
         Հավելված N 14 
                      ՀՀ կառավարության 2013 թվականի 

                        դեկտեմբերի 26-ի  N  1517  -  Ն որոշման 
 
 

Աղյուսակ  N 1 
 
 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2012 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 20-Ի N 1616-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ  
N 11 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ N 11.35  ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ  ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

 
 

Ցուցանիշների փոփոխությունը 
(նվազեցումները նշված են փակագծերում) 

ոչ ֆինանսական 
ցուցանիշներ  

ֆինանսական 
ցուցանիշներ 

Չափորոշիչներ 

տարի տարի 
ՄԱՍ Բ: Կառավարչական հիմնարկի անմիջական գործունեության արդյունքները 
1.  Քաղաքականության միջոցառումներ 
1. Անմիջականորեն մատուցվող ծառայությունների արդյունքային ցուցանիշները 

Ծրագրային դասիչը 

1023 ԱԾ 01 

Անվանումը 
Հարկային և մաքսային ծառայություններ 
 
Նկարագրությունը  
Հարկային և մաքսային քաղաքականության մշակման, պլանավորման, մոնիթորինգի, ծրագրերի համակարգման, գանձման, 
վերահսկողության և աջակցության ծառայություններ 

Մատուցվող ծառայության վրա կատարվող ծախսը  (հազ. դրամ) x (924,000.0) 
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Աղյուսակ  N 2 

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2012 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 20-Ի N 1616-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ N 11 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ N 11.15  ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ  
ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄԸ 

 

Ցուցանիշների փոփոխությունը  
(ավելացումները նշված են դրական նշանով) 

ոչ ֆինանսական 
ցուցանիշներ 

ֆինանսական 
ցուցանիշներ 

Չափորոշիչներ 

տարի տարի 

Ծրագրային դասիչը 

1035 ԾՏ05 

Տրանսֆերտի անվանումը 
Ներմուծված գազի դիմաց փոխհատուցում «ՀայՌուսգազարդ» ՓԲԸ-ին 
 
Նկարագրությունը 
Ներմուծված գազի դիմաց մասնակի փոխհատուցում «ՀայՌուսգազարդ» ՓԲԸ-ին՝ «Գազպրոմ էքսպորտ» ՍՊԸ-ի նկատմամբ 
ձևավորված պարտքի մարման նպատակով 

Շահառուների քանակը «ՀայՌուսգազարդ» ՓԲԸ 1 X 

Գումարը (հազ. դրամ) X 63,333,900.0 

Տրանսֆերտի վճարման հաճախականությունը միանվագ X 
Ծրագիրը (ծրագրերը), որի (որոնց) շրջանակներում իրականացվում է քաղաքականության միջոցառումը 
1035   Oրենսդրությամբ (օրենքներով և ՀՀ կառավարության որոշումներով) նախատեսված օժանդակություն և փոխհատուցումներ 
Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը 
ՀՀ օրենսդրության պահանջների կատարում 
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 Աղյուսակ N 3 
 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2012 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 20-Ի N 1616-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ  
N 11 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ N 11.35 ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

 

Ցուցանիշների փոփոխությունը 
(նվազեցումները նշված են փակագծերում) 

ոչ ֆինանսական 
ցուցանիշներ 

ֆինանսական 
ցուցանիշներ 

Չափորոշիչներ 

 տարի   տարի  

1. Անմիջականորեն մատուցվող ծառայությունների արդյունքների ցուցանիշները 
 

Ծրագրային դասիչը 

1023 ԱԾ02 

Մատուցվող ծառայության անվանումը 
Ակցիզային դրոշմանիշերի ձեռքբերում 
  
Նկարագրությունը 
ՀՀ-ում արտադրվող և ներմուծվող ալկոհոլային խմիչքների, ծխախոտի արտադրանքի դրոշմավորման համար 
ակցիզային դրոշմանիշերի ձեռքբերում  

Քանակական   
հազար հատ  X 

Որակական   
Մշակված չէ  X 

Ժամկետայնության   
Մշակված չէ  X 

Մատուցվող ծառայության վրա 
կատարվող ծախսը (հազ. դրամ) 

  X (310,000.0) 
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Աղյուսակ N 4  
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2012 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 20-Ի N 1616-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ  
N 11 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ N  11.51 ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

 

  
  

 

 

 

 

 

 

Ցուցանիշների փոփոխությունը 
(նվազեցումները նշված են փակագծերում) 

ոչ  ֆինանսական 
ցուցանիշներ 

ֆինանսական 
ցուցանիշներ 

Չափորոշիչներ 

տարի տարի 
ՄԱՍ Բ: Կառավարչական հիմնարկի ամիջական գործունեության արդյունքները 
1. Անմիջականորեն մատուցվող ծառայությունների արդյունքային ցուցանիշները 

Ծրագրայինի դասիչը 
Անվանումը 
ՀՀ կառավարության պահուստային ֆոնդ  

1011 ԾՏ04 
 

Գումարը (հազ. դրամ)   x (999,000.0) 
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Աղյուսակ N 5  
 
 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2012 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 20-Ի N 1616-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ  
N 11 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ N 11.20 ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

 
 

 

 

 

Ցուցանիշների փոփոխությունը 
(նվազեցումները նշված են փակագծերում) 

ոչ ֆինանսական  
ցուցանիշներ 

ֆինանսական 
ցուցանիշներ 

Չափորոշիչներ 

տարի տարի 
ՄԱՍ Գ: Նախարարի պատասխանատվության ներքո իրականացվող քաղաքականության միջոցառումների և ֆինանսական կառավարման արդյունքների 
ցուցանիշները 
1. Քաղաքականության միջոցառումներ 
1.6.1. Հանրության կողմից օգտագործվող ոչ ֆինանսական ակտիվներ 

Ծրագրային դասիչը 

1049 
  

ԱՁ 03 
  

Անվանումը 
Կենսական նշանակության ճանապարհացանցի բարելավման շրջանակներում ծառայություններ 
 
Նկարագրությունը 
Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Կենսական նշանակության ճանապարհացանցի 
բարելավման ծրագրի շրջանակներում ճանապարհների բարեկարգման աշխատանքներ 

Քանակական  Վերականգնվող 
ավտոճանապարհների 

երկարությունը (կմ) 
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Ծրագրային դասիչը 

1049 
  

ԱՁ 04 
  

Անվանումը 
Կենսական նշանակության ճանապարհացանցի բարելավման ծրագրի երկրորդ լրացուցիչ ֆինանսավորման 
ծրագրի շրջանակներում ծառայություններ 
 
Նկարագրությունը 
Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Կենսական նշանակության ճանապարհների 
բարելավման երկրորդ լրացուցիչ ֆինանսավորման ծրագրի շրջանակներում ճանապարհների բարեկարգման 
աշխատանքներ 

  

Որակական           

Տվյալ տարվա ՀՀ պետական բյուջեից 
ակտիվի ձեռքբերման, կառուցման կամ 
հիմնանորոգման վրա կատարվող 
ծախսերը (հազ. դրամ)    

(250,000.0) 

Ակտիվի ընդհանուր արժեքը (հազ. դրամ)   

Տվյալ տարվա ՀՀ պետական բյուջեից ակտիվի  ձեռքբերման, կառուցման կամ հիմնանորագման վրա 
կատարվող ծախսերը ( հազ. դրամ ) 

   

Ծրագիրը (ծրագրերը), որի (որոնց) շրջանակներում իրականացվում է քաղաքականության միջոցառումը 
1049    Ճանապարհային ցանցի բարելավման և անվտանգ երթևեկության  ապահովման ծառայություններ 

Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը 
Ճանապարհներին վթարների և դժբախտ պատահարների նվազեցում, ուղևորափոխադրումների և բեռնափոխադրումների ժամանակի կրճատում, 
տրանսպորտային միջոցների շահագործման ժամկետի երկարացում և վերանորոգման ծախսերի կրճատում 



 

MAR-1517.3 

7 

Քանակական  Վերականգնվող 
ավտոճանապարհների 

երկարությունը (կմ)  

Որակական     
  

Տվյալ տարվա ՀՀ պետական բյուջեից ակտիվի ձեռքբերման, կառուցման կամ հիմնանորոգման վրա կատարվող 
ծախսերը (հազ. դրամ)   

(350,000.0) 

Ակտիվի ընդհանուր արժեքը (հազ. դրամ)   
Ծրագիրը (ծրագրերը), որի (որոնց) շրջանակներում իրականացվում է քաղաքականության միջոցառումը 
1049       Ճանապարհային ցանցի բարելավման և անվտանգ երթևեկության  ապահովման ծառայություններ 

Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը 
Ճանապարհներին վթարների և դժբախտ պատահարների նվազեցում, ուղևորափոխադրումների և բեռնափոխադրումների ժամանակի կրճատում, 
տրանսպորտային միջոցների շահագործման ժամկետի երկարացում և վերանորոգման ծախսերի կրճատում 

Ծրագրային դասիչը 

1049 
  

ԱՁ 05 
  

Անվանումը 
Ճանապարհներին երթևեկության անվտանգության բարելավման միջոցառումներ 
 
Նկարագրությունը 
Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հյուսիս-հարավ միջանցքի զարգացման ծրագրի 
իրականացման նպատակով, համաձայն վարկային համաձայնագրի նախագծի, ճանապարհային 
երթևեկության անվտանգության բարելավման միջոցառումների իրականացում, 1-ին տրանշ  

Քանակական   Վերականգնվող 
ավտոճանապարհների 
երկարությունը (կմ) 

 

Որակական     
  

Տվյալ տարվա ՀՀ պետական բյուջեից ակտիվի ձեռքբերման, կառուցման կամ հիմնանորոգման վրա կատարվող 
ծախսերը (հազ. դրամ)   

(990,592.1) 

Ակտիվի ընդհանուր արժեքը (հազ. դրամ)   
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Ծրագիրը (ծրագրերը), որի (որոնց) շրջանակներում իրականացվում է քաղաքականության միջոցառումը 
1049     Ճանապարհային ցանցի բարելավման և անվտանգ երթևեկության  ապահովման ծառայություններ 

Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը 

Ճանապարհներին վթարների և դժբախտ պատահարների նվազեցում, ուղևորափոխադրումների և բեռնափոխադրումների ժամանակի կրճատում, 
տրանսպորտային միջոցների շահագործման ժամկետի երկարացում և վերանորոգման ծախսերի կրճատում 

Ծրագրային դասիչը 

1049 
  

ԱՁ 06 
  

Անվանումը 
Ճանապարհներին երթևեկության անվտանգության բարելավման միջոցառումներ 
 
Նկարագրությունը 
Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հյուսիս-հարավ միջանցքի զարգացման ծրագրի 
իրականացման նպատակով, համաձայն վարկային համաձայնագրի նախագծի, ճանապարհային 
երթևեկության անվտանգության բարելավման միջոցառումների իրականացում, 2-րդ տրանշ  

Քանակական   Վերականգնվող 
ավտոճանապարհների 
երկարությունը (կմ) 

  
  

Որակական     

Տվյալ տարվա ՀՀ պետական բյուջեից ակտիվի ձեռքբերման, կառուցման կամ հիմնանորոգման վրա կատարվող 
ծախսերը (հազ. դրամ) 

  
(976,497.5) 

Ակտիվի ընդհանուր արժեքը (հազ. դրամ)     
Ծրագիրը (ծրագրերը), որի (որոնց) շրջանակներում իրականացվում է քաղաքականության միջոցառումը 
1049     Ճանապարհային ցանցի բարելավման և անվտանգ երթևեկության  ապահովման ծառայություններ 

Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը 
Ճանապարհներին վթարների և դժբախտ պատահարների նվազեցում, ուղևորափոխադրումների և բեռնափոխադրումների ժամանակի կրճատում, 
տրանսպորտային միջոցների շահագործման ժամկետի երկարացում և վերանորոգման ծախսերի կրճատում 

 



 

MAR-1517.3 

9 

Աղյուսակ N 6 
 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2012 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 20-Ի N 1616-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ  
N 11 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ N 11.8 ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

 

 

Ծրագրային դասիչը 

1097 ԾՏ06 

Տրանսֆերտի անվանումը 
Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող քաղաքային կայուն զարգացման ծրագիր 
 
Նկարագրությունը 
ՀՀ համայնքներին տրանսպորտի և երթևեկության բարելավման համար տրամադրվող աջակցություն և ծառայություններ 

Շահառուների քանակը Համայնքների թիվը   
Գումարը (հազ. դրամ)   2,000,000.0  
Տրանսֆերտի վճարման հաճախականությունը 
Շահառուների ընտրության չափանիշները 
Համայնք 
Ծրագիրը (ծրագրերը), որի (որոնց) շրջանակներում իրականացվում է քաղաքականության միջոցառումը  
1097   Տրանսպորտի և երթևեկության համակարգման, ճանապարհաշինարարական ծառայություններ 
Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը 
Անվտանգ ճանապարհային երթևեկության ապահովում 

 

Ցուցանիշների փոփոխությունը 
(ավելացումները նշված են դրական նշանով) 

ոչ ֆինանսական  
ցուցանիշներ 

ֆինանսական 
ցուցանիշներ 

Չափորոշիչներ 

տարի տարի 
ՄԱՍ Գ: Նախարարի պատասխանատվության ներքո իրականացվող քաղաքականության միջոցառումների և ֆինանսական կառավարման արդյունքների ցուցանիշները 
1. Քաղաքականության միջոցառումներ 
1.2. Տրանսֆերտներ   
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Աղյուսակ N 7 
 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2012 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 20-Ի N 1616-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ  
N 11 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ N 11.11 ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

 

 

Ծրագրային դասիչը 

1040 
  

ԵՊ01 
  

Անվանումը 
Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի աջակցությամբ իրականացվող Կոտայքի մարզի կոշտ թափոնների 
վերամշակման ծրագիր 
 
Նկարագրությունը 
Աղբահանման մեքենաների ձեռքբերում, կոշտ թափոնների վերամշակման կենտրոնի հիմնում 

Քանակական      
   

Որակական     
Տվյալ տարվա ՀՀ պետական բյուջեից ակտիվի ձեռքբերման, կառուցման կամ հիմնանորոգման վրա կատարվող 
ծախսերը (հազ. դրամ)   

(200,000.0) 

Ակտիվի ընդհանուր արժեքը (հազ. դրամ)   

Ցուցանիշների փոփոխությունը 
(նվազեցումները նշված են փակագծերում) 

ոչ ֆինանսական  
ցուցանիշներ 

ֆինանսական 
ցուցանիշներ 

Չափորոշիչներ 

տարի տարի 
ՄԱՍ Գ: Նախարարի պատասխանատվության ներքո իրականացվող քաղաքականության միջոցառումների և ֆինանսական կառավարման արդյունքների 
ցուցանիշները 
1. Քաղաքականության միջոցառումներ 
1.5.3. Ներդրումներ պետական կառավարչական հիմնարկ չհանդիսացող պետական սեփականություն  հանդիսացող կազմակերպություններում 
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Ծրագիրը (ծրագրերը), որի (որոնց) շրջանակներում իրականացվում է քաղաքականության միջոցառումը 
1040     Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի աջակցությամբ իրականացվող Կոտայքի մարզի կոշտ թափոննեևրի վերամշակման ծրագիր 

Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը 
Կենցաղային թափոնների արդյունավետ կառավարում 

   
 
 
 
 

Ծրագրային դասիչը 

1165 
  

ԵՊ03 
  

Անվանումը 
Շենքերի և շինությունների կառուցում 
 
Նկարագրությունը 
Պրոտոնային արագացուցչի միջոցով ռադիոիզոտոպների արտադրության կենտրոնի շենքի կառուցում 
(«Ռադիոիզոտոպների արտադրության կենտրոն» ՓԲԸ) 

Քանակական      
  

Որակական     

Տվյալ տարվա ՀՀ պետական բյուջեից ակտիվի  ձեռքբերման , կառուցման կամ հիմնանորոգման վրա 
կատարվող ծախսերը (հազ. դրամ) 

  
(400,000.0) 

Ակտիվի ընդհանուր արժեքը (հազ. դրամ)   

Ծրագիրը (ծրագրերը), որի (որոնց) շրջանակներում իրականացվում է քաղաքականության միջոցառումը 

1165     Քեյ Բի Սի Էն Վի բելգիական բանկի աջակցությամբ իրականացվող ցիկլոտրոնի միջոցով ռադիոիզոտոպների արտադրության արտադրամասի 
ստեղծման ծրագիր 
Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը 
ՀՀ-ում առողջապահության ոլորտում բարձր տեխնոլոգիաների կիրառման զարգացում 
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Աղյուսակ N 8 

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2012 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 20-Ի N 1616-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ  
N 11 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ N 11.10 ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

 
 

 

  Ծրագրային դասիչը 

1030 
  

ԱԾ01 
  

Անվանումը 
Դատաիրավական բարեփոխումների երկրորդ ծրագիր 
Նկարագրությունը 
Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող դատաիրավական բարեփոխումների ծրագրի իրականացման 
ծառայություններ 

Քանակական      
   

Որակական     
Տվյալ տարվա ՀՀ պետական բյուջեից ակտիվի ձեռքբերման, կառուցման կամ հիմնանորոգման վրա կատարվող 
ծախսերը (հազ. դրամ)   

2,208.7  

Ցուցանիշների փոփոխությունը 
(ավելացումները նշված են դրական նշանով, 

իսկ  նվազեցումները` փակագծերում) 

ոչ ֆինանսական  
ցուցանիշներ 

ֆինանսական 
ցուցանիշներ 

Չափորոշիչներ 

տարի տարի 
ՄԱՍ Գ: Նախարարի պատասխանատվության ներքո իրականացվող քաղաքականության միջոցառումների և ֆինանսական կառավարման արդյունքների 
ցուցանիշները 
1. Քաղաքականության միջոցառումներ 
1.1.  Ծառայություններ 
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Ակտիվի ընդհանուր արժեքը (հազ. դրամ)   

Ծրագիրը (ծրագրերը), որի (որոնց) շրջանակներում իրականացվում է քաղաքականության միջոցառումը 

1030 Դատաիրավական բարեփոխումների ծրագիր 
Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը 

Դատաիրավական համակարգի գործունեության բարելավում 

   Ծրագրային դասիչը 

1030 
  

ԱԾ02 
  

Անվանումը 
Դատաիրավական բարեփոխումների  ծրագիր (ճապոնական դրամաշնորհ) 
 
Նկարագրությունը 
Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող դատաիրավական բարեփոխումների ծրագրի իրականացման 
ծառայություններ 

Քանակական  
  

  
   

Որակական 
  

  

Տվյալ տարվա ՀՀ պետական բյուջեից ակտիվի ձեռքբերման, կառուցման կամ հիմնանորոգման վրա կատարվող 
ծախսերը (հազ. դրամ)   

20,427.3  

Ակտիվի ընդհանուր արժեքը (հազ. դրամ)   
Ծրագիրը (ծրագրերը), որի (որոնց) շրջանակներում իրականացվում է քաղաքականության միջոցառումը 
1030      Դատաիրավական բարեփոխումների ծրագիր 

Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը 
Դատաիրավական համակարգի գործունեության բարելավում 

1.5. Այլ  կառավարչական հիմնարկի կարողությունների զարգացում 
         
1.5.1. Այլ պետական կառավարչական հիմնարկի կարողությունների զարգացում 
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Ծրագրային դասիչը 

1080 
  

ԿՊ02 
  

Անվանումը 
Նախագծահետազոտական աշխատանքների իրականացում  
 
Նկարագրությունը 
ՀԲ դատաիրավական բարեփոխումների ծրագրի շրջանակներում նախագծահետազոտական աշխատանքների 
իրականացում  

Քանակական  
  

  
   

Որակական 
  

  

Տվյալ տարվա ՀՀ պետական բյուջեից ակտիվի ձեռքբերման, կառուցման կամ հիմնանորոգման վրա կատարվող 
ծախսերը (հազ. դրամ) 

  

(1,300.0) 

Ակտիվի ընդհանուր արժեքը (հազ. դրամ)   

Ծրագիրը (ծրագրերը), որի (որոնց) շրջանակներում իրականացվում է քաղաքականության միջոցառումը 
1080    Դատական ծառոյություններ 

Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը 
Դատաիրավական համակարգի գործունեության բարելավում 
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Աղյուսակ N 9 
 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2012 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 20-Ի N 1616-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ  
N 11 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ N 11.13 ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

 
 
 
 
 

Ծրագրային դասիչը 

  
1136 

  
ԱԾ03 

 
Անվանումը 
«Ավստրիական զարգացման գործակալություն» ընկերության աջակցությամբ իրականացվող «Հայաստանի 
Հանրապետությունում կարգավորիչ գիլյոտին» դրամաշնորհային ծրագիր 
 
Նկարագրությունը 
«Օրենսդրության կարգավորման ազգային կենտրոն» ԾԻԳ-ի պահպանում 

Քանակական  
  

  
   

Որակական   
  

Ժամկետայնության 
  

  
  

Տվյալ տարվա ՀՀ պետական բյուջեից ակտիվի ձեռքբերման, կառուցման կամ հիմնանորոգման վրա կատարվող ծախսերը 
(հազ. դրամ)   

136,558.8  

Ցուցանիշների փոփոխությունը 
(ավելացումները նշված են դրական նշանով, 

իսկ  նվազեցումները` փակագծերում) 

ոչ ֆինանսական  
ցուցանիշներ 

ֆինանսական 
ցուցանիշներ 

Չափորոշիչներ 

տարի տարի 
ՄԱՍ Բ: Կառավարչական հիմնարկի անմիջական գործունեության արդյունքները 
1. Անմիջականորեն մատուցվող ծառայությունների արդյունքային ցուցանիշները 
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Ակտիվի ընդհանուր արժեքը (հազ. դրամ)   
Ծրագիրը (ծրագրերը), որի (որոնց) շրջանակներում իրականացվում է քաղաքականության միջոցառումը 
1136      Ծառայությունների, ծրագրերի համակարգում 
Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը 
ՀՀ գործարար միջավայրին և շուկայական տնտեսության զարգացմանը խոչընդոտող դրույթների վերացման, պետության կողմից քաղաքացիներին 
մատուցվող ծառայությունների բարելավում և պարզեցում 
ՄԱՍ Գ: Նախարարի պատասխանատվության ներքո իրականացվող քաղաքականության միջոցառումների և ֆինանսական կառավարման արդյունքների 
ցուցանիշները 
1. Քաղաքականության միջոցառումներ 
1.1. Ծառայություններ 

Ծրագրային դասիչը 
 

1134 ԱԾ01 

Անվանումը 
Գյուղատնտեսության զարգացման միջազգային հիմնադրամի Գյուղական կարողությունների ստեղծման 
ծրագիր 
 
