
Հավելված N 4 
                     ՀՀ կառավարության 2021 թվականի 

                             մարտի 29-ի N  423 - Ն  որոշման 
 

 ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2020 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 30-Ի N 2215-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ 
 N 9.1 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ N 9.1.20 ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

 
Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության սոցիալական  

ապահովության ծառայություն 

ՄԱՍ 1. ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՐՄՆԻ ԳԾՈՎ ԱՐԴՅՈՒՆՔԱՅԻՆ (ԿԱՏԱՐՈՂԱԿԱՆ) ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԸ 
            
Ծրագրի դասիչը Ծրագրի անվանումը 
1005 Պարգևավճարներ և պատվովճարներ 
            
Ծրագրի միջոցառումները   
    

Ծրագրի դասիչը 1005 Ցուցանիշների փոփոխությունը 
 (նվազեցումները նշված են  փակագծերում)  

Միջոցառման դասիչը 12001 առաջին 
եռամսյակ 

առաջին 
կիսամյակ 

ինն ամիս տարի 

Միջոցառման անվանումը 

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

        

Նկարագրությունը 

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

        

 Միջոցառման տեսակը  Տրանսֆերտների տրամադրում          
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 Շահառուների ընտրու-
թյան չափանիշները  

 ՀՄՊ մասնակիցներ, ՀՄՊ և այլ պետություններում մարտական 
գործողությունների ընթացքում զոհված զինծառայողների 
ընտանիքներ  

        

Արդյունքային չափորոշիչներ         

Պարգևավճար ստացողների թիվ, ընտանիք -23 -23 -23 -23 

Պարգևավճարի վճարման ամսական հաճախականություն, անգամ 0 0 0 0 

Միջոցառման վրա կատարվող ծախսը հազ. դրամ (600.0) (600.0) (600.0) (600.0) 

Ծրագրի դասիչը 1005 
Ցուցանիշների փոփոխությունը 

 (նվազեցումները նշված են  փակագծերում)  

Միջոցառման դասիչը 12003 
առաջին 

եռամսյակ 
առաջին 

կիսամյակ 
ինն ամիս տարի 

Միջոցառման անվանումը 
 Զոհված՝ հետմահու «Հայաստանի ազգային հերոս» ՀՀ 
բարձրագույն կոչում ստացած կամ «Մարտական խաչ» շքանշանով 
պարգևատրված անձի ընտանիքին տրվող պարգևավճար  

        

Նկարագրությունը 
 Զոհված՝ հետմահու «Հայաստանի ազգային հերոս» ՀՀ 
բարձրագույն կոչում ստացած կամ «Մարտական խաչ» շքանշանով 
պարգևատրված անձի ընտանիքին   

        

Միջոցառման տեսակը   Տրանսֆերտների տրամադրում          

 Շահառուների ընտրու-
թյան չափանիշները  

 Զոհված՝ հետմահու «Հայաստանի ազգային հերոս»  ՀՀ 
բարձրագույն կոչում ստացած կամ "Մարտական խաչ" շքանշանով 
պարգևատրված անձի ընտանիքի անդամներ  

        

Արդյունքային չափորոշիչներ         

Պարգևավճար ստացողների թիվ, ընտանիք 3 3 3 3 
Պարգևավճարի վճարման ամսական հաճախականություն, անգամ 0 0 0 0 
Միջոցառման վրա կատարվող ծախսը հազ. դրամ         1,250.0         2,500.0          3,750.0          5,000.0  

Ծրագրի դասիչը 1005 Ցուցանիշների փոփոխությունը 
 (նվազեցումները նշված են  փակագծերում)  

Միջոցառման դասիչը 12004 առաջին 
եռամսյակ 

առաջին 
կիսամյակ 

ինն ամիս տարի 
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Միջոցառման անվանումը ՀՄՊ վետերանների պատվովճարների այլ դրամական 
հատկացումներ 

        

Նկարագրությունը 
ՀՄՊ վետերանների պատվովճարների այլ դրամական 
հատկացումների տրամադրում 

        

Միջոցառման տեսակը  
 Տրանսֆերտների տրամադրում          

 Շահառուների ընտրու-
թյան չափանիշները  Հայրենական մեծ պատերազմի վետերաններ 

        

