


Հար գե լի ըն թեր ցող,

 Քա ռորդ դար ա ռաջ՝ 1997 թվա կա նին, Հա յաս տա նի 
Հան րա պե տու թյու նում հիմ նադր վեց ան կախ կար գա
վո րող պե տա կան կա ռույ ցը՝ հան րային ծա ռա յու թյուն
նե րը կար գա վո րող հանձ նա ժո ղո վը։ Հանձ նա ժո ղո վի 
ստեղծ ման պա հան ջը կար ծես ժա մա նա կի հրա մա յա
կանն է ր՝ միտ ված տն տե սու թյան հա մար հա մա կար
գաս տեղծ հա մար վող է ներ գե տի կայի բնա գա վա ռի 
ա ռջև ծա ռա ցած հիմ նախն դիր նե րի լուծ մա նը։ Նո րան
կախ հան րա պե տու թյան հա մար այդ վճ ռո րոշ փու լում 
հանձ նա ժո ղո վին էր վե րա պահ ված է ներ գե տի կայի 
բնա գա վա ռում ար մա տա կան բա րե փո խում նե րի ի րա
կա նաց ման պա տաս խա նատ վու թյու նը։ Մի ջազ գային 
ա ռա ջա վոր փորձն իր հեր թին պա հան ջում էր ո լոր
տում կա ռա վար ման և կար գա վոր ման գոր ծա ռույթ նե
րի տա րան ջա տում՝ հիմք դնե լով ան կախ կար գա վոր
ման ի նս տի տու տի ձևա վոր մանն ու կա յաց մա նը։

 Հան րային  ծա ռա յու թյուն նե րի կար գա վոր ման բնա գա
վա ռը կա րե լի է հա մա րել ոչ մի այն տն տե սա կան, այլև 
սո ցի ա լա կան և քա ղա քա կան մեծ նշա նա կու թյուն ու 
հն չե ղու թյուն ու նե ցող, որ տեղ հա մակց վում են ե րկ րի 
յու րա քան չյուր քա ղա քա ցու, տն տես վա րո ղի և պե տու
թյան շա հե րը: Հա րա բե րու թյուն նե րի այս հար թու թյու
նում պե տա կան կար գա վոր ման նպա տա կը նշ ված շա
հե րի լա վա գույնս և հմ տո րեն հա վա սա րակշ ռումն է:

 Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում հան րային ծա ռա
յու թյուն նե րը կար գա վո րող հանձ նա ժո ղո վի վս տա հե լի 
և ար ժա նա պա տիվ գո յու թյան հիմ քե րը դրեց հանձ նա
ժո ղո վի ա ռա ջին կազ մը, ո րն ը նտր ված էր հան րա պե
տու թյան բարձ րա կարգ և փոր ձա ռու մաս նա գետ նե
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րից: Նրանք ի րենց ո ղջ մաս նա գի տա կան և կազ մա կերպ չա կան նե րու ժը 
հմ տո րեն ներ դաշ նա կե լով նո րօ րյա պա հանջ նե րին և դի մագ րա վե լով մար
տահ րա վեր նե րին, հետ ևո ղա կա նո րեն հս կա յա կան ջան քեր գոր ծադ րե ցին 
հանձ նա ժո ղո վի և ե րի տա սարդ հանձ նա ժո ղո վա կան նե րի ա ռա ջին սերնդի 
կա յաց ման գոր ծում: Ա նու րա նա լի է նաև մի ջազ գային գոր ծըն կեր նե րի մե
թո դա կան ու նյու թա կան հսկա յա կան գոր ծուն ա ջակ ցու թյու նը։

 Արդյունքում, Հանձ նա ժո ղովն իր բարձրակարգ ու արհեստավարժ աշ խա
տա կազմով, որ պես ե րկ րի ռազ մա վա րա կան նշա նա կու թյան և բնակ չու
թյան կեն սա պա հով ման կար ևո րա գույն ո լորտ նե րը կար գա վո րող հե ղի նա
կա վոր մար մին, իր առանցքային տեղն է զբաղեցնում պետական 
կառույցների շարքում՝ ար ժա նա նա լով նաև մի ջազ գային գոր ծըն կեր նե րի 
հար գան քին ու վս տա հու թյա նը: Այդ է վկա յում նաև տար բեր փու լե րում 
հան րային նշա նա կու թյան այլ ո լորտ նե րի, այդ թվում՝ ջրային հա մա կար գի, 
է լեկտ րո նային հա ղոր դակ ցու թյան բնա գա վա ռի նե րա ռու մը հան րային ծա
ռա յու թյուն նե րի կար գա վոր վող ո լորտ նե րում։

Նա խըն թաց տա րի նե րին Հանձ նա ժո ղո վի կազ մը ռո տա ցի ոն սկզ բուն քով 
բազ միցս փո փո խու թյան է են թարկ վել, սա կայն դր ված ա մուր հիմ քե րը 
պահ պան վել և ա ռա վել ամ րապնդ վել են կազ մը հա մալ րող ե րի տա սարդ 
սերն դի մաս նա գետ նե րի նվիր ված աշ խա տան քի շնոր հիվ: Այ սօր ար դեն 
նշում ե նք հանձ նա ժո ղո վի հիմ նադր ման 25 –ա մյա կը: Հո բե լյա նա կան այդ 
ա ռի թով ջեր մո րեն շնոր հա վո րում եմ բո լո րիս, Հանձ նա ժո ղո վի ստեղծ ման 
և ար ժա նա պա տիվ կա յաց ման մեջ ի րենց ներդ րումն ու նե ցող բո լոր հանձ
նա ժո ղո վա կան նե րին, ե րախ տա վոր նե րին՝ մաղ թե լով հե տա գա բեղմ նա
վոր գոր ծու նե ու թյուն և ան ձնա կան եր ջան կու թյուն:

 Գա րե գին Բաղ րա մյան

 Հան րային ծա ռա յու թյուն նե րը 
կար գա վո րող հանձ նա ժո ղո վի նա խա գահ

Տ.Գ.Թ. դո ցենտ
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 Ան ցյալ դա րի 90 –ա կան թվա կան նե րի ա վար
տին Հա յաս տա նի նո րան կախ հան րա պե տու թյան 
ա ռջև ծա ռա ցած ծանր սո ցի ալ–տն տե սա կան խն
դիր նե րը ձևա վո րե ցին հան րային կյան քի բո լոր 
ո լորտ նե րում հիմ նա րար բա րե փո խում ներ ի րա կա
նաց նե լու օբյեկ տիվ պա հանջ, ո րն ա ռաջ նա հերթ 
ի րաց վեց նաև հա մա կար գաս տեղծ նշա նա կու թյան 
և կեն սա պա հով ման հա մար ա ռաջ նային հա մար
վող է ներ գե տի կայի բնա գա վա ռում: 

Անհ րա ժեշտ էր օր ա ռաջ հատ կո րո շել պե տու
թյան կող մից տվյալ բնա գա վա ռում ի րա կա նաց վող 
քա ղա քա կա նու թյան ա ռաջ նա հեր թու թյուն նե րը, այ
նու հետ ո ղջ նե րուժն ո ւղ ղել դրանց հա մա կող մա նի 
կյան քի կոչ մա նը։ Մի ջազ գային ա ռա ջա վոր փոր ձը 
նախ ևա ռաջ պա հան ջում էր ո լոր տում կա ռա վար
ման և կար գա վոր ման գոր ծա ռույթ նե րի տա րան
ջա տում՝ հիմք դնե լով ան կախ կար գա վոր ման ի նս
տի տու տի ձևա վոր մանն ու կա յաց մա նը։ 

Այդ նպա տա կով 1997 թվա կա նի ապ րի լի 3 –ին 
ՀՀ Նա խա գա հի հրա մա նագ րով ստեղծ վեց ՀՀ 
է ներ գե տի կայի հանձ նա ժո ղո վը։ 

Ս տեղծ ման ա ռա ջին ի սկ օր վա նից Հանձ նա ժո
ղովն իր ո ղջ ջան քերն ո ւղ ղեց ո լոր տի հիմ նա կան 
ի րա վա կար գա վո րում նե րի սահ ման մա նը, ո րոնք 
միտ ված է ին ա պա հո վե լու հան րա պե տու թյան 
է ներ գե տիկ ան վտան գու թյու նը, խթա նե լու տե ղա
կան է ներ գե տի կա կան պա շար նե րի և է ներ գի այի 
վե րա կանգն վող աղ բյուր նե րի ար դյու նա վետ օգ
տա գոր ծու մը, ե րաշ խա վո րե լու սպա ռող նե րին 
է լեկտ րա կան, ջեր մային է ներ գի այի, բնա կան գա զի 
հու սա լի ու ան վտանգ մա տա կա րա րու մը, նպաս
տե լու մր ցակ ցային մի ջա վայ րի ձևա վոր մա նը, տե

ՆԱԽԱԲԱՆ

ղա կան և օ տա րերկ րյա ներդ րում նե րի ներգ րավ
մա նը և այլն։

2001 թվա կա նի մար տի 7 –ին ըն դուն ված «Է ներ
գե տի կայի մա սին» ՀՀ օ րեն քով ՀՀ է ներ գե տի կայի 
հանձ նա ժո ղո վը վե րան վան վեց ՀՀ է ներ գե տի կայի 
կար գա վո րող հանձ նա ժո ղո վի։

2003 թվա կա նի մար տի 7 –ին ըն դուն ված ՀՀ 
ջրային օ րենսգր քի հա մա ձայն՝ հանձ նա ժո ղո վի 
կար գա վոր ման ո լորտ նե րառ վեց նաև ջրային հա
մա կար գը։ ՀՀ է ներ գե տի կայի կար գա վո րող հանձ
նա ժո ղո վը վե րան վան վեց ՀՀ բնա կան մե նաշ նորհ
նե րի կար գա վոր ման հանձ նա ժո ղով։  

Է լեկտ րո նային հա ղոր դակ ցու թյան բնա գա վա
ռում կա ռա վար ման և կար գա վոր ման գոր ծա ռույթ
նե րի տա րան ջատ մանն ու ո լոր տի ա զա տա կա նաց
մանն ո ւղղ ված օ րենսդ րա կան բա րե փո խում նե րի 
ար դյուն քում է լեկտ րո նային հա ղոր դակ ցու թյան ո լոր
տի կար գա վո րու մը 2006 թվա կա նից վե րա պահ վեց 
Հանձ նա ժո ղո վին։ 

Կար գա վո րող մարմ նի ի նս տի տու ցի ո նալ կա

յաց ման նոր շր ջա փուլն ար ձա նագր վեց 2015 թվա

կա նի սահ մա նադ րա կան բա րե փո խում նե րի ար

դյուն քում, ե րբ Հանձ նա ժո ղո վին տր վեց ի նք նա վար 

մարմ նի կար գա վի ճակ, և վեր ջի նիս ան դամ նե րի 

ը նտ րու թյու նը վե րա պահ վեց ե րկ րի բարձ րա գույն 

օ րենս դիր մարմ նին։ Նշ ված սահ մա նադ րա կան 

փո փո խու թյուն նե րին հա ջոր դե ցին Հանձ նա ժո ղո

վի ի նս տի տու ցի ո նալ կա յաց մանն ո ւղղ ված 

օ րենսդ րա կան փա թեթ նե րի մշակ ման և ըն դուն

ման աշ խա տանք նե րը, ո րոն ցից վեր ջինն ի րա վա

կան ո ւժ ստա ցավ 2021 թվա կա նի տա րե վեր ջին։
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ՀԱՆՁՆԺՈՂՈՎԻ 
ԱՆԴԱՄՆԵՐԸ 

ՀԻՄՆԱԴՐՈՒՄԻՑ Ի ՎԵՐ



Վարդան Մովսեսյան
1997–2003 թթ. 

ՀՀ Էներգետիկայի կարգավորող 

հանձնաժողովի նախագահ

Ռոբերտ Նազարյան 
2003–2018 թթ. 

ՀՀ հանրային ծառայությունները 

կարգավորող հանձնաժողովի  նախագահ

Նիկոլայ Գրիգորյան
1997–2011 թթ.

ՀՀ հանրային ծառայությունները 

կարգավորող հանձնաժողովի  

նախագահի տեղակալ

Շիրազ Կիրակոսյան 
1999–2017 թթ. 

ՀՀ հանրային ծառայությունները 

կարգավորող հանձնաժողովի

նախագահի տեղակալ,

հանձնաժողովի անդամ 

Միքայել Սողոմոնյան
2017–2019 թթ.

ՀՀ հանրային ծառայությունները 

կարգավորող հանձնաժողովի

նախագահի տեղակալ,

հանձնաժողովի անդամ 
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Աշոտ Հովսեփյան
1997–2001 թթ. 

Հանձնաժողովի անդամ 

Էմիլ Աճեմյան
1997–2000 թթ. 

Հանձնաժողովի անդամ

Մելս Ավագյան
1997–1999 թթ. 

Հանձնաժողովի անդամ

Ռոբերտ Խարազյան
2000–2005 թթ. 

Հանձնաժողովի անդամ

Սամվել Արաբաջյան
2001–2015 թթ.  

Հանձնաժողովի անդամ

Մուշեղ Կոշեցյան
2005–2019 թթ.  

Հանձնաժողովի անդամ

Արթուր Վարդանյան 
2011–2019 թթ. 

Հանձնաժողովի անդամ

Արմեն Բաղդասարյան
2015–2019 թթ.  

Հանձնաժողովի անդամ

Մեսրոպ Մեսրոպյան
2019–2020 թթ. 

Հանձնաժողովի անդամ
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Հանրային ծառայությունների կարգավորման բնագավառը ոչ 
միայն տնտեսական, այլև սոցիալական և քաղաքական մեծ 
նշանակություն ու հնչեղություն ունեցող է, որտեղ համակցվում են 
երկրի յուրաքանչյուր քաղաքացու, տնտեսվարողի և պետության 
շահերը: Հարաբերությունների այս հարթությունում պետական 
կարգավորման նպատակը նշված շահերի լավագույնս և հմտորեն 
հավասարակշռումն է։

Հանձնաժողովի գործող կազմը
Ձախից աջ ներքևում՝ Գարեգին Բաղրամյան, Սեդա Շահինյան, 

վերևում՝ Կամո Սարգսյան, Արա Նռանյան, Սերգեյ Աղինյան
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 ԿԱՐ ԳԱ ՎՈ ՐՈՒ ՄԸ ԵՎ ԿԱՐԳԱՎՈՐՎՈՂ ՈԼՈՐՏՆԵՐԸ

Կարգավորումը հան րային ծա ռա յու թյուն նե րի ո լոր տում պե տա կան քա

ղա քա կա նու թյան մի մասն է, ո րի նպա տակն է կար գա վո րող մարմ նի կող մից 

օ րենք նե րով սահ ման ված իր ի րա վա սու թյուն նե րի ի րա կա նաց մամբ ու ո լոր

տային ռազ մա վա րա կան քա ղա քա կա նու թյա նը հա մա հունչ` 

	Հա վա սա րակշ ռել սպա ռող նե րի և հան րային ծա ռա յու թյուն նե րի ո լոր

տում կար գա վոր վող ան ձանց շա հե րը, 

	կար գա վոր վող ան ձանց հա մար ստեղ ծել գոր ծու նե ու թյան մի ա տե սակ 

պայ ման ներ,

	ն պաս տել մր ցակ ցային շու կա նե րի ձևա վոր մանն ու զար գաց մա նը` 

աս տի ճա նա բար սահ մա նա փա կե լով կար գա վոր ման շր ջա նակ նե րը,

	խ թա նել ռե սուրս նե րի ար դյու նա վետ օգ տա գոր ծու մը:

 Հան րային ծա ռա յու թյուն նե րի կար գա վոր վող ո լորտ ներն ե ն՝ 

	է ներ գե տի կայի բնա գա վա ռը, ո րը նե րա ռում է է լեկտ րաէ ներ գե տի կա

կան, ջեր մա մա տա կա րար ման, գա զա մա տա կա րար ման հա մա կար

գե րը.

