
Հավելված N 4 
                           ՀՀ կառավարության 2022 թվականի 

                        սեպտեմբերի 16-ի N 1444 - Ն որոշման 
 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2021 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 23-Ի N 2121-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ 
 N 9 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ N 9.3 ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ  

    
ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ 

 
 

 ՄԱՍ 2. ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՐՄՆԻ ԳԾՈՎ ԱՐԴՅՈՒՆՔԱՅԻՆ (ԿԱՏԱՐՈՂԱԿԱՆ) ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԸ  
    
Ծրագրի դասիչը Ծրագրի անվանումը   
1018 Պետական հատվածի արդիականացման ծրագիր   

    
Ծրագրի միջոցառումները 
  

 
 

 Ծրագրի դասիչը 1018 

Ցուցանիշների փոփոխությունը 
 (ավելացումները նշված են 

դրական նշանով, իսկ 
նվազեցումները` փակագծերում)  

 Միջոցառման դասիչը 11001 ինն ամիս  տարի  

 Միջոցառման անվանումը 
Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Պետական 
հատվածի արդիականացման երրորդ ծրագիր 

    

 Նկարագրությունը 
ՀՀ հանրային հատվածի ֆինանսական կառավարման բարեփոխումների 
մշակման և իրականացման խորհրդատվական ծառայությունների 
ձեռքբերում 
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 Միջոցառման տեսակը  Ծառայությունների մատուցում      
 Ծառայությունը մատուցող 
կազմակերպության 
(կազմակերպությունների) 
անվանումը (անվանումները) 

Մասնագիտացված միավորում 

    

 Արդյունքի չափորոշիչներ      

 Էլ. հյուպատոսության համակարգի նոր տեսամոդուլ, հատ   (1) 
Հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայության էլեկտրոնային համակարգի ներդրում, հատ   1 
Պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմինների կողմից մատուցվող ծառայությունների 
կատալոգ, հատ 

- 1 

Միջոցառման վրա կատարվող ծախսը (հազ. դրամ)  8,927.0 61,730.0 

 Ծրագրի դասիչը 1018 

Ցուցանիշների փոփոխությունը 
 (ավելացումները նշված են 

դրական նշանով, իսկ 
նվազեցումները` փակագծերում) 

 Միջոցառման դասիչը 32001 ինն ամիս տարի 

 Միջոցառման անվանումը 

Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Պետական 
հատվածի արդիականացման երրորդ  ծրագրի շրջանակներում 
էլեկտրոնային կառավարման համակարգերի և սարքավորումների 
ձեռքբերում 

  

 Նկարագրությունը 
ՀԲ-ի աջակցությամբ իրականացվող  Պետական հատվածի 
արդիականացման երրորդ  ծրագրի շրջանակներում էլեկտրոնային 
կառավարման համակարգերի  և սարքավորումների ձեռքբերում 

  

 Միջոցառման տեսակը Այլ պետական կազմակերպությունների կողմից օգտագործվող ոչ 
ֆինանսական ակտիվների հետ գործառնություններ 

  



 3

 Ակտիվն օգտագործող 
կազմակերպության 
(կազմակերպությունների) 
անվանումը (անվանումները) 

ՀՀ հանրային հատվածի կազմակերպություններ   

Արդյունքի չափորոշիչներ    
Կառավարական կորպորատիվ ցանցի համար ցանցային բաժանարարների (Data-Centre switches) 
ձեռքբերում, հատ 

 4 

Մրցակցության պաշտպանության հանձնաժողովի համար սերվերի (Blade server) ձեռքբերում, հատ  1 

Պետական և համայնքային ծառայությունների (ծառայությունների, լիցենզիաների և թույլտվությունների) 
միասնական էլեկտրոնային համակարգի ծրագրային և կառուցվածքի, ինտեգրման և փոխգործելիության 
պահանջների մշակում, տոկոս 

