
Հավելված N 5 
                           ՀՀ կառավարության 2022 թվականի 

                         փետրվարի 3-ի N  125 - Ն  որոշման 
 

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2022 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԻ 
 N 1 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ  N 2 ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2021 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 23-Ի 

 N 2121-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ N 5 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ N  1 ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ  ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐԸ 
 

     (հազ. դրամ) 
 Ծրագրային դասիչը  Բյուջետային հատկացումների գլխավոր 

կարգադրիչների, ծրագրերի և միջոցառումների 
անվանումները 

Ցուցանիշների փոփոխությունը 
 (ավելացումները նշված են դրական նշանով) 

ծրագիրը միջոցառումը 
առաջին 

եռամսյակ 
առաջին 

կիսամյակ ինն ամիս տարի 

  
ԸՆԴԱՄԵՆԸ 

297,003.1 852,799.1 908,795.1 972,173.1 

    ՀՀ  արդարադատության նախարարություն  282,884.8 838,680.8 894,676.8 958,054.8 
1057    Ծրագրի անվանումը 105,643.4 161,439.4 217,435.4 280,813.4 

 Արդարադատության ոլորտում քաղաքականության  
մշակում, ծրագրերի համակարգում, խորհրդատվության և 
մոնիթորինգի իրականացում 

        

 Ծրագրի նպատակը         
 Արդարադատության ոլորտում քաղաքականության, 
խորհրդատվության, մոնիթորինգի, գնման և 
աջակցության իրականացում     
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 Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը         
 Արդարադատության քաղաքականության 
իրագործմանն ուղղված ծրագրերի 
արդյունավետության բարելավում     

    

  Ծրագրի միջոցառումներ 

  

11001  Միջոցառման անվանումը 81,836.4 110,586.4 139,336.4 167,386.4 
 Արդարադատության ոլորտում քաղաքականության, 
խորհրդատվության, մոնիթորինգի, գնման և 
աջակցության իրականացում         
 Միջոցառման նկարագրությունը         
 Ոլորտի քաղաքականության, խորհրդատվության, 
մոնիթորինգի, արդարադատության ծրագրերի 
համակարգման ծառայություններ 

        

 Միջոցառման տեսակը         
 Ծառայությունների մատուցում         

  

11007  Միջոցառման անվանումը 17,864.0 44,910.0 72,156.0 107,484.0 
 ԱՄՆ ՄԶԳ աջակցությամբ իրականացվող 
«Աջակցություն օրենսդրության զարգացման և 
իրավական հետազոտությունների կենտրոնի 
գործունեությանը» դրամաշնորհային  ծրագիր         
 Միջոցառման նկարագրությունը         
 Օրենսդրության զարգացման և իրավական 
հետազոտությունների կենտրոնի գործունեության 
ապահովում 

        

 Միջոցառման տեսակը         
 Ծառայությունների մատուցում         
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31001 Միջոցառման անվանումը 5,943.0 5,943.0 5,943.0 5,943.0 
 ՀՀ արդարադատության նախարարության  
կարողությունների զարգացում և տեխնիկական 
հագեցվածության ապահովում         
 Միջոցառման նկարագրությունը         
 ՀՀ արդարադատության նախարարության  
աշխատանքային պայմանների բարելավման համար 
վարչական սարքավորումների ձեռքբերում 

        

 Միջոցառման տեսակը         
Պետական մարմինների կողմից օգտագործվող ոչ 
ֆինանսական ակտիվների հետ գործառնություններ 

        

1182    Ծրագրի անվանումը 4,441.4  504,441.4  504,441.4  504,441.4  

 Հարկադիր կատարման ծառայություններ         

 Ծրագրի նպատակը         
 Հարկադիր կատարման ենթակա ակտերի կատարման 
ապահովում     

    

 Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը         
 Հարկադիր կատարման ենթակա ակտերի 
կատարողական ընթացակարգերի զարգացում և  
կատարման ապահովում     

    

  Ծրագրի միջոցառումներ 
  31001  Միջոցառման անվանումը 4,441.4 504,441.4 504,441.4 504,441.4 

 Հարկադիր կատարման ծառայության տեխնիկական 
հագեցվածության բարելավում 
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 Միջոցառման նկարագրությունը         

 Հարկադիր կատարման ծառայության տեխնիկական 
հագեցվածության բարելավում     

    

 Միջոցառման տեսակը         

 Պետական մարմինների կողմից օգտագործվող ոչ 
ֆինանսական ակտիվների հետ գործառնություններ     

    

1228    Ծրագրի անվանումը 172,800.0  172,800.0  172,800.0  172,800.0  
 Հակակոռուպցիոն քաղաքականության մշակում, 
ծրագրերի համակարգում և մոնիթորինգի 
իրականացում 

    

    

 Ծրագրի նպատակը         

 Հակակոռուպցիոն ինստիտուցիոնալ համակարգի 
վերափոխում և զարգացում` նաև ոլորտային 
կոռուպցիոն ռիսկերի վերհանման ու նվազեցման և 
էլեկտրոնային ժողովրդավարության գործիքների 
ներդրման միջոցով     

    

 Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը         
Կոռուպցիայի նվազեցում, հակակոռուպցիոն 
արդյունավետ ինստիտուցիոնալ համակարգի 
առկայություն     

    

  Ծրագրի միջոցառումներ 
  31007 Միջոցառման անվանումը 172,800.0 172,800.0 172,800.0 172,800.0 

Էլեկտրոնային ռեսուրսների ստեղծման կամ 
արդիականացման նախագծերի ապահովում 
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Միջոցառման նկարագրությունը         
Էլեկտրոնային արդարադատության համակարգի 
ներդրում և առկա էլեկտրոնային գործիքների 
արդիականացում     

    

Միջոցառման տեսակը         

Պետական մարմինների կողմից օգտագործվող ոչ 
ֆինանսական ատիվների հետ գործառնություններ     

    

     Բարձրագույն դատական խորհուրդ 14,118.3  14,118.3  14,118.3  14,118.3  
1080    Ծրագրի անվանումը 14,118.3  14,118.3  14,118.3  14,118.3  

 Դատական իշխանության գործունեության 
ապահովում և իրականացում     

    

 Ծրագրի նպատակը         
 Դատական իշխանության անկախության 
երաշխավորում, բնականոն գործունեության և 
դատական պաշտպանության իրավունքի ապահովում     

    

 Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը         
 Դատական իշխանության գուծունեության և 
դատական պաշտպանության իրավունքի ապահովման 
արդյունավետության բարձրացում 

    

    

  Ծրագրի միջոցառումներ 

  

11019  Միջոցառման անվանումը 14,118.3 14,118.3 14,118.3 14,118.3 
  Հակակոռուպցիոն դատարանի բնականոն 
գործունեության և  Հակակոռուպցիոն  դատարանի 
կողմից դատական պաշտպանության իրավունքի 
ապահովում 
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 Միջոցառման նկարագրությունը         
 Դատավարական գործունեության իրականացում, 
ակտերի կազմում և հրապարակում, արխիվային 
փաստաթղթերի տրամադրում,  դատական 
ծառայության իրականացում 

      

  
 Միջոցառման տեսակը         
 Ծառայությունների մատուցում         

 
 
 
 
 
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 
  ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ 

                            ՂԵԿԱՎԱՐ                                                                Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 
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