Նկարագրությունը 
Գյուղատնտեսության զարգացման միջազգային հիմնադրամի Գյուղական կարողությունների ստեղծման 
ծրագրի ընթացիկ ծախսեր 

Քանակական  Համակարգման (ղեկա-
վարման) ենթակա 
ծրագրերի թիվը 

 
  

  
  
  

Որակական ԲՎարկ N 817-AM,  ԳԿՍԾ - ընթացիկ ծախսեր  
Ժամկետայնության 
  

Ծրագրի սկիզբը  ̀04.05.2011 թ., ծրագրի ավարտը  ̀30.06.2015 թ.   
Տվյալ տարվա ՀՀ պետական բյուջեից ակտիվի ձեռքբերման, կառուցման կամ հիմնանորոգման վրա կատարվող 
ծախսերը (հազ. դրամ)   

(9,000.0) 

Ծրագիրը (ծրագրերը), որի (որոնց) շրջանակներում իրականացվում է քաղաքականության միջոցառումը 
1134       Գյուղական կարողությունների ստեղծման ծրագիր 
Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը 
Գյուղական տարածքներում տնտեսական ակտիվութան բարելավում 
Ծառայություն մատուցողի (մատուցողների) անվանումը 
«Գյուղական տարածքների տնտեսական զարգացման ԾԻԳ» պետական հիմնարկ 
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1.2. Տրանսֆերտներ 

Ծրագրային դասիչը 

1019 ԾՏ08 

Ներդրման անվանումը 
ՀՀ համայնքներում ջրագծերի, առողջապահության, կրթության, մշակույթի, հատուկ խնամքի և 
ենթակառուցվածքների ոլորտի վերականգնման և շինարարության աշխատանքներ 
 
Նկարագրությունը 
Հայաստանի սոցիալական ներդրումների հիմնադրամի երրորդ ծրագրի երկրորդ լրացուցիչ 
ֆինանսավորման ծրագրով նախատեսված ՀՀ համայնքներում ջրագծերի, առողջապահության, կրթության, 
մշակութային տների, ծերանոցների, մանկատների, հատուկ դպրոցների, մանկատների, հատուկ դպրոցների, 
մակապարտեզների և կոյուղու օբյեկտների հիմնանորոգում և շինարարություն 

Շահառուների քանակը   
Ծախսերը (հազ. դրամ)   26,953.5 
Ընտրության չափանիշները 
Համաձայն ՀՍՆՀ ղեկավար ձեռնարկի, որը ֆինանսավորման համաձայնագրի մաս է կազմում 
Ծրագիրը (ծրագրերը), որի (որոնց) շրջանակներում իրականացվում է քաղաքականության միջոցառումը 
1019     Սոցիալական ներդրումների կառավարման ծառայություններ 
Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը 
Սոցիալական ներդրումների արդյունավետ կառավարման արդյունքում ՀՀ աղքատ և խոցելի խմբերի կյանքի ստանդարտների բարձրացում, խրախուսում, 
արդյունավետության բարձրացում 

Ծրագրային դասիչը 

1134 ԾՏ01 

Ներդրման անվանումը 
Գյուղատնտեսության զարգացման միջազգային հիմնադրամի Գյուղական կարողությունների ստեղծման 
ծրագիր 
 
Նկարագրությունը 
Գյուղատնտեսության զարգացման միջազգային հիմնադրամի Գյուղական կարողությունների ստեղծման 
ծրագրի ոչ ֆինանսական ակտիվների ձեռքբերում 
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Շահառուների 
քանակը 

«Հայկական միրգ» 
ԲԲԸ (տնկարանի և 
այգիների հիմնում ՀՀ 
Տավուշի, Արա-
գածոտնի և Վայոց 
ձորի մարզերում), 
շահառուների թիվը` 
100 ընտանիք 

  
Ծախսերը (հազ. դրամ) 

  9,000.0  

Ընտրության չափանիշները 
Հիմնադրամ, որը կստեղծվի վարկային համաձայնագրի դրույթների համաձայն 

Ծրագիրը (ծրագրերը), որի (որոնց) շրջանակներում իրականացվում է քաղաքականության միջոցառումը 
11134    Գյուղական կարողությունների ստեղծման ծրագիր 

Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը 
Գյուղատնտեսական արտադրանքի ծավալների ավելացում  (ծախսերի կրճատում) 
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Աղյուսակ N 10 
 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2012 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 20-Ի N 1616-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ  
N 11 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ N 11.33 ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

 

 

 

Ծրագրային դասիչը 
 

1072 ԱԾ03 

Անվանումը 
ՀՀ Շիրակի, Լոռու և Արմավիրի մարզերի ջրամատակարարման ու ջրահեռացման համակարգերի մասնավոր 
կառավարման հայեցակարգերի մշակում 
 
Նկարագրությունը 
Գերմանիայի զարգացման բանկի աջակցությամբ ՀՀ Շիրակի  մարզի ջրամատակարարման և ջրահեռացման 
համակարգերի վերականգնման դրամաշնորհային ծրագրի համակարգում ու ղեկավարում  

Ցուցանիշների փոփոխությունը 
(ավելացումները նշված են դրական նշանով) 

ոչ ֆինանսական  
ցուցանիշներ 

ֆինանսական 
ցուցանիշներ 

Չափորոշիչներ 

տարի տարի 
ՄԱՍ Գ: Նախարարի պատասխանատվության ներքո իրականացվող քաղաքականության միջոցառումների և ֆինանսական կառավարման արդյունքների 
ցուցանիշները 
1. Քաղաքականության միջոցառումներ 
1.1. Ծառայություններ 
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Քանակական  Մշակված հայեցա-
կարգերի /ռազմավա-
րությունների քանակը 
(ընկերությունների 
թվով) 

 

        
Որակական Մշակված չէ      
Ժամկետայնության Մշակված չէ      

Տվյալ տարվա ՀՀ պետական բյուջեից ակտիվի ձեռքբերման, կառուցման կամ հիմնանորոգման վրա կատարվող 
ծախսերը (հազ. դրամ)  29,238.1  

Ծրագիրը (ծրագրերը), որի (որոնց) շրջանակներում իրականացվում է քաղաքականության միջոցառումը 
1072   Աջակցություն խմելու ջրի մատակարարման և ջրահեռացման ծառայություններին 
Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը 
Ջրային համակարգի արդյունավետության բարձրացում  
Ծառայություն մատուցողի (մատուցողների) անվանումը 
Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի գնումների գործընթացի արդյունքում հաղթող ճանաչված կազմակերպություններ 
1.8. Վարկերի տրամադրում 

Ծրագրային դասիչը 

1072 ՎՏ05 

Ներդրման անվանումը 
Ասիական բանկի աջակցությամբ իրականացվող ջրամատակարարման և ջրահեռացման ծրագիր 
 
Նկարագրությունը 
Ասիական բանկի աջակցությամբ իրականացվող ջրամատակարարման և ջրահեռացման վարկային 
ծրագրի շրջանակներում «Հայջրմուղկոյուղի» ՓԲԸ-ի համակարգի հիմնանորոգման նպատակով 
տրամադրվող ենթավարկ 

Քանակական  Տրամադրվող վարկերի քանակը   
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Ծախսերը (հազ. դրամ)   12,104.7  

Ընտրության չափանիշները 
«Հայջրմուղկոյուղի» ՓԲԸ` ՀՀ և ԱԶԲ-ի միջև կնքված վարկային համաձայնագրի համաձայն 

Ծրագիրը (ծրագրերը), որի (որոնց) շրջանակներում իրականացվում է քաղաքականության միջոցառումը 
Աջակցություն խմելու ջրի մատակարարման և ջրահեռացման ծառայություններին 

Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը 
Ջրային համակարգի արդյունավետության բարձրացում  
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Աղյուսակ N 11 
 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2012 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 20-Ի N 1616-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ  
N 11 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ N 11.22 ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐԸ 

 
 
 

 

Քանակական  Համաձայն ՀԲ-ի հետ համաձայնագրի դրույթների   

Տվյալ տարվա ՀՀ պետական բյուջեից ակտիվի ձեռքբերման, կառուցման կամ հիմնանորոգման վրա կատարվող 
ծախսերը (հազ. դրամ) 

 28,502.4 

Ակտիվի ծառայության կանխատեսվող 3 տարի   

Ցուցանիշների փոփոխությունը (ավելացումները 
նշված են դրական նշանով, իսկ նվազեցումները` 

փակագծերում) 
ոչ ֆինանսական  

ցուցանիշներ 
ֆինանսական 
ցուցանիշներ 

Չափորոշիչներ 

տարի տարի 
ՄԱՍ Բ: Կառավաչական հիմնարկի անմիջական գործունեության արդյունքները 
2. Հանրային սեփականության կառավարման արդյունքների ցուցանիշները 
2.1. Կարողությունների զարգացում 
2.1.1. Ֆիզիկական կապիտալ, կառավարչական հիմնարկի կողմից ուղղակիորեն օգտագործվող ակտիվներ (ակտիվների ձեռքբերում, կառուցում կամ 
հիմնանորոգում) 

Ծրագրային դասիչը 

     1001              ԿՀ03 

Ակտիվի անվանումը 
Վարչական սարքավորումների ձեռքբերում  
 
Նկարագրությունը 

Համակարգչային սարքավորումների ձեռքբերում ՀԲ Հայաստանի կառավարության ֆիսկալ կառավարման և հարկային 
պարտավորությունների կատարման կարողությունների բարելավման ծրագիր 
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ժամկետը 
Ակտիվի ընդհանուր արժեքը  (հազ. 
դրամ) 

Կիրառելի չէ   

Տվյալ բյուջետային տարվան 
նախորդող բյուջետային տարիների 
ընթացքում ակտիվի վրա կատարված 
ծախսերը (հազ. դրամ) 

Կիրառելի չէ    
  
  
  

Ակտիվն օգտագործող կազմակերպության անվանումը 
ՀՀ ֆինանսների նախարարություն  
Փոխարինվող ակտիվների նկարագրությունը    
Կիրառելի չէ 
Ազդեցությունը կազմակերպության կարողությունների զարգացման վրա, մասնավորապես`  

Քանակական, որակական, 
ժամկետայնության  և այլ 
չափորոշիչների փոփոխության վրա  

Ակտիվն անհրաժեշտ է 1001 ԱԾ10 քաղաքականության միջոցառման քանակական, որակական և ժամկետայնության 
ցուցանիշների ապահովման համար։ 

Ծախսային արդյունավետության 
բարելավման վրա 

Կիրառելի չէ 

Ծրագիրը (ծրագրերը), որի (որոնց) շրջանակներում իրականացվում է քաղաքականության միջոցառումը  

1018     Պետական ֆինանսական համակարգի բարեփոխումների իրականացման ծրագիր 

Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը 

Բարեփոխումների պահանջներին համապատասխանող կարողություններով հանրային հատվածի ծառայողների ապահովում 

Ծրագրային դասիչը 

1001 ԿՀ04 

Ակտիվի անվանումը 
Վարչական սարքավորումների ձեռքբերում 
 
Նկարագրությունը 
Համակարգչային սարքավորումների ձեռքբերում ՀԲ Հայաստանի հանրային ֆինանսական կառավարման 
հզորացման ծրագիր 

Քանակական  Համաձայն ՀԲ-ի հետ համաձայնագրի դրույթների     



 

