
            Հավելված N 2 
                     ՀՀ կառավարության 2021 թվականի 

                    սեպտեմբերի 16-ի N 1523-Ն որոշման 
 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2020 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 30-Ի N 2215-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ  
NN 3  ԵՎ 4 ՀԱՎԵԼՎԱԾՆԵՐՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ   

        
       (հազ. դրամ) 

 Գործառական 
դասիչը  Ծրագրային 

դասիչը  Բյուջետային ծախսերի գործառական դասակարգման բաժինների, 
խմբերի և դասերի, բյուջետային ծրագրերի, միջոցառումների 

բյուջետային հատկացումների գլխավոր կարգադրիչների 
անվանումները 

Ցուցանիշների փոփոխությունը 
(ավելացումները նշված են 

դրական նշանով, իսկ 
նվազեցումները` փակագծերում) 
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 ԸՆԴԱՄԵՆԸ                    -                            -    
01  ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԲՆՈՒՅԹԻ ՀԱՆՐԱՅԻՆ 

ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 
(1,365.6) (14,778.3) 

 այդ թվում`   

03  Ընդհանուր բնույթի ծառայություններ (1,365.6) (14,778.3) 
 այդ թվում`   

01  Աշխատակազմի (կադրերի) գծով ընդհանուր բնույթի 
ծառայություններ (1,365.6) (14,778.3) 

   այդ թվում`   
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   ՀՀ արդարադատության նախարարություն (1,365.6) (14,778.3) 

   այդ թվում`   

  1052 
  Քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցում 14,504.4 14,504.4 

  այդ թվում՝   
  11001 Քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցման 

ծառայությունների տրամադրում 
14,504.4 14,504.4 

   այդ թվում` ըստ կատարողների   

   ՀՀ  արդարադատության նախարարություն 14,504.4 14,504.4 
   այդ թվում` բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական 

դասակարգման հոդվածներ 
  

   ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾԱԽՍԵՐ 14,504.4 14,504.4 
   ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ 14,504.4 14,504.4 
  ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՆՊԱՍՏՆԵՐ ԵՎ ԿԵՆՍԱԹՈՇԱԿՆԵՐ 14,504.4 14,504.4 
  Սոցիալական օգնության դրամական արտահայտությամբ 

նպաստներ (բյուջեից) 
14,504.4 14,504.4 

       - Այլ նպաստներ բյուջեից  14,504.4 14,504.4 
01        Օրենսդիր և գործադիր  մարմիններ, պետական կառավարում, 

ֆինանսական և հարկաբյուջետային հարաբերություններ, 
արտաքին հարաբերություններ 

(14,504.4) (14,504.4) 

     այդ թվում`   

01    Օրենսդիր և  գործադիր մարմիններ, պետական կառավարում 
(14,504.4) (14,504.4) 

   այդ թվում`   

   ՀՀ արդարադատության նախարարություն (14,504.4) (14,504.4) 
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   այդ թվում`   

1057    Արդարադատության ոլորտում քաղաքականության  մշակում, 
ծրագրերի համակարգում, խորհրդատվության և մոնիթորինգի 
իրականացում 

(15,870.0) (29,282.7) 

այդ թվում՝   

11001  Արդարադատության ոլորտում քաղաքականության, 
խորհրդատվության, մոնիթորինգի, գնման և աջակցության 
իրականացում 

(15,870.0) (29,282.7) 

 այդ թվում` ըստ կատարողների   

 ՀՀ  արդարադատության նախարարություն (15,870.0) (29,282.7) 
 այդ թվում` բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական 
դասակարգման հոդվածներ 

  

 ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾԱԽՍԵՐ (15,870.0) (29,282.7) 
 ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ (15,870.0) (29,282.7) 
 ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ  ԵՎ   ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ  ՁԵՌՔԲԵՐՈՒՄ (15,870.0) (29,282.7) 
 Շարունակական ծախսեր 1,500.0 2,500.0 
 - Կապի ծառայություններ 1,500.0 2,500.0 
 Պայմանագրային այլ ծառայությունների ձեռքբերում (15,577.3) (29,990.0) 
 - Համակարգչային ծառայություններ (15,577.3) (29,990.0) 
 Նյութեր (Ապրանքներ) (1,792.7) (1,792.7) 
 - Գրասենյակային նյութեր և հագուստ (1,792.7) (1,792.7) 

09          ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ 1,365.6 14,778.3 
         այդ թվում`   
  05      Ըստ մակարդակների չդասակարգվող կրթություն 1,365.6 14,778.3 
         այդ թվում`   
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    02    Լրացուցիչ կրթություն 1,365.6 14,778.3 
         այդ թվում`   

         ՀՀ արդարադատության նախարարություն 1,365.6 14,778.3 
         այդ թվում`   

      1149 
  

 Արդարադատության համակարգի աշխատակիցների 
վերապատրաստում և հատուկ ուսուցում 

1,365.6 14,778.3 

       այդ թվում`   
      11001  Մասնագիտական վերապատրաստում անցնող ունկնդիրներին 

կրթաթոշակի տրամադրում 
1,365.6 14,778.3 

       այդ թվում` ըստ կատարողների   

       ՀՀ  արդարադատության նախարարություն 1,365.6 14,778.3 
       այդ թվում` բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական 

դասակարգման հոդվածներ 
  

       ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾԱԽՍԵՐ 1,365.6 14,778.3 
       ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ 1,365.6 14,778.3 
       ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ  ՆՊԱՍՏՆԵՐ ԵՎ ԿԵՆՍԱԹՈՇԱԿՆԵՐ 1,365.6 14,778.3 
       Սոցիալական օգնության դրամական արտահայտությամբ 

նպաստներ (բյուջեից) 
1,365.6 14,778.3 

           - Կրթական, մշակութային և սպորտային նպաստներ բյուջեից 1,365.6 14,778.3 
 
 
 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 
  ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ 
                 ՂԵԿԱՎԱՐ                                                                Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 
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