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Հավելված N 8 
   ՀՀ կառավարության 2013  թվականի 

                        դեկտեմբերի 26-ի N  1517   -  Ն որոշման 
 
 

 
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2012 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 20-Ի  
N 1616-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ N 1 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ N 1 ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ  

ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐԸ 
 

(հազ. դրամ) 
Ցուցանիշների փոփոխությունը 
(մուտքերի ավելացումը և ելքերի 
նվազեցումը նշված են դրական 

նշանով, իսկ մուտքերի նվազեցումը 
և ելքերի ավելացումը` 

փակագծերում) 

Պետական  բյուջեի  դեֆիցիտի ֆինանսավորման աղբյուրների ու 
դրանց տարրերի անվանումները 

տարի 
 

1 2 
ԸՆԴԱՄԵՆԸ 63,569,157.6 

 այդ թվում`  
Ա. Ներքին աղբյուրներ - ընդամենը 63,378,408.4 
 այդ թվում`  
1. Փոխառու զուտ միջոցներ (605.2) 
 այդ թվում`  
1.1. Արժեթղթերի (բացառությամբ բաժնետոմսերի և կապիտալում այլ 
մասնակցության) թողարկումից և տեղաբաշխումից զուտ մուտքեր (605.2) 
ՀՀ ֆինանսների նախարարություն (605.2) 
 որից`  
մուրհակների մարում (605.2) 
2. Ֆինանսական զուտ ակտիվներ 63,379,013.6 
 այդ թվում`  
2.1. Բաժնետոմսերի և կապիտալում այլ մասնակցության իրացումից 
մուտքեր 63,333,900.0 
2.3. Ելքերի ֆինանսավորմանն ուղղվող ՀՀ 2013 թվականի պետական 
բյուջեի տարեսկզբի ազատ մնացորդի միջոցներ 605.2 
 այդ թվում`  
Ելքերի ֆինանսավորմանն ուղղվող 2013 թվականի տարեսկզբի 
ազատ միջոցներ (8,450.0) 
2.4. Վարկերի և փոխատվությունների տրամադրում  876,048,431.1 
 այդ թվում`  
բ) կայունացման դեպոզիտային հաշվի միջոցներից վարկի 
տրամադրում �Ռադիոիզոտոպների արտադրության կենտրոն� 
ՓԲԸ-ին 168,797.1 
ՀՀ ֆինանսների նախարարություն 168,797.1 
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դ) «Բերրիություն» ԱՄ-ի Մասիսի շրջանային միավորում» ՍՊԸ-ին 877,438,984.0 
ՀՀ ֆինանսների նախարարություն 877,438,984.0 
է) ՀՀ կենտրոնական բանկին 10,386,400.0 
ՀՀ ֆինանսների նախարարություն 10,386,400.0 
թ) այլ վարկերի տրամադրում  (11,945,750.0) 
ՀՀ ֆինանսների նախարարություն (11,945,750.0) 
2.5. Տրամադրված վարկերի և փոխատվությունների վերադարձից 
մուտքեր (875,598,984.0) 
«Բերրիություն» ԱՄ-ի Մասիսի շրջանային միավորում» ՍՊԸ (877,438,984.0) 
Այլ վարկառուներից 1,840,000.0 
2.6. Այլ (404,938.7) 
 այդ թվում`  
կայունացման դեպոզիտային հաշվից օգտագործում 10,105,750.0 
կայունացման դեպոզիտային հաշվի համալրում (10,555,197.1) 
արտաբյուջետային միջոցների հաշվի փոփոխություն 44,508.4 
Բ. Արտաքին աղբյուրներ - ընդամենը 190,749.2 
 այդ թվում`  
1. Փոխառու միջոցներ 117,267.7 
 այդ թվում`  
1.1. Վարկերի և փոխառությունների ստացում 117,267.7 
2.4. Այլ 73,481.5 
ելքերի ֆինանսավորմանն ուղղվող ՀՀ 2013 թվականի պետական 
բյուջեի տարեսկզբի ազատ մնացորդի միջոցներ 114,033.5 
արտաբյուջետային միջոցների հաշվի փոփոխություն (40,552.0) 
 
 

 
 
 

  ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 
ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ  ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ 

            ՂԵԿԱՎԱՐ-ՆԱԽԱՐԱՐ             Վ. ԳԱԲՐԻԵԼՅԱՆ 
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Հավելված N 9 
   ՀՀ կառավարության 2013  թվականի 

                        դեկտեմբերի 26-ի N  1518  -  Ն որոշման 
 
 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2012 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 20-Ի  
N 1616-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ N 2 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

 
 (հազ. դրամ) 

Ցուցանիշների փոփոխությունը        
(գումարների ավելացումը նշված է 
դրական նշանով, իսկ նվազեցումը` 

փակագծերում) 
Եկամտատեսակը 

տարի 

ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ  ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ  (15,609,988.9) 

Հարկային եկամուտներ և պետական տուրքեր (15,152,384.7) 

Պաշտոնական դրամաշնորհներ (1,196,491.8) 

Այլ եկամուտներ 738,887.6 
 

 

  ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 
ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ  ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ 

            ՂԵԿԱՎԱՐ-ՆԱԽԱՐԱՐ             Վ. ԳԱԲՐԻԵԼՅԱՆ 
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Հավելված N 10 
   ՀՀ կառավարության 2013  թվականի 

                        դեկտեմբերի 26-ի N 1517   -  Ն որոշման 
 

 
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2012 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 20-Ի   

N 1616-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ N 3 ՀԱՎԵԼՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 
 

(հազ. դրամ) 

Ցուցանիշների փոփոխությունը 
(ծախսերի ավելացումները 

նշված են դրական նշանով, իսկ 
նվազեցումները` 
փակագծերում) Բ

ա
ժի

նը
 

Խ
ու

մբ
ը 

Դ
ա

սը
 Բյուջետային ծախսերի գործառական դասակարգման 

բաժինների, խմբերի և դասերի,  տնտեսագիտական 
դասակարգման հոդվածների, ֆինանսավորվող ծրագրերի 

և դրանք իրականացնող մարմինների անվանումները 

տարի 
 

1 2 3 4 5 
      ԸՆԴԱՄԵՆԸ` ԾԱԽՍԵՐ 47,959,168.7 
        այդ թվում`   
01   ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ  ԲՆՈՒՅԹԻ ՀԱՆՐԱՅԻՆ 

ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ                            (6,347,737.3) 
     այդ թվում`   
 01  Օրենսդիր և գործադիր մարմիններ, պետական 

կառավարում, ֆինանսական և հարկաբյուջետային 
հարաբերություններ, արտաքին հարաբերություններ                                                                                                                                                                                                                         (992,236.5) 

     այդ թվում`   
  01 Օրենսդիր և գործադիր մարմիններ, պետական 

կառավարում  136,558.8 
  02 Ֆինանսական և հարկաբյուջետային հարաբերություններ (1,240,082.3) 
  03 Արտաքին հարաբերություններ 111,287.0 
 06  Ընդհանուր բնույթի հանրային ծառայություններ (այլ 

դասերին չպատկանող) (755,464.0) 
  01 Ընդհանուր բնույթի հանրային ծառայություններ (այլ 

դասերին չպատկանող) (755,464.0) 
 07  Պետական պարտքի գծով գործառնություններ (4,600,036.8) 
  01 Պետական պարտքի գծով գործառնություններ (4,600,036.8) 

02   ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 295,584.9 
     այդ թվում`   
 05  Պաշտպանություն (այլ դասերին չպատկանող) 295,584.9 
  01 Պաշտպանություն (այլ դասերին չպատկանող) 295,584.9 

03   ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԿԱՐԳ, ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ 
ԴԱՏԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆ (978,663.8) 

     այդ թվում`   
 01  Հասարակական կարգ և անվտանգություն (1,000,000.0) 
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  01 Ոստիկանություն (1,000,000.0) 
 03  Դատական գործունեություն և իրավական պաշտպանություն 21,336.2 
  01 Դատարաններ 21,336.2 

04    ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ  60,585,645.1 
     այդ թվում`   
 02  Գյուղատնտեսություն, անտառային տնտեսություն, 

ձկնաբուծություն և որսորդություն 40,000.0 
  01 Գյուղատնտեսություն 40,000.0 
 03  Վառելիք և էներգետիկա 63,436,066.0 
  02 Նավթամթերք և բնական գազ 63,333,900.0 
  05 Էլեկտրաէներգիա 102,166.0 
 05  Տրանսպորտ (567,089.6) 
  01 Ճանապարհային տրանսպորտ (567,089.6) 
 09   Տնտեսական հարաբերություններ (այլ դասերին 

չպատկանող)  (2,323,331.3) 
  01  Տնտեսական հարաբերություններ (այլ դասերին 

չպատկանող)  (2,323,331.3) 
05   ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ (200,000.0) 
     այդ թվում`   
 01  Աղբահանում (200,000.0) 
  01 Աղբահանում (200,000.0) 

06   ԲՆԱԿԱՐԱՆԱՅԻՆ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԿՈՄՈՒՆԱԼ 
ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 41,342.8 

     այդ թվում`   
 03  Ջրամատակարարում 41,342.8 
  01 Ջրամատակարարում 41,342.8 

07   ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅՈՒՆ (1,397,003.0) 
     այդ թվում`   
 06  Առողջապահություն (այլ դասերին չպատկանող) (1,397,003.0) 
  01 Առողջապահության հարակից ծառայություններ և 

ծրագրեր (1,397,003.0) 
09   ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ (160,000.0) 
     այդ թվում`   
 02  Միջնակարգ ընդհանուր կրթություն (160,000.0) 
  02 Միջնակարգ (լրիվ) ընդհանուր կրթություն (160,000.0) 

10   ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ  ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ (1,480,000.0) 
     այդ թվում`   
 04  Ընտանիքի անդամներ և զավակներ (670,000.0) 
  01 Ընտանիքի անդամներ և զավակներ (670,000.0) 
 05  Գործազրկություն (620,000.0) 
  01 Գործազրկություն (620,000.0) 
 09  Սոցիալական պաշտպանություն (այլ դասերին 

չպատկանող) (190,000.0) 
  02 Սոցիալական պաշտպանությանը տրամադրվող 

օժանդակ ծառայություններ (այլ դասերին չպատկանող) (190,000.0) 
11   ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԲԱԺԻՆՆԵՐԻՆ ՉԴԱՍՎՈՂ ՊԱՀՈՒՍՏԱՅԻՆ (2,400,000.0) 
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1 2 3 4 5 
ՖՈՆԴԵՐ 

