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ԴԵՊՔՈՒՄ ԳՈՐԾԱՏՈՒԻՆ ԱՇԽԱՏԱՎԱՐՁԻ ՄԱՍՆԱԿԻ ԵՎ ՀԱՇՄԱՆԴԱՄՈՒԹՅՈՒՆ  
ՈՒՆԵՑՈՂ  ԱՆՁԻՆ   ՈՒՂԵԿՑՈՂԻ   ՀԱՄԱՐ   ԱՇԽԱՏԱՎԱՐՁԻ ՓՈԽՀԱՏՈՒՑՄԱՆ 

ՏՐԱՄԱԴՐՄԱՆ  
 
 

I. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ 
  

1. Սույն կարգով կարգավորվում են Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի 

և սոցիալական հարցերի նախարարության (այսուհետ` նախարարություն) աշխա-

տակազմի զբաղվածության պետական գործակալության (այսուհետ` գործակալություն) 

տարածքային կենտրոնների (այսուհետ` տարածքային կենտրոն) միջնորդությամբ աշխա-

տաշուկայում անմրցունակ անձանց հարմար աշխատանքի տեղավորման դեպքում գոր-

ծատուին աշխատավարձի մասնակի փոխհատուցման, ինչպես նաև տեսողությունից կամ 

տեղաշարժման (հաշմանդամի սայլակով տեղաշարժվող) խնդիրներով առաջին խմբի 

հաշմանդամություն ունեցող (այսուհետ` ուղեկցողի կարիք ունեցող) անձանց ծրագրում 

ընդգրկելու դեպքում` ուղեկցողի համար հաշմանդամություն ունեցող անձին աշխատա-

վարձի մասնակի փոխհատուցման աջակցություն (այսուհետ՝ աջակցություն) տրամա-

դրելու հետ կապված հարաբերությունները:  

2. Աջակցության տրամադրման նպատակն է գործատուի կողմից անմրցունակ 

անձանց տրվող աշխատավարձի մասնակի փոխհատուցման միջոցով աշխատաշուկայում 

անմրցունակ անձանց (այսուհետ` անմրցունակ անձ) աշխատանքի տեղավորվելուն նպաս-

տելը և այդ ճանապարհով կայուն զբաղվածության ապահովումը:  
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3. Հաշմանդամություն ունեցող անձանց ծրագրում ընդգրկելիս հաշվի է առնվում 

Հայաստանի Հանրապետության կառավարության կողմից հաստատված` աշխատանք 

փնտրող անձի կարիքների գնահատման կարգով նախատեսված ամփոփ եզրակացու-

թյունը, այդ թվում` ուղեկցող ունենալու անհրաժեշտությունը: 

 
 

    II. ԱՋԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՏՐԱՄԱԴՐՈՒՄԸ 
 

4. Աջակցությունը տրամադրվում է այն գործատուներին, որոնք տարածքային 

կենտրոնի միջնորդությամբ անմրցունակ անձանց իրենց մոտ տեղավորում են հարմար 

աշխատանքի:  

5. Աջակցությունը տրամադրվում է՝ 

1) Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեի միջոցների հաշվին. 

2) օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներից  ̀ Հայաuտանի Հանրապետության օրենսդրու-

թյամբ սահմանված կարգով: 

6. Աջակցությունը տրամադրվում է անմրցունակ անձանց գործատուի կողմից 

վճարվող աշխատավարձը մասնակի փոխհատուցելու միջոցով: 

7. Հարմար աշխատանքի տեղավորված յուրաքանչյուր անմրցունակ անձի համար 

վեց օրացուցային ամիս ժամկետով, ամսական կտրվածքով, գործատուին տրվում է փոխհա-

տուցում` տվյալ անմրցունակ անձի համար uահմանված ամսական աշխատավարձի հիսուն 

տոկոսի չափով, բայց ոչ ավելի, քան «Նվազագույն ամuական աշխատավարձի մաuին» 

Հայաuտանի Հանրապետության oրենքի 1-ին հոդվածով uահմանված նվազագույն ամuա-

կան աշխատավարձի չափը: 

8. Ուղեկցողի համար ուղեկցողի կարիք ունեցող անձանց տրվում է աշխատավարձի 

փոխհատուցում (այսուհետ՝ փոխհատուցում)  մինչև վեց օրացուցային ամիս ժամկետով, 

ամսական կտրվածքով  ̀ «Նվազագույն ամuական աշխատավարձի մաuին» Հայաuտանի 
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Հանրապետության oրենքի 1-ին հոդվածով uահմանված նվազագույն ամuական աշխա-

տավարձի 50 տոկոսի չափով: 

9. Աջակցությունը տրամադրվում է ամuվա լրիվ աշխատած oրերի համար, ընդ 

որում, ոչ լրիվ աշխատած ամuվա համար փոխհատուցման գումարի չափը հաշվարկվում 

է` փոխհատուցման ամuական գումարը բաժանելով տվյալ ամuվա աշխատանքային 

oրերի թվի վրա և բազմապատկելով լրիվ աշխատած oրերի թվով: 

10. Հարմար աշխատանքի տեղավորված անմրցունակ անձի՝ ժամանակավոր 

անաշխատունակության և նպատակային արձակուրդում գտնվելու ժամանակահատված-

ների համար գործատուին, ինչպես նաև ուղեկցողի կարիք ունեցող անձին, փոխհատու-

ցում չի տրամադրվում: 

11. Տարածքային կենտրոնն աջակցություն տրամադրելու նպատակով բանակցում 

է համապատասխան թափուր աշխատատեղի հայտը ներկայացրած գործատուի հետ` 

ծրագրում ընդգրկվելու ցանկություն հայտնած անձի մասնակցությամբ: Բանակցություն-

ների արդյունքում ձեռք բերված վերջնական համաձայնության հիման վրա գործատուի, 

տարածքային կենտրոնի և ծրագրի շահառուի միջև կնքվում է անմրցունակ անձի աշխա-

տավարձը փոխհատուցելու մաuին պայմանագիր (այսուհետ` պայմանագիր)` չորս օրի-

նակից, առնվազն մեկ ու կես տարի ժամկետով, որից 6 ամիսն աջակցության տրա-

մադրման ժամանակահատվածն է: 

12. Եթե գործատուն համաձայնել է հարմար աշխատանքի ընդունել մեկից ավելի 

անմրցունակ անձանց, ապա տարածքային կենտրոնի և տվյալ գործատուի միջև կնքվում է 

մեկ պայմանագիր: 

13. Սույն կարգի 11-րդ կետով նախատեսված պայմանագրի օրինակելի ձևը հաս-

տատվում է Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի 

նախարարի (այսուհետ` նախարար) հրամանով: 
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14. Պայմանագրի կնքումից հետո մեկ աշխատանքային օրվա ընթացքում տարած-

քային կենտրոնը նախարարության կողմից ձևավորված և վարվող տեղեկատվական 

շտեմարանում (այսուհետ՝ տեղեկատվական շտեմարան) մուտքագրում է՝ 

1) պայմանագրի կնքման օրը, ամիսը, տարեթիվը. 

2) պայմանագրի կողմ հանդիսացող գործատուի անվանումը (ֆիզիկական անձ 

հանդիսացող գործատուի անունը, ազգանունը), հասցեն, հարկ վճարողի հաշվառման 

համարը, էլեկտրոնային փոստի հասցեն (առկայության դեպքում). 

3) պայմանագրով նախատեսված՝ հարմար աշխատանքի ընդունման ենթակա 

անմրցունակ անձանց թիվը (այդ թվում` ուղեկցողի կարիք ունեցող անձանց թիվը): 

15. Գործատուն անմրցունակ անձի հետ աշխատանքային պայմանագիրը կնքելուց 

կամ անմրցունակ անձին աշխատանքի ընդունելու մասին անհատական իրավական 

ակտն ստորագրելուց հետո մեկ աշխատանքային օրվա ընթացքում էլեկտրոնային 

եղանակով (տեղեկատվական շտեմարանի կամ գործակալության պաշտոնական կայքէջի 

կամ էլեկտրոնային փոստի միջոցով) դրա մասին ծանուցում է տարածքային կենտրոնին: 

16. Տարածքային կենտրոնը սույն կարգի 15-րդ կետում նշված աշխատանքային 

պայմանագիրը կնքելուց կամ անմրցունակ անձին աշխատանքի ընդունելու մասին անհա-

տական իրավական ակտն ստորագրելուց հետո երեք աշխատանքային օրվա ընթացքում 

անմրցունակ անձից ստանում է դրանց պատճենները և մեկ աշխատանքային օրվա 

ընթացքում տեղեկատվական շտեմարանում մուտքագրում է աշխատանքային պայմանագրի 

վերաբերյալ հետևյալ տվյալները՝    

1) աշխատանքային պայմանագրի կնքման (անհատական իրավական ակտի ընդուն-

ման)  օրը, ամիսը, տարեթիվը, համարը. 

2) անմրցունակ անձի աշխատանքի ընդունման օրը, ամիսը, տարեթիվը. 

3) անմրցունակ անձի անունը, ազգանունը. 
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4) գործատուի լրիվ անվանումը (ֆիզիկական անձ հանդիսացող գործատուի 

անունը, ազգանունը). 

5) այն պաշտոնի անվանումը, որում աշխատանքի է նշանակվել անմրցունակ անձը 

կամ անմրցունակ անձի աշխատանքային գործառույթները. 

6) անմրցունակ անձի աշխատավարձի չափը. 

7) աշխատանքային պայմանագրի (կամ անհատական իրավական ակտի) գործո-

ղության ժամկետը: 

17. Ուղեկցողի կարիք ունեցող անձը, բանկային հաշիվ չունենալու դեպքում, եռօրյա 

ժամկետում բացում է բանկային հաշիվ և իրեն հաշվառած տարածքային կենտրոն է 

ներկայացնում հայտարարություն իր բանկային հաշվի տվյալների մասին: 

18. Յուրաքանչյուր ամuվան հաջորդող ամuվա առաջին աշխատանքային oրը գոր-

ծատուն տարածքային կենտրոն է ներկայացնում նախարարի կողմից հաստատված ձևին 

համապատասխան տեղեկանք` տվյալ ամuվա ընթացքում իր մոտ աշխատող այն անմրցու-

նակ անձանց մաuին, որոնց համար պայմանագիր է կնքվել տարածքային կենտրոնի հետ, 

և որոնց աշխատանքի ընդունելու մասին սույն կարգի 15-րդ կետով սահմանված 

պահանջներին համապատասխան, նախապես ծանուցել է տարածքային կենտրոնին: 

19. Գործատուից և ուղեկցողի կարիք ունեցող անձից uտացած` uույն կարգի 18-րդ 

կետերում նշված տեղեկանքի և տեղեկատվական շտեմարանում մուտքագրված տվյալ-

ների համադրման արդյունքում տարածքային կենտրոնը կազմում և մինչև տվյալ ամuվա 

հինգը գործակալություն է ներկայացնում՝ 

1) նախորդ ամսվա ընթացքում աշխատանքի ընդունված այն անմրցունակ անձանց 

(այդ թվում` ուղեկցողի կարիք ունեցող) ցուցակը, որոնց համար պայմանագիր է կնքվել 

համապատասխան գործատուների հետ. 
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2) աջակցության և փոխհատուցման համար ֆինանսական միջոցների` նախարարի 

սահմանած ձևին համապատասխան հայտ-պահանջագիրը` համապատասխանաբար 

ըստ գործատուների և ըստ ուղեկցողի կարիք ունեցող անձանց: 

20. Սույն կարգի 19-րդ կետի 1-ին ենթակետով նախատեսված ցուցակում նշվում են՝ 

1) անմրցունակ անձի (այդ թվում` ուղեկցողի կարիք ունեցող) անունը, ազգանունը, 

հայրանունը, ծննդյան տարեթիվը. 

2) հանրային ծառայությունների համարանիշը, իսկ այն չունենալու դեպքում` 

սոցիալական քարտի համարը.  

3) յուրաքանչյուր անմրցունակ անձի (այդ թվում` ուղեկցողի կարիք ունեցող) 

աշխատավարձի փոխհատուցվող չափը. 

4) փոխհատուցվող աշխատավարձերի ընդհանուր չափը. 

