
       Հավելված N 9 
                           ՀՀ կառավարության 2021 թվականի 

                       սեպտեմբերի 24-ի N 1559   - Ն  որոշման 
 

 

Աղյուսակ N 1 
 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2020 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 30-Ի  N 2215-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ N 9 
ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ  NN 9.8 ԵՎ 9.47 ԱՂՅՈՒՍԱԿՆԵՐՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

      Աղյուսակ N 9.8 
ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների  նախարարություն 

 
 ՄԱՍ 2. ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՐՄՆԻ ԳԾՈՎ ԱՐԴՅՈՒՆՔԱՅԻՆ (ԿԱՏԱՐՈՂԱԿԱՆ) ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԸ  
      

 Ծրագրի դասիչը   Ծրագրի անվանումը  
1004 Ոռոգման համակարգի առողջացում 
    
 Ծրագրի դասիչը 1004 Ցուցանիշների փոփոխությունը 

(ավելացումները նշված 
են դրական նշանով) 

 Միջոցառման դասիչը 12001 ինն ամիս  տարի  
 Միջոցառման անվանումը   Աջակցություն ոռոգման համակարգի առողջացմանը 
 Նկարագրությունը Աջակցություն ոռոգման համակարգի ընկերությունների ֆինանսական 

կենսունակության բարելավման նպատակով իրականացվող 
միջոցառումներին 
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 Միջոցառման տեսակը  Տրանսֆերտների տրամադրում 
 Շահառուների ընտրության 
չափորոշիչները 

 Ոռոգման համակարգի ընկերություններ  

 Արդյունքի չափորոշիչներ      

 Միջոցառման վրա կատարվող ծախսը (հազ. դրամ)  2,735,749.3 2,735,749.3 

    
 Ծրագրի դասիչը 1004 Ցուցանիշների փոփոխությունը 

(նվազեցումները նշված են 
փակագծերում) 

 Միջոցառման դասիչը 12002 ինն ամիս  տարի  
 Միջոցառման անվանումը  Գերմանիայի զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող 

Ախուրյան գետի ջրային ռեսուրսների ինտեգրված կառավարման փուլ 
1 ծրագրով Ջրաձոր գյուղի վերաբնակեցման համար   ենթակառուց-
վածքների և բնակելի տների կառուցում 

 Նկարագրությունը  Գերմանիայի զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող 
Ախուրյան գետի ջրային ռեսուրսների ինտեգրված կառավարման փուլ 
1 ծրագիր  

 Միջոցառման տեսակը  Տրանսֆերտների տրամադրում  
 Ակտիվն օգտագործող 
կազմակերպությունների 
անվանումը  

 Մասնագիտացված միավոր  

 Արդյունքի չափորոշիչներ      

 Միջոցառման վրա կատարվող ծախսը (հազ. դրամ)  - (329,436.3) 
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 Ծրագրի դասիչը   Ծրագրի անվանումը  
1070 Աջակցություն փախստականների ինտեգրմանը 
        

 Ծրագրի դասիչը 1070 Ցուցանիշների փոփոխությունը 
(նվազեցումները նշված են 

փակագծերում) 
 Միջոցառման դասիչը 12003 ինն ամիս  տարի  
 Միջոցառման անվանումը  1988-1992 թվականներին Ադրբեջանից բռնագաղթած և Հայաստանի 

Հանրապետությունում ապաստանած փախստական ընտանիքների 
բնակարանային ապահովում 

 Նկարագրությունը  1988-1992 թվականներին Ադրբեջանից բռնագաղթած և Հայաստանի 
Հանրապետությունում ապաստանած բնակության վայր չունեցող 
փախստական ընտանիքներին բնակարանային ապահովման 
աջակցություն  

 Միջոցառման տեսակը  Տրանսֆերտների տրամադրում  
 Շահառուների ընտրության 
չափանիշներ  

 Ադրբեջանից բռնագաղթած, Հայաստանի Հանրապետությունում 
քաղաքացիություն ստացած բնակության վայր չունեցող ընտանիքներ  

