերով 

Վրաստանի 

պետական 

նախարարի 

աշխատակ

ազմ 

Վրաստանի 

բռնագրավված 

տարածքներից 

տարհանվածների, 

աշխատանքի, 

առողջության և 

սոցիալական 

պաշտպանության 

նախարարություն 

  2021 թվական,   IV 

եռամսյակ 
 Վարչական ծախս

2030

Վրաստանի էկոնոմիկայի և կայուն զարգացման նախարարության տարեկան հաշվետվություն 

Սոցիալական և առողջության պահպանության 

ծրագրերի մասին էթնիկ փոքրամասնությունների 

ներկայացուցիչների համար տեղեկատվական 

հանդիպումների անցկացում 

Էթնիկ փոքրամասնություններով բնակվող 

տարածաշրջանների 

մունիցիպալիտետներում  տարվա 

ընթացքում անց է կացվել  նվազագույնը 2 

տեղեկատվական հանդիպում, 40  շահառու, 

Սոցիալ-տնտեսական ծրագրերի մասին 

բնակչությանը իրազեկելու նպատակով 

տեղեկատվական հանդիպումների անցկացում 

էթնիկ փոքրամասնությունների 

ներկայացուցիչներով խիտ բնակվող  

տարածաշրջաններում 

Առնվազն  3000  շահառու

Տեղեկատվության քարոզչության անցկացում  

COVID-19 -ի  կանխարգելման հետ կապված 

հարցերի մասին 

Առնվազն 300 շահառու

Հավաստման աղբյուր  (Sources of Verification).
Միջանկյալ Վերջնական 

Սամցխե-Ջավախեթի տարածաշրջանում 

տեղեկատվական հանդիպումների անցկացում 

պահպանվող տարածքների կապակցությամբ 

Շուրջ 80   շահառու

Էթնիկ փոքրամասնությունների 

ներկայացուցիչներով խիտ բնակվող 

մունիցիպալիտետներում ֆերմերների հետ 

երկարաձգման-խորհրդատվական   բնույթի 

հանդիպումների անցկացում 

Էքստենցիոն և  խորհրդատվական  

սպասարկիում  ցուցաբերվել է  6500 

ֆիզիկական և  իրավաբանական անձի , 

Սամցխե-Ջավախեթի, Քվեմո-Քարթլիի և 

Կախեթի  տարածաշրջաններում 

Էթնիկ փոքրամասնություններով խիտ բնակվող 

տարածաշրջաններում տեղեկատվական 

հանդիպումների անցկացում գյուղատնտեսական 

ծրագրերի և սերվիսների մասին 

Անց է կացվել  500  հանդիպում 

Էթնիկ փոքրամասնություններով խիտ բնակվող 

տարածաշրջաններում, միկրո և փոքր 

ձեռներեցության աջակցության ծրագրի 

իրականացում 

Միկրո և  փոքր ձեռներեցության ծրագրում 

ընդգրկված է առնվազն 320 շահառու 

Տեղական զբոսաշրջության զարգացման նպատակով 

վարժանքների և տեղեկատվական հանդիպումների 

անցկացում էթնիկ փոքրամասնությունների 

ներկայացուցիչներով խիտ բնակվող 

տարածաշրջաններում 

Խնդիր  8.2. Էթնիկ փոքրամասնություններով խիտ բնակվող տարածաշրջաններում ենթակառուցվածքի  զարգացում

Խնդրի արդյունքի 

ինդիկատոր 8.2.1.

Էթնիկ փոքրամասնություններով խիտ բնակվող տարածաշրջաններում 

գազիֆիկացված տարածության բնակչության  ցուցանիշ 

Բազիսային
Նպատակակետ 

Թվական 2020 2024 2027

1 հանդիպում,  15 շահառու
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Չափաբաժին Կոդ Չափաբաժին Կազմակերպություն

8.2.1.1 8.2.1.1 

Մառնեուլի և 

Ծալկայի 

մունիցիպալի

տետների 

քաղաքապետ

արանների  

տվյալներ 

Մառնեուլի 

և Ծալկայի  

մունիցիպա

լիտետների  

քաղաքապե

տարաններ 

2022  թվական,  IV 

եռամսյակ 

Մառնեուլի  - 15 478 

000, Ծալկա - 3 227 

000 

0201; 0202; 0204; 

0205; 0207; 0208; 

0501; 0401

8.2.1.2 8.2.1.2 

Կախեթի 

տարածաշրջ

անի 

մունիցիպալի

տետների  

քաղաքապետ

արանների  

տվյալներ 

Կախեթի  

տարածաշր

ջանի  

մունիցիպա

լիտետների  

քաղաքապե

տարաններ

ի  տվյալներ 

2021  թվական, III 

եռամսյակ  
1 219 226 1 219 226 030304; 050103; 0206

8.2.1.3 8.2.1.3 

Մունիցիպալ

իտետների  

տվյալներ 

Ախալքալաք

ի և 

Նինոծմինդ

այի 

մունիցիպա

լիտետների 

քաղաքապե

տարաններ 

2021  թվական,  IV 

եռամսյակ 

Ախալքալաքի  - 

1897484 լարի, 

Նինոծմինդա - 787719 

լարի

Ախալքալ

աք - 

1897484 

լարի, 

Նինոծմի

նդա  - 

787719 

լարի

0200

8.2.1.4 8.2.1.4 

Ընդունման-

հանձնման 

ակտեր 

Վրաստանի 

էկոնոմիկայ

ի և  կայուն  

զարգացմա

ն 

նախարարո

ւթյուն 

ՍՊԸ «Վրաստանի 

գազի փոխադրության 

ընկերություն» 

2022  թվական,  IV 

եռամսյակ 
7737950 7737950 2415

Բազիսային
Նպատակային 

Գազիֆիկացման գործընթացն ավարտված 

է

Խնդրի արդյունքի 

ինդիկատոր 8.2.2.

Էթնիկ փոքրամասնություններով խիտ բնակվող տարածաշրջաններում (Քվեմո 

Քարթլի, Կախեթի, Սամցխե-Ջավախեթի) պետական համացանցային ծրագրի 

շրջանակներում, լայնագծային համացանց- մեծածախ ցանցերով  ծածկված  

բնակակետերի  քանակ 

Վերջնական 

Թվական

Հավաստման աղբյուր (Sources of Verification).
Միջանկյալ 

Վրաստանի էկոնոմիկայի և կայուն զարգացման նախարարության տարեկան հաշվետվություն 
Ցուցանիշ 

30%- անի աճ  բազիսային տվյալների 

համեմատությամբ 

Վերջնական 

Թվական 2019

2030

Ո(ո)ԻԱ Օուփենետի և շինարարական/նախագծման ընկերությունների միջև կնքված ընդունման-հանձնման 

ակտեր Ցուցանիշ 
0

Առնվազն  150 բնակավայր   

Առնվազն  430 բնակավայր,  մինչև 2026 

թվականը  նախագիծը ավարտված 

կլինի 

2020 2024 2027

Խնդրի արդյունքի 

ինդիկատոր 8.2.1.

Էթնիկ փոքրամասնություններով խիտ բնակվող տարածաշրջաններում 

գազիֆիկացված տարածության բնակչության  ցուցանիշ 

Կախեթի տարածաշրջանի էթնիկ 

փոքրամասնություններով խիտ  բնակվող 

մունիցիպալիտետներում տեղական բյուջեից 

ենթակառուցվածքային նախագծերի իրականացում 

Իրականացված է  40  նախագիծ

Ռիսկ.
COVID 19 համաճարակի կանխարգելման նպատակով հաստատված տարբեր տեսակ սահմանափակումներ  - այդ թվում տեղաշարժի կրճատում, զբոսաշրջիկների  թվաքանակի նվազում, օբյեկտիվ պատճառներով ենթակառուցվածքային նախագծերի պայմանագրերում փոփոխությունների մտցնում ինչպես գումարի սղագրման, այնպես էլ ժամկետների փոփոխության նպատակով: Բնական պայմաններ և 

ոչբավարար ֆինանսական ռեսուրս: 

Ակտիվություն  (Activity)
Ակտիվության արդյունքի ինդիկատոր  (Output 

Indicator) 