MAR-1517.3 

24 

Տվյալ տարվա ՀՀ պետական բյուջեից ակտիվի ձեռքբերման, կառուցման կամ հիմնանորոգման վրա 
կատարվող ծախսերը (հազ. դրամ) 

  (21,777.4) 

Ակտիվի ծառայության կանխատեսվող 
ժամկետը 20 տարի 

              

Ակտիվի ընդհանուր արժեքը  (հազ. դրամ) Կիրառելի չէ         
Տվյալ բյուջետային տարվան նախորդող 
բյուջետային տարիների ընթացքում ակտիվի 
վրա կատարված ծախսերը (հազ. դրամ) Կիրառելի չէ 

              

Ակտիվն օգտագործող կազմակերպության անվանումը  
ՀՀ ֆինանսների նախարարություն 
Փոխարինվող ակտիվների նկարագրությունը  
Կիրառելի չէ 

Ազդեցությունը կազմակերպության կարողությունների զարգացման վրա, մասնավորապես`  
  
Քանակական, որակական, 
ժամկետայնության  և այլ չափորոշիչների 
փոփոխության վրա  

Ակտիվն անհրաժեշտ է 1001 ԱԾ10 քաղաքականության միջոցառման քանակական, որակական և 
ժամկետայնության ցուցանիշների ապահովման համար։ 
  
  
  
  

Ծախսային արդյունավետության 
բարելավման վրա 

Կիրառելի չէ 

Ծրագիրը (ծրագրերը), որի (որոնց) շրջանակներում իրականացվում է քաղաքականության միջոցառումը  
1018       Պետական ֆինանսական համակարգի բարեփոխումների իրականացման ծրագիր 
Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը  
  
Բարեփոխումների պահանջներին համապատասխանող կարողություններով հանրային հատվածի ծառայողների ապահովում 
 
ՄԱՍ Գ: Նախարարի պատասխանատվության ներքո իրականացվող քաղաքականության միջոցառումների և ֆինանսական կառավարման արդյունքների 
ցուցանիշները 
1. Քաղաքականության միջոցառումներ 
1.1. Ծառայություններ 
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Ծրագրային դասիչը 

1018 ԱԾ09 

Անվանումը 
ԱՄՆ կառավարության աջակցությամբ իրականացվող «Հազարամյակի մարտահրավեր» դրամաշնորհային 
ծրագիր   
  
Նկարագրությունը 
ՀՀ հանրային հատվածի ֆինանսական կառավարման բարեփոխումների մշակման և իրականացման 
խորհրդատվական ծառայությունների ձեռքբերում 

Քանակական   Խորհրդատվական ծառայություններ` ըստ 
դրամաշնորհային համաձայնագրի 

    

Որակական   Մշակված չէ     
Ժամկետայնության Մշակված չէ     
Մատուցվող ծառայության վրա կատարվող 
ծախսը (հազ. դրամ) 

  X 17,468.7 

Ծրագիրը (ծրագրերը), որի (որոնց) շրջանակներում իրականացվում է քաղաքականության միջոցառումը 
1018    Պետական ֆինանսական համակարգի բարեփոխումների իրականացման ծրագիր 

Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը 
Բարեփոխումների պահաջներին համապատասխանող կարողություններով հանրային հատվածի ծառայողների ապահովում 

Ծառայություն մատուցողի (մատուցողների) անվանումը 
ՀԲ-ի ընթացակարգերին համապատասխան կազմակերպված մրցույթներում հաղթած կազմակերպություններ 

Ծրագրային դասիչը 

1018 ԱԾ03 

Մատուցվող ծառայության անվանումը 
ՀԲ-ի աջակցությամբ իրականացվող Ազգային ժողովի քաղաքականության ձևավորման և հանրության հետ 
երկխոսության կարողությունների հզորացման դրամաշնորհային ծրագիր 
Նկարագրությունը 
ՀՀ հանրային հատվածի ֆինանսական կառավարման բարեփոխումների մշակման և իրականացման 
խորհրդատվական ծառայությունների ձեռքբերում 

Քանակական   Խորհրդատվական ծառայություններ` ըստ 
դրամաշնորհային համաձայնագրի 

    

Որակական   Մշակված չէ     
Ժամկետայնության Մշակված չէ     
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Մատուցվող ծառայության վրա կատարվող 
ծախսը (հազ. դրամ) 

  X 93,050.5 

Ծրագիրը (ծրագրերը), որի (որոնց) շրջանակներում իրականացվում է քաղաքականության միջոցառումը 
1018 Պետական ֆինանսական համակարգի բարեփոխումների իրականացման ծրագիր 

Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը 
Բարեփոխումների պահաջներին համապատասխանող կարողություններով հանրային հատվածի ծառայողների ապահովում 

Ծառայություն մատուցողի (մատուցողների) անվանումը 
ՀԲ-ի ընթացակարգերին համապատասխան կազմակերպված մրցույթներում հաղթած կազմակերպություններ 

Ծրագրային դասիչը 

1018 ԱԾ06 

Մատուցվող ծառայության անվանումը 
ՀԲ-ի աջակցությամբ իրականացվող Հանրային հատվածի հաշվապահական հաշվառման ստանդարտների երկրորդ 
ռազմավարության իրականացման դրամաշնորհային ծրագիր 
 
Նկարագրությունը 
ՀՀ հանրային հատվածի ֆինանսական կառավարման բարեփոխումների մշակման և իրականացման խորհրդատվական 
ծառայությունների ձեռքբերում 

Քանակական 
Խորհրդատվական ծառայություններ` ըստ դրամաշնորհային 
համաձայնագրի 

  

Որակական Մշակված չէ   
Ժամկետայնության Մշակված չէ   
Մատուցվող ծառայության վրա 
կատարվող ծախսը (հազ. դրամ)  

  
X 158,464.7 

Ծրագիրը (ծրագրերը), որի (որոնց) շրջանակներում իրականացվում է քաղաքականության միջոցառումը   
1018    Պետական ֆինանսական համակարգի բարեփոխումների իրականացման ծրագիր  
Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը 
Բարեփոխումների պահաջներին համապատասխանող կարողություններով հանրային հատվածի ծառայողների ապահովում  
Ծառայություն մատուցողի (մատուցողների) անվանումը 
ՀԲ-ի ընթացակարգերին համապատասխան կազմակերպված մրցույթներում հաղթած կազմակերպություններ  

Ծրագրային դասիչը Մատուցվող ծառայության անվանումը 
ՀԲ-ի աջակցությամբ իրականացվող էլեկտրոնային հասարակության և մրցունակության համար նորարարության ծրագիր 
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1018 ԱԾ07 

 
Նկարագրությունը  
ՀՀ հանրային հատվածի ֆինանսական կառավարման բարեփոխումների մշակման և իրականացման խորհրդատվական 
ծառայությունների ձեռքբերում 

Քանակական Խորհրդատվական ծառայություններ` ըստ դրամաշնորհային 
համաձայնագրի 

    

Որակական  Մշակված չէ     
Ժամկետայնության  Մշակված չէ     
Մատուցվող ծառայության վրա 
կատարվող ծախսը (հազ. դրամ)  

  X (300,000.0) 

Ծրագիրը (ծրագրերը), որի (որոնց) շրջանակներում իրականացվում է քաղաքականության միջոցառումը  
1018       Պետական ֆինանսական համակարգի բարեփոխումների իրականացման ծրագիր  
Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը 
Բարեփոխումների պահաջներին համապատասխանող կարողություններով հանրային հատվածի ծառայողների ապահովում 
Ծառայություն մատուցողի (մատուցողների) անվանումը 
ՀԲ-ի ընթացակարգերին համապատասխան կազմակերպված մրցույթներում հաղթած կազմակերպություններ  

Ծրագրային դասիչը 

1018 ԱԾ04 

Մատուցվող ծառայության անվանումը 
ՀԲ-ի աջակցությամբ իրականացվող Հայաստանի Հանրապետության կառավարության ֆիսկալ կառավարման  
կարողությունների բարելավման ծրագիր 
  
Նկարագրությունը  
ՀՀ հանրային հատվածի ֆինանսական կառավարման բարեփոխումների մշակման և իրականացման խորհրդատվական 
ծառայությունների ձեռքբերում  

Քանակական  Խորհրդատվական ծառայություններ` ըստ դրամաշնորհային 
համաձայնագրի 

    

Որակական  Մշակված չէ     
Ժամկետայնության Մշակված չէ     
Մատուցվող ծառայության վրա 
կատարվող ծախսը (հազ. դրամ) 

  X 95,625.4 

Ծրագիրը (ծրագրերը), որի (որոնց) շրջանակներում իրականացվում է քաղաքականության միջոցառումը 
1018     Պետական ֆինանսական համակարգի բարեփոխումների իրականացման ծրագիր 
Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը 
Բարեփոխումների պահաջներին համապատասխանող կարողություններով հանրային հատվածի ծառայողների ապահովում 
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Ծառայություն մատուցողի (մատուցողների) անվանումը 
ՀԲ-ի ընթացակարգերին համապատասխան կազմակերպված մրցույթներում հաղթած կազմակերպություններ 

Ծրագրային դասիչը 

1018 ԱԾ10 

Անվանումը 
ՀԲ-ի աջակցությամբ իրականացվող Հանրային հատվածի վերահսկողության  (Վերահսկիչ պալատի) կարողությունների 
զարգացման ծրագիր 
 
Նկարագրությունը  
ՀՀ հանրային հատվածի ֆինանսական կառավարման բարեփոխումների մշակման և իրականացման խորհրդատվական 
ծառայությունների ձեռքբերում 

Քանակական Խորհրդատվական ծառայություններ` ըստ վարկային համաձայնագրի 
Որակական  Մշակված չէ     
Ժամկետայնության Մշակված չէ     
Մատուցվող ծառայության վրա 
կատարվող ծախսը (հազ. դրամ) 

  X (73,925.9) 

Ծրագիրը (ծրագրերը), որի (որոնց) շրջանակներում իրականացվում է քաղաքականության միջոցառումը 
1018     Պետական ֆինանսական համակարգի բարեփոխումների իրականացման ծրագիր 
Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը 
Բարեփոխումների պահաջներին համապատասխանող կարողություններով հանրային հատվածի ծառայողների ապահովում 
Ծառայություն մատուցողի (մատուցողների) անվանումը 
ՀԲ-ի ընթացակարգերին համապատասխան կազմակերպված մրցույթներում հաղթած կազմակերպություններ 

Ծրագրային դասիչը 

1018 ԱԾ11 

Անվանումը 
ՀԲ-ի աջակցությամբ իրականացվող   ՀՀ ֆինանսների նախարարության կարողությունների զարգացման  ծրագիր 
 
Նկարագրությունը 
ՀՀ հանրային հատվածի ֆինանսական կառավարման բարեփոխումների մշակման և իրականացման խորհրդատվական 
ծառայությունների ձեռքբերում 

Քանակական   Խորհրդատվական ծառայություններ` ըստ վարկային 
համաձայնագրի 

    

Որակական   Մշակված չէ     
Ժամկետայնության Մշակված չէ     
Մատուցվող ծառայության վրա 
կատարվող ծախսը (հազ. դրամ) 

  X (49,026.8) 

