
         Հավելված N 3 
                 ՀՀ կառավարության 2021 թվականի 

                         նոյեմբերի 25-ի N   1912 - Ն  որոշման 
 
 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2020 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 30-Ի N 2215-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ N 9 
ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ NN 9.3, 9.14  ԵՎ 9.47 ԱՂՅՈՒՍԱԿՆԵՐՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐԸ 

   

 ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ  

 ՄԱՍ 2. ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՐՄՆԻ ԳԾՈՎ ԱՐԴՅՈՒՆՔԱՅԻՆ (ԿԱՏԱՐՈՂԱԿԱՆ) ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԸ  

    
 Ծրագրի դասիչը   Ծրագրի անվանումը  
1156 Հայաստան- Սփյուռք գործակցության ծրագիր 
 Ծրագրի միջոցառումները  
    Ցուցանիշների փոփոխությունները 

(նվազեցումները նշված են  
փակագծերում) 

 Ծրագրի դասիչը 1156   

 Միջոցառման դասիչը 11013  տարի  
 Միջոցառման անվանումը Հայրենադարձության ինտեգրման կենտրոն 
 Նկարագրությունը «Մեկ պատուհանի» սկզբունքով համապարփակ ռեսուրս, որը ՀՀ-ում ինտեգրման 

հարցում աջակցություն կցուցաբերի պոտենցիալ հայրենադարձներին 
 Միջոցառման տեսակը  Ծառայությունների մատուցում 
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Ծառայությունը մատուցող 
կազմակերպությունների 
անվանումները 

ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ 

 Արդյունքի չափորոշիչներ  
Սպասարկվող (այց, նամակագրություն, զանգեր, հարցումներ) անձանց քանակ, մարդ (500.0) 
 Միջոցառման վրա կատարվող ծախսը (հազ. դրամ)  (1,534.4) 

   
ՀՀ  կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն 

 ՄԱՍ 2. ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՐՄՆԻ ԳԾՈՎ ԱՐԴՅՈՒՆՔԱՅԻՆ (ԿԱՏԱՐՈՂԱԿԱՆ) ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԸ  

    
 Ծրագրի դասիչը   Ծրագրի անվանումը  
1045  Նախնական (արհեստագործական) և միջին մասնագիտական կրթություն 
 Ծրագրի միջոցառումները  
    Ցուցանիշների փոփոխությունները 

(ավելացումները նշված են 
դրական նշանով) 

 Ծրագրի դասիչը 1045   

 Միջոցառման դասիչը 12005  տարի  
 Միջոցառման անվանումը Հայաստանի Հանրապետության միջին մասնագիտական ուսումնական 

հաստատություններում սովորող սփյուռքահայ ուսանողների ուսման 
վարձավճարի փոխհատուցում 

 Նկարագրությունը Հայաստանի Հանրապետության միջին մասնագիտական ուսումնական 
հաստատություններում սովորող սփյուռքահայ ուսանողների՝ 2021/2022 
ուսումնական տարվա  ուսման վարձավճար 

 Միջոցառման տեսակը  Տրանսֆերտների տրամադրում 
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 Շահառուների ընտրության 
չափորոշիչները 

Հայաստանի Հանրապետության միջին մասնագիտական ուսումնական 
հաստատություններում սովորող սիրիահայ ուսանողներ 

 Արդյունքի չափորոշիչներ  
Ուսման վարձավճարի փոխհատուցում ստացած ուսանողների թիվ, մարդ 2 

Տրամադրվող ուսման վարձավճարի փոխհատուցման պարբերականություն միանվագ 

 Միջոցառման վրա կատարվող ծախսը (հազ. դրամ)  261.4 

 Ծրագրի դասիչը   Ծրագրի անվանումը  
1111  Բարձրագույն և հետբուհական մասնագիտական կրթության ծրագիր 
      
 Ծրագրի միջոցառումները  
    Ցուցանիշների փոփոխությունները 

(ավելացումները նշված են 
դրական նշանով) 

 Ծրագրի դասիչը 1111   

 Միջոցառման դասիչը 12010 տարի  
 Միջոցառման անվանումը  Հայաստանի Հանրապետության բարձրագույն ուսումնական հաստատություննե-

րում սովորող սփյուռքահայ ուսանողների ուսման վարձավճարի փոխհատուցում 
 Նկարագրությունը Հայաստանի Հանրապետության բարձրագույն ուսումնական հաստատություննե-

րում սովորող սփյուռքահայ ուսանողների՝ 2021/2022 ուսումնական տարվա  
ուսման վարձավճար 

 Միջոցառման տեսակը  Տրանսֆերտների տրամադրում 
 Շահառուների ընտրության 
չափորոշիչները 

Հայաստանի Հանրապետության բարձրագույն ուսումնական 
հաստատություններում սովորող սիրիահայ ուսանողներ 

 Արդյունքի չափորոշիչներ  
Ուսման վարձավճարի փոխհատուցում ստացած ուսանողների թիվ, մարդ 7 
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Տրամադրվող ուսման վարձավճարի փոխհատուցման պարբերականություն միանվագ 

 Միջոցառման վրա կատարվող ծախսը (հազ. դրամ)  1,273.0 

   
 ՀՀ կառավարություն 

 ՄԱՍ 2. ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՐՄՆԻ ԳԾՈՎ ԱՐԴՅՈՒՆՔԱՅԻՆ (ԿԱՏԱՐՈՂԱԿԱՆ) ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԸ  

    
 Ծրագրի դասիչը   Ծրագրի անվանումը  
1139  ՀՀ կառավարության պահուստային ֆոնդ 

 Ծրագրի միջոցառումները  
    Ցուցանիշների փոփոխությունները 

(ավելացումները նշված են դրա-
կան նշանով, իսկ նվազեցումները՝ 

փակագծերում) 
 Ծրագրի դասիչը 1139 
 Միջոցառման դասիչը  11001  տարի  

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

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

 Միջոցառման տեսակը  Ծառայությունների մատուցում 

 Միջոցառումն իրականաց-
նողի անվանումը 

 ՀՀ կառավարություն  

 Արդյունքի չափորոշիչներ  
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 Միջոցառման վրա կատարվող ծախսը (հազ. դրամ)  1,534.4 

 Ծրագրի դասիչը 1139 

 Միջոցառման դասիչը  11001  տարի  

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

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

 Միջոցառման տեսակը  Ծառայությունների մատուցում 

 Միջոցառումն իրականաց-
նողի անվանումը 

 ՀՀ կառավարություն  

 Արդյունքի չափորոշիչներ  
 Միջոցառման վրա կատարվող ծախսը (հազ. դրամ)  (1,534.4) 

 
 

 
 
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 
ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ 

                       ՂԵԿԱՎԱՐ                                                                                                  Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 
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