Հավաստման 

աղբյուր 

Պատասխանա

տու 

գերատեսչությո

ւն 

Գործընկեր  

գերատեսչություն 
Կատարման ժամկետ Բյուջե 

Ֆինանսավորման աղբյուր 

Պետական բյուջե Այլն 
Դեֆիցիտ

Մառնեուլի և Ծալկայի մունիցիպալիտետներում 

տեղական բյուջեից ենթակառուցվածքային 

նախագծերի իրականացում 

Ծալկա - ճանապարհային 

ենթակառուցվածքի  կարգավորում, 

Մառնեուլի - ճանապարհների  

կառուցում/վերականգնում,   խմելու ջրի 

վերականգնում ,  ոռոգման 

ջրանցքներ/առափնյա ամրապնդող 

շինությունների 

սարքավորում/վերակառուցում,  դրսի 

լուսավորության սարքավորում - 

հասարակական վայրերի/պուրակների  

սարքավորում,   շենքերի արտաքին 

տեսքերի, սպորտային օբյեկտների  

սարքավորում/վերականգնում   Ղիզիլաջլոյի 

և Մառնեուլիի այգիների վերականգնում 

Բազիսային
Նպատակային 

Հաաաաաաավաստման աղբյուր  (Sources of Verification).
Միջանկյալ 

Ծրագրի շրջանակներում գազիֆիկացվել է 

լրացուցիչ   4145 կարողունակ աբոնենտ, 

Կախեթի տարածաշրջանում գազիֆիկացվել 

է լրացուցիչ   1058 կարողունակ աբոնենտ    

Սամցխե-Ջավախեթի տարածաշրջանում  

գազիֆիկացվել է լրացուցիչ   929 

կարողունակ աբոնենտ 

Քվեմո Քարթլիի տարածաշրջանում 

գազիֆիկացվել է  լրացուցիչ լ 2158 

կարողունակ  աբոնենտ 

Գազիֆիկացված է  լրացուցիչ 13587 կարողունակ 

աբոնենտ

4821  կարողունակ աբոնենտ 

7443 կարողունակ աբոնենտ 

Գազիֆիկացման գործընթացն 

ավարտված է

Գործընթացն ավարտված է 

Վրաստանի վիճակագրության ազգային ծառայության տարեկան հաշվետվություն 
Ցուցանիշ 

Հյուրանոցներ.   Քվեմո Քարթլի  360,  

Կախեթի 122,  Սամցխե-Ջավախեթի 134

10%-անի աճ բազիսային տվյալների 

համեմատությամբ 

20%-անի աճ բազիսային տվյալների  

համեմատությամբ 

Ախալքալաքի՝  30 նախագիծ, Նինոծմինդա՝ 

15 նախագիծ

Էթնիկ փոքրամասնություններով խիտ բնակվող 

տարածաշրջաններում բնակչության համար 

տեղանքի գազիֆիկացում

Էթնիկ փոքրամասնություններով խիտ 

բնակվող տարածաշրջաններում 

իրականացված լրացուցիչ գազիֆիկացում   

2278  կարողունակ աբոնենտի 

Խնդրի արդյունքի 

ինդիկատոր 8.2.3.

Էթնիկ փոքրամասնություններով խիտ բնակվող տարածաշրջաններում 

հյուրանոցների քանակ

2024 2027 2030

Ախալքալաքի և Նինոծմինդայի 

մունիցիպալիտետներում տեղական բյուջեից 

ենթակառուցվածքային նախագծերի իրականացում  
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8.2.1.5 8.2.1.5 

Ընդունման-

հանձնման 

ակտ ՏԶՀ-ի  

(Տարածաշրջ

անի 

զարգացման 

հիմնադրամ) 

տարեկան  

հաշվետվությ

ուն

Վրաստանի 

տարածաշր

ջանային 

զարգացմա

ն և  

ենթակառու

ցգածքի  

նախարարո

ւթյուն/Ավտ

ոմոբիլային 

ճանապարհ

ների 

դեպարտամ

ենտ,  

մունիցիպա

լային 

զարգացմա

ն 

հիմնադրամ 

Քվեմո Քարթլիի 

տարածաշրջանի 

մունիցիպալիտետնե

րի 

քաղաքապետարաննե

ր  

2021  թվական,  IV 

եռամսյակ 
43,300,000 43,300,000

8.2.1.6 8.2.1.6 

Ընդունման-

հանձնման 

ակտ ՏԶՀ-ի  

(Տարածաշրջ

անի 

զարգացման 

հիմնադրամ) 

տարեկան  

հաշվետվությ

ուն

Վրաստանի 

տարածաշր

ջանային 

զարգացմա

ն և 

ենթակառու

ցվածքի»  

նախարարո

ւթյուն/Միա

վորված 

ջրամատակ

արարման 

ընկերությու

ն,  

մունիցիպա

լային 

զարգացմա

ն 

հիմնադրամ  

Քվեմո Քարթլիի 

տարածաշրջանի 

մունիցիպալիտետնե

րի 

քաղաքապետարաննե

ր 

2021  թվական,  IV 

եռամսյակ 

54 000 000
54,000,000

8.2.1.7 8.2.1. 7

Ընդունման-

հանձնման 

ակտ 

Վրաստանի 

տարածաշր

ջանային 

զարգացմա

ն և 

ենթակառու

ցվածքի 

նախարարո

ւթյուն/մուն

իցիպալայի

ն 

զարգացմա

ն 

հիմնադրամ 

2022  թվական,  IV 

եռամսյակ 
68,000,000 68,000,000

8.2.1.8 8.2.1. 8

 ՏԶՀ -ի  

(Տարածաշրջ

անի 

զարգացման 

հիմնադրամ) 

տարեկան  

հաշվետվությ

Քվեմո 

Քարթլիի 

տարածաշր

ջանի 

մունիցիպա

լիտետների  

քաղաքապե

Վրաստանի 

տարածաշրջանային 

զարգացման և 

ենթակառուցվածքի 

նախարարություն

2021  թվական,  IV 

եռամսյակ 
4,500,000 4,500,000

8.2.1.9 8.2.1.9 

ՏԶՀ-ի  

(Տարածաշրջ

անի 

զարգացման 

հիմնադրամ) 

տարեկան  

հաշվետվությ

Քվեմո 

Քարթլիի 

տարածաշր

ջանի 

մունիցիպա

լիտետների  

քաղաքապե

Վրաստանի 

տարածաշրջանային 

զարգացման և 

ենթակառուցվածքի 

նախարարություն 

2021  թվական,  IV 

եռամսյակ 
3,100,000 3,100,000

8.2.1.10 8.2.1. 10

 ՏԶՀ-ի  

(Տարածաշրջ

անի 

զարգացման 

հիմնադրամ) 

տարեկան  

հաշվետվությ

Քվեմո 

Քարթլիի 

տարածաշր

ջանի 

մունիցիպա

լիտետների  

քաղաքապե

Վրաստանի 

տարածաշրջանային 

զարգացման և 

ենթակառուցվածքի 

նախարարություն 

2021  թվական,  IV 

եռամսյակ 
3,200,000 3,200,000

8.2.1.11 8.2.1.11 

Ընդունման-

հանձնման 

ակտ 

Վրաստանի 

տարածաշր

ջանային 

զարգացմա

ն և 

ենթակառու

ցվածքի 

նախարարո

ւթյուն/մուն

իցիպալայի

ն 

զարգացմա

ն 

հիմնադրամ 

Քվեմո Քարթլիի 

տարածաշրջանի 

մունիցիպալիտետնե

րի 

քաղաքապետարաննե

ր 

2022  թվական,  IV 

եռամսյակ 
25,600,000 25,600,000

8.2.1.12 8.2.1. 12

Ընդունման-

հանձնման 

ակտ ՏԶՀ  

(Տարածաշրջ

անի 

զարգացման 

հիմնադրամ) 

տարեկան  

հաշվետվությ

ուն

Վրաստանի 

տարածաշր

ջանային 

զարգացմա

ն և 

ենթակառու

ցվածքի 

նախարարո

ւթյուն  / 

Ավտոմոբիլ

ային 

ճանապարհ

ների 

դեպարտամ

ենտ, 

մունիցիպա

լային 

զարգացմա

Կախեթի 

տարածաշրջանի  

մունիցիպալիտետնե

րի 

քաղաքապետարաննե

ր 

2021  թվական,  IV 

եռամսյակ 
16,200,000 16,200,000

Քվեմո Քարթլիի տարածաշրջանում 

մանկապարտեզների  վերականգնում  
Վերականգնվել է 8 շինություն 

Քվեմո Քարթլիի տարածաշրջանում պուրակների 

վերականգնում 
Իրականացվել է 2 նախագիծ

Քվեմո Քարթլիի տարածաշրջանում դպրոցների  

վերականգնում/կառուցում 

Քվեմո Քարթլիի տարածաշրջանում տարբեր 

տեսակի շինությունների վերականգնում և 

հարակից  տարածքի  բարեկարգում  

Վերականգնվել է 9 շինություն 

Քվեմո Քարթլիի տարածաշրջանում մարզական 

ենթակառուցվածքի  

շինարարություն/վերականգնում 

Իրականացվել է  2 նախագիծ

Կախեթի տարածաշրջանի էթնիկ 

փոքրամասնություններով խիտ  բնակվող 

մունիցիպալիտետներում տեղական բյուջեից 

ենթակառուցվածքային նախագծերի իրականացում 

Վերակառուցվել/կառուցվել է 31 կմ 

ճանապարհ և 1 կամուրջ 

Քվեմո Քարթլիի տարածաշրջանում  

ճանապարհների/կամուրջների 

վերականգնում/շինարարություն 

Վերականգնվել/կառուցվել է  35 կմ 

ճանապարհ և 7 կամուրջ 

Քվեմո Քարթլիի տարածաշրջանում 

ջրամատակարարման համակարգի վերականգնում
Իրականացվել է 13  նախագիծ

Վերականգնվել/կառուցվել է  20 շինություն 
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8.2.1.13 8.2.1.13 