Ծրագիրը (ծրագրերը), որի (որոնց) շրջանակներում իրականացվում է քաղաքականության միջոցառումը 
1018     Պետական ֆինանսական համակարգի բարեփոխումների իրականացման ծրագիր 
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Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը 
Բարեփոխումների պահաջներին համապատասխանող կարողություններով հանրային հատվածի ծառայողների ապահովում 
Ծառայություն մատուցողի (մատուցողների) անվանումը 
ՀԲ-ի ընթացակարգերին համապատասխան կազմակերպված մրցույթներում հաղթած կազմակերպություններ 

Ծրագրային դասիչը 

1018 ԱԾ12 

Անվանումը 
ՀԲ-ի աջակցությամբ իրականացվող Հայաստանի կառավարության կարգավորող բարեփոխումների գրասենյակի 
կարողությունների զարգացման  դրամաշնորհային ծրագիր 
 
Նկարագրությունը 
ՀՀ հանրային հատվածի ֆինանսական կառավարման բարեփոխումների մշակման և իրականացման խորհրդատվական 
ծառայությունների ձեռքբերում 

Քանակական   Խորհրդատվական ծառայություններ` ըստ դրամաշնորհային 
համաձայնագրի 

    

Որակական   Մշակված չէ     
Ժամկետայնության Մշակված չէ     
Մատուցվող ծառայության վրա 
կատարվող ծախսը (հազ. դրամ) 

  X (58,607.7) 

Ծրագիրը (ծրագրերը), որի (որոնց) շրջանակներում իրականացվում է քաղաքականության միջոցառումը 
1018 Պետական ֆինանսական համակարգի բարեփոխումների իրականացման ծրագիր 
Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը 
Բարեփոխումների պահաջներին համապատասխանող կարողություններով հանրային հատվածի ծառայողների ապահովում 
Ծառայություն մատուցողի (մատուցողների) անվանումը 
ՀԲ-ի ընթացակարգերին համապատասխան կազմակերպված մրցույթներում հաղթած կազմակերպություններ 

Ծրագրային դասիչը 

1018 ԱԾ13 

Անվանումը 
ՀԲ-ի աջակցությամբ իրականացվող  Հայաստանի հանրային ֆինանսական կառավարման հզորացման դրամաշնորհային 
ծրագիր 
  
Նկարագրությունը  
ՀՀ հանրային հատվածի ֆինանսական կառավարման բարեփոխումների մշակման և իրականացման խորհրդատվական 
ծառայությունների ձեռքբերում 

Քանակական 
  

Խորհրդատվական ծառայություններ` ըստ դրամաշնորհային 
համաձայնագրի 

    

Որակական Մշակված չէ     
Ժամկետայնության Մշակված չէ     
Մատուցվող ծառայության վրա 
կատարվող ծախսը (հազ. դրամ) 

  X (166,181.5) 

Ծրագիրը (ծրագրերը), որի (որոնց) շրջանակներում իրականացվում է քաղաքականության միջոցառումը 
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1018     Պետական ֆինանսական համակարգի բարեփոխումների իրականացման ծրագիր 
Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը 
Բարեփոխումների պահաջներին համապատասխանող կարողություններով հանրային հատվածի ծառայողների ապահովում 
Ծառայություն մատուցողի (մատուցողների) անվանումը 
ՀԲ-ի ընթացակարգերին համապատասխան կազմակերպված մրցույթներում հաղթած կազմակերպություններ 

1.5. Այլ կառավարչական հիմնարկների կարողությունների զարգացում 
1.5.1. Այլ պետական կառավարչական հիմնարկի կարողությունների զարգացում 

Ծրագրային դասիչը 

1018 ԿՊ01 

Ակտիվի անվանումը 
Վարչական և համակարգչային սարքավորումներ 
  
Նկարագրությունը  
ՀԲ-ի աջակցությամբ իրականացվող Պետական հատվածի բարեփոխումների երկրորդ ծրագրի շրջանակներում 
սարքավորումների ձեռքբերում 

Քանակական   Մշակված չէ     
Տվյալ տարվա ՀՀ պետական բյուջեից ակտիվի ձեռքբերման, կառուցման կամ հիմնանորոգման վրա 
կատարվող ծախսերը (հազ. դրամ) 

  (150,000.0) 

Ակտիվի ծառայության 
կանխատեսվող ժամկետը Մինչև 5 տարի 

  

Ակտիվի ընդհանուր արժեքը  (հազ. 
դրամ) Համաձայն գնումների պլանի 

   

Տվյալ բյուջետային տարվան 
նախորդող բյուջետային տարի 
ների ընթացքում ակտիվի վրա 
կատարված ծախսերը (հազ. դրամ) Մշակված չէ 

   

Ազդեցությունը կազմակերպության կարողությունների զարգացման վրա, մասնավորապես`   
Քանակական, որակական, ժամկետայնության  և այլ 
չափորոշիչների փոփոխության վրա  

Մշակված չէ 

Ծախսային արդյունավետության բարելավման վրա Մշակված չէ 
Ծրագիրը (ծրագրերը), որի (որոնց) շրջանակներում իրականացվում է քաղաքականության միջոցառումը 
1018       Պետական ֆինանսական համակարգի բարեփոխումների իրականացման ծրագիր 
Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը 
Հանրային հատվածի ծառայողներին բարեփոխումների պահանջներին համապատասխանող կարողություններով ապահովում 

Ծրագրային դասիչը Ակտիվի անվանումը 
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1018 ԿՊ04 

Վարչական և համակարգչային սարքավորումներ 
 
Նկարագրությունը  
ՀԲ-ի աջակցությամբ իրականացվող Ազգային ժողովի քաղաքականության ձևավորման և հանրության հետ երկխոսության 
կարողությունների հզորացման ծրագրի շրջանակներում սարքավորումների ձեռքբերում  

Քանակական   Մշակված չէ     
Տվյալ տարվա ՀՀ պետական բյուջեից ակտիվի ձեռքբերման, կառուցման կամ հիմնանորոգման վրա 
կատարվող ծախսերը (հազ. դրամ) 

  9,345.6 

Ակտիվի ծառայության 
կանխատեսվող ժամկետը Մինչև 5 տարի 

  

Ակտիվի ընդհանուր արժեքը  (հազ. 
դրամ) Համաձայն գնումների պլանի 

  

Տվյալ բյուջետային տարվան 
նախորդող բյուջետային տարի- 
ների ընթացքում ակտիվի վրա 
կատարված ծախսերը (հազ. դրամ) Մշակված չէ 

  

Ազդեցությունը կազմակերպության կարողությունների զարգացման վրա, մասնավորապես` 
Քանակական, որակական, 
ժամկետայնության  և այլ 
չափորոշիչների փոփոխության 
վրա  

Մշակված չէ 

Ծախսային արդյունավետության 
բարելավման վրա 

Մշակված չէ 

Ծրագիրը (ծրագրերը), որի (որոնց) շրջանակներում իրականացվում է քաղաքականության միջոցառումը   
1018      Պետական ֆինանսական համակարգի բարեփոխումների իրականացման ծրագիր 
Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը 
Հանրային հատվածի ծառայողներին բարեփոխումների պահանջներին համապատասխանող կարողություններով ապահովում 

Ծրագրային դասիչը 

1018 ԿՊ05 

Ակտիվի անվանումը 
Վարչական և համակարգչային սարքավորումներ  
 
Նկարագրությունը 
ՀԲ-ի աջակցությամբ իրականացվող հարկային վարչարարության արդիականացման  ծրագրի շրջանակներում 
սարքավորումների ձեռքբերում 



 

MAR-1517.3 

32 

Քանակական  Մշակված չէ     
Տվյալ տարվա ՀՀ պետական բյուջեից ակտիվի ձեռքբերման, կառուցման կամ հիմնանորոգման վրա 
կատարվող ծախսերը (հազ. դրամ) 

  (350,000.0) 

Ակտիվի ծառայության կանխատեսվող ժամկետը Մինչև 5 տարի               
Ակտիվի ընդհանուր արժեքը  (հազ. դրամ) Համաձայն գնումների պլանի         
Տվյալ բյուջետային տարվան նախորդող բյուջետային տարիների 
ընթացքում ակտիվի վրա կատարված ծախսերը (հազ. դրամ) Մշակված չէ 

              

Ազդեցությունը կազմակերպության կարողությունների զարգացման վրա, մասնավորապես`        
Քանակական, որակական, ժամկետայնության  և այլ 
չափորոշիչների փոփոխության վրա  

Մշակված չէ 

Ծախսային արդյունավետության բարելավման վրա Մշակված չէ 
Ծրագիրը (ծրագրերը), որի (որոնց) շրջանակներում իրականացվում է քաղաքականության միջոցառումը  
1018        Պետական ֆինանսական համակարգի բարեփոխումների իրականացման ծրագիր 
Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը 
Հանրային հատվածի ծառայողներին բարեփոխումների պահանջներին համապատասխանող կարողություններով ապահովում 

Ծրագրային դասիչը 

1018 ԿՊ06 

Ակտիվի անվանումը  
Վարչական և համակարգչային սարքավորումներ 
 
Նկարագրությունը 
ՀԲ-ի աջակցությամբ իրականացվող Հանրային հատվածի հաշվապահական հաշվառման ստանդարտների երկրորդ 
ռազմավարության իրականացման դրամաշնորհային ծրագրի շրջանակներում սարքավորումների ձեռքբերում 

Քանակական   Մշակված չէ     
Տվյալ տարվա ՀՀ պետական բյուջեից ակտիվի ձեռքբերման, կառուցման կամ հիմնանորոգման վրա 
կատարվող ծախսերը (հազ. դրամ) 

  11,597.8 

Ակտիվի ծառայության կանխատեսվող ժամկետը Մինչև 5 տարի               
Ակտիվի ընդհանուր արժեքը  (հազ. դրամ) Համաձայն գնումների պլանի         
Տվյալ բյուջետային տարվան նախորդող բյուջետային 
տարիների ընթացքում ակտիվի վրա կատարված 
ծախսերը (հազ. դրամ) Մշակված չէ 

              

Ազդեցությունը կազմակերպության կարողությունների զարգացման վրա, մասնավորապես`        
Քանակական, որակական, ժամկետայնության  և այլ 
չափորոշիչների փոփոխության վրա  

Մշակված չէ 

Ծախսային արդյունավետության բարելավման վրա Մշակված չէ 
Ծրագիրը (ծրագրերը), որի (որոնց) շրջանակներում իրականացվում է քաղաքականության միջոցառումը  
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1018      Պետական ֆինանսական համակարգի բարեփոխումների իրականացման ծրագիր 
Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը 
Հանրային հատվածի ծառայողներին բարեփոխումների պահանջներին համապատասխանող կարողություններով ապահովում 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Աղյուսակ  N 12 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2012 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 20-Ի N 1616-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ  
N 11 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ N11.9 ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐԸ 

 

Ցուցանիշների փոփոխությունը  
(ավելացումները նշված են դրական նշանով, իսկ 

նվազեցումները՝ փակագծերում) 
 Չափորոշիչներ 

ոչ ֆինանսական 
ցուցանիշներ 

ֆինանսական 
ցուցանիշներ 
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տարի տարի 
ՄԱՍ Գ: Նախարարի պատասխանատվության ներքո իրականացվող քաղաքականության միջոցառումների և ֆինանսական կառավարման արդյունքների 
ցուցանիշները  
1. Քաղաքականության միջոցառումներ 
1.1. Ծառայություններ 

