
Հավելված N 4 
                                 ՀՀ կառավարության 2022 թվականի 

                 սեպտեմբերի 8-ի N   1407  - Ն որոշման 
 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2021 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 23-Ի N 2121-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ NN 9 ԵՎ 9.1 
ՀԱՎԵԼՎԱԾՆԵՐԻ NN 9.12 ԵՎ 9.1.13 ԱՂՅՈՒՍԱԿՆԵՐՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐԸ 

 
                                                                   ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարություն 

 
         ՄԱՍ 1.2. ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՐՄՆԻ ԳԾՈՎ ԱՐԴՅՈՒՆՔԱՅԻՆ (ԿԱՏԱՐՈՂԱԿԱՆ) ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԸ 

 

  
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  11004  ինն ամիս  տարի  
 Միջոցառման անվանումը  Հիդրոօդերևութաբանություն, շրջակա միջավայրի 

մոնիթորինգ և տեղեկատվության ապահովում  
    

 Նկարագրությունը  Հիդրոօդերևութաբանություն, շրջակա միջավայրի 
մոնիթորինգի տեղեկատվության տրամադրման  
աշխատանքներ  

 Միջոցառման տեսակը  Ծառայությունների մատուցում  
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 Ակտիվն օգտագործող կազմակերպության 
(կազմակերպությունների) անվանումը 
(անվանումները)  

 Մասնագիտացված կազմակերպություններ  

 Արդյունքի չափորոշիչներ  
    

Պետական գրանցման ենթակա գույքային միավորների քանակ, հատ 0 159 

 Միջոցառման վրա կատարվող ծախսը (հազ. դրամ)  
10,837.4 10,837.4 

    
    

 Ծրագրի դասիչը   Ծրագրի անվանումը    

1155  Բնական պաշարների և բնության հատուկ պահպանվող 
տարածքների կառավարում և պահպանում    

    
 Ծրագրի դասիչը  1155  Ցուցանիշների փոփոխությունը 

(նվազեցումները նշված են փակագծերում) 
 Միջոցառման դասիչը  11004  ինն ամիս  տարի  
 Միջոցառման անվանումը  «Սևան» ազգային պարկի պահպանության, պարկում 

գիտական ուսումնասիրությունների, անտառատնտեսական 
աշխատանքների կատարում  

    

 Նկարագրությունը  «Սևան» ազգային պարկի տարածքում պահպանության, 
գիտական ուսումնասիրությունների, անտառատնտեսական 
աշխատանքների իրականացում  

 Միջոցառման տեսակը  Ծառայությունների մատուցում  

 Միջոցառումն իրականացնողի 
անվանումը  Մասնագիտացված կազմակերպություններ  
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 Արդյունքի չափորոշիչներ      

 Սևանա լճի ջրածածկ անտառտնկարկների մաքրում, հա  
0 (24.2) 

Պետական գրանցման ենթակա գույքային միավորների քանակ, հատ 0 55 
 Միջոցառման վրա կատարվող ծախսը (հազ. դրամ)  (25,815.1) (25,815.1) 

    
 Ծրագրի դասիչը  1155  Ցուցանիշների փոփոխությունը 

(ավելացումները նշված են դրական 
նշանով) 

 Միջոցառման դասիչը  11005  ինն ամիս  տարի  

 Միջոցառման անվանումը  «Դիլիջան» ազգային պարկի պահպանության, պարկում 
գիտական ուսումնասիրությունների, անտառատնտեսական 
աշխատանքների կատարում  

    

 Նկարագրությունը  «Դիլիջան» ազգային պարկի տարածքում պահպանության, 
գիտական ուսումնասիրությունների, անտառատնտեսական 
աշխատանքների իրականացում  

 Միջոցառման տեսակը  Ծառայությունների մատուցում  
 Ակտիվն օգտագործող կազմակերպության 
(կազմակերպությունների) անվանումը 
(անվանումները) 

 Մասնագիտացված կազմակերպություններ  

 Արդյունքի չափորոշիչներ      

Պետական գրանցման ենթակա գույքային միավորների քանակ, հատ 0 9 
 Միջոցառման վրա կատարվող ծախսը (հազ. դրամ)  2,160.0 2,160.0 
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 Ծրագրի դասիչը  1155  Ցուցանիշների փոփոխությունը 
(ավելացումները նշված են դրական 

նշանով) 
 Միջոցառման դասիչը  11006  ինն ամիս  տարի  

 Միջոցառման անվանումը  Արգելոցապարկային համալիր ԲՀՊ տարածքների 
պահպանության, գիտական ուսումնասիրությունների, 
անտառատնտեսական աշխատանքների կատարում  

    

 Նկարագրությունը  ԲՀՊ տարածքներում պահպանության, գիտական 
ուսումնասիրությունների, անտառատնտեսական 
աշխատանքների իրականացում  

 Միջոցառման տեսակը  Ծառայությունների մատուցում  

 Ակտիվն օգտագործող կազմակերպության 
(կազմակերպությունների) անվանումը 
(անվանումները) 

 Մասնագիտացված կազմակերպություններ  

 Արդյունքի չափորոշիչներ      
Պետական գրանցման ենթակա գույքային միավորների քանակ, հատ 0 68 
 Միջոցառման վրա կատարվող ծախսը (հազ. դրամ)  3,002.4 3,002.4 

    
 Ծրագրի դասիչը  1155  Ցուցանիշների փոփոխությունը 

(ավելացումները նշված են դրական 
նշանով) 

 Միջոցառման դասիչը  11007  ինն ամիս  տարի  
 Միջոցառման անվանումը  «Խոսրովի անտառ» պետական արգելոցի պահպանության, 

գիտական ուսումնասիրությունների կատարում  
    

 Նկարագրությունը  «Խոսրովի անտառ» պետական արգելոցի տարածքում 
պահպանության, գիտական ուսումնասիրությունների, 
անտառատնտեսական աշխատանքների իրականացում  

 Միջոցառման տեսակը  Ծառայությունների մատուցում  
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Ակտիվն օգտագործող կազմակերպության 
(կազմակերպությունների) անվանումը 
(անվանումները) 

 Մասնագիտացված կազմակերպություններ  

 Արդյունքի չափորոշիչներ    
Պետական գրանցման ենթակա գույքային միավորների քանակ, հատ 0 7 
 Միջոցառման վրա կատարվող ծախսը (հազ. դրամ)  1,294.3 1,294.3 

    
 Ծրագրի դասիչը  1155  Ցուցանիշների փոփոխությունը 

(ավելացումները նշված են դրական 
նշանով) 

 Միջոցառման դասիչը  11008  ինն ամիս  տարի  
 Միջոցառման անվանումը  «Արփի լիճ» ազգային պարկի պահպանության, պարկում 

գիտական ուսումնասիրությունների կատարում  
    

 Նկարագրությունը  «Արփի լիճ» ազգային պարկի պահպանության, գիտական 
ուսումնասիրությունների իրականացում  

 Միջոցառման տեսակը  Ծառայությունների մատուցում  
 Ակտիվն օգտագործող կազմակերպության 
(կազմակերպությունների) անվանումը 
(անվանումները) 

  Մասնագիտացված կազմակերպություններ  

 Արդյունքի չափորոշիչներ      
Պետական գրանցման ենթակա գույքային միավորների քանակ, հատ 0 6 
 Միջոցառման վրա կատարվող ծախսը (հազ. դրամ)  8,521.0 8,521.0 
 
 
 
 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 
  ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ 

        ՂԵԿԱՎԱՐ                                                           Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 
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