Ընդունման-

հանձնման 

ակտ ՏԶՀ-ի  

(Տարածաշրջ

անի 

զարգացման 

հիմնադրամ) 

տարեկան  

հաշվետվությ

ուն

Միավորվա

ծ 

ջրամատակ

արարման  

ընկերությու

ն,  

Վրաստանի 

տարածաշրջանային 

զարգացման և 

ենթակառուցվածքի 

նախարարություն/Կ

ախեթի 

տարածաշրջանի 

մունիցիպալիտետնե

րի  

քաղաքապետարաննե

2021  թվական,  IV 

եռամսյակ 
112,700,000

112,700,00

0

8.2.1.14 8.2.1. 14

Ընդունման-

հանձնման 

ակտ 

Վրաստանի 

տարածաշր

ջանային 

զարգացմա

ն և 

ենթակառու

ցվածքի 

նախարարո

ւթյուն / 

մունիցիպա

լային 

զարգացմա

ն 

հիմնադրամ 

2022  թվական,  IV 

եռամսյակ 
26,000,000 26,000,000

8.2.1.15 8.2.1.15

Ընդունման-

հանձնման 

ակտ ՏԶՀ-ի  

(Տարածաշրջ

անի 

զարգացման 

հիմնադրամ) 

տարեկան  

հաշվետվությ

ուն

Վրաստանի 

տարածաշր

ջանային 

զարգացմա

ն և 

ենթակառու

ցվածքի 

նախարարո

ւթյուն / 

մունիցիպա

լային 

զարգացմա

ն 

Կախեթի 

տարածաշրջանի 

մունիցիպալիտետնե

րի 

քաղաքապետարաննե

ր 

2022  թվական,  IV 

եռամսյակ 
36,000,000 36,000,000

8.2.1.16 8.2.1. 16

ՏԶՀ-ի  

(Տարածաշրջ

անի 

զարգացման 

հիմնադրամ) 

տարեկան  

հաշվետվությ

Ախմետայի 

մունիցիպա

լիտետի  

քաղաքապե

տարան 

Վրաստանի 

տարածաշրջանային 

զարգացման և 

ենթակառուցվածքի 

նախարարություն 

2021  թվական,  IV 

եռամսյակ 
1,300,000 1,300,000

8.2.1.17 8.2.1.17 

Ընդունման-

հանձնման 

ակտ ՏԶՀ-ի  

(Տարածաշրջ

անի 

զարգացման 

հիմնադրամ) 

տարեկան  

հաշվետվությ

ուն

Վրաստանի 

տարածաշր

ջանային 

զարգացմա

ն և 

ենթակառու

ցվածքի 

նախարարո

ւթյուն 

/Ավտոմոբիլ

ային 

ճանապարհ

ների 

դեպարտամ

ենտ, 

Սամցխե-Ջավախեթի 

տարածաշրջանի  

մունիցիպալիտետնե

րի  

քաղաքապետարաննե

ր 

2021  թվական, IV 

եռամսյակ
19,000,000 19,000,000

8.2.1.18 8.2.1.18

Ընդունման-

հանձնման 

ակտ ՏԶՀ-ի  

(Տարածաշրջ

անի 

զարգացման 

հիմնադրամ) 

տարեկան  

հաշվետվությ

ուն

Միավորվա

ծ 

ջրամատակ

արարման 

ընկերությու

ն

Վրաստանի 

տարածաշրջանային 

զարգացման և 

ենթակառուցվածքի 

նախարարություն 

/Սամցխե-Ջավախեթի 

տարածաշրջանի  

մունիցիպալիտետնե

րի  

քաղաքապետարաննե

2021  թվական,  IV 

եռամսյակ 
17,700,000 17,700,000

8.2.1.19 8.2.1.19 

Ընդունման-

հանձնման 

ակտ 

Վրաստանի 

տարածաշր

ջանային 

զարգացմա

ն և 

ենթակառու

ցվածքի 

նախարարո

ւթյուն / 

մունիցիպա

լային 

զարգացմա

ն 

հիմնադրամ

2022  թվական,  IV 

եռամսյակ 
30,600,000 30,600,000

8.2.1.20 8.2.1.20

Ընդունման-

հանձնման 

ակտ տզհ  

(Տարածաշրջ

անի 

զարգացման 

հիմնադրամ) 

(տարեկան  

հաշվետվությ

ուն)

Վրաստանի 

տարածաշր

ջանային 

զարգացմա

ն և 

ենթակառու

ցվածքի 

նախարարո

ւթյուն / 

մունիցիպա

լային 

զարգացմա

ն 

հիմնադրամ 

სამცხე-ჯავახეთის 

რეგიონის 

მუნიციპალიტეტების 

მერიები

2021  წელი, IV 

კვარტალი

4,160,000 4,160,000

8.2.1.21 8.2.1.21 

ՏԶՀ  

(Տարածաշրջ

անի 

զարգացման 

հիմնադրամ) 

(տարեկան  

հաշվետվությ

Սամցխե-

Ջավախեթի 

տարածաշր

ջանի  

մունիցիպա

լիտետի 

քաղաքապե

Վրաստանի 

տարածաշրջանային 

զարգացման և 

ենթակառուցվածքի 

նախարարություն 

2021  թվական,  IV 

եռամսյակ 
24,000,000

24, 

000,000

Կախեթի տարածաշրջանում ջրամատակարարման  

համակարգի  վերականգնում 
Իրականացվել է  20 նախագիծ

Կախեթի տարածաշրջանում դպրոցների 

վերականգնում/շինարարություն 
Վերականգնվել/կառուցվել է  9 շինություն 

Կախեթի տարածաշրջանում մանկապարտեզների 

վերականգնում/շինարարություն  
Վերականգնվել/կառուցվել է  10  շինություն 

Կախեթի  տարածաշրջանում մշակույթի օբյեկտների 

վերականգնում  
Վերականգնվել  է 1 շինություն 

Սամցխե-Ջավախեթի տարածաշրջանում 

տեղեկատվական հանդիպումների անցկացում 

պահպանվող տարածքների կապակցությամբ 

Վերականգնվել/կառուցվել է   40 կմ  

ճանապարհ  և  4 կամուրջ 

Սամցխե-Ջավախեթի տարածաշրջանում ջրի  

վերականգնման նախագծերի իրականացում 
Իրականացվել է  6 նախագիծ

Սամցխե-Ջավախեթի տարածաշրջանի գյուղերի  

շինարարություն/վերականգնում 

Վերականգնվել/կառուցվել է  15 շինություն  

(վերականգնվել  է 9 շենք, կառուցվել է  6)

Սամցխե-Ջավախեթի տարածաշրջանում 

մանկապարտեզների 

շինարարություն/վերականգնում

Կառուցվել է/վերականգնվել է  4  շենք  

(վերականգնվել է  3, կառուցվել է  1)

Սամցխե-Ջավախեթի տարածաշրջանում տարբեր 

տեսքի շինությունների վերակառուցում 
Վերականգնվել է  6 շենք 
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8.2.1.22 8.2.1.22 

ՏԶՀ-ի  

(Տարածաշրջ

անի 

զարգացման 

հիմնադրամ) 

տարեկան  

հաշվետվությ

Սամցխե-

Ջավախեթի 

տարածաշր

ջանի  

մունիցիպա

լիտետի 

քաղաքապե

Վրաստանի 

տարածաշրջանային 

զարգացման և 

ենթակառուցվածքի 

նախարարություն 

2021  წელი,  IV 

კვარტალი

2,100,000 2,100,000

8.2.1.23 8.2.1. 23

Ընդունման-

հանձնման 

ակտ ՏԶՀ-ի  

(Տարածաշրջ

անի 

զարգացման 

հիմնադրամ) 