 Արդյունքի չափորոշիչներ      

 Միջոցառման վրա կատարվող ծախսը (հազ. դրամ)  (127,102.5) (669,470.0) 

      

 Ծրագրի դասիչը   Ծրագրի անվանումը  
1072 Ջրամատակարարման և ջրահեռացման բարելավում 
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 Ծրագրի դասիչը 1072 Ցուցանիշների փոփոխությունը 
(նվազեցումները նշված են 

փակագծերում) 
 Միջոցառման դասիչը 31004 ինն ամիս  տարի  
 Միջոցառման անվանումը  Եվրոպական միության հարևանության ներդրումային ծրագրի 

աջակցությամբ իրականացվող Երևանի ջրամատակարարման 
բարելավման դրամաշնորհային ծրագրի շրջանակներում 
ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածքների 
հիմնանորոգում 

 Նկարագրությունը  Երևանի ջրամատակարարման ցանցի բարելավման աշխատանքներ  
 Միջոցառման տեսակը   Պետական մարմինների կողմից օգտագործվող ոչ ֆինանսական 

ակտիվների հետ գործառնություններ  
 Ակտիվն օգտագործող կազ-
մակերպության (կազմակեր-
պությունների) անվանումը 
(անվանումները) 

 Մասնագիտացված միավոր  

 Արդյունքի չափորոշիչներ      

 Միջոցառման վրա կատարվող ծախսը (հազ. դրամ)  (51,990.0) (51,990.0) 

        

      Աղյուսակ N 9.47 
 ՀՀ կառավարություն  

 
 ՄԱՍ 2. ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՐՄՆԻ ԳԾՈՎ ԱՐԴՅՈՒՆՔԱՅԻՆ (ԿԱՏԱՐՈՂԱԿԱՆ) ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԸ  
        
 Ծրագրի դասիչը   Ծրագրի անվանումը  
 1139   ՀՀ կառավարության պահուստային ֆոնդ  
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 Ծրագրի միջոցառումները    
    
 Ծրագրի դասիչը  1139  Ցուցանիշների փոփոխությունը 

(նվազեցումները նշված 
են փակագծերում) 

 Միջոցառման դասիչը  11001  ինն ամիս  տարի  
 Միջոցառման անվանումը  ՀՀ կառավարության պահուստային ֆոնդ  
 Նկարագրությունը  ՀՀ պետական բյուջեում նախատեսված ելքերի լրացուցիչ ֆինանսա-

վորման՝ պետական բյուջեում չկանխատեսված ելքերի, ինչպես նաև 
բյուջետային երաշխիքների ապահովման ելքերի ֆինանսավորման 
ապահովում  

 Միջոցառման տեսակը  Ծառայությունների մատուցում  
 Միջոցառումն իրականաց-
նողի անվանումը  

 ՀՀ կառավարություն  

 Արդյունքի չափորոշիչներ      
 Միջոցառման վրա կատարվող ծախսը (հազ. դրամ)  (2,556,656.8) (1,684,853.0) 

    
 Ծրագրի դասիչը  1139  Ցուցանիշների փոփոխությունը 

(ավելացումները նշված 
են դրական նշանով) 

 Միջոցառման դասիչը  11001  ինն ամիս  տարի  
 Միջոցառման անվանումը  ՀՀ կառավարության պահուստային ֆոնդ  
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 Նկարագրությունը  ՀՀ պետական բյուջեում նախատեսված ելքերի լրացուցիչ ֆինանսա-
վորման՝ պետական բյուջեում չկանխատեսված ելքերի, ինչպես նաև 
բյուջետային երաշխիքների ապահովման ելքերի ֆինանսավորման 
ապահովում  

 Միջոցառման տեսակը  Ծառայությունների մատուցում  
 Միջոցառումն իրականաց-
նողի անվանումը  

 ՀՀ կառավարություն  

 Արդյունքի չափորոշիչներ      
 Միջոցառման վրա կատարվող ծախսը (հազ. դրամ)  4,100,000.0  4,100,000.0  
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Աղյուսակ N 2 

