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II. ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԱՋԱԿՑՈՒԹՅԱՆ 
ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐ

ԹԻՎ 1 
ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄ1 

68.000 ՀՀ դրամ (բացառություններով) 

+ լրացուցիչ 15.000 ՀՀ դրամի չափով աջակցություն

•	 Ա ջակ ցութ յու նը տրա մադր վում է Լեռ նա յին Ղա րա բա ղի քա
ղա քա ցի և Լեռ նա յին Ղա րա բա ղում հաշ վառ ված չա փա հաս 
և  ան չա փա հաս ան ձանց:

•	 Լեռ նա յին Ղա րա բա ղում կեն սա թո շակ, Հա յաս տա նում կեն
սա թո շակ կամ նպաստ ստա ցող շա հա ռո ւին ա ջակ ցութ յու
նը տրա մադր վում է նվա զա գույն աշ խա տա վար ձի և շա հա
ռո ւի 2020 թվա կա նի հոկ տեմ բեր ամս վա կեն սա թո շա կի 
կամ նպաս տի դրա կան տար բե րութ յան չա փով։

•	 15.000 ՀՀ դրամ լրա ցու ցիչ ա ջակ ցութ յու նը տրա մադր վում 
է, ե թե ան ձը չու նի սե փա կա նութ յան ի րա վուն քով Հա յաս
տա նում գտնվող ան շարժ գույք:

•	 Մի ջո ցառ ման շա հա ռու չէ այն ան ձը, ում ան վամբ 2020 
թվա կա նի հոկ տեմ բեր ամս վա հա մար Հա յաս տա նում հաշ
վարկ վել է աշ խա տա վարձ կամ դրան հա վա սա րեց ված այլ 
ե կա մուտ:

•	 Մի ջո ցառ ման շա հա ռու չէ այն ան ձը, ում ան վամբ 2020 
թվա կա նի հոկ տեմ բեր ամս վա հա մար Լեռ նա յին Ղա րա բա
ղի պե տա կան կամ հա մայն քա յին բյու ջեից հաշ վարկ վել է 
աշ խա տա վարձ կամ դրան հա վա սա րեց ված այլ ե կա մուտ:

•	 Մի ջո ցառ ման շա հա ռու չեն 18ից (18 տա րին լրա ցել է մինչև 

I.  ՓԱՍ ՏԱԹՂ ԹԱ ՎՈՐ ՄԱՆ 
ԳՈՐ ԾԸՆ ԹԱՑ

ՀԱ ՅԱՍ ՏԱ ՆՈՒՄ ԱՆՁ ՆԱ ԳԻՐ ՁԵՌՔ ԲԵ ՐԵ ԼՈՒ ԿԱՄ 
ԱՆՁ ՆԱԳ ՐԻ ՎԱ ՎԵ ՐԱ ԿԱ ՆՈՒԹ ՅԱՆ ԺԱՄ ԿԵ ՏԸ ԼՐԱ
ՆԱ ԼՈՒ ԴԵՊ ՔՈՒՄ ԱՆՀ ՐԱ ԺԵՇՏ Է.

•	 դի մել ՀՀ ոս տի կա նութ յան Անձ նագ րա յին և վի զա նե րի վար
չութ յուն (հաս ցե՝ ք. Եր ևան, Դա վի թա շեն, 4րդ թա ղա մաս, 
17/10 շենք, թեժ գիծ դի մումբո ղոք նե րի և  ա ռա ջար կութ յուն
նե րի հա մար` +37410370264 , +37411370268 , +37411
370243) կամ մոտակա տարածքային բաժին, 

•	 Հայաստանում լուսանկարվել և հանձնել մատնադրոշմները 
ոստիկանության մարմնում: 

* Մինչ անձ նագ րի տրա մադ րու մը ան ձին տրվում է  ան ձը հաս
տա տող ժա մա նա կա վոր փաս տա թուղթ, որ պես զի ու նե նաք անհ
րա ժեշտ ծա ռա յութ յուն նե րից և տ րա մադր վող ա ջակ ցութ յու նից 
օգտ վե լու հնա րա վո րութ յուն: Հաշ վի՛ ա ռեք, որ այդ փաս տա թուղ
թը ու ժի մեջ է 15 օր:

* Ե թե ան ձը գտնվում է քրեա կա տա րո ղա կան հիմնար կում, կամ 
բժշկա կան հաս տա տութ յու նում հի վան դա նո ցա յին ձևով բժշկա
կան օգ նութ յուն և ս պա սար կում է ստա նում, կամ հաշ ման դա մութ
յան, հի վան դութ յան կամ վի ճա կի, տա րի քա յին կամ այլ խնդիր
նե րով զրկված է ինք նու րույն տե ղա շարժ վե լու հնա րա վո րութ յու
նից՝ անձ նա գիր ստա նա լու (փո խա նա կե լու) հա մար լու սան կա րա
հա նումն ի րա կա նաց վում, և մատ նադ րոշմնե րը վերց վում են իր 
բնակ վե լու (գտնվե լու) վայ րում՝ ա ռանց ի րա վա սու մար մին ներ
կա յա նա լու: 

