
    Հավելված N 4 
                           ՀՀ կառավարության 2022 թվականի 

                          սեպտեմբերի 16-ի N 1419   - Ն  որոշման 
 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2021 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 23-Ի N 2121-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ  
N 9 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ NN 9․15 ԵՎ 9.47 ԱՂՅՈՒՍԱԿՆԵՐՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐԸ 

Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն 

ՄԱՍ 2. ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՐՄՆԻ ԳԾՈՎ ԱՐԴՅՈՒՆՔԱՅԻՆ (ԿԱՏԱՐՈՂԱԿԱՆ) ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԸ  
  
 Ծրագրի դասիչը   Ծրագրի անվանումը      
 1088   Զբաղվածության ծրագիր      
        
 Ծրագրի միջոցառումները      
        
 Ծրագրի դասիչը  1088  Ցուցանիշների փոփոխությունը 

(ավելացումը նշված է դրական 
նշանով)  

 Միջոցառման դասիչը  12001   ինն ամիս   տարի  
 Միջոցառման անվանումը  Աշխատաշուկայում անմրցունակ անձանց փոքր ձեռնարկատիրական 

գործունեության աջակցության տրամադրում 
    

 Նկարագրությունը  Փոքր ձեռնարկատիրական գործունեությամբ զբաղվելու և լրացուցիչ աշխա-
տատեղեր ստեղծելու նպատակով աշխատաշուկայում անմրցունակ 
անձանց ֆինանսական աջակցության տրամադրում՝ ապահովելով 
հավասար հնարավորություններ  կանանց և տղամարդկանց համար 

    

 Միջոցառման տեսակը  Տրանսֆերտների տրամադրում      
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 Շահառուների ընտրության 
չափանիշները  

 Զբաղվածության տարածքային կենտրոններում հաշվառված աշխա-
տաշուկայում անմրցունակ և առնվազն երեք ամիս գործազուրկի 
կարգավիճակում գտնվող անձինք 

    

 Արդյունքի չափորոշիչներ      
 Ինքնազբաղվածությամբ ապահովված անձանց թիվ, այդ թվում  2 2 
կին  1 1 
 տղամարդ  1 1 
 Միջոցառման վրա կատարվող ծախսը (հազ. դրամ)  109.90 109.90 
      
 Ծրագրի դասիչը  1088  Ցուցանիշների փոփոխությունը 

(ավելացումը նշված է դրական 
նշանով, իսկ նվազեցումը՝  

փակագծերում) 
 Միջոցառման դասիչը 12013  ինն ամիս   տարի  
 Միջոցառման անվանումը   Աշխատաշուկայում անմրցունակ անձանց անասնապահությամբ 

զբաղվելու համար աջակցության տրամադրում 
    

 Նկարագրությունը  Աշխատաշուկայում անմրցունակ անձանց անասնապահությամբ 
զբաղվելու միջոցով ինքնազբաղվածության խթանման ապահովում 

    

 Միջոցառման տեսակը  Տրանսֆերտների տրամադրում      
 Շահառուների ընտրության 
չափանիշները  

 Զբաղվածության տարածքային կենտրոններում հաշվառված 
աշխատաշուկայում անմրցունակ և առնվազն երեք ամիս գործազուրկի 
կարգավիճակում գտնվող անձինք  

    

 Արդյունքի չափորոշիչներ      
 Ծրագրում ընդգրկվածների թիվ, այդ թվում  12 12 
կին  15 15 
 տղամարդ  (3) (3) 
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 Միջոցառման վրա կատարվող ծախսը (հազ. դրամ)  (30,837.9) (65,947.9) 
        
 Ծրագրի դասիչը  1088  Ցուցանիշների փոփոխությունը  

(ավելացումը նշված է դրական 
նշանով) 

 Միջոցառման դասիչը  12016  ինն ամիս   տարի  
 Միջոցառման անվանումը Ռազմական գործողությունների հետևանքով վնասվածք (վիրավորում) 

ստացած և հաշմանդամություն ունեցող անձ ճանաչված նախկին 
զինծառայողներին (նրանց հավասարեցված անձանց) աշխատանքի 
տեղավորման դեպքում գործատուին պետական աջակցության 
տրամադրում  

    

 Նկարագրությունը  Ռազմական գործողությունների հետևանքով վնասվածք (վիրավորում) 
ստացած և հաշմանդամություն ունեցող անձ ճանաչված նախկին 
զինծառայողներին (նրանց հավասարեցված անձանց) զբաղվածության 
ապահովում 

    

 Միջոցառման տեսակը  Տրանսֆերտների տրամադրում      

 Շահառուների ընտրության 
չափանիշները  

 ՀՀ կառավարության 2021 թվականի օգոստոսի 12-ի N 1326-Լ որոշմամբ 
սահմանված  

    

 Արդյունքի չափորոշիչներ      

 Շահառուների թիվ, մարդ  1 1 
 Միջոցառման վրա կատարվող ծախսը (հազ. դրամ)  338.00 338.00 
 Ծրագրի դասիչը  1088  Ցուցանիշների փոփոխությունը  

(ավելացումը նշված է դրական 
նշանով) 

 Միջոցառման դասիչը 12017  ինն ամիս   տարի  
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 Միջոցառման անվանումը Ադրբեջանի կողմից 2016 և 2020 թվականներին սանձազերծված 
ռազմական գործողություններին մասնակցած գործազուրկ անձանց 
մասնագիտական ուսուցման կազմակերպման և զբաղվածության 
ապահովում 

    

 Նկարագրությունը Զբաղվածության ապահովում Ադրբեջանի կողմից 2016 և 2020 
թվականներին սանձազերծված ռազմական գործողություններին 
մասնակցած գործազուրկ անձանց համար 

    

 Միջոցառման տեսակը  Տրանսֆերտների տրամադրում      

 Շահառուների ընտրության 
չափանիշները  

 ՀՀ կառավարության 2022 թվականի հուլիսի 21-ի  N 1179-Լ որոշմամբ 
սահմանված  

    

 Արդյունքի չափորոշիչներ      

 Շահառուների թիվ, մարդ, ընդամենը, այդ թվում՝  200 200 
 Մասնագիտական ուսուցման միջոցով՝ շահառուների թիվ, մարդ  70 70 
 Աշխատանքային փորձի ձեռքբերման միջոցով՝ շահառուների թիվ, մարդ  70 70 
 Գործատուին միանվագ փոխհատուցում տրամադրելու միջոցով՝ շահառուների թիվ, մարդ  60 60 
 Միջոցառման վրա կատարվող ծախսը (հազ. դրամ)  30,390.0 65,500.0 
        
 Ծրագրի դասիչը   Ծրագրի անվանումը      
1139 ՀՀ կառավարության պահուստային ֆոնդ     
 Ծրագրի միջոցառումները      
        
 Ծրագրի դասիչը 1139 Ցուցանիշների փոփոխությունը 

(ավելացումը նշված է դրական 
նշանով)  

 Միջոցառման դասիչը 11001     
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 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      
 Միջոցառման վրա կատարվող ծախսը (հազ. դրամ)  30,728.0 65,838.0 
        
 Ծրագրի դասիչը 1139 Ցուցանիշների փոփոխությունը 

(նվազեցումը նշված է 
փակագծերում) 

 Միջոցառման դասիչը 11001     
 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      
 Միջոցառման վրա կատարվող ծախսը (հազ. դրամ)  (30,728.0) (65,838.0) 

 

 
 
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 
  ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ 

                        ՂԵԿԱՎԱՐ           Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 
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