
    Հավելված N 2 
                           ՀՀ կառավարության 2022 թվականի 

                          սեպտեմբերի 16-ի N   1440  - 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) 
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 ինն ամիս տարի 

           ԸՆԴԱՄԵՆԸ 0.0 0.0 
 02          ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ (62,316.3) (62,316.3) 
           այդ թվում`   
   01        Ռազմական պաշտպանություն (62,316.3) (62,316.3) 
           այդ թվում`   
     01      Ռազմական պաշտպանություն (62,316.3) (62,316.3) 
           այդ թվում`   
           ՀՀ  պաշտպանության  նախարարություն (62,316.3) (62,316.3) 
           այդ թվում`     
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       1169    ՀՀ պաշտպանության ապահովում (62,316.3) (62,316.3) 
           այդ թվում`   
         11001  Ռազմական կարիքների բավարարում (62,316.3) (62,316.3) 
          այդ թվում` ըստ կատարողների   
           ՀՀ  պաշտպանության  նախարարություն (62,316.3) (62,316.3) 
          այդ թվում` բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական 

դասակարգման հոդվածներ   
          ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ ԾԱԽՍԵՐ (62,316.3) (62,316.3) 
          ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ (62,316.3) (62,316.3) 
           ԱՅԼ  ԾԱԽՍԵՐ  (62,316.3) (62,316.3) 
           -  Այլ ծախսեր (62,316.3) (62,316.3) 

03          ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԿԱՐԳ,  ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԴԱՏԱԿԱՆ 
ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆ 62,316.3 62,316.3 

           այդ թվում`   
   01        Հասարակական կարգ և անվտանգություն (342,135.5) (439,277.4) 
           այդ թվում`   
     01      Ոստիկանություն (342,135.5) (439,277.4) 
           այդ թվում`   
           Ոստիկանություն (342,135.5) (439,277.4) 
           այդ թվում`   

  

     1158    Ոստիկանության ոլորտի քաղաքականության մշակում, 
կառավարում, կենտրոնացված միջոցառումներ, մոնիթորինգ և 
վերահսկողություն (342,135.5) (439,277.4) 

           այդ թվում`   

  
      11004  Պետական պահպանության ծառայություններ մատուցող ՀՀ 

ոստիկանության ստորաբաժանումների կարիքի բավարարում (342,135.5) (439,277.4) 

          այդ թվում` ըստ կատարողների     
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          ՀՀ ոստիկանություն (342,135.5) (439,277.4) 

  
        այդ թվում` բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական 

դասակարգման հոդվածներ   
          ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ ԾԱԽՍԵՐ (342,135.5) (439,277.4) 
          ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ (342,135.5) (439,277.4) 
          ԱՇԽԱՏԱՎԱՐՁԻ ՎԱՐՁԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆ    (342,135.5) (439,277.4) 
           Դրամով վճարվող աշխատավարձեր և հավելավճարներ (342,135.5) (439,277.4) 
           - Աշխատողների աշխատավարձեր և հավելավճարներ (302,541.0) (399,682.9) 

  
         - Պարգևատրումներ, դրամական խրախուսումներ և հատուկ 

վճարներ (39,594.5) (39,594.5) 

  02        Փրկարար  ծառայություն (17,191.1) (51,573.3) 
           այդ թվում`   
     01      Փրկարար ծառայություն (17,191.1) (51,573.3) 
           այդ թվում`   
           ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարություն   
           այդ թվում`   

  

     1112    Արտակարգ իրավիճակների բնագավառի պետական 
քաղաքականության մշակում, ծրագրերի համակարգում և 
մոնիթորինգ (17,191.1) (51,573.3) 

           այդ թվում`   

  

       11001  Արտակարգ իրավիճակների բնագավառում քաղաքականության 
մշակում, խորհրդատվական ծառայությունների տրամադրում և 
մոնիթորինգի իրականացում (17,191.1) (51,573.3) 

           այդ թվում` ըստ կատարողների   
           ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարություն (17,191.1) (51,573.3) 

