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                           ՀՀ կառավարության 2021 թվականի 

                         սեպտեմբերի 24-ի N 1558-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) 
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           ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾԱԽՍԵՐ - - 
           այդ թվում`     
 04          ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ (108,431.0) (220,476.3) 
           այդ թվում`     
   02        Գյուղատնտեսություն, անտառային տնտեսություն, 

ձկնորսություն և որսորդություն 
(108,431.0) (220,476.3) 

           այդ թվում`     
     04      Ոռոգում (108,431.0) (220,476.3) 



 2

           այդ թվում`     
          ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների 

նախարարություն 
(108,431.0) (220,476.3) 

           այդ թվում`     
       1004    Ոռոգման համակարգի առողջացում (108,431.0) (220,476.3) 
           այդ թվում`     
        11011   Զարգացման ֆրանսիական գործակալության աջակցությամբ 

իրականացվող ոռոգման ոլորտի ֆինանսական կայունության և 
ոռոգման կառավարման կարողությունների բարելավման 
դրամաշնորհային ծրագրի խորհրդատվություն և կառավարում (108,431.0) (220,476.3) 

           այդ թվում` ըստ կատարողների     
           ՀՀ  տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների 

նախարարության ջրային կոմիտե (108,431.0) (220,476.3) 
           այդ թվում` բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական 

դասակարգման հոդվածներ     
           ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾԱԽՍԵՐ (108,431.0) (220,476.3) 
           ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ (108,431.0) (220,476.3) 
           ԱՅԼ  ԾԱԽՍԵՐ (108,431.0) (220,476.3) 
           Այլ ծախսեր (108,431.0) (220,476.3) 
06          ԲՆԱԿԱՐԱՆԱՅԻՆ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԿՈՄՈՒՆԱԼ 

ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 
108,431.0 220,476.3 

           այդ թվում`     
  03        Ջրամատակարարում 108,431.0 220,476.3 
           այդ թվում`     
     01      Ջրամատակարարում 108,431.0 220,476.3 
           այդ թվում`     
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           ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների 
նախարարություն 

108,431.0 220,476.3 

           այդ թվում`     
      1072   Ջրամատակարարման և ջրահեռացման բարելավում 108,431.0 220,476.3 
           այդ թվում`     
        11009 Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ 

իրականացվող Համայնքային ենթակառուցվածքների երկրորդ 
ծրագրի երրորդ փուլի դրամաշնորհային ծրագրի ուղեկցող 
միջոցառման 3-րդ բաղադրիչ 

108,431.0 220,476.3 

           այդ թվում` ըստ կատարողների     
           ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների 

նախարարության ջրային կոմիտե 
108,431.0 220,476.3 

           այդ թվում` բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական 
դասակարգման հոդվածներ 

    

           ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾԱԽՍԵՐ 108,431.0 220,476.3 
           ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ 108,431.0 220,476.3 
           ԱՅԼ  ԾԱԽՍԵՐ 108,431.0 220,476.3 
           Այլ ծախսեր 108,431.0 220,476.3 
 11          ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԲԱԺԻՆՆԵՐԻՆ ՉԴԱՍՎՈՂ ՊԱՀՈՒՍՏԱՅԻՆ 

ՖՈՆԴԵՐ 
- - 

           այդ թվում`     
   01        ՀՀ կառավարության և համայնքների պահուստային ֆոնդ - - 
           այդ թվում`     
     01      ՀՀ կառավարության պահուստային ֆոնդ - - 
           այդ թվում`     
           ՀՀ կառավարություն - - 
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           այդ թվում`     
       1139    ՀՀ կառավարության պահուստային ֆոնդ - - 
           այդ թվում`     
        11001  ՀՀ կառավարության պահուստային ֆոնդ 18,071.8 36,746.0 
           այդ թվում` ըստ կատարողների   
           ՀՀ կառավարություն 18,071.8 36,746.0 
           այդ թվում` բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական 

դասակարգման հոդվածներ 
  

           ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾԱԽՍԵՐ 18,071.8 36,746.0 
           ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ 18,071.8 36,746.0 
           ԱՅԼ  ԾԱԽՍԵՐ 18,071.8 36,746.0 
           Պահուստային միջոցներ 18,071.8 36,746.0 
        11001  ՀՀ կառավարության պահուստային ֆոնդ (18,071.8) (36,746.0) 
           այդ թվում` ըստ կատարողների   
           ՀՀ կառավարություն (18,071.8) (36,746.0) 
           այդ թվում` բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական 

դասակարգման հոդվածներ 
  

           ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾԱԽՍԵՐ (18,071.8) (36,746.0) 
           ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ (18,071.8) (36,746.0) 
           ԱՅԼ  ԾԱԽՍԵՐ (18,071.8) (36,746.0) 
           Պահուստային միջոցներ (18,071.8) (36,746.0) 

 
 
 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 
  ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ 
                 ՂԵԿԱՎԱՐ                                                                Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 
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