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«Հայաստանի Հանրապետության 2012 թվականի պետական բյուջեի մասին» Հայաս-

տանի Հանրապետության օրենքի 9-րդ հոդվածի 11-րդ կետին, 11-րդ հոդվածի 3-րդ, 6-րդ, 10-

12-րդ, 14-րդ, 16-րդ, 18-րդ և 19-րդ կետերին և «Հայաստանի Հանրապետության բյուջետային 

համակարգի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 23-րդ հոդվածի 3-րդ մասին 

համապատասխան` Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը ո ր ո շ ու մ   է. 

1. «Հայաստանի Հանրապետության 2012 թվականի պետական բյուջեի մասին» Հայաստա-

նի Հանրապետության օրենքում կատարել փոփոխություններ, լրացումներ և վերաբաշխումներ, 

ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2011 թվականի դեկտեմբերի 22-ի 

«Հայաստանի Հանրապետության 2012 թվականի պետական բյուջեի կատարումն  ապահովող  մի-
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ջոցառումների մասին» N 1919-Ն որոշման մեջ կատարել փոփոխություններ և լրացումներ  ̀

համաձայն NN 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 և 8 հավելվածների: 

2. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության մի շարք որոշումներում կատարել 

հետևյալ փոփոխությունները  ̀

1) Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2012 թվականի փետրվարի 16-ի 

«Ոռոգման համակարգերի հիմնանորոգման 2012 թվականի ծրագիրը հաստատելու, Հա-

յաստանի Հանրապետության 2012 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում և Հայաստանի 

Հանրապետության կառավարության 2011 թվականի դեկտեմբերի 22-ի N 1919-Ն որոշման մեջ 

փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու մասին» N 181-Ն որոշման N 2 հավելվածի 

աղյուսակում «գ) Այլ վարկերի տրամադրում» բառերը փոխարինել «թ) Այլ վարկերի 

տրամադրում» բառերով. 

2) Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2012 թվականի մարտի 1-ի «Հայաս-

տանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Չափնիի գյուղական համայնքի ավագանու անդամ-

ների արտահերթ ընտրություն նշանակելու, անցկացնելու և ընտրության նախապատրաստման 

ու անցկացման ծախսերը ֆինանսավորելու մասին» N 221-Ն որոշման N 2 հավելվածի 

աղյուսակի «Գումարը (դրամ)» սյունակում «327000.0» թիվը փոխարինել «260000.0» թվով. 

3) Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2012 թվականի մարտի 1-ի «Հայաս-

տանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Նոր Կեսարիայի գյուղական համայնքի ավագանու 

անդամների արտահերթ ընտրություն նշանակելու, անցկացնելու և ընտրության նախա-

պատրաստման ու անցկացման ծախսերը ֆինանսավորելու մասին» N 235-Ն որոշման N 2 

հավելվածի աղյուսակի «Գումարը (դրամ)» սյունակում «327000.0» թիվը փոխարինել «260000.0» 

թվով. 

4) Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2012 թվականի մարտի 7-ի «Հայաս-

տանի Հանրապետության էկոնոմիկայի նախարարության «Գործադիր իշխանության, 

պետական կառավարման հանրապետական և տարածքային կառավարման մարմինների 
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պահպանում արտաբյուջետային միջոցների հաշվին» ծրագրի արտաբյուջետային հաշվի 

միջոցների ծախսման 2012 թվականի նախահաշիվը հաստատելու, Հայաստանի 

Հանրապետության 2012 թվականի պետական բյուջեում և Հայաստանի Հանրապետության 

կառավարության 2011 թվականի դեկտեմբերի 22-ի N 1919-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու 

լրացումներ կատարելու մասին» N 278-Ն որոշման N 7 հավելվածի աղյուսակում «7.10» թիվը 

փոխարինել «7.11» թվով, իսկ «7.10.1» թիվը  ̀«7.11.4» թվով. 

5) Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2012 թվականի մարտի 15-ի 

«Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի «Ընտրական 

վարչարարության փորձի ուսումնասիրում, ընտրական վարչարարության բարձրացում, կենտ-

րոնական ընտրական հանձնաժողովի վերազինում և ընտրական օրենսդրությանը վերաբերող 

նյութերի հրատարակում» ծրագրի արտաբյուջետային հաշվի միջոցների ծախսման 2012 

թվականի նախահաշիվը հաստատելու, Հայաստանի Հանրապետության 2012 թվականի 

պետական բյուջեում և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2011 թվականի 

դեկտեմբերի 22-ի N 1919-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» N 

307-Ն որոշման N 5 հավելվածի N 1 աղյուսակում «22. Ընտրական վարչարարության փորձի 

ուսումնասիրում, ընտրական վարչարարության բարձրացում, կենտրոնական ընտրական 

հանձնաժողովի վերազինում և ընտրական օրենսդրությանը վերաբերող նյութերի հրա-

տարակում» բառերը փոխարինել «23. Ընտրական վարչարարության փորձի ուսումնասիրում, 

ընտրական վարչարարության բարձրացում, կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի վե-

րազինում և ընտրական օրենսդրությանը վերաբերող նյութերի հրատարակում» բառերով, N 

N 2 և 3 աղյուսակների 4-րդ սյունակում «22» թիվը փոխարինել «23» թվով. 

6) Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2012 թվականի մարտի 7-ի «Հա-

յաստանի Հանրապետության 2012 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում, Հայաստանի 

Հանրապետության կառավարության 2011 թվականի դեկտեմբերի 22-ի N 1919-Ն որոշման մեջ 

փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու և Հայաստանի Հանրապետության քաղա-
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քաշինության նախարարությանը գումար հատկացնելու մասին» N 313-Ն որոշման վերնագրից 

և 2-րդ կետից հանել «Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության նախարարությանը» 

բառերը. 

7) Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2012 թվականի մարտի 15-ի 

«Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր պետական եկամուտների կոմի-

տեի հարկային մարմնից ձեռք բերվող հարկային հաշիվների ձևերի տպագրության համար ար-

տաբյուջետային միջոցների ծախսման 2012 թվականի նախահաշիվը  հաստատելու, Հայաստա-

նի Հանրապետության 2012 թվականի պետական բյուջեում և Հայաստանի Հանրապետության 

կառավարության 2011 թվականի դեկտեմբերի 22-ի N 1919-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու 

լրացումներ կատարելու մասին» N 353-Ն որոշման N 7 հավելվածի աղյուսակում «7.12» թիվը 

փոխարինել «7.11» թվով, իսկ «7.12.1» թիվը  ̀«7.11.2» թվով. 

8) Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2012 թվականի մարտի 7-ի «2011 

թվականի հոկտեմբերի 24-ին ստորագրված «Հայաստանի Հանրապետության կառավարութ-

յան և Ռուսաստանի Դաշնության կառավարության միջև Հայաստանի Հանրապետությունում 

Ռուսաստանի Դաշնության և Ռուսաստանի Դաշնությունում Հայաստանի Հանրապետության 

կառավարության դիվանագիտական ներկայացուցչությունների տեղակայման համար անշարժ 

գույքի փոխադարձաբար տրամադրման մասին» համաձայնագրի կատարման մասին» N 355-Ա 

որոշման 2-րդ կետի 1-ին ենթակետում «906.500» թիվը փոխարինել «906,500.0» թվով. 

9) Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2012 թվականի մայիսի  17-ի «Հա-

յաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարությանը գումար հատկացնելու մասին» N 

618-Ա որոշման 1-ին կետում «43,300.0» թիվը փոխարինել «12,140.0» թվով, իսկ «Կառավարչական 

ծախսեր» բառերը  ̀«Կառավարչական ծառայություններ» բառերով. 

10) Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2012 թվականի մայիսի 17-ի 

«Հայաստանի Հանրապետության 2012 թվականի պետական բյուջեի և Հայաստանի Հանրապե-

տության կառավարության 2011 թվականի դեկտեմբերի 22-ի N 1919-Ն որոշման ցուցանիշներում 
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փոփոխություններ և լրացումներ, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2012 

թվականի հունվարի 12-ի N 77-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» N 673-Ն 

որոշման NN 5 - 8 հավելվածների աղյուսակներում «ՄԱԶԾ-ի աջակցությամբ իրականացվող 

Սևանա լճի ջրածածկ անտառատնկարկների մաքրման աշխատանքների ծրագիր» բառերը 

փոխարինել «ՄԱԶԾ-ի աջակցությամբ իրականացվող Սևանա լճի ջրածածկ 

անտառատնկարկների մաքրման աշխատանքների դրամաշնորհային ծրագիր» բառերով. 

11) Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2012 թվականի հուլիսի 19-ի «Հա-

յաստանի Հանրապետության 2012 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում և Հայաստանի 

Հանրապետության կառավարության 2011 թվականի դեկտեմբերի 22-ի N 1919-Ն որոշման մեջ 

փոփոխություններ կատարելու մասին» N 891-Ն որոշման 1-ին  կետում և որոշման նախաբանում 

«23-րդ հոդվածի» բառերը փոխարինել «19-րդ հոդվածի» բառերով. 

12) Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2012 թվականի օգոստոսի 16-ի 

«Հայաստանի Հանրապետության 2012 թվականի պետական բյուջեում և Հայաստանի Հանրապե-

տության կառավարության 2011 թվականի դեկտեմբերի 22-ի N 1919-Ն որոշման մեջ փոփոխութ-

յուններ և լրացումներ կատարելու մասին» N 1026-Ն որոշման NN 5 - 7 հավելվածների 

աղյուսակներում «Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող էներգախնայողու-

թյան ծրագիր» բառերը փոխարինել «Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող 

էներգախնայողության դրամաշնորհային ծրագիր» բառերով. 

13) Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2012 թվականի օգոստոսի 16-ի 

«Հայաստանի Հանրապետության հողօգտագործողներին 2012 թվականի աշնան համար 

մատչելի գներով ազոտական պարարտանյութի ձեռքբերման նպատակով պետական 

աջակցության ծրագիրը հաստատելու, Հայաստանի Հանրապետության 2012 թվականի 

պետական բյուջեում և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2011 թվականի դեկ-

տեմբերի 22-ի N 1919-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու և Հայաստանի Հանրա-

պետության գյուղատնտեսության նախարարությանը գումար հատկացնելու մասին» N 1048-Ն 
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որոշման N 2 հավելվածի աղյուսակում «Բերրիություն» ԱՄ-ի Մասիսի շրջանային միավորում» 

ՍՊԸ» բառերը փոխարինել «զ) «Բերրիություն» ԱՄ-ի Մասիսի շրջանային միավորում» ՍՊԸ» 

բառերով. 

14) Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2012 թվականի օգոստոսի 30-ի 

«Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության «Փորձագիտական 

ծառայություններ արտաբյուջետային միջոցների հաշվին» ծրագրի արտաբյուջետային հաշվի 

միջոցների ծախսման 2012 թվականի նախահաշիվը հաստատելու, Հայաստանի Հանրա-

պետության 2012 թվականի պետական բյուջեում և Հայաստանի Հանրապետության կառավա-

րության 2011 թվականի դեկտեմբերի 22-ի N 1919-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրա-

ցումներ կատարելու մասին» N 1095-Ն որոշման N 5 հավելվածի աղյուսակում «22. Փորձա-

գիտական ծառայություններ արտաբյուջետային միջոցների հաշվին» բառերը փոխարինել «24. 

Փորձագիտական ծառայություններ արտաբյուջետային միջոցների հաշվին» բառերով. 

15) Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2012 թվականի նոյեմբերի 1-ի «Հա-

յաստանի Հանրապետության 2012 թվականի պետական բյուջեում և Հայաստանի Հանրապետու-

թյան կառավարության 2011 թվականի դեկտեմբերի 22-ի N 1919-Ն որոշման մեջ փոփոխություն-

ներ և լրացումներ կատարելու մասին» N 1377-Ն որոշման NN 5 և 6 հավելվածների 

աղյուսակներում «24. Հայաստանի գյուղատնտեսական ոլորտի աջակցության ծրագիր» բառերը 

փոխարինել «26. Հայաստանի գյուղատնտեսական ոլորտի աջակցության դրամաշնորհային 

ծրագիր» բառերով. 

16) Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2012 թվականի նոյեմբերի 8-ի 

«Հայաստանի Հանրապետության 2012 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում և 

Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2011 թվականի դեկտեմբերի 22-ի N 1919-Ն  

որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» N 1433-Ն որոշման N 5 

հավելվածի աղյուսակում «07 06 01 14. Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող 

Առողջապահական համակարգի արդիականացման երկրորդ ծրագիր» բառերը փոխարինել «07 
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06 01 14. Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Առողջապահական 

համակարգի արդիականացման երկրորդ ծրագրի լրացուցիչ ֆինանսավորման ծրագիր» 

բառերով. 

17) Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2012 թվականի նոյեմբերի 29-ի 

«Հայաստանի Հանրապետության 2012 թվականի պետական բյուջեում փոփոխություններ և 

վերաբաշխում և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2011 թվականի դեկտեմբերի 

22-ի N 1919-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» N 1487-Ն որոշման N 7 

հավելվածի աղյուսակում «6.2.» թիվը փոխարինել «6.24» թվով. 

18) Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2012 թվականի դեկտեմբերի 20-ի 

«Հայաստանի Հանրապետության 2012 թվականի պետական բյուջեում և Հայաստանի Հանրապե-

տության կառավարության 2011 թվականի դեկտեմբերի 22-ի N 1919-Ն որոշման մեջ փոփոխութ-

յուններ կատարելու և «Աջակցություն Շիրակի մարզի համայնքներին» բարեգործական 

հիմնադրամին գումար հատկացնելու մասին» N 1619-Ն որոշման հավելվածի աղյուսակում 

«Աջակցություն Շիրակի մարզի համայնքներին» բարեգործական հիմնադրամ» բառերը 

փոխարինել «է) «Աջակցություն Շիրակի մարզի համայնքներին» բարեգործական հիմնադրամ» 

ՍՊԸ» բառերով: 

3. Ուժը կորցրած ճանաչել Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2012 թվա-

կանի դեկտեմբերի 13-ի «Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարա-

րությանը գումար հատկացնելու, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2011 թվա-

կանի դեկտեմբերի 22-ի N 1919-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու և գնման գործընթացը 

կազմակերպելու մասին» N 1615-Ն որոշումը:  

4. Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարին  ̀ 

1) «Հայաստանի Հանրապետության 2012 թվականի պետական բյուջեի մասին» 

Հայաստանի Հանրապետության օրենքի N 1 հավելվածի N 1 աղյուսակի և նույն հավելվածի մյուս 

աղյուսակների ցուցանիշների միջև տեխնիկական բնույթի անհամապատասխանությունների 
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առկայության դեպքում Հայաստանի Հանրապետության 2012 թվականի պետական բյուջեի 

կատարման մասին տարեկան հաշվետվությունը կազմելիս՝ առաջնորդվել նշված հավելվածի N 

1 աղյուսակով.  

2) սույն որոշման ընդունումից հետո բյուջետային հատկացումների գլխավոր 

կարգադրիչ հանդիսացող պետական կառավարման մարմինների կողմից միջազգային 

կազմակերպությունների և օտարերկրյա պետությունների աջակցությամբ իրականացվող 

«Հայաստանի Հանրապետության 2012 թվականի պետական բյուջեի մասին» Հայաստանի Հան-

րապետության օրենքում չնախատեսված որևէ դրամաշնորհային և (կամ) վարկային ծրագրի 

գծով հաշվետվություն ներկայացնելու դեպքում Հայաստանի Հանրապետության 2012 

թվականի պետական բյուջեի կատարման մասին հաշվետվության ծրագրային ցուցա-

նիշներում կատարել համապատասխան փոփոխություններ և (կամ) լրացումներ  ̀կատարված 

փաստացի վճարումների չափով: 

5. Հայաստանի Հանրապետության 2012 թվականի պետական բյուջեով նախատեսված 

բյուջետային հատկացումների գլխավոր կարգադրիչ հանդիսացող մարմինների ղեկա-

վարներին` ապահովել սույն որոշմամբ կատարված վերաբաշխումների, փոփոխությունների և 

լրացումների արտացոլումն իրենց կողմից ղեկավարվող մարմինների` Հայաստանի Հանրա-

պետության ֆինանսների նախարարություն սահմանված կարգով ներկայացվող Հայաստանի 

Հանրապետության 2012 թվականի պետական բյուջեի կատարման մասին տարեկան 

հաշվետվությունների համապատասխան ծրագրային ցուցանիշներում: 

6. Գաղտնի: 

7. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող 

օրվանից: 

 

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 
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 ՎԱՐՉԱՊԵՏ           Տ. ՍԱՐԳՍՅԱՆ 
 

           2013 թ. փետրվարի 14 
                   Երևան 
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             Հավելված N 1 
     ՀՀ կառավարության 2012 թվականի 

               դեկտեմբերի  27-ի  N  1695 -Ն  որոշման 
 
 
 
 
 

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  2012 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ  ՄԱՍԻՆ»  
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ   ՕՐԵՆՔԻ 2-ՐԴ ՀՈԴՎԱԾԻ ԱՂՅՈՒՍԱԿԻ 

ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ  
 
 
 

                                                                                                  (հազ. դրամ) 

  

 Ցուցանիշների 
փոփոխությունը                                                         

(գումարների  ավելացումը 
նշված է դրական նշանով)                                                                                                                        

Եկամուտների գծով                         2,181,339.4   
Ծախսերի գծով                         2,471,285.9   
Դեֆիցիտը (պակասուրդը)                            289,946.5  

 
 
 
 

  ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 
ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ  ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ 

             ՂԵԿԱՎԱՐ         Դ. ՍԱՐԳՍՅԱՆ 
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             Հավելված N 2 
     ՀՀ կառավարության 2012 թվականի 

               դեկտեմբերի  27-ի  N 1695  -Ն  որոշման 
 
 
 
 
 

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  2012 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ  ՄԱՍԻՆ»   
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  ՕՐԵՆՔԻ  6-ՐԴ  ՀՈԴՎԱԾԻ  ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ  

ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ  2011 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 22-Ի N 1919-
Ն ՈՐՈՇՄԱՆ N 2 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ ԱՂՅՈՒՍԱԿՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ 

ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ  
 
 

 
 

                                                                                                       (հազ. դրամ) 
Ցուցանիշների 

փոփոխությունը        
(գումարների ավելացումը 
նշված է դրական նշանով, 

իսկ նվազեցումները՝ 
փակագծերում) 

Եկամտատեսակ 

տարի 

ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ  ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ                       2,181,339.4    

Հարկային եկամուտներ և պետական տուրք 14,645,442.9 
Պարտադիր սոցիալական ապահովության վճարներ                       (13,152,480.0) 
Պաշտոնական դրամաշնորհներ                        266,270.60    
Այլ եկամուտներ                           422,105.9    

 
 
 
 
 

  ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 
ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ  ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ 

             ՂԵԿԱՎԱՐ         Դ. ՍԱՐԳՍՅԱՆ 
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             Հավելված N 3 
     ՀՀ կառավարության 2012 թվականի 

               դեկտեմբերի  27-ի  N 1695  -Ն  որոշման 
 
 

 
«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  2012 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ  ՄԱՍԻՆ>>  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  ՕՐԵՆՔԻ 3-ՐԴ ՀՈԴՎԱԾԻ ԵՎ  
N 4 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ N 1 ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  
ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2011 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 22-Ի N 1919-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ 

 N 1 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ N 1 ԱՂՅՈՒՍԱԿԻ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ  
ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐԸ 

 
                                                                 (հազ. դրամ) 

Ցուցանիշների 
փոփոխությունը 

(մուտքերի ավելացումը և 
ելքերի նվազումը նշված է 

դրական նշանով, իսկ 
մուտքերի նվազումը և 
ելքերի ավելացումը` 

փակագծերում) 

Պետական  բյուջեի  դեֆիցիտի ֆինանսավորման աղբյուրների ու դրանց 
տարրերի անվանումները 

տարի 
ԸՆԴԱՄԵՆԸ                            289,946.5   
այդ թվում`   

Ա.Ներքին աղբյուրներ-ընդամենը (607,952.8) 

այդ թվում՝   

1. Փոխառու զուտ միջոցներ                                  4,996.5  

այդ թվում`    

1.1. Արժեթղթերի (բացառությամբ բաժնետոմսերի և կապիտալում այլ 
մասնակցության) թողարկումից և տեղաբաշխումից զուտ մուտքեր 

                                 4,996.5  

ՀՀ ֆինանսների նախարարություն                                   4,996.5  
որից`   

մուրհակների մարում                                   4,996.5  
2. Ֆինանսական զուտ ակտիվներ                             (612,949.3) 

այդ թվում՝   

2.2. Բաժնետոմսերի և կապիտալում այլ մասնակցության ձեռքբերում                             (496,000.0) 

<<Գառնի-Լեռ գիտաարտադրական միավորում>> ԲԲԸ                               (456,000.0) 
ՀՀ պաշտպանության նախարարություն                              (456,000.0) 

2.3. Ելքերի ֆինանսավորմանն ուղղվող 2012 թվականի տարեսկզբի ազատ 
մնացորդի միջոցներ 

                          (1,296,018.2) 

2.4. Վարկերի և փոխատվությունների տրամադրում                            (9,670,516.7) 
այդ թվում՝   

գ) կայունացման դեպոզիտային հաշվի միջոցներից վարկի տրամադրում 
<<ՓՄՁ ներդրումներ>> ՈՒՎԿ>> ՓԲԸ-ին  

                             350,000.0  

ՀՀ ֆինանսների նախարարություն                              350,000.0  
ը) Հայաստանի վերականգնվող էներգետիկայի և էներգախնայողության 
հիմնադրամ 

                             (249,300.0) 

ՀՀ ֆինանսների նախարարություն                              (249,300.0) 

թ) այլ վարկերի տրամադրում 
                            

(9,771,216.7) 
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2.5. Տրամադրված վարկերի և փոխատվությունների վերադարձից մուտքեր                          10,077,922.4  

որից`   
<<ՍԻՍ-95> ՍՊԸ                               (50,000.0) 

Լինսի հիմնադրամի ծրագրի շրջանակներում նախորդ բյուջետային 
տարիներին տնտեսվարող սուբյեկտներին տրված վարկերի վերադարձ 

                                   1,705.7  

Այլ վարկառուներից                            10,126,216.7  

2.6. Այլ                               771,663.2  

այդ թվում՝   

կայունացման դեպոզիտային հաշվի օգտագործում                             (350,000.0) 

արտաբյուջետային հաշվի միջոցների փոփոխություն                              1,121,663.2  

Բ. Արտաքին աղբյուրներ - ընդամենը                           897,899.3   

այդ թվում`   
1. Փոխառու միջոցներ                            994,680.1   

այդ թվում`   
1.1. Վարկերի և փոխատվությունների ստացում                            994,680.1  

2. Ֆինանսական զուտ ակտիվներ                              (96,780.8) 

այդ թվում`   
2.4. Այլ                              (96,780.8) 

արտաբյուջետային հաշվի միջոցների փոփոխություն                                (12,604.0) 
ելքերի ֆինանսավորմանն ուղղվող 2012 թվականի տարեսկզբի ազատ 

մնացորդի միջոցներ 
                               (84,176.8) 

 
 
 
 
 

  ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 
ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ  ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ 

             ՂԵԿԱՎԱՐ         Դ. ՍԱՐԳՍՅԱՆ
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             Հավելված N 4 
     ՀՀ կառավարության 2012 թվականի 

               դեկտեմբերի  27-ի  N 1695  -Ն  որոշման 
 
 
 
 

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2012 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ՄԱՍԻՆ»  
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  ՕՐԵՆՔԻ  7-ՐԴ  ՀՈԴՎԱԾԻ ԱՂՅՈՒՍԱԿԻ, ԻՆՉՊԵՍ 

ՆԱԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2011 ԹՎԱԿԱՆԻ 
ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 22-Ի  N 1919-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ N 3 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐՈՒՄ 

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   

       ԸՆԴԱՄԵՆԸ` ԾԱԽՍԵՐ                      2,471,285.9   

       այդ թվում`    

01     ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ  ԲՆՈՒՅԹԻ ՀԱՆՐԱՅԻՆ 
ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ                            

                         656,161.9  

      այդ թվում`   

  01   Օրենսդիր և գործադիր մարմիններ, պետական 
կառավարում, ֆինանսական և հարկաբյուջետային 
հարաբերություններ, արտաքին հարաբերություններ                                                                                                                                                      

                         341,549.5  

      այդ թվում`   

    01 Օրենսդիր և գործադիր մարմիններ, պետական 
կառավարում                                                                                                                                                                                                              

                         102,596.4  

    03 Արտաքին հարաբերություններ                           238,953.1  

  07   Պետական պարտքի գծով գործառույթներ                          314,612.4  

      այդ թվում`   
    01 Պետական պարտքի գծով գործառույթներ                            314,612.4  

02     ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 
                        205,500.0  

      այդ թվում`   

  05   Պաշտպանություն (այլ դասերին չպատկանող)                         205,500.0  
      այդ թվում`   

    01 Պաշտպանություն (այլ դասերին չպատկանող)                          205,500.0  
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 04      ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 
                    1,639,263.0   

      այդ թվում`   

  02   
Գյուղատնտեսություն, անտառային տնտեսություն, 
ձկնորսություն և որսորդություն 

                          42,717.3   

    04 Ոռոգում                           42,717.3   
  05   Տրանսպորտ                            8,484.0   
    01 Ճանապարհային տրանսպորտ                            8,484.0   

   09     Տնտեսական հարաբերություններ (այլ դասերին 
չպատկանող)  

                    1,588,061.7   

      այդ թվում`   

     01   Տնտեսական հարաբերություններ (այլ դասերին 
չպատկանող)  

                      1,588,061.7   

05     ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 
                      473,508.4   

      այդ թվում`   

  04   Կենսաբազմազանության և բնության պաշտպանություն 
                      473,508.4   

      այդ թվում   
    01 Կենսաբազմազանության և բնության պաշտպանություն                         473,508.4   

06     ԲՆԱԿԱՐԱՆԱՅԻՆ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ 
ԿՈՄՈՒՆԱԼ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ  

                       541,765.0   

      այդ թվում`   

  03   Ջրամատակարարում                        541,765.0   

      այդ թվում`   
    01 Ջրամատակարարում                         541,765.0   

11     
ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԽՄԲԵՐԻՆ ՉԴԱՍՎՈՂ ՊԱՀՈՒՍՏԱՅԻՆ 

ՖՈՆԴԵՐ 

                     (1,044,912.4) 

      այդ թվում`   

  01   ՀՀ կառավարության և համայնքային պահուստային 
ֆոնդ 

                     (1,044,912.4) 

      այդ թվում`   
    01 ՀՀ կառավարության  պահուստային ֆոնդ                        (1,044,912.4) 

