
           Հավելված N 4 
                       ՀՀ կառավարության 2020 թվականի 

                     սեպտեմբերի 30-ի N  1612  - Ն  որոշման 

 
«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2020 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԻ N 1 

ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ N 4 ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՎԵՐԱԲԱՇԽՈՒՄԸ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2019 
ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 26-Ի  N 1919-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ N 5 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ N 3 ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

         
       (հազ. դրամ) 

Ծրագրային դասիչը Բյուջետային հատկացումների գլխավոր 
կարգադրիչների, ծրագրերի, 

միջոցառումների և միջոցառումները 
կատարող պետական մարմինների 

անվանումները 

Ինն ամիս Տարի 

ծրագիրը միջոցա- 
ռում  ընդամենը  

 այդ թվում՝    

 ընդամենը  

 այդ թվում՝    

 վարկային 
միջոցներ  

 համա- 
ֆինան 

սավորում  

 վարկային 
միջոցներ  

 համա- 
ֆինան 

սավորում  

    ԸՆԴԱՄԵՆԸ 
այդ թվում` 

(16,454,017.9) (16,454,017.9) - (24,914,735.7) (24,914,735.7) - 

     - ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ  - - - - - - 

     - ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ 
ԳԾՈՎ ԾԱԽՍԵՐ  

(16,454,017.9) (16,454,017.9) - (24,914,735.7) (24,914,735.7) - 

    

ՀՀ ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԵՎ 
ԵՆԹԱԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐԻ 
ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 
 
այդ թվում` 

(16,454,017.9) (16,454,017.9) - (24,914,735.7) (24,914,735.7) - 

1004   Ոռոգման համակարգի առողջացում (4,308,333.3) (4,308,333.3) - (9,304,581.1) (9,304,581.1) - 
    այդ թվում`       
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  31001 
Ֆրանսիայի Հանրապետության կառավարու-
թյան աջակցությամբ իրականացվող Վեդու 
ջրամբարի կառուցում 

(1,083,333.3) (1,083,333.3) - (1,083,333.3) (1,083,333.3) - 

    այդ թվում` ըստ կատարողների       

    
ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթա-
կառուցվածքների  նախարարության 
ջրային կոմիտե 

(1,083,333.3) (1,083,333.3) - (1,083,333.3) (1,083,333.3) - 

    այդ թվում` բյուջետային ծախսերի տնտեսա-
գիտական դասակարգման հոդվածներ 

      

    ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԳԾՈՎ 
ԾԱԽՍԵՐ (1,083,333.3) (1,083,333.3) - (1,083,333.3) (1,083,333.3) - 

    - Շենքերի և շինությունների շինարարություն (1,083,333.3) (1,083,333.3)  (1,083,333.3) (1,083,333.3)  

  31004 

Գերմանիայի զարգացման վարկերի 
բանկի աջակցությամբ իրականացվող 
Ախուրյան գետի ջրային ռեսուրսների 
ինտեգրված կառավարման ծրագրի 
շրջանակներում ջրային տնտեսության 
 ենթակառուցվածքների հիմնանորոգում 

(3,225,000.0) (3,225,000.0) - (6,449,999.7) (6,449,999.7) - 

    այդ թվում` ըստ կատարողների       

    
ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթա-
կառուցվածքների  նախարարության 
ջրային կոմիտե 

(3,225,000.0) (3,225,000.0) - (6,449,999.7) (6,449,999.7) - 

    
այդ թվում` բյուջետային ծախսերի 
տնտեսագիտական դասակարգման 
հոդվածներ 

      

    ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԳԾՈՎ 
ԾԱԽՍԵՐ (3,225,000.0) (3,225,000.0) - (6,449,999.7) (6,449,999.7) - 

    - Շենքերի և շինությունների շինարարություն (3,225,000.0) (3,225,000.0)  (6,449,999.7) (6,449,999.7)  
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31006 

 Գերմանիայի զարգացման վարկերի 
բանկի աջակցությամբ իրականացվող 
Ախուրյան գետի ջրային ռեսուրսների 
ինտեգրացված կառավարման ծրագրի 
երկրորդ փուլի շրջանակներում ջրային 
տնտեսության ենթակառուցվածքնների 
հիմնանորոգում 