	ջրային ո լոր տը.

	հե ռա հա ղոր դակ ցու թյան (է լեկտ րո նային հա ղոր դակ ցու թյան) բնա գա

վա ռը.

	փոս տային կա պի բնա գա վա ռը.

	եր կա թու ղային տրանս պոր տի բնա գա վա ռը` են թա կա ռուց ված քի օգ

տա գործ ման վճար նե րի հաշ վարկ ման մե թո դա բա նու թյան, օգ տա

գործ ման վճա րի հաշ վար կի ի րա կա նաց ման և օգ տա գործ ման վճա րի 

հաս տատ ման մա սով.

	տրանս պոր տային մի ջոց նե րի պար տա դիր տեխ նի կա կան զն նու թյան 

ան ցկաց ման բնա գա վառ` մի այն սա կագ նե րի մա սով:
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Ա ՌԱՆՑ ՔԱՅԻՆ
ՁԵՌՔ ԲԵ ՐՈՒՄ



1
Է լեկտ րաէ ներ գե տի կա կան շու կայի 
կա ռուց ված քային բա րե փո խում նե րի մեկ նարկ

	Բա րե փո խում նե րի մեկ նար կը տր վեց բաշ խիչ ցան
ցե րի՝ «Եր ևա նի է լեկտ րա ցանց», « Հյու սի սային 
է լեկտ րա ցանց», « Հա րա վային է լեկտ րա ցանց», 
«Կենտ րո նա կան է լեկտ րա ցանց» ՓԲԸ– նե րի մաս
նա վո րեց մամբ, ո րի ար դյուն քում է լեկտ րա կան 
է ներ գի այի բաշխ ման հա մա կար գը կենտ րո նաց վեց 
մեկ ըն կե րու թյան գոր ծու նե ու թյան շր ջա նա կում.

	Ներդր վեց մեկ մի աս նա կան գնորդ– վա ճա ռո ղի մո
դե լը՝ մեկ մի ա ցյալ պար տա դիր մե ծա ծախ շու կայի 
ձևա վոր մամբ։ Շու կա յում ար տադր վող է լեկտ րա
կան է ներ գի այի գն ման և վա ճառ քի, ի նչ պես նաև 
հա մա կար գային ծա ռա յու թյուն նե րի մա տուց ման 
գոր ծա ռույթ նե րը կենտ րո նաց վե ցին մեկ մի աս նա
կան ըն կե րու թյու նում՝ « Հայէ ներ գո» ՓԲԸ –ում՝ շու
կայի ձևա վոր ման սկզբ նա կան փու լում խն դիր նե րը 
մեկ տե ղե լու և հնա րա վո րինս հա մա կարգ ված լու
ծում ներ ա պա հո վե լու նպա տա կով։

	2004 թվա կա նից ո լոր տում մեկ նար կեց բա րե փո
խում նե րի հա ջորդ փու լը, ե րբ ան ցում կա տար վեց 
ար տադ րող– բաշ խող ու ղիղ պայ մա նագ րային հա
րա բե րու թյուն նե րին՝ է ներ գե տի կայի բնա գա վա ռում 
գոր ծող ո ւղ ղա հա յաց ին տեգր ված կա ռուց ված քից 
աս տի ճա նա բար ան ցում կա տա րե լով հո րի զո նա
կա նի։

1997 թվա կա նին է ներ գե տի կայի բնա գա վա ռում ներդր ված ո լոր տի կա ռա
վար ման և կար գա վոր ման գոր ծա ռույթ նե րի տա րան ջատ ման ար դյուն քում 

ձևա վոր ված է լեկտ րաէ ներ գե տի կա կան շու կայի հե տա գա զար գա ցու մը 
խթա նե լու նպա տա կով 2002–2004 թվա կան նե րին հա մա կար գում նա

խա ձեռն վե ցին ա ռա ջին հիմ նա րար բա րե փո խում նե րը, ո րոնք հիմ
նա կա նում ո ւղղ ված է ին ո լոր տում ներդ րում նե րի ներգ րավ մա նը, 

հու սա լի ու թյան ու ան վտան գու թյան ե րաշ խա վոր մա նը, ֆի նան
սա կան կա յու նու թյան հաս տատ մա նը։ Այս պես.
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2002–2004 թվա կան նե րին 
հա մա կար գում նա խա ձեռն
վե ցին ա ռա ջին հիմ նա րար 
բա րե փո խում նե րը...
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2
Հա տուկ հաշ վի մե խա նիզ մի ներդ րում

2004 թվա կա նին է լեկտ րաէ ներ գե տի կա կան հա մա
կար գի ֆի նան սա կան հոս քե րի կա յու նու թյունն ա պա
հո վե լու և ո լոր տի ներդ րու մային գրավ չու թյու նը բարձ
րաց նե լու նպա տա կով « Հա յաս տա նի է լեկտ րա կան 
ցան ցեր» ՓԲԸ –ում ներդր վեց հա տուկ հաշ վի մե խա
նիզ մը, ո րը նա խա տե սում է ր՝ 
	ըն կե րու թյան դրա մա կան հոս քե րի՝ մուտ քե րի և ել

քե րի ռե ժիմ նե րի և դրանց վե րահսկ մանն ո ւղղ ված 
հս տակ կար գա վո րում ներ.

	ս պառ ված է լեկտ րա կան է ներ գի այի դի մաց սպա
ռող նե րից հա վա քագր ված գու մար նե րի մուտ քագ
րում և ար տադ րող կա յան նե րին ու ծա ռա յու թյուն
ներ մա տու ցող ըն կե րու թյուն նե րին վճա րում նե րի 
կա տա րում բա ցա ռա պես « Հա յաս տա նի է լեկտ րա
կան ցան ցեր» ՓԲԸ –ի հա տուկ հաշ վից.

	ս պա ռող նե րից հա վա քագր ված և հա տուկ հաշ վին 
մուտ քագր ված դրա մա կան մի ջոց նե րի գրա վադ
րում է լեկտ րաէ ներ գե տի կա կան հա մա կար գի ար
տադ րող կա յան նե րի և հա մա կար գային ծա ռա յու
թյուն ներ մա տու ցող ըն կե րու թյուն նե րի օգ տին՝ 
մինչև « Հա յաս տա նի է լեկտ րա կան ցան ցեր» ՓԲԸ –ի 
կող մից վեր ջին նե րիս նկատ մամբ դրա մային պար
տա վո րու թյուն նե րի ամ բող ջա կան կա տա րու մը։
 Ռե ֆոր մը է լեկտ րաէ ներ գե տի կա կան հա մա կար գի 

ֆի նան սա կան հոս քե րի շրջա նա ռու թյան տե սան կյու
նից ա պա հո վեց գոր ծառ նա կան շղ թայի բո լոր օ ղակ նե
րի ա նընդ հատ և շա րու նա կա կան աշ խա տանք:
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Ռեֆորմը ա պա հո վում է 
« Հա յաս տա նի է լեկտ րա կան 
ցան ցեր» ՓԲԸ –ի կող մից ար
տադ րող կա յան նե րին և հա
մա կար գային ծա ռա յու թյուն
ներ մա տու ցող ըն կե րու
թյուն նե րին 100 % ե րաշ խա
վոր ված վճա րում ներ։
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3
Փոքր հիդ րոէ ներ գե տի կա

2004 թ վա կա նից սկ սած բնա կան ջրա հոս քե րի վրա 
կա ռուց վող փոքր ՀԷԿ –ե րի հա մար ներդր վեց հաս տա
տուն սա կագ նային կար գա վո րում. այն նա խա տե սում է 
ոչ թե յու րա քան չյուր ՀԷԿ –ի հա մար սա կագ նի հաշ
վարկ՝ ը ստ ծախ սային հոդ ված նե րի, այլ նա խօ րոք 
սահ ման ված հաս տա տուն մե ծու թյան կի րա ռում։

 Մո տե ցու մը են թադ րում է տն տես վա րո ղի կող մից 
ՓՀԷԿ –ի կա ռուց ման նա խագ ծի ի րա գործ ման նպա
տա կա հար մա րու թյան քն նար կում և ո րոշ ման կա յա
ցում՝
	 նա խա պես տե ղյակ լի նե լով հաս տատ ված սա կագ

նե րին,
	 գ նա հա տե լով ներդ րու մային բո լոր ռիս կե րը, 
	 ինք նու րույն գնա հա տե լով նա խագ ծի շա հու թա բե

րու թյու նը։ 
2007 թվա կա նին, փոքր ՀԷԿ –ե րի և վե րա կանգնվող 

էներգաարտադրող կա յան նե րի հա մար օ րեն քով սահ
ման ված գն ման ո ղջ ժա մա նա կա հատ վա ծում ամ
րագր վեց հաս տա տուն սա կագ նե րի ճշգրտ ման բա
նաձ ևային կար գա վո րում՝ պայ մա նա վոր ված սղա ճով և 
փո խար ժե քի փո փո խու թյամբ։ 

Ար դյուն քում, ա ռա վել կան խա տե սե լի և հս տակ 
խա ղի կա նոն նե րի ներդր մամբ և ներդ րող նե րի հա մար 
կար գա վոր ման ռիս կե րը նվա զա գույ նի հասց նե լու ար
դյուն քում հան րա պե տու թյու նում հիդ րոէ ներ գե տի կան 
ար ձա նագ րեց զար գաց ման ա ռա ջան ցիկ տեմ պեր։

2022 թվա կա նի հուն վա րի դրու թյամբ գոր ծում են 
թվով 189 փոքր ՀԷԿ –եր՝ 2003 թվա կա նի 29 փոքր ՀԷԿ –
ե րի հա մե մա տու թյամբ (ո րից 17 –ը՝ նոր գոր ծարկ ված)։
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4
Ար ևային է ներ գե տի կա

ՀՀ է ներ գե տի կայի բնա գա վա ռի զար գաց ման ռազ
մա վա րա կան ծրագ րի հա մա ձայն՝ ար ևային է ներ գի
այի օգ տա գործ մամբ է լեկտ րա կան է ներ գի այի ար
տադ րու թյան մաս նա բա ժի նը մինչև 2030 թվա կա նը 
նա խա տես վում է հասց նել 1000 ՄՎտ –ի։ 

Թի րա խային ցու ցա նի շի ա պա հով մա նը միտ ված 
կար գա վո րում նե րի ար դյուն քում ո լորտն ար ձա նագ րեց 
նշա նա կա լի ա ռա ջըն թաց։ Մաս նա վո րա պես,
	 2017 թվա կա նից մեկ նար կեց մինչև 10 ՄՎտ հզո րու

թյան սահ մա նա չա փի շր ջա նա կում փոքր հզո րու
թյամբ՝ մինչև 1ՄՎտ, ար ևային է լեկտ րա կա յան նե րի 
լի ցեն զա վոր ման գոր ծըն թա ցը՝ տն տես վա րող նե րին 
ա ռա ջար կե լով այդ պա հին շու կա յում վե րա
կանգնվող էներգաարտադրողների հա մար գոր
ծող ա մե նա բարձր գի նը՝ 8,9 Ա ՄՆ ցենտ/կՎտժ՝ 
ա ռանց ԱԱՀ –ի։ Ար դյուն քում կա ռուց վե ցին և շա հա
գործ վե ցին թվով 12 ար ևային կա յան ներ. 

	 2018 նոյեմ բե րից մինչև 2020 թվա կա նի դեկ տեմ բե
րի 31–ն ըն կած ժա մա նա կա հատ վա ծի հա մար նա
խա տես վեց լրա ցու ցիչ 200 ՄՎտ հզո րու թյան նոր 
սահ մա նա չափ՝ մինչև 5ՄՎտ հզո րու թյամբ ար ևային 
է լեկտ րա կա յան ներ կա ռու ցե լու հա մար՝ տն տես վա
րող նե րին ա ռա ջար կե լով ա ռա վել մր ցու նակ սա կա
գին՝ 5 Ա ՄՆ ցենտ/կՎտժ՝ ա ռանց ԱԱՀ –ի։ Սահ մա
նա չա փը սպառ վեց մինչև 2020 թվա կա նի ապ րիլ 
ա մի սը՝ թվով 49 ըն կե րու թյուն նե րի լի ցեն զա վոր ման 
ար դյուն քում։ 

	 15 ՄՎտ գու մա րային հզո րու թյան սահ մա նա չա փի 
շր ջա նա կում մեկ նար կեց հա մայն քային ոչ ա ռևտ
րային կազ մա կեր պու թյուն նե րին մինչև 1 ՄՎտ հզո
րու թյամբ ար ևային է լեկտ րա կա յան նե րի կա ռուց
ման և շա հա գործ ման նպա տա կով լի ցեն զա վոր ման 
գոր ծըն թա ցը։
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	 Մի ջազ գային մր ցույ թի ար դյուն քում կնք ված ՊՄԳ–ի 
շր ջա նա կում 55 ՄՎտ հզո րու թյամբ « Մաս րիկ–1» 
արևային է լեկտ րա կա յա նի կա ռուց ման և շա հա
գործ ման հա մար է լեկտ րա կան է ներ գի այի ար
տադ րու թյան լի ցեն զի ա տրա մադր վեց «Է ֆԱր Վի 
Մաս րիկ» ՓԲԸ –ին։ Մր ցույ թի ար դյուն քում ա ռա
ջարկ ված սա կա գի նը, ո րն իր հե տա գա ամ րագ
րումն ստա ցավ նաև ըն կե րու թյա նը տրա մադր ված 
լի ցեն զի ա յում՝ 4.19 Ա ՄՆ ցենտ/կՎտժ է (ա ռանց 
ԱԱՀ –ի)։ Նշ ված սա կա գինն իր դրա կան ազ դե ցու
թյունն ու նե ցավ ար ևային է լեկտ րա կա յան նե րի հա
մար ի րա կա նաց վող հե տա գա սա կագ նային քա ղա

քա կա նու թյան վրա՝ հան դի սա նա լով գոր ծող սա
կագ նե րի նվա զեց մանն ո ւղղ ված դրա կան գոր ծոն։

