
Հավելված N 1 
ՀՀ կառավարության 2014  թվականի 

                  մայիսի 8-ի N 497   -  Ն  որոշման 

 
 

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2014 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ՄԱՍԻՆ» 
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԻ N 1 ՀԱՎԵԼՎԱԾՈՒՄ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ 
ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2013 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 19-Ի  
N 1414-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ N 5 ՀԱՎԵԼՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ      

 
(հազ. դրամ) 
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Բյուջետային ծախսերի գործառական 
դասակարգման բաժինների, խմբերի և 

դասերի, բյուջետային ծախսերի 
տնտեսա-գիտական դասակարգման 

հոդվածների, ֆինանսավորվող 
ծրագրերի և դրանք իրականացնող 

մարմինների անվանումները 

Ցուցանիշների փոփոխությունը 
(ավելացումները նշված են դրական 

նշանով, իսկ նվազեցումները` 
փակագծերում) 

առաջին 
կիսամյակ ինն ամիս տարի 

      ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ ԾԱԽՍԵՐ 0.0 0.0 0.0 
       այդ թվում`    
03   ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԿԱՐԳ, 

ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ 
ԴԱՏԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆ 118,494.9 118,494.9 118,494.9 

    այդ թվում`    
 01  Հասարակական կարգ և 

անվտանգություն 118,494.9 118,494.9 118,494.9 
    այդ թվում`    
  01 Ոստիկանություն 118,494.9 118,494.9 118,494.9 
    այդ թվում`    
   01. ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԿԱՐԳԻ 

ՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԱՊԱՀՈՎՈՒՄ 118,494.9 118,494.9 118,494.9 
   ՀՀ կառավարությանն առընթեր 

ոստիկանություն 118,494.9 118,494.9 118,494.9 
    որից`    
   Հատուկ նպատակային այլ նյութեր 118,494.9 118,494.9 118,494.9 

11   ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԲԱԺԻՆՆԵՐԻՆ 
ՉԴԱՍՎՈՂ ՊԱՀՈՒՍՏԱՅԻՆ 
ՖՈՆԴԵՐ (118494.9) (118494.9) (118494.9) 

    այդ թվում`    
 01  ՀՀ կառավարության և համայնքների 

պահուստային ֆոնդ (118494.9) (118494.9) (118494.9) 
  01 ՀՀ կառավարության պահուստային 

ֆոնդ (118494.9) (118494.9) (118494.9) 
   01. ՀՀ կառավարության պահուստային 

ֆոնդ (118494.9) (118494.9) (118494.9) 
   ՀՀ կառավարություն  (118494.9) (118494.9) (118494.9) 

 
 

  ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 
ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ  ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ 

            ՂԵԿԱՎԱՐ-ՆԱԽԱՐԱՐ         Դ. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 



Հավելված N 2 
ՀՀ կառավարության 2014  թվականի 

                  մայիսի 8-ի N  497   -  Ն  որոշման 

 

 
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2013 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 19-Ի  

N 1414-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ N 12 ՀԱՎԵԼՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐԸ 
 
 

Կոդը Անվանումը Գնման 
ձևը 

Չափի 
միավորը 

Միավորի 
գինը 

Ցուցանիշների 
փոփոխությունը 

(ավելացումները նշված 
են դրական նշանով) 

քանակը գումարը       
(հազ. դրամ) 

  Բաժին N 03,   խումբ N 01,  դաս N 01                       Ոստիկանություն 118,494.9  
  01.  Հասարակական կարգի պահպանության ապահովում 118,494.9  
  ՄԱՍ I.  ԱՊՐԱՆՔՆԵՐ 118,494.9  
22451000 Անձնագիր ԲԸ հատ 20463 844 17,270.8 

22451000 Անձնագիր ԲԸ հատ 20938 1,637 34,275.5 

22455000 Անձը հաստատող քարտեր ԲԸ հատ 3018.5 7,465 22,533.1 
22455000 Անձը հաստատող քարտեր ԲԸ հատ 3088.7 14,380 44,415.5 

