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      Հավելված N 1 
  ՀՀ   կառավարության  2012   թվականի 

                   սեպտեմբերի 27-ի  N 1218  -  Ն որոշման 
 
 
 
 
 

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2012  ԹՎԱԿԱՆԻ  ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ 
ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԻ N 1 ՀԱՎԵԼՎԱԾՈՒՄ 
ԿԱՏԱՐՎՈՂ   ՎԵՐԱԲԱՇԽՈՒՄԸ   ԵՎ   ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ   ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 
ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2011 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 22-Ի N 1919-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ 

        N 5 ՀԱՎԵԼՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 
 
 

     (հազ.դրամ) 
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Բյուջետային ծախսերի գործառական 
դասակարգման բաժինների, խմբերի և դասերի, 

բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական 
դասակարգման հոդվածների, ֆինանսավորվող 
ծրագրերի և դրանք իրականացնող մարմինների 

անվանումները 
  

Ցուցանիշների փոփոխությունը 
(ավելացումները նշված են 

դրական նշանով, իսկ 
նվազեցումները` 
փակագծերում) 

 ինն  
ամիս   տարի  

 

1 2 3 4 5 6 
      ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ ԾԱԽՍԵՐ - - 
      այդ թվում`   
09     ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ - - 
      այդ թվում`   

  
03 

  
Նախնական մասնագիտական (արհեստագոր-
ծական) և միջին մասնագիտական կրթություն - - 

      այդ թվում`   

    
01 Նախնական մասնագիտական 

(արհեստագործական) կրթություն - - 

      
01. Նախնական մասնագիտական 
(արհեստագործական) կրթություն - - 

      - ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն - 21,037.0 
      այդ թվում՝   
      Ընդհանուր բնույթի այլ ծառայություններ - 21,037.0 
       - ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարություն - (21,037.0) 
      այդ թվում՝   
      Ընդհանուր բնույթի այլ ծառայություններ - (21,037.0) 

      

02. Նախնական մասնագիտական (արհեստագոր-
ծական) կրթություն ստացող ուսանողների 
կրթաթոշակ - - 
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      - ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն - 5,190.0 

      
Կրթական, մշակութային և սպորտային 
նպաստներ բյուջեից - 5,190.0 

       - ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարություն - (5,190.0) 

      
Կրթական, մշակութային և սպորտային 
նպաստներ բյուջեից - (5,190.0) 

    02 Միջին մասնագիտական կրթություն - - 

      
01. Միջին մասնագիտական կրթության գծով 
ուսանողական նպաստների տրամադրում - - 

      - ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն - 113,600.6 
      այդ թվում՝   
      Այլ նպաստներ բյուջեից - 113,600.6 
       - ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարություն - (102,910.8) 
      այդ թվում`   
      Այլ նպաստներ բյուջեից - (102,910.8) 

      
 - ՀՀ էներգետիկայի և բնական պաշարների 
նախարարություն - (10,689.8) 

      այդ թվում`     
      Այլ նպաստներ բյուջեից - (10,689.8) 

      
02. Միջին մասնագիտական կրթություն ստացող 
ուսանողների կրթաթոշակ - - 

       - ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն - 11,580.9 
      այդ թվում`   

      
Կրթական, մշակութային և սպորտային 
նպաստներ բյուջեից - 11,580.9 

       - ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարություն - (10,289.0) 
      այդ թվում`   

      
Կրթական, մշակութային և սպորտային 
նպաստներ բյուջեից - (10,289.0) 

      
- ՀՀ էներգետիկայի և բնական պաշարների 
նախարարություն - (1,291.9) 

      այդ թվում`   

      
Կրթական, մշակութային և սպորտային 
նպաստներ բյուջեից - (1,291.9) 

 
 
 
 
 

  ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 
ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ  ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ 

             ՂԵԿԱՎԱՐ         Դ. ՍԱՐԳՍՅԱՆ 
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            Հավելված N 2 
      ՀՀ   կառավարության  2012   թվականի 

                   սեպտեմբերի 27-ի  N 1218  -  Ն որոշման 
 
 
 
 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2011 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 22-Ի N 1919-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ  
N 11 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ N 11.14 ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆԸ 

 
 

Չափորոշիչներ 

Ցուցանիշների փոփոխությունը  
(նվազեցումները նշված են փակագծերում) 