	 ՀՀ կա ռա վա րու թյան կող մից հաս տատ վե ցին 200 
ՄՎտ հզո րու թյամբ «Այգ–1» ար ևային ֆո տո վոլ
տային կա յա նի կա ռուց ման և շա հա գործ ման ծրագ
րի շրջա նա կում կազ մա կերպ ված մր ցույ թի ար
դյունք նե րը։ Մր ցու թային գոր ծըն թա ցում, ո րին 
ներգ րավ ված էր նաև հանձ նա ժո ղո վը, հաղ թող 
ճա նաչ վեց «Ա բու Դա բի Ֆյու չեր Է ներ ջի Քոմ փա նի» 
ՀԲԸ (« Մաս դար») ըն կե րու թյու նը՝ ա ռա ջար կած 
2.9 Ա ՄՆ ցենտ/կՎտժ (ա ռանց ԱԱՀ –ի) սա կագ նով։
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2017 2018 2019 2020 2021 01/04/2022
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...ար ևային է ներ գի այի 
օգտա գործ մամբ է լեկտ րա
կան է ներ գի այի ար տադ
րու թյան մաս նա բա ժի նը 
մինչև 2030 թվա կա նը նա
խա տես վում է հասց նել 
1000 ՄՎտ –ի։
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Ինք նա վար է ներ գաար տադ րու թյուն

5
 Վեր ջին տա րի նե րին է լեկտ րա կան է ներ գի այի ար

տադ րու թյան լի ցեն զա վոր ված գոր ծու նե ու թյա նը զու
գա հեռ, հան րա պե տու թյու նում լայն թափ ստա ցավ վե
րա կանգն վող է ներ գա ռե սուրս նե րի կի րառ մամբ ի նք
նա վար է ներ գաար տադ րու թյու նը: 

Ինք նա վար է ներ գաար տադ րու թյու նը սպա ռո ղին 
հնա րա վո րու թյուն է տա լիս ա ռանց գոր ծու նե ու թյան լի
ցեն զի ա ստա նա լու՝ ար տադ րե լու և սպա ռե լու է լեկտ
րա կան է ներ գի ա՝ մի ա ժա մա նակ ա վել ցուկն ա ռա քե լով 
բաշխ ման ցանց՝ հաշ վար կային տար վա ըն թաց քում 
այն սպա ռե լու կամ, հա կա ռակ պա րա գա յում, հա մա
պա տաս խան փոխ հա տու ցում ստա նա լու հնա րա վո
րու թյամբ: 

 2016–2021 թթ. ըն թաց քում ի նք նա վար է ներ գաար
տադ րու թյան գոր ծըն թա ցին ա ռնչ վող ամ բող ջա կան և 
խթա նող կար գա վո րում նե րի ներդր ման ար դյուն քում 
բաշխ ման ցան ցին են մի ա ցել շուրջ 7000 ի նք նա վար 
է ներ գաար տադ րող ներ՝ 136.0 ՄՎտ ը նդ հա նուր հզո րու
թյամբ։

Ս տորև ներ կա յաց ված է ի նք նա վար է ներ գաար
տադ րու թյան զար գաց ման տեմ պե րի դի նա մի կան 
2016–2021 թվա կան նե րի ար դյունք նե րով.
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Այս գոր ծըն թա ցը տա րեց տա րի ա ռա վել նշա նա կա
լի է դառ նում հան րա պե տու թյու նում վե րա կանգն վող 
է ներ գե տի կայի զար գաց ման և է ներ գե տիկ ան կա խու
թյան ա պա հով ման ա ռու մով, քա նի որ այն թույլ է տա
լիս է լեկտ րա կան է ներ գի այի սե փա կան ար տադ րու
թյան մի ջո ցով բա րե լա վել և հա մա հար թեց նել սպառ
ման ռե ժիմ ներն ի նչ պես կեն ցա ղային մա կար դա կում՝ 
նվա զեց նե լով ի նք նա վար է ներ գաար տադ րող հան դի
սա ցող բնա կիչ–ս պա ռող նե րի է լեկտ րա կան է ներ գի այի 
գծով ծախ սե րը, այն պես և գոր ծա րար մի ջա վայ րում՝ 
նպաս տե լով ի նք նա վար է ներ գաար տադ րող հան դի
սա ցող կազ մա կեր պու թյուն նե րի ապ րանք նե րի և ծա
ռա յու թյուն նե րի ի նք նար ժե քի նվա զեց մա նը:

 

2016 2017 2018 2019 2020 2021
ԻԷԱ 16 208 784 1944 4144 6940

0.2 2 9.1 32.9 76.8 136
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2021 թվա կա նին «Է ներ գե տի կայի մա սին» օ րեն
քում կա տար ված փո փո խու թյուն նե րով մեկ նար կել 
է ի նք նա վար է ներ գաար տադ րու թյան բա րե փո
խում նե րի նոր փուլ, ո րի կի րար կու մը նա խա տես
վում է 2022 թվա կա նի մայի սի 1 –ից։ Օ րենսդ րա կան 
նոր կար գա վո րու մը ի նք նա վար է ներ գաար տադ
րող նե րին հնա րա վո րու թյուն է տա լիս՝ 
	ինք նա վար է ներ գաար տադ րու թյան շր ջա նա կում 

ձևա վո րել խմ բեր և դրան ցում ը նդ գր կել այլ ի նք
նա վար է ներ գաար տադ րող նե րի և սպա ռող նե րի, 

	է լեկտ րա կան է ներ գի ան ար տադ րել է լեկտ րաէ ներ
գե տի կա կան հա մա կար գի տարբեր կե տե րում և 
սպա ռել նույնպես տար բեր կե տե րում:

 Ռե ֆոր մը որ պես հե ռան կա րային և ի նք նա վար 
է ներ գաար տադ րու թյան զար գաց ման տեմ պե րի 
հս կա յա կան նե րուժ պա րու նա կող հնա րա վո րու
թյուն է տա լիս տար բեր տն տե սա կան հե տաքրք
րու թյուն և ռե սուրս ներ ու նե ցող ֆի զի կա կան և 
ի րա վա բա նա կան ան ձանց մի ա վոր վել փո խա
դարձ տն տե սա կան շահ պա րու նա կող տա րա տե
սակ նա խագ ծե րի շուրջ՝ մի ա ժա մա նակ ի նք նա վար 
խմ բի ներ սում ու նե նա լով չկար գա վոր վող հա րա
բե րու թյուն ներ:
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Ինք նա վար է ներ գաար տադ րողն իրավունք ունի՝ 
• ձևա վո րել խմ բեր և դրան ցում ը նդ գր կել այլ ի նք

նա վար է ներ գաար տադ րող նե րի և սպա ռող նե րի, 
• է լեկտ րա կան է ներ գի ան ար տադ րել է լեկտ րաէ

ներ գե տի կա կան հա մա կար գի տարբեր կե տե րում 
և սպա ռել նույնպես տար բեր կե տե րում:



6
Գա զա ֆի կա ցում

Շ նոր հիվ Հանձ նա ժո ղո վի կող մից ի րա կա նաց վող 
ար դյու նա վետ սա կագ նային քա ղա քա կա նու թյան, ո րը 
ա պա հո վում էր կա տար ված ներդ րում նե րի ե րաշ խա
վոր ված վե րա դարձ, Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նը 
գա զի ֆի կաց ման մա կար դա կով՝ ա վե լի քան 96%, գրա
վում է ա ռա ջա տար դիր քեր աշ խար հում: 
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 Գա զա մա տա կա րար ման հա մա կար գի ընդ
հա նուր բա ժա նորդ նե րի թվա քա նա կը 2022 
թվա կա նի դրու թյամբ շուրջ 755000 է, հա մե մա
տու թյան հա մար նշենք, որ 2003 թվա կա նին բա
ժա նորդ նե րի քա նա կը ե ղել է 119000, իսկ ԽՍՀՄ 
տարիներին՝ 485000:
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7
Ջրային ո լորտ

2003 թվա կա նին Ջրային օ րենսգր քում կա տար ված 
փո փո խու թյուն նե րի ու ժով ջրային հա մա կար գե րի 
կար գա վոր ման գոր ծա ռույ թը ևս վե րա պահ վեց հանձ
նա ժո ղո վին։

 Հա մա կար գում գոր ծող պայ մա նագ րային բնույ թի 
հա րա բե րու թյուն նե րին փո խա րին վե ցին ջրային հա
մա կար գե րի օգ տա գործ ման թույլտ վու թյուն նե րի տրա
մադր ման և սա կագ նե րի սահ ման ման վար չաի րա վա
կան հա րա բե րու թյուն նե րը, ո րոնք հե տա գա օ րենսդ
րա կան բա րե փո խում նե րի ար դյուն քում վե րա փոխ վե
ցին լի ցեն զա վոր ման հա րա բե րու թյուն նե րի՝ մի ա ժա
մա նակ հանձ նա ժո ղո վին վե րա պա հե լով ո լոր տի ար
դյու նա վետ կար գա վոր մանն ո ւղղ ված ա ռա վել ը նդ գր
կուն գոր ծի քա կազ մով։ 

Կար գա վոր ման սկզբ նա կան փու լը նշա նա վոր վեց 
ջրային հա մա կար գում մր ցու թային սա կագ նային կար
գա վոր ման ներդր մամբ, ե րբ մշակ վեց Եր ևան քա ղա քի 
ջրա մա տա կա րար ման հա մար ան ցկաց վող մի ջազ
գային մր ցույ թի փա թե թի մաս կազ մող՝ հանձ նա ժո ղո
վի ի րա վա կար գա վո րում նե րի փա թե թը, ո րոնք հե տա
գա յում նե րառ վե ցին մր ցույ թում հաղ թող ճա նաչ ված 
Վե ո լի ա գրու պի կող մից Հա յաս տա նում հիմ նադր ված 
ըն կե րու թյան՝ «Եր ևան Ջուր» ՓԲԸ –ին տրա մադր ված 
ջրային հա մա կար գե րի օգ տա գործ ման թույլտ վու թյան 
պայ ման նե րում և սա կագ նային կար գա վո րում նե րում։

 Հա մա պա տաս խան թույլտ վու թյուն ներ, ա պա լի ցեն
զի ա ներ տրա մադր վե ցին նաև այլ ջրա մա տա կա րար 
ըն կե րու թյուն նե րի։
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2016 թվա կա նին կազ մա կերպ ված մի ջազ գային մր ցույ թի ար դյուն քում ՀՀ –
ում գոր ծող նախ կին 5 ջրա մա տա կա րար ըն կե րու թյուն նե րի սպա սարկ ման 
տա րած քի ջրային հա մա կար գե րի կա ռա վա րու մը 15 տա րի ժամ կե տով վար
ձա կա լու թյամբ փո խանց վեց մր ցույ թում հաղ թող ճա նաչ ված Վե ո լի ա գրու պի 
կող մից հիմ նադր ված « Վե ո լի ա ջուր» ըն կե րու թյա նը։ Ըն կե րու թյունն իր գոր ծու
նե ու թյունն սկ սեց 2017 թվա կա նի հուն վա րի 1 –ից։ Այս դեպ քում նույն պես խմե լու 
ջրի մա տա կա րար ման և ջրա հե ռաց ման (կեղ տաջ րե րի մաքր ման) ծա ռա յու
թյուն նե րի բա զի սային սա կագ նե րը ձևա վոր վե ցին մր ցույ թի ար դյուն քում, 
ո րոնք յու րա քան չյուր տա րի ճշգրտ վում են ը ստ սահ ման ված գոր ծոն նե րի։

Խ մե լու ջրի մա տա կա րար ման և ջրա հե ռաց ման (կեղ տաջ րե րի մաքր ման) 
ծա ռա յու թյուն նե րի մա տուց ման բա զի սային սա կագ նե րի վար ձա կա լու թյան 15 
տա րի նե րի սցե նա րը և դրանց հե տա գա փո փո խու թյուն նե րը ներ կա յաց ված է 
ստորև.
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8
 Նոր սպա ռող նե րի մի ա ցում

Սկ սած 2008 թվա կա նից է ներ գե տի կայի բնա գա վա
ռում ներդր վեց նոր սպա ռող նե րի սպառ ման հա մա
կար գե րը է լեկտ րա կան ցան ցին մի աց ման նոր կար գա
վո րում ներ, հա մա ձայն ո րոնց՝

	  նոր սպա ռող նե րի մի աց ման աշ խա տանք
ներն ի րա կա նաց վում են մա տա կա րա րի 
կող մից՝ մի աց ման վճա րի հի ման վրա. 

	են թա կա ռուց վածք նե րի ստեղծ ման և հե
տա գա շա հա գործ ման պա տաս խա նատ
վու թյու նը կրում է մա տա կա րա րը, ո րն էլ իր 
հեր թին բե րում է են թա կա ռուց վածք նե րի 
հա մա կարգ ված զար գաց մա նը՝ բարձ րաց
նե լով հա մա կար գի հու սա լի ու թյան և ան
վտան գու թյան մա կար դա կը.

	 նոր բա ժա նորդ նե րի մի ա ցու մը ֆի նան սա
կան բեռ չի ստեղ ծում մյուս գոր ծող սպա
ռող նե րի հա մար։ 

 Ս պառ ման հա մա կար գի է լեկտ րա կան 
ցան ցին մի աց ման գոր ծըն թա ցի հե տա գա 
բա րե լավ ման ար դյուն քում՝

	զ գա լի ո րեն կր ճատ վե ցին և նվա զա գույ նի 
հասց վե ցին մի աց ման ժամ կետ նե րը և 
գոր ծըն թաց նե րը.

	 ներդր վեց դի մում նե րի ներ կա յաց ման և 
պայ մա նագ րե րի կնք ման է լեկտ րո նային 
հա մա կարգ.