    այդ թվում`  
 01  ՀՀ կառավարության և համայնքների պահուստային ֆոնդ (2,400,000.0) 
  01 ՀՀ կառավարության պահուստային ֆոնդ (2,400,000.0) 

 

 

 

  ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 
ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ  ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ 

            ՂԵԿԱՎԱՐ-ՆԱԽԱՐԱՐ             Վ. ԳԱԲՐԻԵԼՅԱՆ 
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Հավելված N 11 
   ՀՀ կառավարության 2013  թվականի 

                        դեկտեմբերի 26-ի N  1517 -  Ն որոշման 
 
 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2012 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 20-Ի 
N 1616-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ N 4 ՀԱՎԵԼՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

 
(հազ. դրամ) 

 Ցուցանիշների փոփոխություն                                                                                                                        
(ծախսերի ավելացումները 

նշված են դրական նշանով, իսկ 
նվազեցումները` 
փակագծերում) 

Բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման 
հոդվածների անվանումները 

  տարի   
 

1 2 
ԸՆԴԱՄԵՆԸ` ԾԱԽՍԵՐ 47,959,168.7 

  այդ թվում`   
ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ 56,965,520.9 

  այդ թվում`   
ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՎԱՐՁԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆ (1,000,000.0) 
  այդ թվում`   
Դրամով վճարվող աշխատավարձեր և հավելավճարներ (1,000,000.0) 
  այդ թվում`   
Աշխատողների աշխատավարձեր և հավելավճարներ (1,000,000.0) 
ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ ՁԵՌՔԲԵՐՈՒՄ (380,000.0) 
  այդ թվում`   
Շարունակական ծախսեր (190,000.0) 
Գործուղումների և շրջագայությունների ծախսեր (30,000.0) 
Պայմանագրային և այլ ծառայությունների ձեռքբերում (160,000.0) 
ՏՈԿՈՍԱՎՃԱՐՆԵՐ (4,600,036.8) 
  այդ թվում`   
 - ներքին տոկոսավճարներ (36.8) 
  - արտաքին տոկոսավճարներ (4,600,000.0) 
ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՆՊԱՍՏՆԵՐ ԵՎ ԿԵՆՍԱԹՈՇԱԿՆԵՐ (1,290,000.0) 
  այդ թվում`   
Սոցիալական ապահովության նպաստներ (100,000.0) 
Սոցիալական օգնության դրամական արտահայտությամբ 
նպաստներ (բյուջեից) (1,190,000.0) 
 - Երեխաների կամ ընտանեկան նպաստներ բյուջեից (170,000.0) 
 - Գործազրկության նպաստներ բյուջեից (520,000.0) 
 - Այլ նպաստներ բյուջեից (500,000.0) 
ԱՅԼ ԾԱԽՍԵՐ 64,235,557.7 
  այդ թվում`   
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Հարկեր, պարտադիր վճարներ և տույժեր, որոնք կառավարման 
տարբեր մակարդակների կողմից կիրառվում են միմյանց 
նկատմամբ 2,271,615.3 
Այլ ծախսեր 64,363,942.4 
Պահուստային միջոցներ (2,400,000.0) 
ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ՀԵՏ  ԳՈՐԾԱՌՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ (9,006,352.2) 
  այդ թվում`   
ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԳԾՈՎ ԾԱԽՍԵՐ (8,069,976.2) 
  այդ թվում`   
ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐ (8,069,976.2) 
  այդ թվում`   
ՇԵՆՔԵՐ ԵՎ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ (7,220,594.5) 
  այդ թվում`   
 - Շենքերի և շինությունների շինարարություն (6,691,013.7) 
 - Շենքերի և շինությունների կապիտալ վերանորոգում  (536,380.8) 
 - Նախագծահետազոտական ծախսեր 6,800.0 
ՄԵՔԵՆԱՆԵՐԻ ԵՎ  ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ՁԵՌՔԲԵՐՈՒՄ, 
ՊԱՀՊԱՆՈՒՄ ԵՎ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՈՒՄ (849,381.7) 
  այդ թվում`   
Վարչական սարքավորումներ 4,112.1 
Այլ մեքենաներ և սարքավորումներ (853,493.8) 
ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ՕՏԱՐՈՒՄԻՑ ՄՈՒՏՔԵՐ (936,376.0) 

 
 
 
  ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 
ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ  ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ 

            ՂԵԿԱՎԱՐ-ՆԱԽԱՐԱՐ             Վ. ԳԱԲՐԻԵԼՅԱՆ 
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Հավելված N 12 
   ՀՀ կառավարության 2013  թվականի 

                        դեկտեմբերի 26-ի N   1517   -  Ն որոշման 
 

Աղյուսակ N 1 
 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2012 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 20-Ի   
N 1616-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ N 5 ՀԱՎԵԼՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐԸ 

 
(հազ. դրամ) 

Ցուցանիշների փոփոխությունը                                                                                                       
(ծախսերի ավելացումները նշված 

են դրական նշանով, իսկ 
նվազեցումները` փակագծերում) Բ

ա
ժի

նը
 

Խ
ու

մբ
ը 

Դ
ա

սը
 

Բյուջետային ծախսերի գործառական դասակարգման 
բաժինների, խմբերի և դասերի,  տնտեսագիտական 

դասակարգման հոդվածների, ֆինանսավորվող 
ծրագրերի և դրանք իրականացնող մարմինների 

անվանումները 
տարի 

 

1 2 3 4 5 
   ԸՆԴԱՄԵՆԸ`  ԾԱԽՍԵՐ 47,959,168.7 
    այդ թվում`  

01   ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ  ԲՆՈՒՅԹԻ ՀԱՆՐԱՅԻՆ 
ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ                            (6,347,737.3) 

    այդ թվում`  
 01  Օրենսդիր և գործադիր մարմիններ, պետական 

կառավարում, ֆինանսական և հարկաբյուջետային 
հարաբերություններ, արտաքին հարաբերություններ                                                                                                       (992,236.5) 

    այդ թվում`  
  01 Օրենսդիր և գործադիր մարմիններ, պետական 

կառավարում  136,558.8 
   16. «Ավստրիայի զարգացման գորակալություն» 

ընկերության աջակցությամբ իրականացվող 
«Հայաստանի Հանրապետությունում կարգավորիչ 
գիլյոտին» դրամաշնորհային ծրագիր 136,558.8 

   ՀՀ կառավարության աշխատակազմ 136,558.8 
    որից`  
   Այլ ծախսեր 136,558.8 
  02 Ֆինանսական և հարկաբյուջետային 

հարաբերություններ (1,240,082.3) 
   04. Ակցիզային դրոշմանիշերի ձեռքբերում (310,000.0) 
   ՀՀ կառավարությանն առընթեր պետական 

եկամուտների կոմիտե (310,000.0) 
    որից`  
   Այլ ծախսեր (310,000.0) 
   14. Պարտքի գրանցման և կառավարման DMFAS 6.0 

համակարգի տեխնիկական սպասարկման վճար (6,082.3) 
   ՀՀ ֆինանսների նախարարություն (6,082.3) 
    որից`  
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   Այլ ծախսեր (6,082.3) 
   18. ՀՀ կառավարությանն առընթեր պետական 

եկամուտների կոմիտեի նյութական խրախուսման և 
համակարգի զարգացման ֆոնդ  (924,000.0) 

   ՀՀ կառավարությանն առընթեր պետական 
եկամուտների կոմիտե (924,000.0) 

    որից`  
   Շենքերի և շինությունների շինարարություն (924,000.0) 
  03 Արտաքին հարաբերություններ 111,287.0 
   01. ՀՀ դեսպանությունների և 

ներկայացուցչությունների պահպանում (51,000.0) 
   ՀՀ արտաքին գործերի նախարարություն (51,000.0) 
    որից`  
   Այլ ծախսեր (51,000.0) 
   03. Արտասահմանյան պատվիրակությունների 

ընդունելություններ (10,000.0) 
   ՀՀ կառավարություն (10,000.0) 
    որից`  
   Այլ ծախսեր (10,000.0) 
   04. Արտասահմանյան պաշտոնական գործուղումներ (30,000.0) 
   ՀՀ կառավարություն (30,000.0) 
    որից`  
   Գործուղումների և շրջագայությունների ծախսեր (30,000.0) 
   09. ՀՀ դեսպանությունների և ներկայացուցչություն-

ների պահպանում արտաբյուջետային միջոցների 
հաշվին 202,287.0 

   ՀՀ արտաքին գործերի նախարարություն 202,287.0 
    որից`  
   Այլ ծախսեր   198,174.9 
   Վարչական սարքավորումներ 4,112.1 
 06  Ընդհանուր բնույթի հանրային ծառայություններ (այլ 

դասերին չպատկանող) (755,464.0) 
    այդ թվում`  
  01 Ընդհանուր բնույթի հանրային ծառայություններ  (այլ 

դասերին չպատկանող) (755,464.0) 
   05. Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ 

իրականացվող Պետական հատվածի 
բարեփոխումների երկրորդ ծրագիր (150,000.0) 

   ՀՀ ֆինանսների նախարարություն (150,000.0) 
    որից`  
   Այլ մեքենաներ և սարքավորումներ (150,000.0) 
   10. ԱՄՆ կառավարության աջակցությամբ 

իրականացվող «Հազարամյակի մարտահրավեր» 
դրամաշնորհային ծրագիր 17,468.7 

   ՀՀ ֆինանսների նախարարություն 17,468.7 
    որից`  
   Այլ ծախսեր 17,468.7 
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   12. Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրակա-

նացվող Ազգային ժողովի քաղաքականության ձևավորման 
և հանրության հետ երկխոսության կարողությունների 
հզորացման դրամաշնորհային ծրագիր 102,396.2 

   ՀՀ ֆինանսների նախարարություն 102,396.2 
    որից`  
   Այլ ծախսեր   93,050.5 
   Այլ մեքենաներ և սարքավորումներ 9,345.7 
   14. Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ 

իրականացվող էլեկտրոնային հասարակության և 
մրցունակության համար նորարարության ծրագիր (300,000.0) 

   ՀՀ ֆինանսների նախարարություն (300,000.0) 
    որից`  
   Այլ ծախսեր (300,000.0) 
   15. Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրակա-

նացվող Հանրային հատվածի հաշվապահական 
հաշվառման ստանդարտների 2-րդ ռազմավարության 
իրականացման  դրամաշնորհային ծրագիր 170,062.5 

   ՀՀ ֆինանսների նախարարություն 170,062.5 
    որից`  
   Այլ ծախսեր   158,464.7 
   Այլ մեքենաներ և սարքավորումներ 11,597.8 
   16. Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ 

իրականացվող Հայաստանի կառավարության ֆիսկալ 
կառավարման կարողությունների բարելավման 
դրամաշնորհային ծրագիր 124,127.9 