1 Միջոցառումները համարակալվել են պայմանականորեն:
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հա ռո ւի դեպ քում՝ շա հա ռո ւի ծնո ղին), այլ ան ձի՝ նո տա
րա կան կար գով վա վե րաց ված լիա զո րագ րով, կան խիկ 
ե ղա նա կով՝ Հայ փոս տի կամ Ար ցախ փոս տի մի ջո ցով։ 

⇒	Դ րա մա կան ա ջակ ցութ յու նը ստա նա լու նպա տա կով Հայ
փոստ կամ Ար ցախ փոստ անհ րա ժեշտ է դի մել մինչև 
2021 թվա կա նի ապ րի լի 1ը, հա կա ռակ դեպ քում՝ այն չի 
վճար վում:

 

2020 թվա կա նի սեպ տեմ բե րի 27ը) մինչև 58 (58 տա րին 
լրա ցել է 2020 թվա կա նի նո յեմ բե րի 10ից հե տո) տա րե կան 
ա րա կան սե ռի ան ձինք, բա ցա ռութ յամբ 1ին և 2րդ խմ բի 
հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող նե րի:

•	 Մի ջո ցառ ման շա հա ռու ան չա փա հաս ե րե խա նե րին միան
վագ դրա մա կան օգ նութ յու նը և լ րա ցու ցիչ ա ջակ ցութ յու նը 
տրա մադր վում է ծնո ղին (օ րի նա կան ներ կա յա ցուց չին), ան
կախ ծնո ղի՝ մի ջո ցառ ման շա հա ռու լի նե լու հան գա ման քից:

Սույն մի ջո ցառ ման շրջա նակ նե րում ու՞մ կող մից է նշա նակ
վում և վ ճար վում դրա մա կան ա ջակ ցութ յու նը և  ի՞նչ կար գով: 

⇒	Ա ջակ ցութ յու նը տրա մադ րում է ՀՀ աշ խա տան քի և սո
ցիա լա կան հար ցե րի նա խա րա րութ յան սո ցիա լա կան 
ա պա հո վութ յան ծա ռա յութ յու նը՝ է լեկտ րո նա յին դի մու մի 
հի ման վրա: 

⇒	Դի մու մը պետք է ներ կա յաց նել օոliոe.ssa.am կայ քէ ջում՝ 
է լեկտ րո նա յին ե ղա նա կով մինչև 2021 թվա կա նի հուն վա
րի 27ը։

⇒	Դի մու մը մեր ժե լու, հաս տա տե լու կամ հաշ վա ռե լու մա սին 
Ծա ռա յութ յունն ան մի ջա պես է լեկտ րո նա յին հա ղոր դագ
րութ յուն է ու ղար կում շա հա ռո ւի է լեկտ րո նա յին փոս տի 
հաս ցեին։ 

⇒	Ե թե դի մու մը մերժ վել է, շա հա ռուն կա րող է Սո ցիա լա
կան ա պա հո վութ յան ծա ռա յութ յուն ներ կա յաց նել գրա
վոր դի մում (այդ թվում՝ erequest.am կայ քէ ջի մի ջո ցով)՝ 
կցե լով մերժ ման հիմ քե րին վե րա բե րող փաս տաթղ թե րի 
լու սա պատ ճեն նե րը:

⇒	Դի մու մը հաս տատ վե լու դեպ քում` միան վագ դրա մա կան 
օգ նութ յու նը վճար վում է շա հա ռո ւին, (ան չա փա հաս շա
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am կայ քէ ջի մի ջո ցով)՝ կցե լով մերժ ման հիմ քե րին վե րա
բե րող փաս տաթղ թե րի լու սա պատ ճեն նե րը:

⇒	Դի մու մը հաս տատ վե լու դեպ քում` միան վագ դրա մա կան 
օգ նութ յու նը վճար վում է շա հա ռո ւին (ան չա փա հաս շա
հա ռո ւի դեպ քում՝ շա հա ռու ծնո ղին)  կամ նրա լիա զո րած 
ան ձին՝ նո տա րա կան կար գով վա վե րաց ված լիա զո րագ
րով, կան խիկ ե ղա նա կով՝ Հայ փոս տի կամ Ար ցախ փոս
տի մի ջո ցով։ 

⇒	Դ րա մա կան ա ջակ ցութ յու նը ստա նա լու նպա տա կով Հայ
փոստ կամ Ար ցախ փոստ անհ րա ժեշտ է դի մել մինչև 
2021 թվա կա նի ապ րի լի 1ը, հա կա ռակ դեպ քում՝ այն չի 
վճար վում:

ԹԻՎ 2 
ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄ 

300 000 դրա մի չա փով ա ջակ ցութ յուն

•	 Ա ջակ ցութ յու նը տրա մադր վում է Ադր բե ջա նի վե րահս կո
ղութ յան տակ ան ցած Լեռ նա յին Ղա րա բա ղի հա մայնք նե
րում հաշ վա ռում ու նե ցող և մինչև 2020 թվա կա նի սեպ տեմ
բե րի 27ն  առն վազն վեր ջին 3 ա մի սը փաս տա ցի այն տեղ 
բնակ ված յու րա քանչ յուր Լեռ նա յին Ղա րա բա ղի չա փա հաս 
և  ան չա փա հաս քա ղա քա ցու: 

Սույն մի ջո ցառ ման շրջա նակ նե րում ու՞մ կող մից է նշա նակ
վում և վ ճար վում դրա մա կան ա ջակ ցութ յու նը և  ի՞նչ կար գով: 

⇒	Ա ջակ ցութ յու նը տրա մադ րում է ՀՀ աշ խա տան քի և սո
ցիա լա կան հար ցե րի նա խա րա րութ յան սո ցիա լա կան 
ա պա հո վութ յան ծա ռա յութ յու նը՝ է լեկտ րո նա յին դի մու մի 
հի ման վրա: 

⇒	Դի մու մը պետք է ներ կա յաց նել օոliոe.ssa.am կայ քէ ջում՝ 
է լեկտ րո նա յին ե ղա նա կով մինչև 2021 թվա կա նի հուն վա
րի 27ը։

⇒	Դի մու մը մեր ժե լու, հաս տա տե լու կամ հաշ վա ռե լու մա սին 
Ծա ռա յութ յունն ան մի ջա պես է լեկտ րո նա յին հա ղոր դագ
րութ յուն է ու ղար կում շա հա ռո ւի է լեկտ րո նա յին փոս տի 
հաս ցեին։ 

⇒	Ե թե դի մու մը մերժ վել է, շա հա ռուն կա րող է Ծա ռա յութ
յուն ներ կա յաց նել գրա վոր դի մում (այդ թվում՝ erequest.



8 9

⇒	Դի մու մը պետք է ներ կա յաց նել օոliոe.ssa.am կայ քէ ջում՝ 
է լեկտ րո նա յին ե ղա նա կով մինչև 2021 թվա կա նի հուն վա
րի 27ը։

⇒	Դի մու մը հաս տատ վե լու դեպ քում` միան վագ դրա մա կան 
օգ նութ յու նը վճար վում է Հայ փոս տի կամ Ար ցախ փոս տի 
մի ջո ցով մինչև 2021 թվա կա նի մա յի սի 1ը դի մե լու դեպ
քում, հա կա ռակ դեպ քում՝ այն չի վճար վում։ 

⇒	Շա հա ռո ւի (ան չա փա հաս շա հա ռո ւի դեպ քում՝ վճար
ման ցու ցակ նե րառ ված ծնո ղի) մահ վան պատ ճա ռով 
մինչև 2021 թվա կա նի մա յի սի 1ը չվճար ված միան վագ 
դրա մա կան օգ նութ յան գու մա րը վճար վում է շա հա ռո ւի 
(ան չա փա հաս շա հա ռո ւի դեպ քում՝ վճար ման ցու ցակ նե
րառ ված ծնո ղի) ա մուս նուն կամ 14 տա րին լրա ցած ե րե
խա յին կամ Լեռ նա յին Ղա րա բա ղում շա հա ռո ւի հետ նույն 
բնա կութ յան վայ րի հաս ցեով բնակ վող ըն տա նի քի այլ 
ան դա մին, ե թե դի մու մը և  անհ րա ժեշտ փաս տաթղ թե րը 
ծա ռա յութ յուն է ներ կա յաց վում մինչև 2021 թվա կա նի հու
լի սի 1ը։ 

ԹԻՎ 3
ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄ 

250 000 դրամի չափով աջակցություն

•	 Մի ջո ցառ ման շա հա ռու է Լեռ նա յին Ղա րա բա ղի բնա կա
վայ րի հաս ցեով հաշ վառ ված և մինչև 2020 թվա կա նի սեպ
տեմ բե րի 27ն  առն վազն վեր ջին 3 ա մի սը փաս տա ցի բնակ
ված քա ղա քա ցի նե րը (այդ թվում՝ մինչև 18 տա րե կան ե րե
խա նե րը)։

•	 Վե րը նշված ան ձինք մի ջո ցառ ման շա հա ռու կա րող են լի
նել, ե թե պա տե րազ մի պատ ճա ռած ա վե րա ծութ յուն նե րի 
հետ ևան քով կամ այլ պատ ճառ նե րով հաշ վառ ման վայ րի 
հաս ցեում գտնվող բնա կե լի ան շարժ գույ քը դար ձել է բնա
կութ յան հա մար ոչ պի տա նի։

•	 Մի ջո ցառ ման շա հա ռու ան չա փա հաս ե րե խա նե րին միան
վագ դրա մա կան օգ նութ յու նը տրա մադր վում է ծնո ղին, ե թե 
ծնո ղը մի ջո ցառ ման շա հա ռու է։

