
Հավելված N 9 
                           ՀՀ կառավարության 2022 թվականի 

                         փետրվարի 3-ի N 125 - Ն  որոշման 
 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2021 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 23-Ի N 2121-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ  
N 9.1 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ  N 9.1.10  ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐԸ  
          

ՀՀ  արդարադատության նախարարություն  
          
 ՄԱՍ 1. ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՐՄՆԻ ԳԾՈՎ ԱՐԴՅՈՒՆՔԱՅԻՆ (ԿԱՏԱՐՈՂԱԿԱՆ) ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԸ   
          
 Ծրագրի դասիչը   Ծրագրի անվանումը      
1057 Արդարադատության ոլորտում քաղաքականության  

մշակում, ծրագրերի համակարգում, խորհրդատվության և 
մոնիթորինգի իրականացում 

    

 Ծրագրի միջոցառումները  

 Ծրագրի դասիչը  1057  
Ցուցանիշների փոփոխությունը 

(ավելացումները նշված են դրական նշանով) 

 Միջոցառման դասիչը  11001  առաջին 
եռամսյակ 

առաջին 
կիսամյակ 

ինն 
ամիս 

տարի 

 Միջոցառման անվանումը  

 Արդարադատության ոլորտում քաղաքականության, 
խորհրդատվության, մոնիթորինգի, գնման և 
աջակցության իրականացում  
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 Նկարագրությունը 
 Ոլորտի քաղաքականության, խորհրդատվության, 
մոնիթորինգի, արդարադատության ծրագրերի 
համակարգման ծառայություններ  

        

 Միջոցառման տեսակը  Ծառայությունների մատուցում          
 Ծառայությունը մատուցող 
կազմակերպության (կազ-
մակերպությունների) անվա-
նումը (անվանումները) 

 ՀՀ արդարադատության նախարարություն          

  Արդյունքի չափորոշիչներ         
 Միջոցառման վրա կատարվող ծախսը (հազ. դրամ)  81,836.4 110,586.4 139,336.4 167,386.4 

      
 Ծրագրի դասիչը  1057  Ցուցանիշների փոփոխությունը 

(ավելացումները նշված են դրական նշանով) 
 Միջոցառման դասիչը  11007  առաջին 

եռամսյակ 
առաջին 

կիսամյակ 
ինն 

ամիս տարի 

 Միջոցառման անվանումը  

 ԱՄՆ ՄԶԳ աջակցությամբ իրականացվող «Աջակցություն 
օրենսդրության զարգացման և իրավական հետազոտություն-
ների կենտրոնի գործունեությանը» դրամաշնորհային  
ծրագիր  

        

 Նկարագրությունը  Օրենսդրության զարգացման և իրավական հետազոտու-
թյունների կենտրոնի գործունեության ապահովում  

        

 Միջոցառման տեսակը  Ծառայությունների մատուցում          
 Միջոցառումն 
իրականացնողի անվանումը  

 «Օրենսդրության զարգացման և իրավական 
հետազոտությունների կենտրոն»  հիմնադրամ  

        

  Արդյունքի չափորոշիչներ         
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 Միջոցառման վրա կատարվող ծախսը (հազ. դրամ)  17,864.0 44,910.0 72,156.0 107,484.0 

      
      

 Ծրագրի դասիչը  1057  Ցուցանիշների փոփոխությունը 
(ավելացումները նշված են դրական նշանով) 

Միջոցառման դասիչը 31001 առաջին 
եռամսյակ 

առաջին 
կիսամյակ 

ինն 
ամիս տարի 

Միջոցառման անվանումը 

 ՀՀ արդարադատության նախարարության  
կարողությունների զարգացում և տեխնիկական 
հագեցվածության ապահովում 

        

Նկարագրությունը 
ՀՀ արդարադատության նախարարության 
աշխատանքային պայմանների բարելավման համար 
վարչական սարքավորումների ձեռքբերում 

        

Միջոցառման տեսակը 

Պետական մարմինների կողմից օգտագործվող ոչ 
ֆինանսական ակտիվների հետ գործառնություններ 

        

Ակտիվն օգտագործող 
կազմակերպության 
անվանումը 

ՀՀ արդարադատության նախարարություն         

  Արդյունքի չափորոշիչներ         
Վարչական սարքավորումներ 1 1 1 1 
Այլ սարքավորումներ 19 19 19 19 
Սարքավորումների ծառայության կանխատեսվող միջին ժամկետը, տարի       5 
 Միջոցառման վրա կատարվող ծախսը (հազ. դրամ)  5,943.0 5,943.0 5,943.0 5,943.0 
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 Ծրագրի դասիչը   Ծրագրի անվանումը      
 1228   Հակակոռուպցիոն քաղաքականության մշակում, 