տարեկան  

հաշվետվությ

ուն

Վրաստանի 

տարածաշր

ջանային 

զարգացմա

ն և 

ենթակառու

ցվածքի 

նախարարո

ւթյուն / 

մունիցիպա

լային 

զարգացմա

ն 

հիմնադրամ 

Սամցխե-Ջավախեթի 

տարածաշրջանի  

մունիցիպալիտետնե

րի  

քաղաքապետարաննե

ր

2022  թվական,  IV 

եռամսյակ 
10,600,000 10,600,000

8.2.1.24 8.2.1.24

Ընդունման-

հանձնման 

ակտ 

Վրաստանի 

տարածաշր

ջանային 

զարգացմա

ն և 

ենթակառու

ցվածքի 

նախարարո

ւթյուն / 

մունիցիպա

լային 

զարգացմա

ն 

հիմնադրամ 

2022  թվական,  IV 

եռամսյակ 
11,000,000 11,000,000

8.2.1.25 8.2.1. 25

Վրաստանի 

զբոսաշրջությ

ան ազգային 

վարչության  

տարեկան 

հաշվետվությ

ուն 

Վրաստանի 

էկոնոմիկայ

ի և կայուն 

զարգացմա

ն 

նախարարո

ւթյուն/Վրա

ստանի 

զբոսաշրջու

թյան 

ազգային 

վարչությու

ն 

Վրաստանի 

գատրոնոմիայի  

ասոցիացիա 

Գաստրոնոմիական 

զբոսաշրջության 

բիզնես ասոցիացիա 

2021  թվական,  III  

եռամսյակ  15 000 15 000 25050201

8.2.1.26 8.2.1.26

Վրաստանի 

զբոսաշրջությ

ան ազգային 

վարչության  

տարեկան 

հաշվետվությ

ուն

Վրաստանի 

էկոնոմիկայ

ի և կայուն 

զարգացմա

ն 

նախարարո

ւթյուն/Վրա

ստանի 

զբոսաշրջու

թյան 

ազգային 

վարչությու

ն 

ՀԻԻԱ նորացումների 

և  տեխնոլոգիաների  

գործակալություն    

Էկոզբոսաշրջության 

ասոցիացիա 

2022  թվական,   III  

եռամսյակ  12 000 12 000 25050201

8.2.1.27 8.2.1.27

Սամցխե-

Ջավախեթի  

կառավարմա

ն 

նշանակությ

ան  

կազմակերպ

ության 

տվյալներ 

Միջմունից

իպալային 

Ո(ո)ԻԱ - 

Սամցխե-

Ջավախեթի 

նշանակությ

ան  

կառավարմ

ան 

կազմակեր

պություն  

(DMO

2022  թվական,  IV 

եռամսյակ 
Վարչական ծախս

Ցուցանիշ 

Թվական

Խնդրի արդյունքի 

ինդիկատոր 8.3.2.

Էթնիկ  փոքրամասնություններով խիտ բնակվող տարածաշրջաններում, միկրո 

դրամաշնորհների շրջանակներում  ֆինանսավորված կանանց  թվաքանակ

Սամցխե-Ջավախեթի տարածաշրջանում  

պուրակների  վերականգնում 
Իրականացվել է 2 նախագիծ

Սամցխե-Ջավախեթի տարածաշրջանում 

զբոսաշրջային-ենթակառուցվածքային նախագծերի  

իրականացում 

Իրականացվել է 2 նախագիծ

Սամցխե-Ջավախեթի տարածաշրջանում 

մարզական ենթակառուցվածքային նախագծի 

իրականացում 

Սպորտային ենթակառուցվածքի  

զարգացման նպատակով իրականացվել է  1  

նախագիծ

Կախեթի և Սամցխե-Ջավախեթի 

տարածաշրջանների  էթնիկ 

փոքրամասնություններով խիտ բնակվող  

մունիցիպալիտետներում գաստրոտուրի 

անցկացում 

Իրականացվել է 3 հյուրախաղային տուր 

Կախեթի և Սամցխե-Ջավախեթի էթնիկ 

փոքրամասնություններով խիտ բնակվող 

մունիցիպալիտետներում ինֆոտուրի անցկացում 

 Անց է կացվել 5 տեղեկատվական տուր 

Սամցխե-Ջավախեթի կառավարման  նշանակության 

կազմակերպության  (DMO)-ի կողմից  

զբոսաշրջային երթուղիների  ընտրություն 

Ախալքալաքի և Նինոծմինդայի 

մունիցիպալիտետներում 

առնվազն 2 երթուղի 

Խնդիր  8.3. Կանանց  և երիտասարդության սոցիալ-տնտեսական  ուժեղացման  աջակցություն ( երիտասարդական ծրագրեր,  1+4 ստաժավորում,  բիզնես նախաձեռնությունների  աջակցություն )

Խնդրի արդյունքի 

ինդիկատոր 8.3.1.

Էթնիկ  փոքրամասնություններով խիտ բնակվող տարածաշրջաններում, միկրո 

դրամաշնորհների շրջանակներում  ֆինանսավորված երիտասարդների 

թվաքանակ 

Բազիսային Հավաստման աղբյուր (Sources of Verification).

Միջանկյալ Վերջնական 

Թվական 2018 2024 2027 2030

ՀԻԻԱ Արտադրիր Վրաստանում գործակալության տարեկան հաշվետվություն 
Ցուցանիշ

140 250
400 650

Նպատակային 

Բազիսային Հավաստման աղբյուր (Sources of Verification).

Միջանկյալ Վերջնական 

2018 2024 2027 2030

ՀԻԻԱ Արտադրի՛ր Վրաստանում գործակալության տարեկան հաշվետվություն 150
260 430 640

Նպատակային 

Նպատակային 

Խնդրի արդյունքի 

ինդիկատոր 8.3.3.

Էթնիկ  փոքրամասնություններով խիտ բնակվող տարածաշրջաններում, կանանց  

տրված միկրո դրամաշնորհների  ծավալ

Բազիսային Հավաստման աղբյուր  (Sources of Verification).
Միջանկյալ Վերջնական 

Թվական 2018 2024 2027 2030

ՀԻԻԱ Արտադրի՛ր Վրաստանում գործակալության տարեկան հաշվետվություն 
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Չափաբաժին Կոդ Չափաբաժին Կազմակերպություն

8.3.1.1 8.3.1.1 

ՀԻԻԱ 

Արտադրիր 

Վրաստանու

մ  

գործակալութ

յան  

տարեկան 

հաշվետվությ

ուն 

Վրաստանի 

էկոնոմիկայ

ի և կայուն 

զարգացմա

ն 

նախարարո

ւթյուն/ՀԻԻԱ 

Արտադրիր 

Վրաստանո

ւմ 

2022  թվական,  I 

եռամսյակ 
50 000 50 000 24070302

8.3.1.2 8.3.1.2 

Մառնեուլիի 

քաղաքապետ

արանի  

հաշվետվությ

ուն 

Մառնեուլի

ի 

մունիցիպա

լիտետի 

քաղաքապե

տարան 

2021  թվական,  II  

եռամսյակ Վարչական ծախս

8.3.1.3 8.3.1.3 

ՀԻԻԱ 

Արտադրիր 

Վրաստանու

մ  

գործակալութ

յան  

տարեկան 

հաշվետվությ

ուն 

Վրաստանի 

էկոնոմիկայ

ի և կայուն 

զարգացմա

ն 

նախարարո

ւթյուն/ՀԻԻԱ 

Արտադրիր 

Վրաստանո

ւմ 

2022  թվական,  IV 

եռամսյակ 
4,000,000 4,000,000 24070302

8.3.1.4 8.3.1.4 

ՀԻԻԱ 

Վրաստանի 

նորույթների 

և 

տեխնոլոգիա

ների  

գործակալութ

յան 

տարեկան 

հաշվետվությ

ուն 

Վրաստանի 

էկոնոմիկայ

ի և կայուն 

զարգացմա

ն 

նախարարո

ւթյուն/ՀԻԻԱ 

Վրաստանի 

նորույթներ

ի և 

տեխնոլոգի

աների 

գործակալու

թյուն 

2022  թվական,  IV 

եռամսյակ 
35 000 35 000 2408

8.3.1.5 8.3.1.5

ՀԻԻԱ 

Վրաստանի 

նորույթների 

և 

տեխնոլոգիա

ների  

գործակալութ

յան 

տարեկան 

հաշվետվությ

ուն

Վրաստանի 

էկոնոմիկայ

ի և կայուն 

զարգացմա

ն 

նախարարո

ւթյուն/ՀԻԻԱ 

Վրաստանի 

նորույթներ

ի և 

տեխնոլոգի

աների 

գործակալու

թյուն 

2022  թվական,  IV 

եռամսյակ 
 35 000 35 000 2408

Ցուցանիշ 

Թվական

Նպատակային 

Նպատակային 

2018 2024 2027 2030

ՀԻԻԱ Արտադրի՛ր Վրաստանում գործակալության տարեկան հաշվետվություն 
1,282,972 3,000,000 4,200,000 5,400,000

Բազիսային Հավաստման աղբյուր  (Sources of Verification).
Միջանկյալ Վերջնական 

Խնդրի արդյունքի 

ինդիկատոր 8.3.3.

