
ԶԲԱՂՎԱԾՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐԸ (գործատուի ուղեցույց) 

 

1. ՁԵՌՔ ԲԵՐԱԾ ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅԱՄԲ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ 

ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՓՈՐՁ ՁԵՌՔ ԲԵՐԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ 

ԳՈՐԾԱԶՈՒՐԿՆԵՐԻՆ ԱՋԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՏՐԱՄԱԴՐՈՒՄ  

Ծրագրի նպատակը ըստ կրթության ձեռք բերած մասնագիտությամբ 

առաջին անգամ աշխատաշուկա մուտք գործող գործազուրկի` իր մասնագիտական 

որակավորմանը համապատասխան մասնագիտական աշխատանքային փորձ ձեռք 

բերելն է և հարմար աշխատանքի տեղավորվելու աջակցության միջոցով կայուն 

զբաղվածության ապահովումն է: 

Գործազուրկը մեկ անգամ կարող է մասնակցել ծրագրին` առավելագույնը 3 

ամիս տևողությամբ, մասնագիտական կրթություն և որակավորում ստանալուց 

հետո` առավելագույնը 3 տարվա ընթացքում: 

Ծրագրի ամբողջ ժամանակահատվածի ընթացքում, ՀՀ պետական 

բյուջեի ֆինանսական միջոցների հաշվին վճարվում է` 

1) գործազուրկին աշխատավարձ` ՀՀ նվազագույն ամսական 

աշխատավարձի չափով. 

2) գործազուրկին աշխատանքային փորձը փոխանցող անձին` նրա նախորդ 

տարվա միջին ամսական աշխատավարձի 20 տոկոսի չափով հավելում, բայց ոչ 

ավելի, քան նվազագույն ամսական աշխատավարձի չափը. 

3) գործատուին գումար` գործազուրկի աշխատավարձից հաշվարկվող 

եկամտային հարկը փոխհատուցելու համար: 

Ծրագրին մասնակցելու համար առավելությունը կտրվի այն 

գործատուներին, որոնք ծրագրի ավարտից հետո (3 ամիս) շահառուին կընդունեն 

հարմար աշխատանքի առնվազն մեկ տարի տևողությամբ:  

 

2. ԱՇԽԱՏԱՇՈՒԿԱՅՈՒՄ ԱՆՄՐՑՈՒՆԱԿ ԱՆՁԱՆՑ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՏԵՂԱՎՈՐՄԱՆ 

ԴԵՊՔՈՒՄ ԳՈՐԾԱՏՈՒԻՆ ԱՇԽԱՏԱՎԱՐՁԻ ՄԱՍՆԱԿԻ ՓՈԽՀԱՏՈՒՑՄԱՆ 

ՏՐԱՄԱԴՐՈՒՄ  

Ծրագրի նպատակն է` անմրցունակ անձանց գործատուի կողմից վճարվող 

աշխատավարձը մասնակի փոխհատուցելու միջոցով անմրցունակ անձանց 

աշխատանքի տեղավորվելուն նպաստելը: Հարմար աշխատանքի տեղավորված 

յուրաքանչյուր անմրցունակ անձի համար վեց օրացուցային ամիս ժամկետով, 

ամսական կտրվածքով, գործատուին տրվում է փոխհատուցում` տվյալ 

անմրցունակ անձի համար uահմանված ամսական աշխատավարձի հիսուն տոկոսի 

չափով, բայց ոչ ավելի, քան ՀՀ նվազագույն ամuական աշխատավարձի չափը: 

Ուղեկցողի համար ուղեկցողի կարիք ունեցող անձանց տրվում է աշխատավարձի 

փոխհատուցում  մինչև վեց օրացուցային ամիս ժամկետով, ամսական կտրվածքով` 

ՀՀ նվազագույն ամuական աշխատավարձի 50 տոկոսի չափով: Աջակցություն 

տրամադրելու նպատակով, գործատուի և անմրցունակ անձի հետ 

բանակցությունների արդյունքում, կենտրոնը գործատուի հետ կնքում է 

անմրցունակ անձանց աշխատավարձերը փոխհատուցելու մաuին պայմանագիր 

առնվազն մեկ ու կես տարի ժամկետով: 



Գործատուին և անմրցունակ անձին հատուցված նյութական ծախսերը 

ենթակա են վերադարձման`  

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

աշխատանքային պայմանագիրը լուծվել է գործատուի նախաձեռնությամբ` 

աշխատանքային պայմանագիրը կնքելուց հետո մեկուկես  տարվա ընթացքում. 

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

նախաձեռնությամբ` պայմանագիրը կնքելուց հետո մեկուկես տարվա ընթացքում. 