ոչ ֆինանսական  
ցուցանիշներ 

ֆինանսական  
ցուցանիշներ 

ինն  
ամիս 

տարի ինն  
ամիս 

տարի 

 

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

ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարություն 
1. Քաղաքականության միջոցառումներ 
1.1. Ծառայություններ 
 

Ծրագրային 
դասիչը 

 Անվանումը 
Նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) կրթություն (գյուղատնտեսության ոլորտ) 
 
Նկարագրությունը 
Նախնական մասնագիտական կրթությամբ գյուղատնտեսության ոլորտի մասնագետների պատրաստում  

1045 ԱԾ10 

Քանակական  
Նախնական մասնագիտական կրթություն ստացող 
ուսանողների թիվը  (224) X X 
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Որակական  Մշակված չէ   X X 
Ժամկետայնության  Մշակված չէ   X X 
Մատուցվող ծառայության վրա կատարվող ծախսը (հազ. դրամ)  X X  (21,037.0) 
Ծրագիրը (ծրագրերը), որի (որոնց) շրջանակներում իրականացվում է քաղաքականության միջոցառումը  
1045   Նախնական (արհեստագործական) և միջին մասնագիտական կրթության ծրագիր 
Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը           
Աշխատաշուկայի արդի պահանջներին համապատասխան տեխնիկական հմտություններ և կարողություններ, ինչպես նաև միջին մասնագիտական 
որակավորում ունեցող մասնագետների պատրաստում 
Ծառայություն մատուցողի (մատուցողների) անվանումը (անվանումները) 
Գյուղատնտեսական քոլեջ 
 
1.2. Տրանսֆերտներ  
  

Ծրագրային 
դասիչը 

 Անվանումը  
Նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) կրթություն ստացող ուսանողների կրթաթոշակ 
(գյուղատնտեսության ոլորտ)  
 

Նկարագրությունը  
Նախնական մասնագիտական կրթություն ստացող ուսանողների կրթաթոշակներ  

1045 
  

ԾՏ09 
  

Շահառուների քանակը Նախնական մասնագիտական կրթություն ստացող 
ուսանողներ, ուսանող - (224) X X 

Գումարը (հազ. դրամ) X X - (5,190.0) 

Տրանսֆերտի վճարման հաճախականությունը  ամսական X X 
Շահառուների ընտրության չափանիշները          
Մասիսի և Գորիսի պետական գյուղատնտեսական քոլեջներում պետպատվերով նախնական մասնագիտական կրթություն ստացող բոլոր ուսանողներ 
Ծրագիրը (ծրագրերը), որի (որոնց) շրջանակներում իրականացվում է քաղաքականության միջոցառումը 
1045   Նախնական (արհեստագործական) և միջին մասնագիտական կրթության ծրագիր  
Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը           
Աշխատաշուկայի արդի պահանջներին համապատասխան տեխնիկական հմտություններ և կարողություններ, ինչպես նաև միջին մասնագիտական 
որակավորում ունեցող մասնագետների պատրաստում 
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Ծրագրային 
դասիչը 

 Անվանումը  
Միջին մասնագիտական կրթության գծով ուսանողական նպաստներ (գյուղատնտեսության ոլորտ) 
 

Նկարագրությունը  
Միջին մասնագիտական կրթության գծով ուսանողական նպաստների տրամադրում 

1045 
  

ԾՏ13 
  

Շահառուների քանակը 
  

Պետպատվերով միջին մասնագիտական 
կրթություն ստացող ուսանողների թիվը, 
ուսանող - (585) X X 

Գումարը (հազ. դրամ) X X - (102,910.8) 

Տրանսֆերտի վճարման հաճախականությունը  ամսական X X 
Շահառուների ընտրության չափանիշները         
Պետպատվերով միջին մասնագիտական կրթություն ստացող ուսանողներ՝ գյուղատնտեսական պետական քոլեջ ՊՈԱԿ-ներում 
Ծրագիրը (ծրագրերը), որի (որոնց) շրջանակներում իրականացվում է քաղաքականության միջոցառումը  
1045    Նախնական (արհեստագործական) և միջին մասնագիտական կրթության ծրագիր 

Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը           
Աշխատաշուկայի արդի պահանջներին համապատասխան տեխնիկական հմտություններ և կարողություններ, ինչպես նաև միջին մասնագիտական 
որակավորում ունեցող մասնագետների պատրաստում 

Ծրագրային  
դասիչը 

Անվանումը  
Միջին մասնագիտական կրթություն ստացող ուսանողների կրթաթոշակ (գյուղատնտեսության ոլորտ)  
 

Նկարագրությունը 
Միջին մասնագիտական կրթություն ստացող ուսանողների կրթաթոշակներ  

  
1045 
  

  
ԾՏ14 
  

Շահառուների քանակը 
  

Պետպատվերով միջին մասնագիտական 
կրթություն ստացող ուսանողների թիվը, 
ուսանող - (410) X X 

Գումարը (հազ. դրամ) X X - (10,289.0) 

Տրանսֆերտի վճարման հաճախականությունը  ամսական X X 

Շահառուների ընտրության չափանիշները         

Պետպատվերով միջին մասնագիտական կրթություն ստացող ուսանողներ գյուղատնտեսական պետական քոլեջ ՊՈԱԿ-ներում 
Ծրագիրը (ծրագրերը), որի (որոնց) շրջանակներում իրականացվում է քաղաքականության միջոցառումը  
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1045     Նախնական (արհեստագործական) և միջին մասնագիտական կրթության ծրագիր 
Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը           
Աշխատաշուկայի արդի պահանջներին համապատասխան տեխնիկական հմտություններ և կարողություններ, ինչպես նաև միջին մասնագիտական 
որակավորում ունեցող մասնագետների պատրաստում 

 
 
 
 
 
 

  ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 
ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ  ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ 

                    ՂԵԿԱՎԱՐ             Դ. ՍԱՐԳՍՅԱՆ 
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            Հավելված N 3 
      ՀՀ   կառավարության  2012   թվականի 

                   սեպտեմբերի 27-ի  N 1218  -  Ն որոշման 
 
 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2011 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 22-Ի N 1919-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ  
N 11 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ N 11.15 ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆԸ 

 
 

Չափորոշիչներ 

Ցուցանիշների փոփոխությունը  
(նվազեցումները նշված են փակագծերում) 

ոչ ֆինանսական  
ցուցանիշներ 

ֆինանսական  
ցուցանիշներ 

ինն  
ամիս 

տարի ինն  
ամիս 

տարի 

 

ՄԱՍ Գ: Նախարարի պատասխանատվության ներքո իրականացվող քաղաքականության միջոցառումների և ֆինանսական կառավարման արդյունքների 
ցուցանիշները 
   
ՀՀ էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարություն  
1. Քաղաքականության միջոցառումներ  
1.2. Տրանսֆերտներ    
 

Ծրագրային 
դասիչը 

Անվանումը 
Միջին մասնագիտական կրթության գծով ուսանողական նպաստների տրամադրում (էներգետիկայի ոլորտ)  
 

Նկարագրությունը  
Աբովյանի պետական էներգետիկական քոլեջում սովորող ուսանողների ուսման նպաստի տրամադրում 1045 ԾՏ15 

Շահառուների քանակը  Ուսանողների միջին տարեկան թիվը - (97) X X 
Գումարը (հազ. դրամ) X X - (10,689.8) 
Տրանսֆերտի վճարման հաճախականությունը  ամսական X X 
Շահառուների ընտրության չափանիշները         
Պետական պատվերով սովորող ուսանողները 
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Ծրագիրը (ծրագրերը), որի (որոնց) շրջանակներում իրականացվում է քաղաքականության միջոցառումը  
1045 Նախնական (արհեստագործական) և միջին մասնագիտական կրթության ծրագիր         
Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը          
Աշխատաշուկայի արդի պահանջներին համապատասխան տեխնիկական հմտություններ և կարողություններ, ինչպես նաև միջին մասնագիտական 
որակավորում ունեցող մասնագետների պատրաստում 

Ծրագրային 
դասիչը 

Անվանումը  
Միջին մասնագիտական կրթություն ստացող ուսանողների կրթաթոշակ (էներգետիկայի ոլորտ)  
  
