
     Հավելված N 2 
                           ՀՀ կառավարության 2022 թվականի 

                          սեպտեմբերի 16-ի N 1430-Ն որոշման 
 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2021 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 23-Ի N 2121-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ  
NN 3 ԵՎ 4 ՀԱՎԵԼՎԱԾՆԵՐՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ  ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐԸ 

       
(հազ. դրամ) 

 
Գործառական 

դասիչը 
 Ծրագրային 

դասիչը 

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

բյուջետային հատկացումների գլխավոր կարգադրիչների անվանումները 

Ցուցանիշների փոփոխությունը 
(ավելացումները նշված են 

դրական նշանով, իսկ 
նվազեցումները՝ փակագծերում) 
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 ինն ամիս տարի 

           ԸՆԴԱՄԵՆԸ                  -                      -     
    

 
    այդ թվում`     

03 
  

  
     ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԿԱՐԳ, ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԴԱՏԱԿԱՆ 

ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆ 
(65,221.0) (69,859.1) 

    
 

  
 

 այդ թվում`     
  05        Կալանավայրեր (65,221.0) (69,859.1) 
     այդ թվում`     
    01  Կալանավայրեր (65,221.0) (69,859.1) 
       այդ թվում`     
           ՀՀ արդարադատության նախարարություն (65221.0) (69859.1) 
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         այդ թվում`     
      1120    Քրեակատարողական ծառայություններ (65221.0) (69859.1) 
         այդ թվում`     
        11001  Քրեակատարողական ծառայություններ (65221.0) (69859.1) 
          այդ թվում՝     
          ՀՀ արդարադատության նախարարություն     
           այդ թվում` բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման 

հոդվածներ (65221.0) (69859.1) 

          ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ ԾԱԽՍԵՐ (65221.0) (69859.1) 
           ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ (65221.0) (69859.1) 
           ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ  ԵՎ  ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ  ՁԵՌՔԲԵՐՈՒՄ (65221.0) (69859.1) 
           Պայմանագրային այլ ծառայությունների ձեռքբերում (65221.0) (69859.1) 
           - Կենցաղային և հանրային սննդի ծառայություններ (65221.0) (69859.1) 

09          ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ 65,221.0 69,859.1 
           այդ թվում`     

  05        Ըստ մակարդակների չդասակարգվող կրթություն 65,221.0 69,859.1 
         այդ թվում`     
    01      Արտադպրոցական դաստիարակություն 63,721.0 63,721.0 
           այդ թվում`     

          ՀՀ արդարադատության նախարարություն 63,721.0 63,721.0 
           այդ թվում`     

      1120    Քրեակատարողական ծառայություններ 63,721.0 63,721.0 
          այդ թվում՝     
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        11005  Իրավախախտում կատարած անձանց գեղագիտական դաստիարակության 
և կրթական ծրագրերի իրականացում՝ առանց տարիքային սահմանա-
փակման  

63,721.0 63,721.0 

           այդ թվում` ըստ կատարողների     
          ՀՀ   արդարադատության նախարարություն 63,721.0 63,721.0 
           այդ թվում` բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման 

հոդվածներ 
    

          ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ ԾԱԽՍԵՐ 63,721.0 63,721.0 
           ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ 63,721.0 63,721.0 
           ԴՐԱՄԱՇՆՈՐՀՆԵՐ 63,721.0 63,721.0 
           Ընթացիկ դրամաշնորհներ պետական հատվածի այլ մակարդակներին 63,721.0 63,721.0 
           - Ընթացիկ դրամաշնորհներ պետական և համայնքային ոչ առևտրային 

կազմակերպություններին 
63,721.0 63,721.0 

    02      Լրացուցիչ կրթություն 1,500.0 6,138.1 
           այդ թվում`     

          ՀՀ արդարադատության նախարարություն 1,500.0 6,138.1 
           այդ թվում`     

      1149 
   Արդարադատության համակարգի աշխատակիցների 

վերապատրաստում և հատուկ ուսուցում 1,500.0 6,138.1 

          այդ թվում՝     
        11002  Դատավորների, դատախազների, դատավորների ու դատախազների  

թեկնածուների ցուցակում գտնվող անձանց, դատական ծառայողների, 
դատախազության աշխատակազմում ծառայողների, դատական 
կարգադրիչների վերապատրաստման և հատուկ ուսուցման ծառայություններ 

0.0 1,872.0 

           այդ թվում` ըստ կատարողների     
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          ՀՀ  արդարադատության նախարարություն 0.0 1,872.0 
           այդ թվում` բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման 

հոդվածներ 
    

          ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ ԾԱԽՍԵՐ 0.0 1,872.0 
           ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ 0.0 1,872.0 
           ԴՐԱՄԱՇՆՈՐՀՆԵՐ 0.0 1,872.0 
           Ընթացիկ դրամաշնորհներ պետական հատվածի այլ մակարդակներին 0.0 1,872.0 
           - Ընթացիկ դրամաշնորհներ պետական և համայնքային ոչ առևտրային 

կազմակերպություններին 0.0 1,872.0 

        12001  Մասնագիտական վերապատրաստում անցնող ունկնդիրներին 
կրթաթոշակի տրամադրում 1,500.0 4,266.1 

           այդ թվում` ըստ կատարողների     
          ՀՀ   արդարադատության նախարարություն 1,500.0 4,266.1 
           այդ թվում` բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման 

հոդվածներ 
    

          ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ ԾԱԽՍԵՐ 1,500.0 4,266.1 
           ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ 1,500.0 4,266.1 
           ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՆՊԱՍՏՆԵՐ ԵՎ ԿԵՆՍԱԹՈՇԱԿՆԵՐ 1,500.0 4,266.1 
           Սոցիալական օգնության դրամական արտահայտությամբ նպաստներ 

(բյուջեից) 1,500.0 4,266.1 

           - Կրթական, մշակութային և սպորտային նպաստներ բյուջեից 1,500.0 4,266.1 
 
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 
  ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ 
                 ՂԵԿԱՎԱՐ           Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 
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