	 մեկ մի աս նա կան պայ մա նագ րում նե րառ
վեց սպառ ման հա մա կարգն է լեկտ րա կան 
ցան ցին մի աց ման եւ է լեկտ րա կան է ներ
գի այի մա տա կա րար ման գոր ծըն թաց նե րը: 
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Որ պես օ րի նակ, է լեկտ րա կան ցան ցին 0.4 կՎ լար մամբ ոչ պար զեց ված մի
աց ման դեպ քում մի աց ման տևո ղու թյու նը ներ կա յումս 55 օր է՝ 2011 թվա կա նին 
գոր ծող 242 օր վա հա մե մա տու թյամբ։ 

Բա րե փո խում նե րը հիմք հան դի սա ցան նաև Հա մաշ խար հային բան կի կող

մից յու րա քան չյուր տա րի հրա պա րակ վող « Գոր ծա րա րու թյամբ զբաղ վե լը» զե

կույ ցի «Է լեկտ րա կան ցան ցե րին մի ա ցում» ցու ցի չի մա սով Հա յաս տա նի Հան րա

պե տու թյան դիր քի բա րե լավ ման հա մար։ 2019 թվա կա նի զե կույ ցի հա մա ձայն՝ 

Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նը այդ ցու ցի չի մա սով 190 ե րկր նե րի շար քում 

զբա ղեց րեց 17–րդ հո րի զո նա կա նը՝ 2012 թվա կա նի՝ 150–ր դի հա մե մա տու թյամբ։
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9
Խ թա նիչ թի րա խային սա կագ նային 
կար գա վո րում

 Հանձ նա ժո ղո վը 2016 թվա կա նին ա ռա ջին ան գամ 
կի րա ռեց խթա նիչ– թի րա խային սա կագ նային կար գա
վո րում, ո րի հիմ նա կան նպա տա կը լի ցեն զա վոր ված 
ան ձի ծախ սե րի օպ տի մա լաց ման և կո րուստ նե րի կր
ճատ ման խրա խու սումն է ր։ 

Կար գա վո րու մը ներդր վեց « Հա յաս տա նի է լեկտ րա
կան ցան ցեր» ՓԲԸ –ում։ 

Այն հնա րա վո րու թյուն է ըն ձե ռում ըն կե րու թյա նը 
մինչև նա խան շած ժամ կե տի ա վար տը տնօ րի նե լու օպ
տի մա լաց ման ար դյուն քում գո յա ցող խնայո ղու թյուն նե
րը (օ գուտ նե րը), ո րոնք նա խա տես ված ժամ կե տի 
ա վար տին են թա կա են նվա զեց ման ըն կե րու թյան հա
սույ թից՝ դրա կան ազ դե ցու թյուն ու նե նա լով սպա ռող
նե րի հա մար սահ ման վող սա կագ նե րի վրա։ 

Ար դյուն քում, ըն կե րու թյան ծախ սերն ու է լեկտ րաէ
ներ գի այի կո րուստ նե րի թույ լատ րե լի մե ծու թյուն ներն 
ամ րագր վե ցին կար գա վոր ման 3 (հն գա մյա, քա ռա մյա, 
ե ռա մյա) ժա մա նա կա հատ ված նե րի հա մար՝ մի ա ժա
մա նակ ամ րագ րե լով հիմ նա կան կա տա րո ղա կան ցու
ցա նիշ ներ՝ կար գա վոր ման 3 ժա մա նա կա հատ ված նե
րից յու րա քան չու րի ա վար տի հա մար: 

Ըն կե րու թյան տաս ներ կո ւա մյա ներդ րու մային գոր
ծու նե ու թյան թի րա խային ցու ցա նիշ նե րը ներ կա յաց
ված են ստորև.
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Ան վա նում 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

Կո րուստ նե րը տո կո սով 
ցան ցի
 մուտ քի նկատ մամբ 

11,03% 11,03% 11,03% 11,03% 11,03% 7,50% 7,50% 7,50% 7,50% 7,00% 7,00% 7,00% 6,40%

Նյու թա կան և նո րոգ ման 
ծախ սե րի նվա զե ցում*

    30%    20%   15%

Աշ խա տող նե րի քա նակ 7 806 7 806 7 806 7 806 7 806 6 706 6 706 6 706 6 706 6 426 6 426 6 426 6 146

Այլ ծախ սե րի նվա զե ցում         10%   10%

SAIDI ցու ցա նի շի նվա զե
ցում

        25%   25%

SAIFI ցու ցա նի շի նվա զե
ցում

        25%   25%

Լար ման շեղ ման տևո ղու
թյան կր ճա տում

        50%   100%

Լար ման շեղ ման հա ճա
խա կա նու թյան կր ճա տում

        50%   100%

Քա ղաք նե րում մի ան գա
մյա հո սան քազրք ման 
ա ռա վե լա գույն տևո ղու
թյուն

4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 2

Գյու ղե րում մի ան գա մյա 
հո սան քազրք ման ա ռա
վե լա գույն տևո ղու թյուն

8 8 8 8 8 8 8 8 8 6 6 6 4
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 Հաշ վի առ նե լով, որ 2021 թվա կա նին ա վարտ վեց խթա նիչ սա կագ
նային կար գա վոր ման 1 –ին՝ հն գա մյա ժա մա նա կա հատ վա ծը, 2021 թվա
կա նի փետր վա րի 1 –ից ու ժի մեջ մտած սա կագ նե րում՝

	   բաշխ ման ցան ցի կո րուստ ներն ըն դուն վել են 2–րդ՝ քա ռա մյա ժա
մա նա կաշր ջա նի հա մար նա խա տես ված 7,5% մե ծու թյան չա փով` 
նախ կին 11,03% –ի փո խա րեն։ Ար դյուն քում, է լեկտ րա կան է ներ գի
այի գն ման ծախ սը կր ճատ վել է շուրջ 8.5 մլրդ դրա մով՝ վերջ նա
կան սպա ռող նե րի վա ճառ քի մի ջին սա կա գի նը նվա զեց նե լով 1.76 
դրամ/կՎտժ –ով (նե րա ռյալ ԱԱՀ–ն).

	     շա հա գործ ման և պահ պան ման ծախ սերն ու ան հու սա լի դե բի տո
րա կան պարտ քե րը կր ճատ վել են շուրջ 2,8 մլրդ դրա մի չա փով՝ 
վերջ նա կան սպա ռող նե րի վա ճառ քի մի ջին սա կա գի նը նվա զեց նե
լով 0.58 դրամ/կՎտժ –ով (նե րա ռյալ ԱԱՀ–ն):

Հաշ վի առ նե լով սպա ռող նե րի սա կագ նե րի վրա դրա կան ազ դե ցու
թյու նը՝ նա խա տես վում է այն ներդ նել նաև գա զա մա տա կա րար ըն կե րու
թյու նում: 
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2003-2021 ԹԹ.

34



35



Շու կայի ա զա տա կա նա ցումն ու մր ցակ ցու թյու նը 
հե ռա հա ղոր դակ ցու թյան ո լոր տում

10
 Մինչև 2006 թվա կա նը ՀՀ հե ռա հա ղոր դակ ցու թյան 

ծա ռա յու թյուն նե րի շու կան՝ 
	ըստ է ու թյան մե նաշ նոր հային էր, գոր ծում էր մեկ 

ըն կե րու թյուն՝ «Ար մեն Տել» ՓԲԸ–ն՝ բա ցա ռիկ ի րա
վունք նե րով (բա ցա ռու թյամբ՝ շար ժա կան կա պի 
2–րդ օ պե րա տոր «Ղ– Տե լե կոմ» ՓԲԸ –ի գոր ծու նե
ու թյան), 

	ո լոր տի քա ղա քա կա նու թյան սահ ման ման և կար
գա վոր ման գոր ծա ռույթ նե րը հա մա տե ղում էր ՀՀ 
տրասն պոր տի և կա պի նա խա րա րու թյու նը, ո րը 
նաև «Ար մեն Տել» ՓԲԸ –ի 10% պե տա կան բաժ նե մա
սի կա ռա վա րողն է ր։ 
Ն ման մո դե լով ո լոր տային կար գա վո րու մը շատ 

ռիս կային էր ու խնդ րա հա րույց, այդ թվում՝ շա հե րի 
բախ ման տե սան կյու նից, և խա թա րում էր ո լոր տի զար
գա ցու մը։ Գե րա կա խն դիր էր մր ցակ ցու թյան ա պա հո
վու մը, ո րին խո չըն դո տում էր ո լոր տում գոր ծող ի նս տի
տու ցի ո նալ կա ռուց ված քը։ Ստեղծ ված ի րա վի ճա կից 
ել քը ո լոր տի աս տի ճա նա կան ա զա տա կա նա ցումն էր և 
նոր ի նս տի տու ցի ո նալ կա ռուց ված քի ձևա վո րու մը՝ 
հիմն ված ո լոր տի քա ղա քա կա նու թյուն ի րա կա նաց նող 
ի րա վա սու մարմ նի և ան կախ կար գա վո րող մարմ նի 
գոր ծա ռու թային տա րան ջատ ման վրա։

2006 թվա կա նից ստանձ նե լով ո լոր տի կար գա վոր
ման գոր ծա ռույթ նե րը, Հանձ նա ժո ղո վը նա խա ձեռ նեց 
աս տի ճա նա կան ա զա տա կա նաց ման գոր ծըն թաց, 
ո րն ամ բող ջա կան ա վար տին հա սավ 2007 թվա կա նի 
վեր ջին: 
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Է լեկտ րո նային հա ղոր դակ ցու թյան ո լոր տում մրցակ
ցու թյան ե րաշ խա վոր ման ման դա տի ի րա գործ մանն 
ո ւղղ ված Հանձ նա ժո ղո վի ա ռանց քային քայ լե րը.
	2013 թվա կա նին դա սա կարգ վե ցին հան րային 

է լեկտ րո նային հա ղոր դակ ցու թյան ծա ռա յու թյուն նե
րը և սահ ման վե ցին թվով 6 մե ծա ծախ և 1 ման րա
ծախ ծա ռա յու թյուն նե րի շու կա նե րը։ Ը նդ ո րում, 
2009–2019 թվա կան նե րի ըն թաց քում ո լոր տում մր
ցակ ցու թյան զար գաց մամբ մի ջազ գային «ԱՅ ՓԻ» 
(IP transit) տա րա ցիկ հոս քեր ներ մու ծող ըն կե րու
թյուն նե րի թվի ա ճի ար դյուն քում տվյալ հոս քե րի 
է ա կան ա ճով և սա կագ նե րի շո շա փե լի նվազ մամբ 
պայ մա նա վոր ված՝ տվյալ շու կայի հե տա գա կար
գա վոր ման նպա տա կա հար մա րու թյու նից ել նե լով, 
այն հան վեց կար գա վոր ման են թա կա շու կա նե րի 
ցան կից.

	2011 թվա կա նին կա նո նա կարգ վե ցին հան րային 
ամ րակց ված հե ռա խո սա ցան ցի շա հա գործ ման մեջ 
գե րիշ խող դիրք զբա ղեց նող օ պե րա տոր նե րի 
(տ վյալ դեպ քում՝ «Ար մեն Տել» ՓԲԸ –ի) կող մից այլ 
օ պե րա տոր նե րին հան րային ամ րակց ված հե ռա
խո սա ցան ցի խո ղո վակ նե րի ա զատ թո ղու նա կու
թյան վար ձա կա լու թյան տրա մադր ման պայ ման նե

րը (այդ թվում՝ սահ ման վեց գե րիշ խող օ պե րա տո րի 
պար տա վո րու թյուն նե րը) և սահ ման վեց վար ձա կա
լու թյան վճար նե րը.

	2014 թվա կա նին օ պե րա տոր նե րը պար տա վոր վե
ցին հա ճա խորդ նե րի սպա սարկ ման գոր ծառ նա
կան գրա սե նյակ նե րում և ին տեր նե տային կայ քե
րում հրա պա րա կել ի րենց ամ րակց ված և շար ժա
կան կա պի ցան ցե րի հա սա նե լի ու թյան՝ ծա ռա յու
թյուն նե րով ա պա հով ված բնա կա վայ րե րի, կի րառ
վող տեխ նո լո գի ա նե րի և մա տուց վող ծա ռա յու թյուն
նե րի վե րա բե րյալ տե ղե կատ վու թյու նը։ Ը նդ ո րում, 
շար ժա կան կա պի մա սով հրա պա րակ վում է նաև 
ծած կույթ չու նե ցող բնա կա վայ րե րի ցան կը, ին չը 
մրցակ ցու թյան խթան ման յու րօ րի նակ գոր ծիք է 
օ պե րա տոր նե րի կող մից հնա րա վո րինս ը նդ լայ նե լու 
շար ժա կան կա պի ծած կույ թի հա սա նե լի ու թյու նը.

	  շար ժա կան կա պի օ պե րա տոր նե րը պար տա վո րեց
վե ցին  շար ժա կան կա պի ցան ցե րից դե պի ամ րակց
ված կա պի ցան ցեր, ի սկ ամ րակց ված կա պի օ պե
րա տոր նե րը՝ ամ րակց ված կա պի ցան ցե րից դե պի 
շար ժա կան բջ ջային կա պի ցան ցեր կա տար վող 
զան գե րի հա մար կի րա ռել միև նույն սա կա գի նը` 
ը ստ յու րա քան չյուր սա կագ նային փա թե թի։
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 Շար ժա կան (բջ ջային) կա պի հա սա նե լի ու թյուն 
100% բնա կա վայ րե րում

11
ՀՀ բո լոր (100%) բնա կա վայ րե րը ա պա հով ված են 

շար ժա կան կա պի 2G, 3G և 4G+/LTE Advanced տեխ նո
լո գի այի ծած կույ թով, ը նդ ո րում, 4G+/LTE Advanced 
տեխ նո լո գի այի ծած կույ թով ա պա հով ված ե ն՝
	  ՀՀ բո լոր (100%) բնա կա վայ րե րը՝ ա ռն վազն մեկ 

օ պե րա տո րի կող մից,
	  ՀՀ բնա կա վայ րե րի 91% –ը (911 բնա կա վայր)՝ 

ա ռնվազն 2 օ պե րա տո րի կող մից,
	ՀՀ բնա կա վայ րե րի 12.8% –ը (128 բնա կա վայր)՝ ե րեք 

օ պե րա տո րի կող մից, ո րը բնակ չու թյան ը նդ գրկ վա
ծու թյան ա ռու մով կազ մում է 69%:
 
Են թա կա ռուց վածք նե րի զար գաց ման, նոր տեխ նո

լո գի ա նե րի ներդր ման և ծա ռա յու թյուն նե րի հա սա նե լի
ու թյան ա պա հով մանն ո ւղղ ված մի ջո ցա ռում նե րի շր
ջա նա կում, շար ժա կան կա պի են թա կա ռուց վածք նե րի 
զար գաց ման, այդ թվում՝ LTE Advanced/4G+ տեխ նո լո
գի այի ծած կույ թի նման ցու ցա նիշ հնա րա վոր է ե ղել 
ար ձա նագ րել ո լոր տի ճկուն՝ ա ռա վե լա պես թի րա
խային կար գա վոր ման ար դյուն քում։ Մաս նա վո րա պես.
	2008 թվա կա նին շար ժա կան կա պի շու կա մուտք 

գոր ծեց 3–րդ օ պե րա տո րը` «Օ րանժ Ար մե նի ա» 
ՓԲԸ–ն, ո րը մր ցույ թի ար դյուն քում տրա մադր ված 
լի ցեն զի այով սահ ման ված պար տա վո րու թյուն նե րի 
կա տար ման ար դյուն քում՝

	3 տար վա ըն թաց քում ա վե լի քան 200 բնա կա վայ
րե րում (նե րա ռյալ՝ Եր ևան և հան րա պե տու թյան 42 
քա ղաք) ա պա հո վեց տվյալ պա հին նո րա գույն հա
մար վող՝ 3G տեխ նո լո գի այի շար ժա կան կա պի ծած
կույ թով.