   ՀՀ ֆինանսների նախարարություն 124,127.9 
    որից`  
   Այլ ծախսեր     95,625.5 
   Այլ մեքենաներ և սարքավորումներ 28,502.4 
   18. Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ 

իրականացվող Հարկային վարչարարության 
արդիականացման ծրագիր (350,000.0) 

   ՀՀ ֆինանսների նախարարություն (350,000.0) 
    որից`  
   Այլ մեքենաներ և սարքավորումներ  (350,000.0) 
   19. Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ 

իրականացվող Հանրային հատվածի վերահսկո-
ղության (Վերահսկիչ պալատի) կարողությունների 
զարգացման դրամաշնորհային ծրագիր (73,925.9) 

   ՀՀ ֆինանսների նախարարություն (73,925.9) 
    որից`  
   Այլ ծախսեր (73,925.9) 
   20. Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ 

իրականացվող ՀՀ ֆինանսների նախարարության 
կարողությունների զարգացման դրամաշնորհային 
ծրագիր (49,026.8) 

   ՀՀ ֆինանսների նախարարություն (49,026.8) 
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    որից`  
   Այլ ծախսեր (49,026.8) 
   21. Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրա-

կանացվող Հայաստանի կառավարության կար-
գավորող բարեփոխումների գրասենյակի կարողու-
թյունների զարգացման դրամաշնորհային ծրագիր (58,607.7) 

   ՀՀ ֆինանսների նախարարություն (58,607.7) 
    որից`  
   Այլ ծախսեր (58,607.7) 
   22. Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ 

իրականացվող Հայաստանի հանրային ֆինանսական 
կառավարման հզորացման դրամաշնորհային ծրագիր (187,958.9) 

   ՀՀ ֆինանսների նախարարություն (187,958.9) 
    որից`  
   Այլ ծախսեր     (166,181.5) 
   Այլ մեքենաներ և սարքավորումներ (21,777.4) 
 07  Պետական պարտքի գծով գործառնություններ (4,600,036.8) 
    այդ թվում`  
  01 Պետական պարտքի գծով գործառնություններ (4,600,036.8) 
   02.  Օտարերկրյա պետություններից, միջազգային 

կազմակերպություններից և այլ արտաքին 
աղբյուրներից ստացված վարկերի սպասարկում  
(տոկոսավճար) (4,600,000.0) 

   ՀՀ ֆինանսների նախարարություն (4,600,000.0) 
    որից`  
   Արտաքին տոկոսավճարներ (4,600,000.0) 
   03. Մուրհակների սպասարկման ծախսեր 

(տոկոսավճարներ)  (36.8) 
   ՀՀ ֆինանսների նախարարություն (36.8) 
    որից`  
   Ներքին տոկոսավճարներ (36.8) 

02   ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 295,584.9 
    այդ թվում`  
 05  Պաշտպանություն (այլ դասերին չպատկանող) 295,584.9 
    այդ թվում`  
  01 Պաշտպանություն (այլ դասերին չպատկանող) 295,584.9 
   04. Այլ ծախսեր 295,584.9 
   Այլ մարմիններ 295,584.9 
    որից`  
   Այլ ծախսեր 295,584.9 

03   ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԿԱՐԳ, ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ 
ԴԱՏԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆ (978,663.8) 

    այդ թվում`  
 01  Հասարակական կարգ և անվտանգություն (1,000,000.0) 
    այդ թվում`  
  01 Ոստիկանություն (1,000,000.0) 
   05. ՀՀ կառավարությանն առընթեր ՀՀ ոստիկանության (1,000,000.0) 
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ստորաբաժանումների կողմից պայմանագրային 
հիմունքներով պահպանության և անվտանգության 
ապահովում 

   ՀՀ կառավարությանն առընթեր ՀՀ ոստիկանություն (1,000,000.0) 
    որից`  
   Աշխատողների աշխատավարձեր և հավելավճարներ (1,000,000.0) 
 03  Դատական գործունեություն և իրավական 

պաշտպանություն 21,336.2 
    այդ թվում`  
  01 Դատարաններ 21,336.2 
   05. Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ 

իրականացվող Դատաիրավական բարեփոխումների 
երկրորդ ծրագրում ճապոնական դրամաշնորհային 
ծրագիր  19,127.4 

   ՀՀ արդարադատության նախարարություն  19,127.4 
    որից`  
   Այլ ծախսեր     20,427.4 
   Նախագծահետազոտական ծախսեր (1,300.0) 
   08. Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ 

իրականացվող Դատաիրավական բարեփոխումների 
երկրորդ ծրագրի լրացուցիչ ֆինանսավորման ծրագիր  2,208.8 

   ՀՀ արդարադատության նախարարություն 2,208.8 
    որից`  
   Այլ ծախսեր 2,208.8 
   Շենքերի և շինությունների շինարարություն - 
   Այլ մեքենաներ և սարքավորումներ - 

04   ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 60,585,645.1 
    այդ թվում`  
 02  Գյուղատնտեսություն, անտառային տնտեսություն, 

ձկնաբուծություն և որսորդություն 40,000.0 
    այդ թվում`  
  01 Գյուղատնտեսություն 40,000.0 
   22. Գյուղատնտեսության զարգացման միջազգային 

հիմնադրամի աջակցությամբ իրականացվող 
«Գյուղական կարողությունների ստեղծում» ծրագիր 40,000.0 

   ՀՀ կառավարության աշխատակազմ 40,000.0 
    որից`  
   Այլ ծախսեր     (2,700.0) 
   Շենքերի և շինությունների շինարարություն 49,000.0 
   Այլ մեքենաներ և սարքավորումներ (5,000.0) 
   Նախագծահետազոտական ծախսեր (1,300.0) 
  04 Ոռոգում - 
   07. Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրակա-

նացվող Ոռոգման համակարգերի վերականգնման 
հրատապ ծրագրի լրացուցիչ ֆինանսավորում  - 

   ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարության 
ջրային տնտեսության պետական կոմիտե   - 
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    որից`  
   Այլ ծախսեր     4,000.0 
   Շենքերի և շինությունների շինարարություն (4,000.0) 
 03  Վառելիք և էներգետիկա 63,436,066.0 
    այդ թվում`  
  02 Նավթամթերք և բնական գազ 63,333,900.0 
   01. Ներմուծված գազի դիմաց փոխհատուցում 

«ՀայՌուսգազարդ» ՓԲԸ-ին  63,333,900.0 
   ՀՀ էներգետիկայի և բնական պաշարների 

նախարարություն 63,333,900.0 
    որից`  
   Այլ ծախսեր  63,333,900.0 
  05 Էլեկտրաէներգետիկա 102,166.0 
   40. Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի 

աջակցությամբ իրականացվող էլեկտրաէներգիայի 
տեղափոխման սեկտորի վերակառուցման ծրագիր 102,166.0 

    ՀՀ էներգետիկայի և բնական պաշարների 
նախարարություն  102,166.0 

    որից`  
   Շենքերի և շինությունների կապիտալ վերանորոգում 30,941.9 
   Այլ մեքենաներ և սարքավորումներ 71,224.1 
 05  Տրանսպորտ (567,089.6) 
    այդ թվում`  
  01 Ճանապարհային տրանսպորտ (567,089.6) 
   06. Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ 

իրականացվող կենսական նշանակության 
ճանապարհների բարելավման ծրագրի երկրորդ 
լրացուցիչ ֆինանսավորման ծրագիր (350,000.0) 

   ՀՀ տրանսպորտի և կապի նախարարություն (350,000.0) 
    որից`  
   Շենքերի և շինությունների կապիտալ վերանորոգում  (350,000.0) 
   07. Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ 

իրականացվող Հյուսիս-հարավ տրանսպորտային 
միջանցքի զարգացման ծրագիր (990,592.1) 

   ՀՀ տրանսպորտի և կապի նախարարություն (990,592.1) 
    որից`  
   Շենքերի և շինությունների շինարարություն (990,592.1) 
   09. Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ 

իրականացվող Հյուսիս-հարավ տրանսպորտային 
միջանցքի զարգացման ծրագիր (Տրանշ 2) (976,497.5) 

   ՀՀ տրանսպորտի և կապի նախարարություն (976,497.5) 
    որից`  
   Շենքերի և շինությունների շինարարություն (976,497.5) 
   10. Ասիական բանկի աջակցությամբ իրականացվող 

քաղաքային ենթակառուցվածքների և քաղաքի կայուն 
զարգացման ներդրումային ծրագիր (Երևանի 
համայնքի ղեկավարին պետության կողմից 
պատվիրակված լիազորություն)  2,000,000.0 
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   ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարություն  2,000,000.0 
    որից`  
   Այլ ծախսեր     1,000,000.0 
   Շենքերի և շինությունների շինարարություն 1,000,000.0 
   12. Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ 

իրականացվող Կենսական նշանակության 
ճանապարհացանցի բարելավման  ծրագիր (250,000.0) 

   ՀՀ տրանսպորտի և կապի նախարարություն (250,000.0) 
    որից`  
   Շենքերի և շինությունների կապիտալ վերանորոգում (250,000.0) 
 09  Տնտեսական հարաբերություններ (այլ դասերին 

չպատկանող) (2,323,331.3) 
    այդ թվում`  
  01 Տնտեսական հարաբերություններ (այլ դասերին 

չպատկանող) (2,323,331.3) 
   01. Ոչ ֆինանսական ակտիվների օտարումից մուտքեր (936,376.0) 
   ՀՀ կառավարությանն առընթեր պետական գույքի 

կառավարման վարչություն (899,136.0) 
   գույքի օտարումից մուտքեր (899,136.0) 
   Այլ մարմիններ (37,240.0) 
   գույքի օտարումից մուտքեր (37,240.0) 
   06. Բելգիական Քեյ Բի Սի Էն Վի բանկի աջակցությամբ 

իրականացվող ռադիոիզոտոպների արտադրության 
արտադրամասի ստեղծման ծրագիր (400,000.0) 

   ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն (400,000.0) 
    որից`  
   Այլ մեքենաներ և սարքավորումներ  (400,000.0) 
   08. Այլ նպատակային վարկային ծրագրեր (3,285,524.1) 
   ՀՀ կառավարություն (3,285,524.1) 
    որից`  
   Շենքերի և շինությունների շինարարություն (3,285,524.1) 
   20. ՀՀ պետական կառավարման մարմինների կողմից  

դիմումներ, հայցադիմումներ, դատարանի վճիռների  և 
որոշումների դեմ վերաքննիչ և վճռաբեկ բողոքներ 
ներկայացնելիս` «Պետական տուրքի մասին» ՀՀ 
օրենքով սահմանված վճարումներ 996,861.7 