3) գործատուի և անմրցունակ անձի կողմից հավասարապես, եթե 

աշխատանքային պայմանագիրը լուծվել է կողմերի համաձայնությամբ 

պայմանագիրը կնքելուց հետո մեկուկես տարվա ընթացքում: 

 

3. ԳՈՐԾԱԶՈՒՐԿԻՆ ԱՅԼ ՎԱՅՐՈՒՄ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՏԵՂԱՎՈՐՄԱՆ 

ԱՋԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՏՐԱՄԱԴՐՈՒՄ 

Ծրագրի նպատակը աշխատուժի ներքին տեղաշարժի կարգավորման 

միջոցով ՀՀ մարզերում (բացառությամբ Երևան քաղաքի), շարունակաբար չլրացվող 

թափուր աշխատատեղերի համալրումն է: Այլ վայրում աշխատանքի տեղավորումը 

գործազուրկի բնակության վայրից առնվազն 30 կիլոմետր հեռավորությամբ 

բնակավայրում աշխատանքի տեղավորումն է:  

Գործազուրկը  ծրագրում կարող է ընդգրկվել մեկ անգամ` առնվազն երկու 

տարի ժամկետով: Եթե այլ վայր աշխատանքի տեղավորման ենթակա գործազուրկը 

համարվում է նաև աշխատաշուկայում անմրցունակ անձ, ապա գործատուին  

նախնական այցելության համար գործազուրկին տրամադրվում է այցելության 

ծախսերի փոխհատուցում, որպես ծառայողական գործուղում, որը չի կարող 

գերազանցել տասնութ հազար ՀՀ դրամը: 

Այլ վայրում աշխատանքի տեղավորման դեպքում գործազուրկին և նրա հետ 

մեկնող ընտանիքի անդամներին հատուցվում են`  

1) իր և իր ընտանիքի անդամների տեղափոխման տրանսպորտային 

ծախսերը` միայն միկրոավտոբուսային երթուղի լինելու դեպքում` 

միկրոավտոբուսային երթուղիների համար սահմանված սակագնի չափով, իսկ 

միկրոավտոբուսային և ավտոբուսային երթուղիներ լինելու դեպքում` 

ավտոբուսային երթուղիների համար սահմանված սակագնի չափով. 

2) իր և իր ընտանիքի անդամների անհրաժեշտ գույքի տեղափոխման 

տրանսպորտային ծախսերը` 30-50 կմ ճանապարհի համար` 10000 դրամ, 50 կմ-ից 

ավելի յուրաքանչյուր 50 կմ-ի համար` 8000 դրամ, բայց ոչ ավելի, քան 50000 դրամը. 

3) 30 կիլոմետրից ավելի հեռավորությամբ այլ վայր աշխատանքի մեկնելու 

դեպքում` իր և իր ընտանիքի անդամների օրապահիկ յուրաքանչյուրին: 

Այլ վայրում աշխատանքի տեղավորման դեպքում գործազուրկին տրվում է` 

1) միանվագ ֆինանսական աջակցություն` ՀՀ նվազագույն ամսական 

աշխատավարձի եռապատիկի չափով. 

2) մեկ տարվա ընթացքում 4 անգամ մշտական բնակավայր այցելելու համար 

տրանսպորտային ծախս միկրոավտոբուսային երթուղի լինելու դեպքում` 

միկրոավտոբուսային երթուղիների համար սահմանված սակագնի չափով, իսկ 

միկրոավտոբուսային և ավտոբուսային երթուղիներ լինելու դեպքում` 

ավտոբուսային երթուղիների համար սահմանված սակագնի չափով. 



3) ամսական գումար` բնակարանային վարձի և կոմունալ ծախսերի համար` 

ՀՀ նվազագույն ամսական աշխատավարձի չափով 2  տարի ժամկետով. 

4) աշխատավարձի հավելում` ՀՀ նվազագույն ամսական աշխատավարձի  

50%-ից մինչև կրկնապատիկի չափով վեց ամիս ժամկետով, հաշվի առնելով 

թափուր աշխատատեղերի` ըստ մասնագիտությունների լրացման 

առաջնահերթությունները, ընդ որում` ըստ մասնագիտությունների 

աշխատավարձի հավելման չափերը սահմանում է նախարարը: 

Այլ վայրում աշխատանքի տեղավորման դեպքում գործազուրկին 

հատուցված նյութական ծախսերը ենթակա են վերադարձման`  

1) գործատուի կողմից, եթե գործատուի և գործազուրկի հետ կնքված 

աշխատանքային պայմանագիրը լուծվել է գործատուի նախաձեռնությամբ` 

աշխատանքային պայմանագիրը կնքելուց հետո երկու  տարվա ընթացքում. 