	ՀՀ պե տա կան բյու ջե վճա րեց 51.5 մլն եվ րո գու մար, 
ի նչ պես նաև 2008–2016թթ. ի րա կա նաց րեց շուրջ 
250 մլն եվ րոյի ներդ րում ներ, 
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	Հա ջոր դիվ, «Ար մեն Տել» (ներ կա յումս՝ « Տե լե կոմ Ար
մե նի ա»), «Ղ– Տե լե կոմ» (ներ կա յումս՝ «ՄՏՍ Հա յաս
տան»), «Օ րանժ Ար մե նի ա» (ներ կա յումս «Յու քոմ») 
ըն կե րու թյուն նե րին պար տա վո րեց վեց շար ժա կան 
բջ ջային կա պի ծած կույթ չու նե ցող թվով 18 բնա կա
վայ րե րում, (յու րա քան չյուր օ պե րա տո րի կող մից 
ա ռն վազն 6 –ա կան բնա կա վայր) ա պա հո վել ծած
կույթ, ո րի ար դյուն քում 2014 թվա կա նի հուն վա րի 
1 –ի դրու թյամբ ՀՀ բո լոր բնա կա վայ րերն ա պա հով
վե ցին ա ռն վազն մեկ օ պե րա տո րի շար ժա կան կա
պի ծած կույ թով,

	2013 թվա կա նին 800ՄՀց ռա դի ո հա ճա խա կա նու
թյուն նե րի ա ռա ջին հատ վա ծի տրա մադր ման մր
ցույ թի ար դյուն քում «Յու քոմ» ՓԲԸ –ին տրա մադր
ված թույլտ վու թյան պայ ման նե րով սահ ման ված 
պար տա վո րու թյան կա տար ման ար դյուն քում ըն կե
րու թյան կող մից ՀՀ բնա կա վայ րե րի 88.2%–ն ա պա
հով վեց LTE Advanced/4G+ տեխ նո լո գի այի ծած կույ
թով,

	 հե տա գա յում, 2019 թվա կա նին ի րա կա նաց ված՝ 
800ՄՀց ռա դի ո հա ճա խա կա նու թյուն նե րի տի րույ թի 
ե րկ րորդ հատ վա ծի տրա մադր ման մր ցույ թի ար
դյուն քում, «ՄՏՍ Հա յաս տան» ՓԲԸ –ին տրա մադր
ված թույլտ վու թյան պայ ման նե րով ամ րագր ված 
պար տա վո րու թյան հա մա ձայն՝ ըն կե րու թյու նը 
պար տա վոր վեց մեկ տար վա ըն թաց քում հան րային 
շար ժա կան կա պի LTE Advanced/4G+ տեխ նո լո գի այի 
ծած կույ թով չա պա հով ված` ՀՀ բնա կա վայ րե րի 
ա ռն վազն 12% –ը և եր կու տար վա ըն թաց քում՝ ՀՀ 
բնա կա վայ րե րի ա ռն վազն 80% –ը ա պա հո վել լայ նա
շերտ ին տեր նե տային բա ցօ թյա ծած կույ թով։ Նշ ված 
պար տա վո րու թյան կա տար ման ար դյուն քում ըն կե
րու թյան կող մից ՀՀ բնա կա վայ րե րի 99.9%–ն ա պա
հով վեց LTE Advanced/4G+ տեխ նո լո գի այի ծած կույ
թով:
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Ամ րակց ված (ֆիքս ված) կա պի 
հա սա նե լի ու թյուն 100 % բնա կա վայ րե րում

12
ՀՀ բո լոր (100%) բնա կա վայ րերն ա պա հով ված են 

լա րային և (կամ) ան լար տեխ նո լո գի ա նե րի կի րառ
մամբ հան րային հե ռա խո սա կա պի և լայ նա շերտ ին
տեր նետ ծա ռա յու թյուն նե րի հա սա նե լի ու թյամբ, մաս
նա վո րա պես.
	995 (99.4%) բնա կա վայր՝ ան լար տեխ նո լո գի ա նե րի 

ամ րակց ված հե ռա խո սա կա պով և լայ նա շերտ ին
տեր նե տով, 

	  233 (23.3%) բնա կա վայր՝ լա րային տեխ նո լո գի ա նե
րի ամ րակց ված հե ռա խո սա կա պով,

	  628 (62.7%) բնա կա վայր՝ լա րային տեխ նո լո գի ա նե
րի լայ նա շերտ ին տեր նե տով, ո րից 565 բնա կա վայր 
(56.5%) տա րե կան ա ռն վազն 10% ա ճի տեմ պով՝ հա
սա նե լի են դար ձել օպ տի կա ման րա թե լային տեխ
նո լո գի այով՝ ը նդ գր կե լով բնակ չու թյան ա վե լի քան 
96.5% –ը, 
Ներ կա յումս ո լոր տում գոր ծում են ամ րակց ված 

(ֆիքս ված) հե ռա խո սա կա պի 8 օ պե րա տոր ներ, ի նչ
պես նաև ին տեր նետ ծա ռա յու թյուն ներ մա տու ցող 
ա վե լի քան 190 օ պե րա տոր ներ, ո րոն ցից 167 –ը ծա ռա
յու թյուն ներ են մա տու ցում մար զե րում։ Հա մե մա տու
թյան հա մար ար ձա նագ րենք, որ մինչ հանձ նա ժո ղո վի 
կող մից ո լոր տի կար գա վո րու մը՝ 2006 թվա կա նը հան
րա պե տու թյու նում ամ րակց ված (ֆիքս ված) հե ռա խո
սա կա պի հա սա նե լի ու թյամբ ա պա հով ված չէր ա վե լի 
քան 200 բնա կա վայր և ո լոր տում գոր ծում էր ամ րակց
ված հե ռա խո սա կա պի մեկ օ պե րա տոր՝ մե նաշ նոր
հային ի րա վունք նե րով։ 
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Նշ ված ցու ցա նիշ նե րի ար ձա նագ րու մը հնա րա վոր ե ղավ 
ա պա հո վել՝
	Հանձ նա ժո ղո վի կող մից գոր ծա րար մի ջա վայ րի բա րե լավ

մանն ու վար չա րա րու թյան պար զեց մանն ո ւղղ ված քայ լե րով. 
	  ո լոր տում մր ցակ ցու թյան զար գաց մամբ, խո շոր օ պե րա տոր նե

րի կող մից օպ տի կա ման րա թե լային մայ րու ղային ցան ցե րի կա
ռուց մամբ և մար զե րում նոր կա պի օ պե րա տոր նե րի մուտ քով. 

	  ամ րակց ված կա պի են թա կա ռուց վածք նե րի զար գաց ման և 
նոր տեխ նո լո գի ա նե րի ծա ռա յու թյուն նե րի հա սա նե լի ու թյան 
ա պա հով ման մա սով Հանձ նա ժո ղո վի կող մից սահ ման ված լի
ցեն զի ոն պար տա վո րու թյուն նե րի կա տար մամբ։ 
 Մաս նա վո րա պես.

	  2006–2007 թվա կան նե րին, նկա տի ու նե նա լով հան րա պե տու
թյու նում ամ րակց ված հե ռա խո սա կա պի հա սա նե լի ու թյան, 
ի նչ պես նաև գոր ծող հե ռա խո սա կա յան նե րի թվայ նաց ման ոչ 
բա վա րար մա կար դա կը, «Ար մեն Տել» ՓԲԸ –ի նկատ մամբ սահ
ման ված պար տա վո րու թյուն նե րի կա տար մամբ 376 բնա կա
վայր ա պա հով վեց CDMA ան լար տեխ նո լո գի այի ամ րակց ված 
հե ռա խո սա կա պով և ա վե լի քան 800 բնա կա վայ րում ա վար
տին հասց վեց հե ռա խո սա կա յան նե րի թվայ նա ցու մը։ Այ նու
հետև, ըն կե րու թյու նը, հա մա ձայն սահ ման ված հե տա գա 
պար տա վո րու թյուն նե րի, CDMA տեխ նո լո գի այի հե ռա խո սա
ցան ցի ար դի ա կա նաց մամբ հնա րա վո րու թյուն ըն ձե ռեց ստա
նալ ամ րակց ված լայ նա շերտ ին տեր նետ ծա ռա յու թյուն ներ 996 
բնա կա վայ րե րում.

	 հե տա գա յում, «Յու քոմ» և « Ջի Էն Սի –Ալ ֆա» («Rostelecom» ապ
րան քա նիշ) ըն կե րու թյուն նե րին տրա մադր ված ամ րակց ված 
հե ռա խո սա կա պի հա մա րային ռե սուր սի օգ տա գործ ման 
թույլտ վու թյուն նե րով ամ րագր ված պար տա վո րու թյուն նե րի 
կա տար մամբ 2013–2018 թվա կան նե րի ըն թաց քում հան րա պե
տու թյան շուրջ 50 բնա կա վայր (նե րա ռյալ՝ բո լոր քա ղա քային 
բնա կա վայ րե րը) ա պա հով վե ցին օպ տի կա ման րա թե լային 
ցան ցի հա սա նե լի ու թյամբ.

	«Ար մեն Տել» ՓԲԸ –ի հան րային ամ րակց ված ցան ցի են թա կա
ռուց վածք նե րի զար գաց ման պար տա վո րու թյուն նե րի կա տար
ման ար դյուն քում 2016–2018 թվա կան նե րին օպ տի կա ման րա
թե լային կա պու ղի նե րի հա սա նե լի ու թյամբ ա պա հով վեց 
պաշտ պա նու նա կու թյան տե սան կյու նից ռազ մա վա րա կան 
նշա նա կու թյան 40 բնա կա վայր։
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Փոխ կա պակ ցում 

13 Է լեկտ րո նային հա ղոր դակ ցու թյան ո լոր տում 
մր ցակ ցու թյան ե րաշ խա վոր ման ա պա հով ման 
նպա տա կով կա նո նա կարգ վեց հան րային է լեկտ
րո նային հա ղոր դակ ցու թյան ցան ցե րի միջև փոխ
կա պակ ցու մը։ Այդ նպա տա կով Հանձ նա ժո ղո վը՝
	նա խա ձեռ նեց և ի րա կա նաց րեց շար ժա կան 

(բջ ջային) և ամ րակց ված (ֆիքս ված) հե ռա խո
սա կա պի օ պե րա տոր նե րին հա մա պա տաս
խա նա բար՝ ի րենց ան հա տա կան հան րային 
շար ժա կան կա պի և ամ րակց ված կա պի հե
ռա խո սա ցան ցե րում զան գե րի վերջ նա վոր ման 
մե ծա ծախ շու կա նե րում գե րիշ խող դիրք զբա
ղեց նող օ պե րա տոր ներ ճա նա չե լու գոր ծըն
թաց նե րը, 

	կար գա վո րեց այդ շու կա նե րում զան գե րի 
վերջ նա վոր ման (փոխ կա պակց ման) վճար նե
րը՝ Հանձ նա ժո ղո վի հաս տա տած՝ հան րային 
է լեկտ րո նային հա ղոր դակ ցու թյան ցան ցե րի 
միջև փոխ կա պակց ման ծա ռա յու թյուն նե րի 
վերջ նա վոր ման վճար նե րի հաշ վարկ ման և 
կի րառ ման մե թո դի կայի հի ման վրա։
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Շար ժա կան կա պի հե ռա խո սա հա մար նե րի 
տե ղա փո խե լի ու թյուն (MNP)

14
 Հանձ նա ժո ղո վի կող մից շար ժա կան կա պի 

օ պե րա տոր նե րի հետ քն նար կում նե րի ար դյուն
քում ներդր վեց և 2014 թվա կա նից գոր ծարկ վեց 
շար ժա կան կա պի հե ռա խո սա հա մար նե րի տե
ղա փո խե լի ու թյան ծա ռա յու թյու նը, ո րը՝
	  բա ժա նորդ նե րի հա մար ան վճար է, 
	  ի րա կա նաց վում է « մեկ պա տու հա նի» սկզ

բուն քով, այ սինքն բա ժա նոր դը՝ հա մա րի տե
ղա փո խե լի ու թյան ծա ռա յու թյու նից օ գտ վե լու 
մտադ րու թյան դեպ քում, դի մում է մի այն ըն
դու նող օ պե րա տո րին,

	   մա տուց վում է ան կախ բա ժա նոր դի ու նե ցած 
պարտ քից,

	   մա տուց վում է ա ռա վե լա գույ նը 3 աշ խա տան
քային օր վա ըն թաց քում։ 
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Ա րագ ար ձա գանք ման ծա ռա յու թյան 
հա մընդ հա նուր հա սա նե լի ու թյան ա պա հո վում 
և բա ժա նոր դի տե ղո րո շում 

15
	Ար տա կարգ պա տա հար նե րի ա րագ ար ձա գանք

ման «911»/«112» ծա ռա յու թյան հա մընդ հա նուր հա
սան լի ու թյան ա պա հով ման նպա տա կով 2014 թվա
կա նին սահ ման վեց շար ժա կան կա պի յու րա քան
չյուր օ պե րա տո րի կող մից, իր շար ժա կան կա պի 
ծած կույ թի սահ ման նե րում, իր և այլ օ պե րա տոր նե
րի բա ժա նորդ նե րի ան վճար հա սա նե լի ու թյան 
ա պա հով ման պար տա վո րու թյուն «911» և «112» ծա
ռա յու թյա նը,

	    Հանձ նա ժո ղովն սահ մա նեց ար տա կարգ պա տա
հար նե րի ա րագ ար ձա գանք ման (փր կա րար) ծա
ռա յու թյան, ոս տի կա նու թյան և շտապ բժշ կա կան 
օգ նու թյան հա մար նե րին (911,101,102,103) կա տար
վող կան չե րի դեպ քում հա ճա խոր դի տե ղո րոշ ման 
կարգն ու պայ ման նե րը։ 
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Հան րային է լեկտ րո նային հա ղոր դակ ցու թյան 
ցան ցե րի հու սա լի ու թյան ու ան վտան գու թյան 
ա պա հո վում

 Հան րային է լեկտ րո նային հա ղոր դակ ցու թյան ցան
ցե րի հու սա լի ու թյան ու ան վտան գու թյան ա պա հով ման 
նպա տա կով հանձ նա ժո ղո վի ներդ րած կար գա վո րում
նե րի ար դյուն քում՝
	կա պի օ պե րա տոր նե րը ՀՀ սահ մա նը հա տող մի

ջազ գային կա պու ղի նե րի կամ տվյալ նե րի հոս քե րի 
վար ձա կալ ման կամ ձեռք բեր ման դեպ քում այդ կա
պու ղի նե րի կամ հոս քե րի ՀՀ սահ ման նե րից դուրս 
աշ խար հագ րա կան եր թու ղի նե րի վե րա բե րյալ հա
մա ձայ նու թյուն նե րը նա խա պես հա մա ձայ նեց նում 
են հանձ նա ժո ղո վի հետ. 

	ին տեր նետ ծա ռա յու թյուն ներ մա տու ցող օ պե րա
տոր նե րը պե տա կան և տե ղա կան ի նք նա կա ռա
վար ման մար մին նե րին ին տեր նետ տրա մադ րե լիս 
կրում են « ծա ռա յու թյան ժխ տում/ բաշխ ված ծա ռա
յու թյուն նե րի ժխ տում» (ԴՈՍ/Դ ԴՈՍ (DOS/DDoS) 
հար ձա կում նե րից ին տեր նետ կա պի պաշտ պան
վա ծու թյան ա պա հով ման պար տա վո րու թյուն.

	« Տե լե կոմ Ար մե նի ա», «ՄՏՍ Հա յաս տան» և «Յու քոմ» 
ՓԲԸ– նե րը Հանձ նա ժո ղո վի հետ նա խա պես հա մա
ձայ նեց ված ան կախ աու դի տո րա կան կազ մա կեր
պու թյան եզ րա կա ցու թյան ար դյունք նե րով շա րու
նա կա բար կա տա րե լա գոր ծում են ի րենց հան րային 
շար ժա կան կա պի ցան ցե րի SS7 հա մա կար գե րի 
հու սա լի ու թյունն ու պաշտ պան վա ծու թյու նը.

