
Ցուցիչի նկարագրություն 

Նախապայմաններ

Միջգերատեսչական համակարգում եւ աջակցություն չի իրականացվում 

Ցուցիչներ

Գործողություններ և վերջնաժամկետներ

Վերջնաժամկետ Կարգավիճակ
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Տրանշ 2 Հետաձգված

Տրանշ 2 Հետաձգված

 03/01/2014 Ավարտված

2016 Կարգավիճակ

Ինստիտուցիոնալ հզորացում  

Ծրագրի առաջին 6 ամիսների ընթացքում 

Քաղաքապետարանի ենթակայության տակ ստեղծել 

մուլտիմոդալ կոմիտե իսկ գործողությունների պլանը 

նախապատրաստել առաջին 12 ամիսների ընթացքում 

Ավտոբուսային և միկրոավտոբուսային մրցույթները 

իրականացնել մինչև 2013-ը

Մինչև 2014 թվականը նախապատրաստել մուլտիմոդալ 

տրանսպորտային ցանցի և միասնական տոմսային 

համակարգի անցնելուն ուղղված բարեփոխումների 

ծրագիր և իրականացման ժամանակացույց 

Առաջին վեց ամսվա ընթացքում իրականացնել 

մեկնարկային իրավիճակի ուսումնասիրության 

հետազոտություն  (սեռային բաշխվածությամբ ) իսկ 

հետագա 18 ամիսների ընթացքում անհրաժեշտության 

դեպքում՝ ստուգողական հետազոտություններ 

(Քաղաքապետարան, Երևան Տրանս, Օպերատորներ)

Երևանի քաղաքապետարանի համապատասխան ինստիտուցիոնալ 

կարողությունների հզորացում  

Արդյունք 1

Քաղաքապետարանը ընդունում է բարեփոխումների օրակարգը և ռազմավարական 

պլանը   

Ծրագրի իրականացման համար քաղաքական կամքի շարունակական առկայություն  

Ռիսկեր 

Երևանի քաղաքապետարանի և տրանսպորտի 

օպերատորների կարողությունների հզորացում 
2015 թվականի չորրորդ քառորդում Երևանի 

քաղաքապետարանը ԱԶԲ-ին է ներկայացրել Ավտոբուսային 

նոր ցանցի, ինտեգրացված տոմսային և սակագնային 

համակարգի ինչպես նաև տրանսպորտի կառավարման 

պատասխանատու մարմնի վերակազմավորման 

աշխատանքի առաջադրանքը:   

Ավտոբուսային նոր ցանցի եւ ինտեգրված սակագնային եւ 

տոմսարկղային համակարգերի վերանայված Աշխատանքի 

աջաջադրանքն ԱԶԲ-ն ընդունել է «առանց առարկության»  

2015 թ. Դեկտեմբերի 18-ին, իսկ 2016 թ. Մարտի 31-ին՝ 

վերանայված Տրանսպորտի կառավարման մարմնի 

վերակազմակերպման աշխատանքի առաջադրանքը:  

Ավտոբուսային նոր ցանցի եւ ինտեգրված սակագնային եւ 

տոմսարկղային համակարգերի Խորհրդատու 

կազմակերպությունների ընտրության մրցույթը հայտարարվել 

է 2016 թ. Մարտի 31-ին: Ավտոբուսային նոր ցանցի եւ 

ինտեգրված սակագնային եւ տոմսարկղային համակարգերի 

Խորհրդատու կազմակերպությունների ընտրության Մրցույթի 

արդյունքների Կարճ ցուցակի հաշվետվությունը, 

Առաջարկների ներկայացման հրավերը հաստատվել է 2016 թ. 

Մայիսի 23-ին: Ֆինանսական առաջարկների գնահատումը և 

առաջարկների վերջնական վարկանշումն հաստատվել է 2016 

թ. Օգոստոսի 11-ին: 

2016 թ. Դեկտեմբերի  28-ին պայմանագիր է կնքվել WYG 

International Limited կազմակերպության հետ 

գործընկերությամբ Ameria CJSC և Fimotions 

ընկերությունների:  

Ստեղծել համակարգման և կառավարման 

մուլտիմոդալ կոմիտե  

Մուլտիմոդալ տրանսպորտային համակարգի և 

գործողությունների պլանի նախապատրաստում և 

իրականացում  (ներառյալ սակագինը, տոմսի 

կառուցվածքը, տեղեկատվական համակարգը, 

նշանառումը, քաղաքային տրասնպորտի կայքը, 

հասանելիությունը, տրանսպորտային ցանցի 

մոդելը)

Քաղաքապետարանի ենթակայության տակ ստեղծված է 

ծրագրի ազդեցության գնահատման մոնիտորինգային 

կառույց, որը կիրականացնի նաև գործողությունների 

պլանի ֆինանսական գնահատումը

Երևանի քաղաքապետարանի համապատասխան ինստիտուցիոնալ կարողությունների 

հզորացում  