  
         այդ թվում` բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական 

դասակարգման հոդվածներ     
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           ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ ԾԱԽՍԵՐ (17,191.1) (51,573.3) 
           ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ (17,191.1) (51,573.3) 
           ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՎԱՐՁԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆ (17,191.1) (51,573.3) 
           Դրամով վճարվող աշխատավարձեր և հավելավճարներ (17,191.1) (51,573.3) 
           - Աշխատողների աշխատավարձեր և հավելավճարներ (17,191.1) (51,573.3) 
  05        Կալանավայրեր (35,410.8) (35,410.8) 
           այդ թվում`     
     01      Կալանավայրեր (35,410.8) (35,410.8) 
           այդ թվում`     
          ՀՀ  արդարադատության նախարարություն (35,410.8) (35,410.8) 
           այդ թվում`     
       1120    Քրեակատարողական ծառայություններ (35,410.8) (35,410.8) 
           այդ թվում`     
         11001  Քրեակատարողական ծառայություններ (35,410.8) (35,410.8) 
           այդ թվում` ըստ կատարողների     

  
         ՀՀ արդարադատության նախարարության քրեակատարողական 

ծառայություն 
(35,410.8) (35,410.8) 

  
         այդ թվում` բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական 

դասակարգման հոդվածներ     
           ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ ԾԱԽՍԵՐ (35,410.8) (35,410.8) 
           ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ (35,410.8) (35,410.8) 
           ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՎԱՐՁԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆ (35,410.8) (35,410.8) 
           Դրամով վճարվող աշխատավարձեր և հավելավճարներ (35,410.8) (35,410.8) 
           - Աշխատողների աշխատավարձեր և հավելավճարներ (28,771.3) (28,771.3) 
           - Պարգևատրումներ, դրամական խրախուսումներ և հատուկ վճարներ (6,639.5) (6,639.5) 

  04        Դատախազություն 31,859.2 95,577.8 
           այդ թվում`   
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     01      Դատախազություն 31,859.2 95,577.8 
           այդ թվում`   
           Դատախազություն   
           այդ թվում`   

      1087    Դատավարական ղեկավարում և դատախազական հսկողություն 31,859.2 95,577.8 
           այդ թվում`   

        11001  Քրեական հետապնդման, դատավարական ղեկավարման և 
դատախազական հսկողության ծառայությունների տրամադրում 

31,859.2 95,577.8 

          այդ թվում` ըստ կատարողների   
          ՀՀ դատախազություն 31,859.2 95,577.8 

          այդ թվում` բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական 
դասակարգման հոդվածների   

           ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ ԾԱԽՍԵՐ 31,859.2 95,577.8 
           ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ 31,859.2 95,577.8 
           ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՎԱՐՁԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆ 31,859.2 95,577.8 
           Դրամով վճարվող աշխատավարձեր և հավելավճարներ 31,859.2 95,577.8 
           - Աշխատողների աշխատավարձեր և հավելավճարներ 24,877.9 74,633.8 
           - Պարգևատրումներ, դրամական խրախուսումներ և հատուկ վճարներ 6,981.3 20,944.0 
  07       Նախաքննություն 425,194.5 493,000.0 
           այդ թվում`   
    01     Նախաքննություն 425,194.5 493,000.0 
           այդ թվում`   
          ՀՀ քննչական կոմիտե 425,194.5 493,000.0 
           այդ թվում`     
      1180   ՀՀ քննչական ծառայություններ 425,194.5 493,000.0 
           այդ թվում`   
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        11001 Քրեական գործերով վարույթի իրականացում  425,194.5 493,000.0 
           այդ թվում` ըստ կատարողների   
          ՀՀ քննչական կոմիտե 425,194.5 493,000.0 
        

   այդ թվում` բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական 
դասակարգման հոդվածներ   

           ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ ԾԱԽՍԵՐ 425,194.5 493,000.0 
           ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ 425,194.5 493,000.0 
          ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՎԱՐՁԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆ 422,473.9 487,953.5 
          Դրամով վճարվող աշխատավարձեր և հավելավճարներ 422,473.9 487,953.5 
           - Աշխատողների աշխատավարձեր և հավելավճարներ 330,677.9 381,028.1 
           - Պարգևատրումներ, դրամական խրախուսումներ և հատուկ վճարներ 91,796.0 106,925.4 
          ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՆՊԱՍՏՆԵՐ ԵՎ ԿԵՆՍԱԹՈՇԱԿՆԵՐ 2,720.6 5,046.5 
        

  
Սոցիալական օգնության դրամական արտահայտությամբ նպաստներ 
(բյուջեից)  2,720.6 5,046.5 

           -Այլ նպաստներ բյուջեից 2,720.6 5,046.5 
 
 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 
  ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ 

                         ՂԵԿԱՎԱՐ           Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 
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