 
 
 
 
 

  ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 
ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ  ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ 

            ՂԵԿԱՎԱՐ-ՆԱԽԱՐԱՐ         Դ. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 
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Հավելված N 3 
          ՀՀ կառավարության 2014 թվականի 

                    մայիսի 8-ի   N   497    -  Ն որոշման 
 

Աղյուսակ N 1 
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2013 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 19-Ի N 1414-Ն  

ՈՐՈՇՄԱՆ N 11 ՀԱՎԵՎԱԾԻ N 11.40 ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐԸ 

Չափորոշիչներ 

         Ցուցանիշների փոփոխությունը       
(ավելացումները նշված են դրական նշանով)                      

ոչ ֆինանսական ցուցանիշներ ֆինանսական ցուցանիշներ  
առաջին 

կիսամյակ ինն ամիս տարի առաջին 
կիսամյակ ինն ամիս տարի 

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

Ծրագրային դասիչը 
Մատուցվող ծառայության անվանումը 
Անձի անհատական տվյալների, քաղաքացիության և հաշվառման վերաբերյալ տեղեկությունների ստացման, տրամադրման ու փոխանակման 
ծառայությունների մատուցում, անօրինական միգրացիայի դեմ պայքարի միջոցառումների իրականացում, ճամփորդական փաստաթղթերում 
կենսաչափական տեխնոլոգիաների ներդրում, կենսաչափական տվյալներով անձնագրային համակարգի պահպանում և սպասարկում 
 

Նկարագրությունը 
ՀՀ քաղաքացու անձնագրի ձևակերպում և տրամադրում, ՀՀ քաղաքացիություն ձեռք բերելու, դադարեցնելու, փախստականի կարգավիճակ 
ստացած, ՀՀ -ում մշտապես բնակվող՝ քաղաքացիություն չունեցող անձանց, օտարերկրացիներին ՀՀ մուտքի վիզաներ, կացության 
կարգավիճակներ տալու վերաբերյալ գործերի վարման, հասցեատեղեկատու ծառայությունների մատուցման կազմակերպում և 
իրականացում, կենսաչափական տվյալներով անձնագրային համակարգի պահպանում ու սպասարկում 1083 ԱԾ01 

Քանակական 1. Անձը հաստատող (նույնականացման) քարտերի 
թիվը 21,845.0 21,845.0 21,845.0 X X X 

2. Անձնագրերի (կենսաչափական կողմնորոշիչներ 
պարունակող էլեկտրոնային) թիվը  2,481.0 2,481.0 2,481.0    

Որակական Մշակված չէ    X X X 
Ժամկետայնության Կիրառելի չէ    X X X 
Մատուցվող ծառայության վրա կատարվող ծախսը (հազ. դրամ)  X X X 118,494.9 118,494.9 118,494.9 
Ծրագիրը (ծրագրերը), որի (որոնց) շրջանակներում իրականացվում է քաղաքականության միջոցառումը  
1083     Անձնագրերի և վիզաների տրամադրում, բնակչության պետական ռեգիստրի միասնական համակարգի կազմակերպում և վարում 
Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը  
ՀՀ քաղաքացու անձնագրի, քաղաքացիություն չունեցող անձի, փախստականի վկայականի, ճամփորդական փաստաթղթի, վիզայի և ՀՀ -ում կացության կարգավիճակի 
տրամադրման, քաղաքացիների՝ ըստ բնակության վայրի հաշվառման ծառայությունների պատշաճ և ժամանակին իրականացում 
Ծառայություն մատուցողի (մատուցողների)  անվանումը (անվանումները) 
ՀՀ կառավարությանն առընթեր ՀՀ ոստիկանության անձնագրային և վիզաների վարչություն 
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Աղյուսակ N 2 
 