5) անմրցունակ անձին աշխատանքի ընդունած գործատուի անվանումը (ֆիզիկա-

կան անձ հանդիսացող գործատուի անունը, ազգանունը) և հարկ վճարողի հաշվառման 

համարը, ընդ որում, գործատուի մասին սույն ենթակետով սահմանված տվյալները 

լրացվում են յուրաքանչյուր անմրցունակ անձի համար առանձին: Ուղեկցող ունենալու 

դեպքում ցուցակում նշվում է նաև ուղեկցողի կարիք ունեցող անձի անունը, ազգանունը, 

հայրանունը, փաստացի բնակության վայրը, բանկի համապատասխան մասնաճյուղի 

անվանումը, բանկային հաշվի համարը: 

21. Այն դեպքում, երբ աշխատանքի ընդունված անմրցունակ անձն օտարերկրյա 

քաղաքացի է կամ քաղաքացիություն չունեցող անձ, ապա սույն կարգի 20-րդ կետի 2-րդ 

ենթակետում նշված տվյալների փոխարեն ցուցակում լրացվում է օտարերկրյա քաղա-

քացու կամ քաղաքացիություն չունեցող անձի` Հայաստանի Հանրապետությունում բնակ-

վելու իրավունքը հաստատող փաստաթղթի սերիան ու համարը, իսկ փախստականի 

կարգավիճակ ունեցող անձի համար` կոնվենցիոն ճամփորդական փաստաթղթի սերիան 

ու համարը: Եթե Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի հանդիսացող անմրցունակ 
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անձը ձեռք չի բերել (չունի) հանրային ծառայությունների համարանիշ կամ սոցիալական 

ապահովության քարտ, ապա սույն կարգի 20-րդ կետի 2-րդ ենթակետում նշված 

տվյալների փոխարեն ցուցակում լրացվում է բնակչության պետական ռեգիստր վարող 

մարմնի կողմից անմրցունակ անձին տրամադրված հանրային  ծառայությունների  

համարանիշ չստանալու վերաբերյալ տեղեկանքի համարը: 

22. Գործակալությունը սույն կարգի 19-րդ կետով նախատեսված ցուցակները և 

նախարարի հաստատած ձևին համապատասխան ֆինանսավորման մասին հայտ-

պահանջագրերը տարածքային կենտրոնների կողմից ստանալուց հետո իրականացնում է 

դրանցում ներառված տվյալների ուսումնասիրություն: Վրիպակների, սխալների բացակա-

յության դեպքում գործակալությունը կազմում և նախարարության աշխատակազմ է ներ-

կայացնում նախարարի հաստատած ձևին համապատասխան և ըuտ տարածքային կենտ-

րոնների ամփոփված՝ աշխատավարձերի մասնակի փոխհատուցումը ֆինանuավորելու 

մաuին հայտ-պահանջագիրը` ոչ ուշ, քան տարածքային կենտրոնների կողմից ցուցակ-

ները և ֆինանսավորման մասին հայտ-պահանջագրերն ստանալուց հետո երեք աշխա-

տանքային օրվա ընթացքում: 

23. Գործակալությունը մինչև տվյալ տարվա հունվարի 31-ը նախարարության 

աշխատակազմ է ներկայացնում սույն ծրագրի ծախսերի նախահաշիվները (ըստ տարած-

քային կենտրոնների կամ ամփոփ):  

24. Նախարարության աշխատակազմը գործակալությունից ծախսերի նախահա-

շիվներն ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում դրանք սահմանված 

կարգով հաստատում է և տրամադրում գործակալությանը: 

25. Գործակալությունը նախարարության աշխատակազմից ծախսերի հաստատված 

նախահաշիվներն ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում ապահովում է 

դրանց մուտքագրումը «Client Treasury» էլեկտրոնային ծրագրային համակարգ: 
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26. Տարածքային կենտրոնը գումարը երկու աշխատանքային oրվա ընթացքում 

սահմանված կարգով` վճարման հանձնարարականով փոխանցում է գործատուի, ինչպես 

նաև ուղեկցողի կարիք ունեցող անձի բանկային հաշվի համարներին: 

27. Այն դեպքում, երբ զբաղվածության պետական համապատասխան ծրագրում 

ընդգրկվելու իրավունք ունեցող՝ տարածքային կենտրոնում հաշվառված անմրցունակ 

անձանց թիվը գերազանցում է այդ տարածքային կենտրոնի համար զբաղվածության 

պետական տվյալ ծրագրով նախատեսված անմրցունակ անձանց թիվը, ապա տվյալ 

ծրագրում ընդգրկվելու նախապատվությունը տրամադրվում է ավելի վաղ հաշվառված 

անմրցունակ անձանց՝ ըստ հաշվառման հերթականության` հաշվի առնելով նաև գոր-

ծատուների կողմից ներկայացված՝ թափուր և (կամ) նոր ստեղծվող աշխատատեղերը 

լրացնելու համար աշխատողների մասնագիտական որակավորմանը և աշխատանքային 

ստաժին ներկայացվող պահանջները:  

 
 

III. ԱՋԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՏՐԱՄԱԴՐՄԱՆ ԴԱԴԱՐԵՑՈՒՄԸ ԵՎ ՈՉ ՆՊԱՏԱԿԱՅԻՆ 
ՕԳՏԱԳՈՐԾՎԱԾ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԸ ՎԵՐԱԴԱՐՁՆԵԼԸ 

 
 

28. Աջակցությունը դադարեցվում է՝ 

1) սույն կարգի 7-րդ կետով նախատեսված ժամկետի ավարտից հետո. 

2) գործատուի և անմրցունակ անձի միջև կնքված աշխատանքային պայմանագրի 

գործողության ժամկետի ավարտից կամ անմրցունակ անձին աշխատանքի ընդունելու 

մասին անհատական իրավական ակտով նախատեսված ժամկետի ավարտից շուտ 

աշխատանքային հարաբերությունները դադարելու դեպքում. 

3) գործատու իրավաբանական անձի լուծարման կամ անհատ ձեռնարկատեր 

հանդիսացող գործատուի գործունեության դադարեցման դեպքում. 

4) անմրցունակ անձի մահվան դեպքում: 
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29. Սույն կարգի 28-րդ կետի 3-րդ ենթակետում նշված դեպքերում կամ աշխատող-

ների թվի և (կամ) հաստիքների կրճատման հիմքով անմրցունակ անձին աշխատանքից 

ազատելու դեպքում, նույն անմրցունակ անձի համար կարող է կնքվել աշխատավարձի 

փոխհատուցման մասին նոր պայմանագիր այլ գործատուի հետ՝ աշխատավարձի 

փոխհատուցման մասին նախորդ պայմանագրով չիրացված ժամկետով: 

30. Անմրցունակ անձին տրվող աշխատավարձը մասնակի փոխհատուցելու համար 

գործատուին տրամադրված, ինչպես նաև զբաղվածության պետական համապատասխան 

ծրագրի իրականացման համար ծախսված ֆինանսական միջոցները ենթակա են  

վերադարձման` «Զբաղվածության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով և 

պայմանագրով սահմանված դեպքերում և կարգով: 

31. Գործատուին և անմրցունակ անձին հատուցված նյութական ծախսերը ենթակա 

են վերադարձման`  

1) գործատուի կողմից, եթե գործատուի և անմրցունակ անձի հետ կնքված աշխա-

տանքային պայմանագիրը լուծվել է գործատուի նախաձեռնությամբ` աշխատանքային 

պայմանագիրը կնքելուց հետո մեկուկես  տարվա ընթացքում. 

2) անմրցունակ անձի կողմից, եթե պայմանագիրը լուծվել է անմրցունակ անձի 

նախաձեռնությամբ` պայմանագիրը կնքելուց հետո մեկուկես տարվա ընթացքում. 

3) գործատուի և անմրցունակ անձի կողմից հավասարապես, եթե աշխատանքային 

պայմանագիրը լուծվել է կողմերի համաձայնությամբ (Հայաստանի Հանրապետության 

աշխատանքային օրենսգրքի 110-րդ հոդված)` պայմանագիրը կնքելուց հետո մեկուկես 

տարվա ընթացքում: 

IV. ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ԱՊԱՀՈՎՈՒՄԸ  
 

32. Աջակցության տրամադրման մասին տեղեկատվությունն արտացոլվում է գոր-

ծակալության պաշտոնական կայքէջում և տեղեկատվական շտեմարանում՝ «Զբաղվածու-

թյան մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքին, այլ օրենքներին և իրավական 

ակտերին համապատասխան: 
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33. Տարածքային կենտրոնն իր գտնվելու վայրում՝ անմրցունակ անձանց համար 

տեսանելի տեղում, իսկ տարածքային կենտրոնը համալիր սոցիալական ծառայություն-

ների տարածքային կենտրոնում տեղակայված լինելու դեպքում՝ համալիր սոցիալական 

ծառայությունների տարածքային կենտրոնի միասնական ընդունարանում, տեղադրում է 

տեղեկատվություն զբաղվածության պետական համապատասխան ծրագրի վերաբերյալ, 

որով նախատեսվում է գործատուներին աջակցության տրամադրում՝ աշխատաշուկայում 

անմրցունակ անձանց հարմար աշխատանքի տեղավորման համար:  

34. Տարածքային կենտրոնը տրամադրում է անհրաժեշտ խորհրդատվություն 

աշխատաշուկայում անմրցունակ անձանց հարմար աշխատանքի տեղավորման համար 

գործատուներին աջակցության տրամադրում նախատեսող զբաղվածության պետական 

համապատասխան ծրագրի մասին, իրազեկում է դրանում ընդգրկվելու համար անհրա-

ժեշտ պայմանների և կարգի վերաբերյալ:  

35. Ծրագրի մոնիթորինգն ու գնահատումն իրականացվում են Հայաստանի Հան-

րապետության կառավարության սահմանած կարգով: Ծրագրի վերջնական գնահատման 

համար հիմք հանդիսացող կայուն զբաղվածության չափանիշը հաշվարկվում է հետևյալ 

ձևով. ծրագիրն ավարտելուց հետո ծրագրում ներառվածների և 1 տարվա ընթացքում 

աշխատանքից ազատվածների թվի տարբերությունը հարաբերվում է ծրագրում 

ընդգրկված շահառուների ընդհանուր թվին և արտահայտվում է տոկոսով: Ընդ որում, 

ծրագրի կայուն զբաղվածության համապատասխան չափորոշիչը ներառվում է զբաղվա-

ծության կարգավորման ամենամյա պետական ծրագրում: 

 

      ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ   ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 
       ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ  ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ 
      ՂԵԿԱՎԱՐ-ՆԱԽԱՐԱՐ                 Դ. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 
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ապրիլի 17-ի N  534   - Ն որոշման 
 
 

 
Կ Ա Ր Գ 

 
ԱՇԽԱՏԱՇՈՒԿԱՅՈՒՄ ԱՆՄՐՑՈՒՆԱԿ ԱՆՁԱՆՑ ՓՈՔՐ ՁԵՌՆԱՐԿԱՏԻՐԱԿԱՆ 

ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԱՋԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՏՐԱՄԱԴՐՄԱՆ  
 
 

I. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ 
 

1. Սույն կարգով կարգավորվում են Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և 

սոցիալական հարցերի նախարարության (այսուհետ` նախարարություն) աշխատակազմի 

զբաղվածության պետական գործակալության (այսուհետ` գործակալություն) տարածքային 

կենտրոնների (այսուհետ` տարածքային կենտրոն) կողմից աշխատաշուկայում անմրցու-

նակ անձանց ինքնազբաղվածության խթանման նպատակով փոքր ձեռնարկատիրական 

գործունեությամբ զբաղվելու համար աջակցություն տրամադրելու (այսուհետ` ծրագիր) 

հետ կապված հարաբերությունները:  

2. Ծրագրի նպատակը փոքր ձեռնարկատիրական գործունեության աջակցության 

միջոցով կայուն զբաղվածության ապահովումն ու աշխատաշուկայում անմրցունակ անձանց 

փոքր ձեռնարկատիրական գործունեության իրականացման և ինքնազբաղվածության 

խթանման համար աջակցության տրամադրումն է, ինչպես նաև լրացուցիչ աշխատատե-

ղերի ստեղծումը: 

3. Ծրագրի շահառուներն են աշխատաշուկայում անմրցունակ անձինք (այսուհետ` 

անմրցունակ անձ): 

4. Անմրցունակ անձը ծրագրում կարող է ընդգրկվել մեկ անգամ: 

5. Ծրագրի շրջանակներում տրամադրվող աջակցության առավելագույն արժեքը 

մեկ միլիոն դրամ է: 

6. Ծրագիրը ֆինանսավորվում է` 

1) Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեի միջոցների հաշվին. 

2) օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներից  ̀ Հայաuտանի Հանրապետության օրենսդրու-

թյամբ սահմանված կարգով: 
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II. ԾՐԱԳՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄԸ ԵՎ ԱՋԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՏՐԱՄԱԴՐՄԱՆ  
ԿԱՐԳՆ ՈՒ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ 

  
7. Տվյալ տարվա ընթացքում իրականացվող ծրագրի մասին տեղեկատվությունն 

արտացոլվում է գործակալության պաշտոնական կայքում, յուրաքանչյուր ամիսը մեկ 

անգամ ինքնաշխատ տարածվում է նախարարության տեղեկատվական շտեմարանում 

նախնական գրանցված կամ հաշվառված անմրցունակ անձանց և աշխատանքի տեղա-

վորման ոչ պետական կազմակերպությունների առկա էլեկտրոնային հասցեներով, ինչ-

պես նաև զանգվածային լրատվության միջոցներով:  

8. Տարածքային կենտրոնը տեղեկատվությունը հրապարակում է իր գործունեու-

թյան վայրում՝ այցելուների համար տեսանելի տեղում, իսկ համալիր սոցիալական ծա-

ռայությունների տարածքային կենտրոնում տեղակայված լինելու դեպքում՝ համալիր սո-

ցիալական ծառայությունների տարածքային կենտրոնի միասնական ընդունարանում: 

Համալիր սոցիալական ծառայություններում տեղակայված տարածքային կենտրոնների 

աշխատողները սոցիալական դեպքի վարման շրջանակներում տարածում են նաև 

ծրագրի վերաբերյալ տեղեկատվական թերթոններ:  

9. Ծրագրի իրականացման նպատակով տարածքային կենտրոնն անմրցունակ 

անձին տրամադրում է խորհրդատվություն` ծրագրում ընդգրկվելու գործընթացների մասին, 

այդ թվում` տարածքային կենտրոն ներկայացման համար անհրաժեշտ փաստաթղթերի 

վերաբերյալ: 

10. Տվյալ տարվա ընթացքում իրականացվող ծրագրում ընդգրկվողների առնվազն 30 

տոկոսը պետք է լինեն հաշմանդամություն ունեցող գործազուրկներ: 

11. Տարածքային կենտրոնը ծրագրում ընդգրկվելու ցանկություն ունեցող անմրցու-

նակ անձանց ցուցակը ներկայացնում է գործակալություն՝ ամսական կտրվածքով՝ յուրա-

քանչյուր ամսվա վերջին աշխատանքային օրը: 

12. Գործակալությունն ամփոփում է տարածքային կենտրոններից ստացված ցու-

ցակները և երեք աշխատանքային օրվա ընթացքում ուղարկում «Հայաստանի փոքր և 
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միջին ձեռնարկատիրության զարգացման ազգային կենտրոն» հիմնադրամ (այսուհետ` 

ՓՄՁ ԶԱԿ): 

13. Նախարարությունը ՓՄՁ ԶԱԿ-ի հետ կնքում է ծրագրի կազմակերպման և 

իրականացման համար անհրաժեշտ համագործակցության վերաբերյալ պայմանագիր, 

համաձայն որի`  

1) ՓՄՁ ԶԱԿ-ը տրամադրում է գործակալության կողմից ուղարկված անմրցունակ 

անձանց` ծրագրի շրջանակներում ակնկալվող ձեռնարկատիրական գործունեության 

մեկնարկի և իրականացման համար անհրաժեշտ աջակցություն` խորհրդատվություն, ուսու-

ցում, ձեռնարկատիրական գործունեության գործարար ծրագրի (այսուհետ` գործարար 

ծրագիր)  մշակում. 

2) սույն կետի 1-ին ենթակետում նշված աջակցությունն անմրցունակ անձին 

տրամադրվում է` 

ա. ՓՄՁ ԶԱԿ-ի կողմից իրականացվող Սկսնակ գործարարներին աջակցության 

ծրագրի շրջանակներում` դրա իրականացման ժամանակացույցին համապատասխան, 

բ. սույն ենթակետի «ա» պարբերությունում նշված շրջանակներից դուրս` ծրագրով 

նախատեսված միջոցներից ՓՄՁ ԶԱԿ-ին տրամադրված հատկացման հաշվին աջակ-

ցություն կարող են ստանալ անմրցունակ անձանց ոչ ավելի, քան 25 տոկոսը.  

3) ՓՄՁ ԶԱԿ-ի գնահատման հանձնաժողովը եզրակացություն է տալիս անմրցու-

նակ անձի գործարար ծրագրի վերաբերյալ. 

4) ՓՄՁ ԶԱԿ-ի գնահատման հանձնաժողովի կազմում ընդգրկվում է համապա-

տասխան տարածքային կենտրոնի մեկ ներկայացուցիչ. 

5) ՓՄՁ ԶԱԿ-ը ամսական պարբերականությամբ էլեկտրոնային հաշվետվություն-

ներ է ներկայացնում գործակալություն` սույն կետի 3-րդ ենթակետով նախատեսված 

եզրակացությունների վերաբերյալ: 
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14. ՓՄՁ ԶԱԿ-ի կողմից դրական եզրակացություն ստացած գործարար ծրագրի 

մեկ օրինակը և այդ եզրակացությունն անմրցունակ անձը տարածքային կենտրոն է ներ-

կայացնում եզրակացությունն ստանալուց հետո երեք աշխատանքային օրվա ընթացքում: 

Տարածքային կենտրոնի տնօրենը գործարար ծրագիրն ստանալուց հետո երեք 

աշխատանքային օրվա ընթացքում կայացնում է անձին աջակցություն տրամադրելու 

վերաբերյալ որոշում և անձի հետ կնքում է ձեռնարկատիրական գործունեության աջակ-

ցության տրամադրման պայմանագիր (այսուհետ` պայմանագիր)` Հայաստանի Հանրա-

պետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարի (այսուհետ` նախարար) 

հրամանով հաստատված օրինակելի ձևին համապատասխան: 

15. Անմրցունակ անձը սույն կարգի 14-րդ կետում նշված պայմանագիրը կնքելուց 

հետո եռօրյա ժամկետում իրեն հաշվառած տարածքային կենտրոն է ներկայացնում 

հայտարարություն իր բանկային հաշվի տվյալների մասին: 

16. Տարածքային կենտրոնի կողմից տրամադրվող աջակցությունը ներառում է 

հետևյալ ծախսերի փոխհատուցումը` 

1) ծրագրում որպես վարձու աշխատողներ ներգրավված անձանց անվանական 

աշխատավարձի 25 տոկոսը, բայց ոչ ավելի, քան մեկ վարձու աշխատողի համար «Նվազագույն 

աշխատավարձի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 1-ին հոդվածով 

սահմանված նվազագույն աշխատավարձի 50 տոկոսը՝ երկու տարի ժամկետով, ամսա-

կան կտրվածքով. 

2) ծրագրով անմրցունակ անձի կողմից հիմնական միջոց հանդիսացող սարքավո-

րումների ձեռքբերման նպատակով այդ սարքավորումների ընդհանուր արժեքի 50 տոկոսը՝ 

միանվագ: 

17. Տարածքային կենտրոնները գործակալություն են ներկայացնում ծրագրի համար 

անհրաժեշտ միջոցների ֆինանսավորման մասին հայտ-պահանջագրերը` նախարարի 

հաստատած ձևին համապատասխան: 



 

534.2k.voroshum 

5 

18. Գործակալությունը մինչև տվյալ տարվա հունվարի 31-ը նախարարության 

աշխատակազմ է ներկայացնում սույն ծրագրի ծախսերի նախահաշիվները (ըստ տարած-

քային կենտրոնների կամ ամփոփ):  

19. Նախարարության աշխատակազմը գործակալությունից ծախսերի նախահա-

շիվներն ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում դրանք սահմանված 

կարգով հաստատում է և տրամադրում գործակալությանը: 

20. Գործակալությունը նախարարության աշխատակազմից ծախսերի հաստատ-

ված նախահաշիվներն ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում ապահո-

վում է դրանց մուտքագրումը «Client Treasury» էլեկտրոնային ծրագրային համակարգ: 

21. Սահմանված կարգով գումարն ստացվելուց հետո տարածքային կենտրոնը երկու 

աշխատանքային օրվա ընթացքում փոխանցում է անմրցունակ անձի բանկային հաշվին:  

22. Տարածքային կենտրոնը կատարված վճարման փոխանցումների մասին տեղե-

կացնում է անմրցունակ անձին` վերջինիս ցանկության դեպքում հանձնելով նրան հա-

մապատասխան վճարումները հավաստող փաստաթղթերի կրկնօրինակները: 

23. Սույն կարգի պահանջների խախտմամբ տրամադրված, ինչպես նաև ոչ 

նպատակային օգտագործված ֆինանսական միջոցները ենթակա են վերադարձման՝ 

Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով: 

24. Անմրցունակ անձի կողմից ստացված ֆինանսական միջոցները ենթակա են 

վերադարձման, եթե անմրցունակ անձը` 

1) չի պահպանել գործարար ծրագրում նշված ծախսային ուղղությունների, չափերի, 

համամասնությունների և ձեռք բերվող հիմնական միջոցների վերաբերյալ քանակական և 

որակական պահանջները. 

2) պետական աջակցությամբ սկսած տնտեսական գործունեությունը դադարեցրել 

է` սկսելուց հետո երկու տարվա ընթացքում: 
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25. Յուրաքանչյուր ծրագրի գծով նախարարության կողմից շահագործվող համա-

պատասխան տեղեկատվական շտեմարանում ստեղծվում և վարվում է համապատասխան 

էլեկտրոնային գործ՝ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանած կարգով: 

26. Ծրագրի մոնիթորինգն ու գնահատումն իրականացվում են Հայաստանի Հան-

րապետության կառավարության սահմանած կարգով: Ծրագրի վերջնական գնահատման 

համար հիմք հանդիսացող կայուն զբաղվածության չափանիշը հաշվարկվում է հետևյալ 

ձևով. ծրագրի շրջանակներում տրամադրվող աջակցությամբ ձեռնարկատիրական 

գործունեություն իրականացնողների ու ծրագրում ներգրավված վարձու աշխատողների և 

նրանցից` 1 տարվա ընթացքում ձեռնարկատիրական գործունեությունը դադարեցրած-

ների ու աշխատանքից ազատված վարձու աշխատողների թվի տարբերությունը հարա-

բերվում է ծրագրում ընդգրկված շահառուների ընդհանուր թվին և արտահայտվում է 

տոկոսով: Ընդ որում, ծրագրի կայուն զբաղվածության համապատասխան չափորոշիչը 

ներառվում է զբաղվածության կարգավորման ամենամյա պետական ծրագրում: 

 

 

 
 

      ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ   ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 
       ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ  ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ 
      ՂԵԿԱՎԱՐ-ՆԱԽԱՐԱՐ                 Դ. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 
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Հավելված N 17 
 ՀՀ կառավարության 2014 թվականի 

ապրիլի 17-ի N 534  - Ն որոշման 
 

 
Կ Ա Ր Գ 

 
ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՏԵՂԱՎՈՐՄԱՆ ՈՉ ՊԵՏԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ 

ՄԱՏՈՒՑՎՈՂ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՑ ՕԳՏՎԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ ԱՋԱԿՑՈՒԹՅԱՆ 
ՏՐԱՄԱԴՐՄԱՆ  

 
 

I. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ 
 

1. Սույն կարգով կարգավորվում են Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և 

սոցիալական հարցերի նախարարության (այսուհետ` նախարարություն) աշխատակազմի 

զբաղվածության պետական գործակալության (այսուհետ` գործակալություն) տարածքային 

կենտրոնների (այսուհետ` տարածքային կենտրոն) կողմից աշխատանքի տեղավորման ոչ 

պետական կազմակերպություններին (այսուհետ` ոչ պետական կազմակերպություններ) 

աշխատաշուկայում անմրցունակ անձանց աշխատանքի տեղավորելու դեպքում աջակ-

ցություն տրամադրելու (այսուհետ` ծրագիր) հետ կապված հարաբերությունները: 

2. Ծրագրի նպատակը աշխատաշուկայում անմրցունակ անձանց (այսուհետ` 

անմրցունակ անձ) կայուն զբաղվածության ապահովումն է` աշխատանքի տեղավորման 

լրացուցիչ հնարավորությունների ընձեռման միջոցով: 

3. Ծրագրի շահառուներն են անմրցունակ անձինք: 

4. Անմրցունակ անձը ծրագրում կարող է ընդգրկվել մեկ անգամ: 

5. Ծրագրի շրջանակներում տրամադրվող աջակցության առավելագույն արժեքն 

անմրցունակ յուրաքանչյուր անձի համար 100.000 դրամ է: 

6. Եթե ծրագրում ընդգրկվելու ցանկություն ունեցող անմրցունակ անձանց թիվը 

գերազանցում է տարածքային կենտրոնի համար տվյալ տարվա զբաղվածության ամենամյա 

պետական ծրագրով նախատեսված շահառուների թիվը, ապա ծրագրում ընդգրկվելու 
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նախապատվությունը տրվում է ավելի վաղ հաշվառվածներին՝ ըստ հաշվառման հերթա-

կանության: 

7. Ծրագիրը ֆինանսավորվում է` 

1) Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեի միջոցների հաշվին. 

2) օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներից  ̀Հայաuտանի Հանրապետության օրենսդրութ-

յամբ սահմանված կարգով:  

 

 
II. ԾՐԱԳՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄԸ ԵՎ ԱՋԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՏՐԱՄԱԴՐՄԱՆ 

 ԿԱՐԳՆ ՈՒ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ 
 

8. Տվյալ տարվա ընթացքում իրականացվելիք ծրագրի մասին տեղեկատվությունը 

տեղադրվում է գործակալության պաշտոնական կայքէջում և նախարարության կողմից 

վարվող համապատասխան տեղեկատվական շտեմարանում:  

9. Տարածքային կենտրոնը տեղեկատվությունը, ինչպես նաև սույն կարգի 12-րդ 

կետում նշված ոչ պետական կազմակերպությունների ցանկը տեղադրում է իր գտնվելու 

վայրում՝ անմրցունակ անձի համար տեսանելի տեղում, իսկ համալիր սոցիալական ծա-

ռայությունների տարածքային կենտրոնում տեղակայված լինելու դեպքում՝ համալիր 

սոցիալական ծառայությունների տարածքային կենտրոնի միասնական ընդունարանում:  

10. Ծրագրի իրականացման նպատակով տարածքային կենտրոնն անմրցունակ 

անձին տրամադրում է խորհրդատվություն աշխատաշուկայում տիրող իրավիճակի և 

ծրագրի իրականացման պայմանների վերաբերյալ: 

11. Անմրցունակ անձանց, որոնց տարածքային կենտրոնն առնվազն երեք ամսվա 

ընթացքում չի տեղավորում հարմար աշխատանքի, որպես աշխատանքի տեղավորման 

լրացուցիչ հնարավորություն, տրամադրում է աջակցություն համապատասխան հավաստագրի 

(այսուհետ` փոխհատուցման հավաստագիր) միջոցով` ոչ պետական կազմակերպու-

թյունների աշխատանքի տեղավորման ծառայություններից օգտվելու համար: 
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Փոխհատուցման հավաստագրի ձևը հաստատում է Հայաստանի Հանրապետության 

աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարը (այսուհետ` նախարար): 

12. Փոխհատուցման հավաստագրի միջոցով փոխհատուցումը տրամադրվում է այն 

ոչ պետական կազմակերպություններին, որոնք նախարարության հետ համագործակցելու 

նպատակով ստորագրել են համագործակցության հուշագիր, հաշվառված և ներառված են 

նախարարության պաշտոնական ինտերնետային կայքում հրապարակված ցանկում:  

13. Անմրցունակ անձին աշխատանքի տեղավորման նպատակով ոչ պետական 

կազմակերպությանը տրամադրվող փոխհատուցման հավաստագրի արժեքը ոչ պետա-

կան կազմակերպությանը վճարվում է փուլերով` 

1) գումարի ընդհանուր արժեքի 5 տոկոսը փոխանցվում է ոչ պետական կազմա-

կերպությանը` անմրցունակ անձի հետ աշխատանքի տեղավորման ծառայությունների 

մատուցման պայմանագիր կնքելուց հետո. 

2) գումարի ընդհանուր արժեքի 25 տոկոսը ոչ պետական կազմակերպությանն է 

փոխհատուցվում վերջինիս կողմից անմրցունակ անձին աշխատանքի տեղավորելուց հետո. 

3) գումարի մնացած մասը` 70 տոկոսը, փոխանցվում է անմրցունակ անձին աշխա-

տանքի տեղավորելուց մեկ տարի հետո, եթե այդ ընթացքում վերջինս շարունակում է 

աշխատել ոչ պետական կազմակերպության միջնորդությամբ, ընդ որում, աշխատանքից 

ազատվածների թվից հանվում է այն անձանց թիվը, որոնք աշխատանքից ազատվելուց 

հետո տասնօրյա ժամկետում տեղավորվել են աշխատանքի: 

14. Անմրցունակ անձը, տարածքային կենտրոնից ստանալով փոխհատուցման հա-

վաստագիրը, աշխատանքի տեղավորման ծառայություններ ստանալու նպատակով դիմում է 

ոչ պետական կազմակերպություն` ներկայացնելով փոխհատուցման հավաստագիրը: 

15. Ոչ պետական կազմակերպությունը` 

1) անմրցունակ անձի դիմումն ընդունելուց հետո նրա անհատական տվյալները 

մուտքագրում է իր կողմից ձևավորված տեղեկատվական շտեմարան` դիմողի համար 
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բացելով զբաղվածության ապահովման անհատական ծրագիր (այսուհետ` անհատական 

ծրագիր). 

2) անհատական ծրագիրն իրականացնելու նպատակով անմրցունակ անձի հետ 

կնքում է աշխատանքի տեղավորման ծառայությունների մատուցման պայմանագիր (այսու-

հետ  ̀պայմանագիր)̀  նախարարի հրամանով հաստատված օրինակելի ձևին համապատասխան. 

3) պայմանագիրը կնքելուց հետո պայմանագրի և փոխհատուցման հավաստագրի 

կրկնօրինակները ներկայացնում է տարածքային կենտրոն` փոխհատուցման հավաս-

տագրի արժեքի` սույն կարգի 13-րդ կետի 1-ին ենթակետով սահմանված 5 տոկոսը 

(այսուհետ՝ առաջին փուլ) ստանալու համար: 

16. Ոչ պետական կազմակերպությունը, ստանալով տարածքային կենտրոնի կողմից 

փոխանցված գումարը, պայմանագրի հիման վրա իրականացնում է անմրցունակ անձի 

աշխատանքի տեղավորմանն ուղղված աշխատանքներ: 

17. Անմրցունակ անձին աշխատանքի տեղավորելուց հետո ոչ պետական կազմակեր-

պությունը տարածքային կենտրոն է ներկայացնում անմրցունակ անձի և նրան աշխա-

տանքի ընդունած գործատուի միջև կնքված աշխատանքային պայմանագրի (այսուհետ` 

աշխատանքային պայմանագիր) կրկնօրինակը` ստանալու համար փոխհատուցման հա-

վաստագրի արժեքի` սույն կարգի 13-րդ կետի 2-րդ ենթակետով սահմանված 25 տոկոսը 

(այսուհետ՝ երկրորդ փուլ): 

18. Ոչ պետական կազմակերպության միջնորդությամբ տվյալ գործատուի մոտ աշ-

խատանքի տեղավորված անմրցունակ անձի աշխատանքի մեկ տարին լրանալուց հետո ոչ 

պետական կազմակերպությունը փոխհատուցման հավաստագրի բնօրինակը ներկայացնում է 

տարածքային կենտրոն` փոխհատուցման հավաստագրի արժեքի` սույն կարգի 13-րդ կետի 3-

րդ ենթակետով սահմանված 70 տոկոսը (այսուհետ՝ երրորդ փուլ) ստանալու համար: 

19. Տարածքային կենտրոնը համադրում է անմրցունակ անձի տվյալները նախա-

րարության կողմից վարվող տեղեկատվական շտեմարանում առկա համապատասխան 
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տեղեկատվության հետ և պարզում ոչ պետական կազմակերպության միջնորդությամբ 

աշխատանքի վերցրած գործատուի մոտ անմրցունակ անձի առնվազն մեկ տարի աշ-

խատելու փաստը: 

20. Տարածքային կենտրոնները գործակալություն են ներկայացնում ծրագրի համար 

անհրաժեշտ միջոցների ֆինանսավորման մասին հայտ-պահանջագրերը` նախարարի 

հաստատած ձևին համապատասխան: 

21. Գործակալությունը մինչև տվյալ տարվա հունվարի 31-ը նախարարության 

աշխատակազմ է ներկայացնում սույն ծրագրի ծախսերի նախահաշիվները (ըստ տարած-

քային կենտրոնների կամ ամփոփ): 

22. Նախարարության աշխատակազմը գործակալությունից ծախսերի նախա-

հաշիվներն ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում դրանք սահմանված 

կարգով հաստատում է և տրամադրում գործակալությանը: 

23. Գործակալությունը նախարարության աշխատակազմից ծախսերի հաստատ-

ված նախահաշիվներն ստանալուց հետո 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում ապահո-

վում է դրանց մուտքագրումը «Client Treasury» էլեկտրոնային ծրագրային համակարգ: 

24. Սույն կարգի պահանջների խախտմամբ տրամադրված ֆինանսական միջոց-

ները ենթակա են վերադարձման՝ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ 

սահմանված կարգով: 

25. Աշխատանքի տեղավորման ոչ պետական կազմակերպությունը վերադարձնում է 

ստացած ֆինանսական միջոցները, եթե առաջին փուլում ստացված փոխհատուցումը 

(փոխհատուցվող գումարի ընդհանուր արժեքի 5 տոկոսը) ստանալուց հետո երեք ամսվա 

ընթացքում չի կարողացել տեղավորել աշխատանքի իր մոտ ուղարկված անմրցունակ անձին: 

26. Ծրագրի մոնիթորինգն ու գնահատումն իրականացվում է Հայաստանի Հան-

րապետության կառավարության սահմանած կարգով: Ծրագրի վերջնական գնահատման 

համար հիմք հանդիսացող կայուն զբաղվածության չափանիշը հաշվարկվում է հետևյալ 
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ձևով. համապատասխան հավաստագրով մասնակի փոխհատուցման առաջին 

մասնաբաժինն ստանալուց հետո երեք ամսվա ընթացքում աշխատանքի տեղավոր-

վածների և աշխատանքի տեղավորվելուց հետո 1 տարվա ընթացքում աշխատանքից 

ազատվածների թվի տարբերությունը հարաբերվում է ծրագրում ընդգրկված շահառու-

ների ընդհանուր թվին և արտահայտվում է տոկոսով: Ընդ որում, ծրագրի կայուն 

զբաղվածության համապատասխան չափորոշիչը ներառվում է զբաղվածության կարգա-

վորման ամենամյա պետական ծրագրում: 

 
 
 
 
 
      ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ   ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 
       ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ  ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ 
      ՂԵԿԱՎԱՐ-ՆԱԽԱՐԱՐ                 Դ. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 
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Կ Ա Ր Գ 
 

ԱՇԽԱՏԱՇՈՒԿԱՅՈՒՄ ԱՆՄՐՑՈՒՆԱԿ ԱՆՁԱՆՑ ՀԱՐՄԱՐ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՏԵՂԱՎՈՐՄԱՆ  
ՆՊԱՏԱԿՈՎ   ԳՈՐԾԱՏՈՒՆԵՐԻՆ  ԱՅՑԵԼՈՒԹՅԱՆ  

ԾԱԽՍԵՐԻ ՓՈԽՀԱՏՈՒՑՄԱՆ 
 
 

I. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ 
  

1. Սույն կարգով կարգավորվում են Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և 

սոցիալական հարցերի նախարարության (այսուհետ` նախարարություն) աշխատակազմի 

զբաղվածության պետական գործակալության (այսուհետ` գործակալություն) տարածքա-

յին կենտրոններում (այսուհետ` տարածքային կենտրոն) հաշվառված աշխատաշուկայում 

անմրցունակ անձանց (այսուհետ` անմրցունակ անձ) հարմար աշխատանքի տեղավոր-

ման նպատակով գործատուներին այցելության ծախսերի փոխհատուցման (այսուհետ` 

այցելության ծախսերի փոխհատուցում) հետ կապված հարաբերությունները: 

2. Այցելության ծախսերի փոխհատուցման նպատակն է անմրցունակ անձանց ակտի-

վացումը, ինքնուրույն աշխատանքի տեղավորվելուն նպաստելը և այդ ճանապարհով 

կայուն զբաղվածության ապահովումը:  

 

II. ԱՅՑԵԼՈՒԹՅԱՆ ԾԱԽՍԵՐԻ ՓՈԽՀԱՏՈՒՑՈՒՄԸ ԵՎ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ 
ՏՐԱՄԱԴՐՈՒՄԸ 

 
3. Այցելության ծախսերի փոխհատուցումն անմրցունակ անձանց  տրամադրվում է 

սույն կարգով սահմանված չափերին համապատասխան` գործատուին այցելելու հետ 

կապված տրանսպորտային, ինքնակենսագրության կազմման, գործատուին պատշաճ 

մակարդակով ներկայանալու նպատակով իրականացվող ծախսերի որոշակի մասը փոխհա-

տուցելու  համար: 
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4. Այցելության ծախսերի փոխհատուցումը ֆինանսավորվում է` 

1) Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեի միջոցների հաշվին. 

2) օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներից` Հայաuտանի Հանրապետության օրենսդրու-

թյամբ սահմանված կարգով: 

5. Այցելության ծախսերի փոխհատուցումը տրամադրվում է ամսական կտրվածքով, 

Հայաստանի Հանրապետության կառավարության հաստատած` թափուր և նոր ստեղծվող 

աշխատատեղերը համալրելու նպատակով աշխատանք փնտրող անձին տարածքային 

կենտրոնի կողմից տրամադրվող ուղեգրերով (այսուհետ՝ ուղեգիր) գործատուներին այցելու-

թյան դեպքում: 

6. Ուղեգրով գործատուին այցելության համար անմրցունակ անձին տրամադրվում է 

այցելության ծախսերի փոխհատուցում` յուրաքանչյուր այցելության համար 2000 դրամ: 

Անկախ գործատուներին այցելությունների քանակից` յուրաքանչյուր օրացուցային ամսվա 

ընթացքում գործատուներին այցելության ծախսերի փոխհատուցման համար տրվող 

գումարի չափը չի կարող գերազանցել 18000 դրամը: 

7. Այցելության ծախսերի փոխհատուցման ծրագրում անմրցունակ անձը կարող է 

ընդգրկվել մեկ անգամ` առավելագույնը երեք ամիս տևողությամբ, ընդ որում, ամիսները 

հաշվարկվում են անընդմեջ` սկսած այցելության ծախսերի փոխհատուցման ծրագրում 

ընդգրկելու օրվանից:   

8. Տարածքային կենտրոնը յուրաքանչյուր ամիս, մինչև տվյալ ամսվա  երրորդ 

աշխատանքային օրը, գործակալություն է ներկայացնում սույն կարգի 5-րդ կետում նշված 

ուղեգրերով նախորդ ամսվա ընթացքում գործատուին այցելած անմրցունակ անձանց 

ցուցակը, որում նշվում են` 

1) անունը և ազգանունը. 

2) անձնագրի սերիան և համարը. 
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3) հանրային ծառայությունների համարանիշը, իսկ այն չունենալու դեպքում` 

սոցիալական քարտի համարը.  

4) յուրաքանչյուր անմրցունակ անձի կողմից նախորդ ամսում գործատուներին 

այցելությունների թիվը.  

5) յուրաքանչյուր անմրցունակ անձին տրամադրվելիք` այցելության ծախսերի 

փոխհատուցման չափը. 

6) սույն կարգի 13-րդ կետում նշված բանկային հաշվի համարը. 

7) այցելության ծախսերի փոխհատուցման ընդհանուր չափը: 

9. Այն դեպքում, երբ անմրցունակ անձն օտարերկրյա քաղաքացի է կամ քաղա-

քացիություն չունեցող անձ, ապա սույն կարգի 8-րդ կետի 2-րդ և 3-րդ ենթակետերում 

նշված տվյալների փոխարեն ցուցակում լրացվում է օտարերկրյա քաղաքացու կամ 

քաղաքացիություն չունեցող անձի` Հայաստանի Հանրապետությունում բնակվելու իրա-

վունքը հաստատող փաստաթղթի սերիան ու համարը, իսկ փախստականի կարգավիճակ 

ունեցող անձի համար` կոնվենցիոն ճամփորդական փաստաթղթի սերիան ու համարը: 

Եթե Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի հանդիսացող անմրցունակ անձը ձեռք չի 

բերել (չունի) հանրային ծառայությունների համարանիշ կամ սոցիալական 

ապահովության քարտ, ապա սույն կարգի 8-րդ կետի 3-րդ ենթակետում նշված տվյալների 

փոխարեն ցուցակում լրացվում է բնակչության պետական ռեգիստր վարող մարմնի կողմից 

անմրցունակ անձին տրամադրված հանրային  ծառայությունների  համարանիշ չստանալու 

վերաբերյալ տեղեկանքի համարը: 

10. Գործակալությունը սույն կարգի 8-րդ կետով նախատեսված ցուցակները տա-

րածքային կենտրոններից ստանալուց հետո իրականացնում է դրանցում ներառված 

տվյալների ուսումնասիրություն: Վրիպակների, սխալների բացակայության դեպքում գոր-

ծակալությունը հաստատում է այդ ցուցակները: 
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11. Տարածքային կենտրոնները գործակալություն են ներկայացնում ծրագրի համար 

անհրաժեշտ միջոցների ֆինանսավորման մասին հայտ-պահանջագրերը` նախարարի 

հաստատած ձևին համապատասխան: 

12.  Սույն ծրագրի ֆինանսավորման կարգը սահմանվում է Հայաստանի Հան-

րապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարի հրամանով: 

13. Այցելության ծախսերի փոխհատուցման ծրագրում ընդգրկված անմրցունակ 

անձը բանկային հաշիվ չունենալու դեպքում, եռօրյա ժամկետում, առևտրային բանկում 

բացում է բանկային և իրեն հաշվառած տարածքային կենտրոն է ներկայացնում հայ-

տարարություն իր բանկային հաշվի տվյալների մասին: 

14. Այցելության ծախսերի փոխհատուցումն անմրցունակ անձին է տրամադրվում 

(վճարվում) միայն անմրցունակ անձին այցելության մասին տարածքային կենտրոնի 

տրամադրած ուղեգրում համապատասխան գործատուի կողմից գրառում կատարելու 

կամ էլեկտրոնային եղանակով (տեղեկատվական շտեմարանի կամ գործակալության 

պաշտոնական կայքէջի կամ էլեկտրոնային փոստի միջոցով) գործակալությանը ծանու-

ցելու դեպքում:   

15. Այն դեպքում, երբ այցելության ծախսերի փոխհատուցման մեջ ընդգրկվելու 

իրավունք ունեցող՝ տարածքային կենտրոնում հաշվառված անմրցունակ անձանց թիվը 

գերազանցում է այդ տարածքային կենտրոնի համար զբաղվածության պետական տվյալ 

ծրագրով նախատեսված շահառուների թվին, ապա այցելության ծախսերի փոխհատուցումը 

տրամադրվում է ավելի վաղ հաշվառված անմրցունակ անձանց՝ ըստ հաշվառման 

հերթականության: 

16. Այցելության ծախսերի փոխհատուցման ծրագրով ստացված ֆինանսական 

միջոցները վերադարձվում են անմրցունակ անձանց կողմից՝ «Զբաղվածության մասին» 

Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 16-րդ հոդվածով սահմանված դեպքերում:  
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III. ԱՅՑԵԼՈՒԹՅԱՆ ԾԱԽՍԵՐԻ ՓՈԽՀԱՏՈՒՑՄԱՆ ՄԱՍԻՆ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅԱՆ 
ԱՊԱՀՈՎՈՒՄԸ ԵՎ ՄՈՆԻԹՈՐԻՆԳԸ 

 
 

17. Այցելության ծախսերի փոխհատուցման մասին տեղեկատվությունն արտա-

ցոլվում է գործակալության պաշտոնական կայքէջում և նախարարության կողմից վարվող 

տեղեկատվական շտեմարանում՝ «Զբաղվածության մասին» Հայաստանի Հանրապե-

տության օրենքին, այլ օրենքներին և իրավական ակտերին համապատասխան: 

18. Տարածքային կենտրոնն այցելության ծախսերի փոխհատուցման մասին տեղե-

կատվությունը տեղադրում է իր գտնվելու վայրում՝ անմրցունակ անձանց համար տե-

սանելի տեղում, իսկ համալիր սոցիալական ծառայությունների տարածքային կենտրո-

նում տեղակայված լինելու դեպքում՝ համալիր սոցիալական ծառայությունների տարած-

քային կենտրոնի միասնական ընդունարանում:  

19. Տարածքային կենտրոնը տրամադրում է անհրաժեշտ խորհրդատվություն` 

այցելության ծախսերի փոխհատուցման ծրագրի վերաբերյալ, իրազեկում է այցելության 

ծախսերի փոխհատուցման չափի, պայմանների և կարգի վերաբերյալ:  

20. Այցելության ծախսերի փոխհատուցման ծրագրի մոնիթորինգն ու գնահատումն 

իրականացվում են Հայաստանի Հանրապետության կառավարության սահմանած 

կարգով: Ծրագրի վերջնական գնահատման համար հիմք հանդիսացող կայուն զբաղ-

վածության չափանիշը հաշվարկվում է հետևյալ ձևով. աշխատանքի տեղավորված և 1 տարվա 

ընթացքում աշխատանքից ազատված անձանց թվի տարբերությունը հարաբերվում է 

ծրագրում ընդգրկվածների ընդհանուր թվին և արտահայտվում է տոկոսով: Ընդ որում, 

համապատասխան չափորոշիչը ներառվում է զբաղվածության կարգավորման ամենամյա 

պետական ծրագրում: 

  
      ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ   ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 
       ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ  ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ 
      ՂԵԿԱՎԱՐ-ՆԱԽԱՐԱՐ                 Դ. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 
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ՍԵԶՈՆԱՅԻՆ ԶԲԱՂՎԱԾՈՒԹՅԱՆ ԽԹԱՆՄԱՆ ՄԻՋՈՑՈՎ ԳՅՈՒՂԱՑԻԱԿԱՆ 

ՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆՆ ԱՋԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՏՐԱՄԱԴՐՄԱՆ  
 

I. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ 
 

1. Սույն կարգով կարգավորվում են աշխատաշուկայում անմրցունակ, գյուղատնտե-

սական նշանակության հողի uեփականատեր կամ վարձակալ կամ անհատույց օգտա-

գործող հանդիսացող անձանց սեզոնային զբաղվածության խթանման միջոցով նրանց 

գյուղացիական տնտեսությունների աջակցության տրամադրման ծրագրի (այսուհետ` 

ծրագիր) իրականացման հետ կապված  հարաբերությունները: 

2. Ծրագրի նպատակը սեզոնային զբաղվածության ապահովման միջոցով հան-

րապետության առավել խոցելի և աղքատ գյուղական բնակավայրերի բնակչության սոցիա-

լական լարվածության մեղմումն ու աշխատանքի արտադրողականության բարձրացումն 

է, նրանց կայուն զբաղվածության ապահովման համար պայմանների ստեղծումը, իրավի-

ճակից բխող մարտահրավերներին արագ արձագանքող միջոցներով` գյուղացիական 

տնտեսություններին աջակցելը: 

3. Ծրագիրն առաջնահերթության կարգով իրականացվում է` 

1) գյուղացիական տնտեսության` բնական պատճառներով ստացած վնասների 

վերականգնման համար.  

2) բարձր լեռնային և սահմանամերձ բնակավայրերում: 

4. Ծրագրում ընդգրկման ենթակա են`   

1) գյուղատնտեսական նշանակության հողի uեփականատեր կամ վարձակալ կամ 

անհատույց օգտագործող հանդիսացող աշխատաշուկայում անմրցունակ անձը (այսու-
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հետ` հող օգտագործող), որը որպես աշխատանք փնտրող հաշվառվել է Հայաստանի 

Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության (այսուհետ` 

նախարարություն)  աշխատակազմի զբաղվածության պետական գործակալության (այսու-

հետ` գործակալություն) տարածքային կենտրոնում (այսուհետ` տարածքային կենտրոն). 

2) հող օգտագործողի ընտանիքի 16-63 տարեկան գործունակություն ունեցող ան-

դամները, որոնք որպես աշխատանք փնտրող հաշվառվել են տարածքային կենտրոնում. 

3) տարածքային կենտրոնում հաշվառված աշխատանք փնտրող անձը, որը ծրագրի 

շրջանակներում աշխատանքային պայմանագրով` որպես վարձու աշխատող, կամ 

քաղաքացիաիրավական պայմանագրով` որպես որոշակի ծառայություններ մատուցող 

կամ աշխատանքներ կատարող, ներգրավվում է հող օգտագործողի գյուղացիական 

տնտեսության աշխատանքներում:  

5. Հող օգտագործողին տրվում է ծրագրում ընդգրկվելու առաջնահերթություն, եթե 

նրա`   

1) ընտանիքը հաշվառված է ընտանիքների անապահովության գնահատման հա-

մակարգում և ստանում է ընտանեկան նպաստ. 