2) գործազուրկի կողմից, եթե պայմանագիրը լուծվել է գործազուրկի 

նախաձեռնությամբ` պայմանագիրը կնքելուց հետո երկու տարվա ընթացքում. 

3) գործատուի և գործազուրկի կողմից հավասարապես, եթե աշխատանքային 

պայմանագիրը լուծվել է կողմերի համաձայնությամբ` պայմանագիրը կնքելուց 

հետո երկու տարվա ընթացքում: 

Ծրագրին մասնակցելու համար առավելությունը կտրվի այն աշխատանք 

փնտրողներին և գործատուներին, որոնք ծրագրի ավարտից հետո (2 տարի) 

համատեղ կաշխատեն ևս 1 տարի տևողությամբ:  

 

4. ԱՇԽԱՏԱՇՈՒԿԱՅՈՒՄ ԱՆՄՐՑՈՒՆԱԿ ԱՆՁԱՆՑ ԻՆՔՆԱԶԲԱՂՎԱԾՈՒԹՅԱՆ 

ԽԹԱՆՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ՓՈՔՐ ՁԵՌՆԱՐԿԱՏԻՐԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ 

ԱՋԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՏՐԱՄԱԴՐՈՒՄ  

Ծրագրի նպատակը աշխատաշուկայում անմրցունակ անձանց փոքր 

ձեռնարկատիրական գործունեության իրականացման և ինքնազբաղվածության 

խթանման համար աջակցության տրամադրումն է, ինչպես նաև լրացուցիչ 

աշխատատեղերի ստեղծումը: 

Ծրագրի շահառուներն են աշխատաշուկայում անմրցունակ անձինք: 

Ծրագրի շրջանակներում տրամադրվող աջակցության առավելագույն 

արժեքը մեկ միլիոն ՀՀ դրամ է: 

Ըստ զբաղվածության գործակալության կողմից ներկայացված ձեռնարկատիրական 

գործունեությամբ զբաղվելու ցանկություն հայտնած անմրցունակ անձանց ցուցակի  

ՓՄՁ ԶԱԿ-ը (Փոքր և միջին ձեռներեցության զարգացման աջակցության կենտրոն) 

իրականացնում է ծրագրի շրջանակներում ակնկալվող ձեռնարկատիրական 

գործունեության մեկնարկի և իրականացման համար անհրաժեշտ աջակցություն` 

խորհրդատվություն, ուսուցում, ձեռնարկատիրական գործունեության գործարար 

ծրագրի մշակում և այլն: 

ՓՄՁ ԶԱԿ-ի կողմից դրական եզրակացություն ստացած գործարար ծրագիրը 

և դրական եզրակացությունը զբաղվածության կենտրոն ներկայացվելուց հետո, 

զբաղվածության կենտրոնն իրականացնում է հետևյալ ծախսերի փոխհատուցումը` 

1) Ծրագրում որպես վարձու աշխատողներ ներգրավված անձանց 

անվանական աշխատավարձի 25 տոկոսը, բայց ոչ ավելի, քան մեկ վարձու 



աշխատողի համար ՀՀ նվազագույն աշխատավարձի 50 տոկոսը՝ երկու տարի 

ժամկետով, ամսական կտրվածքով. 

2) Ծրագրով անմրցունակ անձի կողմից հիմնական միջոց հանդիսացող 

սարքավորումների ձեռք բերման նպատակով այդ սարքավորումների ընդհանուր 

արժեքի 50 տոկոսը՝ միանվագ: 

Անմրցունակ անձի կողմից ստացված ֆինանսական միջոցները ենթակա են 

հետ 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. 

5. ԱՇԽԱՏԱՇՈՒԿԱՅՈՒՄ ԱՆՄՐՑՈՒՆԱԿ ԱՆՁԱՆՑ ՀԱՐՄԱՐ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ 

ՏԵՂԱՎՈՐՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ԳՈՐԾԱՏՈՒՆԵՐԻՆ ԱՅՑԵԼՈՒԹՅԱՆ ԾԱԽՍԵՐԻ 

ՓՈԽՀԱՏՈՒՑՈՒՄ 

Գործատուներին այցելության ծախսերի փոխհատուցման նպատակն է 

անմրցունակ անձանց ակտիվացումը, ինքնուրույն աշխատանքի տեղավորվելուն 

նպաստելը և այդ ճանապարհով կայուն զբաղվածության ապահովումը: Այցելության 

ծախսերի փոխհատուցումն անմրցունակ անձանց  տրամադրվում է գործատուին 

այցելելու հետ կապված տրանսպորտային, ինքնակենսագրության կազմման, 

գործատուին պատշաճ մակարդակով ներկայանալու նպատակով իրականացվող 

որոշակի ծախսերը փոխհատուցելու  համար: 