0.0 0.0 - (1,771,248.1) (1,771,248.1) - 

    այդ թվում` ըստ կատարողների       

    
ՀՀ տարածքային կառավարման և 
ենթակառուցվածքների  նախարարության 
ջրային կոմիտե 

0.0 0.0 - (1,771,248.1) (1,771,248.1) - 

    
այդ թվում` բյուջետային ծախսերի 
տնտեսագիտական դասակարգման 
հոդվածներ 

      

    ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԳԾՈՎ 
ԾԱԽՍԵՐ 0.0 0.0 - (1,771,248.1) (1,771,248.1) - 

    - Շենքերի և շինությունների 
շինարարություն 0.0 0.0  (1,771,248.1) (1,771,248.1)  

1049   Ճանապարհային ցանցի բարելավում (7,961,149.1) (7,961,149.1) - (10,286,894.1) (10,286,894.1) - 
    այդ թվում`       

  21004 

Ասիական զարգացման բանկի աջակցու-
թյամբ իրականացվող  Մ6 Վանաձոր-
Ալավերդի-Վրաստանի սահման միջպե-
տական նշանակության ճանապարհի 
ծրագրի կառուցում և հիմնանորոգում 

(4,500,000.0) (4,500,000.0) - (4,500,000.0) (4,500,000.0) - 

    այդ թվում` ըստ կատարողների       

    ՀՀ տարածքային կառավարման և 
ենթակառուցվածքների նախարարություն (4,500,000.0) (4,500,000.0) - (4,500,000.0) (4,500,000.0) - 



 4

    այդ թվում` բյուջետային ծախսերի տնտե-
սագիտական դասակարգման հոդվածներ       

    ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԳԾՈՎ 
ԾԱԽՍԵՐ (4,500,000.0) (4,500,000.0) - (4,500,000.0) (4,500,000.0) - 

    - Շենքերի և շինությունների կապիտալ 
վերանորոգում 

(4,500,000.0) (4,500,000.0)  (4,500,000.0) (4,500,000.0)  

  21006 

Ասիական զարգացման բանկի աջակցու-
թյամբ իրականացվող Հյուսիս-հարավ 
միջանցքի զարգացման վարկային 
ծրագիր, Տրանշ 2 

(390,506.2) (390,506.2) - (490,506.2) (490,506.2) - 

    այդ թվում` ըստ կատարողների       

    ՀՀ տարածքային կառավարման և 
ենթակառուցվածքների նախարարություն (390,506.2) (390,506.2) - (490,506.2) (490,506.2) - 

    այդ թվում` բյուջետային ծախսերի տնտե-
սագիտական դասակարգման հոդվածներ 

      

    ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԳԾՈՎ 
ԾԱԽՍԵՐ (390,506.2) (390,506.2) - (490,506.2) (490,506.2) - 

    - Շենքերի և շինությունների շինարարություն (390,506.2) (390,506.2) - (490,506.2) (490,506.2)  

  21008 

Վերակառուցման և զարգացման 
եվրոպական բանկի աջակցությամբ 
իրականացվող ՀՀ պետական սահմանի 
Բագրատաշեն անցման կետի կամրջի 
վերակառուցման վարկային ծրագիր 

(235,620.6) (235,620.6) - (235,620.6) (235,620.6) - 

    այդ թվում` ըստ կատարողների       

    ՀՀ տարածքային կառավարման և 
ենթակառուցվածքների նախարարություն (235,620.6) (235,620.6) - (235,620.6) (235,620.6) - 

    այդ թվում` բյուջետային ծախսերի տնտե-
սագիտական դասակարգման հոդվածներ       
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    ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԳԾՈՎ 
ԾԱԽՍԵՐ (235,620.6) (235,620.6) - (235,620.6) (235,620.6) - 

    - Շենքերի և շինությունների շինարարություն (235,620.6) (235,620.6) - (235,620.6) (235,620.6)  

  21009 

Եվրոպական ներդրումային բանկի 
աջակցությամբ իրականացվող Հյուսիս-
հարավ միջանցքի զարգացման վարկային 
ծրագիր, Տրանշ 3 

