
Հավելված N 2 
                            ՀՀ կառավարության 2022 թվականի 

                 փետրվարի 23-ի N 232   - Ն որոշման 
 

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2021 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 23-Ի N 2121-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ  
NN 3 ԵՎ 4 ՀԱՎԵԼՎԱԾՆԵՐՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

         (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) 
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առաջին 
եռամսյակ 

առաջին 
կիսամյակ ինն ամիս տարի 

      ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ ԾԱԽՍԵՐ 0.0 0.0 0.0 0.0 

04      ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 0.0 0.0 0.0 0.0 

      այդ թվում`     

 05     Տրանսպորտ 0.0 0.0 0.0 0.0 

      այդ թվում`     

  01    Ճանապարհային տրանսպորտ 0.0 0.0 0.0 0.0 

     այդ թվում`     

      ՀՀ  տարածքային կառավարման և 
ենթակառուցվածքների նախարարություն 

0.0 0.0 0.0 0.0 

     այդ թվում`     
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   1049  Ճանապարհային ցանցի բարելավում 0.0 0.0 0.0 0.0 

     այդ թվում`     

      ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ      

    11009 

 Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ 
իրականացվող Հյուսիս-հարավ միջանցքի 
զարգացման ծրագրի համակարգում և 
կառավարում ( Տրանշ 2) 

0.0 
1,380,000 ԱՄՆ-ի 

դոլարին 
համարժեք դրամ 

1,380,000 ԱՄՆ-ի 
դոլարին 

համարժեք դրամ 

1,380,000 ԱՄՆ-ի 
դոլարին 

համարժեք դրամ 

      այդ թվում` ըստ կատարողների     

     
 ՀՀ տարածքային կառավարման և 
ենթակառուցվածքների նախարարություն 0.0 

1,380,000 ԱՄՆ-ի 
դոլարին 

համարժեք դրամ 

1,380,000 ԱՄՆ-ի 
դոլարին 

համարժեք դրամ 

1,380,000 ԱՄՆ-ի 
դոլարին 

համարժեք դրամ 

     
 այդ թվում` բյուջետային ծախսերի 
տնտեսագիտական դասակարգման հոդվածներ     

     
 ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ ԾԱԽՍԵՐ 

0.0 
1,380,000 ԱՄՆ-ի 

դոլարին 
համարժեք դրամ 

1,380,000 ԱՄՆ-ի 
դոլարին 

համարժեք դրամ 

1,380,000 ԱՄՆ-ի 
դոլարին 

համարժեք դրամ 

     
 ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ 

0.0 
1,380,000 ԱՄՆ-ի 

դոլարին 
համարժեք դրամ 

1,380,000 ԱՄՆ-ի 
դոլարին 

համարժեք դրամ 

1,380,000 ԱՄՆ-ի 
դոլարին 

համարժեք դրամ 

     
 ԱՅԼ  ԾԱԽՍԵՐ 

0.0 
1,380,000 ԱՄՆ-ի 

դոլարին 
համարժեք դրամ 

1,380,000 ԱՄՆ-ի 
դոլարին 

համարժեք դրամ 

1,380,000 ԱՄՆ-ի 
դոլարին 

համարժեք դրամ 

     
 Այլ ծախսեր 

0.0 
1,380,000 ԱՄՆ-ի 

դոլարին 
համարժեք դրամ 

1,380,000 ԱՄՆ-ի 
դոլարին 

համարժեք դրամ 

1,380,000 ԱՄՆ-ի 
դոլարին 

համարժեք դրամ 

    21012 
 Եվրասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ 
իրականացվող Հյուսիս-հարավ միջանցքի 
զարգացման ծրագիր 

0.0 
(850,000 ԱՄՆ-ի 

դոլարին 
համարժեք դրամ) 

(850,000 ԱՄՆ-ի 
դոլարին 

համարժեք դրամ) 

(850,000 ԱՄՆ-ի 
դոլարին 

համարժեք դրամ) 
      այդ թվում` ըստ կատարողների     
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 ՀՀ տարածքային կառավարման և 
ենթակառուցվածքների նախարարություն 0.0 

(850,000 ԱՄՆ-ի 
դոլարին 

համարժեք դրամ) 

(850,000 ԱՄՆ-ի 
դոլարին 

համարժեք դրամ) 

(850,000 ԱՄՆ-ի 
դոլարին 

համարժեք դրամ) 

     
 այդ թվում` բյուջետային ծախսերի 
տնտեսագիտական դասակարգման հոդվածներ     

     
 ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ ԾԱԽՍԵՐ 

0.0 
(850,000 ԱՄՆ-ի 

դոլարին 
համարժեք դրամ) 

