
     Հավելված N 4 
                           ՀՀ կառավարության 2022 թվականի 

                             նոյեմբերի 3-ի N 1703-Ն որոշման 
 

  
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2021 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 23-Ի N 2121-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 
(նվազեցումները նշված են 

փակագծերում) 
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           ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ ԾԱԽՍԵՐ (565,000.0) 
 01          ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԲՆՈՒՅԹԻ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ (1,078,150.0) 
           այդ թվում`  

   03        Ընդհանուր բնույթի ծառայություններ (55,150.0) 
           այդ թվում`  
     02      Ծրագրման և վիճակագրական ընդհանուր ծառայություններ (55,150.0) 
       

1043 
   Բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության էկոհամակարգի, 

թվայնացման և շուկայի զարգացման ծրագիր 
(55,150.0) 

           այդ թվում`   
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         11004  Մասնագետների պատրաստման ԲՈՒՀ-մասնավոր հատված 
համագործակցություն  

(19,000.0) 

           այդ թվում` ըստ կատարողների 
 

           ՀՀ բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարություն (19,000.0) 
           այդ թվում` բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման 

հոդվածներ 

 

           ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ ԾԱԽՍԵՐ (19,000.0) 
           ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ (19,000.0) 
           ԴՐԱՄԱՇՆՈՐՀՆԵՐ (19,000.0) 
           Ընթացիկ դրամաշնորհներ պետական հատվածի այլ մակարդակներին (19,000.0) 
           - Այլ ընթացիկ դրամաշնորհներ (19,000.0) 
         11009  Ձեռներեցության տեխնոլոգիական էկոհամակարգ (21,150.0) 
           այդ թվում` ըստ կատարողների 

 

           ՀՀ բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարություն (21,150.0) 
           այդ թվում` բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման 

հոդվածներ 

 

           ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ ԾԱԽՍԵՐ (21,150.0) 
           ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ (21,150.0) 
          ԾԱՌԱՅՈՂԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՂՈՒՄՆԵՐԻ ԳԾՈՎ ԾԱԽՍԵՐ (10,000.0) 
           - Արտասահմանյան  գործուղումներ (10,000.0) 
           ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ ՁԵՌՔԲԵՐՈՒՄ (11,150.0) 
           Պայմանագրային այլ ծառայությունների ձեռքբերում (11,150.0) 
           - Ընդհանուր բնույթի այլ ծառայություններ (11,150.0) 
         11010  Թվայնացման և պետական ամպային ենթակառուցվածքային պահանջ-

ների՝ ստանդարտների, ձևաչափերի և ընթացակարգերի մշակում 
(15,000.0) 

           այդ թվում` ըստ կատարողների   
           ՀՀ բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարություն (15,000.0) 
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           այդ թվում` բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման 
հոդվածներ 

 

           ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ ԾԱԽՍԵՐ (15,000.0) 
           ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ (15,000.0) 
           ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՎԱՐՁԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆ (15,000.0) 
           Դրամով վճարվող աշխատավարձեր և հավելավճարներ (15,000.0) 
           - Աշխատողների աշխատավարձեր և հավելավճարներ (15,000.0) 
  

06   
    Ընդհանուր բնույթի հանրային ծառայություններ (այլ դասերին 

չպատկանող) 
(1,023,000.0) 

           այդ թվում` 
 

  
  01 

    Ընդհանուր բնույթի հանրային ծառայություններ (այլ դասերին 
չպատկանող) 

(1,023,000.0) 

           այդ թվում` 
 

              
        11017   Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող առևտրի և 

ենթակառուցվածքների զարգացման ծրագիր 
(663,000.0) 

           այդ թվում` ըստ կատարողների 
 

           ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ (663,000.0) 
           այդ թվում` բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման 

հոդվածներ 

 

           ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ ԾԱԽՍԵՐ (663,000.0) 
           ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ (663,000.0) 
           ՍՈՒԲՍԻԴԻԱՆԵՐ (580,000.0) 
           Սուբսիդիաներ ոչ պետական կազմակերպություններին (580,000.0) 
           - Սուբսիդիաներ ոչ  պետական ոչ ֆինանսական կազմակերպություններին (580,000.0) 
           ԱՅԼ  ԾԱԽՍԵՐ (83,000.0) 
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           Այլ ծախսեր (83,000.0) 
        31004 Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող առևտրի և 

ենթակառուցվածքների զարգացման ծրագրի շրջանակներում 
սարքավորումների ձեռքբերում 

(360,000.0) 

           այդ թվում` ըստ կատարողների 
 

           ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ (360,000.0) 
           այդ թվում` բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման 

հոդվածներ 
(360,000.0) 

            ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԳԾՈՎ ԾԱԽՍԵՐ  (360,000.0) 
            ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐ  (360,000.0) 
             ՄԵՔԵՆԱՆԵՐ  ԵՎ  ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ  (360,000.0) 
            - Այլ մեքենաներ և սարքավորումներ  (360,000.0) 
 02          ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ (395,000.0) 
   04        Հետազոտական և նախագծային աշխատանքներ պաշտպանության 