 

 
 

  ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 
ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ  ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ 

             ՂԵԿԱՎԱՐ         Դ. ՍԱՐԳՍՅԱՆ 
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                    Հավելված N 5 
     ՀՀ կառավարության 2012 թվականի 

               դեկտեմբերի  27-ի  N 1695  -Ն  որոշման 
 
 
 
 

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  2012 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ  ՄԱՍԻՆ»  
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ   ՕՐԵՆՔԻ  8-ՐԴ ՀՈԴՎԱԾԻ  

ԱՂՅՈՒՍԱԿԻ, ԻՆՉՊԵՍ ՆԱԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 
2011 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 22-Ի N 1919-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ N 4 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ 

ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ  
 
 
 

                                                           (հազ. դրամ) 

 Ցուցանիշների 
փոփոխությունը                                                                                                                        

(ծախսերի ավելացումները 
նշված են դրական նշանով, 

իսկ նվազեցումը` 
փակագծերում) 

Բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման հոդվածների 
անվանումները 

  տարի   

ԸՆԴԱՄԵՆԸ` ԾԱԽՍԵՐ                      2,471,285.9  
այդ թվում՝   
ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ                     1,350,509.4  
այդ թվում՝   
ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ ՁԵՌՔԲԵՐՈՒՄ                           (9,000.0) 
այդ թվում՝   
Գործուղումների և շրջագայությունների ծախսեր                           (9,000.0) 
Պայմանագրային և այլ ծառայությունների ձեռքբերում                                     -    
ՏՈԿՈՍԱՎՃԱՐՆԵՐ                         314,612.4  
այդ թվում՝   
 Ներքին տոկոսավճարներ                              (387.6) 
 Արտաքին տոկոսավճարներ                         315,000.0  
ԴՐԱՄԱՇՆՈՐՀՆԵՐ                        (395,596.3) 
այդ թվում՝   

Կապիտալ դրամաշնորհներ պետական հատվածի այլ մակարդակներին                        (395,596.3) 
այդ թվում՝   

Կապիտալ դրամաշնորհներ պետական և համայնքային առևտրային 
կազմակերպություններին 

                       (395,596.3) 

ԱՅԼ ԾԱԽՍԵՐ                       1,440,493.4  
այդ թվում՝   

Հարկեր, պարտադիր վճարներ և տույժեր, որոնք կառավարման տարբեր 
մակարդակների կողմից կիրառվում են միմյանց նկատմամբ                     1,592,962.9    
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 Այլ ծախսեր                         892,442.9  
Պահուստային միջոցներ                       (1,044,912.4) 

ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ՀԵՏ  ԳՈՐԾԱՌՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ                        1,120,776.4  
այդ թվում՝   
ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԳԾՈՎ ԾԱԽՍԵՐ                        1,120,776.4  
այդ թվում՝   
ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐ                      1,099,628.9  
այդ թվում՝   
ՇԵՆՔԵՐ ԵՎ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ, այդ թվում՝                         680,205.9  

 - Շենքերի և շինությունների կապիտալ վերանորոգում                            35,525.8  
 - Շենքերի և շինությունների շինարարություն                         644,680.1  

ՄԵՔԵՆԱՆԵՐԻ ԵՎ  ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ 
ՁԵՌՔՆԵՐՈՒՄ,ՊԱՀՊԱՆՈՒՄ ԵՎ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՈՒՄ, այդ թվում                        419,423.0    

 - Տրանսպորտային սարքավորումներ                         47,898.0    

 - Վարչական սարքավորումներ                           4,785.0    

 - Այլ մեքենաներ և սարքավորումներ                       366,740.0    
ԱՅԼ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐ                             21,147.5  
այդ թվում՝   
 - Աճեցվող ակտիվներ   
 - Ոչ նյութական հիմնական միջոցներ   
 - Գեոդեզիական-քարտեզագրական ծախսեր   
 - Նախագծահետազոտական ծախսեր                           21,147.5    

 
 
 
 

  ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 
ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ  ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ 

             ՂԵԿԱՎԱՐ         Դ. ՍԱՐԳՍՅԱՆ 
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                    Հավելված N 6 
     ՀՀ կառավարության 2012 թվականի 

               դեկտեմբերի  27-ի  N 1695 -Ն  որոշման 
 
 

                                                 Աղյուսակ N 1 
     

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  2012 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ՄԱՍԻՆ» 
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  ՕՐԵՆՔԻ N 1 ՀԱՎԵԼՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ  

ՎԵՐԱԲԱՇԽՈՒՄՆԵՐԸ  ԵՎ  ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ  
2009  ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ  22 -Ի  N 1919-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   

      ԸՆԴԱՄԵՆԸ` ԾԱԽՍԵՐ                           2,471,285.9  
      այդ թվում`   

01     ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ  ԲՆՈՒՅԹԻ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ                                                        656,161.9  

      այդ թվում`   

  

01 

  

Օրենսդիր և գործադիր մարմիններ, պետական կառավարում, 
ֆինանսական և հարկաբյուջետային հարաբերություններ, 
արտաքին հարաբերություններ                                                                                                                                                                                                                                                      341,549.5  

      այդ թվում`   

    01 Օրենսդիր և գործադիր մարմիններ, պետական կառավարում                                                                                                                                                                                                                       102,596.4  

    

  

 15. «Ավստրիայի զարգացման գործակալություն» ընկերության 
աջակցությամբ իրականացվող «Հայաստանի 
Հանրապետությունում կարգավորիչ գիլյոտին» 
դրամաշնորհային ծրագիր                              102,596.4  

      ՀՀ կառավարության աշխատակազմ                               102,596.4  

    
   որից` բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական 

դասակարգման «Այլ ծախսեր»  հոդվածով                               102,596.4  

    03 Արտաքին հարաբերություններ                              238,953.1  

    
  03. Արտասահմանյան պատվիրակությունների 

ընդունելություններ                                (6,000.0) 
      ՀՀ կառավարություն                                 (6,000.0) 

    
   որից` բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական 

դասակարգման «Այլ ծախսեր»  հոդվածով                                 (6,000.0) 

      04. Արտասահմանյան պաշտոնական գործուղումներ                                (9,000.0) 



 

kar1695-N 

2 

      ՀՀ կառավարություն                                 (9,000.0) 

    
  

 որից` բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական 
դասակարգման «Գործուղումների և շրջագայությունների 
ծախսեր»  հոդվածով                                 (9,000.0) 

      
09. ՀՀ դեսպանությունների և ներկայացուցչությունների 

պահպանում արտաբյուջետային միջոցների հաշվին 
                             253,953.1  

      ՀՀ արտաքին գործերի նախարարություն                              253,953.1  

      
 որից` ըստ բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական 

դասակարգման հոդվածների 
  

      «Այլ ծախսեր»                              201,270.1   
      «Տրանսպորտային սարքավորումներ»                              47,898.0   

      «Վարչական սարքավորումներ»                                4,785.0   

  07   Պետական պարտքի գծով գործառույթներ                              314,612.4  
      այդ թվում`   

    01 Պետական պարտքի գծով գործառույթներ                              314,612.4  

    

  02.Օտարերկրյա պետություններից, միջազգային 
կազմակերպություններից  և այլ արտաքին աղբյուրներից 
ստացված վարկերի սպասարկում (տոկոսավճար)                               315,000.0  

      ՀՀ ֆինանսների նախարարություն                               315,000.0  

    
   որից` բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական 

դասակարգման «Արտաքին տոկոսավճարներ»  հոդվածով                               315,000.0  

    
  

03. Մուրհակների սպասարկման ծախսեր (տոկոսավճարներ)                                    (387.6) 

      ՀՀ ֆինանսների նախարարություն                                    (387.6) 

    
   որից` բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական 

դասակարգման «Ներքին տոկոսավճարներ»  հոդվածով                                    (387.6) 

02     ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ                             205,500.0  

      այդ թվում`   

  05   Պաշտպանություն (այլ դասերին չպատկանող)                             205,500.0  

      այդ թվում`   

    01 Պաշտպանություն (այլ դասերին չպատկանող)                             205,500.0  

      04. Այլ ծախսեր   205,500.0  

       Այլ մարմիններ  205,500.0  

      
 որից` բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական 
դասակարգման «Այլ  ծախսեր» հոդվածով 205,500.0  

04     ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ                           1,639,263.0  

      այդ թվում`   

  
02   

Գյուղատնտեսություն, անտառային տնտեսություն, 
ձկնորսություն և որսորդություն 42,717.3  

      այդ թվում`   
    04 Ոռոգում 42,717.3  
      այդ թվում`   
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10.Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող 

Ոռոգման համակարգերի վերականգնման հրատապ ծրագիր 

42,717.3  

      

 ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարության ջրային 
տնտեսության պետական կոմիտե  

42,717.3  

      
 որից` ըստ բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական 
դասակարգման հոդվածների    

       «Այլ  ծախսեր»  3,357.3  
      «Շենքերի և շինությունների շինարարություն»  39,360.0  

  05   Տրանսպորտ 8,484.0  

      այդ թվում`   

    01 Ճանապարհային տրանսպորտ 8,484.0  

      

  14.Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող 
Հայաստանի ճանապարհային անվտանգության 
քարտուղարություն հիմնադրելու դրամաշնորհային ծրագիր 

                                8,484.0  

       ՀՀ տրանսպորտի և կապի նախարարություն                                   8,484.0  

      
 որից` բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական 
դասակարգման «Այլ  ծախսեր» հոդվածով                                  8,484.0  

  
09   Տնտեսական հարաբերություններ (այլ դասերին չպատկանող)                           1,588,061.7  

      այդ թվում`   

    
01 Տնտեսական հարաբերություններ (այլ դասերին չպատկանող)                           1,588,061.7  

      

08. Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող 
Հայաստանի սոցիալական ներդրումների հիմնադրամի երրորդ 
ծրագրի-երկրորդ լրացուցիչ ֆինանսավորման ծրագիր   

(105,412.2) 

        ՀՀ կառավարության աշխատակազմ   (105,412.2) 

      
 որից` ըստ բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական 
դասակարգման հոդվածների   

      «Այլ  ծախսեր» (43,206.1) 
      «Շենքերի և շինությունների կապիտալ վերանորոգում» (41,526.7) 
      «Այլ մեքենաներ և սարքավորումներ» (19,396.3) 
      «Նախագծահետազոտական ծախսեր» (1,283.1) 

      

09. Բելգիական ՔԵՅ ԲԻ ՍԻ ԷՆ ՎԻ  բանկի աջակցությամբ   
իրականացվող ռադիո-իզոտոպների արտադրության 
արտադրամասի ստեղծման ծրագիր 

                                       -     

        ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն                                          -     

      
 որից` ըստ բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական 
դասակարգման հոդվածների   

      
«Կապիտալ դրամաշնորհներ պետական և համայնքային 
առևտրային կազմակերպություններին» (395,596.3) 

      «Այլ մեքենաներ և սարքավորումներ» 395,596.3  
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10. Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող 
Հայաստանի սոցիալական ներդրումների հիմնադրամի երրորդ 
ծրագրի-երրորդ լրացուցիչ ֆինանսավորման ծրագիր   

100,511.0  

        ՀՀ կառավարության աշխատակազմ   100,511.0  

      
 որից` ըստ բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական 
դասակարգման հոդվածների   

      «Այլ  ծախսեր» (24,360.0) 
      «Շենքերի և շինությունների շինարարություն» 34,847.9  
      «Շենքերի և շինությունների կապիտալ վերանորոգում» 77,052.5  
      «Այլ մեքենաներ և սարքավորումներ» (9,460.0) 
      «Նախագծահետազոտական ծախսեր» 22,430.6  

      

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  

                            565,028.3  

       ՀՀ բնապահպանության նախարարություն                                      471.3  

      
 որից` բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական 
դասակարգման «պարտադիր վճարներ» հոդվածով 

                                     471.3  

       ՀՀ առողջապահության նախարարություն                                       78.0  

      
 որից` բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական 
դասակարգման «պարտադիր վճարներ» հոդվածով 

                                      78.0  

      ՀՀ մշակույթի նախարարություն                                       29.0  

      
 որից` բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական 
դասակարգման «պարտադիր վճարներ» հոդվածով 

                                      29.0  

      ՀՀ էկոնոմիկայի  նախարարություն                                        17.0  

      
 որից` բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական 
դասակարգման «պարտադիր վճարներ» հոդվածով 

                                       17.0  

      ՀՀ կրթության եւ գիտության նախարարություն                                     316.0  

      
 որից` բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական 
դասակարգման «պարտադիր վճարներ» հոդվածով 

                                    316.0  

      ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարություն                                       79.0  

      
 որից` բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական 
դասակարգման «պարտադիր վճարներ» հոդվածով 

                                      79.0  

       ՀՀ պաշտպանության նախարարություն                                   7,424.9  

      
 որից` բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական 
դասակարգման «պարտադիր վճարներ» հոդվածով 

                                  7,424.9  

      ՀՀ տրանսպորտի և կապի նախարարություն                                       53.0  

      
 որից` բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական 
դասակարգման «պարտադիր վճարներ» հոդվածով 

                                      53.0  

      ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն                                      755.1  

      
 որից` բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական 
դասակարգման «պարտադիր վճարներ» հոդվածով 

                                     755.1  

      ՀՀ քաղաքաշինության նախարարություն                                      525.5  

      
 որից` բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական 
դասակարգման «պարտադիր վճարներ» հոդվածով 