 100% 

Միջոցառման վրա կատարվող ծախսը (հազ. դրամ)  66,786.0 (97,994.0) 

 
 
   

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2021 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 23-Ի N 2121-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ 
 N 9 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ N 9.16 ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ  

    
ՀՀ բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարություն 

 
 

 ՄԱՍ 2. ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՐՄՆԻ ԳԾՈՎ ԱՐԴՅՈՒՆՔԱՅԻՆ (ԿԱՏԱՐՈՂԱԿԱՆ) ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԸ  

Ծրագրի դասիչը Ծրագրի անվանումը 
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1043 Բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության էկոհամակարգի, թվայնացման և շուկայի զարգացման 
ծրագիր 

 
Ծրագրի միջոցառումները 
  

 

 

 Ծրագրի դասիչը 1043 

Ցուցանիշների փոփոխությունը 
 (ավելացումները նշված են 

դրական նշանով, իսկ 
նվազեցումները` փակագծերում)  

 Միջոցառման դասիչը 11017 ինն ամիս  տարի  

 Միջոցառման անվանումը  Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող առևտրի և 
ենթակառուցվածքների զարգացման ծրագիր 

    

 Նկարագրությունը  Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող առևտրի և 
ենթակառուցվածքների զարգացման ծրագիր 

    

 Միջոցառման տեսակը  Ծառայությունների մատուցում      
 Միջոցառումն իրականացնողի 
անվանումը 

 Մասնագիտացված միավոր  
    

 Արդյունքի չափորոշիչներ      

 Արտահանողների զարգացման դրամաշնորհների  շահառուների թիվ (թիվ) - (գումարային)  (2) (2) 

 Միջոցառման վրա կատարվող ծախսը (հազ. դրամ)  (27,927.0) (113,730.0) 

 Ծրագրի դասիչը 1043 

Ցուցանիշների փոփոխությունը 
 (ավելացումները նշված են 

դրական նշանով, իսկ 
նվազեցումները` փակագծերում)  

 Միջոցառման դասիչը 31004 ինն ամիս  տարի  
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 Միջոցառման անվանումը 
Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող առևտրի և 
ենթակառուցվածքների զարգացման ծրագրի շրջանակներում 
սարքավորումների ձեռքբերում 

    

 Նկարագրությունը 
Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող առևտրի և 
ենթակառուցվածքների զարգացման ծրագրի շրջանակներում 
սարքավորումների ձեռքբերում 

    

 Միջոցառման տեսակը Պետական մարմինների կողմից օգտագործվող ոչ ֆինանսական 
ակտիվների հետ գործառնություններ 

    

Ծառայությունը մատուցող 
կազմակերպության 
(կազմակերպությունների) 
անվանումը (անվանումները) 

 ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ  

    

Արդյունքի չափորոշիչներ      

Ինժեներական քաղաքի արդյունաբերական ընդլայնված հետազոտությունների լաբորատորիաների 
համար սարքավորումներ (տոկոս)  

 -50.0% 

Միջոցառման վրա կատարվող ծախսը (հազ. դրամ)  (137,314.0) (252,534.0) 

  
  
     

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2021 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 23-Ի N 2121-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 
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 Ծրագրի միջոցառումները  
 Ծրագրի դասիչը 1139 Ցուցանիշների փոփոխությունը 

 (ավելացումները նշված են 
դրական նշանով, իսկ 

նվազեցումները` փակագծերում)  
 Միջոցառման դասիչը 11001  ինն ամիս   տարի  
 Միջոցառման անվանումը ՀՀ կառավարության պահուստային ֆոնդ     
 Նկարագրությունը ՀՀ պետական բյուջեում նախատեսված ելքերի լրացուցիչ ֆինանսավոր-

ման՝ 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 կատարված ծախսը (հազ. դրամ)  89,528.0  402,528.0  

 
 
 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 
  ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ 
                 ՂԵԿԱՎԱՐ           Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 
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