
Հավելված N 1 
                     ՀՀ կառավարության 2021 թվականի 

                             մարտի 29-ի N 423 - 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 միջոցա-
ռումների, բյուջետային հատկացումների գլխավոր 

կարգադրիչների անվանումները 

 Ցուցանիշների փոփոխությունները 
 (ավելացումները նշված են դրական նշանով, իսկ 

նվազեցումները՝ փակագծերում)  
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ը առաջին 
եռամսյակ 

առաջին 
կիսամյակ ինն ամիս տարի 

          ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ ԾԱԽՍԵՐ 0.0 0.0 0.0 0.0 
          այդ թվում՝     

10         ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ  0.00 0.00 0.00 0.00 
          այդ թվում՝      

  02        Ծերություն (502,270.0) (1,003,520.0) (1,004,770.00) (1,006,020.0) 
          այդ թվում՝     

  
  01      Ծերություն (502,270.0) (1,003,520.0) (1,004,770.0) (1,006,020.0) 

      
    այդ թվում՝ ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի 

նախարարություն (502,270.0) (1,003,520.0) (1,004,770.0) (1,006,020.0) 

      1102    Կենսաթոշակային ապահովություն (502,270.0) (1,003,520.0) (1,004,770.0) (1,006,020.0) 
          այդ թվում՝     
        12003  Աշխատանքային կենսաթոշակներ (502,270.0) (1,003,520.0) (1,004,770.0) (1,006,020.0) 
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          այդ թվում՝ ըստ կատարողների      
      

    ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության 
սոցիալական ապահովության ծառայություն  (502,270.0) (1,003,520.0) (1,004,770.0) (1,006,020.0) 

          այդ թվում՝ բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական 
դասակարգման հոդվածներ     

           -Կենսաթոշակներ (502,270.0) (1,003,520.0) (1,004,770.0) (1,006,020.0) 
  03        Հարազատին կորցրած անձինք 1,250.0 2,500.0 3,750.0 5,000.0 
           այդ թվում`     
    01      Հարազատին կորցրած անձինք 1,250.0 2,500.0 3,750.0 5,000.0 
           այդ թվում`     
      1005   Պարգևավճարներ և պատվովճարներ 1,250.0 2,500.0 3,750.0 5,000.0 
          այդ թվում՝     

        12003 
 Զոհված՝ հետմահու «Հայաստանի ազգային հերոս» ՀՀ բարձրա-
գույն կոչում ստացած կամ «Մարտական խաչ» շքանշանով 
պարգևատրված անձի ընտանիքին տրվող պարգևավճար 

1,250.0 2,500.0 3,750.0 5,000.0 

           այդ թվում` ըստ կատարողների     

           ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության 
սոցիալական ապահովության ծառայություն 1,250.0 2,500.0 3,750.0 5,000.0 

           այդ թվում` բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական 
դասակարգման հոդվածներ     

           - Երեխաների կամ ընտանեկան նպաստներ բյուջեից 1,250.0 2,500.0 3,750.00 5,000.0 
  04        Ընտանիքի անդամներ և զավակներ 500,000.0 1,000,000.0 1,000,000.0 1,000,000.0 
           այդ թվում`     
    01      Ընտանիքի անդամներ և զավակներ 500,000.0 1,000,000.0 1,000,000.0 1,000,000.0 
           այդ թվում`     
      1205   Սոցիալական ապահովություն 500,000.0 1,000,000.0 1,000,000.0 1,000,000.0 
          այդ թվում՝     
        12005  Աջակցություն զոհվածների ընտանիքներին 500,000.0 1,000,000.0 1,000,000.0 1,000,000.0 
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           այդ թվում` ըստ կատարողների     

           ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության 
սոցիալական ապահովության ծառայություն 500,000.0 1,000,000.0 1,000,000.0 1,000,000.0 

           այդ թվում` բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական 
դասակարգման հոդվածներ     

           - Հուղարկավորության նպաստներ բյուջեից 500,000.0 1,000,000.0 1,000,000.00 1,000,000.0 

  07        Սոցիալական հատուկ արտոնություններ (այլ դասերին 
չպատկանող) 

0.0 0.0 0.0 0.0 

          այդ թվում՝     

    01      Սոցիալական հատուկ արտոնություններ (այլ դասերին 
չպատկանող) 

0.0 0.0 0.0 0.0 

          այդ թվում՝     

          այդ թվում՝ ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի 
նախարարություն 0.0 0.0 0.0 0.0 

      1005   Պարգևավճարներ և պատվովճարներ 0.0 0.0 0.0 0.0 
          այդ թվում՝     

        12001 

 Զինծառայողներին,  ՀՄՊ մասնակիցներին, այլ 
պետություններում մարտական գործողությունների 
մասնակիցներին, զոհված (մահացած) զինծառայողի ընտանիքի 
անդամներին, ընտանիքներին տրվող պարգևավճարներ 

(600.0) (600.0) (600.0) (600.0) 

           այդ թվում` բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական 
դասակարգման հոդվածներ     

          Այլ նպաստներ բյուջեից (600.0) (600.0) (600.00) (600.0) 