    ՀՀ բնապահպանության նախարարություն 637.2 
    որից`  
   Հարկեր, պարտադիր վճարներ և տուրքեր, որոնք 

կառավարման տարբեր մակարդակների կողմից 
կիրառվում են միմյանց նկատմամբ 637.2 

    ՀՀ առողջապահության նախարարություն 165.6 
    որից`  
   Հարկեր, պարտադիր վճարներ և տուրքեր, որոնք 

կառավարման տարբեր մակարդակների կողմից 
կիրառվում են միմյանց նկատմամբ 165.6 

   ՀՀ մշակույթի նախարարություն 54.0 
    որից`  



 

MAR-1517.2 

8 

1 2 3 4 5 
   Հարկեր, պարտադիր վճարներ և տուրքեր, որոնք 

կառավարման տարբեր մակարդակների կողմից 
կիրառվում են միմյանց նկատմամբ 54.0 

   ՀՀ էկոնոմիկայի  նախարարություն 719.7 
    որից`  
    Հարկեր, պարտադիր վճարներ և տուրքեր, որոնք 

կառավարման տարբեր մակարդակների կողմից 
կիրառվում են միմյանց նկատմամբ 719.7 

   ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն 220.0 
    որից`  
   Հարկեր, պարտադիր վճարներ և տուրքեր, որոնք 

կառավարման տարբեր մակարդակների կողմից 
կիրառվում են միմյանց նկատմամբ 220.0 

    ՀՀ պաշտպանության նախարարություն 652.6 
    որից`  
    Հարկեր, պարտադիր վճարներ և տուրքեր, որոնք 

կառավարման տարբեր մակարդակների կողմից 
կիրառվում են միմյանց նկատմամբ 652.6 

   ՀՀ տրանսպորտի և կապի նախարարություն 68.4 
    որից`  
   Հարկեր, պարտադիր վճարներ և տուրքեր, որոնք 

կառավարման տարբեր մակարդակների կողմից 
կիրառվում են միմյանց նկատմամբ 68.4 

   ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի 
նախարարություն 807.9 

    որից`  
   Հարկեր, պարտադիր վճարներ և տուրքեր, որոնք 

կառավարման տարբեր մակարդակների կողմից 
կիրառվում են միմյանց նկատմամբ 807.9 

   ՀՀ քաղաքաշինության նախարարություն 416.0 
    որից`  
   Հարկեր, պարտադիր վճարներ և տուրքեր, որոնք 

կառավարման տարբեր մակարդակների կողմից 
կիրառվում են միմյանց նկատմամբ 416.0 

   ՀՀ ֆինանսների նախարարություն 217,873.7 
    որից`  
   Հարկեր, պարտադիր վճարներ և տուրքեր, որոնք 

կառավարման տարբեր մակարդակների կողմից 
կիրառվում են միմյանց նկատմամբ 217,873.7 

   ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի 
նախարարության սոցիալական ապահովության 
պետական ծառայություն 411.0 

    որից`  
   Հարկեր, պարտադիր վճարներ և տուրքեր, որոնք 

կառավարման տարբեր մակարդակների կողմից 
կիրառվում են միմյանց նկատմամբ 411.0 

   ՀՀ տնտեսական մրցակցության պաշտպանության 
պետական հանձնաժողով 2,396.0 
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    որից`  
   Հարկեր, պարտադիր վճարներ և տուրքեր, որոնք 

կառավարման տարբեր մակարդակների կողմից 
կիրառվում են միմյանց նկատմամբ 2,396.0 

   ՀՀ կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի 
կադաստրի պետական կոմիտե 260.0 

    որից`  
   Հարկեր, պարտադիր վճարներ և տուրքեր, որոնք 

կառավարման տարբեր մակարդակների կողմից 
կիրառվում են միմյանց նկատմամբ 260.0 

   ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարության 
ջրային տնտեսության պետական կոմիտե 174.5 

    որից`  
   Հարկեր, պարտադիր վճարներ և տուրքեր, որոնք 

կառավարման տարբեր մակարդակների կողմից 
կիրառվում են միմյանց նկատմամբ 174.5 

   ՀՀ կառավարությանն առընթեր  պետական 
եկամուտների կոմիտե 768,680.1 

    որից`  
   Հարկեր, պարտադիր վճարներ և տուրքեր, որոնք 

կառավարման տարբեր մակարդակների կողմից 
կիրառվում են միմյանց նկատմամբ 768,680.1 

   ՀՀ կառավարությանն առընթեր ՀՀ ոստիկանություն 2,088.9 
    որից`  
   Հարկեր, պարտադիր վճարներ և տուրքեր, որոնք 

կառավարման տարբեր մակարդակների կողմից 
կիրառվում են միմյանց նկատմամբ 2,088.9 

   ՀՀ կառավարությանն առընթեր պետական գույքի 
կառավարման վարչություն 1,172.3 

    որից`  
   Հարկեր, պարտադիր վճարներ և տուրքեր, որոնք 

կառավարման տարբեր մակարդակների կողմից 
կիրառվում են միմյանց նկատմամբ 1,172.3 

   ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարության 
միգրացիոն ծառայություն  89.0 

    որից`  
   Հարկեր, պարտադիր վճարներ և տուրքեր, որոնք 

կառավարման տարբեր մակարդակների կողմից 
կիրառվում են միմյանց նկատմամբ 89.0 

   ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող 
հանձնաժողով (14.5) 

    որից`  
   Հարկեր, պարտադիր վճարներ և տուրքեր, որոնք 

կառավարման տարբեր մակարդակների կողմից 
կիրառվում են միմյանց նկատմամբ (14.5) 

   Հեռուստատեսության և ռադիոյի ազգային 
հանձնաժողով 20.0 

    որից`  
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   Հարկեր, պարտադիր վճարներ և տուրքեր, որոնք 

կառավարման տարբեր մակարդակների կողմից 
կիրառվում են միմյանց նկատմամբ 20.0 

   ՀՀ Շիրակի մարզպետարան (30.7) 
    որից`  
   Հարկեր, պարտադիր վճարներ և տուրքեր, որոնք 

կառավարման տարբեր մակարդակների կողմից 
կիրառվում են միմյանց նկատմամբ (30.7) 

   25. Պետական մասնակցությամբ առևտրային կազմա-
կերպությունների կանոնադրական կապիտալում 
պետական մասնակցության նվազեցման ճանապարհով 
ակտիվների կազմից գույք առանձնացնելիս գույքն 
ստացող պետական կառավարչական հիմնարկի 
կողմից մատակարարին վճարման ենթակա ավե-
լացված արժեքի հարկի պարտավորության 
կատարման գծով ծախսեր  1,274,753.6 

   ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարության 
ջրային տնտեսության պետական կոմիտե 1,198,176.7 

    որից`  
   Հարկեր, պարտադիր վճարներ և տուրքեր, որոնք 

կառավարման տարբեր մակարդակների կողմից 
կիրառվում են միմյանց նկատմամբ 1,198,176.7 

   ՀՀ կառավարությանն առընթեր պետական գույքի 
կառավարման վարչություն 76,576.9 

    որից`  
   Հարկեր, պարտադիր վճարներ և տուրքեր, որոնք 

կառավարման տարբեր մակարդակների կողմից 
կիրառվում են միմյանց նկատմամբ 76,576.9 

   40. Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ 
իրականացվող Հայաստանի սոցիալական 
ներդրումների հիմնադրամի երրորդ ծրագրի երկրորդ 
լրացուցիչ ֆինանսավորման ծրագիր 26,953.5 

    ՀՀ կառավարության աշխատակազմ  26,953.5 
    որից`  
   Շենքերի և շինությունների կապիտալ վերանորոգում   24,339.9 
   Այլ մեքենաներ և սարքավորումներ  2,613.6 

05   ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ (200,000.0) 
    այդ թվում`  
 01  Աղբահանում (200,000.0) 
    այդ թվում`  
  01 Աղբահանում (200,000.0) 
   02. Վերակառուցման և զարգացման բանկի 

եվրոպական բանկի  աջակցությամբ իրականացվող 
Կոտայքի մարզի կոշտ թափոնների վերամշակման 
ծրագիր (200,000.0) 

   ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն (200,000.0) 
    որից`  
   Շենքերի և շինությունների շինարարություն (150,000.0) 
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   Այլ մեքենաներ և սարքավորումներ  (50,000.0) 
 04  Կենսաբազմազանության և և բնության 

պաշտպանություն - 
    այդ թվում`  
  01 Կենսաբազմազանության և և բնության 

պաշտպանություն - 
   09. Աբու-Դաբիի Զարգացման հիմնադրամի 

աջակցությամբ իրականացվող Արփա-Սևան թունելի 
հիմնանորոգման ծրագիր - 

   ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարության 
ջրային տնտեսության պետական կոմիտե   - 

    որից`  
   Այլ ծախսեր   (8,337.4) 
   Շենքերի և շինությունների կապիտալ վերանորոգում 8,337.4 

06   ԲՆԱԿԱՐԱՆԱՅԻՆ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ 
ԿՈՄՈՒՆԱԼ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 41,342.8 

    այդ թվում`  
 03  Ջրամատակարարում 41,342.8 
    այդ թվում`  
  01 Ջրամատակարարում 41,342.8 
   05. Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի 

աջակցությամբ իրականացվող ՀՀ Շիրակի, ՀՀ Լոռու և 
ՀՀ Արմավիրի մարզերի ջրամատակարարման և 
ջրահեռացման համակարգի մասնավոր կառավարման 
հայեցակարգերի ներդրման դրամաշնորհային ծրագիր  29,238.1 

   ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարության 
ջրային տնտեսության պետական կոմիտե  29,238.1 

    որից`  
   Այլ ծախսեր 29,238.1 
   12. Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ 

իրականացվող ջրամատակարարման և 
ջրահեռացման  ծրագիր` երկրորդ փուլ - 

   ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարության 
ջրային տնտեսության պետական կոմիտե  - 

    որից`  
   Շենքերի և շինությունների շինարարություն (9,400.0) 
   Նախագծահետազոտական ծախսեր  9,400.0 
   40. Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ 

իրականացվող ջրամատակարարման և 
ջրահեռացման  ծրագիր 12,104.7 

   ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարության 
ջրային տնտեսության պետական կոմիտե 12,104.7 

    որից`  
   Այլ ծախսեր 12,104.7 

07   ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅՈՒՆ (1,397,003.0) 
    այդ թվում`  
 06  Առողջապահություն այլ դասերին չպատկանող (1,397,003.0) 