Նկարագրությունը 
Միջին մասնագիտական կրթություն ստացող ուսանողների կրթաթոշակ 

1045 
  

ԾՏ16 
  

Շահառուների քանակը  Ուսանողների միջին տարեկան թիվը - (68) X X 
Գումարը (հազ. դրամ) X X - (1,291.9) 
Տրանսֆերտի վճարման հաճախականությունը  ամսական X X 
Շահառուների ընտրության չափանիշները          
Քոլեջում պետպատվերով սովորող ուսանողների 70 տոկոս         
Ծրագիրը (ծրագրերը), որի (որոնց) շրջանակներում իրականացվում է քաղաքականության միջոցառումը  
1045    Նախնական (արհեստագործական) և միջին մասնագիտական կրթության ծրագիր         
Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը 
Աշխատաշուկայի արդի պահանջներին համապատասխան տեխնիկական հմտություններ և կարողություններ, ինչպես նաև միջին մասնագիտական 
որակավորում ունեցող մասնագետների պատրաստում 

 
 
 
 
 

  ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 
ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ  ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ 

                    ՂԵԿԱՎԱՐ             Դ. ՍԱՐԳՍՅԱՆ 
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              Հավելված N 4 
      ՀՀ   կառավարության  2012   թվականի 

                   սեպտեմբերի 27-ի  N 1218  -  Ն որոշման 
 
 
 
 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2011 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 22-Ի N 1919-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ  
N 11 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ N 11.16 ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆԸ 

 
 

Չափորոշիչներ 

Ցուցանիշների փոփոխությունը  
(ավելացումները նշված են դրական նշանով) 

ոչ ֆինանսական  
ցուցանիշներ 

ֆինանսական  
ցուցանիշներ 

ինն  
ամիս 

տարի ինն  
ամիս 

տարի 

 

ՄԱՍ Գ: Նախարարի պատասխանատվության ներքո իրականացվող քաղաքականության միջոցառումների և ֆինանսական կառավարման արդյունքների 
ցուցանիշները  
ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն  
1. Քաղաքականության միջոցառումներ  
1.1. Ծառայություններ  
 

Ծրագրային  
դասիչը 

 Անվանումը  
Նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) կրթություն  
 

Նկարագրությունը  
Նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) կրթության ծառայությունների մատուցում  1045 ԱԾ02 

Քանակական 
Ուսումնարանների թիվը   X X 
Սովորողների թիվը - 224 X X 

Որակական  Մշակված չէ   X X 
Ժամկետայնության  Մշակված չէ   X X 
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Մատուցվող ծառայության վրա կատարվող ծախսը (հազ. դրամ)  X X - 21,037.0 
Ծրագիրը (ծրագրերը), որի (որոնց) շրջանակներում իրականացվում է քաղաքականության միջոցառումը  
1045    Նախնական (արհեստագործական) և միջին մասնագիտական կրթության ծրագիր 
Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը 
Աշխատաշուկայի արդի պահանջներին համապատասխան տեխնիկական հմտություններ և կարողություններ, ինչպես նաև միջին մասնագիտական որակավորում 
ունեցող մասնագետների պատրաստում 
Ծառայություն մատուցողի (մատուցողների) անվանումը (անվանումները)         
ՀՀ կրթության և գիտության նախարության ենթակայության նախնական (արհեստագործական) մասնագիտական ուսումնական հաստատություններ  
 
1.2. Տրանսֆերտներ  
  

Ծրագրային  
դասիչը 

 Անվանումը 
Նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) կրթություն ստացող ուսանողների կրթաթոշակ  
 

Նկարագրությունը   
Նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) կրթություն ստացող ուսանողներին կրթաթոշակների տրամադրում   1045 ԾՏ01 

Շահառուների քանակը  Կրթաթոշակ ստացող ուսանողների թիվը - 224 X X 
Գումարը (հազ. դրամ) X X - 5,190.0 
Տրանսֆերտի վճարման հաճախականությունը   X X 
Շահառուների ընտրության չափանիշները 
Արհեստագործական ոլորտում կրթաթոշակ ստացող ուսանողներ         
Ծրագիրը (ծրագրերը), որի (որոնց) շրջանակներում իրականացվում է քաղաքականության միջոցառումը 
1045 Նախնական (արհեստագործական) և միջին մասնագիտական կրթության ծրագիր         
Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը 
Աշխատաշուկայի արդի պահանջներին համապատասխան տեխնիկական հմտություններ և կարողություններ, ինչպես նաև միջին մասնագիտական 
որակավորում ունեցող մասնագետների պատրաստում 

