
Հավելված N 3 
                          ՀՀ կառավարության 2021 թվականի 
                     նոյեմբերի 4-ի N 1810 - Ն որոշման 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2020 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 30-Ի N 2215-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ  
NN 3 ԵՎ 4 ՀԱՎԵԼՎԱԾՆԵՐՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐԸ 

 
(հազ. դրամ)  

Գործառական 
դասիչը 

Ծրագրային 
դասիչը 

Բյուջետային ծախսերի գործառական դասակարգման բաժինների, խմբերի 
և դասերի, բյուջետային ծրագրերի միջոցառումների,  բյուջետային 

հատկացումների գլխավոր կարգադրիչների անվանումները 

Ցուցանիշների փոփոխությունը 
(ավելացումները նշված 
են դրական նշանով, իսկ 

նվազեցումները՝ փակագծերում) 

տարի 

բա
ժի

նը
 

խ
ու

մբ
ը 

դա
սը

 

ծր
ա

գի
րը

 

մի
ջո

ցա
ռո

ւմ
ը 

           ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ ԾԱԽՍԵՐ - 
           այդ թվում`  

04 
    

 ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 256,300.0      
 այդ թվում`  

 
02 

   
 Գյուղատնտեսություն, անտառային տնտեսություն, ձկնորսություն և 
որսորդություն 256,300.0 

     
 այդ թվում`  

  
04 

  
 Ոռոգում 256,300.0 

           այդ թվում`  



 2

          ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների 
նախարարություն 

256,300.0 

           այդ թվում`  

       1004    Ոռոգման համակարգի առողջացում 256,300.0 
           այդ թվում`  

        11007  Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող՝ 
Ախուրյան գետի ջրային ռեսուրսների ինտեգրացված կառավարում ծրագրի 
խորհրդատվություն և կառավարում 

(93,700.0) 

          այդ թվում` ըստ կատարողների  

          ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների 
նախարարության ջրային  կոմիտե  

(93,700.0) 

           այդ թվում` բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման 
հոդվածներ 

 

           ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ ԾԱԽՍԵՐ (93,700.0) 
           ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ (93,700.0) 
           ԱՅԼ ԾԱԽՍԵՐ (93,700.0) 
           - Այլ ծախսեր (93,700.0) 
        11011   Զարգացման ֆրանսիական գործակալության աջակցությամբ 

իրականացվող՝ ոռոգման ոլորտի ֆինանսական կայունության և ոռոգման 
կառավարման կարողությունների բարելավման դրամաշնորհային ծրագրի 
խորհրդատվություն և կառավարում 

(54,476.5) 

           այդ թվում` ըստ կատարողների  

           ՀՀ  տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների 
նախարարության ջրային կոմիտե (54,476.5) 

           այդ թվում` բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման 
հոդվածներ 

 

           ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ ԾԱԽՍԵՐ (54,476.5) 
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           ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ (54,476.5) 
           ԱՅԼ ԾԱԽՍԵՐ (54,476.5) 
           - Այլ ծախսեր (54,476.5) 
        12001  Աջակցություն ոռոգման համակարգի առողջացմանը 963,903.7 
           այդ թվում` ըստ կատարողների  

          ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների 
նախարարության ջրային կոմիտե 963,903.7 

           այդ թվում` բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման 
հոդվածներ 

 

          ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ ԾԱԽՍԵՐ 963,903.7 
          ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ 963,903.7 
          ՍՈՒԲՍԻԴԻԱՆԵՐ 963,903.7 
          Սուբսիդիաներ ոչ պետական կազմակերպություններին 963,903.7 
           - Սուբսիդիաներ ոչ  պետական ոչ ֆինանսական կազմակերպություններին 963,903.7 
        31002  Ոռոգման համակարգերի հիմնանորոգում (11,105.2) 
           այդ թվում` ըստ կատարողների  

          ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների 
նախարարության ջրային կոմիտե (11,105.2) 

