
           Հավելված N 5 
                         ՀՀ կառավարության 2021 թվականի 

                          հուլիսի 1-ի N 1098 - Ն  որոշման  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2020 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 30-Ի N 2215-Ն  
 ՈՐՈՇՄԱՆ N 9 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ N 9.47 ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

 
ՀՀ կառավարություն 

 

     

 ՄԱՍ 2. ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՐՄՆԻ ԳԾՈՎ ԱՐԴՅՈՒՆՔԱՅԻՆ (ԿԱՏԱՐՈՂԱԿԱՆ) ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԸ       

 Ծրագրի դասիչը   Ծրագրի անվանումը  
   

 1139   ՀՀ կառավարության պահուստային ֆոնդ  
   

     

 Ծրագրի միջոցառումները     
 

 

 Ծրագրի դասիչը`   1139  Ցուցանիշների փոփոխությունը 
(ավելացումները նշված են 

դրական նշանով) 

 

 Միջոցառման դասիչը`   11001   ինն ամիս  տարի 
 

 Միջոցառման անվանումը`   ՀՀ կառավարության պահուստային ֆոնդ      
 

 Նկարագրությունը`   ՀՀ պետական բյուջեում նախատեսված ելքերի լրացուցիչ 
ֆինանսավորման, պետական բյուջեում չկանխատեսված 
ելքերի, ինչպես նաև բյուջետային երաշխիքների ապահովման 
ելքերի ֆինանսավորման ապահովում  
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 Միջոցառման տեսակը`   Ծառայությունների մատուցում  
 

 Միջոցառումն իրականացնողի 
անվանումը՝  

 ՀՀ կառավարություն  
 

 Միջոցառման վրա կատարվող ծախսը (հազ. դրամ)  38,360.0 38,360.0 
 

     

     

 Ծրագրի դասիչը`   1139  Ցուցանիշների փոփոխությունը 
(նվազեցումները նշված են 

փակագծերում) 

 

 Միջոցառման դասիչը`   11001   ինն ամիս  տարի 
 

 Միջոցառման անվանումը`   ՀՀ կառավարության պահուստային ֆոնդ      
 

 Նկարագրությունը`  ՀՀ պետական բյուջեում նախատեսված ելքերի լրացուցիչ 
ֆինանսավորման, պետական բյուջեում չկանխատեսված 
ելքերի, ինչպես նաև բյուջետային երաշխիքների ապահովման 
ելքերի ֆինանսավորման ապահովում  

 

 Միջոցառման տեսակը`   Ծառայությունների մատուցում  
 

 Միջոցառումն իրականացնողի 
անվանումը՝  

 ՀՀ կառավարություն  
 

 Արդյունքի չափորոշիչներ  
 

 Միջոցառման վրա կատարվող ծախսը (հազ. դրամ)  (38,360.0) (38,360.0) 
 

  
 

  
 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2020 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 30-Ի N 2215-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ  
N 9  ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ N 9.13 ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐԸ 
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 Աղյուսակ 9.13  

 

 ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարություն  
 

 

 ՄԱՍ 2. ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՐՄՆԻ ԳԾՈՎ ԱՐԴՅՈՒՆՔԱՅԻՆ (ԿԱՏԱՐՈՂԱԿԱՆ) ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԸ  
 

     
 Ծրագրի դասիչը   Ծրագրի անվանումը     
1173 Անտառների կառավարում      

   
 Ծրագրի միջոցառումները  

 
   

 Ծրագրի դասիչը`   1173  Ցուցանիշների փոփոխությունը 
(նվազեցումները նշված են 

փակագծերում)  
 Միջոցառման դասիչը`   32001   ինն ամիս   տարի   
 Միջոցառման անվանումը`   Անտառվերականգնման և անտառապատման աշխատանքներ       
 Նկարագրությունը`   Անտառվերականգնման և անտառապատման աշխատանքների 

իրականացում   
 Միջոցառման տեսակը`   Այլ պետական կազմակերպությունների կողմից օգտագործվող 

ոչ ֆինանսական ակտիվների հետ գործառնություններ   
 Միջոցառումն իրականացնողի 
անվանումը՝  

 Շրջակա միջավայրի  նախարարության անտառային կոմիտե  
 

 Արդյունքի չափորոշիչներ   
 Անտառվերականգնման տարածքներ (հա)    (80.0)  
 Միջոցառման վրա կատարվող ծախսը (հազ. դրամ)  (38,360.0) (38,360.0)  
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 Ծրագրի դասիչը`   1173  Ցուցանիշների փոփոխությունը 
(նվազեցումները նշված են 

փակագծերում)  
 Միջոցառման դասիչը`  32002  ինն ամիս   տարի  

 
 Միջոցառման անվանումը`   Անտառկառավարման պլանների կազմում       
 Նկարագրությունը`   Անտառկառավարման պլանների կազմման աշխատանքների 

իրականացում   
 Միջոցառման տեսակը`   Այլ պետական կազմակերպությունների կողմից օգտագործվող 

ոչ ֆինանսական ակտիվների հետ գործառնություններ   
 Միջոցառումն իրականացնողի 
անվանումը`  

 Շրջակա միջավայրի նախարարության անտառային կոմիտե  

 
 Արդյունքի չափորոշիչներ  

 
 Անտառկառավարման պլաններ ունեցող անտառտնտեսությունների տարածքները (հա)    (4,895.0)  
Անտառկառավարման պլաններ ունեցող տարածքների մասնաբաժինը կառավարվող անտառային 
տարածքներում (տոկոս)  

  
(5.8) 

 
Նախորդ տարի մշակումը սկսած անտառկառավարման պլանների քանակը (հատ)  2 2  
 Միջոցառման վրա կատարվող ծախսը (հազ. դրամ)  - -  
     
 Ծրագրի դասիչը`   1016  Ցուցանիշների փոփոխությունը 

(ավելացումները նշված են 
դրական նշանով)  

 Միջոցառման դասիչը`   11004   ինն ամիս   տարի   
 Միջոցառման անվանումը`   Հիդրոօդերևութաբանություն, շրջակա միջավայրի մոնիթորինգ 

և տեղեկատվության ապահովում       
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 Նկարագրությունը`   Հիդրոօդերևութաբանություն, շրջակա միջավայրի 
մոնիթորինգի տեղեկատվության տրամադրման  
աշխատանքներ   

 Միջոցառման տեսակը`   Ծառայությունների մատուցում   
 Միջոցառումն իրականացնողի 
անվանումը`  

 Մասնագիտացված կազմակերպություններ  
 

 Արդյունքի չափորոշիչներ       
Ջրերի ռադիոակտիվ աղտոտվածություն. դոզաչափ. քանակը (հատ)   1  

Մթնոլորտային օդում կամ հողային ծածկույթի ռադիոակտիվ աղտոտվածության շարժական 
դոզաչափ. քանակը (հատ) 

  4  

Ջրի որակի ուսումնական թեստերի (rapid test) հավաքածուի քանակը (հատ)   12  

 Միջոցառման վրա կատարվող ծախսը (հազ. դրամ)  38,360.0 38,360.0  
 
 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 
        ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ 

                       ՂԵԿԱՎԱՐ                                                               Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 
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