                                     525.5  

      ՀՀ ֆինանսների նախարարություն                                 18,834.1  
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 որից` բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական 
դասակարգման «պարտադիր վճարներ» հոդվածով 

                                18,834.1  

      ՀՀ արտակարգ իրավիճակների  նախարարություն                                       60.0  

      
 որից` բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական 
դասակարգման «պարտադիր վճարներ» հոդվածով 

                                      60.0  

      
ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության 
սոցիալական ապահովության պետական ծառայություն 

                                     215.5  

      
 որից` բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական 
դասակարգման «պարտադիր վճարներ» հոդվածով 

                                     215.5  

      
 ՀՀ տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական 
հանձնաժողով 

                                  1,976.8  

      
 որից` բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական 
դասակարգման «պարտադիր վճարներ» հոդվածով 

                                  1,976.8  

      ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողով                                     260.3  

      
 որից` բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական 
դասակարգման «պարտադիր վճարներ» հոդվածով 

                                    260.3  

      
ՀՀ կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի 
պետական կոմիտե 

                                     120.0  

      
 որից` բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական 
դասակարգման «պարտադիր վճարներ» հոդվածով 

                                     120.0  

      
ՀՀ տարածքային կառառավարման նախարարության ջրային 
տնտեսության պետական կոմիտե 

                                       10.5  

      
 որից` բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական 
դասակարգման «պարտադիր վճարներ» հոդվածով 

                                       10.5  

      
ՀՀ կառավարությանն առընթեր  պետական եկամուտների 
կոմիտե 

                               531,501.4  

      
 որից` բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական 
դասակարգման «պարտադիր վճարներ» հոդվածով 

                               531,501.4  

      ՀՀ կառավարությանն առընթեր ՀՀ ոստիկանություն                                     599.5  

      
 որից` բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական 
դասակարգման «պարտադիր վճարներ» հոդվածով 

                                    599.5  

      
ՀՀ կառավարությանն առընթեր պետական գույքի 
կառավարման վարչություն 

                                  1,555.2  

      
 որից` բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական 
դասակարգման «պարտադիր վճարներ» հոդվածով 

                                  1,555.2  

      
ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարության միգրացիոն 
ծառայություն  

                                      30.0  

      
 որից` ըստ բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական 
դասակարգման «պարտադիր վճարներ» հոդվածով 

                                      30.0  

      ՀՀ Շիրակի մարզպետարան                                      116.2  

      
 որից` բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական 
դասակարգման «պարտադիր վճարներ» հոդվածով 

                                     116.2  

      

   22. Պետական հիմնարկների ՊՈԱԿ-ի վերակազմակերպման 
նպատակով ՀՀ ձեռնարկությունների պետական ռեգիստրում 
պետական գրանցման համար  «Պետական տուրքի մասին»  ՀՀ 
օրենքով սահմանված վճարումներ  

                                       5.0  

       ՀՀ  կրթության և գիտության նախարարություն                                         5.0  

      
 որից` բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական 
դասակարգման «պարտադիր վճարներ» հոդվածով 

                                        5.0  
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    25. Պետական մասնակցությամբ առևտրային 
կազմակերպությունների կանոնադրական կապիտալում 
պետական մասնակցության նվազեցման ճանապարհով 
ակտիվների կազմից գույք առանձնացնելիս գույքն ստացող 
պետական կառավարչական հիմնարկի կողմից 
մատակարարին վճարման ենթակա ավելացված արժեքի 
հարկի պարտավորության կատարման գծով ծախսեր  

                          1,027,929.6  

      ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն                                  5,737.0  

      
 որից` բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական 
դասակարգման «պարտադիր վճարներ» հոդվածով 

                                 5,737.0  

      
ՀՀ տարածքային կառառավարման նախարարության ջրային 
տնտեսության պետական կոմիտե 

                             946,784.9  

      
 որից` բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական 
դասակարգման «պարտադիր վճարներ» հոդվածով 

                             946,784.9  

      
ՀՀ կառավարությանն առընթեր պետական գույքի 
կառավարման վարչություն 

                                75,407.7  

      
 որից` բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական 
դասակարգման «պարտադիր վճարներ» հոդվածով 

                                75,407.7  

05     ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ                           473,508.4   

      այդ թվում`   
  04   Կենսաբազմազանության և բնության պաշտպանություն                           473,508.4   
      այդ թվում`   
    01 Կենսաբազմազանության և բնության պաշտպանություն                           473,508.4   

      այդ թվում`   

      

  17. Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի 
աջակցությամբ իրականացվող Ինժեներիա, նախագծում և 
պայմանագրերի  վերահսկողություն դրամաշնորհային ծրագիր   

                              58,409.4  

      
 ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարության ջրային 
տնտեսության պետական կոմիտե                                 58,409.4  

      
 որից` բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական 
դասակարգման «Այլ  ծախսեր» հոդվածով                                58,409.4  

      

18.Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի 
աջակցությամբ իրականացվող Սևանա լճի բնապահպանական 
ծրագիր                            415,099.0   

      
 ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարության ջրային 
տնտեսության պետական կոմիտե                              415,099.0   

      

 որից` բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական 
դասակարգման «Շենքերի և շինությունների շինարարություն» 
հոդվածով  

                            415,099.0   

06     ԲՆԱԿԱՐԱՆԱՅԻՆ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԿՈՄՈՒՆԱԼ 
ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ  

541,765.0  

      այդ թվում`   
  03   Ջրամատակարարում 541,765.0  
      այդ թվում`   
    01 Ջրամատակարարում 541,765.0  
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      այդ թվում`   

      

09. Գերմանիայի զարգացման վարկային բանկի աջակցությամբ 
իրականացվող Շիրակի (Գյումրի) մարզի ջրամատակարարման 
և ջրահեռացման համակարգերի վերականգնման ծրագիր` 
երկրորդ փուլ 

(1,588.2) 

      
 ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարության ջրային 
տնտեսության պետական կոմիտե  (1,588.2) 

      
որից` բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական 
դասակարգման «Այլ  ծախսեր» հոդվածով (1,588.2) 

      

13. Եվրամիության աջակցությամբ իրականացվող Հայաստանի 
փոքր համայնքների ջրային (դոնորային ֆինանսավորման) 
դրամաշնորհային ծրագիր                               6,489.4   

      
 ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարության ջրային 
տնտեսության պետական կոմիտե                                 6,489.4   

      
որից` բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական 
դասակարգման «Այլ  ծախսեր» հոդվածով                                6,489.4   

      
18.Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող 
համայնքային ջրամատակարարման և ջրահեռացման ծրագիր 

                             16,786.1   

      
 ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարության ջրային 
տնտեսության պետական կոմիտե                                16,786.1   

      
որից` բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական 
դասակարգման «Այլ  ծախսեր» հոդվածով 16,786.1  

      

19.Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող 
համայնքային ջրամատակարարման և ջրահեռացման ծրագրի 
լրացուցիչ ֆինանսավորման ծրագիր 

520,077.7  

      
 ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարության ջրային 
տնտեսության պետական կոմիտե  520,077.7  

      
 որից` ըստ բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական 
դասակարգման հոդվածների   

      «Այլ  ծախսեր» 364,704.5  
      «Շենքերի և շինությունների շինարարություն»   155,373.2  

11     ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԽՄԲԵՐԻՆ ՉԴԱՍՎՈՂ ՊԱՀՈՒՍՏԱՅԻՆ ՖՈՆԴԵՐ (1,044,912.4) 

      այդ թվում`   

  01   ՀՀ կառավարության և համայնքային պահուստային ֆոնդ (1,044,912.4) 

      այդ թվում`   

    01 ՀՀ կառավարության  պահուստային ֆոնդ (1,044,912.4) 

      01. ՀՀ կառավարության պահուստային ֆոնդ (1,044,912.4) 

      ՀՀ կառավարություն (1,044,912.4) 
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«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  2012 ԹՎԱԿԱՆԻ  ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  ՕՐԵՆՔԻ N 1 
ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ N 13 ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ   

 
        (հազ.  դրամ) 

Բյուջետային 
ծախսերի 

գործառական 
դասակարգման 

 Ցուցանիշների փոփոխությունը 
 (ծախսերի ավելացումները նշված են դրական նշանով) 

բա
ժի

նը
 

խ
ու

մբ
ը 

դա
սը

 

Ծ
րա

գր
ի 

հա
մա

րը
 

ԾՐԱԳՐԵՐԻ ԵՎ ԿԱՏԱՐՈՂՆԵՐԻ 
ԱՆՎԱՆՈՒՄՆԵՐԸ 

Ընդամենը ոչ 
ֆինանսական 
ակտիվների 

գծով ծախսեր շենքերի և 
շինությունների 

շինարարություն 

շենքերի և 
շինությունների 

կապիտալ 
վերանորոգում 

նախագծահե-
տազոտական, 

գեոդեզիա-
քարտեզագրա-

կան աշխա-
տանքներ 

ոչ 
ֆինանսական 
ակտիվների 

գծով այլ 
ծախսեր 

        ԸՆԴԱՄԵՆԸ  52,683.0  0.0  0.0  0.0  52,683.0  

        այդ թվում՝            

        ՀՀ  ԱՐՏԱՔԻՆ ԳՈՐԾԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 
52,683.0  0.0  0.0  0.0  52,683.0  

        այդ թվում`           

01 01 03 09 

 ՀՀ դեսպանությունների և 
ներկայացուցչությունների պահպանում 
արտաբյուջետային միջոցների հաշվին 

52,683.0  0.0  0.0  0.0  52,683.0  
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ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2011 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 
22-Ի  N 1919-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ N 5 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ  N 12 ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ  

ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ  
 
 

                                                                            (հազ. դրամ) 

Բյուջետային 
ծախսերի 

գործառական 
դասակարգման 

Ցուցանիշների 
փոփոխությունը 

(ծախսերի 
ավելացումները նշված 

են դրական նշանով) 

բա
ժի

նը
 

խ
ու

մբ
ը 

դա
սը

 

Ծ
րա

գր
ի 

հա
մա

րը
 

ԾՐԱԳՐԵՐԻ ԵՎ ԿԱՏԱՐՈՂՆԵՐԻ 
ԱՆՎԱՆՈՒՄՆԵՐԸ 

տարի 

        ԸՆԴԱՄԵՆԸ  52,683.0  
        այդ թվում՝    

  
      

ՀՀ  ԱՐՏԱՔԻՆ ԳՈՐԾԵՐԻ 
ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 52,683.0  

        այդ թվում`   

01 01 03 09 

 ՀՀ դեսպանությունների և 
ներկայացուցչությունների պահպանում 
արտաբյուջետային միջոցների հաշվին 52,683.0  
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«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2012 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ  

ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԻ N 1 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ N 14 ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵ- 
ՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2011 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 22-Ի  N 1919-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ  

N 5 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ N 13 ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ  ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 
 
 
 

(հազ. դրամ) 

Ցուցանիշների փոփոխությունը                                                                                                               
(ավելացումները նշված են դրական նշանով, իսկ 

պակասեցումները` 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   

  համաֆինանսա- 
վորում   

1 2 3 4 5 6 7 
ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾՐԱԳՐԵՐՈՎ, այդ թվում` 988,190.7           994,680.1  (6,489.4) 
ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ (79,902.8)         384,847.9              (464,750.6)   
ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԳԾՈՎ ԾԱԽՍԵՐ 1,068,093.4           609,832.2               458,261.2  

04 02 04 
10.Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Ոռոգման 
համակարգերի վերականգնման հրատապ ծրագիր 42,717.3  42,717.3                          -      
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 այդ թվում` ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարության ջրային 
տնտեսության պետական կոմիտե  42,717.3  42,717.3                          -      

      ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ 3,357.3  3,357.3                          -      
      ԱՅԼ ԾԱԽՍԵՐ, այդ թվում` 3,357.3  3,357.3                          -      
      Այլ  ծախսեր 3,357.3  3,357.3                          -      
      ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԳԾՈՎ ԾԱԽՍԵՐ, այդ թվում` 39,360.0  39,360.0                          -      
      ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐ, այդ թվում` 39,360.0  39,360.0                          -      
      ՇԵՆՔԵՐ ԵՎ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ, այդ թվում` 39,360.0  39,360.0                          -      
      Շենքերի և շինությունների շինարարություն 39,360.0  39,360.0                          -      

 04   09   01  
 08. Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հայաստանի 
սոցիալական ներդրումների հիմնադրամի երրորդ ծրագրի-երկրորդ 
լրացուցիչ ֆինանսավորման ծրագիր    

(105,412.2)                       -   (105,412.2) 

  այդ թվում` ՀՀ կառավարության աշխատակազմ   (105,412.2)                       -   (105,412.2) 
ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ, այդ թվում` (43,206.1)                       -   (43,206.1) 
ԱՅԼ ԾԱԽՍԵՐ, այդ թվում` (43,206.1)                       -   (43,206.1) 
Այլ  ծախսեր (43,206.1)                       -   (43,206.1) 
ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԳԾՈՎ ԾԱԽՍԵՐ, այդ թվում` (62,206.1)                       -   (62,206.1) 
ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐ, այդ թվում` (60,923.0)                       -   (60,923.0) 
ՇԵՆՔԵՐ ԵՎ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ, այդ թվում` (41,526.7)                       -   (41,526.7) 
Շենքերի և շինությունների կապիտալ վերանորոգում (41,526.7)                       -   (41,526.7) 
ՄԵՔԵՆԱՆԵՐ ԵՎ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ, այդ թվում` (19,396.3)                       -   (19,396.3) 
Այլ մեքենաներ և սարքավորումներ (19,396.3)                       -   (19,396.3) 
ԱՅԼ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐ, այդ թվում` (1,283.1)                       -   (1,283.1) 