Ծրագրային դասիչը 

1053 ԱԾ01 

Մատուցվող ծառայության անվանումը 
Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Ոչ վարակիչ հիվանդությունների կանխարգելման և 
վերահսկման ծրագիր 
  
Նկարագրությունը 
Հեմատոլոգիական կենտրոնի կառուցում, ուռուցքաբանության նոր ռադիոճառագայթային կարողությունների 
զարգացում: Վանաձորի բժշկական կենտրոնի նոր շենքի կառուցում,ժամանակակից սարքավորումների 
ձեռքբերում 

Քանակական  Համաձայն Համաշխարհային բանկի պահանջների     
Որակական  Մշակված չէ     
Ժամկետայնության Մշակված չէ     
Մատուցվող ծառայության վրա կատարվող 
ծախսը (հազ. դրամ) 

  X (1,400,000.0) 

Ծրագիրը (ծրագրերը), որի (որոնց) շրջանակներում իրականացվում է քաղաքականության միջոցառումը 
1053 Առողջապահության համակարգի արդիականացման և արդյունավետության բարձրացման ծառայություններ 
Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը 
Բուժօգնության և ծառայությունների որակի ու մատչելիության բարձրացում 
Ծառայություն մատուցողի (մատուցողների) անվանումը  
«Առողջապահական  ծրագրերի իրականացման գրասենյակ» պետական հիմնարկ 

Ծրագրային դասիչը 

1053 ԱԾ06 

Մատուցվող ծառայության անվանումը  
ՀԲ-ի աջակցությամբ իրականացվող Առողջապահական համակարգի արդիականացման  երկրորդ ծրագիր 
  
Նկարագրությունը 
Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ առողջության առաջնային պահպանման օղակում ընտանեկան 
բժշկության համակարգի ներդրում, մարզային հիվանդանոցային համակարգերի օպտիմալացում և 
արդիականացում, շարունակել կառավարության ինստիտուցիոնալ կարողությունների ամրապնդումն ու 
աջակցել բժշկական կրթության համակարգի բարեփոխմանը 

Քանակական   Խորհրդատվական ծառայություններ` ըստ 
դրամաշնորհային համաձայնագրի 
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Որակական   Մշակված չէ     
Ժամկետայնության Մշակված չէ     
Մատուցվող ծառայության վրա կատարվող 
ծախսը (հազ. դրամ) 

  X 2,997.0 

Ծրագիրը (ծրագրերը), որի (որոնց) շրջանակներում իրականացվում է քաղաքականության միջոցառումը 
1053     Առողջապահության համակարգի արդիականացման և արդյունավետության բարձրացման ծառայություններ 

Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը 
Բուժօգնության և ծառայությունների որակի ու մատչելիության բարձրացում 

Ծառայություն մատուցողի (մատուցողների) անվանումը 
«Առողջապահական  ծրագրերի իրականացման գրասենյակ» պետական հիմնարկ 

 

 

 

 

 

Աղյուսակ  N 13  
 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2012 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 20-Ի N 1616-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ  
N 11 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ N 11.15 ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

  

Ցուցանիշների փոփոխությունը  
(ավելացումները նշված են դրական նշանով, իսկ 

նվազեցումները` փակագծերում) 
Չափորոշիչներ 

ոչ ֆինանսական 
ցուցանիշներ 

ֆինանսական 
ցուցանիշներ 
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տարի տարի 
ՄԱՍ Գ: Նախարարի պատասխանատվության ներքո իրականացվող քաղաքականության միջոցառումների և ֆինանսական կառավարման արդյունքների 
ցուցանիշները 
1. Քաղաքականության միջոցառումներ 
1.4. Ներդրումներ լիազոր կառավարման ներքո գտնվող պետական կազմակերպություններում  

Ծրագրային դասիչը 

1167 ԵԿ05 

Ներդրման անվանումը 
Ներդրումներ  «Բարձրավոլտ էլեկտրական ցանցեր» ՓԲԸ-ում 
 
Նկարագրությունը 
«Վանաձոր-1» ենթակայանի վերականգնում 

Ծախսերը (հազ. դրամ)   102,166.0  
Կազմակերպությունը, որտեղ կատարվում է ներդրումը  
«Բարձրավոլտ էլեկտրական ցանցեր» ՓԲԸ 
Ներդրման հիմնավորումը, մասնավորապես, ազդեցությունը կարողությունների վրա`  
Քանակական, որակական, 
ժամկետայնության  և այլ չափորոշիչների 
փոփոխության վրա  

Ակտիվն անհրաժեշտ է, որպեսզի ապահովվեն 1167 ԱԾ01 քաղաքականության միջոցառման գծով քանակական, 
որակական և ժամկետային ցուցանիշները: 

Ծախսային արդյունավետության 
բարելավման վրա 

  

Ծրագիրը (ծրագրերը), որի (որոնց) շրջանակներում իրականացվում է քաղաքականության միջոցառումը 
1167      Էլեկտրաէներգետիկական օբյեկտների կառուցման, վերականգնման և վերանորոգման ծրագիր      ԱԾ01 
Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը 
Էլեկտրաէներգետիկ համակարգի հուսալիության բարձրացում, էլեկտրաէներգիայի անխափան մատակարարման ապահովում  
1.8.  Վարկերի տրամադրում 

Ներդրման անվանումը 
Ծրագրային դասիչը Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող «Գյումրի-2» ենթակայանի 

վերականգնման ծրագիր 
Նկարագրությունը 1167 ՎՏ03 
«Գյումրի-2» ենթակայանի վերականգնում 

Քանակական  Տրամադրվող վարկերի քանակը   
Ծախսերը (հազ. դրամ)    (1,024,546.3) 
Ընտրության չափանիշները 
«Բարձրավոլտ էլեկտրական ցանցեր» ՓԲԸ 
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Ծրագիրը (ծրագրերը), որի (որոնց) շրջանակներում իրականացվում է քաղաքականության միջոցառումը 
1167      Էլեկտրաէներգետիկական օբյեկտների կառուցման, վերականգնման և վերանորոգման ծրագիր  
Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը 
Էլեկտրաէներգետիկ համակարգի հուսալիության բարձրացում, էլեկտրաէներգիայի անխափան մատակարարման ապահովում  

Ծրագրային դասիչը 

1167 ՎՏ04 

Ներդրման անվանումը 
Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող «Գյումրի-2» ենթակայանի 
վերականգնման ծրագիր 
 
Նկարագրությունը 
«Գյումրի-2» ենթակայանի վերականգնում, «Բարձրավոլտ էլեկտրական ցանցեր» ՓԲԸ-ի կանոնադրական 
կապիտալի համալրում 

Քանակական  Տրամադրվող վարկերի քանակը   
Ծախսերը (հազ. դրամ)   1,024,546.3  
Ընտրության չափանիշները 
«Բարձրավոլտ էլեկտրական ցանցեր» ՓԲԸ 
Ծրագիրը (ծրագրերը), որի (որոնց) շրջանակներում իրականացվում է քաղաքականության միջոցառումը 
1167      էլեկտրաէներգետիկական օբյեկտների կառուցման, վերականգնման և վերանորոգման ծրագիր  
Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը 
Էլեկտրաէներգետիկ համակարգի հուսալիության բարձրացում, էլեկտրաէներգիայի անխափան մատակարարման ապահովում  

 

Աղյուսակ  N 14 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2012 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 20-Ի N 1616-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ  
N 11 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ N 11.12 ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՆ ՈՒ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐԸ 

 

Ցուցանիշների փոփոխությունը   
(ավելացումները նշված են դրական նշանով,  

իսկ նվազեցումները՝ փակագծերում)                                                                               
ոչ ֆինանսական 

ցուցանիշներ 
ֆինանսական ցուցանիշներ 

Չափորոշիչներ 

տարի տարի 
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ՄԱՍ Գ: Նախարարի պատասխանատվության ներքո իրականացվող քաղաքականության միջոցառումների և ֆինանսական կառավարման արդյունքների 
ցուցանիշները 
1. Քաղաքականության միջոցառումներ 
1.1 .Ծառայություններ 

Ծրագրային դասիչը 

1128 ԱԾ01 

Անվանումը 
Օտարերկրյա պետություններում և միջազգային կազմակերպություններում հավատարմագրված ՀՀ դիվանագիտական 
ծառայության մարմինների նպատակների և խնդիրների իրագործում  
 
Նկարագրությունը 
Արտաքին գործերի բնագավառում ՀՀ կառավարության քաղաքականության իրականացման դիվանագիտական 
գործունեություն օտարերկրյա պետություններում և միջազգային կազմակերպություններում  

Մատուցվող ծառայության վրա կատարվող ծախսը (հազ. դրամ) X (51,000.0) 
Ծրագիրը (ծրագրերը), որի (որոնց) շրջանակներում իրականացվում է քաղաքականության միջոցառումը  
1128          ՀՀ արտաքին քաղաքականության իրականացում օտարերկրյա պետություններում և միջազգային կազմակերպություններում 
Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը 
ՀՀ անվտանգության ապահովման, հարաճուն զարգացման և տնտեսական առաջընթացի համար արտաքին պայմանների բարելավում 
Ծառայություն մատուցողի (մատուցողների) անվանումը 
Օտարերկրյա պետություններում գործող ՀՀ դիվանագիտական ծառայության մարմիններ 
ՄԱՍ Գ: Նախարարի պատասխանատվության ներքո իրականացվող քաղաքականության միջոցառումների և ֆինանսական կառավարման արդյունքների 
ցուցանիշները 
1. Քաղաքականության միջոցառումներ 
1.1. Ծառայություններ 

Ծրագրային դասիչը 

1128 ԱԾ 01 

Անվանումը 
Օտարերկրյա պետություններում և միջազգային կազմակերպություններում հավատարմագրված ՀՀ դիվանագիտական 
ծառայության մարմինների նպատակների և խնդիրների իրագործում 

  
Նկարագրությունը 
Արտաքին գործերի բնագավառում ՀՀ կառավարության քաղաքականության իրականացման դիվանագիտական 
գործունեություն օտարերկրյա պետություններում և միջազգային կազմակերպություններում  

Քանակական  Օտարերկրյա պետություններում գործող դիվանագիտական 
ծառայության մարմիններում  ̀ՀՀ դեսպանությունների, 
հյուպատոսական հիմնարկների և միջազգային կազմակեր-
պություններում ՀՀ մշտական ներկայացուցչություւնների 
(բացառությամբ մասնագիտացված միջազգային կազմա-
կերպությունների) թիվը 

57  
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Որակական Մշակված չէ   
Ժամկետայնության Մշակված չէ   
Մատուցվող ծառայության վրա կատարվող ծախսը (հազ. դրամ)  198,174.0 
Ծրագիրը (ծրագրերը), որի (որոնց) շրջանակներում իրականացվում է քաղաքականության միջոցառումը 
ՀՀ արտաքին քաղաքականության իրականացում օտարերկրյա պետություններում և միջազգային կազմակերպություններում 
Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը 
ՀՀ անվտանգության ապահովման, հարաճուն զարգացման և տնտեսական առաջընթացի համար արտաքին պայմանների բարելավում  
Ծառայություն մատուցողի (մատուցողների) անվանումը 
Օտարերկրյա պետություններում գործող ՀՀ դիվանագիտական ծառայության մարմիններ 
2.1. Կարողությունների զարգացում 
2.1.1. Ֆիզիկական կապիտալ, կառավարչական հիմնարկի կողմից ուղղակիորեն օգտագործվող ակտիվներ (ակտիվների ձեռքբերում, կառուցում կամ հիմնանորոգւմ) 