Ծրագրային 
դասիչը 

 Անվանումը  
Միջին մասնագիտական կրթության գծով ուսանողական նպաստների տրամադրում   
  
Նկարագրությունը  
Միջին մասնագիտական կրթության գծով ուսանողական նպաստների տրամադրում 1045  ԾՏ 11  

Շահառուների քանակը  Ուսանողական նպաստ ստացող ուսանողների թիվը - 682  X X 
Գումարը (հազ. դրամ) X X - 113,600.6 
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Տրանսֆերտի վճարման հաճախականությունը     X X 
Շահառուների ընտրության չափանիշները          
Միջին մասնագիտական կրթություն ստացող ուսանողներ         
Ծրագիրը (ծրագրերը), որի (որոնց) շրջանակներում իրականացվում է քաղաքականության միջոցառումը  
1045 Նախնական (արհեստագործական) և միջին մասնագիտական կրթության ծրագիր         
Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը           
Աշխատաշուկայի արդի պահանջներին համապատասխան տեխնիկական հմտություններ և կարողություններ, ինչպես նաև միջին մասնագիտական 
որակավորում ունեցող մասնագետների պատրաստում 

Ծրագրային 
դասիչը 

Անվանումը 
Միջին մասնագիտական կրթություն ստացող ուսանողների կրթաթոշակ  
  
Նկարագրությունը 
Միջին մասնագիտական կրթություն ստացող ուսանողների կրթաթոշակ 1045  ԾՏ 12  

Շահառուների քանակը  Կրթաթոշակ ստացող ուսանողների թիվը - 478 X X 
Գումարը (հազ. դրամ) X X - 11,580.9 
Տրանսֆերտի վճարման հաճախականությունը   X X 
Շահառուների ընտրության չափանիշները          
Միջին մասնագիտական կրթություն ստացող ուսանողներ         
Ծրագիրը (ծրագրերը), որի (որոնց) շրջանակներում իրականացվում է քաղաքականության միջոցառումը  
1045 Նախնական (արհեստագործական) և միջին մասնագիտական կրթության ծրագիր         
Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը           
Աշխատաշուկայի արդի պահանջներին համապատասխան տեխնիկական հմտություններ և կարողություններ, ինչպես նաև միջին մասնագիտական 
որակավորում ունեցող մասնագետների պատրաստում 

 
 
 
 

  ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 
ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ  ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ 

                    ՂԵԿԱՎԱՐ             Դ. ՍԱՐԳՍՅԱՆ 
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            Հավելված N 5 
      ՀՀ   կառավարության  2012   թվականի 

                   սեպտեմբերի 27-ի  N 1218  -  Ն որոշման 
 
 
 
 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2011 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 22-Ի N 1919-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ  
N 12 ՀԱՎԵԼՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆԸ   

 
 

Գնման առարկայի 

Ցուցանիշների փոփոխությունը 
(ավելացումները նշված են դրական 

նշանով, իսկ նվազեցումները` 
փակագծերում) 

անվանումը չափի 
միավորը քանակը գնման 

ձևը 
գումարը  

(հազ. դրամ)  
ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն   21037.0  

Բաժին N 09 Խումբ N 03 Դաս N 01 Նախնական մասնագիտական 
(արհեստագործական) կրթություն 21037.0  

1. Նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) կրթություն 21037.0  
ՄԱՍ II. ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ       21037.0  
Նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) կրթության ծառայություններ դրամ 1 ԲԸԱՀ 21037.0  
ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարություն   (21037.0) 

Բաժին N 09 Խումբ N 03 Դաս N 01 Նախնական մասնագիտական 
(արհեստագործական) կրթություն (21037.0) 

1. Նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) կրթություն (21037.0) 
ՄԱՍ II. ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ       (21037.0) 
Նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) կրթության ծառայություններ դրամ 1 ԲԸԱՀ (21037.0) 

 
 

  ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 
ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ  ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ 

                     ՂԵԿԱՎԱՐ             Դ. ՍԱՐԳՍՅԱՆ 