  Նախագծահետազոտական ծախսեր (1,283.1)                       -   (1,283.1) 

04 09 01 
 09. Բելգիական ՔԵՅ ԲԻ ՍԻ ԷՆ ՎԻ  բանկի աջակցությամբ   
իրականացվող ռադիո-իզոտոպների արտադրության արտադրամասի 
ստեղծման ծրագիր  

                        -                          -                              -   

        այդ թվում` ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն                           -                          -                              -   
      ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ, այդ թվում`           (395,596.3)                       -                 (395,596.3) 
      ԴՐԱՄԱՇՆՈՐՀՆԵՐ, այդ թվում`           (395,596.3)                       -                 (395,596.3) 
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Կապիտալ դրամաշնորհներ պետական հատվածի այլ մակարդակներին, 
այդ թվում`           (395,596.3)                       -                 (395,596.3) 

      
Կապիտալ դրամաշնորհներ պետական և համայնքային առևտրային 
կազմակերպություններին           (395,596.3)                       -                 (395,596.3) 

      ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԳԾՈՎ ԾԱԽՍԵՐ, այդ թվում`            395,596.3                        -                  395,596.3  
      ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐ, այդ թվում`            395,596.3                        -                  395,596.3  
      ՄԵՔԵՆԱՆԵՐ ԵՎ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ, այդ թվում`            395,596.3                        -                  395,596.3  
      Այլ մեքենաներ և սարքավորումներ            395,596.3                  395,596.3  

 04   09   01  
 10. Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հայաստանի 
սոցիալական ներդրումների հիմնադրամի երրորդ ծրագրի-երրորդ 
լրացուցիչ ֆինանսավորման ծրագիր    

100,511.0                        -   100,511.0  

  այդ թվում` ՀՀ կառավարության աշխատակազմ   100,511.0                        -   100,511.0  
ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ, այդ թվում` (24,360.0)                       -   (24,360.0) 
ԱՅԼ ԾԱԽՍԵՐ, այդ թվում` (24,360.0)                       -   (24,360.0) 
Այլ  ծախսեր (24,360.0)                       -   (24,360.0) 
ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԳԾՈՎ ԾԱԽՍԵՐ, այդ թվում` 124,871.0                        -   124,871.0  
ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐ, այդ թվում` 102,440.4                        -   102,440.4  
ՇԵՆՔԵՐ ԵՎ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ, այդ թվում` 111,900.4                        -   111,900.4  
Շենքերի և շինությունների շինարարություն 34,847.9                        -   34,847.9  

Շենքերի և շինությունների կապիտալ վերանորոգում 77,052.5                        -   77,052.5  

ՄԵՔԵՆԱՆԵՐ ԵՎ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ, այդ թվում` (9,460.0)                       -   (9,460.0) 
Այլ մեքենաներ և սարքավորումներ (9,460.0)                       -   (9,460.0) 
ԱՅԼ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐ, այդ թվում` 22,430.6                        -   22,430.6  

  Նախագծահետազոտական ծախսեր 22,430.6                        -   22,430.6  

05 04  01  18.Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի աջակցությամբ 
իրականացվող Սևանա լճի բնապահպանական ծրագիր 415,099.0  415,099.0                          -     

 այդ թվում` ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարության ջրային 
տնտեսության պետական կոմիտե  415,099.0  415,099.0                          -       
ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԳԾՈՎ ԾԱԽՍԵՐ, այդ թվում` 415,099.0  415,099.0                          -     
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ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐ, այդ թվում` 415,099.0  415,099.0                          -     
ՇԵՆՔԵՐ ԵՎ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ, այդ թվում` 415,099.0  415,099.0                          -     
Շենքերի և շինությունների շինարարություն 415,099.0  415,099.0                          -     

06 03  01  
9. Գերմանիայի զարգացման վարկային բանկի աջակցությամբ 
իրականացվող Շիրակի (Գյումրի) մարզի ջրամատակարարման և 
ջրահեռացման համակարգերի վերականգնման ծրագիր` երկրորդ փուլ 

               (1,588.2)                       -   (1,588.2) 

 այդ թվում` ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարության ջրային 
տնտեսության պետական կոմիտե                 (1,588.2)                       -   (1,588.2) 

ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ, այդ թվում`                (1,588.2)                       -   (1,588.2) 
ԱՅԼ ԾԱԽՍԵՐ, այդ թվում`                (1,588.2)                       -   (1,588.2) 

  Այլ  ծախսեր                (1,588.2)   (1,588.2) 

06 03  01  18.Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող համայնքային 
ջրամատակարարման և ջրահեռացման ծրագիր 

              16,786.1               16,786.1                          -     

 այդ թվում` ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարության ջրային 
տնտեսության պետական կոմիտե                16,786.1               16,786.1                          -     

ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ, այդ թվում`               16,786.1               16,786.1                          -     
ԱՅԼ ԾԱԽՍԵՐ, այդ թվում`               16,786.1               16,786.1                          -     

  Այլ  ծախսեր               16,786.1               16,786.1                          -     

06 03  01  
19. Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող համայնքային 
ջրամատակարարման և ջրահեռացման ծրագրի լրացուցիչ 
ֆինանսավորման ծրագիր 

520,077.7  520,077.7                          -    

 այդ թվում` ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարության ջրային 
տնտեսության պետական կոմիտե  520,077.7  520,077.7                          -     

ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ, այդ թվում` 364,704.5  364,704.5                          -     
ԱՅԼ ԾԱԽՍԵՐ, այդ թվում` 364,704.5  364,704.5                          -     
Այլ  ծախսեր 364,704.5  364,704.5                          -     
ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԳԾՈՎ ԾԱԽՍԵՐ, այդ թվում` 155,373.2  155,373.2                          -     
ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐ, այդ թվում` 155,373.2  155,373.2                          -     

  

ՇԵՆՔԵՐ ԵՎ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ, այդ թվում` 155,373.2  155,373.2                          -     
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Շենքերի և շինությունների շինարարություն 155,373.2  155,373.2                          -     
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                                                                                                                                                                                            Աղյուսակ N 5 
 
 
 

 
«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  2012  ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ  ԲՅՈՒՋԵԻ  ՄԱՍԻՆ»  ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ 

 ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԻ N 1 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ N 15 ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 
 ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2011 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 22-Ի  N 1919-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ N 5 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ N 14  

ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ  ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐԸ 
 
 
 

                                                                                (հազ. դրամ) 

Ցուցանիշների փոփոխությունը                                                                                                               
(ավելացումները նշված են դրական նշանով) 

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    րամաշնորհային 
միջոցներ  

  համաֆինան- 
սավորում   

1 2 3 4 5 6 7 
ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾՐԱԳՐԵՐՈՎ, այդ թվում` 175,979.2  169,489.8  6,489.4  

  
ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ 175,979.2  169,489.8  6,489.4  

01 01 01 

15. «Ավստրիայի զարգացման գործակալություն» ընկերության 
աջակցությամբ իրականացվող «Հայաստանի 
Հանրապետությունում կարգավորիչ գիլյոտին» 
դրամաշնորհային ծրագիր 

                102,596.4               102,596.4    

      այդ թվում` ՀՀ կառավարության աշխատակազմ                   102,596.4                 102,596.4    
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     ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ, այդ թվում`                   102,596.4                 102,596.4    

     ԱՅԼ ԾԱԽՍԵՐ, այդ թվում`                   102,596.4                 102,596.4    

      Այլ  ծախսեր                   102,596.4                 102,596.4    

04 05 01 
  14.Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող 
Հայաստանի ճանապարհային անվտանգության 
քարտուղարություն հիմնադրելու դրամաշնորհային ծրագիր  

                   8,484.0                  8,484.0    

       այդ թվում` ՀՀ տրանսպորտի և կապի նախարարություն  
                     8,484.0                    8,484.0  

  

     ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ, այդ թվում`                      8,484.0                    8,484.0    

     ԱՅԼ ԾԱԽՍԵՐ, այդ թվում`                      8,484.0                    8,484.0    

      Այլ  ծախսեր                      8,484.0                    8,484.0    

05 04 01 

  17.Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի 
աջակցությամբ իրականացվող Ինժեներիա, նախագծում և 
պայմանագրերի  վերահսկողություն դրամաշնորհային 
ծրագիր   

                 58,409.4                58,409.4    

      
 այդ թվում` ՀՀ տարածքային կառավարման 
նախարարության ջրային տնտեսության պետական կոմիտե  

                   58,409.4                  58,409.4  
  

     ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ, այդ թվում`                    58,409.4                  58,409.4    

     ԱՅԼ ԾԱԽՍԵՐ, այդ թվում`                    58,409.4                  58,409.4    

      Այլ  ծախսեր                    58,409.4                  58,409.4    
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06 03 01 13. Եվրամիության աջակցությամբ իրականացվող 
Հայաստանի փոքր համայնքների ջրային (դոնորային 
ֆինանսավորման) դրամաշնորհային ծրագիր 

6,489.4  - 6,489.4  

      
 այդ թվում` ՀՀ տարածքային կառավարման 
նախարարության ջրային տնտեսության պետական կոմիտե  6,489.4  - 6,489.4  

     ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ 6,489.4  - 6,489.4  

     այդ թվում` 6,489.4  - 6,489.4  

     ԱՅԼ ԾԱԽՍԵՐ, այդ թվում` 6,489.4  - 6,489.4  

      Այլ ծախսեր 6,489.4  0.0  6,489.4  
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«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2012 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ՄԱՍԻՆ» 
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԻ N 1 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ N 21-1 ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ 

ԿԱՏԱՐՎՈՂ ԼՐԱՑՈՒՄԸ 
 

 
 
 

                                        (հազ. դրամ) 

Ծախսային ծրագիրը կատարող ՀՀ պետական կառավարման 
մարմինների և պետական աջակցություն ստացող 
իրավաբանական անձ հանդիսացող սուբյեկտների 

անվանումները 

Ցուցանիշների 
փոփոխությունը 
(ավելացումները 

նշված են դրական 
նշանով) 

ՀՀ առաջնություններին և միջազգային միջոցառումներին 
մասնակցության ապահովման համար մարզիկների 

նախապատրաստում և առաջնությունների անցկացում 
                              -     

ՀՀ սպորտի և երիտասարդության հարցերի նախարարություն                               -      
այդ թվում   

«Հայկական սուսերամարտի ֆեդերացիա» ՀԿ 14,667.2 
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«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2013 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 
 ՕՐԵՆՔԻ N 1 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ N 28 ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՎ ՀԱՍՏԱՏՎԱԾ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ  

 
           (հազ.  դրամ)  

այդ թվում՝ Բյուջետային 
ծախսերի 

գործառական 
դասակարգ- 

ման 

Ընդամենը ոչ ֆինանսական 
ակտիվների գծով ծախսեր շենքերի և 

շինություն-
ների 

շինարա- 
րություն 

շենքերի և շինությունների 
կապիտալ վերանորոգում 

նախագծահե- 
տազոտական, 

գեոդեզիա- 
քարտեզագրա- 

կան աշխա- 
տանքներ 

ոչ ֆինանսական 
ակտիվների գծով այլ 

ծախսեր 

բա
ժի

նը
 

խ
ու

մբ
ը 

դա
սը

 Ծ
րա

գր
ի 

հա
մա

րը
 

ԾՐԱԳՐԵՐԻ ԵՎ 
ԿԱՏԱՐՈՂՆԵՐԻ 

ԱՆՎԱՆՈՒՄ- 
ՆԵՐԸ 

«Հայաս- 
տանի 

Հանրա- 
պետության 

2013 
թվականի 
պետական 

բյուջեի 
մասին» ՀՀ 

օրենքի 
N 1 

հավելվածի 
N 28 

աղյուսակով 
հաստատ- 

ված 

փոփոխու- 
թյունները 

(նվազեցում- 
ները ներկա- 
յացված են 
փակագծե- 

րում) 

«Հայաս- 
տանի 

Հանրա- 
պետու- 

թյան 
2013 

թվականի 
պետա- 

կան 
բյուջեի 

մասին» ՀՀ 
օրենքի 

N 1 հավել- 
վածի  
N 28 

աղյուսա- 
կով 

հաստատ-
ված 

փոփոխու- 
թյունները 

(նվազեցում- 
ները ներկա- 
յացված են 
փակագծե- 

րում) 

«Հայաս- 
տանի 

Հանրա- 
պետու- 

թյան 
2013 

թվականի 
պետական 

բյուջեի 
մասին» ՀՀ 

օրենքի 
N 1 հավել- 
վածի N 28 

աղյու- 
սակով 

հաստատ- 
ված 

փոփոխու- 
թյունները 

(նվազեցում- 
ները 

ներկա- 
յացված են 
փակագծե- 

րում) 

«Հայաս- 
տանի 

Հանրա- 
պետու- 

թյան 
2013 

թվականի 
պետական 

բյուջեի 
մասին»  

ՀՀ օրենքի 
N 1 

հավելվա- 
ծի N 28 

աղյուսա- 
կով 

հաստատ- 
ված 

փոփոխու- 
թյունները 

(նվազեցում- 
ները ներկա- 
յացված են 
փակագծե- 

րում) 