 

MAR-1517.2 

12

1 2 3 4 5 
    այդ թվում`  
  01 Առողջապահության հարակից ծառայություններ և 

ծրագրեր (1,397,003.0) 
   14. Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ 

իրականացվող Ոչ վարակիչ հիվանդությունների 
կանխարգելման և վերահսկման ծրագիր (1,400,000.0) 

   ՀՀ առողջապահության նախարարություն (1,400,000.0) 
    որից`  
   Շենքերի և շինությունների շինարարություն (1,400,000.0) 
   40. Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ 

իրականացվող Առողջապահական համակարգի 
արդիականացման երկրորդ ծրագիր  2,997.0 

   ՀՀ առողջապահության նախարարություն 2,997.0 
    որից`  
   Այլ ծախսեր  2,997.0 

09   ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ (160,000.0) 
    այդ թվում`  
 02  Միջնակարգ ընդհանուր կրթություն (160,000.0) 
    այդ թվում`  
  02 Միջնակարգ (լրիվ) ընդհանուր կրթություն (160,000.0) 
   11. Մասնագիտացված հանրակրթական կրթություն (160,000.0) 
   ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն (160,000.0) 
    որից`  
   Ընդհանուր բնույթի այլ ծառայություններ (160,000.0) 

10   ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ (1,480,000.0) 
    այդ թվում`  
 04  Ընտանիքի անդամներ և զավակներ (670,000.0) 
    այդ թվում`  
  01 Ընտանիքի անդամներ և զավակներ (670,000.0) 
   01. Միանվագ սոցիալական ապահովագրության 

վճարներ ՀՀ պաշտպանության և փրկարարական 
ծառայության ժամանակ հաշմանդամ դարձած 
զինծառայողներին և զոհված (մահացած) 
զինծառայողների ու փրկարար ծառայողների 
ընտանիքներին  (500,000.0) 

   ՀՀ ֆինանսների նախարարություն (500,000.0) 
    որից`  
   Այլ նպաստներ բյուջեից (500,000.0) 
   02. Ընտանեկան նպաստ և միանվագ դրամական 

օգնություն (90,000.0) 
   ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի 

նախարարություն  (90,000.0) 
    որից`  
   Երեխաների կամ ընտանեկան նպաստներ բյուջեից (90,000.0) 
   06. Երեխայի ծննդյան միանվագ նպաստ (80,000.0) 
   ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի 

նախարարություն  (80,000.0) 
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    որից`  
   Երեխաների կամ ընտանեկան նպաստներ բյուջեից (80,000.0) 
 05  Գործազրկություն (620,000.0) 
    այդ թվում`  
  01 Գործազրկություն (620,000.0) 
   05. Գործազրկության նպաստ (520,000.0) 
   ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի 

նախարարություն  (520,000.0) 
    որից`  
   Գործազրկության նպաստներ բյուջեից (520,000.0) 
   06. Գործազուրկների, աշխատաշուկայում անմրցու-

նակ խմբերի և երկարամյա ծառայության ու արտոնյալ 
պայմաններով կենսաթոշակ ստացող աշխատանք 
փնտրող չզբաղված անձանց մասնագիտական 
ուսուցում (100,000.0) 

   ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի 
նախարարություն  (100,000.0) 

    որից`  
   Սոցիալական ապահովության բնեղեն նպաստներ 

ծառայություններ մատուցողներին (100,000.0) 
 09  Սոցիալական պաշտպանություն (այլ դասերին 

չպատկանող) (190,000.0) 
    այդ թվում`  
  02 Սոցիալական պաշտպանությանը տրամադրվող 

օժանդակ ծառայություններ (այլ դասերին 
չպատկանող) (190,000.0) 

   01. Սոցիալական ապահովության առանձին ծրագրերի 
վճարման հետ կապված ծառայություններ (50,000.0) 

   ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի 
նախարարություն  (50,000.0) 

    որից`  
   Կապի ծառայություններ (50,000.0) 
   07. Կենսաթոշակային ապահովության, դրամական 

օգնությունների, պատվովճարների և այլ ծրագրերի 
վճարման հետ կապված ծառայություններ (140,000.0) 

   ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի 
նախարարության սոցիալական ապահովության 
պետական ծառայություն (140,000.0) 

    որից`  
   Գործառնական և բանկային ծառայությունների 

ծախսեր (140,000.0) 
01   ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԲԱԺԻՆՆԵՐԻՆ ՉԴԱՍՎՈՂ 

ՊԱՀՈՒՍՏԱՅԻՆ ՖՈՆԴԵՐ (2,400,000.0) 
    այդ թվում`  
 01  ՀՀ կառավարության և համայնքների պահուստային 

ֆոնդ (2,400,000.0) 
    այդ թվում`  
  01 ՀՀ կառավարության  պահուստային ֆոնդ (2,400,000.0) 
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   01. ՀՀ կառավարության պահուստային ֆոնդ (2,400,000.0) 
   ՀՀ կառավարություն (2,400,000.0) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Աղյուսակ N 2 
 
 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2012 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 20-Ի  N 
1616-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ N 5 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ N 12 ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

  

(հազ. դրամ) 

Բյուջետային 
ծախսերի 

գործառական 
դասակարգման 

Ցուցանիշների փոփոխությունը 
(ավելացումները նշված են 

դրական նշանով, իսկ 
նվազեցումները` 
փակագծերում) 

բա
ժի

նը
 

խ
ու

մբ
ը 

դա
սը

 

Ծ
րա

գր
ի 

հա
մա

րը
 

Ծրագրերի և կատարողների 
անվանումները 

տարի 

    ԸՆԴԱՄԵՆԸ (919,887.9) 
     այդ թվում՝   

    
ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆՆ ԱՌԸՆԹԵՐ 
ՊԵՏԱԿԱՆ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ ԿՈՄԻՏԵ (924,000.0) 

     այդ թվում`  



 

MAR-1517.2 

15

01 01 02 18 

 ՀՀ կառավարությանն առընթեր պետական 
եկամուտների կոմիտեի նյութական 
խրախուսման և համակարգի զարգացման 
ֆոնդ  (924,000.0) 

     այդ թվում`  

    
Դիլիջանի ուսումնական կենտրոնի 
վերակառուցում (3-րդ փուլ) (924,000.0) 

    
ՀՀ  ԱՐՏԱՔԻՆ ԳՈՐԾԵՐԻ 
ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 4,112.1 

     այդ թվում`  

01 01 03 09 
 ՀՀ դեսպանությունների և 
ներկայացուցչությունների պահպանում 
արտաբյուջետային միջոցների հաշվին 4,112.1 

 

 

 
 
 
 
 
 

Աղյուսակ N 3 
 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2012 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 20-Ի  N 
1616-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ N 5 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ N 13 ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ 

ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐԸ 
 

(հազ. դրամ) 
Ցուցանիշների փոփոխությունը                                                                                                                        

(ծախսերի ավելացումները նշված են 
դրական նշանով, իսկ նվազեցումները` 

փակագծերում) 
տարի 

այդ թվում` Բ
ա

ժի
նը

 

Խ
ու

մբ
ը 

Դ
ա

սը
 

Վարկային ծրագրերի, դրանք 
իրականացնող մարմինների և 

բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական 
դասակարգման հոդվածների 

անվանումները 
ընդամենը 

վարկային 
միջոցներ 

համաֆինան- 
սավորում 

 

1 2 3 4 5 6 7 

      ԸՆԴԱՄԵՆԸ` ԾՐԱԳՐՈՎ  (5,180,659.6) 143,222.7 (5,323,882.3) 
    այդ թվում`    
      ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ 710,273.1 1,015,101.7 (304,828.6) 
      ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԳԾՈՎ 

ԾԱԽՍԵՐ  (5,890,932.7) (871,879.0) (5,019,053.7) 

01 06 01 05. Համաշխարհային բանկի 
աջակցությամբ իրականացվող Պետական (150,000.0) - (150,000.0) 
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հատվածի բարեփոխումների երկրորդ 
ծրագիր 

    այդ թվում`    
   ՀՀ ֆինանսների նախարարություն (150,000.0) - (150,000.0) 

   ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԳԾՈՎ 
ԾԱԽՍԵՐ (150,000.0) - (150,000.0) 

   ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐ (150,000.0) - (150,000.0) 
    այդ թվում`    
   Այլ մեքենաներ և սարքավորումներ (150,000.0) - (150,000.0) 

01 06 01 

14. Համաշխարհային բանկի աջակցու-
թյամբ իրականացվող էլեկտրոնային 
հասարակության և մրցունակության 
համար նորարարության ծրագիր (300,000.0) - (300,000.0) 

    այդ թվում`    
   ՀՀ ֆինանսների նախարարություն (300,000.0) - (300,000.0) 
   ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ (300,000.0) - (300,000.0) 
   ԱՅԼ ԾԱԽՍԵՐ (300,000.0) - (300,000.0) 
    այդ թվում`    
   Այլ  ծախսեր (300,000.0) - (300,000.0) 

01 06 01 
18. Համաշխարհային բանկի աջակցու-
թյամբ իրականացվող հարկային վարչա-
րարության արդիականացման ծրագիր (350,000.0) - (350,000.0) 

    այդ թվում`    
   ՀՀ ֆինանսների նախարարություն (350,000.0) - (350,000.0) 

   ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԳԾՈՎ 
ԾԱԽՍԵՐ (350,000.0) - (350,000.0) 

   ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐ (350,000.0) - (350,000.0) 
    այդ թվում`    
   Այլ մեքենաներ և սարքավորումներ (350,000.0) - (350,000.0) 

03 03 01 

 08. Համաշխարհային բանկի աջակցու-
թյամբ իրականացվող Դատաիրավական 
բարեփոխումների երկրորդ ծրագրի 
լրացուցիչ ֆինանսավորման ծրագիր   2,208.8 - 2,208.8 

    այդ թվում`    
   ՀՀ արդարադատության նախարարություն  2,208.8 - 2,208.8 
   ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ 2,208.8 - 2,208.8 
   ԱՅԼ ԾԱԽՍԵՐ 2,208.8 - 2,208.8 
    այդ թվում`    
   Այլ  ծախսեր 2,208.8  2,208.8 

04 02 01 

22. Գյուղատնտեսության զարգացման 
միջազգային հիմնադրամի աջակցությամբ 
իրականացվող «Գյուղական 
կարողությունների ստեղծում» ծրագիր  40,000.0 - 40,000.0 