Էթնիկ  փոքրամասնություններով խիտ բնակվող տարածաշրջաններում, կանանց  

տրված միկրո դրամաշնորհների  ծավալ

ՀԻԻԱ Արտադրի՛ր Վրաստանում գործակալության տարեկան հաշվետվություն 
Ցուցանիշ 1,159,383 3,000,000 4,200,000 5,400,000

Խնդրի արդյունքի 

ինդիկատոր 8.3.4.

Էթնիկ  փոքրամասնություններով խիտ բնակվող տարածաշրջաններում, 

երիտասարդներին տրված  միկրո դրամաշնորհների ծավալ

Ռիսկ. COVID-19 համաճարակի կանխարգելման պատճառով առաջացած բարդություններ և նպատակային խմբերի ցածր  ակտիվություն 

Միկրո և փոքր ձեռներեցության աջակցության 

ծրագրի շրջանակներում վարժանքների անցկացում 

Էթնիկ փոքրամասնություններով խիտ  

բնակվող տարածաշրջաններում անց է 

կացվել  առնվազն 60 վարժանք. 

վերապատրաստվել է  900 շսհառու

Տեղեկատվական հանդիպումներ  էթնիկ 

փոքրամասնությունների ներկայացուցիչ կանանց և 

երիտասարդության հետ 

77  հանդիպում, 1155 շահառու

Էթնիկ փոքրամասնություններով բնակվող 

տարածաշրջաններում, միկրո և փոքր  

ձեռներեցության աջակցության ծրագրի 

իրականացում 

Միկրո և փոքր ձեռներեցային ծրագրում 

ընդգրկված է  առնվազն 130 կին և առնվազն 

80 երիտասարդ 

Էթնիկ փոքրամասնություններով բնակվող 

տարածաշրջաններում,  ICT նախապատրաստական 

դասընթացների  անցկացում 

Էթնիկ փոքրամասնություններով բնակվող 

տարածաշրջաններում միջոցառումներին 

ընդգրկված մասնակիցների առնվազն  35%  

կին է  և վերապատրաստում է անցել 

առնվազն 120  երիտասարդ 

Էթնիկ փոքրամասնություններով  բնակվող 

տարածաշրջաններում նորարարական 

ձեռներեցության ուղղությամբ (ինչպես ստեղծել 

ստարտապ, պրե-աքսելերատորի ծրագիր) 

դասընթացների  իրականացում 

Էթնիկ փոքրամասնություններով բնակվող 

տարածաշրջաններում գոյություն ունեցող 

միջոցառումներին ընդգրկված 

մասնակիցների  առնվազն 35%  կին է  և 

վերապատրաստություն անցել առնվազն  

100  երիտասարդ 

Խնդրի արդյունքի 

ինդիկատոր 8.3.5.

Պետական սպասարկումների (սերվիսների)   կապակցությամբ իրազեկված 

էթնիկ փոքրամասնությունների ներկայացուցիչ երիտասարդների թվաքանակ 

Բազիսային Հավաստման աղբյուր  (Sources of Verification):

Միջանկյալ Վերջնական 

Թվական 2021 2024 2027 2030

Հաշտեցման և քհաղաքացիական իրավահավասար հարցերով Վրաստանի պետական նախարարի 

աշխատակազմի   հաշվետվություն Ցուցանիշ 2000 երիտասարդ 3000 5000 10000

Ակտիվություն  (Activity)
Ակտիվությունների արդյունքի ինդիկատոր  (Output 

Indicator) 

Հավաստման 

աղբյուր 

Պատասխանա

տու 

գերատեսչությո

ւն 

Գործընկեր  

գերատեսչություն 
Կատարման ժամկետ Բյուջե 

Ֆինանսավորման աղբյուր

Պետական բյուջե Այլն 
Դեֆիցիտ 
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8.3.1.6 8.3.1.6

ՀԻԻԱ 

Վրաստանի 

նորույթների 

և 

տեխնոլոգիա

ների  

գործակալութ

յան 

տարեկան 

հաշվետվությ

ուն

Վրաստանի 

էկոնոմիկայ

ի և կայուն 

զարգացմա

ն 

նախարարո

ւթյուն/ՀԻԻԱ 

Վրաստանի 

նորույթներ

ի և 

տեխնոլոգի

աների 

գործակալու

թյուն 

2022  թվական,  IV 

եռամսյակ 
20 000 20 000 2408

8.3.1.7 8.3.1.7 

ՀԻԻԱ 

Երիտասարդ

ության 

գործակալութ

յան  

տարեկան 

հաշվետվությ

ուն 

ՀԻԻԱ 

Երիտասար

դության 

գործակալու

թյուն 

2022  թվական,  IV 

եռամսյակ 
25 000  25 000 5402

8.3.1.8 8.3.1.8 

Քաղաքացիա

կան 

իրավահավա

սրության և  

ինտեգրման  

պետական  

ռազմավարու

թյան 

կատարման 

հաշվետվությ

ուն 

Հաշտեցման  

և 

քաղաքացի

ական 

իրավահավ

ասարությա

ն հարցերով 

Վրաստանի 

պետական 

նախարարի 

աշխատակ

ազմ 

Հանրային 

ծառայության բյուրո,                                           

Կենտրոնական և 

տեղական 

իշխանության 

մարմիններ 

2022  թվական,  IV 

եռամսյակ 
Վարչական ծախս

Չափաբաժին Կոդ Չափաբաժին Կազմակերպություն

8.4.1.1 8.4.1.1 

Վրացվիճակ

ագրության 

պաշտոնակա

ն կայք-էջ

 

Վրաստանի 

ներքին 

գործերի 

նախարարո

ւթյուն 

Գլխավոր 

դատախազություն 

2022  թվական,  I 

եռամսյակ 
Վարչական ծախս

Նպատակային  

Միջանկյալ 

Էթնիկ փոքրամասնություններով խիտ բնակվող 

տարածաշրջաններում նորարարական 

ճամբարների կրեաթոների, իդեաթոների, 

հակաթոների իրականացում 

 Միջոցառումներին  ընդգրկված է  առնվազն  

50 երիտասարդ 

Դրամաշնորհային մրցույթի հիման վրա 

երիտասարդական նախագծերի ֆինանսավորում, 

որը աջակցում է երիտասարդների ակտիվ  

մասնակցությունը հասարակական կյանքում, 

նրանց հանգուցային իրավասությունների 

զարգացում և  երիտասարդական 

տարածությունների  ստեղծում/ուժեղացում 

Դրամաշնորհային մրցոայթի  հիման վրա  

էթնիկ փոքրամասնություններով խիտ  

բնակվող տարածաշրջաններում  

ֆինանսավորվել է  առնվազն 1 նախագիծ

«1+4  ստաժավորման ծրագրի» իրականացում 
Ծրագրում ընդգրկված է  շուրջ 100 նոր  

շահառու/երիտասարդ 

Խնդիր  8.4. Էթնիկ փոքրամասնությունների, այդ թվում փոքր էթնոսների անձնական տվյալների պահպանության և ինքնանյունականացման հիման վրա  վիճակագրական տվյալների հավաքագրման, վերլուծության և հասանելիության  բարելավում 

Խնդրի արդյունքի 

ինդիկատոր 8.4.1.