Արդյունքային չափորոշիչներ         
Դրամական աջակցություն ստացողների թիվ, անձ 2 2 2 2 
Վճարման հաճախականություն, անգամ միանվագ միանվագ միանվագ միանվագ 
Միջոցառման վրա կատարվող ծախսը հազ. դրամ 600.0 600.0 600.0 600.0 
            
Ծրագրի դասիչը Ծրագրի անվանումը 

1102  Կենսաթոշակային ապահովություն 

            

Ծրագրի միջոցառումները   

    

Ծրագրի դասիչը 1102 
Ցուցանիշների փոփոխությունը 

 (ավելացումները նշված են դրական նշանով)  
Միջոցառման դասիչը 12003 առաջին 

եռամսյակ 
առաջին 

կիսամյակ 
ինն ամիս տարի 

Միջոցառման անվանումը Աշխատանքային կենսաթոշակներ 

Նկարագրությունը 

Աշխատանքային կենսաթոշակների (տարիքային, 
հաշմանդամության, արտոնյալ պայմաններով, երկարամյա 
ծառայության, մասնակի, կերակրողին կորցնելու դեպքում 
կենսաթոշակների) տրամադրում  

Միջոցառման տեսակը Տրանսֆերտների տրամադրում 
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 Շահառուների ընտրու-
թյան չափանիշները  

 Տարիքային աշխատանքային` առնվազն 10 տարվա 
աշխատանքային ստաժ, հաշմանդամության աշխատանքային` ըստ 
սանդղակի աշխատանքային ստաժ, արտոնյալ, մասնակի 
երկարամյա ծառայության` պահանջվող մասնագիտությամբ 
աշխատանքային ստաժ  

Արդյունքային չափորոշիչներ 
 Կենսաթոշակառուների թիվ, մարդ (1,148) (2,293) (2,296) (2,299) 
Միջոցառման վրա կատարվող ծախսը հազ. դրամ (502,270.0) (1,003,520.0) (1,004,770.0) (1,006,020.0) 
            
Ծրագրի դասիչը Ծրագրի անվանումը 
1205 Սոցիալական ապահովություն  
            
Ծրագրի միջոցառումները   
            

 Ծրագրի դասիչը  1205  Ցուցանիշների փոփոխությունը  
(ավելացումները նշված են դրական նշանով)  

 Միջոցառման դասիչը  12005  առաջին 
եռամսյակ 

առաջին 
կիսամյակ 

ինն ամիս տարի 
 Միջոցառման անվանումը   Աջակցություն զոհվածների ընտանիքներին  

 Նկարագրությունը 

 Վարժական հավաքների և զինծառայության և փրկարարական 
ծառայության ընթացքում մահացած (զոհված) զինծառայողների  ու  
փրկարար  ծառայողների հուղարկավորության, գերեզմանների 
բարեկարգման, տապանաքարերի պատրաստման և տեղադրման 
հետ կապված ծախսերի փոխհատուցում  

 Միջոցառման տեսակը   Տրանսֆերտների տրամադրում  
 Շահառուների ընտրու-
թյան չափորոշիչները  

 ՀՀ կառավարության 2018 թ. օգոստոսի 9-ի N 916-Ն որոշման 
պահանջներին համապատասխան  

 Արդյունքի չափորոշիչներ  
 Փոխհատուցում ստացող ընտանիքների թվաքանակ, հատ          
 Միջոցառման վրա կատարվող ծախսը (հազ. դրամ)  500,000.0  1,000,000.0  1,000,000.0  1,000,000.0  
            
Ծրագրի դասիչը Ծրագրի անվանումը 
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1225   

Ծրագրի միջոցառումները   

 Ծրագրի դասիչը 1225 Ցուցանիշների փոփոխությունը  
(ավելացումները նշված են դրական նշանով)  

 Միջոցառման դասիչը 12013 առաջին 
եռամսյակ 

առաջին 
կիսամյակ 

ինն ամիս տարի 

 Միջոցառման անվանումը  

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

 Նկարագրությունը 

Կորոնավիրուսի տարածման հետևանքով մասնավոր հատվածի 
տուժած ոլորտների վարձու աշխատողներին, քաղաքացիաիրա-
վական պայմանագրով աշխատողներին և անհատ ձեռնարկա-
տերերին միանվագ դրամական օժանդակության տրամադրում 

 Միջոցառման տեսակը  Տրանսֆերտների տրամադրում  
 Շահառուների ընտրու-
թյան չափորոշիչները  