	շար ժա կան կա պի օ պե րա տոր նե րի ցան ցե րով պե
տա կան մար մին նե րի կող մից չպատ վիր ված (այլ 
ան ձանց կող մից չա րամ տո րեն ու ղարկ ված) կարճ 
հա ղոր դագ րու թյուն նե րի (SMS) ու ղարկ ման դեպ քե
րը բա ցա ռե լու նպա տա կով սահ ման վե ցին օ պե րա
տոր նե րի ցան ցե րով ի րենց կամ ին տե րակ տիվ 
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(կարճ հա ղոր դագ րու թյուն նե րի ա ռաք ման) ծա ռա յու թյուն ներ մա տու ցող ան
ձանց կող մից բա ցա ռա պես պատ վիր ված կարճ հա ղոր դագ րու թյուն նե րի ու
ղարկ ման ա պա հով մանն ո ւղղ ված պա հանջ ներ.

	 ներդր վեց կա պի ցան ցե րով չար տոն ված կան չե րի (հե ռա խո սա զանգ, կարճ 
հա ղոր դագ րու թյուն) ի րա կա նա ցու մը բա ցա ռե լու մա սին կար գա վո րում՝ նե
րա ռյալ հե ռա խո սա կա պի օ պե րա տո րի կող մից չար տոն ված կան չե րի կան
խար գել ման հա մա կար գի գոր ծարկ ման պա հանջ նե րը։
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Է լեկտ րո նային հա ղոր դակ ցու թյան ո լոր տը 
բնու թագ րող ա ռանց քային ցու ցա նիշ ներ

17
 Հան րային է լեկտ րո նային հա ղոր դակ ցու թյան ցան

ցե րի միջև մր ցակ ցու թյան խթա նու մը, են թա կա ռուց
վածք նե րի զար գաց ման և ծա ռա յու թյուն նե րի հա սա նե
լի ու թյան ա պա հով ման կար գա վոր ման քա ղա քա կա
նու թյան ի րա կա նա ցու մը նպաս տե ցին հետ ևյալ 
ա ռանց քային ցու ցու ցա նիշ նե րի ար ձա նագր մա նը. 
	Ներ կա յում ո լոր տում գոր ծում է մի ջազ գային տա

րան ցիկ IP հոս քեր ա պա հո վող 4 ըն կե րու թյուն՝ 9 
կա պու ղի նե րով։ Հոս քե րի թո ղու նա կու թյու նը կազ
մում է 833 000 Մբիթ/վրկ, ի սկ 1 Մբիթ/վրկ ար ժե քը՝ 
510 դրամ։ Հա մեմ տու թյան հա մար նշենք, որ 2006 
թվա կա նին նշ ված ծա ռա յու թյունն ա պա հո վում էր 1 
ըն կե րու թյուն՝ 1 կա պու ղով, և հոս քե րի թո ղու նա կու
թյու նը կազ մում էր 56 Մբիթ/վրկ, ի սկ 1Մ բիթ/վրկ 
ար ժե քը՝ 5 461 600 դրամ։ Ար դյուն քում, հոս քե րի 
թո ղու նա կու թյունն ա ճել է ա վե լի քան 14 800 
ան գամ, ի սկ գի նը նվա զել՝ շուրջ 10 700 ան գամ. 

	Ին տեր նետ հա սա նե լի ու թյան ծա ռա յու թյուն նե րի 
բա ժա նորդ նե րը 3 309 685 ե ն՝ 2008 թվա կա նի 
631 354 –ի հա մե մա տու թյամբ. ա ճը ա վե լի քան 5 
ան գամ է .

	Լայ նա շերտ ին տեր նետ հա սա նե լի ու թյան ծա ռա յու
թյուն նե րի բա ժա նորդ նե րը 3 140 925 ե ն՝ 2008 
թվա կա նի 13 800 –ի հա մե մա տու թյամբ. ա ճը 
ա վե լի քան 227 ան գամ է, ի սկ օգ տա գործ ման ծա
վալ նե րի ա ճը 2015–2021 թվա կան նե րի ըն թաց քում 
ա վե լի քան 7 ան գամ՝ 0,32 էկ զա բայ թից հաս նե լով 
2,35 էկ զա բայ թի. 

	2012–2021 թվա կան նե րի ըն թաց քում շար ժա կան 
լայ նա շերտ ին տեր նետ ծա ռա յու թյուն նե րի բա ժա
նորդ նե րի թվաքա նա կը ա ճել է ա վե լի քան 3 ան
գամ, ի սկ ամ րակց ված լայ նա շերտ ին տեր նետ ծա
ռա յու թյուն նե րի բա ժա նորդ նե րի թվա քա նա կը՝ 
ա վե  լի քան 2 ան գամ (դի ագ րա մը ստորև).
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	2015–2021 թվա կան նե րի ըն թաց քում շար ժա կան լայ նա շերտ ին տեր նե տի օգ տա գործ ման ծա

վալ նե րը ա ճել են ա վե լի քան 5 ան գամ, ի սկ ամ րակց ված լայ նա շերտ ին տեր նե տի նը՝ ա վե լի 

քան 7 ան գամ (դի ագ րա մը՝ ստորև). 
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Է լեկտ րաէ ներ գե տի կա կան շու կայի 
ա զա տա կա նա ցում 

18 2018–2022 թթ. ՀՀ է ներ գե տի կայի բնա  գա

վա ռում մեկնարկեցին ար մա տա կան փո

փոխություններ:

Մինչ բա րե փո խում նե րը գոր ծող հա մա

կար գը ամ բող ջու թյամբ կար գա վոր վող էր և 

ու ներ հետ ևյալ կա ռուց ված քը.



2022 թվա կա նի փետր վա րի 1 –ից է լեկտ րաէ ներ գե
տի կա կան շու կա ն ամ բող ջո վին կար գա վոր վող մո դե
լից ան ցում կա տա րե ց նոր՝ ա ռա վել ա զա տա կան մո դե
լի։ Հա մա կար գում ներդր վե ցին մր ցակ ցային շու կայի 
բա ղադ րիչ ներ, ո րոնք միտ ված ե ն՝ 
	ա պա հո վե լու նոր մր ցակ ցային մաս նա կից նե րի 

մուտ քը է լեկտ րաէ ներ գե տի կա կան շու կա,
	 լա վար կե լու պլա նա վո րու մը՝ ներդ նե լով գնա գո յաց

ման ա ռա վել ար դար մե խա նիզմ և ա ռա ջա ցած շե
ղում նե րի հա մար հաս ցե ա կան պա տաս խա նատ
վու թյուն, 

	հ նա րա վո րու թյուն ըն ձե ռե լու սպա ռող նե րին՝ ը նտ
րե լու այլ մա տա կա րար կամ որ պես ո րա կա վոր ված 
սպա ռող ի նք նու րույն գնե լու է լեկտ րա կան է ներ գի ա 
մե ծա ծախ շու կայից,

	խ թա նե լու այլ ե րկր նե րի հետ է լեկտ րա կան է ներ գի
այի ա ռև տու րը։

 Է լեկտ րաէ ներ գե տի կա կան շու կայի ա զա տա կա
նաց մանն ո ւղղ ված բա րե փո խում նե րը հնա րա վոր 
ե ղավ ի րա կա նաց նել բո լոր շա հագր գիռ կող մե րի 
հա մա տեղ ջան քե րի մեկ տեղ մամբ՝

	կա ռա վա րու թյան, այդ թվում՝ լի ա զոր մարմ նի քա
ղա քա կան կամ քի հս տակ ամ րագր մամբ,

	 Հանձ նա ժո ղո վի կող մից ա ռաջ նա հեր թու թյուն նե րի 
սահ ման մամբ և են թաօ րենսդ րա կան դաշ տի մշակ
մամբ ու ըն դուն մամբ, 

	ԱՄՆ ՄԶԳ Է ներ գե տի կայի ծրագ րի շր ջա նա կում 
տրա մադր ված գոր ծուն և ը նդ գր կուն խորհր դատ
վու թյամբ, ի նչ պես նաև վեր ջի նիս կող մից հա մա
կար գին նվի րա բեր ված և շու կայի բնա կա նոն աշ
խա տան քի հա մար ա ռանց քային հա մար վող շու
կայի կա ռա վար ման ծրագ րով։

  Բա րե փո խում նե րի շր ջա նա կում ի րա կա նաց ված 
հս կա յա ծա վալ և բազ մապ րո ֆիլ աշ խա տանք նե րի 
ար դյուն քում մշակ վե ցին և ըն դուն վե ցին շու կայի 
ներ կայիս մո դե լի հիմ քում ըն կած հիմ նա կան կար
գա վո րող ի րա վա կան ակ տե րը՝

	«Է ներ գե տի կայի մա սին» օ րեն քում փո փո խու թյուն
նե րը, 

	Է լեկտ րաէ ներ գե տի կա կան մե ծա ծախ շու կայի 
ա ռևտ րային կա նոն նե րը և պայ մա նագ րե րը, 

	Է լեկտ րաէ ներ գե տի կա կան ման րա ծախ շու կայի 
կա նոն նե րը և պայ մա նագ րե րը, 

	Հա ղորդ ման ցան ցի կա նոն նե րը, 
	Բաշխ ման ցան ցի կա նոն նե րը։ 

  
 Մե ծա ծախ շու կա յում ամ րագր ված ա ռևտ րային բա

ղադ րիչ նե րը են թադ րում են է լեկտ րա կան է ներ գի
այի նախ կի նում գոր ծող ամ սա կան ա ռևտ րի փո
խա րեն ժա մային ա ռև տուր՝

	 Կար գա վոր վող ու ղիղ պայ մա նագ րե րի շու կա յում, 
	Չ կար գա վոր վող ու ղիղ պայ մա նագ րե րի շու կա յում, 
	Օր ա ռաջ շու կա յում,
	 Հաշ վեկշռ ման շու կա յում՝ սահ ման ված մե խա նիզ

մով։ 
 Ման րա ծախ շու կա յում ամ րագր ված ա ռևտ րային 

բա ղադ րիչ նե րը են թադ րում ե ն՝ 
	Է լեկտ րա կան է ներ գի այի գնում ե րաշ խա վոր ված 

մա տա կա րա րից՝ կար գա վոր վող գնե րով կամ 
	է լեկտ րա կան է ներ գի այի գնում մր ցակ ցային մա

տա կա րա րից՝ չկար գա վոր վող գնե րով։
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 Հա յաս տա նի է լեկտ րաէ ներ գե տի կա կան շու կայի նոր մո դել
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Է լեկտ րա կան է ներ գի այի մր ցակ ցային 
ար տադ րու թյուն և սպառ ման 

հնա րա վո րու թյուն նե րի ը նդ լայ նում

Ն պա տակ ու նե նա լով նպաս տել է լեկտ րաէ ներ գե
տի կա կան նո րաս տեղծ մր ցակ ցային շու կա յում ա ռևտ
րի ակ տի վաց մա նը, տա րա ծաշր ջա նային ա ռևտ րի 
զար գաց մանն ու վե րա կանգն վող է ներ գա ռե սուրս նե րի 
օգ տա գործ ման խթան մա նը, 2021 թվա կա նին «Է ներ գե
տի կայի մա սին» օ րեն քում նա խա ձեռն վե ցին փո փո
խու թյուն ներ, ո րոնց հա մա ձայն՝

 
	հ նա րա վո րու թյուն ստեղծ վեց է լեկտ րա կան է ներ գի

այի օ րեն քով սահ ման ված գն ման ե րաշ խի քից հրա
ժար վե լու դեպ քում կա ռու ցե լու և շա հա գոր ծե լու վե
րա կանգն վող ռե սուրս օգ տա գոր ծող կա յան ներ՝ 
ան կախ տվյալ կա յան նե րի հա մար գոր ծող քվո տա
վո րու մից.

	 բա ցա ռա պես սե փա կան կա րիք նե րի հա մար է լեկտ
րա կան է ներ գի ա ար տադ րող կա յան նե րին տր վեց 
է լեկտ րա կան է ներ գի այի վա ճառ քի ի րա վունք. 

	է լեկտ րա կան է ներ գի այի ար տադ րու թյան լի ցեն
զի ա ու նե ցող ան ձին և բա ցա ռա պես սե փա կան կա
րի քի հա մար է լեկտ րա կան է ներ գի ա ար տադ րող 
ան ձին տր վեց նաև է լեկտ րա կան է ներ գի ան է լեկտ
րաէ ներ գե տի կա կան հա մա կար գի մեկ կամ ա վե լի 
կե տե րում ար տադ րե լու և նույն կամ տար բեր կե տե
րում սպա ռե լու ի րա վունք:
 

Օ րենսդ րա կան բա րե փո խում նե րը կգոր ծեն  
2022 թվա կա նի մայի սի 1 –ից։
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Հանձ նա ժո ղո վի ի նս տի տու ցի ո նալ կա յաց ման 
օ րենսդ րա կան բա րե փո խում ներ

 Կար գա վո րող մարմ նի ի նս տի տու ցի ո նալ կա յաց
ման նոր շր ջա փուլն ար ձա նագր վեց 2015 թվա կա նի 
Սահ մա նադ րա կան բա րե փո խում նե րի ար դյուն քում, 
ե րբ հանձ նա ժո ղո վին վե րա պահ վեց ի նք նա վար մարմ
նի կար գա վի ճակ և վեր ջի նիս ան դամ նե րի ը նտ րու
թյու նը վե րա պահ վեց ե րկ րի բարձ րա գույն օ րենս դիր 
մարմ նին։ Նշ ված սահ մա նադ րա կան փո փո խու թյուն
նե րին հա ջոր դե ցին Հանձ նա ժո ղո վի ի նս տի տու ցի ո նալ 
կա յաց մանն ո ւղղ ված օ րենսդ րա կան փա թե թի մշակ
ման և ըն դուն ման աշ խա տանք նե րը, ո րոնք ի րա վա
կան ո ւժ ստա ցան 2021 թվա կա նի տա րե վեր ջին։ Նշված 
փո փո խու թյուն նե րով՝ 
	Հս տա կեց վե ցին Հանձ նա ժո ղո վին օ րեն քով վե րա

պահ ված լի ա զո րու թյուն նե րը, այդ թվում՝ մո նի թո
րին գի ի րա կա նաց ման, ի րա վա խախտ ման փաս տի 
ար ձա նագր ման դեպ քում մինչև խախ տու մը ե ղած 
դրու թյու նը վե րա կանգ նե լու ու դրա նից բխող գոր ծո
ղու թյուն ներ կա տա րե լու կամ այդ մա սին հանձ նա
րա րա կան ներ տա լու, է լեկտ րո նային հա ղոր դակ ցու
թյան ո լոր տում տույ ժե րի կի րառ ման, ի նչ պես նաև 
կար գա վոր վող ան ձանց նկատ մամբ հս կո ղու թյան 
փո խանց ման, է ներ գե տի կայի բնա գա վա ռում հաս
տա տուն (ա ռա վե լա գույն) սա կագ նային մե խա նիզմ
նե րի կի րառ ման մա սով.