Քաղաքացիական իրավահավասարության և ինտեգրման պետական 

ռազմավարության ուղղությունների համաձայն, հանրային հաստատությունների 

կողմից էթնիկ փոքրամասնությունների   հետ կապված վիճակագրական տվյալների  

հավաքագրում-վերլուծություն 

Բազիսային
Նպատակակետ 

Հավաստման  աղբյուր  (Sources of Verification):
Միջանկյալ Վերջնական 

Թվական 2020 2024 2027 2030

Քաղաքացիական իրավահավասարության և ինտեգրման պետական ռազմավարության կատարման հաշվետվություն 
Ցուցանիշ 

Էթնիկ փոքրամասնությունների  հետ 

կապված տարբեր ուղղությամբ 

համապատասխան վիճակագրական 

տվյալների հավաքագրում-վերլուծություն չի 

կատարվում  (բացի առանձին 

գերատեսչություններից)

Մշակվել և համաձայնեցվել է համապատասխան 

գերատեսչությունների հետ էթնիկ  

փոքրամասնությունների  կապակցությամբ տարբեր  

ուղղությամբ վիճակագրական  տվյալների 

հավաքագրման-վերլուծության մեթոդոլոգիա: 

Մեկնարկել է փորձարկում

Ընթանում է մշակված և համաձայնեցված 

մեթոդոլոգիայի  արմատավորում 

Մշակված մեթոդոլոգիայի  հիման վրա  

ընթանում է  էթնիկ փոքրամասնությունների  

հետ կապված վիճակագրական տվյալների  

հավաքագրում-վերլուծում 

Ռիսկ. COVID -19 համաճարակի կանխարգելման հետ կապված սահմանափակումներ,  ոչբավարար ֆինանսական ռեսուրս

Ակտիվություն  (Activity)
Ակտիվության արդյունքի  ինդիկատոր (Output 

Indicator) 

Հավաստման 

աղբյուր 

Պատասխանա

տու 

գերատեսչությո

ւն 

Գործընկեր 

գերատեսչություն 
Կատարման ժամկետ Բյուջե 

Ֆինանսավորման աղբյուր

Պետական բյուջե Այլն
Դեֆիցիտ 

Խտրականության նշանով կատարված 

հանցագործությունների վիճակագրության վարում
Վիճակագրական գործընթացը սկսված է 

120 միջոցառում 140 միջոցառում 160 միջոցառում 

Նպատակ 9. Մշակութային բազմազանությունների և միջմշակութային  երկխոսության աջակցություն Կայուն զարգացման նպատակների հետ  (SDGs) կապ.  10, 16

Ազդեցության 

ինդիկատոր  9.1.

Բարելավվել է Վրաստանում բնակվող տարբեր էթնիկ խմբերի 

ներկայացուցիչների իրազեկվածությունը   միմյանց  մշակույթի, 

ավանդությունների մասին  

Բազիսային Ֆինանսավորման աղբյուր  (Sources of Verification).
Վերջնական 

Թվա

կան
2020 2024

Ցուցանիշ 100-միջոցառում 

Խնդրի արդյունքի 

ինդիկատոր 9.1.1.

Հետազոտված/հաշվարկված, հաշվարկված/նույնականացված, միասնական 

տեղեկատվական բազայում տեղադրված, վերականգնված մշակութային 

հուշարձանների  քանակ  

Բազիսային
Նպատակային 

Հավաստման աղբյուր  (Sources of Verification).
Միջանկյալ Վերջնական 

Թվական 2016-2020 2024 2027 2030

ՀԻԻԱ   Վրաստանի  մշակութային ժառանգության պահպանության ազգային գործակալության հաշվետվություն,  

Քաղաքացիասկան իրավահավասարության  և ինտեգրման պետական ռազմավարության կատարման 

հաշվետվություն 

2027 2030

Վրաստանի մշակույթի, սպորտի և երիտասարդության նախարարության հաշվետվություն, Քաղաքացիական 

իրավահավասարության և ինտեգրման պետական ռազմավարության գործնական պլանի  իրականացման 

հաշվետվություն 

Խնդիր  9.1. Էթնիկ փոքրամասնությունների ներկայացուցիչների  մշակութային ժառանգության պահպանության աջակցություն և ժողովրդականացում 

Ռազմավարական 

առաջնահերթություն Միջմշակութային երկխոսություն 
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Չափաբաժին Կոդ Չափաբաժին Կազմակերպություն

9.1.1.1 9.1.1.1 

Վրաստանի 

խորհրդարա

նի  ազգային 

գրադարանի 

կայք-էջի 

տարեկան 

հաշվետվությ

ուն 

Վրաստանի 

խորհրդար

անի 

ազգային 

գրադարան 

2022  թվական,  IV 

եռամսյակ Վարչական ծախս

9.1.1.2 9.1.1.2

Քվեմո 

Քարթլիի, 

Սամցխե 

Ջավախեթի և 

Կախեթի 

մունիցիպալի

տետների  

քաղաքապետ

արանների  

հաշվետվությ

ուններ 

Քվեմո 

Քարթլիի և 

Կախեթի 

մունիցիպա

լիտետների 

քաղաքապե

տարաններ 

2022  թվական,  IV 

եռամսյակ 
Վարչական ծախս

9.1.1.3 9.1.1.3 

Ո(ո)ԻԱ 

Մշակույթի 

կենտրոնին 

առընթեր 

գործող 

«Բարեկամու

թյան տան» 

կողմից  

մատուցված 

փաստաթղթե

Ո(ո)ԻԱ 

մշակույթի 

կենտրոնին 

առընթեր  

գործող 

«Բարեկամո

ւթյան տուն»

2022  թվական,  IV 

եռամսյակ 
Վարչական ծախս

9.1.1.4 9.1.1.4 

Վրաստանի 

Մշակույթի, 

սպորտի և  

երիտասարդ

ության  

նախարարու

թյան  

հաշվետվությ

ուն 

Վրաստանի 

մշակույթի, 

սպորտի և 

երիտասար

դության  

նախարարո

ւթյուն 

2022  թվական,  IV 

եռամսյակ 
Վարչական ծախս

Չափաբաժին Կոդ Չափաբաժին Կազմակերպություն

Էթնիկ փոքրամասնությունների մշակութային 

ավանդույթների պահպանության և 

ժողովրդականացման համար տարբեր 

միջոցառումների (օր. Գրական/հոբելյանական 

երեկո, կինոցուցադրում, ցուցահանդես, 

ներկայացում)  իրականացում 

Վրաստանի մշակույթի, սպորտի և 

երիտասարդության նախարարության 

ենթակայությամբ գործող էթնիկ 

փոքրամասնությունների  6 ՀԻԻԱ 

կազմակերպության կողմից  (թանգարաններ 

և  թատրոններ)  իրականացվել է  շուրջ 30 

միջոցառում 

2027 2030

Վրաստանի մշակույթի, սպորտի և երիտասարդության նախարարության հաշվետվություն, Քաղաքացիական 

իրավահավասարության և ինտեգրման պետական ռազմավարության կատարման հաշվետվություն Ցուցանիշ 
2017-2020 թվականներին. Թատրոններ - 7 

826 681 լարի, թանգարաններ -  636 432լարի 

2021-2024 թվականներին. թատրոններ - 1 635 000 

լարի, թանգարաններ-  1 088 000 լարի 

2025-2027 թվականներին թատրոններ -  

1 635 000 լարի, թանգարաններ - 816 000 

լարի 

2028-2030 թվականներ. թատրոններ -1 635 

000 լարի, թանգարաններ - 816 000 լարի 

Նույնականացվեց և տեղադրվեց 

միասնական տեղեկատվական 

բազայում /վերականգնվեց  60 

հուշարձան 

Նույնականացվեց և տեղադրվեց 

միասնական տեղեկատվական բազայում 

/վերականգնվեց  80 հուշարձան 

Խնդրի արդյունքի 

ինդիկատոր 9.1.1.

Հետազոտված/հաշվարկված, հաշվարկված/նույնականացված, միասնական 

տեղեկատվական բազայում տեղադրված, վերականգնված մշակութային 

հուշարձանների  քանակ  

ՀԻԻԱ   Վրաստանի  մշակութային ժառանգության պահպանության ազգային գործակալության հաշվետվություն,  

Քաղաքացիասկան իրավահավասարության  և ինտեգրման պետական ռազմավարության կատարման 

հաշվետվություն Ցուցանիշ 

COVID-19 համաճարակի կանխարգելման նպատակով առաջացած բարդություններ և նպատակային խմբերի ցածր ակտիվություն/հետաքրքրություն, Քաղաքացիալան իրավահավասարության և ինտեգրման պետական ռազմավարության կատարման հաշվետվություն 

Ակտիվություն  (Activity)
Ակտիվության արդյունքի ինդիկատոր (Output 

Indicator) 

Հավաստման 

աղբյուր 

Պատասխանա

տու 

գերատեսչությո

ւն 

Գործընկեր  

գերատեսչություն 
Կատարման ժամկետ Բյուջե 

Կատարման ժամկետ Բյուջե 

Ֆինանսավորման աղբյուր 

Դեֆիցիտ 
Պետական բյուջե Այլն 

Հաշվարկվել է  շուրջ 150 օբյեկտ, 

կարգավիճակ է շնորհվել շուրջ  40 օբյեկտի, 

վերակառուցվել է 2 պաշտամունքային 

շինություն  

Նույնականացվեց և տեղադրվեց միասնական 

տեղեկատվական բազայում /վերականգնվեց  40 

հուշարձան 

Խնդրի արդյունքի 

ինդիկատոր 9.1.2.