ծրագրերի համակարգում և մոնիթորինգի իրականացում  
    

      
 Ծրագրի միջոցառումները  
 Ծրագրի դասիչը  1228  Ցուցանիշների փոփոխությունը 

(ավելացումները նշված են դրական նշանով) 
 Միջոցառման դասիչը 31007 առաջին 

եռամսյակ 
առաջին 

կիսամյակ 
ինն 

ամիս 
տարի 

 Միջոցառման անվանումը Էլեկտրոնային ռեսուրսների ստեղծման կամ 
արդիականացման նախագծերի ապահովում 

        

 Նկարագրությունը  Էլեկտրոնային համակարգերի ներդնում         
 Միջոցառման տեսակը  Պետական մարմինների կողմից օգտագործվող ոչ 

ֆինանսական ակտիվների հետ գործառնություններ  
        

 Ակտիվն օգտագործող 
կազմակերպության (կազ-
մակերպությունների) անվա-
նումը (անվանումները) 

Իրավաբանական և ֆիզիկական անձինք         

 Արդյունքի չափորոշիչներ          
Էլեկտրոնային սնանկության համակարգ 1 1 1 1 
 Միջոցառման վրա կատարվող ծախսը (հազ. դրամ)  172,800.0 172,800.0 172,800.0 172,800.0 
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 Ծրագրի դասիչը   Ծրագրի անվանումը      
1182  Հարկադիր կատարման ծառայություններ      
      
 Ծրագրի միջոցառումները  
 Ծրագրի դասիչը  1182  

Ցուցանիշների փոփոխությունը 
(ավելացումները նշված են դրական նշանով) 

 Միջոցառման դասիչը  31001  առաջին 
եռամսյակ 

առաջին 
կիսամյակ 

ինն 
ամիս տարի 

 Միջոցառման անվանումը  Հարկադիր կատարման ծառայության տեխնիկական 
հագեցվածության բարելավում  

        

 Նկարագրությունը  Հարկադիր կատարման ծառայության տեխնիկական 
հագեցվածության բարելավում  

        

 Միջոցառման տեսակը  Պետական մարմինների կողմից օգտագործվող ոչ 
ֆինանսական ակտիվների հետ գործառնություններ  

        

 Ակտիվն օգտագործող 
կազմակերպության (կազ-
մակերպությունների) անվա-
նումը (անվանումները) 

 ՀՀ արդարադատության նախարարության հարկադիր 
կատարումն ապահովող ծառայություն  

        

 Արդյունքի չափորոշիչներ          
 Միջոցառման վրա կատարվող ծախսը (հազ. դրամ)  4,441.4 504,441.4 504,441.4 504,441.4 
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 Ծրագրի դասիչը   Ծրագրի անվանումը  
 1080   Դատական իշխանության գործունեության ապահովում և 

իրականացում  
    

      
 Ծրագրի միջոցառումները  
 Ծրագրի դասիչը  1080  Ցուցանիշների փոփոխությունը 

(ավելացումները նշված են դրական նշանով) 
 Միջոցառման դասիչը  11019 առաջին 

եռամսյակ 
առաջին 

կիսամյակ 
ինն 

ամիս տարի 

 Միջոցառման անվանումը    Հակակոռուպցիոն դատարանի բնականոն գործունեության 
և  Հակակոռուպցիոն  դատարանի կողմից դատական 
պաշտպանության իրավունքի ապահովում 

        

 Նկարագրությունը  Դատավարական գործունեության իրականացում, 
ակտերի կազմում և հրապարակում, արխիվային 
փաստաթղթերի տրամադրում,  դատական ծառայության 
իրականացում  

        

 Միջոցառման տեսակը  Ծառայությունների մատուցում          
 Ծառայությունը մատուցող 
կազմակերպության 
անվանումը  

Դատական դեպարտամենտ         

 Արդյունքի չափորոշիչներ          
 Միջոցառման վրա կատարվող ծախսը (հազ. դրամ)  14,118.3 14,118.3 14,118.3 14,118.3 

 
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 
  ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ 

                            ՂԵԿԱՎԱՐ                                                                Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 
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