Այցելության ծախսերի փոխհատուցումը տրամադրվում է ամսական 

կտրվածքով, թափուր և նոր ստեղծվող աշխատատեղերը համալրելու նպատակով 

անմրցունակ անձին կենտրոնի կողմից տրամադրվող ուղեգրերով գործատուներին 

այցելության դեպքում: ՈՒղեգրերով գործատուին այցելության համար, անմրցունակ 

անձին տրամադրվում է այցելության ծախսերի փոխհատուցում` յուրաքանչյուր 

այցելության համար երկու հազար ՀՀ դրամ: Անկախ գործատուներին 

այցելությունների քանակից, յուրաքանչյուր օրացուցային ամսվա ընթացքում 

գործատուներին այցելության ծախսերի փոխհատուցման համար տրվող գումարի 

չափը չի կարող գերազանցել տասնութ հազար ՀՀ դրամը: Անմրցունակ անձին 

այցելության ծախսերի փոխհատուցումը տրամադրվում է մեկ անգամ 

առավելագույնը երեք ամիս տևողությամբ, ընդ որում,  սահմանված ամիսները 

հաշվարկվում են անընդմեջ` սկսած այցելության ծախսերի փոխհատուցման 

ծրագրում ընդգրկելու ամսվա առաջին օրվանից: 

Ծրագրին մասնակցելու համար առավելությունը կտրվի այն անմրցունակ 

աշխատանք փնտրողներին, որոնք նպատակային այցելությունների արդյունքում 

կտեղավորվեն աշխատանքի և կաշխատեն առնվազն 1 տարի տևողությամբ:  

6. ԳՈՐԾԱԶՈՒՐԿՆԵՐԻ ԵՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻՑ ԱԶԱՏՄԱՆ ՌԻՍԿ ՈՒՆԵՑՈՂ  

ԱՇԽԱՏԱՆՔ ՓՆՏՐՈՂ ԱՆՁԱՆՑ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ 

ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄ 

Մասնագիտական ուսուցման նպատակն է ունկնդրին աջակցել` 

աշխատաշուկայի պահանջներին համապատասխան նոր կարողություններ ու 

հմտություններ ձեռք բերելու միջոցով հարմար աշխատանքի տեղավորման, 



աշխատանքից ազատման ռիսկի նվազեցման, ինչպես նաև ձեռնարկատիրական 

գործունեությամբ զբաղվելու հարցերում։  

Մասնագիտական ուսուցման դասընթացների տևողությունը չի կարող 

գերազանցել 3 ամիսը, իսկ նախնական մասնագիտական պատրաստման և 

արհեստագործական ուսուցման դեպքում` 6 ամիսը: Ունկնդրին` իր բնակության 

վայրի համայնքից դուրս այլ համայնք մասնագիտական ուսուցման ուղեգրելու 

դեպքում փոխհատուցվում են տրանսպորտային ծախսերը: 

Մասնագիտական ուսուցում իրականացնող գործատուների ուսուցման հետ 

կապված բոլոր ծախսերը փոխհատուցվում են պետական բյուջեի ֆինանսական 

միջոցների հաշվին: 

Մասնագիտական ուսուցման դասընթացներում ընդգրկված 

գործազուրկներին ուսուցման ամբողջ ժամանակահատվածի ընթացքում 

տրվում է կրթաթոշակ`  ՀՀ  նվազագույն աշխատավարձի 50 տոկոսի չափով: 

Ծրագրին մասնակցելու համար առավելությունը կտրվի այն 

գործատուներին, որոնք ծրագրի ավարտից հետո 3 ամսվա ընթացքում ունկընդրի 

հետ կկնքեն աշխատանքի ընդունման պայմանագիր առնվազն 1 տարի 

տևողությամբ:  

7. ԱՇԽԱՏԱՇՈՒԿԱՅՈՒՄ ԱՆՄՐՑՈՒՆԱԿ ԱՆՁԱՆՑ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՏԵՂԱՎՈՐՄԱՆ 

ԴԵՊՔՈՒՄ ԳՈՐԾԱՏՈՒԻՆ ՄԻԱՆՎԱԳ ՓՈԽՀԱՏՈՒՑՄԱՆ ՏՐԱՄԱԴՐՈՒՄ 

1) ենթածրագիր 1` աշխատաշուկայում անմրցունակ անձանց 

աշխատանքային ունակությունների և կարողությունների ձեռք բերման համար 

միանվագ փոխհատուցում գործատուին. 