 
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2020 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 30-Ի N 2215-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ N 9.1 

ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ  NN 9.1.26, 9.1.35 ԵՎ N 9.1.58 ԱՂՅՈՒՍԱԿՆԵՐՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ  

   Աղյուսակ N 9.1.26 

ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարության ջրային կոմիտե  

 ՄԱՍ 1. ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՐՄՆԻ ԳԾՈՎ ԱՐԴՅՈՒՆՔԱՅԻՆ (ԿԱՏԱՐՈՂԱԿԱՆ) ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԸ  

 Ծրագրի դասիչը   Ծրագրի անվանումը  
1004 Ոռոգման համակարգի առողջացում 
 Ծրագրի դասիչը 1004 Ցուցանիշների փոփոխությունը 

(ավելացումները նշված 
են դրական նշանով) 

 Միջոցառման դասիչը 12001 ինն ամիս  տարի  
 Միջոցառման անվանումը   Ծառայությունների մատուցում 
 Նկարագրությունը  Աջակցություն ոռոգման համակարգի առողջացմանը 
 Միջոցառման տեսակը  Աջակցություն ոռոգման համակարգի ընկերությունների ֆինանսական 

կենսունակության բարելավման նպատակով իրականացվող միջոցառումներին 
 Շահառուների ընտրության 
չափորոշիչները 

 Ոռոգման համակարգի ընկերություններ  

 Արդյունքի չափորոշիչներ      

 Միջոցառման վրա կատարվող ծախսը (հազ. դրամ)  2,735,749.3 2,735,749.3 
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 Ծրագրի դասիչը 1004 Ցուցանիշների փոփոխությունը 

(նվազեցումները նշված են 
փակագծերում) 

 Միջոցառման դասիչը 12002 ինն ամիս  տարի  
 Միջոցառման անվանումը  Գերմանիայի զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող 

Ախուրյան գետի ջրային ռեսուրսների ինտեգրված կառավարման փուլ 1 
ծրագրով Ջրաձոր գյուղի վերաբնակեցման համար   ենթակառուցվածքների և 
բնակելի տների կառուցում 

 Նկարագրությունը  Գերմանիայի զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Ախուրյան 
գետի ջրային ռեսուրսների ինտեգրված կառավարման փուլ 1 ծրագիր  

 Միջոցառման տեսակը  Տրանսֆերտների տրամադրում  
 Ակտիվն օգտագործող կազ-
մակերպությունների 
անվանումը  

 Մասնագիտացված միավոր  

 Արդյունքի չափորոշիչներ      

 Միջոցառման վրա կատարվող ծախսը (հազ. դրամ)  - (329,436.3) 

      

 Ծրագրի դասիչը   Ծրագրի անվանումը  
1072 Ջրամատակարարման և ջրահեռացման բարելավում 
 Ծրագրի դասիչը 1072 Ցուցանիշների փոփոխությունը 

(նվազեցումները նշված են 
փակագծերում) 

 Միջոցառման դասիչը  31004 ինն ամիս  տարի  
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 Միջոցառման անվանումը  Եվրոպական միության հարևանության ներդրումային ծրագրի աջակցությամբ 
իրականացվող Երևանի ջրամատակարարման բարելավման դրամաշնորհային 
ծրագրի շրջանակներում ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթա-
կառուցվածքների հիմնանորոգում 

 Նկարագրությունը  Երևանի ջրամատակարարման ցանցի բարելավման աշխատանքներ  
 Միջոցառման տեսակը  Պետական մարմինների կողմից օգտագործվող ոչ ֆինանսական 

ակտիվների հետ գործառնություններ  
 Ակտիվն օգտագործող 
կազմակերպության (կազ-
մակերպությունների) անվա-
նումը (անվանումները)  

 Մասնագիտացված միավոր  

 Արդյունքի չափորոշիչներ      
 Միջոցառման վրա կատարվող ծախսը (հազ. դրամ)  (51,990.0) (51,990.0) 

    

   Աղյուսակ N 9.1.35 
  

 ՀՀ  տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարության միգրացիոն ծառայություն  
 

