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Ց Ա Ն Կ 
ԶԲԱՂՎԱԾՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ 2021 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐՈՎ ՆԱԽԱՏԵՍՎՈՂ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԵՎ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՀԱՐՑԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎՈՂ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ 
 

Հ/Հ Միջոցառման անվանումը Ակնկալվող արդյունքները Ֆինանսավորման աղբյուրը 
1. 

 
Աշխատանք փնտրող անձանց 
խորհրդատվության տրամադրում 

Տարվա ընթացքում շուրջ 50000 աշխատանք փնտրող անձանց 
խորհրդատվության տրամադրում 

ֆինանսավորում չի պահանջում 

2. 
 

Աշխատանք փնտրող անձանց 
աշխատանքի տեղավորման 
միջնորդություն (առանց զբաղվածության 
կարգավորման պետական ծրագրերում 
ընդգրկելու) 

Շուրջ 7600 աշխատանք փնտրող անձանց աշխատանքի 
տեղավորման միջնորդություն 

ֆինանսավորում չի պահանջում 

3. Գործատուների հետ 
համագործակցություն  
 

Տարեկան կտրվածքով շուրջ 8600 չկրկնվող թափուր 
աշխատատեղերի վերաբերյալ գործատուներից ստացված 
կամ հավաքագրված տեղեկատվության ապահովում 

ֆինանսավորում չի պահանջում 

4. Զբաղվածության կարգավորման 
պետական ծրագրերի հանրային 
իրազեկում 

Յուրաքանչյուր ամիս և անհրաժեշտությունից ելնելով` 
համակարգում իրականացվող ծրագրերի վերաբերյալ 
տեղեկատվության տրամադրում շահագրգիռ անձանց և 
հասարակության ներկայացուցիչներին 

ֆինանսավորում չի պահանջում 

5. Գործազուրկների, աշխատանքից 
ազատման ռիսկ ունեցող, ինչպես նաև 
ազատազրկման ձևով պատիժը կրելու 
ավարտին մինչև վեց ամիս մնացած 
աշխատանք փնտրող անձանց 

700 ունկնդրի մասնագիտական ուսուցում անցնելու 
վերաբերյալ փաստաթղթերի տրամադրում 

ՀՀ պետական բյուջե` 63,875.0 
հազար դրամ 
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մասնագիտական ուսուցման 
կազմակերպում   

6. Գործազուրկների, աշխատանքից 
ազատման ռիսկ ունեցող, ինչպես նաև 
ազատազրկման ձևով պատիժը կրելու 
ավարտին մինչև վեց ամիս մնացած 
աշխատանք փնտրող անձանց 
կրթաթոշակի տրամադրում 

700 գործազուրկների մասնագիտական ուսուցման ընթացքում 
կրթաթոշակի վճարում 
 

ՀՀ պետական բյուջե` 71,400.0 
հազար դրամ 

7. Աշխատաշուկայում անմրցունակ 
ազատազրկման վայրերից վերադարձած, 
հաշմանդամություն ունեցող, ինչպես նաև 
«հաշմանդամություն ունեցող երեխա» 
կարգավիճակ ունեցող անձանց 
աշխատանքի տեղավորման դեպքում 
գործատուին աշխատավարձի մասնակի 
փոխհատուցման և հաշմանդամություն 
ունեցող անձին ուղեկցողի համար 
դրամական օգնության տրամադրում 

Կազմակերպել աշխատաշուկայում անմրցունակ 
հաշմանդամություն ունեցող 50 անձանց աշխատանքի 
ընդունելու դեպքում գործատուին աշխատավարձի մասնակի 
փոխհատուցումը, որոնցից 5-ին՝ ուղեկցողի համար նաև 
դրամական օգնության տրամադրումը 

ՀՀ պետական բյուջե` 42,840.0 
հազար դրամ 

8. Ձեռք բերած մասնագիտությամբ 
մասնագիտական աշխատանքային փորձ 
ձեռք բերելու համար գործազուրկներին 
աջակցության տրամադրում 

Մասնագիտություն ունեցող, սակայն մասնագիտական 
աշխատանքային փորձ չունեցող 409 գործազուրկների 
աշխատանքային պրակտիկայի կազմակերպում գործատուի 
մոտ 

ՀՀ պետական բյուջե` 164,340.1 
հազար դրամ 

9. Աշխատանքի տոնավաճառի 
կազմակերպում 

10 աշխատանքի տոնավաճառի կազմակերպում  ՀՀ պետական բյուջե` 7,000.0 
հազար դրամ 

10. Հաշմանդամություն ունեցող երեխաների  
ծնողների  համար դասընթացների 
կազմակերպում 

Հաշմանդամություն ունեցող երեխաների 28  ծնողների  
համար մասնագիտական ուսուցման կազմակերպում 

ՀՀ պետական բյուջե` 2,564.1 
հազար դրամ 
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11. 
 