«Հայաս- 
տանի 

Հանրա- 
պետու- 

թյան 
2013 

թվականի 
պետական 

բյուջեի 
մասին» ՀՀ 

օրենքի 
N 1 հավել- 
վածի N 28 
աղյուսա- 

կով 
հաստատ- 

ված 

փոփոխու- 
թյունները 
(նվազե- 

ցում- 
ները 

ներկա- 
յացված են 
փակագծե- 

րում) 

        ԸՆԴԱՄԵՆԸ  1,936,880.5  (257,575.3) 469,000.0  (38,591.3) 1,455,880.5  (218,984.0) 12,000.0  0.0  0.0  0.0  
        այդ թվում՝                      
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ՀՀ ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ 
ՆԱԽԱՐԱՐՈՒ- 

ԹՅՈՒՆ 
32,000.0  0.0  20,000.0  0.0  0.0  0.0  12,000.0  0.0  0.0  0.0  

        այդ թվում`                     

08 02 07 03 
 Հուշարձանների 
վերանորոգում և 
վերականգնում 

32,000.0  0.0  20,000.0  0.0  0.0  0.0  12,000.0  0.0  0.0  0.0  

        ՀՀ Վայոց ձորի մարզ 15,000.0  0.0  15,000.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  

        
գ. Խաչիկ Քարկոփի 
վանք 15,000.0  0.0  15,000.0  0.0    0.0    0.0    0.0  

        ՀՀ Սյունիքի մարզ 17,000.0  0.0  5,000.0  0.0  0.0  0.0  12,000.0  0.0  0.0  0.0  

        
ք. Կապան Հալիձորի 
բերդ 

5,000.0  0.0  5,000.0  0.0    0.0    0.0      

        
գ. Կուրիս Սբ 
Աստվածածին 
եկեղեցի 

12,000.0  0.0    0.0      12,000.0  0.0      

                              

        

ՀՀ  ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԻ 
ԵՎ ԿԱՊԻ  

ՆԱԽԱՐԱՐՈՒ- 
ԹՅՈՒՆ 

1,283,101.0  (211,162.2) 0.0  0.0  1,283,101.0  (211,162.2) 0.0  0.0  0.0  0.0  

        այդ թվում՝                                                                                                                          

04 05 01 02 

Պետական 
նշանակության 
ավտոճանապարհնե-
րի հիմնանորոգում այդ 
թվում` 

1,283,101.0  (211,162.2) 0.0  0.0  1,283,101.0  (211,162.2) 0.0  0.0  0.0  0.0  

        
1. Ճանապարհների 
հիմնանորոգում 1,283,101.0  (211,162.2) 0.0  0.0  1,283,101.0  (211,162.2) 0.0  0.0  0.0  0.0  

        այդ թվում`                     

        
1.2 Հանրապետական 

նշանակության 
ա/ճանապարհներ 

755,301.0  (125,856.4) 0.0  0.0  755,301.0  (125,856.4) 0.0  0.0  0.0  0.0  

         այդ թվում`                     
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Հ-180 Ալավերդի - 
Ջիլիզա - Վրաստանի 
սահման 
ավտոճանապարհի 
ստորին  հենապատի 
և ջրահեռացման 
խողովակի  
վերանորոգման 
աշխատանքներ 

6,299.0  (2,875.0)   0.0  6,299.0  (2,875.0)   0.0      

        

Հ-32 Գյումրի-Կապս-
Ամասիա-Մ1-կմ 
21+800-կմ 23+000 
ճանապարհահատ- 
վածի 
հիմնանորոգման 
աշխատանքներ 

29,002.0  (25.4)   0.0  29,002.0  (25.4)   0.0      

        

Հ-184, Մ-3-Նորաշեն-
Սարչապետ 
(Նորաշեն-
Սարչապետ 
հատված) 
հիմնանորոգման 
աշխատանքներ 

720,000.0  (122,956.0)   0.0  720,000.0  (122,956.0)   0.0      

        
1.3 Մարզային 

նշանակության 
ճանապարհներ, 

527,800.0  (85,305.8) 0.0  0.0  527,800.0  (85,305.8) 0.0  0.0  0.0  0.0  

         այդ թվում`                     

        

Պետ.խճուղի 
Քարահունջ 
ավտոճանապարհի  
հիմնանորոգման 
աշխատանքներ 

250,000.0  (66,192.2)   0.0  250,000.0  (66,192.2)   0.0      

        

Մ-17-Նռնաձոր 
ավտոճանապարհի 
հողային պաստառի 
վերականգնման 
աշխատանքներ 

180,000.0  (19,113.6)   0.0  180,000.0  (19,113.6)   0.0      
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Ամասիա-Պաղակն-
Ձորակերտ 
ավտոճանապարհի 
կմ 0+000- կմ 1+000 
հատվածի 
հիմնանորոգում 

97,800.0  0.0    0.0  97,800.0  0.0    0.0      

                              

        

ՀՀ ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒ- 
ԹՅԱՆ 

ՆԱԽԱՐԱՐՈՒ- 
ԹՅՈՒՆ 

621,779.5  (46,413.1) 449,000.0  (38,591.3) 172,779.5  (7,821.8) 0.0  0.0  0.0  0.0  

        այդ թվում՝                                                                                                                          

09 06 01 02 
  Կրթական 
օբյեկտների 
հիմնանորոգում 

172,779.5  (7,821.8) 0.0  0.0  172,779.5  (7,821.8) 0.0  0.0  0.0  0.0  

        այդ թվում`                     

        
ՀՀ Գեղարքունիքի 
մարզ 96,779.5  (7,821.8) 0.0  0.0  96,779.5  (7,821.8) 0.0  0.0  0.0  0.0  

        գ. Թթուջուրի դպրոց 96,779.5  (7,821.8)   0.0  96,779.5  (7,821.8)   0.0      

        ՀՀ Վայոց ձորի մարզ 20,000.0  0.0  0.0  0.0  20,000.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  
         գ. Ելփինի դպրոց 20,000.0  0.0    0.0  20,000.0  0.0    0.0      

        ՀՀ Տավուշի մարզ 56,000.0  0.0  0.0  0.0  56,000.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  

        
գ. Այգեհովտի  
տարրական դպրոց 56,000.0  0.0    0.0  56,000.0  0.0    0.0      

                              

09 06 01 05 
  Կրթական 
օբյեկտների 
շինարարություն 

449,000.0  (38,591.3) 449,000.0  (38,591.3) 0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  

        այդ թվում`                     
        ՀՀ Սյունիքի մարզ 330,000.0  (468.9) 330,000.0  (468.9) 0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  

        
Կապանի թիվ 2 
ավագ դպրոց 

74,024.4  0.0  74,024.4  0.0    0.0    0.0      

        
գ. Տեղի թիվ 1 
միջնակարգ դպրոց 

255,975.6  (468.9) 255,975.6  (468.9)   0.0    0.0      
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        ՀՀ Տավուշի մարզ 119,000.0  (38,122.4) 119,000.0  (38,122.4) 0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  

        
Բերդի երաժշտական 
դպրոց 

119,000.0  (38,122.4) 119,000.0  (38,122.4)   0.0    0.0      

 
 

 

 
 

                         ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 
                       ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ  ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ 

                                    ՂԵԿԱՎԱՐ                           Դ. ՍԱՐԳՍՅԱՆ
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                    Հավելված N 7 
                                          ՀՀ կառավարության 2012 թվականի 
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ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2011 ԹՎԱԿԱՆԻ 
ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 22-Ի N 1919-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ N 6 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐՈՒՄ 

ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐԸ 
 
 

                                                                                 (հազ. դրամ) 
Ցուցանիշների 

փոփոխությունները 
(գումարների 

ավելացումները նշված 
են դրական նշանով) 

N N 
ը/կ Եկամտատեսակ 

Պետական 
կառավարման 

մարմնի անվանումը 

տարի 

Պետական 
տուրք     

                         565,033.2  

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                            565,028.2  

5. Պետական գրանցման համար                                        5.0  

  այդ թվում`     

5.1. 
ՀՀ պետական ռեգիստրում 
պետական գրանցման համար 

 ՀՀ 
արդարադատության 

նախարարություն   
                                     5.0  

Այլ եկամուտներ, ընդամենը   422,105.9 
  այդ թվում`     

5. 

Տիրազուրկ ժառանգության իրա-
վունքով ինչպես նաև ֆիզիկական 
և իրավաբանական անձանցից 
/բացառությամբ ՀՀ համայնքների, 
միջազգային կազմակերպություն-
ների և օտարերկրյա 
պետությունների/ նվիրատվության 
կարգով պետությանը, որպես 
սեփականություն անցած 
դրամական միջոցներից ինչպես 

  212,533.7 
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նաև հիմնական միջոց կամ ոչ 
նյութական ակտիվ չհանդիսացող 
գույքի օտարումից մուտքեր 

5.4. արտաբյուջետային միջոցներ 
 ՀՀ արտաքին գործերի 

նախարարություն  
                           212,533.7  

7. 

Օրենքով և այլ իրավական 
ակտերով սահմանված 
պետական բյուջե մուտքագրվող 
այլ եկամուտներ 

                             209,572.2  

7.1. Արտաբյուջետային միջոցներ     

7.11.13.   
 կենտրոնական 

ընտրական 
հանձնաժողով  

23,850.0 

7.11.14.    այլ մարմիններ  185,722.2 

 
 
 
 

  ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 
ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ  ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ 

             ՂԵԿԱՎԱՐ         Դ. ՍԱՐԳՍՅԱՆ 
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                                                                              Հավելված N 8 
                                                                                                                   ՀՀ կառավարության 2012 թվականի 
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              Աղյուսակ N 1 
 
 

         ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2011 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 22-Ի N 1919-Ն 
                      ՈՐՈՇՄԱՆ N 11 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ N 11.12 ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

 
 

Ցուցանիշների փոփոխությունը (ավելացումները նշված են 
դրական նշանով) 

ոչ ֆինանսական ցուցանիշներ 
ֆինանսական 
ցուցանիշներ 

Չափորոշիչներ 

տարի տարի 

ՄԱՍ Գ: Նախարարի պատասխանատվության ներքո իրականացվող քաղաքականության միջոցառումների և ֆինանսական կառավարման արդյունքների ցուցանիշներ 

1, Քաղաքականության միջոցառումներ 

1,1 Ծառայություններ 

Ծրագրային դասիչը Անվանումը     

Օտարերկրյա պետություններում եւ միջազգային 
կազմակերպություններում հավատարմագրված ՀՀ դիվանագիտական 
ծառայության մարմինների նպատակների եւ խնդիրների իրագործում 

    1128 ԱԾ 01 

Նկարագրությունը     
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Արտաքին գործերի բնագավառում ՀՀ կառավարության քաղաքակա-
նության իրականացման դիվանագիտական գործունեություն 
օտարերկրյա պետություններում եւ միջազգային 
կազմակերպություններում 

    

Քանակական  Օտարերկրյա պետություններում գործող դիվանագիտական 
ծառայության մարմիններում` ՀՀ դեսպանությունների, 
հյուպատոսական հիմնարկների և միջազգային 
կազմակերպություններում ՀՀ մշտական ներկայացուցչություւնեւոի 
(բացառությամբ մասնագիտացված միջազգային 
կազմակերպություններում ՀՀ ներկայացուցիչների և 
ներկայացուցչությունների) ընդհանուր քանակը 

50   

Որակական Մշակված չէ     
Ժամկետայնության Մշակված չէ     
Մատուցվող ծառայության վրա կատարվող ծախսը (հազար դրամ)                             201,270.1    
Ծրագիրը (ծրագրերը), որի (որոնց) շրջանակներում իրականացվում է քաղաքականության միջոցառումը 
ՀՀ արտաքին քաղաքականության իրականացում օտարերկրյա պետություններում եւ միջազգային կազմակերպություններում 
Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը 
ՀՀ անվտանգության ապահովման, հարաճուն զարգացման եւ տնտեսական առաջընթացի համար արտաքին պայմանների բարելավում  

Ծառայություն մատուցողի (մատուցողների) անավնումը 
Օտարերկրյա պետություններում գործող ՀՀ դիվանագիտական ծառայության մարմիններ 
     

2.1. Կարողությունների զարգացում     

2.1.1.Ֆիզիկական կապիտալ, կառավարչական հիմնարկի կողմից ուղղակիորեն օգտագործվող ակտիվներ (ակտիվների ձեռքբերում, կառուցում կամ հիմնանորոգւմ) 

          
Ծրագրային դասիչը Անվանումը     

Վարչական սարքավուրմներ     
Նկարագրություն     1128 ԿՀ02 
Կահույքի, սարքավորումների, համակարգիչների և նրանց ուղեկցող 
սարքավորւմների ձեռքբերում 
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Քանակական  Կահույքի, սարքավորումների, համակարգիչների և նրանց ուղեկցող 
սարքավորւմների ձեռքբերում     

Ակտիվի ձեռքբերման, կառուցման կամ հիմնանորոգման վրա կատարվող ծախսերը (հազ.դրամ)                                4,785.0    
Ակտիվի ծառայության 
կանխատեսվող ժամկետը Մշակված չէ   

  
Ակտիվի ընդհանուր արժեքը 
(հազ.դրամ) Մշակված չէ   

  
Տվյալ բյուջետային տարվա 
նախորդրող բյուջետային 
տարիների ընթացքում 
ակտիվի վրա կատարված 
ծախսեր (հազ.դրամ) 

