
     Հավելված N 3 
                           ՀՀ կառավարության 2022 թվականի 

                          սեպտեմբերի 16-ի N  1440  - Ն  որոշման 
    

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2021 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 23-Ի N 2121-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ 
 N 9 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ NN 9.6, 9.9, 9.14, 9.18, 9.27 ԵՎ 9.32 ԱՂՅՈՒՍԱԿՆԵՐՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ  

    
ՀՀ քննչական կոմիտե 

 
ՄԱՍ 2. ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՐՄՆԻ ԳԾՈՎ ԱՐԴՅՈՒՆՔԱՅԻՆ (ԿԱՏԱՐՈՂԱԿԱՆ) ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԸ 
 
Ծրագրի դասիչը Ծրագրի անվանումը   
1180 ՀՀ քննչական ծառայություններ   
    
Ծրագրի միջոցառումները 

        
Ծրագրի դասիչը 1180 Ցուցանիշների փոփոխությունը 

(ավելացումները նշված են 
դրական նշանով) 

Միջոցառման դասիչը 11001 ինն ամիս  տարի  

Միջոցառման անվանումը Քրեական գործերով վարույթի իրականացում      

Նկարագրությունը 
Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության 
օրենսգրքով ՀՀ քննչական կոմիտեի իրավասությանը վերապահված՝ 
ենթադրյալ հանցագործությունների կապակցությամբ նախաքննություն 
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Միջոցառման տեսակը Ծառայությունների մատուցում     
Ծառայություն մատուցող 
կազմակերպության անվանումը 

ՀՀ քննչական կոմիտե     

Միջոցառման վրա կատարվող ծախսը (հազ. դրամ)      425,194.5      493,000.0  
    

ՀՀ դատախազություն 
 

 ՄԱՍ 2. ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՐՄՆԻ ԳԾՈՎ ԱՐԴՅՈՒՆՔԱՅԻՆ (ԿԱՏԱՐՈՂԱԿԱՆ) ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԸ   
    
 Ծրագրի դասիչը   Ծրագրի անվանումը    
1087  Դատավարական ղեկավարում և դատախազական հսկողություն    
    
 Ծրագրի միջոցառումները  
      
 Ծրագրի դասիչը 1087 Ցուցանիշների փոփոխությունը 

(ավելացումները նշված են 
դրական նշանով) 

 Միջոցառման դասիչը 11001  ինն ամիս  տարի 
 Միջոցառման անվանումը  Քրեական հետապնդման, դատավարական ղեկավարման և 

դատախազական հսկողության ծառայությունների տրամադրում  
    

 Նկարագրությունը  Քրեական հետապնդման, հարուցման, հետաքննության և 
նախաքննության օրինականության հսկողություն, մեղադրանքի 
պաշտպանություն հայցերի հարուցում, դատավճիռների և 
որոշումների բողոքարկում, պատիժների և հարկադրանքի այլ 
միջոցների կիրառման օրինականության հսկողություն  
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 Միջոցառման տեսակը  Ծառայությունների մատուցում      

 Միջոցառումն իրականացնողի 
անվանումը  

 ՀՀ դատախազություն      

 Արդյունքի չափորոշիչներ      
 Միջոցառման վրա կատարվող ծախսը (հազ. դրամ)  31,859.2 95,577.8 

 
 
   

 ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարություն  
 

 ՄԱՍ 2. ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՐՄՆԻ ԳԾՈՎ ԱՐԴՅՈՒՆՔԱՅԻՆ (ԿԱՏԱՐՈՂԱԿԱՆ) ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԸ   
    
 Ծրագրի դասիչը   Ծրագրի անվանումը    
 1112   Արտակարգ իրավիճակների բնագավառի պետական քաղաքա-

կանության մշակում, ծրագրերի համակարգում և մոնիթորինգ  
  

    
 Ծրագրի միջոցառումները  
        
 Ծրագրի դասիչը  1112  Ցուցանիշների փոփոխությունը 

(նվազեցումները նշված են 
փակագծերում) 

 Միջոցառման դասիչը  11001   ինն ամիս   տարի  
 Միջոցառման անվանումը  Արտակարգ իրավիճակների բնագավառում քաղաքականության 

մշակում, խորհրդատվական ծառայությունների տրամադրում և 
մոնիթորինգի իրականացում  
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 Նկարագրությունը  Արտակարգ իրավիճակների բնագավառում քաղաքականության 
մշակում, խորհրդատվական ծառայությունների տրամադրում և 
մոնիթորինգի իրականացում  

    

 Միջոցառման տեսակը  Ծառայությունների մատուցում      
 Միջոցառումն իրականացնողի 
անվանումը  

 ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարություն      

 Արդյունքի չափորոշիչներ      
 Միջոցառման վրա կատարվող ծախսը (հազ. դրամ)  (17,191.1) (51,573.3) 

    
 ՀՀ  արդարադատության նախարարություն  

 
 ՄԱՍ 2. ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՐՄՆԻ ԳԾՈՎ ԱՐԴՅՈՒՆՔԱՅԻՆ (ԿԱՏԱՐՈՂԱԿԱՆ) ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԸ   
    
 Ծրագրի դասիչը   Ծրագրի անվանումը    
 1120   Քրեակատարողական ծառայություններ    
    
 Ծրագրի միջոցառումները  
      
 Ծրագրի դասիչը  1120  Ցուցանիշների փոփոխությունը 

(նվազեցումները նշված են 
փակագծերում) 

 Միջոցառման դասիչը  11001   ինն ամիս   տարի  
 Միջոցառման անվանումը  Քրեակատարողական ծառայություններ      

 Նկարագրությունը  Դատապարտյալների վերահսկողություն, կալանավայրերում 
դատապարտյալների կացության ապահովում, դատապարտյալների 
սոցիալ- հոգեբանական վերականգնում, ուսուցում  
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 Միջոցառման տեսակը  Ծառայությունների մատուցում      
 Միջոցառումն իրականացնողի 
անվանումը  

 Քրեակատարողական ծառայություն      

 Արդյունքի չափորոշիչներ      
 Միջոցառման վրա կատարվող ծախսը (հազ. դրամ)        (35,410.8)        (35,410.8) 

    
 ՀՀ ոստիկանություն  

 
 ՄԱՍ 2. ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՐՄՆԻ ԳԾՈՎ ԱՐԴՅՈՒՆՔԱՅԻՆ (ԿԱՏԱՐՈՂԱԿԱՆ) ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԸ   
    
 Ծրագրի դասիչը   Ծրագրի անվանումը    
 1158   Ոստիկանության ոլորտի քաղաքականության մշակում, կառավարում, 

կենտրոնացված միջոցառումներ, մոնիթորինգ և վերահսկողություն  
  

    
 Ծրագրի միջոցառումները  
        
 Ծրագրի դասիչը  1158  Ցուցանիշների փոփոխությունը 

(նվազեցումները նշված են 
փակագծերում) 

 Միջոցառման դասիչը  11001   ինն ամիս   տարի  

 Միջոցառման անվանումը  Ոստիկանության ոլորտի քաղաքականության մշակում, կառավարում, 
կենտրոնացված միջոցառումների, մոնիթորինգի և վերահսկողության 
իրականացում  
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 Նկարագրությունը  Ոստիկանության մարմինների աշխատանքների պլանավորում, 
համակարգում, ծրագրային միջոցառումների մշակում և  իրակա-
նացում, միջգերատեսչական և միջազգային համագործակցության 
ապահովում, համընդհանուր և ոլորտային աշխատանքների 
իրականացում, մոնիթորինգ և հսկողություն  

    

 Միջոցառման տեսակը  Ծառայությունների մատուցում      
 Միջոցառումն իրականացնողի 
անվանումը 

 Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանություն      

 Արդյունքի չափորոշիչներ      
 Միջոցառման վրա կատարվող ծախսը (հազ. դրամ)       (342,135.5)      (439,277.4) 

    
 ՀՀ  պաշտպանության  նախարարություն  

 
 ՄԱՍ 2. ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՐՄՆԻ ԳԾՈՎ ԱՐԴՅՈՒՆՔԱՅԻՆ (ԿԱՏԱՐՈՂԱԿԱՆ) ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԸ 
  
 Ծրագրի դասիչը   Ծրագրի անվանումը    
 1169   ՀՀ պաշտպանության ապահովում    
    
 Ծրագրի միջոցառումները  
        
 Ծրագրի դասիչը   1169  Ցուցանիշների փոփոխությունը 

(նվազեցումները նշված են 
փակագծերում) 

 Միջոցառման դասիչը  11001   ինն ամիս   տարի  
 Միջոցառման անվանումը  Ռազմական կարիքների բավարարում      

 Նկարագրությունը  Ընթացիկ գործունեության ապահովման գործողություններ      
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 Միջոցառման տեսակը  Ծառայությունների մատուցում      

 Ծառայությունը մատուցող 
կազմակերպության (կազմակեր-
պությունների) անվանումը 
(անվանումները) 

 ՀՀ պաշտպանության նախարարություն      

 Արդյունքի չափորոշիչներ      
 Միջոցառման վրա կատարվող ծախսը (հազ. դրամ)        (62,316.3)        (62,316.3) 

 
 
 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 
  ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ 

                         ՂԵԿԱՎԱՐ           Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 
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