Գործազուրկին այլ վայրում  աշխատանքի 
տեղավորմանն աջակցության 
տրամադրում  

Այլ վայր աշխատանքի գործուղված 22 գործազուրկների 
աջակցության տրամադրում  

ՀՀ պետական բյուջե` 23,320.0 
հազար դրամ 
 

12. Աշխատաշուկայում անմրցունակ անձանց 
աշխատանքի տեղավորման դեպքում 
գործատուին միանվագ փոխհատուցման 
տրամադրում 
 
 

1) Գործատուի մոտ գործուղել աշխատաշուկայում անմրցունակ 
շուրջ 975 անձանց` հմտություններն ու ունակությունները 
զարգացնելու համար  
 
2)  Հաշմանդամություն ունեցող 25 անձանց աշխատատեղը 
հարմարեցնելու միջոցով աշխատանքի տեղավորում 

1) ՀՀ պետական բյուջե`  
195,000.0 հազար դրամ 
 
 
 
 
2) ՀՀ պետական բյուջե`  
12,500.0 հազար դրամ 
 

13. Աշխատաշուկայում անմրցունակ անձանց 
փոքր ձեռնարկատիրական 
գործունեությամբ զբաղվելու համար 
աջակցության տրամադրում 

Կազմակերպել  աշխատաշուկայում անմրցունակ 50 անձանց 
ձեռնարկատիրական գործունեության համար անհրաժեշտ 
ֆինանսական աջակցություն 

ՀՀ պետական բյուջե` 50,000.0 
հազար դրամ 
 
 
 

14. Աշխատաշուկայում անմրցունակ անձանց 
անասնապահությամբ 
(տավարաբուծությամբ, 
ոչխարաբուծությամբ, խոզաբուծությամբ, 
այծաբուծությամբ, թռչնաբուծությամբ) 
զբաղվելու համար տրամադրվող 
աջակցություն 

Կազմակերպել  աշխատաշուկայում անմրցունակ 500 անձանց 
անասնապահությամբ (տավարաբուծությամբ, 
ոչխարաբուծությամբ, խոզաբուծությամբ, այծաբուծությամբ, 
թռչնաբուծությամբ) զբաղվելու համար տրամադրվող 
աջակցություն 

ՀՀ պետական բյուջե` 575,600.0 
հազար դրամ 

15. Աշխատաշուկայում անմրցունակ անձանց 
փոքր ձեռնարկատիրական 
գործունեությամբ զբաղվելու համար 
աջակցության տրամադրում ծրագրի 
իրականացման համար 

Ծրագրի շրջանակներում աշխատաշուկայում անմրցունակ  
անձանց ձեռնարկատիրական գործունեության մեկնարկի և 
իրականացման համար անհրաժեշտ աջակցություն 
պատվիրակում «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքով 
սահմանված կարգով ընտրված կազմակերպությանը  

ՀՀ  պետական բյուջե` 10,000.0 
հազար դրամ 
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խորհրդատվական ծառայությունների 
ձեռքբերում 

16. Սեզոնային զբաղվածության խթանման 
միջոցով գյուղացիական տնտեսությանն 
աջակցության տրամադրում  

Աշխատաշուկայում անմրցունակ անձանց համար 
կազմակերպել 764 ծրագիր 

ՀՀ պետական բյուջե` 192,842.2 
հազար դրամ 

17. Աշխատաշուկայում անմրցունակ և 
մասնագիտություն չունեցող մայրերի 
համար գործատուի մոտ մասնագիտական 
ուսուցման կազմակերպում 

173 շահառուի` գործատուի մոտ մասնագիտական ուսուցման 
կազմակերպման աջակցության տրամադրում 
 

ՀՀ պետական բյուջե` 113,454.0 
հազար դրամ 
 

18. Մինչև երեք տարեկան երեխայի խնամքի 
արձակուրդում գտնվող` աշխատանք 
փնտրող անձանց՝ երեխայի մինչև երկու 
տարին լրանալը աշխատանքի 
վերադառնալու դեպքում, երեխայի խնամքն 
աշխատանքին զուգահեռ կազմակերպելու 
համար աջակցության տրամադրում 

600 շահառուի` երեխայի խնամքն աշխատանքին զուգահեռ 
կազմակերպելու համար աջակցության տրամադրում 
 

ՀՀ պետական բյուջե` 448,800.0 
հազար դրամ 
 

19. Վարձատրվող հասարակական 
աշխատանքների կազմակերպման 
միջոցով գործազուրկների ժամանակավոր 
զբաղվածության ապահովում 

Գործազուրկների համար կազմակերպել 84 ծրագիր՝ 
ընդգրկելով 840 շահառուներ 

ՀՀ պետական բյուջե` 
126,000.0 հազար դրամ 

20. Վարձատրվող հասարակական 
աշխատանքների իրականացման 
ապահովում 

Գործազուրկների համար կազմակերպել 84 ծրագիր՝ 
ընդգրկելով 840 շահառուներ 

ՀՀ պետական բյուջե` 
1,260.0 հազար դրամ 

 
 

        ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 
ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ  

                         ՂԵԿԱՎԱՐ           Է. ԱՂԱՋԱՆՅԱՆ 
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