Էթնիկ փոքրամասնությունների ներկայացուցիչների  թատրոնների և 

թանգարանների աջակցություն 

Բազիսային
Նպատակային 

 Հավաստման աղբյուր  (Sources of Verification):
Միջանկյալ Վերջնական 

Թվական 2020 2024

2027 2030

Վրաստանի մշակույթի,սպորտի և երիտասարդության նախարարության հաշվետվություն, Քաղաքացիական 

իրավահավասարության  և ինտեգրման պետական ռազմավարության կատարման հաշվետվություն Ցուցանիշ 
Շուրջ 210 մշակութային միջոցառում  22 000 

շահառու 

Շուրջ 240 մշակութային միջոցառում, շուրջ 500 

շահառու

Շուրջ 50 մշակութային միջոցառում, 

շուրջ  600 շահառու

Շուրջ 60 մշակութային միջոցառում,  700 

շահառու 

Խնդրի արդյունքի 

ինդիկատոր 9.2.2.
Միջմշակութային երկխոսության բարելավում 

Բազիսային
Նպատակակետ 

Հավաստման աղբյուր  (Sources of Verification).
Միջանկյալ Վերջնական 

Թվական 2020 2024 2027 2030

Վրաստանի մշակույթի, սպորտի և երիտասարդության նախարարության հաշվետվություն, Քաղաքացիական 

իրավահավասարության և ինտեգրման պետական ռազմավարության կատարման հաշվետվություն, Սամցխե-

Ջավախեթի, Քվեմո Քարթլիի և Կախեթի տարածաշրջանների մունիցիպալիտետների  քաղաքապետարանների  

հաշվետվություններ 

Ցուցանիշ 

Բազմամշակութային միջոցառումներ, 

փառատոներ, ակցիաներ և 

ընթացակարգեր, սեմինարներ, 

հանդիպումներ, երկլեզու  

հրատարակություններ, միջմշակութային 

ճամբարներ, փոխանակման ծրագրեր: 38 

միջոցառում

Բազմամշակութային միջոցառումներ, 

փառատոներ, ակցիաներ և ընթացակարգեր, 

սեմինարներ, հանդիպումներ, երկլեզու  

հրատարակություններ, միջմշակութային 

ճամբարներ, փոխանակման ծրագրեր:  70 

միջոցառում 

Բազմամշակութային միջոցառումներ, 

փառատոներ, ակցիաներ և 

ընթացակարգեր, սեմինարներ, 

հանդիպումներ, երկլեզու  

հրատարակություններ, 

միջմշակութային ճամբարներ, 

փոխանակման ծրագրեր:  100 

միջոցառում 

Բազմամշակութային միջոցառումներ, 

փառատոներ, ակցիաներ և 

ընթացակարգեր, սեմինարներ, 

հանդիպումներ, երկլեզու  

հրատարակություններ, միջմշակութային 

ճամբարներ, փոխանակման ծրագրեր:  150 

միջոցառում 

Ռիսկ.

Ֆինանսավորման աղբյուր 

Պետական բյուջե Այլն 
Դեֆիցիտ 

Ռիսկ. COVID -19 համաճարակի կանխարգելման սահմանափակումներ,  ոչբավարար ֆինանսական ռեսուրս 

«Բազմազգ Վրաստան» խորագրով լուսանկային 

ցուցահանդեսի կազմակերպում 
1 ցուցահանդես,  շուրջ 25 մասնակից 

Էթնիկ փոքրամասնությունների 

ներկայացուցիչների ժողովրդական  

տոնակատարություն 

15 միջոցառումից ոչ պակաս, շուրջ  1500 

շահառու 

Ո(ո)ԻԱ մշակույթի կենտրոնին  առընթեր գործող 

«Բարեկամության տուն» էթնիկ 

փոքրամասնությունների  ազգագրական և 

մշակութային միջոցառումների իրականացում 

ք.Բաթումիում

Առնվազն 10 միջոցառում և էթնիկ 

փոքրամասնությամ առնվազն  80 

ներկայացուցչի  մասնակցություն 

Ակտիվություն  (Activity)
Ակտիվության արդյունքի ինդիկատոր  (Output 

Indicator) 

Հավաստման 

աղբյուր 

Պատասխանա

տու 

գերատեսչությո

ւն 

Գործընկեր  

գերատեսչություն 

Խնդիր 9.2. Մշակութային բազմազանության մասին գիտակցության բարձրացում և միջմշակութային երկխոսության աջակցություն  (բազմամշակութային և միջմշակութային ակտիվություններ, մշակութային . սպորտային միջոցառումներ,  ազգային     բանահյուսության, ավանդույթների և օրենք-սովորությունների ժողովրդականացում) 

Խնդրի արդյունքի 

ինդիկատոր 9.2.1.
Մշակութային բազմազանության մասին իրազեկվածության բարելավում

Բազիսային
Նպատակակետ 

Հավաստման աղբյուր (Sources of Verification).
Միջանկյալ Վերջնական 

Թվական 2015-2020 2024

Page 22 of 78



9.2.1.1 9.2.1.1 

Վրաստանի 

խորհրդարա

նի ազգային 

գրադարանի  

հաշվետվությ

ուն 

Վրաստանի 

խորհրդար

անի 

ազգային 

գրադարան 

2022  թվական,  IV 

եռամսյակ Վարչական ծախս 

9.2.1.2 9.2.1.2

Դմանիսի 

մունիցիպալի

տետի 

քաղաքապետ

արանների  

հաշվետվությ

ուններ 

Դմանիսի 

մունիցիպա

լիտետի 

քաղաքապե

տարանի 

Ո(ո)ԻԱ 

Դմանիսի 

գրադարան

ային  

ծառայությո

ւն 

2022  թվական,  IV 

եռամսյակ 
1200 1200 50203

9.2.1.3 9.2.1.3

Սամցխե-

Ջավախեթի, 

Քվեմո 

Քարթլիի և  

Կախեթի  

տարածաշրջ

անների 

մունիցիպալի

տետների 

քաղաքապետ

արանների   

հաշվետվությ

ուններ 

Սամցխե-

Ջավախեթի, 

Քվեմո 

Քարթլիի և 

Կախեթի  

տարածաշր

ջանների  

քաղաքապե

տարաններ 

2022  թվական,  III 

եռամսյակ Վարչական ծախս

9.2.1.4 9.2.1.4

Գարդաբանի 

մունիցիպալի

տետի 

քաղաքապետ

արանի  

հաշվետվությ

ուն 

Գարդաբան

ի 

մունիցիպա

լիտետի 

քաղաքապե

տարան 

2021  թվական,  IV 

եռամսյակ 
 Վարչական ծախս

9.2.1.5 9.2.1.5

Դմանիսի 

մունիցիպալի

տետի  

քաղաքապետ

արանի  

հաշվետվությ

ուն 

Դմանիսի 

մունիցիպա

լիտետի  

քաղաքապե

տարան 

2022  թվական,  IV 

եռամսյակ  Վարչական ծախս

9.2.1.6 9.2.1.6

Դմանիսի 

մունիցիպալի

տետի  

քաղաքապետ

արանի  

հաշվետվությ

ուն 

Դմանիսի 

մունիցիպա

լիտետի  

քաղաքապե

տարան 

Վրաստանի 

խորհրդարանի 

ազգային գրադարան 

2022  թվական,  IV 

եռամսյակ 
Վարչական ծախս

9.2.1.7 9.2.1.7

Դմանիսի 

մունիցիպալի

տետի  

քաղաքապետ

արանի  

հաշվետվությ

ուն 

Դմանիսի 

մունիցիպա

լիտետի  

քաղաքապե

տարան 

2022  թվական,  IV 

եռամսյակ 
Վարչական ծախս

9.2.1.8 9.2.1.8

Քաղաքացիա

կան 

իրավահավա

սարության և  

ինտեգրման 

պետական 

ռազմավարու

թյան 

կատարման  

հաշվետվությ

ուն  

Հաշտեցման 

և 

քաղաքացի

ական 

իրավահավ

ասարությա

ն հարցերով 

Վրաստանի 

պետական 

նախարարի 

աշխատակ

ազմ 

Համապատասխան 

պետական 

գերատեսչություններ

2022  թվական,  IV 

եռամսյակ 
Վարչական ծախս

9.2.1.9 9.2.1.9 

Քաղաքացիա

կան 

իրավահավա

սարության և  

ինտեգրման 

պետական 

ռազմավարու

թյան 

կատարման  

հաշվետվությ

ուն  

Հաշտեցման 

և 

քաղաքացի

ական 

իրավահավ

ասարությա

ն հարցերով 

Վրաստանի 

պետական 

նախարարի 

աշխատակ

ազմ 

Համապատասխան 

պետական  

գերատեսչություններ 

2022  թվական,  IV 

եռամսյակ Վարչական ծախս

Առնվազն 3 միջոցառում, մասնակիցների 

թվաքանակը 50-ից ոչպակաս 

Նշանավոր տարեթվերի նշում էթնիկ 

փոքրամասնությունների ներկայացուցիչների  

ընդգրկմամբ 

Առնվազն  500 շահառու 

Էթնիկ փոքրամասնությունների   պատանի 

նկարիչների  ցուցահանդեսների  կազմակերպում 

Հանդուրժողականության միջազգային օրվան 

նվիրված շաբաթվա անցկացում 
Առնվազն 200 շահառու 

Առնվազն  150  շահառու 

Մշակութային բազմազանության աջակության և 

ժողովրդականացման  նպատակով կրթա-

մշակութային միջոցառումների անցկացում 

 