Ծրագրային դասիչը 

1128 ԿՀ02 

Անվանումը 
Վարչական սարքավորումներ 

  
Նկարագրությունը  
Կահույքի, սարքավորումների, համակարգիչների և նրանց ուղեկցող սարքավորումների ձեռքբերում 

Քանակական  Կահույքի, սարքավորումների, համակարգիչների և նրանց 
ուղեկցող սարքավորումների ձեռքբերում   

Ակտիվի ձեռքբերման, կառուցման կամ հիմնանորոգման վրա կատարվող ծախսերը (հազ. դրամ)  4,112.1 
Ակտիվի ծառայության կանխատեսվող ժամկետը Մշակված չէ   
Ակտիվի ընդհանուր արժեքը (հազ.դրամ) Մշակված չէ   
Տվյալ բյուջետային  տարվան նախորդող 
բյուջետային տարիների ընթացքում ակտիվի վրա 
կատարված ծախսերը (հազ. դրամ) 

Կիրառելի չէ 
 4,112.1 

Ակտիվն օգտագործող կազմակերպության անվանումը 
Օտարերկրյա պետություններում գործող ՀՀ դիվանագիտական ծառայության մարմիններ 
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Աղյուսակ N 15  
 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2012 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 20-Ի N 1616-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ  
N 11 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ N 11.19 ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

  

Ցուցանիշների փոփոխությունը  
(նվազեցումները նշված են փակագծերում) 

ոչ ֆինանսական 
ցուցանիշներ 

ֆինանսական 
ցուցանիշներ 

Չափորոշիչներ 

տարի տարի 
ՄԱՍ Գ: Նախարարի պատասխանատվության ներքո իրականացվող քաղաքականության միջոցառումների և ֆինանսական կառավարման արդյունքների 
ցուցանիշները 
1. Քաղաքականության միջոցառումներ 
1.1. Ծառայություններ 
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Ծրագրային դասիչը 

1011 ԱԾ01 

Անվանումը 
Ընտանեկան նպաստի և միանվագ դրամական օգնության ծրագրի իրականացման ապահովում 
  
Նկարագրությունը 
 Ընտանեկան նպաստների ծրագրի իրականացման ուղեկցման ծախսերի իրականացում, նպաստների վճարման 
ծառայությունների ձեռքբերում, ինչպես նաև համապատասխան ձևերի ու ձևաթղթերի տպագրում 
Ընտանեկան նպաստ և միանվագ դրամական օգնություն ստացող 
քաղաքացիների թիվը, որոնց մատուցվում են փոստային 
ծառայություններ  

(254.0) 
 

Քանակական 

Նպաստների  նշանակման համար անհրաժեշտ ձևաթղթերի թիվը   
Որակական Մշակված չէ   
Ժամկետայնության Մշակված չէ   
Մատուցվող ծառայության վրա կատարվող ծախսը (հազ. դրամ) x (50,000.0) 

Ծրագիրը (ծրագրերը), որի (որոնց) շրջանակներում իրականացվում է քաղաքականության միջոցառումը 
1011     Անապահով սոցիալական խմբերին աջակցության ծրագիր 
Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը 
Աղքատ ընտանիքների կենսամակարդակի բարձրացման միջոցառումների իրականացում 
Ծառայություն մատուցողի (մատուցողների) անվանումը 
«Գնումների մասին»  ՀՀ օրենքի համաձայն ընտրված կազմակերպություններ 

 
 

Աղյուսակ N 16  
 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2012 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 20-Ի N 1616-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ  
N 11 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ N 11.19 ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

 
Ցուցանիշների փոփոխությունը (նվազեցումները 

նշված են փակագծերում) 
ոչ ֆինանսական 

ցուցանիշներ 
ֆինանսական 
ցուցանիշներ 

Չափորոշիչներ 

տարի տարի 
ՄԱՍ Գ: Նախարարի պատասխանատվության ներքո իրականացվող քաղաքականության միջոցառումների և ֆինանսական կառավարման արդյունքների ցուցանիշները 
1.Քաղաքականության միջոցառումներ 
1.1. Ծառայություններ  
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Ծրագրային դասիչը 

1102 ԱԾ02 

Անվանումը 
Պետական կենսաթոշակների տրամադրման և տեղեկատվական միասնակսն համակարգերի սպասարկման ծառայություններ 
   
Նկարագրությունը 
Սպայական անձնակազմի, շարքային զինծառայողների և նրանց ընտանիքների անդամների կենսաթոշակների, աշխատանքային և սոցիալական  
կենսաթոշակների, ՀՀ օրենքով  նշանակված կենսաթոշակների տրամադրման տեղակատվական սպասարկում և շահագործում, վճարման 
ծառայությունների ձեռքբերում և համապատասխան ձևերի ու ձևաթղթերի տպագրում 

Քանակական 

Սոցիալական ապահովության ոլորտում անհատական (անձնավորված) հաշվառման, 
կենսաթոշակառուների հաշվառման միասնական տեղեկատվական համակարգի և զինվորական 
կենսաթոշակառուների տեղեկատվական բազաների թիվը 

  

    Կենսաթոշակառուների թիվը, որոնց մատուցվում է վճարման ծառայություններ              (373.0)  
    Կենսաթոշակի նշանակման և վճարման համար անհրաժեշտ ձևաթղթերի թիվը   
Որակական Մշակված չէ   
Ժամկետայնության Մշակված չէ   
Մատուցվող ծառայության վրա կատարվող ծախսը (հազ. դրամ) x (140,000.0) 
Ծրագիրը (ծրագրերը), որի (որոնց) շրջանակներում իրականացվում է քաղաքականության միջոցառումը 
1102    Կենսաթոշակային ապահովության ծրագիր 
Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը 
Կենսաթոշակառուների կենսամակարդակի բարձրացում 
Ծառայություն մատուցողի (մատուցողների) անվանումը 
 Բանկեր, վճարահաշվարկային կազմակերպություններ և «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքով ընտրված կազմակերպություն 

 

Աղյուսակ N 17 
 

  
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2012 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 20-Ի N 1616-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ N 11 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ N 11.19 ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ 

ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

Ցուցանիշների փոփոխությունը 
(նվազեցումները նշված են 

փակագծերում) 
ոչ ֆինանսական 
ցուցանիշներ 

ֆինանսական 
ցուցանիշներ 

Չափորոշիչներ 

 տարի   տարի  
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ՄԱՍ Գ: Նախարարի պատասխանատվության ներքո իրականացվող քաղաքականության միջոցառումների և ֆինանսական կառավարման արդյունքների 
ցուցանիշները 
1. Քաղաքականության միջոցառումներ 
1.2. Տրանսֆերտներ  

Ծրագրային դասիչը 

1088 ԾՏ01 

 Տրանսֆերտների անվանումը 
Գործազրկության նպաստ 

  
Նկարագրությունը 
Գործազրկության նպաստի  տրամադրում գործազուրկի կարգավիճակ ունեցող քաղաքացիներին 

Շահառուների քանակը Նպաստառու գործազուրկների թիվը (2,407.0)  
Գումարը (հազ. դրամ)  (520,000.0) 

Տրանսֆերտի վճարման հաճախականությունը յուրաքանչյուր 
ամիսը մեկ անգամ 

 

Շահառուների ընտրության չափանիշները 
Գործազուրկի կարգավիճակ և առնվազն մեկ տարվա ապահովագրական ստաժ ունենալը  
Ծրագիրը (ծրագրերը), որի (որոնց) շրջանակներում իրականացվում է քաղաքականության միջոցառումը  
1088     Զբաղվածության ծրագիր 
Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը 
Գործազրկության մակարդակի նվազեցում 

 

Աղյուսակ N 18 
  
 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2012 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 20-Ի N 1616-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ N 11 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ N 11.19 ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ 
ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

Ցուցանիշների փոփոխությունը 
(նվազեցումները նշված են փակագծերում) 

ոչ ֆինանսական 
ցուցանիշներ 

ֆինանսական 
ցուցանիշներ 

Չափորոշիչներ 

տարի տարի 
ՄԱՍ Գ: Նախարարի պատասխանատվության ներքո իրականացվող քաղաքականության միջոցառումների և ֆինանսական կառավարման արդյունքների 
ցուցանիշները 
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1. Քաղաքականության միջոցառումներ 
1.2. Տրանսֆերտներ 

Ծրագրային դասիչը 
1068 ԾՏ02 

Տրանսֆերտների անվանումը 
Երեխայի ծննդյան միանվագ նպաստ  

  
Նկարագրությունը 
Երեխայի ծննդյան կապակցությամբ լրացուցիչ ծախսերի մասնակի հատուցում 

Շահառուների քանակը Նորածինների թիվը (745.0)  
Գումարը (հազ. դրամ)  (80,000.0) 
Տրանսֆերտի վճարման հաճախականությունը միանվագ  
Շահառուների ընտրության չափանիշները 
Երեխայի ծնունդը 
Ծրագիրը (ծրագրերը), որի (որոնց) շրջանակներում իրականացվում է քաղաքականության միջոցառումը  
1068      Ժողովրդագրական վիճակի բարելավման ծրագիր 
Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը 
Ժողովրդագրական վիճակի բարելավում 

 

 

 
Աղյուսակ N 19  

  
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2012 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 20-Ի N 1616-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ  

N 11 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ N 11.19 ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 
 

Ցուցանիշների փոփոխությունը 
(նվազեցումները նշված են փակագծերում) 

ոչ ֆինանսական 
ցուցանիշներ 

ֆինանսական 
ցուցանիշներ 

Չափորոշիչներ 

տարի տարի 
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ՄԱՍ Գ: Նախարարի պատասխանատվության ներքո իրականացվող քաղաքականության միջոցառումների և ֆինանսական կառավարման արդյունքների 
ցուցանիշները 
1. Քաղաքականության միջոցառումներ 
1.2. Տրանսֆերտներ 

Ծրագրային դասիչը 

1011 ԾՏ01 

Տրանսֆերտների անվանումը  
Ընտանեկան նպաստ և միանվագ դրամական օգնություն 

  
Նկարագրությունը 
Ընտանիքների անապահովության գնահատման համակարգում, հաշվառված,  ընդգրկված անապահով ճանաչված 
ընտանիքներին նպաստի և միանվագ օգնության տրամադրում  

Շահառուների քանակը Ընտանեկան նպաստ և միանվագ դրամական օգնություն ստացող ընտանիքների 
թիվը 

(254.0)  

Գումարը (հազ. դրամ)  (90,000.0) 

Տրանսֆերտի վճարման հաճախականությունը 
յուրաքանչյուր ամիսը 

մեկ անգամ 
 

Շահառուների ընտրության չափանիշները 
Նպաստ ստանալու իրավունք տվող անապահովության սահմանային  միավորից բարձր միավոր ունենալը  
Ծրագիրը (ծրագրերը), որի (որոնց) շրջանակներում իրականացվում է քաղաքականության միջոցառումը  
1011     Անապահով սոցիալական խմբերին աջակցության ծրագիր 
Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը 
Աղքատ ընտանիքների կենսամակարդակի բարձրացման միջոցառումների իրականացում           

 
Աղյուսակ N 20  

  
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2012 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 20-Ի N 1616-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ  

N 11 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ N 11.19 ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 
Ցուցանիշների փոփոխությունը 