        12004 
ՀՄՊ վետերանների պատվովճարների այլ դրամական 
հատկացումներ 600.0 600.0 600.0 600.0 

           այդ թվում` բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական 
դասակարգման հոդվածներ     

          Այլ նպաստներ բյուջեից 600.0 600.0 600.00 600.0 
  09       Սոցիալական պաշտպանություն (այլ դասերին չպատկանող) 1,020.0 1,020.0 1,020.0 1,020.0 
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          այդ թվում՝     

  
  02      Սոցիալական պաշտպանությանը տրամադրվող օժանդակ 

ծառայություններ (այլ դասերին չպատկանող) 1,020.0 1,020.0 1,020.0 1,020.0 

      
    այդ թվում՝ ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի 

նախարարություն 
1,020.0 1,020.0 1,020.0 1,020.0 

          այդ թվում՝     
      

1225   
Ճգնաժամերի հակազդման և արտակարգ իրավիճակների 
հետևանքների նվազեցման և վերացման նպատակով՝ առանձին 
սոցիալական խմբերին տրվող սոցիալական աջակցություն 

1,020.0 1,020.0 1,020.0 1,020.0 

          այդ թվում՝     
      

  12013 

Աջակցություն կորոնավիրուսի (COVID-19) տարածման 
հետևանքով մասնավոր հատվածի տուժած ոլորտների վարձու 
աշխատողներին, քաղաքացիաիրավական պայմանագրով 
աշխատողներին և անհատ ձեռնարկատերերին (Կորոնավիրուսի 
տնտեսական հետևանքների չեզոքացման քսաներորդ 
միջոցառում 

476.0 476.0 476.0 476.0 

          այդ թվում՝ ըստ կատարողների      
      

    ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության 
սոցիալական ապահովության ծառայություն  476.0 476.0 476.0 476.0 

          այդ թվում՝ բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական 
դասակարգման հոդվածներ     

           Այլ նպաստներ բյուջեից 476.0 476.0 476.0 476.0 
      

  12014 

Աջակցություն կորոնավիրուսի (COVID-19) տարածման 
հետևանքով աշխատանքի շուկայում գոյացած դժվարությունների 
արդյունքում սոցիալական խնդիրների առջև կանգնած ՀՀ 
քաղաքացիներին (Կորոնավիրուսի տնտեսական հետևանքների 
չեզոքացման քսաներկուերորդ միջոցառում) 

544.0 544.0 544.0 544.0 

          այդ թվում՝ ըստ կատարողների      
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    ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության 

սոցիալական ապահովության ծառայություն  
544.0 544.0 544.0 544.0 

          այդ թվում՝ բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական 
դասակարգման հոդվածներ     

           Այլ նպաստներ բյուջեից 544.0 544.0 544.0 544.0 
 11          ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԲԱԺԻՆՆԵՐԻՆ ՉԴԱՍՎՈՂ ՊԱՀՈՒՍՏԱՅԻՆ 

ՖՈՆԴԵՐ - - - - 

           այդ թվում`     
   01        ՀՀ կառավարության և համայնքների պահուստային ֆոնդ - - - - 
           այդ թվում`     
     01      ՀՀ կառավարության պահուստային ֆոնդ - - - - 
           այդ թվում`     
      1139   ՀՀ կառավարության պահուստային ֆոնդ - - - - 
           այդ թվում`     
        11001 ՀՀ կառավարության պահուստային ֆոնդ - - - - 
           այդ թվում` ըստ կատարողների     
           ՀՀ կառավարություն 1,620.0 1,620.0 1,620.0 1,620.0 
           այդ թվում` բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական 

դասակարգման հոդվածներ     

           ԸՆԴԱՄԵՆԸ` ԾԱԽՍԵՐ 1,620.0 1,620.0 1,620.0 1,620.0 
           ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ 1,620.0 1,620.0 1,620.0 1,620.0 
           ԱՅԼ  ԾԱԽՍԵՐ 1,620.0 1,620.0 1,620.0 1,620.0 
           Պահուստային միջոցներ 1,620.0 1,620.0 1,620.0 1,620.0 
        11001 ՀՀ կառավարության պահուստային ֆոնդ (1,620.0) (1,620.0) (1,620.0) (1,620.0) 
           այդ թվում` ըստ կատարողների     
           ՀՀ կառավարություն (1,620.0) (1,620.0) (1,620.0) (1,620.0) 
           այդ թվում` բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական 

դասակարգման հոդվածներ     
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           ԸՆԴԱՄԵՆԸ` ԾԱԽՍԵՐ (1,620.0) (1,620.0) (1,620.0) (1,620.0) 
           ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ (1,620.0) (1,620.0) (1,620.0) (1,620.0) 
           ԱՅԼ  ԾԱԽՍԵՐ (1,620.0) (1,620.0) (1,620.0) (1,620.0) 
           Պահուստային միջոցներ (1,620.0) (1,620.0) (1,620.0) (1,620.0) 

 

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 
  ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ 
                 ՂԵԿԱՎԱՐ                                                              Ա. ԹՈՐՈՍՅԱՆ 
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