 Ծրագրի դասիչը   Ծրագրի անվանումը      
 1070   Աջակցություն փախստականների ինտեգրմանը      
    
 Ծրագրի դասիչը 1070 Ցուցանիշների փոփոխությունը 

(նվազեցումները նշված են 
փակագծերում) 

 Միջոցառման դասիչը 12003 ինն ամիս  տարի  
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 Միջոցառման անվանումը   1988-1992 թվականներին Ադրբեջանից բռնագաղթած և Հայաստանի 
Հանրապետությունում ապաստանած փախստական ընտանիքների 
բնակարանային ապահովում 

 Նկարագրությունը  1988-1992 թվականներին Ադրբեջանից բռնագաղթած և Հայաստանի 
Հանրապետությունում ապաստանած բնակության վայր չունեցող 
փախստական ընտանիքներին բնակարանային ապահովման 
աջակցություն  

 Միջոցառման տեսակը  Տրանսֆերտների տրամադրում  
 Շահառուների ընտրության 
չափանիշներ  

 Ադրբեջանից բռնագաղթած, Հայաստանի Հանրապետությունում 
քաղաքացիություն ստացած բնակության վայր չունեցող ընտանիքներ  

 Արդյունքի չափորոշիչներ      
 Միջոցառման վրա կատարվող ծախսը (հազ. դրամ)  (127,102.5) (669,470.0) 

    
    

 
 

 Աղյուսակ N 9.1.58 
 
 

ՀՀ կառավարություն 
  

 
  

 ՄԱՍ 2. ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՐՄՆԻ ԳԾՈՎ ԱՐԴՅՈՒՆՔԱՅԻՆ (ԿԱՏԱՐՈՂԱԿԱՆ) ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԸ  
        
 Ծրագրի դասիչը   Ծրագրի անվանումը  
 1139   ՀՀ կառավարության պահուստային ֆոնդ  
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 Ծրագրի միջոցառումները    
    
 Ծրագրի դասիչը  1139  Ցուցանիշների փոփոխությունը 

(նվազեցումները նշված 
են փակագծերում) 

 Միջոցառման դասիչը  11001  ինն ամիս  տարի  
 Միջոցառման անվանումը  ՀՀ կառավարության պահուստային ֆոնդ  
 Նկարագրությունը  ՀՀ պետական բյուջեում նախատեսված ելքերի լրացուցիչ ֆինանսավորման՝ 

պետական բյուջեում չկանխատեսված ելքերի, ինչպես նաև բյուջետային 
երաշխիքների ապահովման ելքերի ֆինանսավորման ապահովում  

 Միջոցառման տեսակը  Ծառայությունների մատուցում  
 Միջոցառումն իրականաց-
նողի անվանումը  

 ՀՀ կառավարություն  

 Արդյունքի չափորոշիչներ      
 Միջոցառման վրա կատարվող ծախսը (հազ. դրամ)  (2,556,656.8) (1,684,853.0) 

    
 Ծրագրի դասիչը  1139  Ցուցանիշների փոփոխությունը 

(ավելացումները նշված 
են դրական նշանով) 

 Միջոցառման դասիչը  11001  ինն ամիս  տարի  
 Միջոցառման անվանումը   ՀՀ կառավարության պահուստային ֆոնդ  
 Նկարագրությունը  ՀՀ պետական բյուջեում նախատեսված ելքերի լրացուցիչ ֆինանսավորման՝ 

պետական բյուջեում չկանխատեսված ելքերի, ինչպես նաև բյուջետային 
երաշխիքների ապահովման ելքերի ֆինանսավորման ապահովում  

 Միջոցառման տեսակը  Ծառայությունների մատուցում  
 Միջոցառումն իրակա-
նացնողի անվանումը  

 ՀՀ կառավարություն  
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 Արդյունքի չափորոշիչներ      
 Միջոցառման վրա կատարվող ծախսը (հազ. դրամ)  4,100,000.0  4,100,000.0  

 
 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 
  ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ 
                 ՂԵԿԱՎԱՐ                                                                Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 
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