(նվազեցումները նշված են փակագծերում) 
ոչ ֆինանսական 

ցուցանիշներ 
ֆինանսական 
ցուցանիշներ 

Չափորոշիչներ 

 տարի   տարի  

ՄԱՍ Գ: Նախարարի պատասխանատվության ներքո իրականացվող քաղաքականության միջոցառումների և ֆինանսական կառավարման արդյունքների ցուցանիշները 
1. Քաղաքականության միջոցառումներ 
1.1. Ծառայություններ 
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Ծրագրային դասիչը 

1088 ԱԾ01 

Անվանումը 
Աշխատանք փնտրող չզբաղված անձանց մասնագիտական ուսուցման կազմակերպում 
  
Նկարագրությունը 
Գործազուրկների, հաշմանդամների, երկարամյա ծառայության, արտոնյալ պայմաններով և մասնակի կենսաթոշակ ստացող 
աշխատանք փնտրող չզբաղված անձանց, գյուղատնտեսական նշանակության հողի սեփականատեր հանդիսացող աշխատանք 
փնտրողների մասնագիտական ուսուցման դասընթացների կազմակերպում 
Մասնագիտական ուսուցում անցնող գործազուրկների թիվը  (588.0)  
Մասնագիտական ուսուցում անցնող հաշմանդամների թիվը    
Մասնագիտական ուսուցում անցնող երկարամյա ծառայության և արտոնյալ 
պայմաններով կենսաթոշակ ստացող աշխատանք փնտրող չզբաղված անձանց թիվը  

  
Քանակական 

Գյուղատնտեսական նշանակության հողի սեփականատեր հանդիսացող աշխատանք 
փնտրող անձանց մասնագիտական ուսուցում   

Որակական Մշակված չէ   
Ժամկետայնության Մշակված չէ   
Մատուցվող ծառայության վրա կատարվող ծախսը (հազ. դրամ) x (100,000.0) 
Ծրագիրը (ծրագրերը), որի (որոնց) շրջանակներում իրականացվում է քաղաքականության միջոցառումը 
1088      Զբաղվածության ծրագիր  
Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը 
Գործազրկության մակարդակի նվազեցում 
Ծառայություն մատուցողի (մատուցողների) անվանումը 
«Գնումների մասին» ՀՀ օրենքով ընտրված կազմակերպություն 

 

Աղյուսակ N 21 
 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2012 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 20-Ի N 1616-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ  
N 11 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ N 11.22 ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐԸ 

 

 
Ցուցանիշների փոփոխությունը  

(ավելացումները նշված են դրական նշանով, իսկ 
նվազեցումները` փակագծերում) 

ոչ ֆինանսական 
ցուցանիշներ 

ֆինանսական 
ցուցանիշներ 

Չափորոշիչներ 

տարի տարի 
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Ծրագրային դասիչը 

1006 ԱԾ03 

Մատուցվող ծառայության անվանումը 
Պարտքի գրանցման և կառավարման DMFAS 6.0 համակարգի տեխնիկական սպասարկման վճար 
 
Նկարագրությունը 
Պարտքի գրանցման և կառավարման DMFAS 6.0 համակարգի տեխնիկական սպասարկում, ծրագրի 
պարբերական թարմացում, on-line օժանդակություն, տեխնիկական օգնություն 

Քանակական   Սպասարկվող համակարգերի թիվը   
Որակական   Մշակված չէ   
Ժամկետայնության   Մշակված չէ   
Մատուցվող ծառայության վրա կատարվող 
ծախսը (հազ. դրամ) 

   (6,082.3) 

Ծրագիրը (ծրագրերը), որի (որոնց) շրջանակներում իրականացվում է քաղաքականության միջոցառումը 
1006    Պետական պարտքի կառավարում 
Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը 
Միջնաժամկետ և երկարաժամկետ հեռանկարում ներքին և արտաքին աղբյուրներից ՀՀ պետական բյուջեի պակասուրդի կայուն, հուսալի և ոչ ռիսկային 
ֆինանսավորման համար բարենպաստ պայմանների և միջավայրի պահպանում 
Ծառայություն մատուցողի (մատուցողների) անվանումը 
ՄԱԿ-ի UNCTAD կազմակերպություն 

Ծրագրային դասիչը 

1069 ԾՏ01 

Տրանսֆերտի անվանումը 
Աջակցություն հաշմանդամ դարձած զինծառայողներին և զոհվածների ընտանիքներին 
 
Նկարագրությունը 
Աջակցություն հաշմանդամ դարձած զինծառայողներին և զոհվածների ընտանիքներին, կերակրողին կորցրած 
անձանց վնասի փոխհատուցում 

Շահառուների քանակը Մշակված չէ   
Գումարը (հազ. դրամ)  (500,000.0) 
Տրանսֆերտի վճարման հաճախականությունը   
Շահառուների ընտրության չափանիշները 
Հաշմանդամ դարձած զինծառայողներ կամ զոհված (մահացած) զինծառայողների և փրկարար ծառայողների ընտանիք 
Ծրագիրը (ծրագրերը), որի (որոնց) շրջանակներում իրականացվում է քաղաքականության միջոցառումը  
Սոցիալական փաթեթներ և հատուկ տրանսֆերտներ 
Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը 
Բնակչության կենսամակարդակի բարձրացում 

Ծրագրային դասիչը 

1006 ՖԾ03 

Անվանումը 
Մուրհակների սպասարկում 
 
Նկարագրությունը 
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ՀՀ պետական ներքին և արտաքին պարտքի դիմաց տոկոսների վճարում ու պարտքի մարում և պարտքային 
գործառնությունների հետ կապված այլ վճարումներ 

Գումարը (հազ. դրամ)    (36.8) 
Ծրագիրը (ծրագրերը), որի (որոնց) շրջանակներում իրականացվում է քաղաքականության միջոցառումը  
Պետական պարտքի կառավարում 
Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը 
Միջնաժամկետ և երկարաժամկետ հեռանկարում ներքին և արտաքին աղբյուրներից ՀՀ պետական բյուջեի պակասուրդի կայուն, հուսալի և ոչ ռիսկային 
ֆինանսավորման համար բարենպաստ պայմանների և միջավայրի պահպանում 

Ծրագրային դասիչը 

1006 ՖԾ02 

Մարման գործարքի անվանումը 
ՀՀ արտաքին պետական պարտքի սպասարկում 
 
Նկարագրությունը 
ՀՀ պետական ներքին և արտաքին պարտքի դիմաց տոկոսների վճարում ու պարտքի մարում և պարտքային 
գործառնությունների հետ կապված այլ վճարումներ 

Գումարը (հազ. դրամ)    (4,980,339.2) 
Ծրագիրը (ծրագրերը), որի (որոնց) շրջանակներում իրականացվում է քաղաքականության միջոցառումը  
Պետական պարտքի կառավարում 
Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը 
Միջնաժամկետ և երկարաժամկետ հեռանկարում ներքին և արտաքին աղբյուրներից ՀՀ պետական բյուջեի պակասուրդի կայուն, հուսալի և ոչ ռիսկային 
ֆինանսավորման համար բարենպաստ պայմանների և միջավայրի պահպանում 

Ծրագրային դասիչը 

1006 ՖԾ01 

Մարման գործարքի անվանումը 
ՀՀ ներքին պետական պարտքի սպասարկում 
 
Նկարագրությունը 
ՀՀ պետական ներքին և արտաքին պարտքի դիմաց տոկոսների վճարում ու պարտքի մարում և պարտքային 
գործառնությունների հետ կապված այլ վճարումներ 

Գումարը (հազ. դրամ)   X 100,000.0 
Ծրագիրը (ծրագրերը), որի (որոնց) շրջանակներում իրականացվում է քաղաքականության միջոցառումը  
Պետական պարտքի կառավարում 
Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը 
Միջնաժամկետ և երկարաժամկետ հեռանկարում արտաքին աղբյուրներից ՀՀ պետական բյուջեի պակասուրդի կայուն, հուսալի և ոչ ռիսկային ֆինանսավորման 
համար բարենպաստ պայմանների և միջավայրի պահպանում 
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Աղյուսակ N 22 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2012 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 20-Ի N 1616-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ  
N 11 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ N 11.16 ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆԸ 

 
ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն 

Ցուցանիշների փոփոխությունը  
(նվազեցումները նշված են փակագծերում) 

ոչ ֆինանսական 
ցուցանիշներ 

ֆինանսական ցուցանիշներ 

 
Չափորոշիչներ 

տարի տարի 
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ՄԱՍ Գ: Նախարարի պատասխանատվության ներքո իրականացվող քաղաքականության միջոցառումների և ֆինանսական կառավարման արդյունքների 
ցուցանիշները 
1. Քաղաքականության միջոցառումներ 
1.1. Ծառայություններ 

Ծրագրային դասիչը 

1146 ԱԾ25 

Անվանումը 
Միջնակարգ ընդհանուր հանրակրթություն 
 
Նկարագրությունը 
Միջնակարգ ընդհանուր կրթության ծառայությունների մատուցում 

Քանակական Հանրակրթական դպրոցների թիվը     
  Միջնակարգ ընդհանուր դասարանների աշակերտների թիվը     
Որակական Դասարանների միջին խտությունը     
  Ուսուցչի միջին բեռնվածությունը (շաբաթական ժամ)     
Ժամկետայնության Մշակված չէ   
Մատուցվող ծառայության վրա կատարվող ծախսը (հազ. դրամ) x (160000.0) 
Ծրագիրը (ծրագրերը), որի (որոնց) շրջանակներում իրականացվում է քաղաքականության միջոցառումը  
1146    Հանրակրթության ծրագիր 
Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը 
Հանրակրթական մակարդակում սովորողների ընդգրկվածության, գրագիտության և համակողմանի զարգացման բարձր մակարդակի ապահովում 
Ծառայություն մատուցողի (մատուցողների) անվանումը  
ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության ենթակայության հանրակրթական ուսումնական հաստատություններ 

 
Աղյուսակ N 23 

 
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2012 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 20-Ի N 1616-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ  

N 11 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ N 11.40 ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 
  
  

 Ցուցանիշների փոփոխությունը 
(ցուցանիշների նվազեցումը նշված է փակագծերում  

 ոչ ֆինանսական ցուցանիշներ ֆինանսական ցուցանիշներ 
Չափորոշիչներ 

տարի տարի 
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ՄԱՍ Գ: Նախարարի պատասխանատվության ներքո իրականացվող քաղաքականության միջոցառումների և ֆինանսական կառավարման 
արդյունքների ցուցանիշները 
1. Քաղաքականության միջոցառումներ 
 1.1 . Ծառայություններ 

Ծրագրային դասիչը 
 

1105 ԱԾ 02 

Անվանումը 
Պետական պահպանության և անվտանգության ծառայությունների կազմակերպում և իրականացում  
 
Նկարագրությունը 
Պայմանագրային հիմունքներով ՀՀ կառավարության կողմից հաստատված պետական պահպանության ենթակա, 
ինչպես նաև իրավաբանական և ֆիզիկական անձանց պատկանող օբյեկտների պահպանության, գույքի և անձի 
անվտանգության հետ կապված այլ կարգի վճարովի ծառայությունների մատուցում 

Մատուցվող ծառայության վրա կատարվող ծախսը (հազ. դրամ) x (1,000,000.0)  
 
 

 
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 
ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ  ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ  

                    ՂԵԿԱՎԱՐ-ՆԱԽԱՐԱՐ                             Վ. ԳԱԲՐԻԵԼՅԱՆ 