Նշ ված մի ջո ցառ ման շա հա ռու չեն կա րող լի նել ԹԻՎ 2 (Ա ջակ
ցութ յուն՝ 300.000 ՀՀ դրա մի չա փով) մի ջո ցառ ման շա հա ռու նե րը։

Սույն մի ջո ցառ ման շրջա նակ նե րում ու՞մ կող մից է նշա նակ
վում և վ ճար վում դրա մա կան ա ջակ ցութ յու նը և  ի՞նչ կար գով: 

⇒	Ա ջակ ցութ յու նը տրա մադ րում է ՀՀ աշ խա տան քի և սո
ցիա լա կան հար ցե րի նա խա րա րութ յան սո ցիա լա կան 
ա պա հո վութ յան ծա ռա յութ յու նը՝ է լեկտ րո նա յին դի մու մի 
հի ման վրա: 
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 Փոխ հա տու ցում ստա նա լու նպա տա կով ու՞ր դի մել և  ի՞նչ 
փաս տաթղ թեր ներ կա յաց նել:

⇒	Շա հա ռուն փոխ հա տու ցում ստա նա լու նպա տա կով 
պետք է դի մի ու սումնա կան այն հաս տա տութ յուն, որ տեղ 
սո վո րում է:

⇒	Շա հա ռուն փոխ հա տու ցում ստա նա լու նպա տա կով 
պետք է ներ կա յաց նի՝

•	 գրա վոր դի մում,

•	 մար տա կան գոր ծո ղութ յուն նե րին մաս նակ ցութ յու նը զին
ված ու ժե րի կազ մում հա վաս տող փաս տա թուղթ (զին վո
րա կան կո մի սա րիա տի տրա մադ րած տե ղե կանք կամ 
հա մա պա տաս խան նշմամբ զին վո րա կան հաշ վառ ման 
գրքույկ կամ այլ զոր քե րի կազ մում մար տա կան գոր ծո
ղութ յուն նե րին մաս նակ ցած լի նե լու դեպ քում՝ հա մա պա
տաս խան լիա զոր պե տա կան մարմնի տրա մադ րած տե
ղե կանք),

•	 այլ փաս տաթղ թեր (ա մուս նութ յան կամ ծննդյան վկա յա
կան), 

•	 Ու սումնա կան հաս տա տութ յուն անհ րա ժեշտ է ներ կա
յաց նել դի մու մը և վե րը նշված փաս տաթղ թե րի պատ ճեն
ներն ու բնօ րի նակ նե րը: Բ նօ րի նակ նե րը պատ ճեն նե րի 
հետ հա մե մա տե լուց հե տո վե րա դարձ վում են:

ԹԻՎ 4
ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄ 

Ուսման վարձի փոխհատուցում

•	 Մի ջո ցա ռու մից կա րող են օգտ վել Հա յաս տա նի մի ջին մաս
նա գի տա կան, բարձ րա գույն և հետ բու հա կան կրթա կան 
ծրագ րեր ի րա կա նաց նող ու սումնա կան հաս տա տութ յուն նե
րում սո վո րող մար տա կան գոր ծո ղութ յուն նե րի մաս նա կից
նե րը, ինչ պես նաև մար տա կան գոր ծո ղութ յուն նե րի մաս նա
կից նե րի (օ րի նա կան ներ կա յա ցու ցիչ ներ՝ ծնող, որ դեգ րող, 
խնա մա կալ) սո վո րող զա վակ ներն ու ա մու սի նը:

•	 20202021 ու սումնա կան տար վա ա ռա ջին կի սամ յա կի հա
մար պե տութ յան կող մից ուս ման վար ձի մաս նա կի փոխ հա
տու ցում ստա ցած լի նե լու դեպ քում՝ փոխ հա տու ցու մը տրա
մադր վում է կի սամ յա կի ուս ման վար ձի մնա ցոր դա յին գու
մա րի չա փով:

•	 20202021 ու սումնա կան տար վա ա ռա ջին կի սամ յա կի ուս
ման վար ձը մաս նա կի կամ ամ բող ջութ յամբ վճար ված լի նե
լու դեպ քում՝ այդ չա փով կա տար ված վճա րու մը հա մար վում 
է նույն ու սումնա կան տար վա երկ րորդ կի սամ յա կի ուս ման 
վար ձի դի մաց կա տար ված վճա րում:

•	 20202021 ու սումնա կան տար վա ա ռա ջին կի սամ յա կի ուս
ման վար ձը մաս նա կի կամ ամ բող ջութ յամբ վճար ված լի
նե լու և  ու սումնա ռութ յու նը 1ին կի սամ յա կում ա վար տե լու 
դեպ քում՝ այդ չա փով կա տար ված վճա րու մը վե րա դարձ
վում է սո վո րո ղին (ֆի զի կա կան ան ձի կող մից վճար ված լի
նե լու պա րա գա յում):
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* Մի ջո ցառ ման շրջա նա կում ըն տա նի քի ան դամներ են հա մար
վում՝ ա մու սի նը, զա վա կը, ծնո ղը, դեպ քը տե ղի ու նե նա լու օր վա 
դրութ յամբ 18 տա րին չլրա ցած կամ ան գոր ծու նակ ճա նաչ ված 
կամ մինչև 23 տա րե կան առ կա ցե րե կա յին ու սուց մամբ սո վո րող 
ու սա նող քույ րը և  եղ բայ րը, ինչ պես նաև զոհ ված քա ղա քա ցու 
խնամ քի տակ գտնված 18 տա րե կան և դ րա նից բարձր տա րի քի 
հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող քույ րը և  եղ բայ րը, ե թե հաշ ման դամ 
են ճա նաչ վել մինչև 18 տա րին լրա նա լը: 

*Ընդ ո րում, քույ րը և  եղ բայ րը սո ցիա լա կան ա ջակ ցութ յան ի րա
վուն քից կա րող են օգտ վել, ե թե նրանց ծնող նե րը կամ միակ ծնո
ղը մա հա ցած են կամ ու նեն աշ խա տան քա յին գոր ծու նեութ յամբ 
զբաղ վե լու կա րո ղութ յան առն վազն եր րորդ աս տի ճա նի սահ մա
նա փա կում:

Սույն միջոցառման շրջանակներում ու՞մ կողմից է նշանակ
վում և վճարվում դրամական աջակցությունը և ի՞նչ կարգով:

⇒	Ա ջակ ցութ յու նը տրա մադ րում է ՀՀ աշ խա տան քի և սո
ցիա լա կան հար ցե րի նա խա րա րութ յու նը՝ շա հա ռո ւի ներ
կա յաց րած դի մու մի հի ման վրա։

⇒	Մի ջո ցա ռու մից օգտ վե լու հա մար դի մու մը ներ կա յաց վում 
է է լեկտ րո նա յին ե ղա նա կով՝ մինչև 2021 թվա կա նի ապ
րի լի 1ը։

⇒	Դի մու մը ներ կա յաց նե լու հա մար շա հա ռուն erequest.
am է լեկտ րո նա յին հար ցումնե րի միաս նա կան հար թա կի 
կամ նա խա րա րութ յան պաշ տո նա կան mlsa.am կայ քէ ջի 
«Գ րեք նա մակ» բաժ նի մի ջո ցով նա խա րա րութ յուն է ներ
կա յաց նում դի մում և  անհ րա ժեշտ փաս տաթղ թեր:

ԹԻՎ 5
ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄ 

Քաղաքացիական անձանց շրջանում զոհերի 

ընտանիքներին և հաշմանդամություն ձեռք բերած 

անձանց տրվող միանվագ աջակցություն

•	 Մի ջո ցառ ման շա հա ռու կա րող են լի նել ինչ պես Հա յաս տա
նի, այն պես էլ Լեռ նա յին Ղա րա բա ղի քա ղա քա ցի նե րը:

•	 Մի ջո ցա ռու մից չեն կա րող օգտ վել « Սահ մա նա մերձ հա
մայնք նե րի սո ցիա լա կան ա ջակ ցութ յան մա սին» օ րեն քի 
հի ման վրա միան վագ գու մա րա յին ա ջակ ցութ յուն կամ հա
տու ցում ստա նա լու ի րա վունք ու նե ցող ան ձինք:

Սո ցիա լա կան ա ջակ ցութ յու նը տրա մադր վում է միան
վագ դրա մա կան օգ նութ յան ձևով՝

1) ա ռա ջին խմբի հաշ ման դա մութ յուն ձեռք բե րե լու դեպ
քում` 3.000.000 դրա մի չա փով.

2) երկ րորդ խմբի հաշ ման դա մութ յուն ձեռք բե րե լու դեպ
քում` 2.000.000 դրա մի չա փով.

3) եր րորդ խմբի հաշ ման դա մութ յուն ձեռք բե րե լու դեպ
քում` 1.000.000 դրա մի չա փով.

4) հաշ ման դամ ե րե խա յի կար գա վի ճակ ձեռք բե րե լու 
դեպ քում՝ 3.000.000 դրա մի չա փով.