Առնվազն 50 միջոցառում 

«Շրջագայի՛ր Վրաստանում» նախագծի 

շրջանակներում տեղեկատվական հանդիպումների 

անցկացում Գարդաբանի մունիցիպալիտետի 

դպրոցներում 

 100 շահառու 

Դմանիսում ազգագրական փառատոնի անցկացում 

Դմանիսի մունիցիպալիտետում գրական երեկոների 

անցկացում 
Առնվազն 3 գրական երեկո  

Ամամլո գյուղի գրադարանների գրքային 

հիմնադրամի  հագեցում
Առնվազն 130 գիրք 

1 դպրոց Ախալքալաքի 

մունիցիպալիտետում,  1 դպրոց Բոլնիսի 

մունիցիպալիտետում 
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9.2.1.10 9.2.1.10

Վրաստանի 

մշակույթի, 

սպորտի և  

երիտասարդ

ության 

նախարարու

թյան  

հաշվետվությ

ուն  

Վրաստանի 

մշակույթի, 

սպորտի և 

երիտասար

դության 

նախարարո

ւթյուն 

2021  թվական,  IV 

եռամսյակ 
200 000 200 000 320902

Չափաբաժին Կոդ Չափաբաժին Կազմակերպություն

9.3.1.1 9.3.1.1 

Ո(ո)ԻԱ 

Մշակույթի 

կենտրոնի/«Բ

արեկամությ

ան տան» 

կողմից  

փոխանցված 

փաստաթղթե

ր  

(հանդիպումն

երն 

արտացոլող 

ֆոտո-

տեսանյութ, 

շնորհանդես

ներ և այլն)2. 

Ք. Բաթումի 

մունիցիպալի

տետի 

քաղաքապետ

արանի  

մարզական 

ակումբների 

տվյալներ 

սեկցիաներու

Ք.Բաթումի 

քաղաքապե

տարան/Ո(ո

)ԻԱ 

մշակույթի 

կենտրոն/«Բ

արեկամութ

յան տուն»

Ք.Բաթումիի 

մունիցիպալիտետի 

քաղաքապետարանի 

սպորտային 

ակումբներ 

2022 թվական, IV 

եռամսյակ 
Վարչական ծախս

9.3.1.2 9.3.1.2

Սամցխե-

Ջավախեթի  

տարածաշրջ

անի 

մունիցիպալի

տետների  

քաղաքապետ

արանների  

հաշվետվությ

ուններ 

Սամցխե-

Ջավախեթի 

տարածաշր

ջանի 

մունիցիպա

լիտետների  

քաղաքապե

տարաններ 

Սամցխե-Ջավախեթի 

տարածաշրջանի 

պետական լիազորի  

վարչություն 

2022  թվական,  IV 

եռամսյակ 
157,960 157,960 0501

9.3.1.3 9.3.1.3

Դմանիսի  

մունիցիպալի

տետի 

քաղաքապետ

արանի  

հաշվետվությ

ուն 

Դմանիսի 

մունիցիպա

լիտետի  

քաղաքապե

տարան

2021  թվական,  IV 

եռամսյակ 10.000.00 10.000.00 50102

9.3.1.4 9.3.1.4 

Ախմետայի  

մունիցիպալի

տետի  

քաղաքապետ

արանի  

հաշվետվությ

ուն 

Ախմետայի 

մունիցիպա

լիտետի 

քաղաքապե

տարան 

2021 թվական,  III 

եռամսյակ 30 000 30 000 050301

Ռիսկ.

Խնդիր 9.3. Զանգվածային միջմշակութային սպորտի և  բազմազգ մշակույթի աջակցություն և համապատասխան տարածությունների/ենթակառուցվածքների  զարգացում 

Տեղեկատվական հանդիպումների  անցկացում 

սպորտային միջոցառումներին էթնիկ 

փոքրամասնությունների ընդգրկմանը  

օժանդակության/աջակցության նպատակով

Առնվազն 3 հանդիպում, 60 շահառուից 

ոչպակաս, էթնիկ փոքրամասնության 

ներկայացուցիչ առնվազն  40  դեռահասի 

անդամագրություն մարզական 

ակումբներում/սեկցիաներում 

Բազիսային 
Նպատակակետ 

Հավաստման աղբյուր (Sources of Verification).
Միջանկյալ Վերջնական 

Թվական 2020 2024 2027 2030

Վրաստանի մշակույթի, սպորտի և երիտասարդության նախարարության հաշվետվություն 
Ցուցանիշ

3 թատրոնի և թանգարանի շրջանակներում 

առնվազն 30 ակտիվություն

3 թատրոնի և թանգարանի շրջանակներում 

առնվազն 40 ակտիվություն 

3 թատրոնի և 3 թանգարանի 

շրջանակներում առնվազն 50 

ակտիվություն 

3 թատրոնի և 3 թանգարանի 

շրջանակներում առնվազն 60 

ակտիվություն 

Ախմետայի մունիցիպալիտետում զանգվածային 

սպորտային միջոցառումների իրականացում էթնիկ 

փոքրամասնությունների ներկայացուցիչների  

ընդգրկմամբ 

Առնվազն  7 միջոցառում/ 300  

շահառու/երիտասարդ 

Սամցխե-Ջավախեթի տարածաշրջանում տեղական 

և միջշրջանային մարզական միջոցառումների  

անցկացում

Տեղական և միջշրջանային սպորտային 

միջոցառումներին  ընդգրկված առնվազն  

2000 շահառու 

Դմանիսի մունիցիպալիտետում սպորտի տարբեր 

տեսակներից մրցույթների անցկացում 

Առնվազն  100 շահառու,  առնվազն 5 

միջոցառում 

Խնդրի արդյունքի 

ինդիկատոր 9.3.1.

Էթնիկ փոքրամասնություններով խիտ բնակվող տարածաշրջաններում 

անցկացված սպորտային և մշակութային միջոցառումների քանակ  

COVID-19 համաճարակի կանխարգելման նպատակով հաստատված սահմանափակումներ, ոչբավարար ֆինանսական ռեսուրս, հետաքրքրության  սակավություն  

Ակտիվություն  (Activity)
Ակտիվության արդյունքի ինդիկատոր (Output 

Indicator) 

Հավաստման 

աղբյուր 

Պատասխանա

տու 

գերատեսչությո

ւն 

Գործընկեր  

գերատեսչություն 
Կատարման ժամկետ Բյուջե 

Ֆինանսավորման աղբյուր 

Պետական բյուջե Այլն
Դեֆիցիտ 

Մրցույթի հիման վրա  ընտրված տարբեր տեսակի  

մշակութային նախագծերի ֆինանսավորում 

միջմշակութային երկխոսության աջակցության 

նպատակով 

Ֆինանսավորվել է շուրջ 10 նախագիծ

Page 24 of 78



9.3.1.5 9.3.1.5 

Վրաստանի 

մշակույթի, 

սպորտի  

երիտասարդ

ության  

նախարարու

թյուն 

Վրաստանի 

մշակույթի, 

սպորտի և 

երիտասար

դության 

նախարարո

ւթյուն 

2022  թվական,  III 

եռամսյակ 
250 000 

100,000 32 11 05 150,000
Եվրահանձնաժ

ողով 

Զանգվածային սպորտային միջոցառումներին 

էթնիկ փոքրամասնությունների  ընդգրկվածության 

ապահովում 

Եվրոպայի  սպորտի շաբաթ  (50-ից ավելի  

մունիցիպալիտետում  երկրի մասշտաբով )
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