2) ընտանիքում առկա է երկու և ավելի անչափահաս. 

3) ընտանիքի անդամներից մեկը հաշմանդամություն ունեցող անձ է: 

6. Հող օգտագործողների վերաբերյալ տեղեկատվությունը (գյուղական համայքի 

անվանումը, հող օգտագործողի անունը, ազգանունը, (հայրանունը), անձնագրի կամ 

նույնականացման քարտի համարը, տարիքը, փաստացի բնակության վայրը, ընտանիքի 16-

63 տարեկան գործունակ անդամների թիվը, ընտանիքի անչափահաս երեխաների թիվը, 

ընտանիքի հաշմանդամություն ունեցող անձանց թիվը) գործակալությանը տրամադրվում 

է նախարարության կողմից` Հայաստանի Հանրապետության համապատասխան 

մարզպետարանից ստացվելուց հետո եռօրյա ժամկետում: 

7. Ծրագրի առավելագույն տևողությունը 3 ամիս է: 
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8. Ծրագրում ընդգրկված հող օգտագործողին մեկ աշխատանքային օրվա համար 

նախատեսվում է վճարել չորս հազար դրամ` ներառյալ եկամտային հարկը, ինչպես նաև 

օրենքով սահմանված դեպքում` պարտադիր կուտակային վճարը: Ծրագրում ընդգրկված 

hող օգտագործողի ընտանիքի յուրաքանչյուր անդամի համար գործատու հանդիսացող 

հող օգտագործողին տրվում է աշխատավարձի փոխհատուցում` մեկ աշխատանքային 

օրվա համար չորս հազար դրամ` ներառյալ եկամտային հարկը, ինչպես նաև օրենքով 

սահմանված դեպքում` պարտադիր կուտակային վճարը: 

9. Ծրագրի շրջանակներում աշխատանքի ներգրավված յուրաքանչյուր վարձու 

աշխատողի համար (բացառությամբ ծրագրում ընդգրկված հող օգտագործողի ընտանիքի 

անդամի), գործատու հանդիսացող հող օգտագործողին տրվում է աշխատավարձի 

փոխհատուցում  ̀ մեկ աշխատանքային օրվա համար երկու հազար դրամ` ներառյալ 

եկամտային հարկը, ինչպես նաև օրենքով սահմանված դեպքում` պարտադիր կուտակային 

վճարը: 

10. Ծրագրի շրջանակներում ներգրավված և քաղաքացիաիրավական պայմա-

նագրով հող օգտագործողի համար ծառայություններ մատուցող կամ աշխատանքներ 

կատարող անձին մատուցված ծառայությունների կամ կատարված աշխատանքների դիմաց 

վճարելու համար հող օգտագործողին տրվում է փոխհատուցում` մեկ աշխատանքային 

օրվա համար երկու հազար դրամ: 

11. Մեկ ծրագրի արժեքը չի կարող գերազանցել երեք հարյուր հիսուն հազար դրամը: 

12. Ծրագրում ընդգրկված անձանց ստացած եկամուտը ընտանիքների անապա-

հովության գնահատման ժամանակ որպես եկամուտ չի հաշվարկվում: 

13. Ծրագիրը ֆինանսավորվում է` 

1) Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեի միջոցների հաշվին. 

2) օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներից` Հայաuտանի Հանրապետության օրենսդրու-

թյամբ սահմանված կարգով: 
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II. ԾՐԱԳՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄԸ 
 

14. Գործակալության պետի կողմից ծրագրի պատասխանատու նշանակված գոր-

ծակալության մասնագետները (այսուհետ` ծրագրի պատասխանատու) սույն կարգի 6-րդ 

կետով սահմանված տեղեկատվությունն ստանալուց հետո երկու աշխատանքային օրվա 

ընթացքում, համապատասխան գյուղական համայնքի ղեկավարի հետ նախապես ձեռք 

բերված պայմանավորվածության հիման վրա, սույն կարգի 20-րդ կետում նշված գյուղա-

տնտեսական աշխատանքների գծով խորհրդատուների հետ միասին` 

1) այցելում են հող օգտագործողին` գյուղական համայնքի ղեկավարի կամ նրա 

ներկայացուցչի ուղեկցությամբ. 

2)  հող օգտագործողին, նրա  ̀ծրագրում ընդգրկման ենթակա ընտանիքի անդամներին 

ծրագրի վերաբերյալ մանրամասնորեն իրազեկում են և տրամադրում խորհրդատվություն. 

3) հող օգտագործողին և նրա ընտանիքի 16-63 տարեկան գործունակ անդամներին, 

այդ անձանց համաձայնությամբ, հաշվառում են որպես աշխատանք փնտրող. 

4) հող օգտագործողի անմիջական մասնակցությամբ` 

ա. փաստագրում են մշակման ենթակա հողատարածքի գտնվելու վայրը, չափը,  

բ. գնահատում են հող օգտագործողի և նրա ընտանիքի կողմից հողի մշակման 

կարիքներն ու հնարավորությունները,  

գ. հիմք ընդունելով գյուղատնտեսական մշակաբույսերի մշակման աշխատանք-

ների չափաքանակները կազմում են գյուղացիական տնտեսության աջակցության գործա-

րար ծրագիր (այսուհետ` գործարար ծրագիր)` երկու օրինակից, որի ձևը հաստատում է 

Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարը:  

15. Գործարար ծրագրում նշվում են` 

1) գործարար ծրագրի իրականացման նպատակը. 
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2) կատարման ենթակա աշխատանքների պլան-ժամանակացույցը, որի ձևը սահ-

մանվում է Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նա-

խարարի կողմից. 

3) պլան-ժամանակացույցով նախատեսված աշխատանքների իրականացման հա-

մար անհրաժեշտ աշխատողների ընդհանուր թիվը, այդ թվում` հող օգտագործողի ըն-

տանիքի անդամ չհանդիսացող վարձու աշխատողների, քաղաքացիաիրավական պայ-

մանագրով ծառայություններ մատուցող կամ աշխատանքներ կատարող անձանց թիվը. 

4) գործարար ծրագրում ընդգրկվողների կողմից իրականացման ենթակա աշխա-

տանքների բնույթը. 

5) ամսական կտրվածքով ծրագրի մոնիթորինգ իրականացնելու նպատակով սույն 

կետի 2-րդ ենթակետում նշված պլան-ժամանակացույցով նախատեսված աշխա-

տանքների արդյունքները, որոնք պետք է լինեն կոնկրետ և չափելի:  

16. Տարածքային կենտրոնի տնօրենը հող օգտագործողի հետ երկու օրինակից 

կնքում է գյուղացիական տնտեսության աջակցության պայմանագիր (այսուհետ` պայմա-

նագիր), որի անբաժանելի մաս է դառնում գործարար ծրագիրը: Պայմանագրի ձևը սահ-

մանում է Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նա-

խարարը: Պայմանագրի օրինակներից մեկը տրվում է հող օգտագործողին, մյուսը մնում է 

տարածքային կենտրոնում: 

17. Հող օգտագործողը (որպես գործատու) ծրագրում ընդգրկված յուրաքանչյուր 

աշխատողի հետ կնքում է աշխատանքային կամ քաղաքացիաիրավական պայմանագիր` 

հիմք ընդունելով պայմանագրի, այդ թվում` դրա անբաժանելի մասը կազմող գործարար 

ծրագրի պայմանները: Հող օգտագործողն աշխատանքային և (կամ) քաղաքացիաիրա-

վական պայմանագրերի պատճենները տրամադրում է ծրագրի պատասխանատուին` 

ծրագրով նախատեսված ֆինանսական աջակցությունն ստանալու համար: 
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18. Ծրագրի պատասխանատուն ամսական առնվազն 2 անգամ իրականացնում է 

գործարար ծրագրի կատարման ընթացքի մոնիթորինգ` ըստ աշխատանքների պլան-

ժամանակացույցի, և արդյունքները ներկայացնում է տարածքային կենտրոնի տնօրենին: 

19. Տարածքային կենտրոնի տնօրենի կողմից գործարար ծրագրի մոնիթորինգի 

իրականացման ժամանակացույցը և սույն կարգի 15-րդ կետի 2-րդ ենթակետով նախա-

տեսված պլան-ժամանակացույցը ներկայացվում է նախարարություն և գործակալություն` 

մինչև ծրագրի մեկնարկը: 

20. Տարածքային կենտրոնը, որպես գյուղատնտեսական աշխատանքների գծով 

խորհրդատու, ծրագրում ներգրավում է Հայաստանի Հանրապետության գյուղատնտեսու-

թյան նախարարության գյուղատնտեսության աջակցության մարզային կենտրոնների 

(այսուհետ` ԳԱՄԿ) աշխատողներին (այսուհետ` խորհրդատուներ), որոնք մասնակցում են 

հետևյալ աշխատանքների կատարմանը` 

1) գործարար ծրագրի կազմում. 

2) սույն կարգի 15-րդ կետի 2-րդ ենթակետով նախատեսված պլան-ժամանակա-

ցույցով նախատեսված աշխատանքների և  (կամ) ծառայությունների կատարողականի 

գնահատում: 

21.  Խորհրդատուները գնահատում են սույն կարգի 15-րդ կետի 2-րդ ենթակետով 

նշված պլան-ժամանակացույցով նախատեսված նախորդ ամսվա ընթացքում կատարված 

աշխատանքները և (կամ) մատուցված ծառայությունները և համապատասխան 

եզրակացությունը ներկայացնում են ծրագրի պատասխանատուին` մինչև այդ ամսվան 

հաջորդող ամսվա 3-ը: Խորհրդատուների կողմից ներկայացված եզրակացության հիման 

վրա ծրագրի պատասխանատուն գնահատում է պլան-ժամանակացույցով նախատեսված 

աշխատանքների և (կամ) ծառայությունների կատարողականը (այսուհետ  ̀կատարողական): 

22. Պայմանագրի գործողությունը դադարեցվում է`  

1) կողմերի համաձայնությամբ. 
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2) հող օգտագործողի  դիմումի համաձայն. 

3) տարածքային կենտրոնի տնօրենի կողմից, եթե իրար հաջորդող մոնիթորինգի 

արդյունքում ծրագրում ընդգրկված անձն անհարգելի պատճառով առնվազն երկու անգամ 

բացակայել է` բացառությամբ այդ անձի հիվանդության կամ անձի և նրա հետ համատեղ 

ապրող կամ արյունակցական կապի մեջ գտնվող ընտանիքի անդամի հետ կապված 

դժբախտ պատահարի դեպքերի: 

23. Պայմանագրի գործողության դադարեցմամբ դադարեցվում է պայմանագրով 

նախատեսված ֆինանսական միջոցների վճարումը հող օգտագործողին` 

1) պայմանագրի դադարեցման օրվա դրությամբ` սույն կարգի 22-րդ կետի 1-ին և 2-

րդ ենթակետերով սահմանված դեպքերում. 

2) մոնիթորինգի արդյունքում անհարգելի պատճառով ծրագրում ներգրաված անձի 

առաջին բացակայության փաստագրման օրվա դրությամբ` սույն կարգի 22-րդ կետի 3-րդ 

ենթակետով սահմանված դեպքում: 

24. Ծրագիրը կազմակերպում և իրականացնում է գործակալությունը` նախարա-

րության, մարզպետարանի, գյուղական համայնքների, ԳԱՄԿ-ի մասնակցությամբ և 

գործուն աջակցությամբ, իսկ ծրագրի մոնիթորինգը և գնահատումն իրականացնում է 

նախարարությունը: 

25. Գործակալությունն աջակցում է հող օգտագործողին ծրագրի շրջանակներում` 

նրա հարկային գործակալի պարտավորություններից բխող Հայաստանի Հանրապետու-

թյան օրենսդրությամբ պահանջվող հաշվապահական հաշվառման վարման, օրենքով 

սահմանված կարգով հարկերի հաշվարկման, վճարման, գրանցման հայտի և անձնավոր-

ված հաշվարկի ձևավորման և հարկային մարմին ներկայացման գործառույթների 

իրականացմանը: 

26. Տարածքային կենտրոնի տնօրենը`  
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1) գործակալության պետին ներկայացնում է առաջարկություններ` ըստ համայնք-

ների ծրագրի պատասխանատուների վերաբերյալ. 

