
Հավելված N 3 
                                        ՀՀ կառավարության 2022 թվականի 

                                 հունիսի 30-ի N 1006 - Ն որոշման 
 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ  2021 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 23-Ի N 2121-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ N 9 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ  
N 9.47 ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐԸ 

 
 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  

 Միջոցառման տեսակը  Ծառայությունների մատուցում  
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 Արդյունքի չափորոշիչներ      

 Միջոցառման վրա կատարվող ծախսը (հազ. դրամ)  4,688.7 4,688.7 
        
 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  
 Արդյունքի չափորոշիչներ      

 Միջոցառման վրա կատարվող ծախսը (հազ. դրամ)  (4,688.7) (4,688.7) 
    
    

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2021 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 23-Ի N 2121-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ N 9 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ  
N 9.12 ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐԸ 

 ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարություն 

    
 ՄԱՍ 2. ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՐՄՆԻ ԳԾՈՎ ԱՐԴՅՈՒՆՔԱՅԻՆ (ԿԱՏԱՐՈՂԱԿԱՆ) ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԸ  

    
Ծրագրի դասիչը Ծրագրի անվանումը   
1071  Շրջակա միջավայրի ոլորտում պետական քաղաքականության 

մշակում, ծրագրերի համակարգում և մոնիթորինգ    
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 Ծրագրի միջոցառումները  

 Ծրագրի դասիչը 1071 Ցուցանիշների փոփոխությունը 
(նվազեցումները նշված են փակագծերում) 

 Միջոցառման դասիչը  11001   ինն ամիս  տարի 
 Միջոցառման անվանումը  Շրջակա միջավայրի ոլորտում քաղաքականության մշակում, 

ծրագրերի համակարգում և մոնիթորինգ  
    

 Նկարագրությունը  Շրջակա միջավայրի պահպանությանն ուղղված 
օրենսդրական դաշտի բարելավում, իրականացվող ծրագրերի 
արդյունավետության  ապահովում  

 Միջոցառման տեսակը  Ծառայությունների մատուցում  

Ծառայությունը մատուցող կազմա-
կերպության (կազմակերպություն-
ների) անվանումը (անվանումները) 

 Շրջակա միջավայրի նախարարություն  

 Արդյունքի չափորոշիչներ    
 Միջոցառման վրա կատարվող ծախսը (հազ. դրամ)  (4,737.4) (7,273.7) 

    
    
Ծրագրի դասիչը Ծրագրի անվանումը   

1016  Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատում և 
մոնիթորինգ    

      
 Ծրագրի միջոցառումները  

 Ծրագրի դասիչը 1016 Ցուցանիշների փոփոխությունը 
(ավելացումները նշված են դրական նշանով) 

 Միջոցառման դասիչը 11007  ինն ամիս  տարի 
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 Միջոցառման անվանումը  Արարատյան դաշտավայրի խորքային հորերի լուծարման և 
կոնսերվացման եղանակների ու պահանջվող միջոցների 
հաշվարկի վերանայում 

    

 Նկարագրությունը Արարատյան դաշտավայրի խորքային հորերի լուծարման և 
կոնսերվացման եղանակների ու պահանջվող միջոցների 
հաշվարկի վերանայման աշխատանքների իրականացում 

 Միջոցառման տեսակը  Ծառայությունների մատուցում  
 Միջոցառումն իրականացնողի 
անվանումը  Շրջակա միջավայրի նախարարություն  

 Արդյունքի չափորոշիչներ      

Արարատյան դաշտավայրի խորքային հորերի լուծարման և կոնսերվացման եղանակների ու 
պահանջվող միջոցների վերանայված հաշվարկ, թիվը, հատ 1 1 

 Միջոցառման վրա կատարվող ծախսը (հազ. դրամ)  300.0 300.0 
    

    
 Ծրագրի դասիչը   Ծրագրի անվանումը    
1155  Բնական պաշարների և բնության հատուկ պահպանվող 

տարածքների կառավարում և պահպանում    

    
 Ծրագրի միջոցառումները  

 Ծրագրի դասիչը  1155  Ցուցանիշների փոփոխությունը 
(ավելացումները նշված են դրական նշանով) 

 Միջոցառման դասիչը  11003   ինն ամիս  տարի 
 Միջոցառման անվանումը  Սևանա լճում և նրա ջրահավաք ավազանում ձկան և 

խեցգետնի պաշարների հաշվառում  
    

 Նկարագրությունը  Սևանա լճում և նրա ջրահավաք ավազանում ձկան և 
խեցգետնի պաշարների հաշվառման աշխատանքներ  



 5

 Միջոցառման տեսակը  Ծառայությունների մատուցում  

 Միջոցառումն իրականացնողի 
անվանումը  Մասնագիտացված կազմակերպություններ  

 Արդյունքի չափորոշիչներ      

 Սևանա լճում և նրա ջրահավաք ավազանում ձկան և խեցգետնի պաշարների հաշվառման 
աշխատանքների հաշվետվությունների քանակ, հատ  

0 1 

 Շրջակա միջավայրի նախարարության կողմից դրական գնահատված լրացուցիչ 
հաշվետվությունների առկայություն, հատ  0 1 

 Միջոցառման վրա կատարվող ծախսը (հազ. դրամ)  48.7 2,585.0 
    

 Ծրագրի դասիչը  1155  Ցուցանիշների փոփոխությունը 
(ավելացումները նշված են դրական նշանով) 

 Միջոցառման դասիչը 11011  ինն ամիս  տարի 
 Միջոցառման անվանումը Որսի օբյեկտ հանդիսացող կենդանիների հաշվառում     
 Նկարագրությունը  Որսի օբյեկտ հանդիսացող կենդանիների հաշվառման և 

ստացված տվյալների հիման վրա պետական կադաստրի 
վարման աշխատանքների իրականացում 

 Միջոցառման տեսակը  Ծառայությունների մատուցում  

 Միջոցառումն իրականացնողի 
անվանումը  Մասնագիտացված կազմակերպություններ  

 Արդյունքի չափորոշիչներ      

 Որսի օբյեկտ հանդիսացող կենդանիների հաշվառման աշխատանքների հաշվետվությունների 
քանակ, հատ  

1 1 

 ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարության կողմից դրական գնահատված հաշվետվությունների 
առկայություն, հատ  1 1 
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Հետազոտվող տարածքների մակերեսը, հա 5,000 5,000 

 Միջոցառման վրա կատարվող ծախսը (հազ. դրամ)  4,388.7 4,388.7 

 
 
 
 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 
  ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ 

        ՂԵԿԱՎԱՐ                                                           Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 
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