Կիրառելի չէ   

  
Ակտիվն օգտագործող կազմակերպության անվանումը 
Օտարերկրյա պետություններում գործող ՀՀ դիվանագիտական ծառայության մարմիններ 
Փոխարինող ակտիվների նկարագրությունը 
Կիրառելի չէ 
Ազդեցությունը կազմակերպության կարողությունների զարգացման վրա, մասնավորապես 
Քանակական, որակական, 
ժամկետայնության և այլ 
չափորոշիչների փոփոխության 
վրա 

Ներդրումը կնպաստի օտարերկրյա պետություններում գործող ՀՀ դեսպանությունների, ներկայացուցչությունների և հյուպատոսական 
հիմնարկների բնակակոն գործունեության ապահովմանը 

Ծախսային 
արդյունավետության 
բարելավման վրա 

  

Ծրագիրը (ծրագրերը), որի (որոնց) շրջանակներում իրականացվում է քաղաքականության միջոցառումը 
ՀՀ արտաքին քաղաքականության իրականացում օտարերկրյա պետություններում եւ միջազգային կազմակերպություններում 
Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը 
ՀՀ անվտանգության ապահովման, հարաճուն զարգացման եւ տնտեսական առաջընթացի համար պայմանների բարելավում  

Ծրագրային դասիչը Անվանումը     
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Տրասնպորտային սարքավորումներ և սպասարկող ավտոմեքենաներ     
Նկարագրություն     1128 ԿՀ03 
Տրանսպորտային սարքավորումների ևսպասարկող ավտոմեքենաների 
ձեռքբերում 

    

Քանակական  Սպասարկող ավտոմեքենաների ձեռքբերում 2   
Ակտիվի ձեռքբերման, կառուցման կամ հիմնանորոգման վրա կատարվող ծախսերը (հազ.դրամ)                              47,898.0    
Ակտիվի ծառայության 
կանխատեսվող ժամկետը Մշակված չէ     

Ակտիվի ընդհանուր արժեքը 
(հազ. դրամ) 

Մշակված չէ     

Տվյալ բյուջետային տարվա 
նախորդրող բյուջետային 
տարիների ընթացքում 
ակտիվի վրա կատարված 
ծախսեր (հազ.դրամ) 

Կիրառելի չէ   

  

Ակտիվն օգտագործող կազմակերպության անվանումը 
Օտարերկրյա պետություններում գործող ՀՀ դիվանագիտական ծառայության մարմիններ 
Փոխարինող ակտիվների նկարագրությունը 
Կիրառելի չէ 
Ազդեցությունը կազմակերպության կարողությունների զարգացման վրա, մասնավորապես 
Քանակական, որակական, 
ժամկետայնության և այլ չափ-
որոշիչների փոփոխության վրա 

Ներդրումը կնպաստի օտարերկրյա պետություններում գործող ՀՀ դեսպանությունների, ներկայացուցչությունների և հյուպատոսական 
հիմնարկների բնակակոն գործունեության ապահովմանը 

Ծախսային 
արդյունավետության 
բարելավման վրա 

  

Ծրագիրը (ծրագրերը), որի (որոնց) շրջանակներում իրականացվում է քաղաքականության միջոցառումը 
ՀՀ արտաքին քաղաքականության իրականացում օտարերկրյա պետություններում եւ միջազգային կազմակերպություններում 

Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը 
ՀՀ անվտանգության ապահովման, հարաճուն զարգացման եւ տնտեսական առաջընթացի համար պայմանների բարելավում  
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                                                                                         Աղյուսակ N 2  
         

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2011 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 22-Ի N 1919-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ  
N 11 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ N 11.3 ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ  ԿԱՏԱՐՎՈՂ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐԸ ՈՒ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ  

         
 

Ցուցանիշների փոփոխությունը (ավելացումները նշված են 
դրական նշանով, իսկ պակասեցումները`  փակագծերում) 

ոչ ֆինանսական ցուցանիշներ 
ֆինանսական 
ցուցանիշներ 

Չափորոշիչներ 

տարի տարի 

ՄԱՍ Գ: Նախարարի պատասխանատվության ներքո իրականացվող քաղաքականության միջոցառումների և ֆինանսական կառավարման արդյունքների 
ցուցանիշները 

           
1. Քաղաքականության միջոցառումներ 
           
1.1 Ծառայություններ 
                  

Մատուցվող ծառայության անվանումը 

Ծրագրային դասիչը 
Հայաստանի սոցիալական ներդրումների հիմնադրամի երրորդ ծրագրի երրորդ լրացուցիչ 
ֆինանսավորման ծրագրի կառավարում 
Նկարագրություն 

1019 ԱԾ01 

Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող` Հայաստանի սոցիալական ներդրումների 
հիմնադրամի երրորդ ծրագրի երրորդ լրացուցիչ ֆինանսավորում` ՀՀ աղքատ և  խոցելի խմբերի 
կյանքի ստանդարտների բարձրացման նպատակով 
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Չափորոշիչներ 

Քանակական 
  Կառավարվող ներդրումների 

ծրագրերի թիվը 1   
Որակական   Մշակված չէ     

Ժամկետայնության Մշակված չէ     
Մատուցվող ծառայության վրա կատարվող ծախսը 
(հազար դրամ) 

  
  (24360.0) 

Ծրագիրը (ծրագրերը), որի (որոնց) շրջանակներում իրականացվում է քաղաքականության միջոցառումը 

1019   Սոցիալական ներդրումների կառավարման ծառայություններ 

Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը 

Սոցիալական ներդրումների արդյունավետ կառավարման արդյունքում ՀՀ աղքատ և խոցելի խմբերի կյանքի ստանդարտների բարձրացում, խրախուսում, 
արդյունավետության բարձրացում 

Ծառայություն մատուցողի (մատուցողների) անվանումը 

Հայաստանի սոցիալական ներդրումների հիմնադրամ             
           

Մատուցվող ծառայության անվանումը 
Ծրագրային դասիչը Հայաստանի սոցիալական ներդրումների հիմնադրամի երրորդ ծրագրի երկրորդ լրացուցիչ 

ֆինանսավորման ծրագրի կառավարում 
Նկարագրություն 

1019 ԱԾ02 

Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող` Հայաստանի սոցիալական ներդրումների 
հիմնադրամի երրորդ ծրագրի երկրորդ լրացուցիչ ֆինանսավորում` ՀՀ աղքատ և  խոցելի խմբերի 
կյանքի ստանդարտների բարձրացման նպատակով 

Քանակական 

  
Կառավարվող ներդրումների 
ծրագրերի թիվը     
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Որակական 
  

Մշակված չէ     

Ժամկետայնության Մշակված չէ     
Մատուցվող ծառայության վրա կատարվող ծախսը 
(հազար դրամ) 

  
  (43206.1) 

Ծրագիրը (ծրագրերը), որի (որոնց) շրջանակներում իրականացվում է քաղաքականության միջոցառումը 

1019   Սոցիալական ներդրումների կառավարման ծառայություններ 

Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը 

Սոցիալական ներդրումների արդյունավետ կառավարման արդյունքում ՀՀ աղքատ և խոցելի խմբերի կյանքի ստանդարտների բարձրացում, խրախուսում, 
արդյունավետության բարձրացում 
Ծառայություն մատուցողի (մատուցողների) անվանումը 

Հայաստանի սոցիալական ներդրումների հիմնադրամ             

         
Մատուցվող ծառայության անվանումը 

Ծրագրային դասիչը 
Տնտեսական գործունեության աջակցման ծառայություններ 

Նկարագրություն 

1126 ԱԾ03 

<<Ավստրիայի զարգացման գործակալություն>> ընկերության աջւակցությամբ իրականացվող 
<<Հայաստանի Հանրապետությունում կարգավորիչ գիլյոտին>> դրամաշնորհային ծրագիր 

Քանակական 

  Խորհրդատվական 
ծառայություններ` ըստ 
դրամաշնորհային համաձայնագրի     

Որակական 

  

Մշակված չէ     

Ժամկետայնության Մշակված չէ     
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Մատուցվող ծառայության վրա կատարվող ծախսը 
 (հազ. դրամ) 

  
  102596.4  

Ծրագիրը (ծրագրերը), որի (որոնց) շրջանակներում իրականացվում է քաղաքականության միջոցառումը 
1126 Օրենսդրության վերլուծության և կարգավորման ծառայություններ 
Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը 

Տնտեսական գործունեության և օտարերկրյա ներդրումների խրախուսում, արդյունավետության բարձրացում 

Ծառայություն մատուցողի (մատուցողների) անվանումը 

ՀԲ-ի ընթացակարգերին համապատասխան կազմակերպված մրցույթներում հաղթած կազմակերպություն 

1.2 Տրանսֆերտներ     

Տրանսֆերտի անվանումը 
Ծրագրային դասիչը 

ՀՀ համայնքներում ջրագծերի, առողջապահության, կրթության, մշակույթի, հատուկ խնամքի և  
ենթակառուցվածքների ոլորտի վերականգնման և  շինարարության աշխատանքներ   
Նկարագրություն 

1019 ԾՏ04 

Հայաստանի սոցիալական ներդրումների հիմնադրամի երրորդ ծրագրի երրորդ լրացուցիչ 
ֆինանսավորմամբ նախատեսված՝ ՀՀ համայնքներում  ջրագծերի, առողջապահության, կրթության 
օբյեկտների, մշակույթային տների, ծերանոցների, մանկատների, հատուկ դպրոցների, 
մանկապարտեզների և կոյուղու օբյեկտների հիմնանորոգում և  շինարարություն  

Շահառուների քանակը 
Հիմնանորոգված և  նոր կառուցված 
ջրագծերի, առողջապահության, 
կրթության, մշակույթի, հատուկ 
խնամքի և  ենթակառուցվածքների 
ոլորտի օբյեկտներից օգտվող 
համայնքներ, համայնքների թիվը 

1 

  

Գումարը (հազար դրամ)   124871.0  

Տրանսֆերտի վճարման հաճախականությունը        
Շահառուների ընտրության չափանիշները 
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Համաձայն ՀՍՆՀ Ղեկավար ձեռնարկի, որը ֆինանսավորման համաձայնագրի մաս է կազմում 
Ծրագիրը (ծրագրերը), որի (որոնց) շրջանակներում իրականացվում է քաղաքականության միջոցառումը  

1019  Սոցիալական ներդրումների կառավարման ծառայություններ 

Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը 
Սոցիալական ներդրումների արդյունավետ կառավարման արդյունքում ՀՀ աղքատ և խոցելի խմբերի կյանքի ստանդարտների բարձրացում, խրախուսում, 
արդյունավետության բարձրացում 

Տրանսֆերտի անվանումը 
Ծրագրային դասիչը ՀՀ համայնքներում ջրագծերի, առողջապահության, կրթության, մշակույթի, հատուկ խնամքի և  

ենթակառուցվածքների ոլորտի վերականգնման և  շինարարության աշխատանքներ   
Նկարագրություն 

1019 ԾՏ05 

Հայաստանի սոցիալական ներդրումների հիմնադրամի երրորդ ծրագրի երկրորդ լրացուցիչ 
ֆինանսավորմամբ նախատեսված՝ ՀՀ համայնքներում  ջրագծերի, առողջապահության, կրթության 
օբյեկտների, մշակույթային տների, ծերանոցների, մանկատների, հատուկ դպրոցների, 
մանկապարտեզների և կոյուղու օբյեկտների հիմնանորոգում և  շինարարություն  

Շահառուների քանակը Հիմնանորոգված և  նոր կառուցված 
ջրագծերի, առողջապահության, 
կրթության, մշակույթի, հատուկ 
խնամքի և  ենթակառուցվածքների 
ոլորտի օբյեկտներից օգտվող 
համայնքներ, համայնքների թիվը 

1 

  
Գումարը (հազար դրամ)   (62206.1) 
Տրանսֆերտի վճարման հաճախականությունը        
Շահառուների ընտրության չափանիշները 
Համաձայն ՀՍՆՀ Ղեկավար ձեռնարկի, որը ֆինանսավորման համաձայնագրի մաս է կազմում 
Ծրագիրը (ծրագրերը), որի (որոնց) շրջանակներում իրականացվում է քաղաքականության միջոցառումը  
1019  Սոցիալական ներդրումների կառավարման ծառայություններ 
Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը 
Սոցիալական ներդրումների արդյունավետ կառավարման արդյունքում ՀՀ աղքատ և խոցելի խմբերի կյանքի ստանդարտների բարձրացում, խրախուսում, 
արդյունավետության բարձրացում 
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                                  Աղյուսակ N 3 
        
 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2011 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 22-Ի N 1919-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ  
N 11 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ N 11. 20 ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐԸ ԵՎ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

         
 

Ցուցանիշների փոփոխությունը  
(ավելացումները նշված են դրական նշանով) 

ոչ ֆինանսական 
ցուցանիշներ 

ֆինանսական ցուցանիշներ Չափորոշիչներ 

տարի տարի 

Անվանումը 
Ծրագրային դասիչը 

Ուսուցում և խորհրդատվություն 
Նկարագրությունը 

1084 ԱԾ02 

 
Հայաստանի Հանրապետության ճանապարհային անվտանգության ազգային խորհրդի քարտուղարության 
անձնակզմի ուսուցում և խորհրդատվական ծառայություններ (ՀԲ դրամաշնորհ) 

Քանակական    
Ուսուցումների (սեմինարների) քանակը     

Խորհրդատավական ծառայությունների (պայմանագրերի) քանակը     

Որակական 
  

      