	նա խա տես վե ցին Հանձ նա ժո ղո վի ի րա վա կան ակ
տե րի բո ղո քարկ ման, այդ ըն թաց քում դրանց հե
տա գա գոր ծո ղու թյանն ա ռնչ վող հս տակ կար գա վո
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րում ներ, ո րոնք ո ւղղ ված են այդ ակ տե րի՝ ժա մա
նա կին կա տար ման ու ժով ի րենց նպա տա կին ծա
ռայե լուն. 

	ամ րագր վե ցին Հանձ նա ժո ղո վի (ան դամ նե րի) գոր
ծու նե ու թյան ան կա խու թյան ե րաշ խիք ներ, և հանձ
նա ժո ղո վի ան դամ նե րի լի ա զո րու թյուն նե րը հս տակ 
ամ րագ րող կար գա վո րում ներ,

	Հանձ նա ժո ղո վի նիս տե րի հրա վիր ման և ան ցկաց
ման, ի նչ պես նաև ըն դուն վող ո րո շում նե րին վե րա
բե րող օ րենսդ րա կան կար գա վո րում նե րը հա մա
պա տաս խա նեց վե ցին առ կա ի րո ղու թյուն նե րին. 

	 լ րամ շակ վե ցին կար գա վոր ման պար տա դիր վճար 
վճա րող ներ հա մար վե լու չա փա նիշ նե րը և դրանց 
շր ջա նա կը, բա րե լավ վեց հանձ նա ժո ղո վի գոր ծու
նե ու թյան ֆի նան սա վոր ման մե խա նիզ մը՝ հնա րա
վո րու թյուն տա լով հաշ վե տու տար վա ըն թաց քում 
կա րիքն ա ռա ջա նա լու դեպ քե րում հա մա պա տաս
խան փո փո խու թյուն ներ կա տա րել կար գա վոր ման 
պար տա դիր վճար վճա րող նե րի ցան կում և պար
տա դիր վճար նե րի դրույ քա չա փե րում.

	հ նա րա վո րու թյուն տր վեց Հանձ նա ժո ղո վին մր ցույ
թի մի ջո ցով ներգ րա վե լու ան կախ աու դի տոր նե րի, 
ո րոնք ի րենց մա տու ցած ծա ռա յու թյուն նե րի հա մար 
վճար վե լով հանձ նա ժո ղո վի կող մից, հաշ վե տու կլի
նեն վեր ջի նիս՝ բա ցա ռե լով աու դի տի ի րա կա նաց
ման ըն թաց քում կար գա վոր վող ան ձանց մի ջամ
տու թյու նը կամ ներ գոր ծու թյու նը. 

	ամ րագր վե ցին ի րա վա սու մար մին նե րի և կար գա
վոր վող ան ձանց կող մից Հանձ նա ժո ղո վի լի ա զո րու
թյուն նե րի ի րա կա նաց ման հա մար ան հրա ժեշտ 
տե ղե կատ վու թյան տրա մադր ման վե րա բե րյալ 
կար գա վո րում ներ, այդ թվում՝ հս տակ ժամ կետ ներ. 

	ամ րագր վեց դի մում– բո ղոք նե րի և հա ղոր դում նե րի 
ար դյու նա վետ և հա մա կող մա նի քն նարկ ման հս
տակ ըն թա ցա կարգ. 

	նա խա տես վե ցին Հանձ նա ժո ղո վի կող մից ի րա կա
նաց վող վար չա կան վա րույթ նե րով փաս տա կան 
հան գա մանք նե րի բազ մա կող մա նի, լրիվ և օբյեկ
տիվ քն նարկ մանն ո ւղղ ված կար գա վո րում ներ, 
ո րոնք հաշ վի են առ նում կար գա վոր վող ո լորտ նե
րին բնո րոշ ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը, խիստ 
մաս նա գի տաց ված բնույթ կրող հար ցե րի հա մա
կող մա նի քն նու թյան ան հրա ժեշ տու թյու նը, հան
րային ծա ռա յու թյուն նե րից օ գտ վող սպա ռող նե րի և 
կար գա վոր վող ան ձանց շա հե րի հա վա սա րակշռ
մա նը միտ ված մե խա նիզմ նե րը և այլն.

	 պար զեց վեց լի ցեն զի ա ու նե ցող ան ձի լի ցեն զա վոր
ված գոր ծու նե ու թյան ի րա կա նաց ման հա մար ան
հրա ժեշտ գույ քի կամ դրա նկատ մամբ ի րա վուն քի 
օ տար ման, այլ կերպ փո խանց ման կամ գրա վա
դրման գոր ծարք նե րի հա մա ձայ նեց ման գոր ծըն
թա ցը և այլն։
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Վար չա րա րու թյան պար զե ցում և գոր ծա րար 
մի ջա վայ րի բա րե լա վում

21
 Վար չա րա րու թյան պար զե ցումն ու գոր ծա րար մի

ջա վայ րի բա րե լա վու մը՝ որ պես պե տու թյան որ դեգ րած 
քա ղա քա կա նու թյուն, մշ տա պես գտն վել է Հանձ նա ժո
ղո վի ու շադ րու թյան կենտ րո նում։ Այդ ո ւղ ղու թյամբ 
հանձ նա ժո ղո վի նշա նա կա լի ար ձա նագ րում ներն են.
	Է լեկտ րո նային հա ղոր դակ ցու թյան ո լոր տում լի ցեն

զա վոր ման ըն թա ցա կար գե րի և ռե ժիմ նե րի պար
զե ցու մը (պա հանջ վող փաս տաթղ թե րի քա նա կի 
կր ճա տում, լի ցեն զա վո րու մից ծա նու ցում նե րի ան
ցում), լի ցեն զա վոր ման ժամ կետ նե րի կր ճա տում 
(հե ռա հա ղոր դակ ցու թյան բնա գա վա ռում լի ցեն զի
այի տրա մադր ման հա մար նա խա տես ված ժամ կե
տը 6 ամ սից կր ճատ վեց 23 աշ խա տան քային օր վա).

	է լեկտ րա կան է ներ գի այի ար տադ րա կան հզո րու
թյուն նե րի կա ռուց ման (վե րա կանգ ման) և ար տադ
րու թյան լի ցեն զի ա նե րի մի ա վո րու մը, է ներ գե տի
կայի բնա գա վա ռում լի ցեն զա վոր ման և սա կագ նե
րի սահ ման ման ժամ կետ նե րի կր ճա տու մը (է ներ գե
տի կայի բնա գա վա ռում փոքր վերականգնվող 
էներգաարտադրող կա յան նե րի լի ցեն զա վոր ման և 
սա կագ նե րի սահ ման ման ժամ կե տը 60 օ րից կր
ճատ վեց 25 աշ խա տան քային օր վա), լի ցեն զա վոր
ված ան ձանց միջև կնք ված պայ մա նագ րե րի 
գրանց ման ժամ կետ նե րի կր ճա տու մը. 
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	հե ռա հա ղոր դակ ցու թյան ո լոր տի լի ցեն զի ոն տուր քե րի, ի նչ պես նաև մար
զային բնա կա վայ րե րում ան լար հա սա նե լի ու թյան լայ նա շերտ ցան ցե րի հա
մար նա խա տես ված ռա դի ո հա ճա խա կա նու թյուն նե րի օգ տա գործ ման պար
տա դիր վճար նե րի նվա զե ցու մը (օ րի նակ՝ ը ստ գոր ծու նե ու թյան ի րա կա նաց
ման աշ խար հագ րա կան վայ րե րի լի ցեն զի ոն տուր քե րը 500 000 – 3 000 000 
դրա մից նվա զեց վել են մինչև 100 000 – 500 000 դրամ).

	 կար գա վոր վող ան ձանց նկատ մամբ հս կո ղու թյան փո խանց ման կար գա վո
րում նե րի պար զե ցումն ու հս տա կե ցու մը.

	 կար գա վոր վող ան ձի կա տա րած ի րա վա խախտ ման հա մար նա խա տես ված 
տույ ժե րի կի րառ ման հա մա չա փու թյան ա պա հո վու մը (կար գա վոր վող ո լորտ
նե րում տույ ժե րի կի րառ ման մի աս նա կան մո տեց ման ա պա հո վում)։
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Սպա ռող նե րի շա հե րի պաշտ պա նու թյուն

22
Սպա ռող նե րի ի րա վունք նե րի պաշտ պա նու թյու նը 

Հանձ նա ժո ղո վի սահ մա նադ րաի րա վա կան ման դա
տից բխող ա ռանց քային լի ա զո րու թյուն նե րից է։ Այդ 
ո ւղ ղու թյամբ Հանձ նա ժո ղո վի գոր ծու նե ու թյան ար
դյուն քում, այդ թվում՝ կար գա վոր վող ո լորտ նե րում մա
տա կա րար ման և օգ տա գործ ման կա նոն նե րի և այլ 
ի րա վա կար գա վո րում նե րի ըն դուն մամբ՝
	կար գա վոր վող ո լորտ նե րում գոր ծում են շուրջo րյա 

հե ռա խո սա կա պի ծա ռա յու թյուն ներ, ո րոնց մի ջո ցով 
սպա ռող նե րը հնա րա վո րու թյուն ու նեն ստա նա լու 
մա տուց վող ծա ռա յու թյուն նե րի քա նա կի, ար ժե քի, 
պլա նային և ար տապ լա նային ը նդ հա տում նե րի և 
վե րա կանգն ման ժամ կետ նե րի վե րա բե րյալ տե ղե
կատ վու թյուն, ի նչ պես նաև ներ կա յաց նե լու ի րենց 
դի մում– բո ղոք նե րը։ Սպա ռող նե րի դի մում– բո ղոք նե
րին ա ռա վել ար դյու նա վետ և ա րագ ար ձա գանք
ման նպա տա կով թեժ գիծ է գոր ծարկ վել նաև 
Հանձ նա ժո ղո վում.

	« Հա յաս տա նի է լեկտ րա կան ցան ցեր», « Գազպ րոմ 
Ար մե նի ա» և « Վե ո լի ա Ջուր» ՓԲԸ– նե րի կող մից 
սպա ռող նե րին մա տուց վող ծա ռա յու թյուն նե րի 
սպա սարկ ման ո րա կի պա հանջ նե րի խախտ ման 
դեպ քում գոր ծում է բա ժա նորդ նե րին տույ ժե րի 
վճար ման ավ տո մա տաց ված հա մա կար գեր.
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	 գոր ծում է է լեկտ րա կան է ներ գի այի մր ցակ ցային 
մա տա կա րար ը նտ րե լու կամ որ պես ո րա կա վոր ված 
սպա ռող մե ծա ծախ շու կայից ի նք նու րույն է լեկտ րա
կան է ներ գի ան գնե լու հնա րա վո րու թյուն,

	տր վել են մա տա կա րար վող տա րած քի նկատ մամբ 
ի րա վուն քի վե րա բե րյալ վե ճի դեպ քում ի նչ պես 
տվյալ հաս ցե ում փաս տա ցի բնակ վող ան ձի, այն
պես էլ նոր ի րա վա տի րոջ ի րա վունք նե րը ե րաշ խա
վո րող ի րա վա կան լու ծում ներ.

	 մեկ մի աս նա կան պայ մա նագ րում նե րառ վեց սպառ
ման հա մա կարգն է լեկտ րա կան ցան ցին մի աց ման 
և է լեկտ րա կան է ներ գի այի մա տա կա րար ման գոր
ծըն թաց նե րը

	գոր ծում է օ պե րա տոր նե րի կող մից մուտ քային և ել
քային զան գե րի ու կարճ հա ղոր դագ րու թյուն նե րի 
վե րա բե րյալ ման րա մասն տե ղե կատ վու թյուն (վեր
ծա նում ներ) տրա մադ րե լու հս տակ կա նո նա կարգ. 

	 մի ջազ գային ռոու մինգ ծա ռա յու թյուն ներ մա տու ցող
նե րի հա մար գոր ծում է ռոու մինգ օ պե րա տոր նե րի 
ցան ցե րում գոր ծող սա կագ նե րի և պայ ման նե րի, 
ի նչ պես նաև հաշ վեկշ ռի վե րա բե րյալ բա ժա նորդ նե
րին ան վճար տե ղե կաց ման պար տա վո րու թյուն.

	 բա ժա նորդ նե րի կան խավ ճա րային և հետվ ճա
րային հա շիվ նե րի հա մալր ման, վե րա լից քա վոր ման 
քար տե րի վա ճառ քի և հան րային է լեկտ րո նային 

հա ղոր դակ ցու թյան ծա ռա յու թյուն նե րի դի մաց վճա
րում նե րի ըն դուն ման դեպ քում միջ նորդ կազ մա
կեր պու թյուն նե րը (օ րի նակ, TellCell, Idram, EasyPay և 
այլն) կրում են հա վե լավ ճար ներ չգան ձե լու պար
տա վո րու թյուն.

	շար ժա կան բջ ջային կա պի օ պե րա տոր նե րը կրում 
են շար ժա կան կա պի հե ռա խո սա սար քե րի և պլան
շետ նե րի ա պա կո դա վոր ման պար տա վո րու թյուն. 

	Եր ևան քա ղա քում պահ պան վում է ջրա մա տա կա
րար ման շա րու նա կա կա նու թյան ա պա հով ման ցու
ցա նի շը (մի ջին տևո ղու թյու նը՝ 23.1 ժամ), ի սկ սպա
սարկ ման տա րած քի մյուս բնա կա վայ րե րում՝ 2017 
թվա կա նի հա մե մատ 2021 թվա կա նին ա ճը կազ մում 
է շուրջ 4 ժամ՝ մինչև 20.7 ժամ մի ջին տևո ղու թյամբ։ 
Ը նդ ո րում, ե թե նախ կի նում կային հա մայնք ներ, 
ո րոնք ջրա մա տա կա րա րում է ին ստա նում եր կու 
օ րը մեկ ան գամ՝ սահ մա նա փակ ժա մե րով, ա պա 
ներ կա յում մա տա կա րա րը պար տա վոր է ժա մը 
7:00–24:00–ն ըն կած ժա մա նա կա հատ վա ծում բա
ժա նոր դին ա պա հո վել ա մե նօ րյա ա ռն վազն 6– ժա
մյա ջրա մա տա կա րար մամբ.