    այդ թվում`    
   ՀՀ կառավարության աշխատակազմ 40,000.0 - 40,000.0 
   ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ (2,700.0) - (2,700.0) 
   ԱՅԼ ԾԱԽՍԵՐ (2,700.0) - (2,700.0) 
    այդ թվում`    
   Այլ  ծախսեր (2,700.0)  (2,700.0) 
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   ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԳԾՈՎ 
ԾԱԽՍԵՐ 42,700.0 - 42,700.0 

   ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐ 42,700.0 - 42,700.0 
    այդ թվում`    

   Շենքերի և շինությունների 
շինարարություն 49,000.0  49,000.0 

   Այլ մեքենաներ և սարքավորումներ (5,000.0)  (5,000.0) 
   Նախագծահետազոտական ծախսեր (1,300.0)  (1,300.0) 

04 02 04 

 07. Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ 
իրականացվող Ոռոգման համակարգերի 
վերականգնման հրատապ ծրագրի լրացուցիչ 
ֆինանսավորում   - - - 

    այդ թվում`    

   
ՀՀ տարածքային կառավարման 
նախարարության ջրային տնտեսության 
պետական կոմիտե   - - - 

   ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ 4,000.0 - 4,000.0 
   ԱՅԼ ԾԱԽՍԵՐ 4,000.0 - 4,000.0 
    այդ թվում`    
   Այլ  ծախսեր 4,000.0  4,000.0 

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

   ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐ (4,000.0) - (4,000.0) 
    այդ թվում`    

   Շենքերի և շինությունների 
շինարարություն (4,000.0) - (4,000.0) 

04 03 05 

40. Գերմանիայի զարգացման վարկերի 
բանկի աջակցությամբ իրականացվող 
էլեկտրաէներգիայի տեղափոխման 
սեկտորի վերակառուցման ծրագիր  102,166.0 102,166.0 - 

    այդ թվում`    

   ՀՀ էներգետիկայի և բնական պաշարների 
նախարարություն  102,166.0 102,166.0 - 

   ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԳԾՈՎ 
ԾԱԽՍԵՐ 102,166.0 102,166.0 - 

   ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐ 102,166.0 102,166.0 - 
    այդ թվում`    

   Շենքերի և շինությունների կապիտալ 
վերանորոգում 30,941.9 30,941.9 - 

   Այլ մեքենաներ և սարքավորումներ 71,224.1 71,224.1 - 

04 05 01 

06. Համաշխարհային բանկի աջակցու-
թյամբ իրականացվող կենսական նշա-
նակության ճանապարհների բարելավման 
ծրագրի երկրորդ լրացուցիչ 
ֆինանսավորման ծրագիր (350,000.0)  (350,000.0) 

    այդ թվում`    
   ՀՀ տրանսպորտի և կապի նախարարություն (350,000.0)  (350,000.0) 

   ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԳԾՈՎ 
ԾԱԽՍԵՐ (350,000.0)  (350,000.0) 

   ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐ (350,000.0)  (350,000.0) 
    այդ թվում`    
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   Շենքերի և շինությունների կապիտալ 
վերանորոգում  (350,000.0)  (350,000.0) 

04 05 01 

07. Ասիական զարգացման բանկի 
աջակցությամբ իրականացվող Հյուսիս-
հարավ տրանսպորտային միջանցքի 
զարգացման ծրագիր (990,592.1) - (990,592.1) 

    այդ թվում`    
   ՀՀ տրանսպորտի և կապի նախարարություն (990,592.1) - (990,592.1) 

   ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԳԾՈՎ 
ԾԱԽՍԵՐ (990,592.1) - (990,592.1) 

   ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐ (990,592.1) - (990,592.1) 
    այդ թվում`    

   Շենքերի և շինությունների 
շինարարություն (990,592.1) - (990,592.1) 

04 05 01 

09. Ասիական զարգացման բանկի 
աջակցությամբ իրականացվող Հյուսիս-
հարավ տրանսպորտային միջանցքի 
զարգացման ծրագիր (Տրանշ 2) (976,497.5) - (976,497.5) 

    այդ թվում`    
   ՀՀ տրանսպորտի և կապի նախարարություն (976,497.5) - (976,497.5) 

   ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԳԾՈՎ 
ԾԱԽՍԵՐ (976,497.5) - (976,497.5) 

   ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐ (976,497.5) - (976,497.5) 
    այդ թվում`    

   Շենքերի և շինությունների 
շինարարություն (976,497.5) - (976,497.5) 

04 05 01 

10. Ասիական բանկի աջակցությամբ իրա-
կանացվող քաղաքային ենթակառուց-
վածքների և քաղաքի կայուն զարգացման 
ներդրումային ծրագիր (Երևանի համայնքի 
ղեկավարին պետության կողմից 
պատվիրակված լիազորություն)  2,000,000.0 2,000,000.0 - 

    այդ թվում`    

   ՀՀ տարածքային կառավարման 
նախարարություն  2,000,000.0 2,000,000.0 - 

   ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ 1,000,000.0 1,000,000.0 - 
   ԱՅԼ ԾԱԽՍԵՐ 1,000,000.0 1,000,000.0 - 
    այդ թվում`    
   Այլ  ծախսեր 1,000,000.0 1,000,000.00 - 

   ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԳԾՈՎ 
ԾԱԽՍԵՐ 1,000,000.0 1,000,000.0 - 

   ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐ 1,000,000.0 1,000,000.0 - 
    այդ թվում`    

   Շենքերի և շինությունների 
շինարարություն 1,000,000.0 1,000,000.00 - 

04 05 01 

12. Համաշխարհային բանկի աջակցու-
թյամբ իրականացվող Կենսական 
նշանակության ճանապարհացանցի 
բարելավման  ծրագիր (250,000.0) - (250,000.0) 

    այդ թվում`    
   ՀՀ տրանսպորտի և կապի նախարարություն (250,000.0) - (250,000.0) 

   ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԳԾՈՎ 
ԾԱԽՍԵՐ (250,000.0) - (250,000.0) 
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   ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐ (250,000.0) - (250,000.0) 
    այդ թվում`    

   Շենքերի և շինությունների կապիտալ 
վերանորոգում  (250,000.0) - (250,000.0) 

04 09 01 

06. Բելգիական Քեյ Բի Սի Էն Վի բանկի 
աջակցությամբ իրականացվող 
ռադիոիզոտոպների արտադրության 
արտադրամասի ստեղծման ծրագիր (400,000.0) - (400,000.0) 

    այդ թվում`    
   ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն (400,000.0) - (400,000.0) 

   ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԳԾՈՎ 
ԾԱԽՍԵՐ (400,000.0) - (400,000.0) 

   ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐ (400,000.0) - (400,000.0) 
    այդ թվում`    
   Այլ մեքենաներ և սարքավորումներ (400,000.0) - (400,000.0) 

04 09 01 08. Այլ նպատակային վարկային ծրագրեր (2,000,000.0) (2,000,000.0) - 
    այդ թվում`    
   ՀՀ կառավարություն (2,000,000.0) (2,000,000.0) - 

   ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԳԾՈՎ 
ԾԱԽՍԵՐ (2,000,000.0) (2,000,000.0) - 

   ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐ (2,000,000.0) (2,000,000.0) - 
    այդ թվում`    
   ՄԵՔԵՆԱՆԵՐ ԵՎ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ (2,000,000.0) (2,000,000.0) - 
    այդ թվում`    
   Շենքերի և շինությունների շինարարություն (2,000,000.0) (2,000,000.0) - 

04 09 01 

40. Համաշխարհային բանկի աջակցու-
թյամբ իրականացվող Հայաստանի 
սոցիալական ներդրումների հիմնադրամի 
երրորդ ծրագրի երկրորդ լրացուցիչ 
ֆինանսավորման ծրագիր  26,953.5 25,955.0 998.5 

    այդ թվում`    
   ՀՀ կառավարության աշխատակազմ  26,953.5 25,955.0 998.5 

   ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԳԾՈՎ 
ԾԱԽՍԵՐ 26,953.5 25,955.0 998.5 

   ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐ 26,953.5 25,955.0 998.5 
    այդ թվում`    

   Շենքերի և շինությունների կապիտալ 
վերանորոգում 24,339.9 23,640.3 699.6 

   Այլ մեքենաներ և սարքավորումներ 2,613.6 2,314.7 298.9 

05 01 01 

02. Վերակառուցման և զարգացման 
եվրոպական բանկի  աջակցությամբ 
իրականացվող Կոտայքի մարզի կոշտ 
թափոնների վերամշակման ծրագիր  (200,000.0) - (200,000.0) 

    այդ թվում`    
   ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն (200,000.0) - (200,000.0) 

   ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԳԾՈՎ 
ԾԱԽՍԵՐ (200,000.0) - (200,000.0) 

   ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐ (200,000.0) - (200,000.0) 
    այդ թվում`    
   Շենքերի և շինությունների շինարարություն (150,000.0) - (150,000.0) 
   Այլ մեքենաներ և սարքավորումներ (50,000.0) - (50,000.0) 
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05 04 01 
 09. Աբու-Դաբիի Զարգացման հիմնադրամի 
աջակցությամբ իրականացվող Արփա-Սևան 
թունելի հիմնանորոգման ծրագիր  - - - 

    այդ թվում`    

   
ՀՀ տարածքային կառավարման նախարա-
րության ջրային տնտեսության պետական 
կոմիտե   - - - 

   ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ (8,337.4) - (8,337.4) 
   ԱՅԼ ԾԱԽՍԵՐ (8,337.4) - (8,337.4) 
    այդ թվում`    
   Այլ  ծախսեր (8,337.4)  (8,337.4) 

   ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԳԾՈՎ 
ԾԱԽՍԵՐ 8,337.4 - 8,337.4 

   ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐ 8,337.4 - 8,337.4 
    այդ թվում`    

   Շենքերի և շինությունների կապիտալ 
վերանորոգում 8,337.4 - 8,337.4 

06 03 01 

12. Ասիական զարգացման բանկի աջակ-
ցությամբ իրականացվող ջրամատակա-
րարման և ջրահեռացման  ծրագիր` 
երկրորդ փուլ  - - - 

    այդ թվում`    

   
ՀՀ տարածքային կառավարման 
նախարարության ջրային տնտեսության 
պետական կոմիտե  - - - 

   ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԳԾՈՎ 
ԾԱԽՍԵՐ - - - 

   ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐ - - - 
    այդ թվում`    

   Շենքերի և շինությունների 
շինարարություն (9,400.0) - (9,400.0) 

   Նախագծահետազոտական ծախսեր 9,400.0 - 9,400.0 

06 03 01 
40. Ասիական զարգացման բանկի 
աջակցությամբ իրականացվող ջրամա-
տակարարման և ջրահեռացման  ծրագիր  12,104.7 12,104.7 - 