5) զոհ ված քա ղա քա ցիա կան ան ձանց ըն տա նիք նե րի 
դեպ քում՝ 5.000.000 դրա մի չա փով:
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ԹԻՎ 6
ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄ 

Հայաստանում փաստացի գտնվող Լեռնային 

Ղարաբաղի գործազուրկ քաղաքացիների՝ 

աշխատանքային փորձ ձեռք բերելու, 

աշխատաշուկայում առավել մրցունակ դառնալու և 

աշխատանքի տեղավորվելու միջոցառում

⇒	Մի ջո ցառ ման շա հա ռու են Ադր բե ջա նի վե րահս կո ղութ
յան տակ ան ցած հա մայնք նե րում հաշ վառ ված քա ղա քա
ցի նե րի ա ջակ ցութ յան (300.000 ՀՀ դրամ ա ջակ ցութ յուն) 
մի ջո ցառ ման շա հա ռու գոր ծա զուրկ ան ձինք։

⇒	Մի ջո ցառ ման շրջա նա կում գոր ծա տու ի րա վա բա նա կան 
ան ձի կամ ան հատ ձեռ նար կա տի րոջ և շա հա ռո ւի միջև 
կնքվում է աշ խա տան քա յին պայ մա նա գիր։

⇒	Մի ջո ցառ ման շրջա նա կում գոր ծա զուրկ ան ձին վճար վում 
է ամ սա կան աշ խա տա վարձ` 100.000 ՀՀ դրա մի չա փով:

⇒	Մի ջո ցառ ման շրջա նա կում աշ խա տան քա յին փոր ձի 
ձեռք բեր ման գոր ծըն թա ցը կազ մա կեր պող մաս նա գե տին 
ամ սա կան վճար վում է 34.000 ՀՀ դրա մի չա փով գու մար:

⇒	Գոր ծա զուրկ ան ձը կա րող է լի նել մի ջո ցառ ման շա հա ռու 
մեկ ան գամ` 3 ա միս տևո ղութ յամբ։

⇒	Ա ջակ ցութ յան տրա մադ րու մը դա դա րեց վում է շա հա ռո ւի 
հետ կնքված աշ խա տան քա յին պայ մա նա գի րը լուծ վե լու 
դեպ քո ւմ:

⇒	Ա ջակ ցութ յու նը նշա նա կե լու կամ մեր ժե լու մա սին ո րո շու
մը նա խա րա րութ յու նը կա յաց նում է դի մու մը ստա նա լուց 
հե տո ա ռա վե լա գույ նը 30 օ րե րի ըն թաց քում, ո րի մա սին 
գրա վոր տե ղե կաց վում է դի մո ղը:

⇒	Ա ջակ ցութ յու նը տրա մադր վում է ան կան խիկ ե ղա նա կով՝ 
դի մու մը հաս տա տե լուց հե տո հինգ աշ խա տան քա յին օր
վա ըն թաց քում` հա մա պա տաս խան գու մա րը բան կա յին 
հաշ վե հա մա րին փո խան ցե լու մի ջո ցով:

⇒	Ա ջակ ցութ յան գու մա րը չի կա րող ար գե լադր վել, բռնա
գանձ վել կամ հաշ վանց վել հա ճա խոր դի պար տա վո րութ
յուն նե րի դի մաց:
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* Մի ջո ցա ռումնե րից օգտ վե լու հա մար է լեկտ րո նա յին դի մում ներ
կա յաց նե լու անհ նա րի նութ յան կամ դժվա րութ յուն նե րի դեպ քում 
ան ձը կա րող է դի մել ՀՀ սո ցիա լա կան ա պա հո վութ յան ծա ռա
յութ յան ցան կա ցած տա րած քա յին բա ժին կամ զան գա հա րել 114 
«թեժ գիծ» հե ռա խո սա հա մա րին:

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻՑ ՀԱՅԱՍՏԱՆ ՏԵՂԱՓՈԽՎԱԾ 
ԱՆՁԱՆՑ ԺԱՄԱՆԱԿԱՎՈՐ ԿԱՑԱՐԱՆՈՎ 
ԱՊԱՀՈՎԵԼՈՒ ՀԱՐՑՈՎ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ Է.
•	 զան գա հա րել ՀՀ աշ խա տան քի և սո ցիա լա կան հար ցե

րի նա խա րա րութ յան 114 «թեժ գիծ» հե ռա խո սա հա մա րին, 
կամ՝

•	 այ ցե լել Եր ևան քա ղա քի Քա նա քեռ Զեյ թուն վար չա կան 
շրջա նի Հ. Ներ սիս յան 14/1 հաս ցեի « Հա յոր դաց տան» շեն
քում ստեղծ ված ժա մա նա կա վոր կա յան ման կետ: Կա րիք
նե րի գնա հա տում ի րա կա նաց վե լուց հե տո ժա մա նա կա վոր 
կա յան ման կե տից ՀՀ աշ խա տան քի և սո ցիա լա կան հար
ցե րի նա խա րա րութ յու նը կազ մա կեր պում է հա մա պա տաս
խան կա ցա րան ներ տե ղա փո խու մը:

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻՑ ՀԱՅԱՍՏԱՆ 
ՏԵՂԱՓՈԽՎԱԾ ԱՆՁԱՆՑ ԲՆԱԻՐԱՅԻՆ 
ԱՋԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՀԱՐՑԵՐՈՎ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ Է ԴԻՄԵԼ.
•	 տա րած քա յին կա ռա վար ման կամ տե ղա կան ինք նա կա ռա