           այդ թվում` բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման 
հոդվածներ 

 

           ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ ԾԱԽՍԵՐ (11,105.2) 
           ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԳԾՈՎ ԾԱԽՍԵՐ (11,105.2) 
           ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐ (11,105.2) 
           ՇԵՆՔԵՐ ԵՎ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ (11,105.2) 
           -  Շենքերի և շինությունների կապիտալ վերանորոգում (11,105.2) 
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        31007  Ջրային տնտեսության հիդրոտեխնիկական սարքավորումների 
տեղադրման աշխատանքներ 

(161,976.9) 

           այդ թվում` ըստ կատարողների  

          ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների 
նախարարության ջրային կոմիտե (161,976.9) 

           այդ թվում` բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման 
հոդվածներ 

 

           ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ ԾԱԽՍԵՐ (161,976.9) 
           ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԳԾՈՎ ԾԱԽՍԵՐ (161,976.9) 
           ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐ (161,976.9) 
           ՇԵՆՔԵՐ ԵՎ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ (161,976.9) 
           -  Շենքերի և շինությունների շինարարություն (161,976.9) 
        31010 Հերհերի ջրամբարից ինքնահոս ջրատարի կառուցում (386,345.1) 
           այդ թվում` ըստ կատարողների  

          ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների 
նախարարության ջրային կոմիտե (386,345.1) 

           այդ թվում` բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման 
հոդվածներ 

 

           ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ ԾԱԽՍԵՐ (386,345.1) 
           ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԳԾՈՎ ԾԱԽՍԵՐ (386,345.1) 
           ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐ (386,345.1) 
           ՇԵՆՔԵՐ ԵՎ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ (386,345.1) 
           -  Շենքերի և շինությունների շինարարություն (386,345.1) 
06          ԲՆԱԿԱՐԱՆԱՅԻՆ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԿՈՄՈՒՆԱԼ 

ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ (256,300.0) 

           այդ թվում`  
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  03        Ջրամատակարարում (256,300.0) 
           այդ թվում`  

     01      Ջրամատակարարում (256,300.0) 
           այդ թվում`  

           ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների 
նախարարություն (256,300.0) 

           այդ թվում`  

      1072   Ջրամատակարարման և ջրահեռացման բարելավում (256,300.0) 
           այդ թվում`  

        31001 Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող՝ 
ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածքների 
վերականգնման ծրագրի երրորդ փուլի շրջանակներում 
ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածքների 
հիմնանորոգում 

(136,200.0) 

          այդ թվում` ըստ կատարողների  

          ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների 
նախարարության ջրային  կոմիտե  (136,200.0) 

           այդ թվում` բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման 
հոդվածներ 

 

           ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ ԾԱԽՍԵՐ (136,200.0) 
           ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԳԾՈՎ ԾԱԽՍԵՐ (136,200.0) 
           ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐ (136,200.0) 
           ՇԵՆՔԵՐ ԵՎ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ (136,200.0) 
           - Շենքերի և շինությունների շինարարություն (136,200.0) 
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        31004  Եվրոպական միության հարևանության ներդրումային ծրագրի 
աջակցությամբ իրականացվող՝ Երևանի ջրամատակարարման 
բարելավման դրամաշնորհային ծրագրի շրջանակներում 
ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածքների 
հիմնանորոգում 

(120,100.0) 

          այդ թվում` ըստ կատարողների  

          ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների 
նախարարության ջրային կոմիտե  (120,100.0) 

           այդ թվում` բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման 
հոդվածներ 

 

           ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ ԾԱԽՍԵՐ (120,100.0) 
           ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԳԾՈՎ ԾԱԽՍԵՐ (120,100.0) 
           ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐ (120,100.0) 
           ՇԵՆՔԵՐ ԵՎ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ (120,100.0) 
          - Շենքերի և շինությունների կապիտալ վերանորոգում (120,100.0) 
  

 

                     ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 
                        ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ 

   ՂԵԿԱՎԱՐ                                                       Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 
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