	 ներդր վել է սպա ռող նե րի շա հե րը պաշտ պա նող 
ո լոր տային կազ մա կեր պու թյուն նե րի ի նս տի տու ցի ո
նալ կա յաց մանն ո ւղղ ված՝ Հանձ նա ժո ղո վի բյու ջե ից 
ֆի նան սա վոր ման մե խա նիզմ։
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Պե տա կան բյու ջե մուտ քեր 

23
2022 թվա կա նի հուն վա րի 1 –ի դրու թյամբ Հանձ նա

ժո ղո վը ՀՀ պե տա կան բյու ջե ա պա հով վել է շուրջ 123 

մի լի արդ դրա մի մուտք, ո րից ՝

	 շուրջ 105 մի լի արդ դրա մի մուտ քը՝ ռա դի ո հա
ճա խա կա նու թյուն նե րի ռե սուր սի տրա մադր
ման և օգ տա գործ ման գծով։ 
Ընդ ո րում, մինչև 2006 թվա կա նը ռա դի ո հա ճա խա

կա նու թյուն նե րի տրա մադր ման և օգ տա գործ ման 
վճար նե րի մա սով պե տա կան բյու ջե մուտ քեր չեն 
ա պա հով վել։ 2006–2021 թվա կան նե րին ռա դի ո հա ճա
խա կա նու թյուն նե րի օգ տա գործ ման վճա րի գծով տա
րե կան մուտ քե րը 1 մի լի արդ դրա մից հասց վել են շուրջ 
8 մի լի ար դի՝ է լեկտ րո նային հա ղոր դակ ցու թյան են թա
կա ռուց վածք նե րի զար գաց մանն, նոր տեխ նո լո գի ա նե
րի ներդր մանն ու ծա ռա յու թյուն նե րի հա սա նե լի ու թյան 
ը նդ լայն մանն ո ւղղ ված՝ ռա դի ո հա ճա խա կա նու թյուն նե
րի ռե սուր սի ար դյու նա վետ տնօ րին ման ար դյուն քում։ 

	 շուրջ 1,3 մի լի արդ դրա մի մուտ քը՝ է լեկտ րա կա

յան նե րի՝ լի ցեն զի ոն պայ ման նե րով ամ րագր ված 

ժամ կետ նե րում չգոր ծարկ ման, կա ռուց ման ժա մա

նա կա հատ վա ծի եր կա րաձգ ման, ի նչ պես նաև հա

մա պա տաս խան փոր ձաքն նու թյուն ներ ան ցած նա

խագ ծե րի ներ կա յաց ման ժամ կե տի եր կա րաձգ ման 

հա մար ե րաշ խի քային գու մա րի գանձ ման գծով.
	 շուրջ 5,6 մի լի արդ դրա մի մուտ քը՝ լի ցեն զի ոն 

տուր քե րի գծով.
	 շուրջ 501 մի լի ոն դրա մի մուտ քը՝ կի րառ ված տու

գանք նե րի գծով.
	 շուրջ 10,5 մի լի արդ դրա մի մուտ քը՝ կար գա վոր

ման պար տա դիր վճար նե րի գծով։
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Ներդ րում ներ հան րային ծա ռա յու թյուն նե րի 
կար գա վոր վող ո լորտ նե րում

24
 Հան րային ծա ռա յու թյուն նե րի կար գա վոր վող ո լորտ նե

րում Հանձ նա ժո ղո վի ի րա կա նաց րած կան խա տե սե լի և 

ճկուն կար գա վոր ման, այդ թվում՝ կա տար ված ներդ րում

նե րի ե րաշ խա վոր ված վե րա դարձ ա պա հո վող սա կա

գնային քա ղա քա կա նու թյան, պարզ և հս տակ խա ղի կա

նոն ներ սահ մա նող ի րա վա կար գա վո րում նե րի շնորհիվ, 

հնա րա վոր ե ղավ՝
 

	 է ներ գե տի կայի բնա գա վա ռում ա պա հո վել ա վե լի քան 
1.5 տրի լի ոն դրա մի ներդ րում ներ.

	  է լեկտ րո նային հա ղոր դակ ցու թյան ո լոր տում ա պա հո
վել ա վե լի քան 640 մի լի արդ դրա մի ներդ րում ներ։ 

Ներդրումները կրում են շարունակական բնույթ:
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25

 Մի ջազ գային հա մա գոր ծակ ցու թյուն

 Հանձ նա ժո ղո վի՝ որ պես ան կախ մաս նա գի տաց
ված մարմ նի, կա յաց ման և հան րային ծա ռա յու թյուն
նե րի ո լոր տի կար գա վո րու մը մի ջազ գային ա ռա ջա վոր 
փոր ձին հա մա հունչ ի րա կա նաց նե լու գոր ծում մեծ է մի
ջազ գային դո նոր գոր ծըն կեր նե րի դերն ու ա ջակ ցու
թյու նը։ 

Այս ա ռու մով հատ կան շա կան է Ա ՄՆ Մի ջազ գային 
զար գաց ման գոր ծա կա լու թյան (Ա ՄՆ ՄԶԳ) ներդ րու մը 
հանձ նա ժո ղո վի ի նս տի տու ցի ո նալ կա յաց ման, այդ 
թվում՝ աշ խա տա կազ մի վե րա պատ րաստ ման, խորհր
դատ վու թյան տրա մադր ման, ի նչ պես նաև տեխ նի կա
կան ա ջակ ցու թյան ա ռու մով։

 Հանձ նա ժո ղո վի գոր ծու նե ու թյան տար բեր փու լե
րում հա մա պա տաս խան ա ջակ ցու թյուն տրա մադր վել է 
նաև Հա մաշ խար հային բան կի (WB), Վե րա կա ռուց ման 
և զար գաց ման եվ րո պա կան բան կի (EBRD), Ա սի ա կան 
զար գաց ման բան կի (ADB), Հե ռա հա ղոր դակ ցու թյան 
մի ջազ գային մի ու թյան (ITU) և այլ հե ղի նա կա վոր կա
ռույց նե րի կող մից։

 Մի ջազ գային ա ռա ջա վոր փոր ձի ներդր ման ա ռու
մով հատ կան շա կան ար ձա նագ րում նե րից ե ն՝ 
	 1997 թվա կա նից Կենտ րո նա կան/Ար ևե լյան Եվ րո

պայի և Եվ րա սի այի ան դամ –երկր նե րի կար գա վո
րող մար մին նե րի ըն կե րակ ցու թյա նը ան դա մակ ցու
թյու նը,

	 2000 թվա կա նից Կենտ րո նա կան/Ար ևե լյան Եվ րո
պայի տա րա ծաշր ջա նի կար գա վո րող մար մին նե րի 
ստեղ ծած Կենտ րո նա կան/Ար ևե լյան Եվ րո պայի 
կար գա վո րող նե րի տա րա ծաշր ջա նային ա սո ցա ցի
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ային (ERRA –ին) ան դա մակ ցու թյու նը, ո րի 15 հիմ նա
դիր ան դամ նե րից է ե ղել Հանձ նա ժո ղո վը. ներ կա
յումս կա ռույ ցին ան դա մակ ցում են շուրջ 50 ե րկր նե
րի կար գա վո րող մար մին ներ, 

	 2019 թվա կա նից՝ հա մաշ խար հային ջրային ա սո ցա
ցի ային (WAREG –ին) ան դա մակ ցու թյու նը.

	  դի տորդ –երկ րի կար գա վի ճա կով EU Energy 
Community –ի կար գա վո րող մար մին նե րի ղե կա վար
նե րի խորհր դի, գա զի, է լեկտ րա կան է ներ գի այի աշ
խա տան քային խմ բե րին մաս նակ ցու թյու նը,

	 2012 թվա կա նից ԵՄ Ար ևե լյան գոր ծըն կե րու թյան 
ե րկր նե րի է լեկտ րո նային հա ղոր դակ ցու թյան կար
գա վո րող մար մին նե րի խմ բին (EaPeReg), որ պես 
հիմ նա դիր, լի ի րավ ան դա մակ ցու թյու նը, ո րի շր ջա
նա կում մաս նակ ցում է մի ջազ գային ռոու մին գի, 
կար գա վո րող մար մին նե րի ան կա խու թյան ամ
րապնդ ման, լայ նա շերտ ին տեր նե տի զար գաց ման 
ու ռա դի ո հա ճա խա կա նու թյուն նե րի հար ցե րով աշ
խա տան քային խմ բե րում, ի նչ պես նաև հա մա գոր
ծակ ցում «ԵՄ հա նուն թվային օ րա կար գի» 
(EU4Digital) նա խա ձեռ նու թյան հետ։ Հարկ է նշել, որ 
հանձ նա ժո ղովն իր ակ տիվ ներգ րավ վա ծու թյամբ և 
ար դյու նա վետ գոր ծու նե ու թյամբ պայ մա նա վոր ված՝ 
ստանձ նել է EaPeReg ցան ցի 2022 թվա կա նի նա խա
գա հու թյու նը,

	 2014 թվա կա նից Ե ԱՏՄ –ին ՀՀ ան դա մակ ցու թյամբ 
պայ մա նա վոր ված՝ Հանձ նա ժո ղո վի կող մից վեր ջի
նիս տար բեր աշ խա տան քային խմ բե րին, կո մի տե
նե րին մաս նակ ցու թյու նը և դրա շր ջա նա կում ծա

վա լուն փաս տաթղ թե րի մշակ ման և ըն դուն ման 
գոր ծըն թա ցին ներգ րավ վու մը,

	 փո խըմբռն ման և հա մա գոր ծակ ցու թյան ե րկ կողմ 
հու շագ րե րի կն քու մը Ո ւկ րաի նայի հա ղոր դակ ցու
թյան և տե ղե կատ վայ նաց ման պե տա կան կար գա
վոր ման ազ գային հանձ նա ժո ղո վի (NCCIR), Չե խի
այի հե ռա հա ղոր դակ ցու թյան հանձ նա ժո ղո վի (CTU), 
Լատ վի այի Հան րա պե տու թյան հան րային ծա ռա յու
թյուն նե րի հանձ նա ժո ղո վի (PUC), Լե հաս տա նի 
հան րա պե տու թյան է լեկտ րո նային հե ռա հա ղոր
դակ ցու թյան գրա սե նյա կի (UKE) հետ, 

	 Հա յաս տան–Վ րաս տան միջ պե տա կան ա ռևտ րի 
խթան մանն ո ւղղ ված Վրաս տա նի կար գա վո րող 
մարմ նի հետ հա մա գոր ծակ ցու թյու նը, 

	 Ար ցա խի Հան րա պե տու թյան հան րային ծա ռա յու
թյուն նե րը և տն տե սա կան մր ցակ ցու թյու նը կար գա
վո րող պե տա կան հանձ նա ժո ղո վի հետ հա մա գոր
ծակ ցու թյու նը, ո րի շր ջա նա կում յու րա քան չյուր տա
րի հաս տատ վում են հա մա տեղ աշ խա տան քային 
ծրագ րեր, կազ մա կերպ վում փո խայ ցեր։

 Հե ռա հա ղոր դակ ցու թյան մի ջազ գային մի ու
թյան (ITU) «G5 Benchmark» փոր ձա գի տա կան 
հաշ վետ վու թյու նում Հա յաս տա նի Հան րա պե տու
թյու նը, որ պես հե ռա հա ղոր դակ ցու թյան ո լոր տի 
5–րդ սերն դի հա մա գոր ծակ ցային և թի րա խային 
կար գա վո րում ի րա կա նաց նող, Ա ՊՀ տա րա
ծաշր ջա նում ստա ցել է ա մե նա բարձր գնա հա
տա կա նը։
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Է լեկտ րաէ ներ գե տի կա կան համակարգԷլեկտրաէներգետիկական համակարգ

Բաշխման համակարգ 
(ներքին սպառում) 
6.658,5 մլն կՎտժ

Ինքնավար էներգաարտադրողների՝ 
փոխհոսքերով մատակարարված 
էլեկտրկան էներգիայի քանակը՝

73,9 մլն կՎտժ,
հզորությունը՝ 136 ՄՎտ

Էլեկտրական էներգիայի 
առաքում՝

7.391,2 մլն կՎտժ,
հզորությունը՝ 4.073,6 ՄՎտ Մուտք ԲԷՑ

6.804,2 մլն կՎտժ

ՍՊԱՌՈւՄԸ
6.212,5 մլն կՎտժ

1) Բաշխման ցանցին միացված 
բաժանորդների քանակը՝ 1 066 750, 
որից՝
ա) բնակչություն՝ 982 877, այդ թվում՝ 
սոցիալապես անապահովներ՝ 93 088
բ) այլ բաժանորդներ՝ 83 873
2) Հաղորդման ցանցին միացված 
բաժանորդների քանակը՝ 20
3) Կորուստները բարձր լարման 
ցանցերում ՝1,6%
4) Կորուստները բաշխիչ ցանցում՝ 6,7 %

Ներկրում՝ 368 մլն կՎտժ
Արտահանում՝ 995,2 մլն կՎտժ

1 900 կմ

36 000 կմ

Ենթակայաններ՝
220կՎ՝ 13 հատ
110կՎ՝ 2 հատ

Ենթակայաններ՝
110կՎ՝ 102 հատ
35կՎ՝ 224 հատ

ցածր լարման՝ 9676 հատ
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Գազամատակարարման համակարգ
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Ինտերնետ բաժանորնդերի
ընդհանուր քանակը

3 309 658
Ամրակցված 
(ֆիքսված) 
լայնաշերտ

ինտերնետի 
օգտագործման

ծավալները

2.14 էկզաբայթ

Շարժական 
լայնաշերտ 
ինտերնետի 

օգտագործման
ծավալները

0.21 էկզաբայթ

Շարժական լայնաշերտ 
ինտերնետի բաժանորնդեր

2 674 304

Ամրակցված 
(ֆիքսված) լայնաշերտ

ինտերնետի բաժանորդներ

466 621

www

Ինտերնետ 
ծառայություն

մատուցող

190

Շարժական կապի
օպերատոր

3

Միջազգային տարանցիկ
«ԱՅՖԻ» հոսքերի (IP Transit) թողունակություն

833 000 Մբիթ/վրկ 
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 Շար ժա կան (բջ ջային) կա պի հա սա նե լի ու թյուն 100 % բնա կա վայ րե րում

4G+/LTE Advanced ծածկույթ 100 % բնակավայրերում3G ծածկույթ 100 % բնակավայրերում

Ամրակցված լայնաշերտ կապի հասանելիություն 100 % բնակավայրերում

67



Ջրամատակարարման և ջրահեռացման (կեղտաջրերի մաքրման) համակարգ

Ջրաղբյ�ր

Համակարգ մ�տք գործած ջ�ր՝ 548,6 մլն խմ, 
այդ թվ�մ՝

ա) մեխանիկական եղանակով՝ 126,7 մլն խմ 
բ) ինքնահոս եղանակով՝ 421,9 մլն խմ

Բաժանորդների քանակը՝ 
796.601, այդ թվ�մ՝

ա) բնակչ�թյ�ն՝ 757.577, 
այդ թվ�մ՝ սոցիալապես 
անապահովներ՝ 82.865
բ) բյ�ջետային՝ 3.589
գ) այլ՝ 35.435

թվով՝  360 համայնք

Կեղտաջրերի
մաքրման

կայան

Կոր�ստները 
համակարգ�մ՝

404,3 մլն խմ
(73,7%)

ՀԾԿՀ կողմից չկարգավորվող

Ջրամատակարար�մ՝ 144,3 մլն խմ, 
այդ թվ�մ՝ 

ա) մանրածախ՝ 138,5 մլն խմ,
բ) մեծածախ՝ 5,8 մլն խմ,

570 բնակավայր

Ջրամատակարարման և ջրահեռացման (կեղտաջրերի մաքրման) համակարգ
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