Գործատուի կողմից աշխատանքի տեղավորված աշխատաշուկայում անմրցունակ 

անձանց աշխատանքային ունակությունների և կարողությունների ձեռք բերման 

համար գործատուին կարող է տրամադրվել միանվագ փոխհատուցումող, որը մեկ 

անձի համար չպետք է գերազանցի երկու հարյուր հազար ՀՀ դրամը: 

2) ենթածրագիր 2` Աշխատաշուկայում անմրցունակ հաշմանդամություն 

ունեցող գործազուրկների աշխատատեղի հարմարեցման համար միանվագ 

փոխհատուցում գործատուին: 

Ենթածրագիր 2-ում ընդգրկված յուրաքանչյուր անձի համար գործատուի 

մոտ աշխատատեղի հարմարեցման նպատակով փոխհատուցվում են աշխատանքի 

համար անհրաժեշտ հատուկ պարագաների, աշխատատեղի հարմարեցման 

կազմակերպատեխնիկական ու էրգոնոմետրիկ հատուկ պահանջների ապահովման 

համար անհրաժեշտ ծախսերը: Փոխհատուցվող գումարը մեկ անձի համար չպետք է 

գերազանցի հինգ հարյուր հազար ՀՀ դրամը: 

Ենթածրագիր 1-ի և ենթածրագիր 2-ի շրջանակներում գործատուին 

տրամադրված միանվագ փոխհատուցման գումարը ենթակա է վերադարձման` 

1) գործատուի կողմից, եթե աշխատանքային պայմանագիրը լուծվում է 

գործատուի նախաձեռնությամբ` աշխատանքային պայմանագիրը կնքելուց հետո 

մեկ  տարվա ընթացքում. 

2) շահառուի կողմից, եթե աշխատանքային պայմանագիրը լուծվել է 

աշխատողի նախաձեռնությամբ` պայմանագիրը կնքելուց հետո մեկ տարվա 

ընթացքում. 



3) գործատուի և շահառուի կողմից հավասարապես, եթե աշխատանքային 

պայմանագիրը լուծվել է աշխատանքային պայմանագրի կողմերի 

համաձայնությամբ` պայմանագիրը կնքելուց հետո մեկ տարվա ընթացքում: 

8. ՍԵԶՈՆԱՅԻՆ ԶԲԱՂՎԱԾՈՒԹՅԱՆ ԽԹԱՆՄԱՆ ՄԻՋՈՑՈՎ ԳՅՈՒՂԱՑԻԱԿԱՆ 
ՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆՆ ԱՋԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՏՐԱՄԱԴՐՈՒՄ  

 Ծրագրի նպատակը սեզոնային զբաղվածության ապահովման միջոցով 

հանրապետության առավել խոցելի և աղքատ գյուղական բնակավայրերի 

բնակչության սոցիալական լարվածության մեղմումն ու աշխատանքի 

արտադրողականության բարձրացումն է, գյուղացիական տնտեսություններին 

աջակցելը: 

Ծրագրի առավելագույն տևողությունը 3 ամիս է: 

Ծրագրում ընդգրկված հող օգտագործողի, ինչպես նաև նրա ընտանիքի 

յուրաքանչյուր անդամի մեկ աշխատանքային օրվա համար նախատեսվում է 

վճարել չորս հազար ՀՀ դրամ` ներառյալ օրենքով սահմանված եկամտային հարկը: 

Ծրագրի շրջանակներում աշխատանքի ներգրավված յուրաքանչյուր վարձու 

աշխատողի համար գործատու հանդիսացող հող օգտագործողին տրվում է 

աշխատավարձի փոխհատուցում` մեկ աշխատանքային օրվա համար երկու հազար 

ՀՀ դրամ: Ծրագրի շրջանակներում ներգրավված և քաղաքացիաիրավական 

պայմանագրով 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 ՀՀ դրամ: 

Մեկ ծրագրի արժեքը չի կարող գերազանցել երեք հարյուր հիսուն հազար ՀՀ 

դրամը: 

Ծրագրից օգտվող գյուղատնտեսական նշանակության հողի uեփականատեր 

կամ վարձակալ կամ անհատույց օգտագործող հանդիսացող անձը վերադարձնում է 

ստացած ֆինանսական միջոցներն ամբողջությամբ, եթե դրանք չի օգտագործել 

աջակցության ծրագրով սահմանված նպատակով, չափերով և 

համամասնություններով և կատարված աշխատանքների կատարողականը 

գնահատվել է ոչ բավարար: 