վար ման մար մին նե րին. Եր ևան քա ղա քում՝ Եր ևա նի քա
ղա քա պե տա րան կամ վար չա կան շրջան ներ, մար զե րում՝ 
մարզ պե տա րան ներ կամ հա մայն քա պե տա րան ներ:

ԹԻՎ 7
ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄ 

Հայաստանում փաստացի գտնվող Լեռնային 

Ղարաբաղի գործազուրկ քաղաքացիների 

ժամանակավոր զբաղվածության 

ապահովան միջոցառում

•	 Մի ջո ցառ ման շա հա ռու են Ադր բե ջա նի վե րահս կո ղութ յան 
տակ ան ցած հա մայնք նե րում հաշ վառ ված քա ղա քա ցի նե րի 
ա ջակ ցութ յան (300.000 ՀՀ դրամ ա ջակ ցութ յուն) մի ջո ցառ
ման շա հա ռու գոր ծա զուրկ ան ձինք։

•	 Մի ջո ցա ռումն ի րա կա նաց վում է հա մայն քի ղե կա վա րի կամ 
նրա ներ կա յա ցուց չի ներ կա յաց րած վար ձատր վող հա սա
րա կա կան աշ խա տանք նե րի կազ մա կերպ ման ծրագ րի նա
խագ ծի  հի ման վրա։

•	 Մի ջո ցառ ման շրջա նա կում հա մայն քի ղե կա վա րը կամ նրա 
ներ կա յա ցու ցի չը յու րա քանչ յուր շա հա ռո ւի հետ կնքում է աշ
խա տան քա յին կամ քա ղա քա ցիաի րա վա կան պայ մա նա գիր:

•	 Շա հա ռո ւին՝ օ ժան դակ աշ խա տանք ներ կա տա րե լու հա մար 
մեկ աշ խա տան քա յին օր վա հա մար վճար վում է 8.000 ՀՀ 
դրամ (նե րառ յալ ե կամ տա յին հար կը, դրոշ մա նի շա յին վճա
րը, ինչ պես նաև օ րեն քով սահ ման ված դեպ քե րում` նպա
տա կա յին սո ցիա լա կան վճա րը): Աշ խա տա վար ձը վճար վում 
է աշ խա տած լրիվ օ րե րի հա մար:

•	 Շա հա ռուն չի կա րող միա ժա մա նակ ընդգրկ վել մե կից ա վե
լի վար ձատր վող հա սա րա կա կան աշ խա տանք նե րում։

•	 Ա ջակ ցութ յան տրա մադ րու մը դա դա րեց վում է շա հա ռո ւի 
հետ կնքված աշ խա տան քա յին կամ քա ղա քա ցիաի րա վա
կան պայ մա նա գի րը լուծ վե լու դեպ քում:
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III. ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻՑ ՀԱՅԱՍՏԱՆ 
ՏԵՂԱՓՈԽՎԱԾ 

ԱՆՁԱՆՑ ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆԸ

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻՑ ՀԱՅԱՍՏԱՆ 
ՏԵՂԱՓՈԽՎԱԾ ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ 
ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ ԻՐԱՑՈՒՄՆ ԱՊԱՀՈՎԵԼՈՒ 
ՆՊԱՏԱԿՈՎ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ Է ԴԻՄԵԼ.

•	 ժա մա նա կա վոր բնա կութ յան վայ րին ա ռա վել մոտ գտնվող 
դպրոց՝ ան գամ հա մա պա տաս խան փաս տաթղ թե րի բա ցա
կա յութ յամբ,

•	 խո ցե լի խմբե րում ե րե խա նե րին և ն րանց ըն տա նիք նե րին 
ա րագ  ար ձա գան քե լու,  ուղ ղոր դե լու  կամ հո գե բա նա կան  
ծա ռա յութ յուն տրա մադ րե լու նպա տա կով զան գա հա րել       
080001007 անվ ճար  «թեժ  գիծ» հե ռա խո սա հա մա րով:

* Հա յաս տա նում ոչ պե տութ յան նա խա ձեռ նութ յամբ և  օ ժան դա
կութ յամբ բնա կութ յուն հաս տա տած ան ձանց դեպ քում նախ անհ
րա ժեշտ է դի մել տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման մար մին նե րին 
տվյալ նե րը հաշվառելու համար: 

 Լեռ նա յին Ղա րա բա ղից Հա յաս տան տե ղա փոխ ված 
ան ձը վար չա րա րութ յանն առնչ վող և սո ցիա լա կան 
սպա սարկ ման ծա ռա յութ յուն նե րի հար ցե րով (սո
ցիա լա կան ա պա հո վութ յան վճար նե րի ստա ցում, 
փաս տաթղ թե րի գրան ցում և  այլ ծա ռա յութ յուն ներ) 
ու այլ բնույ թի ա ջակ ցութ յան ա պա հով ման նպա տա
կով կա րող է դի մել Հա յաս տա նում Լեռ նա յին Ղա րա
բա ղի կա ռա վա րութ յան շտաբ՝

