
     Հավելված N 2 
                           ՀՀ կառավարության 2022 թվականի 

                          սեպտեմբերի 16-ի N  1438   - Ն  որոշման 
 

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

 
       (հազ. դրամ) 

 Գործառական 
դասիչը 

Ծրագրային 
դասիչը  Բյուջետային հատկացումների գլխավոր կարգադրիչների, 

ծրագրերի, միջոցառումների և միջոցառումները կատարող 
պետական մարմինների անվանումները 

Ցուցանիշների փոփոխությունը 
(ավելացումները նշված են 

դրական նշանով, իսկ 
նվազեցումները` փակագծերում) 

բա
ժի

նը
 

խ
ու

մբ
ը 

դա
սը

 

ծր
ա

գի
րը

 

մի
ջո

ցա
- 

ռո
ւմ

ը 

 ինն ամիս տարի 

           ԸՆԴԱՄԵՆԸ 0.0  0.0  
01 

  
  

     ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԲՆՈՒՅԹԻ ՀԱՆՐԱՅԻՆ 
ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

19,384.0 19,384.0 

         այդ թվում`     
06        Ընդհանուր բնույթի հանրային ծառայություններ (այլ դասերին 

չպատկանող) 
19,384.0 19,384.0 

       այդ թվում`     
01      Ընդհանուր բնույթի հանրային ծառայություններ (այլ դասերին 

չպատկանող) 
19,384.0 19,384.0 

     այդ թվում`     
     Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողով 19,384.0 19,384.0 
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     այդ թվում`     
1181    Կոռուպցիայի կանխարգելման համակարգի զարգացման 

ապահովում 
19,384.0 19,384.0 

 այդ թվում`     
11001  Կոռուպցիայի կանխարգելում և բարեվարքության համակարգի 

զարգացում 
19,384.0 19,384.0 

 այդ թվում` ըստ կատարողների     
 Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողով 19,384.0 19,384.0 
 այդ թվում` բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական 
դասակարգման հոդվածներ 

    

 ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ ԾԱԽՍԵՐ 19,384.0 19,384.0 
 ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ 19,384.0 19,384.0 
 ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ  ԵՎ   ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ  ՁԵՌՔԲԵՐՈՒՄ 19,384.0 19,384.0 

 Պայմանագրային այլ ծառայությունների ձեռքբերում 19,384.0 19,384.0 
 - Կառավարչական ծառայություններ 19,384.0 19,384.0 

08         ՀԱՆԳԻՍՏ, ՄՇԱԿՈՒՅԹ ԵՎ ԿՐՈՆ (10,084.0) (10,084.0) 
 այդ թվում`     

04   Կրոնական և հասարակական  այլ ծառայություններ (10,084.0) (10,084.0) 
 այդ թվում`     

02 Քաղաքական կուսակցություններ, հասարակական 
կազմակերպություններ, արհմիություններ (10,084.0) (10,084.0) 

 այդ թվում`     
ՀՀ Ազգային ժողով (10,084.0) (10,084.0) 
 այդ թվում`     

1024 ՀՀ Ազգային ժողովի լիազորությունների իրականացման 
ապահովում (10,084.0) (10,084.0) 
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12002  Աջակցություն կուսակցություններին և կուսակցությունների 
դաշինքներին (10,084.0) (10,084.0) 

 այդ թվում` ըստ կատարողների     
 ՀՀ Ազգային ժողով (10,084.0) (10,084.0) 

 այդ թվում` բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական 
դասակարգման հոդվածներ 

    

 ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ ԾԱԽՍԵՐ (10,084.0) (10,084.0) 
 ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ (10,084.0) (10,084.0) 
 ԱՅԼ  ԾԱԽՍԵՐ (10,084.0) (10,084.0) 
 Նվիրատվություններ ոչ կառավարչական (հասարակական) 
կազմակերպություններին 

(10,084.0) (10,084.0) 

 - Նվիրատվություններ այլ շահույթ չհետապնդող 
կազմակերպություններին 

(10,084.0) (10,084.0) 

 11 
         ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԲԱԺԻՆՆԵՐԻՆ ՉԴԱՍՎՈՂ ՊԱՀՈՒՍՏԱՅԻՆ 

ՖՈՆԴԵՐ (9,300.0) (9,300.0) 

         այդ թվում`     
 01        ՀՀ կառավարության և համայնքների պահուստային ֆոնդ (9,300.0) (9,300.0) 

       այդ թվում`     
 01      ՀՀ կառավարության պահուստային ֆոնդ (9,300.0) (9,300.0) 

     այդ թվում`     
 

1139 
   ՀՀ կառավարության պահուստային ֆոնդ (9,300.0) (9,300.0) 
   այդ թվում`     

 11001  ՀՀ կառավարության պահուստային ֆոնդ (9,300.0) (9,300.0) 
այդ թվում` ըստ կատարողների     
 ՀՀ կառավարություն (9,300.0) (9,300.0) 
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այդ թվում` բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական 
դասակարգման հոդվածների 

    

 ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ ԾԱԽՍԵՐ (9,300.0) (9,300.0) 
 ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ (9,300.0) (9,300.0) 
 ԱՅԼ  ԾԱԽՍԵՐ (9,300.0) (9,300.0) 
Պահուստային միջոցներ (9,300.0) (9,300.0) 

 
 
 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 
  ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ 

                       ՂԵԿԱՎԱՐ           Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 
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