2) ծրագրի իրականացման ընթացակարգերի, սահմանված ժամկետների և ֆինան-

սական խախտումների համար կրում է պատասխանատվություն` Հայաստանի Հանրա-

պետության օրենքով սահմանված կարգով: 

 
 

III. ԾՐԱԳՐՈՎ ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ  
ՏՐԱՄԱԴՐՄԱՆ ԿԱՐԳՆ ՈՒ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ 

 
  

27. Հող օգտագործողը պայմանագիրը կնքելուց հետո բանկային հաշիվ չունենալու 

դեպքում, եռօրյա ժամկետում, բացում է բանկային հաշիվ և իրեն հաշվառած տարածքա-

յին կենտրոն է ներկայացնում հայտարարություն իր բանկային հաշվի տվյալների մասին: 

28.  Ծրագրով նախատեսված աշխատանքներն սկսելուց հետո 7 աշխատանքային 

օրվա ընթացքում հող օգտագործողին տրվում է կանխավճար` պայմանագրով նախատես-

ված գումարի 10 տոկոսի չափով: 

29. Պայմանագրով նախատեսված գումարի 90 տոկոսը հող օգտագործողին վճար-

վում է նախորդ ամսվա համար  ̀մինչև այդ ամսվան հաջորդող ամսվա 15-ը, հիմք ընդունելով` 

1) ծրագրի մոնիթորինգի արդյունքները. 

2) սույն կարգի 30-րդ կետում նշված` աշխատանքների հաճախումների մասին 

տեղեկանքը. 

3) ծրագրի պատասխանատուի կողմից գնահատված կատարողականը: 

30. Յուրաքանչյուր ամսվան հաջորդող ամսվա առաջին աշխատանքային օրը հող 

օգտագործողը ծրագրի պատասխանատուին է ներկայացնում տեղեկանք տվյալ ամսվա 

ընթացքում իր մոտ սույն կարգի 16-րդ կետում նշված աշխատանքային պայմանագրով 

աշխատող անձանց աշխատանքի փաստացի հաճախումների և (կամ) քաղաքացիաիրա-
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վական պայմանագրով մատուցված ծառայությունների կամ կատարված աշխատանքների 

մասին: 

31. Տարածքային կենտրոնները գործակալություն են ներկայացնում ծրագրի հա-

մար անհրաժեշտ միջոցների ֆինանսավորման մասին հայտ-պահանջագրերը` նախա-

րարի հաստատած ձևին համապատասխան: 

32. Սույն ծրագրի ֆինանսավորման կարգը սահմանվում է Հայաստանի Հանրա-

պետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարի հրամանով: 

33. Սահմանված կարգով գումարն ստացվելուց հետո տարածքային կենտրոնը 

երկու աշխատանքային օրվա ընթացքում փոխանցում է հող օգտագործողի  բանկային 

հաշվին` նախապես Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջե փոխանցելով 

եկամտային հարկը, ինչպես նաև օրենքով սահմանված դեպքում` պարտադիր կուտակա-

յին վճարը: 

34. Սույն կարգի պահանջների խախտմամբ տրամադրված ֆինանսական միջոց-

ները ենթակա են վերադարձման՝ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահ-

մանված կարգով:  

35. Ծրագրից օգտվող գյուղատնտեսական նշանակության հողի uեփականատեր 

կամ վարձակալ կամ անհատույց օգտագործող հանդիսացող անձը վերադարձնում է 

ստացած ֆինանսական միջոցներն ամբողջությամբ, եթե դրանք չի օգտագործել աջակցու-

թյան ծրագրով սահմանված նպատակով, չափերով և համամասնություններով և կատար-

ված աշխատանքների կատարողականը գնահատվել է ոչ բավարար: 

 
IV. ԾՐԱԳՐԻ ՄԱՍԻՆ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ԱՊԱՀՈՎՈՒՄԸ ԵՎ  

ՄՈՆԻԹՈՐԻՆԳԸ 
 

36. Տվյալ տարվա ընթացքում իրականացվելիք ծրագրի մասին տեղեկատվությունն 

արտացոլվում է գործակալության պաշտոնական կայքէջում և նախարարության կողմից 

վարվող տեղեկատվական շտեմարանում՝ «Զբաղվածության մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքին, այլ օրենքներին և իրավական ակտերին համապատասխան:  
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37. Տարածքային կենտրոնը տեղեկատվությունը տեղադրում է իր գտնվելու 

վայրում՝ գործազուրկի համար տեսանելի տեղում, իսկ համալիր սոցիալական ծառայու-

թյունների տարածքային կենտրոնում տեղակայված լինելու դեպքում՝ համալիր սոցիա-

լական ծառայությունների տարածքային կենտրոնի միասնական ընդունարանում:  

38. Ծրագրում ընդգրկվելու ցանկություն հայտնած անձանց տարածքային կենտ-

րոնի կողմից տրամադրվում է խորհրդատվություն` ծրագրի պայմանների վերաբերյալ:  

39. Ծրագրի մոնիթորինգն ու գնահատումն իրականացվում է Հայաստանի Հան-

րապետության կառավարության սահմանած կարգով: 

 
 
 
 
      ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ   ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 
       ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ  ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ 
      ՂԵԿԱՎԱՐ-ՆԱԽԱՐԱՐ                 Դ. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 
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Հավելված N 20 
 ՀՀ կառավարության 2014 թվականի 

ապրիլի 17-ի N 534   - Ն որոշման 
  

 
 

Կ Ա Ր Գ 
 

 ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ՇՏԵՄԱՐԱՆԻ ՆԵՐԴՐՄԱՆ, ՎԱՐՄԱՆ  
ԵՎ ՇԱՀԱԳՈՐԾՄԱՆ  

 
I. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ 

  
 

1. Սույն կարգով կարգավորվում են «Զբաղվածության մասին» Հայաստանի Հան-

րապետության օրենքով (այսուհետ` օրենք) սահմանված` զբաղվածության պետական կար-

գավորման ոլորտի տվյալների կառավարման տեղեկատվական շտեմարանի (այսուհետ` 

համակարգ) ներդրման, վարման և շահագործման հետ կապված հարաբերությունները: 

2. Համակարգի շահագործման նպատակն է զբաղվածության կարգավորման 

ամենամյա պետական ծրագրի և դրա շրջանակներում իրականացվող զբաղվածության 

պետական ծրագրերի (այսուհետ` պետական ծրագիր) կառավարման նպատակով՝ անհրա-

ժեշտ տեղեկատվության ներմուծումը, մշակումը, պահպանումը և համակարգված ստա-

ցումը, որոշումների կայացման արդյունավետության և հուսալիության ապահովումը, 

աշխատաշուկայի վերլուծության և կանխատեuումների համար պահանջվող ընթացիկ 

ցուցանիշների արտացոլումը: 

3. Համակարգը ձևավորվում է աշխատանք փնտրող անձանց զբաղվածության 

ապահովման անհատական ծրագրի (այսուհետ՝ անհատական էլեկտրոնային ծրագիր), 

գործատուների, աշխատանքի տեղավորման ոչ պետական կազմակերպությունների 

կողմից ներկայացված թափուր և նոր ստեղծվող աշխատատեղերի, զբաղվածության 

կարգավորման պետական ծրագրերի (այսուհետ` ծրագիր) իրականացմանը մասնակցող 

կազմակերպությունների վերաբերյալ տեղեկատվության, պետական ծրագրերի ընթացիկ 
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կատարողականի և մոնիթորինգի ու գնահատման ցուցանիշների վերաբերյալ տե-

ղեկատվության հիման վրա: 

4. Համակարգն օգտվողական հարթակում ներառում է 7 օգտվողական խմբեր՝ 

աշխատանք փնտրողներ, գործատուներ, աշխատանքի տեղավորման ոչ պետական կազ-

մակերպություններ, ծրագրերի իրականացմանը մասնակցող կազմակերպություններ, 

Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության 

աշխատակազմի զբաղվածության պետական գործակալության (այսուհետ՝ 

գործակալություն) կառուցվածքային ստորաբաժանումների աշխատողներ, գործակալու-

թյան տարածքային կենտրոնների (այսուհետ՝ տարածքային կենտրոն), այդ թվում՝ 

համալիր սոցիալական ծառայությունների տարածքային կենտրոնների միասնական ընդու-

նարանների  աշխատողներ, Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալա-

կան հարցերի նախարարություն (այսուհետ՝ վերահսկող): 

5. Համակարգը գործառութային առումով ունենալու է երկու փոխառնչվող մոդուլներ՝  

1) գործակալության կառուցվածքային ստորաբաժանումների, տարածքային կենտրոն-

ների և վերահսկողի կողմից շահագործվող մոդուլ (այսուհետ՝ հիմնական մոդուլ). 

2) աշխատանք փնտրողների, գործատուների, աշխատանքի տեղավորման ոչ 

պետական կազմակերպությունների կողմից շահագործվող, ինտերնետում հասանելի մոդուլ 

(այսուհետ՝ ինտերնետային մոդուլ): Ինտերնետային մոդուլը լիարժեք այլընտրանքային է 

և աշխատանք փնտրողները, գործատուները, աշխատանքի տեղավորման ոչ պետական 

կազմակերպությունները, ուսուցում և այլ պատվիրակում իրականացնող կազմակերպու-

թյունները կարող են սպասարկվել և օգտվել իրենց հասանելի և Հայաստանի Հանրա-

պետության օրենսդրությամբ սահմանված ծառայություններից՝ համակարգի հիմնական 

մոդուլի միջոցով:  

6. Սույն կարգի 5-րդ կետի 2-րդ ենթակետով նախատեսված ինտերնետային 

մոդուլի միջոցով աշխատանք փնտրողների, գործատուների, աշխատանքի տեղավորման 
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ոչ պետական կազմակերպությունների օգտվողների սպասարկումը, այդ թվում՝ աշխա-

տանք փնտրող անձանց կողմից ինտերնետային մոդուլում նախնական գրանցումը, 

գործատուների և աշխատանքի տեղավորման ոչ պետական կազմակերպությունների 

գրանցումը, գործատուների և աշխատանքի տեղավորման ոչ պետական կազմակերպու-

թյունների կողմից առցանց նախնական խորհրդատվության ծառայությունից օգտվելը, 

թափուր աշխատատեղերի և աշխատանք փնտրողների վերաբերյալ տեղեկատվության 

ստացումն իրականացվում են համակարգում ինտերնետային մոդուլի ներդրման և գոր-

ծարկման օրվան հաջորդող օրվանից: Ընդ որում, մինչև ինտերնետային մոդուլի ներդրումը և 

գործարկումը՝ աշխատանք փնտրող անձինք, գործատուները, աշխատանքի տեղավորման 

ոչ պետական կազմակերպությունները, ծրագրերի իրականացմանը մասնակցող կազ-

մակերպություններն սպասարկվում են և Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ 

սահմանված ծառայություններից օգտվում են համակարգի հիմնական մոդուլի միջոցով: 

7. Համակարգը տնօրինում և վարում է վերահսկողը:  

 

II. ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՎԱՐՈՒՄԸ 
 

8. Համակարգի վարումն ու շահագործումը ներառում են՝ 

1) աշխատանք փնտրող անձի կողմից ինտերնետային մոդուլում նախնական գրանցումը.  

2) տարածքային կենտրոն դիմած աշխատանք փնտրող անձի անհատական 

էլեկտրոնային ծրագրի ձևավորումը և հետագա սպասարկումը. 

3) գործատուների ինտերնետային մոդուլում գրանցումը և հիմնական մոդուլում 

հաշվառումը. 

4) գործատուների հետ համագործակցության էլեկտրոնային գրանցամատյանի 

(այսուհետ` գործատուների գրանցամատյան) ձևավորումը և հետագա սպասարկումը. 

5) աշխատանքի տեղավորման ոչ պետական կազմակերպության էլեկտրոնային 

հաշվառումը. 
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6) ծրագերի իրականացմանը մասնակցող կազմակերպությունների էլեկտրոնային 

հաշվառումը. 

7) աշխատանք փնտրողից, գործատուից, աշխատանքի տեղավորման ոչ պետական 

կազմակերպությունից, ծրագրերի իրականացմանը մասնակցող կազմակերպությունից 

ստացվող համապատասխան տեղեկատվության ներառումը համակարգ. 

8) պետական ծրագրերի շահառուների, համագործակցող կողմերի, ժամկետների և 

ընթացիկ կատարողականի ցուցանիշների ներառումը համակարգ. 

9) անհրաժեշտ հաշվետվությունների և ելքային ձևերի կառուցման հնարավորու-

թյունը, այդ թվում՝ մոնիթորինգի ու գնահատման ցուցանիշների ինքնաշխատ եղանակով 

ստացումը. 

