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ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2013 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 19-Ի N 1414 -Ն  
ՈՐՈՇՄԱՆ N 11 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ N 11.22 ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐԸ 

        
 

Չափորոշիչներ Ոչ Ֆինանսական ցուցանիշներ Ֆինանսական ցուցանիշներ 
առաջին 

կիսամյակ 
ինն 

ամիս տարի առաջին 
կիսամյակ 

ինն 
ամիս տարի 

Ծրագրային դասիչը 
 

Անվանումը                                                                                                                                                                                                                               
Աջակցություն զինվորականներին                                                                                                                                                                                         
Նկարագրությունը                                                                                                                                                                                                                                      
Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարության, Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն 
առընթեր ազգային անվտանգության ծառայության կրտսեր, միջին,  ավագ և Հայաստանի Հանրապետության 
կառավարությանն առընթեր Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության միջին, ավագ, գլխավոր սպայական 
անձնակազմին  կենցաղային տեխնիկայի ձեռքբերմանն աջակցելու նպատակով ՀՀ առևտրային բանկերի կողմից 
սպառողական վարկերի տրամադրման հատուկ վարկային ծրագրի համաֆինանսավորում  

 
1069 

 
ԾՏ07 

Շահառուների քանակը 
Սուբսիդավորում ստացող վարկառուների 
քանակը 992 992 992 0 0 0 

Գումարը (հազ. դրամ)  x x x 10,141.6 10,141.6 10,141.6 
Տրանսֆերտի վճարման հաճախականությունը      միանվագ 0 0 0 
Շահառուների ընտրության չափանիշները                                                                                                                                                                                                                                     
Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարության, Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր ազգային անվտանգության ծառայության 
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կրտսեր, միջին,  ավագ և Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության միջին, ավագ, գլխավոր սպայական 
անձնակազմին կենցաղային տեխնիկայի ձեռքբերմանն աջակցելու նպատակով ՀՀ առևտրային բանկերի կողմից սպառողական վարկերի տրամադրման հատուկ 
վարկային ծրագրի շրջանկում վարկ ստացած անձ  
(ՀՀ կառավարության 2013 թվականի մայիսի 23-ի  N  590-Ն որոշում) 
Ծրագիրը (ծրագրերը), որի (որոնց) շրջանակներում իրականացվում է քաղաքականության միջոցառումը                                                                                                                            
Պաշտպանության նախարարության, ազգային անվտանգության համակարգում  և ոստիկանությունում ծառայողներին սպառողական մատչելի վարկերի 
տրամադրման աջակցում  

Վերջնական արդյունքի նկարագրություն                                                                                                                                                                                                                        
Պաշտպանության նախարարության, ազգային անվտանգության համակարգում  և ոստիկանությունում ծառայողների կենսամակարդակի բարձրացում 
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                                                                                                                    ԱԱղղյյոոււսսաակկ  NN  22  
  
 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2013 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 19-Ի N 1414-Ն 
 ՈՐՈՇՄԱՆ N 11 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ N 12 ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

 ՖԻՆԱՆՍՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍՈՎ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐԸ 
     
     
  

 

Ծրագրային դասիչը Գործառական դասիչը 
Ծրագիրը/քաղաքականության միջոցառումը 

2014 թ. 
բյուջե 

ծրագիրը միջոցառումը (բաժինը/խումբը/դասը) (հազ. 
դրամ) 

1069     Ծրագիրը   
      Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարության, 

Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր ազգային 
անվտանգության ծառայության կրտսեր, միջին,  ավագ և Հայաստանի 
Հանրապետության կառավարությանն առընթեր Հայաստանի 
Հանրապետության ոստիկանության միջին, ավագ, գլխավոր 
սպայական անձնակազմին կենցաղային տեխնիկայի ձեռքբերմանն 
աջակցելու նպատակով ՀՀ առևտրային բանկերի կողմից 
սպառողական վարկերի տրամադրման հատուկ վարկային 
ծրագիր 

10,141.6 

Ծրագրի նկարագրությունը 
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Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարության, 
Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր ազգային 
անվտանգության ծառայության կրտսեր, միջին,  ավագ և Հայաստանի 
Հանրապետության կառավարությանն առընթեր Հայաստանի Հանրա-
պետության ոստիկանության միջին, ավագ, գլխավոր սպայական 
անձնակազմին  կենցաղային տեխնիկայի ձեռքբերմանն աջակցելու 
նպատակով ՀՀ առևտրային բանկերի կողմից սպառողական վարկերի 
տրամադրման հատուկ վարկային ծրագրի համաֆինանսավորում 

Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը 
Պաշտպանության նախարարության, ազգային անվտանգության 
համակարգում  և ոստիկանությունում ծառայողների 
կենսամակարդակի բարձրացում 

    Քաղաքականության միջոցառումներ. ծառայություններ   
ԾՏ07   Պաշտպանության նախարարության, ազգային անվտանգության 

համակարգում  և ոստիկանությունում ծառայողներին 
սպառողական մատչելի վարկերի տրամադրման աջակցում 

10,141.6 
Մատուցվող ծառայության  նկարագրությունը 

Կենցաղային տեխնիկայի ձեռքբերմանն նպատակով ՀՀ առևտրա-
յին բանկերի կողմից սպառողական վարկերի  
համաֆինանսավորում 

Ծառայություն մատուցողի անվանումը  
ՀՀ ֆինանսների նախարությունը 

 

 
                    ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 
                   ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ  ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ 

                                ՂԵԿԱՎԱՐ-ՆԱԽԱՐԱՐ                            Դ. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 
 


