
Հավելված N 4 
  ՀՀ կառավարության 2023 թվականի 

                   հունվարի 19-ի N   77   - Ն որոշման 
 
 
 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2022 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 29-Ի N 2111-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ NN 9 ԵՎ 9.1 
ՀԱՎԵԼՎԱԾՆԵՐԻ NN 9.18,  9.47, 9.48, 9.1.18, 9.1.58 ԵՎ 9.1.59 ԱՂՅՈՒՍԱԿՆԵՐՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ  

ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐԸ  
  

 ՄԱՍ 2. ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՐՄՆԻ ԳԾՈՎ ԱՐԴՅՈՒՆՔԱՅԻՆ (ԿԱՏԱՐՈՂԱԿԱՆ) ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԸ  
 

 
 ՀՀ կառավարություն  

 
 Ծրագրի դասիչը   Ծրագրի անվանումը  
 1139   ՀՀ կառավարության պահուստային ֆոնդ  
 Ծրագրի միջոցառումները  
 Ծրագրի դասիչը  1139  Ցուցանիշների փոփոխությունը                                     

(ավելացումները նշված են դրական նշանով) 
 Միջոցառման դասիչը  11001  առաջին 

եռամսյակ 
առաջին 

կիսամյակ 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          
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 Միջոցառումն իրականացնողի 
անվանումը 

ՀՀ կառավարություն         

 Արդյունքի չափորոշիչներ          
 Միջոցառման վրա կատարվող ծախսը (հազ․դրամ) 6,187.5 12,375.0 18,562.5 127,440.0 

 
  

 Ծրագրի դասիչը  1139  Ցուցանիշների փոփոխությունը                                     
(նվազեցումները նշված են փակագծերում) 

 Միջոցառման դասիչը  11001  առաջին 
եռամսյակ 

առաջին 
կիսամյակ 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)  (6,187.5) (12,375.0) (18,562.5) (127,440.0) 

Արտակարգ իրավիճակների նախարարություն 
 Ծրագրի դասիչը   Ծրագրի անվանումը  
1090  Փրկարարական ծառայություններ  
      
 
 Ծրագրի միջոցառումները 
  



 3

 Ծրագրի դասիչը 1090 Ցուցանիշների փոփոխությունը                                     
(նվազեցումները նշված են փակագծերում) 

 Միջոցառման դասիչը 11001 առաջին 
եռամսյակ 

առաջին 
կիսամյակ ինն ամիս տարի 

 Միջոցառման անվանումը  Փրկարարական ծառայություններ          

 Նկարագրությունը  Հրդեհաշիջման, հակահրդեհային քարոզչության, բնական 
և տեխնածին աղետների ժամանակ բնակչության և 
կառույցների պաշտպանություն  

        

 Միջոցառման տեսակը  Ծառայությունների մատուցում          
 Միջոցառումն իրականացնողի 
անվանումը 

 ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարություն          

    Արդյունքի չափորոշիչներ          

սահմանված չեն         

 Միջոցառման վրա կատարվող ծախսը (հազ․դրամ)  (3,000.0) (6,000.0) (9,000.0) (12,000.0) 
 Ծրագրի դասիչը   Ծրագրի անվանումը  

1112  Արտակարգ իրավիճակների բնագավառի պետական քաղաքականության մշակում, ծրագրերի համակարգում և 
մոնիթորինգ  

 Ծրագրի միջոցառումները  

 Ծրագրի դասիչը 1112 Ցուցանիշների փոփոխությունը                                     
(նվազեցումները նշված են փակագծերում) 

 Միջոցառման դասիչը 11001  առաջին 
եռամսյակ 

 առաջին 
կիսամյակ  ինն ամիս տարի 

 Միջոցառման անվանումը  Արտակարգ իրավիճակների բնագավառում 
քաղաքականության մշակում, խորհրդատվական 
ծառայությունների տրամադրում և մոնիթորինգի 
իրականացում  
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 Նկարագրությունը  Արտակարգ իրավիճակների բնագավառում 
քաղաքականության մշակում, խորհրդատվական 
ծառայությունների տրամադրում և մոնիթորինգի 
իրականացում  

        

 Միջոցառման տեսակը  Ծառայությունների մատուցում          
 Միջոցառումն իրականացնողի 
անվանումը 

 ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարություն          

    Արդյունքի չափորոշիչներ          

սահմանված չեն         

 Միջոցառման վրա կատարվող ծախսը (հազ․դրամ)  (3,187.5) (6,375.0) (9,562.5) (115,440.0) 
Ներքին գործերի նախարարություն 

 Ծրագրի դասիչը   Ծրագրի անվանումը  
1234  Ներքին գործերի նախարարության ոլորտի քաղաքականության մշակում, կառավարում, կենտրոնացված 

միջոցառումներ, մոնիթորինգ և վերահսկողություն 
 Ծրագրի միջոցառումները  

 Ծրագրի դասիչը 1234 Ցուցանիշների փոփոխությունը                                     
(ավելացումները նշված են դրական նշանով) 

 Միջոցառման դասիչը 11001  առաջին 
եռամսյակ 

 առաջին 
կիսամյակ 

 ինն ամիս տարի 

 Միջոցառման անվանումը Ներքին գործերի նախարարության ոլորտի 
քաղաքականության մշակում, կառավարում, 
կենտրոնացված միջոցառումների, մոնիթորինգի և 
վերահսկողության իրականացում 

      

  

Նկարագրությունը Ներքին գործերի նախարարության  բնագավառում 
պետական քաղաքականության մշակման և դրա 
կատարման համակարգման, պետական ծրագրերի 
մշակման, իրականացման, մոնիթորինգի, 
խորհրդատվության և աջակցության ծառայություններ 
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 Միջոցառման տեսակը  Ծառայությունների մատուցում          
 Միջոցառումն իրականացնողի 
անվանումը 

 Ներքին գործերի նախարարություն         

 Արդյունքի չափորոշիչներ          

սահմանված չեն         

 Միջոցառման վրա կատարվող ծախսը (հազ․դրամ)  63,720.3 127,440.0 127,440.0 127,440.0 
 
 
 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 
  ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ 

        ՂԵԿԱՎԱՐ                                                           Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 
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