10) ըստ անհրաժեշտության` համակարգում ներառված տվյալներում փոփոխու-

թյունների կատարումը: 

 
III. ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՎԱՐՄԱՆ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԸ 

 
9. Աշխատանք փնտրող անձի կողմից ինտերնետային մոդուլում նախնական 

գրանցման արդյունքում աշխատանք փնտրող անձը չի համարվելու հաշվառված՝ Հա-

յաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:  

10. Աշխատանք փնտրողի առցանց նախնական գրանցումը չի պարտադրում նրա 

կողմից հետագայում տարածքային կենտրոնում հաշվառում, բայց այն դեպքում, երբ անձը 

նախնական գրանցվել է, տարածքային կենտրոնում հաշվառման դեպքում համակարգի 

ինտերնետային մոդուլից նրա կողմից նախապես մուտքագրված անձնական տվյալներն 

ինքնաշխատ փոխանցվում են նաև հիմնական մոդուլ այն դեպքում, երբ անձը տարածքային 

կենտրոնին տրամադրում է նախնական գրանցման արդյունքում ստացած կոդը:  

11. Աշխատանք փնտրող անձի կողմից ինտերնետային մոդուլում նախնական 

գրանցումը ներառում է՝  
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1) ինտերնետային մոդուլի միջոցով առցանց գրանցում և քայլային գործիքի 

միջոցով զբաղվածության պատմության, անհատական և գործնական այլ տվյալների 

տրամադրում` անհատական տեղեկատվական միջավայրի ստեղծում և, ըստ անհրաժեշ-

տության, տվյալների թարմացում. 

2) սույն կետի կետի 1-ին ենթակետի համաձայն ներկայացված աշխատուժի առա-

ջարկի վերաբերյալ տեղեկատվությանը համապատասխան աշխատուժի համադրված 

պահանջարկի, ինչպես նաև պետական ծրագրերի մասին տեղեկատվության պարբերա-

կան ստացումը՝ առցանց եղանակով. 

3) առցանց հաղորդակցման միջավայր՝ գործակալության և տարածքային կենտ-

րոնների մասնագետների կողմից նախնական խորհրդատվական և համակարգի ինտեր-

նետային մոդուլից օգտվելու տեխնիկական աջակցություն ստանալու նպատակով: 

12. Տարածքային կենտրոն դիմած աշխատանք փնտրող անձի անհատական 

էլեկտրոնային ծրագրի ձևավորումը և կառավարումը ներառում են՝ 

1) աշխատանք փնտրող անձի զբաղվածության պատմության, անհատական և 

գործնական այլ տվյալների, ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրու-

թյամբ սահմանված փաստաթղթերի էլեկտրոնային պատճենների ներմուծումը. 

2) սույն կետի 1-ին ենթակետում նշված տվյալների և փաստաթղթերի հիման վրա 

աշխատանք փնտրող անձի զբաղվածության կարգավիճակի ամրագրումը համակարգում, 

աշխատաշուկայում նրա անմրցունակության որոշարկումը. 

3) սույն կետի 1-ին և 2-րդ ենթակետերում նշված գործողությունների իրականա-

ցումից հետո, աշխատանք փնտրող անձի վերաբերյալ ընթացիկ տեղեկատվության և 

պետական ծրագրերին մասնակցության պայմանների ինքնաշխատ համադրմամբ, հնա-

րավոր պետական ծրագրերի ցանկի ցուցադրումը.  

4) փաստացի իրականացվող պետական ծրագրերի արտացոլումը և պետական 

ծրագրերի կատարողականի ցուցանիշների ներմուծումը. 
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5) սույն կետի 1-ին և 2-րդ ենթակետերում նշված գործողությունների իրականա-

ցումից հետո աշխատանք փնտրող անձի վերաբերյալ ընթացիկ տեղեկատվության և 

թափուր աշխատատեղերի պայմանների ինքնաշխատ համադրմամբ, համապատախան 

թափուր աշխատատեղերի ցանկի ցուցադրումը.  

6) աշխատանքի տեղավորումների և փաստացի իրականացվող պետական ծրա-

գրերի արտացոլումը և պետական ծրագրերի կատարողականի ցուցանիշների ներմուծումը. 

7) գործազուրկի կարգավիճակի կասեցումը, դադարեցումը, վերականգնումը և 

ինքնաշխատ եղանակով արտածումը՝ աշխատանք փնտրող անձի անհատական էլեկտրո-

նային ծրագրում: 

13. Գործատուների ինտերնետային մոդուլում գրանցումը և հիմնական մոդուլում 

հաշվառումը համակարգում ունենալու է այն տրամաբանությունը, որ ինտերնետային 

մոդուլում գործատուի կողմից առցանց եղանակով գրանցման դեպքում գործատուն 

զուգահեռաբար և ինքնաշխատ նաև հաշվառվում է հիմնական մոդուլում: Գործատուն 

կարող է նաև հիմնական մոդուլում հաշվառվել տարածքային կենտրոն այցելության կամ 

զբաղվածության գործակալի կողմից գործատուին այցելության միջոցով և այս դեպքում 

զուգահեռաբար և ինքնաշխատ հաշվառվում է նաև ինտերնետային մոդուլում: Ինտեր-

նետային և հիմնական մոդուլներում գրանցումը և հաշվառումը ներառում է գործատուի 

պատմության, անհատական և գործնական այլ տվյալների, ինչպես նաև անհրաժեշտու-

թյան դեպքում՝ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված փաստա-

թղթերի էլեկտրոնային պատճենների ներմուծումը: 

14. Համակարգում գրանցված կամ հաշվառված գործատուները հնարավորություն 

են ունենում ինտերնետային մոդուլի միջոցով ներկայացնելու թափուր աշխատատեղերի 

վերաբերյալ տեղեկատվություն և եռակողմ ինքնաշխատ համադրման արդյունքում ստա-

նալու աշխատանք փնտրողների ու պետական ծրագրերի վերաբերյալ տեղեկատվություն: 

Ինտերնետային մոդուլի միջոցով գործատուներին հնարավորություն է ընձեռվում նաև 

օգտվել առցանց նախնական խորհրդատվության ծառայությունից: 
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15. Գործատուների գրանցամատյանը ներառված է համակարգի հիմնական մո-

դուլում, դրա ձևավորումը և հետագա սպասարկումն իրականացվում են հետևյալ գործըն-

թացների միջոցով` 

1) տարածքային կենտրոնի հետ համագործակցող գործատուների վերաբերյալ 

տեղեկատվությունը տարածքային կենտրոնը ներառում է համակարգի մաս կազմող՝ 

գործատուների գրանցամատյանում, իրավաբանական անձանց պետական գրանցումն 

իրականացնող մարմնի տեղեկատվական բազայից` առցանց եղանակով. 

2)  տարածքային կենտրոնը գործատուներից ստացվող թափուր և նոր ստեղծվող 

աշխատատեղերի վերաբերյալ տեղեկատվությունը մուտքագրման ճանապարհով ներա-

ռում է համակարգ` Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով. 

3) աշխատանք փնտրող անձանց աշխատանքի առաջարկ անելու և թափուր աշ-

խատատեղը համալրելու նպատակով համակարգ ներառված թափուր աշխատատեղերի 

վերաբերյալ տեղեկատվությունն ինքնաշխատ եղանակով համադրվում է համակարգ 

մուտքագրված աշխատանք փնտրող անձանց և պետական ծրագրերին մասնակցության 

չափորոշիչների տվյալների հետ. 

4) համադրված թափուր աշխատատեղերի և հնարավոր պետական ծրագրերի 

ցանկն ինքնաշխատ եղանակով արտածվում է գործատուի գրանցամատյանում` հետագա 

առաջարկների համար: 

16. Աշխատանքի տեղավորման ոչ պետական կազմակերպության ինտերնետային 

մոդուլում գրանցումը և հիմնական մոդուլում հաշվառումը համակարգում ունենալու է 

այն տրամաբանությունը, որ ինտերնետային մոդուլում առցանց եղանակով լիարժեք 

գրանցման դեպքում աշխատանքի տեղավորման ոչ պետական կազմակերպությունը 

զուգահեռաբար և ինքնաշխատ նաև հաշվառվում է հիմնական մոդուլում: Աշխատանքի 

տեղավորման ոչ պետական կազմակերպությունը կարող է նաև հիմնական մոդուլում 

հաշվառվել տարածքային կենտրոն այցելության կամ զբաղվածության գործակալի կողմից 

աշխատանքի տեղավորման ոչ պետական կազմակերպություն այցելության միջոցով: Այս 

դեպքում աշխատանքի տեղավորման ոչ պետական կազմակերպությունը զուգահեռաբար 
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և ինքնաշխատ հաշվառվում է նաև հիմնական մոդուլում: Ինտերնետային և հիմնական 

մոդուլներում գրանցումը և հաշվառումը ներառում է աշխատանքի տեղավորման ոչ 

պետական կազմակերպության պատմության, անհատական և գործնական այլ 

տվյալների, ինչպես նաև, անհրաժեշտության դեպքում, Հայաստանի Հանրապետության 

օրենսդրությամբ սահմանված փաստաթղթերի էլեկտրոնային պատճենների ներմուծումը:  

17. Աշխատանքի տեղավորման ոչ պետական կազմակերպությունը համակարգի 

ինտերնետային մոդուլի միջոցով կարող է տարածքային կենտրոններին տրամադրել, 

ինչպես նաև տարածքային կենտրոններից ստանալ թափուր աշխատատեղերի և աշխա-

տանք փնտրողների վերաբերյալ տեղեկատվություն: 

18. Համակարգը ներառում է նաև տարածքային կենտրոնի, գործակալության 

աշխատողների և վերահսկողի կողմից անհրաժեշտ հաշվետվությունների կառուցման 

ճկուն գործիք:  

19. Համակարգում ներառվում են պետական ծրագրերի իրականացման համար 

սահմանված մոնիթորինգային ցուցանիշների ընթացիկ իրավիճակը և պատմությունը, 

որոնք հսկվում են վերահսկողի կողմից:  

20. Համակարգն ամրագրում է պետական ծրագրում ներգրավված անձանց աշխա-

տանքի տեղավորման, ինչպես նաև այդ անձանց` տվյալ աշխատատեղում աշխատան-

քային հարաբերությունների դադարեցման վերաբերյալ ստացված տեղեկատվությունը: 

 
IV. ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՇԱՀԱԳՈՐԾՄԱՆ ՈՒՂԵԿՑՈՒՄԸ 

 
21. Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նա-

խարարի կողմից նշանակված համակարգի շահագործման պատասխանատուն` 

1) ապահովում է համակարգի ամբողջականության պահպանումը. 

2) իրականացնում է անհրաժեշտ բառարանների կազմում, նշանաբանների փոփո-

խություն, տվյալների անճշտությունների հայտնաբերում, հայտնաբերված անճշտություն-

ների վերաբերյալ տեղեկատվության տրամադրում գործակալությանը և տարածքային 

կենտրոններին. 
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3) ապահովում է Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված 

տեղեկատվության փոխանակումը հարակից այլ տվյալների աղբյուրների հետ. 

4) վարում է համակարգի էլեկտրոնային արխիվը և ապահովում է դրա պահպանումը: 

22. Համակարգի շահագործման պատասխանատուն ապահովում է  համակարգում 

առկա բոլոր տվյալները դիտելու, ինչպես նաև, ըստ անհրաժեշտության, հաշվետվու-

թյուններ ստանալու (տարածքային, մարզային, հանրապետական մակարդակներով) և 

վերլուծություններ իրականացնելու հնարավորությամբ: 

 

V. ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԱՊԱՀՈՎՈՒՄԸ 
 

23. Համակարգի անվտանգությունն ապահովում է համակարգի շահագործման 

պատասխանատուն: 

24. Համակարգում առկա տվյալների պաշտպանության նպատակով համակարգը  

վարող և շահագործող յուրաքանչյուր աշխատողի տրվում է ծածկագիր և նշանաբան, և 

յուրաքանչյուր մուտքն ինքնաշխատ եղանակով գրանցվում է: 

25. Համակարգում առկա տվյալների արխիվացումից հետո ուղղումները և փոփո-

խությունները կատարվում են համակարգի շահագործման պատասխանատուի կողմից` 

գործակալության համապատասխան գրության հիման վրա: 

 
 
 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ   ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 
 ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ  ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ 
      ՂԵԿԱՎԱՐ-ՆԱԽԱՐԱՐ                 Դ. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 

 