Մատուցվող ծառայության վրա կատարվող ծախսը (հազ. դրամ) 
  8484.0 
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Ծրագիրը (ծրագրերը), որի (որոնց) շրջանակներում իրականացվում է քաղաքականության միջոցառումը 
   

Երթևեկության կառավարման բարելավան ծառայություններ 

Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը 

Նպաստում է երթևեկության խցանումների նվազեցման և անվտանգ երթևեկության  բարելավմանը 

Ծառայություն մատուցողի (մատուցողների) անվանումը   
ՀԲ ընթացակարգերով հաղթող ճանաչված  անհատ խորհրդատուներ 
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Աղյուսակ N 4 
 
 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2011 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 22-Ի N 1919-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ 
 N 11 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ N 11.33 ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐԸ ԵՎ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

 
 

 

Ցուցանիշների փոփոխությունը (ավելացումները 
նշված են դրական նշանով, իսկ նվազեցումները՝ 

փակագծերում) 

ոչ ֆինանսական 
ցուցանիշներ 

ֆինանսական 
ցուցանիշներ 

Չափորոշիչներ 

տարի տարի 
 

ՄԱՍ Բ: Կառավարչական հիմնարկի անմիջական գործունեության արդյունքները 
2. Հանրային սեփականության կառավարման արդյունքների ցուցանիշները 
2.1. Կարողությունների զարգացում 
2.1.3. Ֆիզիկական կապիտալ, կառավարչական հիմնարկի հաշվեկշռում հաշվառվող, սակայն այլ կազմակերպությունների կողմից օգտագործվող 
ակտիվներ 
 

Ակտիվի անվանումը Ծրագրային  
դասիչը Ջրային տնտեսության ենթակառուցվածքների հիմնանորոգում 

 

Նկարագրությունը 

1004 ԱՏ 03 
Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Ոռոգման համակարգերի վերականգնման հրատապ 
ծրագրի լրացուցիչ ֆինանսավորման ծրագիր 

Քանակական 
  

Հիմնանորոգվող ոռոգման 
ցանցերի երկարությունը, կմ 

Աշխատանքների ծրագրին և պայմանագրերին համապատասխան 
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Տվյալ տարվա պետական բյուջեից ակտիվի ձեռք- 
բերման, կառուցման կամ հիմնանորոգման վրա 
կատարվող ծախսերը (հազ. դրամ)   

 39,360.0    

Ակտիվի ծառայության 
կանխատեսվող ժամկետը 

Մշակված չէ     

Ակտիվի ընդհանուր 
արժեքը  (հազ. դրամ) 

Մշակված չէ     

Տվյալ բյուջետային տար-
վան նախորդող բյուջետային 
տարիների ընթացքում ակ-
տիվի վրա կատարված 
ծախսերը (հազ. դրամ) 

Մշակված չէ     

Փոխարինվող ակտիվների նկարագրությունը     
Մշակված չէ         

Ազդեցությունը կազմակերպության կարողությունների զարգացման վրա, մասնավորապես` 
  

Քանակական, որակական, 
ժամկետայնության  և այլ 
չափորոշիչների 
փոփոխության վրա  

Մշակված չէ     

Ծախսային արդյունավե-
տության բարելավման վրա 

Մշակված չէ     

Ակտիվն օգտագործող կազմակերպության անվանումը     
ՋՕԸ-ներ, ջրառ իրականացնող կազմակերպություններ 
Ծրագիրը (ծրագրերը), որի (որոնց) շրջանակներում իրականացվում է քաղաքականության միջոցառումը  
Աջակցություն ոռոգման ծառայություններին /1004/ 
Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը 

Ջրային համակարգերի արդյունավետության բարձրացում 
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ՄԱՍ Գ: Նախարարի պատասխանատվության ներքո իրականացվող քաղաքականության միջոցառումների և ֆինանսական կառավարման 
արդյունքների ցուցանիշները 
1. Քաղաքականության միջոցառումներ 
1.1. Ծառայություններ 
 

Ծրագրային  
դասիչը 

1004 ԱԾ05 

Մատուցվող ծառայության անվանումը 
Ջրային տնտեսության այլ ենթակառուցվածքների վերանորոգում 
 

Նկարագրությունը 
Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Ոռոգման համակարգերի վերականգնման հրատապ 
ծրագրի լրացուցիչ ֆինանսավորման ծրագրի համակարգում և ղեկավարում 

Քանակական Համակարգման ենթակա 
գումարը, հազ. դրամ   

  

Որակական Մշակված չէ     
Ժամկետայնության Մշակված չէ     
Մատուցվող ծառայության վրա կատարվող ծախսը (հազ. դրամ)   3,357.3 
Ծրագիրը (ծրագրերը), որի (որոնց) շրջանակներում իրականացվում է քաղաքականության միջոցառումը 
Աջակցություն ոռոգման ծառայություններին (1004) 
Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը   
Ջրամատակարարման ծառայությունների հուսալիության և մատչելիության ապահովում  
Ծառայություն մատուցողի (մատուցողների) անվանումը  
ՋՕԸ-ներ 

Ծրագրային  
դասիչը 

1072 ԱԾ08 

Մատուցվող ծառայության անվանումը 
Եվրոմիության աջակցությամբ իրականացվող Հայաստանի փոքր համայնքների ջրամատակարարման ծրագիր-
Դոնորային ֆինանսավորման ծրագիր 
 

Նկարագրությունը 
Եվրոմիության աջակցությամբ իրականացվող Հայաստանի փոքր համայնքների ջրամատակարարման ծրագիր-
Դոնորային ֆինանսավորման ծրագիր 

Քանակական  Համակարգման ենթակա 
գումարը, հազ. դրամ   
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Որակական Մշակված չէ     
Ժամկետայնության  Մշակված չէ     
Մատուցվող ծառայության վրա կատարվող ծախսը (հազ. դրամ)   6,489.4 
Ծրագիրը (ծրագրերը), որի (որոնց) շրջանակներում իրականացվում է քաղաքականության միջոցառումը 
Աջակցություն խմելու ջրի մատարարակարման և ջրահեռացման ծառայություններին (1072) 
Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը 
Ջրային համակարգի արդյունավետության բարձրացում 
Ծառայություն մատուցողի (մատուցողների) անվանումը 
Հայջրմուղկոյուղի ՓԲԸ 

Ծրագրային  
դասիչը 

1072 ԱԾ09 

Մատուցվող ծառայության անվանումը 
<<Սևանա լճի բնապահպանական ծրագրի>> շրջանակներում իրականացվող <<Ինժեներիա, նախագծում և 
պայմանագրերի վերահսկողություն>> ծրագրի շրջանակներում ՎԶԵԲ-ի դրամաշնորհային ծրագրի նախագծման 
վրահսկողություն 
 

Նկարագրությունը 
ՎԶԵԲ-ի կողմից <<Հայջրմուղկոյուղի>> ՓԲԸ-ի հիմնանորոգման նպատակով իրականացվող վարկային և 
դրամաշնորհային ծրագրերի շրջանակներում իրականացվող կապիտալ աշխատանքների նախագծում և 
վերահսկողություն, մասնավոր հատվածի ներգրավման ուղղությամբ ծառայություններ 

Քանակական  Համակարգման ենթակա 
գումարը, հազ. դրամ  

  

Որակական  Մշակված չէ     
Ժամկետայնության Մշակված չէ     
Մատուցվող ծառայության վրա կատարվող ծախսը (հազ. դրամ)   58409.4 
Ծրագիրը (ծրագրերը), որի (որոնց) շրջանակներում իրականացվում է քաղաքականության միջոցառումը 
1072 Ջրային ոլորտում վարկային և ներդրումային ծրագրերի համակարգում/ղեկավարում  
Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը      
Ջրային համակարգի արդյունավետության բարձրացում    
Ծառայություն մատուցողի (մատուցողների) անվանումը      
ՎԶԵԲ-ի գնումների ընթացակարգերի համաձայն ընտրված կազմակերպություններ 
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1.4. Ներդրումներ լիազոր կառավարման ներքո գտնվող պետական կազմակերպություններում 

Ծրագրային  
դասիչը 

1072 ԵԿ06 

Ներդրման անվանումը 
Ներդրում Հայջրմուղկոյուղի ՓԲԸ-ում (ՎԶԵԲ Սևանա լճի վարկային ծրագիր) 
 

Նկարագրությունը 
Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի աջակցությամբ իրականացվող <<Սևանա լճի բնապահպանական 
ծրագրի>> շրջանակներում իրականացվող աշխատանքներ 

Ծախսերը (հազ. դրամ)     415,099.0 

Կազմակերպությունը, որտեղ կատարվում է ներդրումը 

Հայջրմուղկոյուղի ՓԲԸ 

Ներդրման հիմնավորումը, մասնավորապես, ազդեցությունը կարողությունների վրա` 

Քանակական, որակական, 
ժամկետայնության  և այլ 
չափորոշիչների 
փոփոխության վրա  

Ներդրման արդյունքում կբարելավվեն խմելու ջրի մատակարարման և ջրահեռացման ծառայությունների որակը 

Ծախսային արդյունավետության բարելավման վրա 
Արդյունքում կկրճատվեն ընկերության ծախսերը` ի հաշիվ կորուստների կրճատման 
Ծրագիրը (ծրագրերը), որի (որոնց) շրջանակներում իրականացվում է քաղաքականության միջոցառումը 
Աջակցություն խմելու ջրի մատակարարման և ջրահեռացման ծառայություններին  
Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը 
Ջրային համակարգերի արդյունավետության բարձրացում 
        
1.6. Հանրության կողմից օգտագործվող ոչ ֆինանսական ակտիվներ    
        
1.6.1. Հանրության կողմից օգտագործվող ոչ ֆինանսական ակտիվներ    
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Ծրագրային  
դասիչը 

1072 ՎՏ03 

Վարկի անվանումը 
Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող ՀՀ Շիրակի /Գյումրի/ մարզի 
ջրամատակարարման և ջրահեռացման  համակարգերի վերականգնման վարկային ծրագիր՝ երկրորդ փուլ 
 

Նկարագրությունը 
Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող ՀՀ Շիրակի /Գյումրի/ մարզի 
ջրամատակարարման և ջրահեռացման  համակարգերի վերականգնման վարկային / երկրորդ փուլ/ ծրագրի 
շրջանակներում Շիրակ-ջրմուղկոյուղի ՓԲԸ-ի համակարգի հիմնանորոգման նպատակող տրամադրվող ենթավարկ  

Քանակական Վարկավորվող ընկերությունների 
քանակը   

  
Գումարը (հազ. դրամ)   (1588.2) 
Ընտրության չափանիշները      
Շիրակ-ջրմուղկոյուղի ՓԲԸ` ՀՀ և KFW բանկի միջև կնքվածվարկային  համաձայնագրի համաձայն  
Ծրագիրը (ծրագրերը), որի (որոնց) շրջանակներում իրականացվում է քաղաքականության միջոցառումը  
Աջակցություն խմելու ջրի մատակարարման և ջրահեռացման ծառայություններին  
Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը 
Ջրային համակարգի արդյունավետության բարձրացում 

Ծրագրային  
դասիչը 

1072 ՎՏ06 

Վարկի անվանումը 
Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Համայնքային ջրամատակարարման և ջրահեռացման 
վարկային ծրագիր 
 

Նկարագրությունը 
Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Համայնքային ջրամատակարարման և ջրահեռացման 
վարկային ծրագիր շրջանակներում <<Հայջրմուղկոյուղի>> համակարգի հիմնանորոգում 

Քանակական Վարկավորվող ընկերությունների 
քանակը 

  
  

Գումարը (հազ. դրամ)   16786.1  
Ընտրության չափանիշները     
<<Հայջրմուղկոյուղի>> ՓԲԸ` ՀՀ և Համաշխարհային բանկի միջև կնքված վարկային  համաձայնագրի համաձայն  
Ծրագիրը (ծրագրերը), որի (որոնց) շրջանակներում իրականացվում է քաղաքականության միջոցառումը  
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Աջակցություն խմելու ջրի մատակարարման և ջրահեռացման ծառայություններին  
Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը 
Ջրային համակարգի արդյունավետության բարձրացում 

Ծրագրային  
դասիչը 

1072 ՎՏ07 

Վարկի անվանումը 
Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Համայնքային ջրամատակարարման և ջրահեռացման 
ծրագիր լրացուցիչ ֆինանսավորման վարկային ծրագիր 
 

Նկարագրությունը 
Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Համայնքային ջրամատակարարման և ջրահեռացման 
ծրագիր լրացուցիչ ֆինանսավորման վարկային ծրագիր շրջանակներում <<Հայջրմուղկոյուղի>> համակարգի 
հիմնանորոգում 

Քանակական Վարկավորվող ընկերությունների 
քանակը 

    

Գումարը (հազ. դրամ)   520077.7  
Ընտրության չափանիշները     
<<Հայջրմուղկոյուղի>> ՓԲԸ` ՀՀ և Համաշխարհային բանկի միջև կնքված վարկային  համաձայնագրի համաձայն  
Ծրագիրը (ծրագրերը), որի (որոնց) շրջանակներում իրականացվում է քաղաքականության միջոցառումը  
Աջակցություն խմելու ջրի մատակարարման և ջրահեռացման ծառայություններին  
Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը 
Ջրային համակարգի արդյունավետության բարձրացում 

 
 

  ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 
ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ  ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ 

               ՂԵԿԱՎԱՐ              Դ. ՍԱՐԳՍՅԱՆ 