(830,000.0) (830,000.0) - (2,002,111.0) (2,002,111.0) - 

    այդ թվում` ըստ կատարողների       

    ՀՀ տարածքային կառավարման և 
ենթակառուցվածքների նախարարություն (830,000.0) (830,000.0) - (2,002,111.0) (2,002,111.0) - 

    այդ թվում` բյուջետային ծախսերի տնտե-
սագիտական դասակարգման հոդվածներ 

      

    ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԳԾՈՎ 
ԾԱԽՍԵՐ 

(830,000.0) (830,000.0) - (2,002,111.0) (2,002,111.0) - 

    - Շենքերի և շինությունների շինարարություն (830,000.0) (830,000.0) - (2,002,111.0) (2,002,111.0)  

  21011 

Ասիական զարգացման բանկի աջակցու-
թյամբ իրականացվող Հյուսիս-հարավ 
միջանցքի զարգացման վարկային 
ծրագիր, Տրանշ 3 

(1,270,000.0) (1,270,000.0) - (2,223,634.0) (2,223,634.0) - 

    այդ թվում` ըստ կատարողների       

    ՀՀ տարածքային կառավարման և 
ենթակառուցվածքների նախարարություն (1,270,000.0) (1,270,000.0) - (2,223,634.0) (2,223,634.0) - 

    այդ թվում` բյուջետային ծախսերի տնտե-
սագիտական դասակարգման հոդվածներ 

      

    ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԳԾՈՎ 
ԾԱԽՍԵՐ 

(1,270,000.0) (1,270,000.0) - (2,223,634.0) (2,223,634.0) - 

    - Շենքերի և շինությունների շինարարություն (1,150,000.0) (1,150,000.0)  (2,103,634.0) (2,103,634.0)  
    - Այլ մեքենաներ և սարքավորումներ (120,000.0) (120,000.0)  (120,000.0) (120,000.0)  
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  21012 
Եվրասիական զարգացման բանկի 
աջակցությամբ իրականացվող Հյուսիս-
հարավ միջանցքի զարգացման ծրագրի  

- - - (100,000.0) (100,000.0) - 

    այդ թվում` ըստ կատարողների  -     

    ՀՀ տարածքային կառավարման և 
ենթակառուցվածքների նախարարություն 

- - - (100,000.0) (100,000.0) - 

    այդ թվում` բյուջետային ծախսերի տնտե-
սագիտական դասակարգման հոդվածներ       

    ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԳԾՈՎ 
ԾԱԽՍԵՐ - - - (100,000.0) (100,000.0) - 

    - Շենքերի և շինությունների շինարարություն - - - (100,000.0) (100,000.0)  

  21013 

Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ 
իրականացվող կենսական նշանակության  
ճանապարհային ցանցի բարելավման 
երկրորդ լրացուցիչ ծրագրի 
շրջանակներում ավտոճանապարհների 
բարեկարգման աշխատանքներ 

(735,022.3) (735,022.3) - (735,022.3) (735,022.3) - 

    այդ թվում` ըստ կատարողների       

    ՀՀ տարածքային կառավարման և 
ենթակառուցվածքների նախարարություն (735,022.3) (735,022.3) - (735,022.3) (735,022.3) - 

    այդ թվում` բյուջետային ծախսերի տնտե-
սագիտական դասակարգման հոդվածներ       

    ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԳԾՈՎ 
ԾԱԽՍԵՐ 

(735,022.3) (735,022.3) - (735,022.3) (735,022.3) - 

    - Շենքերի և շինությունների կապիտալ 
վերանորոգում (735,022.3) (735,022.3) - (735,022.3) (735,022.3)  

1072   Ջրամատակարարաման և ջրահեռացման 
բարելավում (1,178,422.8) (1,178,422.8) - (1,178,422.8) (1,178,422.8) - 
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    այդ թվում`       

  31001 

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

(1,178,422.8) (1,178,422.8) - (1,178,422.8) (1,178,422.8) - 

    այդ թվում` ըստ կատարողների       

    
ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթա-
կառուցվածքների  նախարարության 
ջրային կոմիտե 

(1,178,422.8) (1,178,422.8) - (1,178,422.8) (1,178,422.8) - 

    այդ թվում` բյուջետային ծախսերի տնտե-
սագիտական դասակարգման հոդվածներ 

      

    ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԳԾՈՎ 
ԾԱԽՍԵՐ (1,178,422.8) (1,178,422.8) - (1,178,422.8) (1,178,422.8) - 

    - Շենքերի և շինությունների շինարարություն (1,178,422.8) (1,178,422.8)  (1,178,422.8) (1,178,422.8)  
1157   Քաղաքային զարգացում (1,887,939.7) (1,887,939.7) - (3,026,664.7) (3,026,664.7) - 

    այդ թվում`       

  12017 

Վերակառուցման և զարգացման եվրոպա-
կան բանկի աջակցությամբ իրականացվող 
Գյումրու քաղաքային ճանապարհների  
ծրագիր 

(1,459,125.7) (1,459,125.7) - (1,459,125.7) (1,459,125.7) - 

    այդ թվում` ըստ կատարողների       

    ՀՀ տարածքային կառավարման և 
ենթակառուցվածքների նախարարություն (1,459,125.7) (1,459,125.7) - (1,459,125.7) (1,459,125.7) - 

    այդ թվում` բյուջետային ծախսերի տնտե-
սագիտական դասակարգման հոդվածներ 
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    ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԳԾՈՎ 
ԾԱԽՍԵՐ (1,459,125.7) (1,459,125.7) - (1,459,125.7) (1,459,125.7) - 

    - Շենքերի և շինությունների կապիտալ 
վերանորոգում (120,493.8) (120,493.8)  (120,493.8) (120,493.8)  

    - Այլ մեքենաներ և սարքավորումներ (1,338,631.9) (1,338,631.9)  (1,338,631.9) (1,338,631.9)  

  12020 

Ասիական զարգացման բանկի աջակցու-
թյամբ իրականացվող քաղաքային ենթա-
կառուցվածքների և քաղաքի կայուն զար-
գացման ներդրումային ծրագրի շրջանակ-
ներում ճանապարհային շինարարություն 

(428,814.0) (428,814.0) - (1,567,539.0) (1,567,539.0) - 

    այդ թվում` ըստ կատարողների       

    ՀՀ տարածքային կառավարման և 
ենթակառուցվածքների նախարարություն (428,814.0) (428,814.0) - (1,567,539.0) (1,567,539.0) - 

    այդ թվում` բյուջետային ծախսերի տնտե-
սագիտական դասակարգման հոդվածներ       

    ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԳԾՈՎ 
ԾԱԽՍԵՐ (428,814.0) (428,814.0) - (1,567,539.0) (1,567,539.0) - 

    - Շենքերի և շինությունների շինարարություն    (710,292.2) (710,292.2)  
    - Այլ մեքենաներ և սարքավորումներ (428,814.0) (428,814.0)  (857,246.8) (857,246.8)  

1189   Դպրոցների սեյսմիկ անվտանգության 
մակարդակի բարձրացման ծրագիր (1,118,173.0) (1,118,173.0) - (1,118,173.0) (1,118,173.0) - 

    այդ թվում`       

  12001 

Ասիական զարգացման բանկի աջակցու-
թյամբ իրականացվող դպրոցների սեյսմիկ 
պաշտպանության ծրագրի շրջանակներում 
ՀՀ դպրոցների սեյսմիկ անվտանգության 
բարելավմանն ուղղված միջոցառումներ 

(1,118,173.0) (1,118,173.0) - (1,118,173.0) (1,118,173.0) - 

    այդ թվում` ըստ կատարողների       



 9

    ՀՀ տարածքային կառավարման և 
ենթակառուցվածքների նախարարություն (1,118,173.0) (1,118,173.0) - (1,118,173.0) (1,118,173.0) - 

    այդ թվում` բյուջետային ծախսերի տնտե-
սագիտական դասակարգման հոդվածներ       

    ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԳԾՈՎ 
ԾԱԽՍԵՐ 

(1,118,173.0) (1,118,173.0) - (1,118,173.0) (1,118,173.0) - 

    - Շենքերի և շինությունների շինարարություն (1,118,173.0) (1,118,173.0)  (1,118,173.0) (1,118,173.0)  

 

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 
  ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ 

                       ՂԵԿԱՎԱՐ                                                                 Է. ԱՂԱՋԱՆՅԱՆ 
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