(850,000 ԱՄՆ-ի 
դոլարին 

համարժեք դրամ) 

(850,000 ԱՄՆ-ի 
դոլարին 

համարժեք դրամ) 

     

 ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԳԾՈՎ 
ԾԱԽՍԵՐ 0.0 

(850,000 ԱՄՆ-ի 
դոլարին 

համարժեք դրամ) 

(850,000 ԱՄՆ-ի 
դոլարին 

համարժեք դրամ) 

(850,000 ԱՄՆ-ի 
դոլարին 

համարժեք դրամ) 

     
 ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐ 

0.0 
(850,000 ԱՄՆ-ի 

դոլարին 
համարժեք դրամ) 

(850,000 ԱՄՆ-ի 
դոլարին 

համարժեք դրամ) 

(850,000 ԱՄՆ-ի 
դոլարին 

համարժեք դրամ) 

     
 ՇԵՆՔԵՐ ԵՎ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

0.0 
(850,000 ԱՄՆ-ի 

դոլարին 
համարժեք դրամ) 

(850,000 ԱՄՆ-ի 
դոլարին 

համարժեք դրամ) 

(850,000 ԱՄՆ-ի 
դոլարին 

համարժեք դրամ) 

     

 - Շենքերի և շինությունների շինարարություն 

0.0 
(850,000 ԱՄՆ-ի 

դոլարին 
համարժեք դրամ) 

(850,000 ԱՄՆ-ի 
դոլարին 

համարժեք դրամ) 

(850,000 ԱՄՆ-ի 
դոլարին 

համարժեք դրամ) 

    21006 

Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ 
իրականացվող Հյուսիս-հարավ միջանցքի 
զարգացման ծրագրի համակարգում և 
կառավարում (Տրանշ 2) 

0.0 
(530,000 ԱՄՆ-ի 

դոլարին 
համարժեք դրամ) 

(530,000 ԱՄՆ-ի 
դոլարին 

համարժեք դրամ) 

(530,000 ԱՄՆ-ի 
դոլարին 

համարժեք դրամ) 

      այդ թվում` ըստ կատարողների     

     

 ՀՀ  տարածքային կառավարման և 
ենթակառուցվածքների նախարարություն 0.0 

(530,000 ԱՄՆ-ի 
դոլարին 

համարժեք դրամ) 

(530,000 ԱՄՆ-ի 
դոլարին 

համարժեք դրամ) 

(530,000 ԱՄՆ-ի 
դոլարին 

համարժեք դրամ) 

     
 այդ թվում` բյուջետային ծախսերի 
տնտեսագիտական դասակարգման հոդվածներ 
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 ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ ԾԱԽՍԵՐ 

0.0 
(530,000 ԱՄՆ-ի 

դոլարին 
համարժեք դրամ) 

(530,000 ԱՄՆ-ի 
դոլարին 

համարժեք դրամ) 

(530,000 ԱՄՆ-ի 
դոլարին 

համարժեք դրամ) 

     

 ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԳԾՈՎ 
ԾԱԽՍԵՐ 0.0 

(530,000 ԱՄՆ-ի 
դոլարին 

համարժեք դրամ) 

(530,000 ԱՄՆ-ի 
դոլարին 

համարժեք դրամ) 

(530,000 ԱՄՆ-ի 
դոլարին 

համարժեք դրամ) 

     

 ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐ 

0.0 
(530,000 ԱՄՆ-ի 

դոլարին 
համարժեք դրամ) 

(530,000 ԱՄՆ-ի 
դոլարին 

համարժեք դրամ) 

(530,000 ԱՄՆ-ի 
դոլարին 

համարժեք դրամ) 

     

 ՇԵՆՔԵՐ ԵՎ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

0.0 
(530,000 ԱՄՆ-ի 

դոլարին 
համարժեք դրամ) 

(530,000 ԱՄՆ-ի 
դոլարին 

համարժեք դրամ) 

(530,000 ԱՄՆ-ի 
դոլարին 

համարժեք դրամ) 

     

 - Շենքերի և շինությունների շինարարություն 

0.0 
(530,000 ԱՄՆ-ի 

դոլարին 
համարժեք դրամ) 

(530,000 ԱՄՆ-ի 
դոլարին 

համարժեք դրամ) 

(530,000 ԱՄՆ-ի 
դոլարին 

համարժեք դրամ) 

 
 
 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 
  ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ 

                    ՂԵԿԱՎԱՐԻ ՏԵՂԱԿԱԼ                                                           Բ. ԲԱԴԱԼՅԱՆ 
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