 
 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2013 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 19-Ի N 1414-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ N 11 ՀԱՎԵՎԱԾԻ N 12 ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ 
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆՆ ԱՌԸՆԹԵՐ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՈՍՏԻԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍՈՎ  

ԿԱՏԱՐՎՈՂ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐԸ 
 

Ծրագրային դասիչը 
 Գործառական 

դասիչը 
(բաժին/խումբ /դաս) 

Ծրագիրը/քաղաքականության միջոցառումը 

Ցուցանիշների 
փոփոխությունը 

(ավելացումները նշված են 
դրական նշանով) 

ծրագիրը միջոցառումը 
ՀՀ 2014 թվականի 
պետական բյուջե 

(հազ. դրամ) 
1083     ԾՐԱԳԻՐ   

  

  

  

Անձի անհատական տվյալների, քաղաքացիության և հաշվառման վերաբերյալ 
տեղեկությունների ստացման, տրամադրման և փոխանակման ծառայությունների 
մատուցում, անօրինական միգրացիայի դեմ պայքարի միջոցառումների իրականացում, 
ճամփորդական փաստաթղթերում կենսաչափական տեխնոլոգիանեների ներդրում, 
կենսաչափական տվյալներով անձնագրային համակարգի պահպանում և սպասարկում 

118494.9 

Ծրագրի նկարագրությունը 
ՀՀ քաղաքացու անձնագրի ձևակերպում և տրամադրում, ՀՀ քաղաքացիություն ձեռք 
բերելու, դադարեցնելու, փախստականի կարգավիճակ ստացած, ՀՀ -ում մշտապես 
բնակվող քաղաքացիություն չունեցող անձանց, օտարերկրացիներին ՀՀ մուտքի 
վիզաներ, կացության կարգավիճակներ տալու վերաբերյալ գործերի վարման, 
հասցեատեղեկատու ծառայությունների մատուցման կազմակերպում և իրականացում, 
կենսաչափական տվյալներով անձնագրային համակարգի պահպանում ու սպասարկում 



497k.voroshum 

Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը 
ՀՀ քաղաքացու անձնագրի, քաղաքացիություն չունեցող անձի, փախստականի վկայականի, 
ճամփորդական փաստաթղթի, վիզայի և ՀՀ -ում կացության կարգավիճակի տրամադրման, 
քաղաքացիների՝ ըստ բնակության վայրի հաշվառման ծառայությունների պատշաճ և 
ժամանակին իրականացում 

    Քաղաքականության միջոցառումներ. Ծառայություններ   
ԱԾ01 03.01.01 Անձի անհատական տվյալների, քաղաքացիության և հաշվառման վերաբերյալ 

տեղեկությունների ստացման, տրամադրման և փոխանակման ծառայությունների 
մատուցում, անօրինական միգրացիայի դեմ պայքարի միջոցառումների իրականացում, 
ճամփորդական փաստաթղթերում կենսաչափական տեխնոլոգիանեների ներդրում, 
կենսաչափական տվյալներով անձնագրային համակարգի պահպանում ու սպասարկում 
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Մատուցվող ծառայության նկարագրությունը 
ՀՀ քաղաքացու անձնագրի ձևակերպում և տրամադրում, ՀՀ քաղաքացիություն ձեռք 
բերելու, դադարեցնելու, փախստականի կարգավիճակ ստացած, ՀՀ -ում մշտապես 
բնակվող՝ քաղաքացիություն չունեցող անձանց, օտարերկրացիներին ՀՀ մուտքի 
վիզաներ, կացության կարգավիճակներ տալու վերաբերյալ գործերի վարման, 
հասցեատեղեկատու ծառայությունների մատուցման կազմակերպում և իրականացում, 
կենսաչափական տվյալներով անձնագրային համակարգի պահպանում ու սպասարկում 

Ծառայություն մատուցողի անվանումը 
ՀՀ ոստիկանության անձնագրային և վիզաների վարչություն 
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