ոլորտում 
(395,000.0) 

           այդ թվում`  
     01      Հետազոտական և նախագծային աշխատանքներ պաշտպանության 

ոլորտում 
(395,000.0) 

           այդ թվում`   
       1119    Պաշտպանության բնագավառում գիտական և գիտատեխնիկական 

նպատակային հետազոտություններ 
(395,000.0) 

           այդ թվում` 
 

         11001  «Գիտական և գիտատեխնիկական նպատակային ծրագրային 
հետազոտություններ» ծրագրի շրջանակներում կատարվող հատուկ 
գիտահետազոտական և փորձակոնստրուկտորական աշխատանքներ 

(395,000.0) 

           այդ թվում` ըստ կատարողների   
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           ՀՀ բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարություն (395,000.0) 
           այդ թվում` բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման 

հոդվածներ 
 

           ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ ԾԱԽՍԵՐ (395,000.0) 
           ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ (395,000.0) 
           ԱՅԼ  ԾԱԽՍԵՐ (395,000.0) 
           Այլ ծախսեր (395,000.0) 
 04          ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ (304,800.0) 
           այդ թվում`  
   06        Կապ (289,800.0) 
           այդ թվում`  
     01      Կապ (289,800.0) 
           այդ թվում`  

       1164  11004  Տվյալների փոխանակման միջգերատեսչական կապի ապահովում (86,800.0) 
           այդ թվում` ըստ կատարողների 

 

           ՀՀ բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարություն (86,800.0) 
           այդ թվում` բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման 

հոդվածներ 

 

           ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ ԾԱԽՍԵՐ (86,800.0) 
           ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ (86,800.0) 
           ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ  ԵՎ  ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ  ՁԵՌՔԲԵՐՈՒՄ (86,800.0) 
           Շարունակական ծախսեր (86,800.0) 
           - Կապի ծառայություններ (86,800.0) 
       1164 32001  ՀՀ տարածքում բազային և շարժական ռադիոմոնիթորինգի 

համակարգի ներդրում 
(203,000.0) 
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           այդ թվում` ըստ կատարողների 
 

           ՀՀ բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարություն (203,000.0) 
           այդ թվում` բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման 

հոդվածներ 

 

           ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ ԾԱԽՍԵՐ (203,000.0) 
           ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԳԾՈՎ ԾԱԽՍԵՐ (203,000.0) 
           ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐ (203,000.0) 
           ՄԵՔԵՆԱՆԵՐ  ԵՎ  ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ (203,000.0) 
           - Վարչական սարքավորումներ (203,000.0) 
   09        Տնտեսական հարաբերություններ (այլ դասերին չպատկանող) (15,000.0) 
           այդ թվում`  

     01      Տնտեսական հարաբերություններ (այլ դասերին չպատկանող) (15,000.0) 
           այդ թվում`  

      1100    Բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության բնագավառում 
պետական քաղաքականության մշակում, ծրագրերի համակարգում 
և մոնիթորինգ 

(15,000.0) 

           այդ թվում`   
        11005  Ռազմարդյունաբերության բնագավառում պետական քաղաքականու-

թյան մշակում խորհրդատվական, մոնիթորինգի և աջակցության 
ծառայություններ, ծրագրերի համակարգում 

(15,000.0) 

           այդ թվում` ըստ կատարողների 
 

           ՀՀ բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարություն (15,000.0) 
           այդ թվում` բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման 

հոդվածներ 
  

           ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ ԾԱԽՍԵՐ (15,000.0) 
           ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ (15,000.0) 
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          ԾԱՌԱՅՈՂԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՂՈՒՄՆԵՐԻ ԳԾՈՎ ԾԱԽՍԵՐ (15,000.0) 

           - Արտասահմանյան  գործուղումներ (15,000.0) 

 11          ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԲԱԺԻՆՆԵՐԻՆ ՉԴԱՍՎՈՂ ՊԱՀՈՒՍՏԱՅԻՆ ՖՈՆԴԵՐ 1,212,950.0 
           այդ թվում` 

 

   01        ՀՀ կառավարության պահուստային ֆոնդ 1,212,950.0 
           այդ թվում` 

 

     01      ՀՀ կառավարության պահուստային ֆոնդ 1,212,950.0 
           այդ թվում` 

 

       1139  11001  ՀՀ կառավարության պահուստային ֆոնդ 1,212,950.0 
           այդ թվում` ըստ կատարողների 1,212,950.0 
           ՀՀ կառավարություն 1,212,950.0 
           այդ թվում` բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման 

հոդվածներ 
1,212,950.0 

           ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ ԾԱԽՍԵՐ 1,212,950.0 
           ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ 1,212,950.0 
           ԱՅԼ  ԾԱԽՍԵՐ 1,212,950.0 

        Պահուստային միջոցներ 1,212,950.0 
 
 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 
  ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ 
                 ՂԵԿԱՎԱՐ           Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 
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