    այդ թվում`    

   
ՀՀ տարածքային կառավարման 
նախարարության ջրային տնտեսության 
պետական կոմիտե  12,104.7 12,104.7 - 

   ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ 12,104.7 12,104.7 - 
   ԱՅԼ ԾԱԽՍԵՐ 12,104.7 12,104.7 - 
    այդ թվում`    
   Այլ  ծախսեր 12,104.7 12,104.7 - 

07 06 01 

14. Համաշխարհային բանկի աջակցու-
թյամբ իրականացվող Ոչ վարակիչ 
հիվանդությունների կանխարգելման և 
վերահսկման ծրագիր  (1,400,000.0) - (1,400,000.0) 

    այդ թվում`    
   ՀՀ առողջապահության նախարարություն (1,400,000.0) - (1,400,000.0) 

   ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԳԾՈՎ 
ԾԱԽՍԵՐ (1,400,000.0) - (1,400,000.0) 

   ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐ (1,400,000.0) - (1,400,000.0) 
    այդ թվում`    
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   Շենքերի և շինությունների 
շինարարություն (1,400,000.0) - (1,400,000.0) 

07 06 01 
40. Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ 
իրականացվող Առողջապահական համա-
կարգի արդիականացման երկրորդ ծրագիր   2,997.0 2,997.0 - 

    այդ թվում`    
   ՀՀ առողջապահության նախարարություն  2,997.0 2,997.0 - 
   ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ 2,997.0 2,997.0 - 
   ԱՅԼ ԾԱԽՍԵՐ 2,997.0 2,997.0 - 
    այդ թվում`    
   Այլ  ծախսեր 2,997.0 2,997.0 - 
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Աղյուսակ N 4 
 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2012 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 20-Ի N 1616-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ  
N 5 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ N 14 ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐԸ 

  
(հազ. դրամ) 

Ցուցանիշների փոփոխությունը                                                                                                                        
(ծախսերի ավելացումները նշված են դրական նշանով, 

իսկ նվազեցումները` փակագծերում) 

տարի 
այդ թվում` Բ

ա
ժի

նը
 

Խ
ու

մբ
ը 

Դ
ա

սը
 Դրամաշնորհային ծրագրերի, դրանք իրականացնող մարմինների 

և բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման 
հոդվածների անվանումները 

ընդամենը դրամաշնորհային 
միջոցներ 

համաֆինան- 
սավորում 

 

1 2 3 4 5 6 7 
      ԸՆԴԱՄԵՆԸ` ԾՐԱԳՐՈՎ (1,056,063.8) (1,148,965.3) 92,901.5 
    այդ թվում`    
      ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ 203,091.8 115,068.9 88,022.9 
      ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԳԾՈՎ ԾԱԽՍԵՐ  (1,259,155.6) (1,264,034.2) 4,878.6 

01 01 01 
16. «Ավստրիայի զարգացման գործակալություն» ընկերության 
աջակցությամբ իրականացվող «Հայաստանի Հանրապե-
տությունում կարգավորիչ գիլյոտին» դրամաշնորհային ծրագիր 136,558.8 136,558.8  

    այդ թվում`    
   ՀՀ կառավարության աշխատակազմ 136,558.8 136,558.8  
   ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ 136,558.8 136,558.8  
   ԱՅԼ ԾԱԽՍԵՐ 136,558.8 136,558.8  
    այդ թվում`    
   Այլ  ծախսեր 136,558.8 136,558.8  

01 06 01 
10. ԱՄՆ կառավարության աջակցությամբ իրականացվող 
«Հազարամյակի մարտահրավեր» դրամաշնորհային ծրագիր 17,468.7 17,468.7 - 

    այդ թվում`    
   ՀՀ ֆինանսների նախարարություն 17,468.7 17,468.7 - 
   ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ 17,468.7 17,468.7 - 
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   ԱՅԼ ԾԱԽՍԵՐ 17,468.7 17,468.7 - 
    այդ թվում`    
   Այլ  ծախսեր 17,468.7 17,468.7 - 

01 06 01 
12. Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Ազգային 
ժողովի քաղաքականության ձևավորման և հանրության հետ երկխոսու-
թյան կարողությունների հզորացման դրամաշնորհային ծրագիր 102,396.2 86,378.3 16,017.9 

    այդ թվում`    
   ՀՀ ֆինանսների նախարարություն 102,396.2 86,378.3 16,017.9 
   ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ 93,050.5 75,552.0 17,498.5 
   ԱՅԼ ԾԱԽՍԵՐ 93,050.5 75,552.0 17,498.5 
    այդ թվում`    
   Այլ  ծախսեր 93,050.5 75,552.0 17,498.5 
   ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԳԾՈՎ ԾԱԽՍԵՐ 9,345.7 10,826.3 (1,480.6) 
   ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐ 9,345.7 10,826.3 (1,480.6) 
    այդ թվում`    
   Այլ մեքենաներ և սարքավորումներ 9,345.7 10,826.3 (1,480.6) 

01 06 01 

15. Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող 
Հանրային հատվածի հաշվապահական հաշվառման 
ստանդարտների 2-րդ ռազմավարության իրականացման  
դրամաշնորհային ծրագիր 170,062.5 146,138.4 23,924.1 

    այդ թվում`    
   ՀՀ ֆինանսների նախարարություն 170,062.5 146,138.4 23,924.1 
   ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ 158,464.7 136,473.6 21,991.1 
   ԱՅԼ ԾԱԽՍԵՐ 158,464.7 136,473.6 21,991.1 
    այդ թվում`    
   Այլ  ծախսեր 158,464.7 136,473.6 21,991.1 
   ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԳԾՈՎ ԾԱԽՍԵՐ 11,597.8 9,664.8 1,933.0 
   ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐ 11,597.8 9,664.8 1,933.0 
    այդ թվում`    
   Այլ մեքենաներ և սարքավորումներ 11,597.8 9,664.8 1,933.0 

01 06 01 
16. Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող 
Հայաստանի կառավարության ֆիսկալ կառավարման 
կարողությունների բարելավման դրամաշնորհային ծրագիր 124,127.9 119,533.90 4,594.0 
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    այդ թվում`    
   ՀՀ ֆինանսների նախարարություն 124,127.9 119,533.9 4,594.0 
   ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ 95,625.5 96,757.7 (1,132.2) 
   ԱՅԼ ԾԱԽՍԵՐ 95,625.5 96,757.7 (1,132.2) 
    այդ թվում`    
   Այլ  ծախսեր 95,625.5 96,757.7 (1,132.2) 
   ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԳԾՈՎ ԾԱԽՍԵՐ 28,502.4 22,776.2 5,726.2 
   ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐ 28,502.4 22,776.2 5,726.2 
    այդ թվում`    
   Այլ մեքենաներ և սարքավորումներ 28,502.4 22,776.2 5,726.2 

01 06 01 
19. Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող 
Հանրային հատվածի վերահսկողության (Վերահսկիչ պալատի) 
կարողությունների զարգացման դրամաշնորհային ծրագիր (73,925.9) (73,925.9) - 

    այդ թվում`    
   ՀՀ ֆինանսների նախարարություն (73,925.9) (73,925.9) - 
   ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ (73,925.9) (73,925.9) - 
   ԱՅԼ ԾԱԽՍԵՐ (73,925.9) (73,925.9) - 
    այդ թվում`    
   Այլ  ծախսեր (73,925.9) (73,925.9) - 

01 06 01 
20. Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող ՀՀ 
ֆինանսների նախարարության կարողությունների զարգացման 
դրամաշնորհային ծրագիր (49,026.8) (49,026.8) - 

    այդ թվում`    
   ՀՀ ֆինանսների նախարարություն (49,026.8) (49,026.8) - 
   ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ (49,026.8) (49,026.8) - 
   ԱՅԼ ԾԱԽՍԵՐ (49,026.8) (49,026.8) - 
    այդ թվում`    
   Այլ  ծախսեր (49,026.8) (49,026.8) - 

01 06 01 

21. Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող 
Հայաստանի կառավարության կարգավորող բարեփոխումների 
գրասենյակի կարողությունների զարգացման դրամաշնորհային 
ծրագիր (58,607.7) (58,607.7) - 

    այդ թվում`    



 

MAR-1517.2 

25

1 2 3 4 5 6 7 
   ՀՀ ֆինանսների նախարարություն (58,607.7) (58,607.7) - 
   ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ (58,607.7) (58,607.7) - 
   ԱՅԼ ԾԱԽՍԵՐ (58,607.7) (58,607.7) - 
    այդ թվում`    
   Այլ  ծախսեր (58,607.7) (58,607.7) - 

01 06 01 
22. Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող 
Հայաստանի հանրային ֆինանսական կառավարման հզորացման 
դրամաշնորհային ծրագիր (187,958.9) (187,958.9) - 

    այդ թվում`    
   ՀՀ ֆինանսների նախարարություն (187,958.9) (187,958.9) - 
   ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ (166,181.5) (166,181.5) - 
   ԱՅԼ ԾԱԽՍԵՐ (166,181.5) (166,181.5) - 
    այդ թվում`    
   Այլ  ծախսեր (166,181.5) (166,181.5) - 
   ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԳԾՈՎ ԾԱԽՍԵՐ (21,777.4) (21,777.4) - 
   ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐ (21,777.4) (21,777.4) - 
    այդ թվում`    
   Այլ մեքենաներ և սարքավորումներ (21,777.4) (21,777.4) - 

03 03 01 
 05. Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող 
Դատաիրավական բարեփոխումների երկրորդ ծրագրում 
ճապոնական դրամաշնորհային ծրագիր   19,127.4 - 19,127.4 

    այդ թվում`    
   ՀՀ արդարադատության նախարարություն   19,127.4 - 19,127.4 
   ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ 20,427.4 - 20,427.4 
   ԱՅԼ ԾԱԽՍԵՐ 20,427.4 - 20,427.4 
    այդ թվում`    
   Այլ  ծախսեր 20,427.4  20,427.4 
   ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԳԾՈՎ ԾԱԽՍԵՐ   (1,300.0) - (1,300.0) 
   ԱՅԼ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐ (1,300.0) - (1,300.0) 
    այդ թվում`    
   Նախագծահետազոտական ծախսեր (1,300.0) - (1,300.0) 

04 09 01 08. Այլ նպատակային վարկային ծրագրեր (1,285,524.1) (1,285,524.1) - 
    այդ թվում`    
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   ՀՀ կառավարություն (1,285,524.1) (1,285,524.1) - 
   ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԳԾՈՎ ԾԱԽՍԵՐ (1,285,524.1) (1,285,524.1) - 
   ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐ (1,285,524.1) (1,285,524.1) - 
    այդ թվում`    
   ՄԵՔԵՆԱՆԵՐ ԵՎ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ (1,285,524.1) (1,285,524.1) - 
    այդ թվում`    
   Շենքերի և շինությունների շինարարություն (1,285,524.1) (1,285,524.1) - 