ՀՀ կառավարության 18.06.2020 թ.-ի N 983-Լ որոշման 
պահանջներին համապատասխան 

 Արդյունքի չափորոշիչներ  
Աջակցություն ստացողների  թիվը հատ  7 7 7 7 
 Միջոցառման վրա կատարվող ծախսը (հազ. դրամ)  476.0 476.0 476.0 476.0 

 Ծրագրի դասիչը 1225 Ցուցանիշների փոփոխությունը 
 (ավելացումները նշված են դրական նշանով) 

 Միջոցառման դասիչը 12014 առաջին 
եռամսյակ 

առաջին 
կիսամյակ 

ինն ամիս տարի 

 Միջոցառման անվանումը  

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

Կորոնավիրուսի տարածման հետևանքով աշխատանքի շուկայում 
գոյացած դժվարությունների արդյունքում սոցիալական խնդիրների 
առջև կանգնած ՀՀ քաղաքացիներին միանվագ դրամական 
օժանդակության տրամադրում 

 Միջոցառման տեսակը  Տրանսֆերտների տրամադրում  
 Շահառուների ընտրու-
թյան չափորոշիչները  

ՀՀ կառավարության 25.06.2020 թ.-ի N 1038-Լ որոշման 
պահանջներին համապատասխան 

 Արդյունքի չափորոշիչներ  
Աջակցություն ստացողների թիվը  8 8 8 8 
 Միջոցառման վրա կատարվող ծախսը (հազ. դրամ)  544.0 544.0 544.0 544.0 
            

 ՀՀ կառավարություն  
 ՄԱՍ 2. ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՐՄՆԻ ԳԾՈՎ ԱՐԴՅՈՒՆՔԱՅԻՆ (ԿԱՏԱՐՈՂԱԿԱՆ) ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԸ  
      

 Ծրագրի դասիչը   Ծրագրի անվանումը  
1139  ՀՀ կառավարության պահուստային ֆոնդ 
            

 Ծրագրի միջոցառումները  
 Ծրագրի դասիչը 1139 Ցուցանիշների փոփոխությունները 

 (ավելացումները նշված են դրական նշանով) 

 Միջոցառման դասիչը  11001  առաջին 
եռամսյակ  

 առաջին 
կիսամյակ  

 ինն ամիս   տարի  

 Միջոցառման անվանումը  ՀՀ կառավարության պահուստային ֆոնդ         

 Նկարագրությունը ՀՀ պետական բյուջեում նախատեսված ելքերի լրացուցիչ 
ֆինանսավորման՝ պետական բյուջեում չկանխատեսված ելքերի, 
ինչպես նաև բյուջետային երաշխիքների ապահովման ելքերի 
ֆինանսավորման ապահովում 

        

 Միջոցառման տեսակը  Ծառայությունների մատուցում          
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 Միջոցառումն իրակա-
նացնողի անվանումը 

ՀՀ կառավարություն          

 Արդյունքի չափորոշիչներ          
 Միջոցառման վրա կատարված ծախսը (հազ. դրամ)  1,620.0 1,620.0 1,620.0 1,620.0 
 Ծրագրի դասիչը 1139 Ցուցանիշների փոփոխությունները 

 (նվազեցումները նշված են փակագծերում) 
 Միջոցառման դասիչը  11001  առաջին 

եռամսյակ  
 առաջին 

կիսամյակ  
 ինն ամիս   տարի  

 Միջոցառման անվանումը  ՀՀ կառավարության պահուստային ֆոնդ         
 Նկարագրությունը  ՀՀ պետական բյուջեում նախատեսված ելքերի լրացուցիչ 

ֆինանսավորման՝ պետական բյուջեում չկանխատեսված ելքերի, 
ինչպես նաև բյուջետային երաշխիքների ապահովման ելքերի 
ֆինանսավորման ապահովում 

        

 Միջոցառման տեսակը  Ծառայությունների մատուցում          

 Միջոցառումն իրակա-
նացնողի անվանումը 

ՀՀ կառավարություն          

 Արդյունքի չափորոշիչներ          

 Միջոցառման վրա կատարված ծախսը (հազ. դրամ)  (1,620.0) (1,620.0) (1,620.0) (1,620.0) 

 
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 
  ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ 

                            ՂԵԿԱՎԱՐ                                                              Ա. ԹՈՐՈՍՅԱՆ 
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