06 03 01 

05. Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ 
իրականացվող ՀՀ Շիրակի, ՀՀ Լոռու և ՀՀ Արմավիրի մարզերի 
ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգի մասնավոր 
կառավարման հայեցակարգերի ներդրման դրամաշնորհային 
ծրագիր   29,238.1 - 29,238.1 

    այդ թվում`    

   ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարության ջրային 
տնտեսության պետական կոմիտե   29,238.1 - 29,238.1 

   ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ 29,238.1 - 29,238.1 
   ԱՅԼ ԾԱԽՍԵՐ 29,238.1 - 29,238.1 
    այդ թվում`    
   Այլ  ծախսեր 29,238.1 - 29,238.1 

 

 
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 
ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ  ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ  

                    ՂԵԿԱՎԱՐ-ՆԱԽԱՐԱՐ                             Վ. ԳԱԲՐԻԵԼՅԱՆ 
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     Հավելված N 13 
ՀՀ կառավարության 2013  թվականի 

                    դեկտեմբերի 26-ի N  1517 -  Ն որոշման 
   
 
 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2012 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 20-Ի  
N 1616-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ N 6 ՀԱՎԵԼՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ 

ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐԸ 
 

(հազ. դրամ) 
Ցուցանիշների 

փոփոխությունը 
(գումարների 

ավելացումները նշված 
են դրական նշանով, իսկ 

նվազեցումները` 
փակագծերում) 

NN 
ը/կ 

Եկամտատեսակը Պետական 
կառավարման 

մարմնի անվանումը 

տարի 
 

1 2 3 4 
Պետական 
տուրք 

    
996,861.7 

1. Դատարան տրվող հայցադիմումների, 
դիմումների ու գանգատների, 
դատարանների վճիռների և որոշումների 
դեմ տրվող վճռաբեկ բողոքների համար, 
ինչպես նաև դատարանի կողմից տրվող 
փաստաթղթերի պատճեններ 
(կրկնօրինակներ) տալու համար 

ՀՀ դատական 
դեպարտամենտ 

996,861.7 
5. Պետական գրանցման համար   267,000.0 
  այդ թվում`    

5.3. Ավտոմեքենայի պետական համարանիշ 
տալու, կորցրած պետական 
համարանիշը վերականգնելու, 
գյուղատնտեսական ինքնագնաց 
մեքենայի գրանցման, պետական 
համարանիշ տալու, ինչպես նաև 
կորցրած պետական համարանիշը 
վերականգնելու, ջրային 
փոխադրամիջոցների գրանցման համար 

  

168,000.0 
5.3.1.   ՀՀ կառավարությանն 

առընթեր ՀՀ ոստիկա-
նություն 168,000.0 

5.4. Ավտոմեքենայի (մոտոցիկլետի) 
տեխնիկական անձնագիր (գրանցման 
վկայական) և կորցրած տեխնիկական 
անձնագրի  (գրանցման վկայականի) 
կրկնօրինակ տալու համար 

ՀՀ կառավարությանն 
առընթեր ՀՀ ոստի-
կանություն 

99,000.0 
5.5. Լիցենզառուներին տրանսպորտային 

միջոցների պարտադիր տեխնիկական 
զննության համապատասխան նմուշի 
փաստաթուղթ տրամադրելու համար 

  

- 
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5.5.1.     ՀՀ տրանսպորտի և 

կապի 
նախարարություն   203,000.0 

5.5.2.    ՀՀ ֆինանսների 
նախարարություն   (203,000.0) 

8. Ֆիզիկական անձանց տրվող 
իրավաբանական նշանակություն 
ունեցող փաստաթղթերի, որոշակի 
ծառայությունների կամ 
գործողությունների համար  

  

(1,521,000.0) 
8.1.   ՀՀ կառավարությանն 

առընթեր ՀՀ ոստի-
կանություն (1,521,000.0) 

9. Լիցենզավորման ենթակա 
գործունեություն իրականացնելու 
նպատակով լիցենզիաներ տալու համար  

  

(315,000.0) 
9.14. Վիճակախաղերի, շահումներով խաղերի 

բնագավառ 
 ՀՀ ֆինանսների 
նախարարություն   (80,000.0) 

9.14. Յուրաքանչյուր վայրում շահումներով 
խաղերի կազմակերպման համար 

  
(80,000.0) 

9.19. Գործունեության այլ բնագավառներ   (235,000.0) 
9.19.1. Թորած ալկոհոլային խմիչքների և 

խմորման նյութերից էթիլային սպիրտի 
արտադրության համար 

 ՀՀ 
գյուղատնտեսության 
նախարարություն   (54,000.0) 

9.19.2. Արտաքին տնտեսական գործունեության 
ապրանքային անվանացանկի 
դասակարգչի 2208 ծածկագրին դասվող 
օղու ներմուծման համար 

  ՀՀ էկոնոմիկայի 
նախարարություն   

(150,000.0) 
9.19.3. ՀՀ ֆինանսների նախարարության 

կողմից պարզ ընթացակարգով տրվող 
լիցենզիաներ 

 ՀՀ ֆինանսների 
նախարարություն   

(31,000.0) 
10. Օրենքով սահմանված այլ 

ծառայությունների և գործողությունների 
համար 

  

1,569,000.0 
  այդ թվում`    

10.1. Վարորդական իրավունքի վկայական և 
կորցրած վկայականի կրկնօրինակը 
տալու համար 

  

(870,000.0) 
10.1.1.   ՀՀ կառավարությանն 

առընթեր ՀՀ ոստի-
կանություն (870,000.0) 

10.3. Պետական մենաշնորհային բնույթի 
ծառայությունների (գործողություն-ների) 
մատուցումը հաստատող փաստաթղթի 
(վկայականի) տրամադրման համար 
յուրաքանչյուր քննությունն ընդունելու 
համար 

  

72,300.0 
10.3.1.   ՀՀ կառավարությանն 

առընթեր ՀՀ ոստի-
կանություն 76,400.0 

10.3.2.    ՀՀ ֆինանսների 
նախարարություն   (404.0) 
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10.3.3.    ՀՀ կենտրոնական 

բանկ  (3,696.0) 
10.7. ՀՀ-ից օդային տրանսպորտի միջոցներով 

ֆիզիկական անձանց (օդային 
ուղևորների) ելքի համար 

ՀՀ կառավարությանն 
առընթեր քաղաքա-
ցիական ավիացիայի 
գլխավոր վարչություն   1,076,700.0 

10.13.  Թվային տախոգրաֆ տալու համար   ՀՀ տրանսպորտի և 
կապի նախարա-
րություն   (14,000.0) 

10.16. Այլ ծառայությունների և 
գործողությունների համար 

ՀՀ պետական 
կառավարման 
մարմիններ  1,304,000.0 

10.16.2. Սև մետաղի թափոնների և ջարդոնի, 
խողովակների և դրանց կցամասերի, սև 
մետաղական կոնստրուկցիաների 
արտահանման համար 800,000.0 

10.16.3. Գունավոր մետաղի թափոնների և 
ջարդոնի արտահանման համար 

  

500,000.0 
10.16.4. Դատավորների թեկնածության ցուցակի 

համալրման որակավորման քննության 
համար 

  

4,000.0 
Այլ եկամուտներ, ընդամենը   738,887.6 

1. Պետական սեփականություն 
հանդիսացող գույքի վարձակալությունից 
եկամուտներ 

  

99,000.0 
   ՀՀ կառավարությանն 

առընթեր պետական 
գույքի կառավարման 
վարչություն 89,000.0 

   ՀՀ առողջապա-
հության նախարա-
րություն 10,000.0 

2. Տոկոսավճարներ և շահաբաժիններ  948,303.2 
2.1. Բանկերում և այլ ֆինանսավարկային 

հաստատություններում բյուջեի 
ժամանակավոր ազատ միջոցների 
տեղաբաշխումից և դեպոզիտներից 
ստացվող տոկոսավճարներ 

ՀՀ ֆինանսների 
նախարարություն 

948,303.2 
5. Ապրանքների մատակարարումից և 

ծառայությունների մատուցումից 
եկամուտներ 

  

(784,854.8) 
5.6. Քաղաքացիական ծառայության կրտսեր 

պաշտոնների համար անցկացվող 
թեստավորմանը մասնակցելու համար 
վճար 

ՀՀ քաղացիական 
ծառայության 
խորհուրդ 

(1,739.6) 
5.8. Դրոշմապիտակների իրացումից մուտքեր ՀՀ կառավարությանն 

առընթեր պետական 
եկամուտների 
կոմիտե (1,454.8) 

5.9. Թանկարժեք մետաղների իրացումից 
մուտքեր 

ՀՀ ֆինանսների 
նախարարություն (1,152.2) 

5.10. Արժեթղթերի իրացումից մուտքեր ՀՀ ֆինանսների (323.9) 
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նախարարություն 

5.10ա.   Այլ մարմիններ 219,815.7 
5.11. Արտաբյուջետային միջոցներ   (1,000,000.0) 

5.11.8.   ՀՀ կառավարությանն 
առընթեր ՀՀ ոստի-
կանություն (հասա-
րակական կարգի 
պահպանության և 
անվտանգության 
ծրագիր) (1,000,000.0) 

6. Օրենքով և այլ իրավական ակտերով 
սահմանված ՀՀ պետական բյուջե 
մուտքագրվող այլ եկամուտներ 

  

179,000.0 
6.1. Պետությանը պատճառված վնասի 

փոխհատուցումից մուտքեր 
  

179,000.0 
6.1.1.   ՀՀ վերահսկիչ պալատ (51,000.0) 
6.1.2.   ՀՀ պետական 

կառավարման այլ 
մարմիններ 230,000.0 

7. Ընթացիկ ոչ պաշտոնական 
դրամաշնորհներ 

  
238,148.6 

 արտաբյուջետային միջոցներ ՀՀ արտաքին գործերի 
նախարարություն 238,148.6 

8. ՀՀ կառավարությանն առընթեր անշարժ 
գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի 
ծախսերի նկատմամբ եկամուտների 
գերազանցումից մուտքեր 

ՀՀ կառավարությանն 
առընթեր անշարժ 
գույքի կադաստրի 
պետական կոմիտե 59,290.6 

 

 

 

  ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 
ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ  ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ 

            ՂԵԿԱՎԱՐ-ՆԱԽԱՐԱՐ             Վ. ԳԱԲՐԻԵԼՅԱՆ 
 