•	  այ ցե լե լով  Շ տա բի գլխա մա սա յին գրա սեն յակ (հաս
ցե` ք. Եր ևան, Շեն գա վիթ վար չա կան շրջան, Գա րե
գին Նժ դե հի 23/1),

•	 զան գա հա րե լով թեժ գծի (010) 590339 և կարճ 81
38 հե ռա խո սա հա մար նե րին:

  Լեռ նա յին Ղա րա բա ղից Հա յաս տան տե ղա փոխ ված 
ան ձանց սո ցիա լա կան ա պա հո վութ յան վճար ներ 
(կեն սա թո շակ ներ, նպաստ ներ) Հա յաս տա նում նշա
նա կե լու հա մար կա րե լի է դի մել նաև՝

•	 Սո ցիա լա կան ա պա հո վութ յան ծա ռա յութ յան տա
րած քա յին բա ժին ներ:

* սո ցիա լա կան ա պա հո վութ յան վճար նե րը կան խիկ եղանակով 
վճարվում են Հայփոստի միջոցով:
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•	  ել նե լով պա ցիեն տի գան գատ նե րից՝ բժիշ կը ո րո շում է կա
յաց նում տնա յին այ ցե լութ յան մա սին` տե ղում գնա հա տե լու 
պա ցիեն տի ծան րութ յան աս տի ճա նը, ո րի հի ման վրա դի
տարկ վում է նաև հոս պի տա լաց ման անհ րա ժեշ տութ յու նը,

•	 COVID19ով պա ցիենտ նե րը հոս պի տա լաց վում են ՀՀ 
ա ռող ջա պա հութ յան նա խա րա րի հրա մա նով հաս տատ ված 
ու ղե ցույ ցի հա մա ձայն (ցու ցումներ. 60ից բարձր տա րիք, 
հղիութ յուն, քրո նիկ սրտա նո թա յին հի վան դութ յուն, զար կե
րա կա յին գերճն շում, շա քա րա յին դիա բետ, բարձր ջեր մութ
յուն, սո վո րա բար 38 °Cից բարձր և  այլն),

•	 հաս տատ ված COVID19ով պա ցիեն տը հոս պի տա լաց վում 
է, ե թե ար յան թթված նով հա գեց վա ծութ յու նը SpO2 ≤93% և/ 
կամ շնչա ռութ յան հա ճա խութ յու նը >22/րո պե է:

ՏՈՒԺԱԾ ԱՆՁԸ ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ 
ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ ԱՆՎՃԱՐ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐՈՎ 
ԱՄԲՈՒԼԱՏՈՐՊՈԼԻԿԼԻՆԻԿԱԿԱՆ ԲԺՇԿԱԿԱՆ 
ՕԳՆՈՒԹՅԱՆ ՇՐՋԱՆԱԿՈՒՄ ԿԱՐՈՂ Է ՍՏԱՆԱԼ 
ՆԱԵՎ ԴԵՂԵՐ

*Ի գի տութ յուն! Պո լիկ լի նի կա յի կող մից դե ղի դուրսգ րումն ի րա
կա նաց վում է ՀՀ ա ռող ջա պա հութ յան նա խա րա րի հրա մա նով 

հաս տատ ված՝ հիմնա կան դե ղե րի ցան կին հա մա պա տաս խան:

 Տու ժած անձն օգտ վում է պե տութ յան կող մից ե րաշ խա վոր
ված անվ ճար պայ ման նե րով բժշկա կան օգ նութ յու նից և 
ս պա սար կու մից (այդ թվում՝ հի վան դա նո ցա յին)՝ սահ ման
ված ծա վալ նե րով, նո րա գույն և թան կար ժեք տեխ նո լո գիա
նե րով մա տուց վող բժշկա կան օգ նութ յան և ս պա սարկ ման 
նա խա տես ված ծա վալ նե րով:

Բժշ կա կան օգ նութ յան և ս պա սարկ ման հար ցե րով անհ րա ժեշտ 
է զան գա հա րել ՀՀ ա ռող ջա պա հութ յան նա խա րա րութ յան 

8003 «թեժ գիծ» հե ռա խո սա հա մա րին:

IV. ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻՑ ՀԱՅԱՍՏԱՆ 
ՏԵՂԱՓՈԽՎԱԾ ԱՆՁԱՆՑ ԲԺՇԿԱԿԱՆ 
ՕԳՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՍՊԱՍԱՐԿՈՒՄԸ

Լեռ նա յին Ղա րա բա ղում հայ տա րար ված ար տա կարգ 
ի րա վի ճակ նե րում կամ ռազ մա կան կամ ա հա բեկ չա
կան գոր ծո ղութ յուն նե րի արդ յուն քում տու ժած ան

ձանց բժշկա կան օգ նութ յունն ու սպա սար կումն ի րա
կա նաց վում է պե տութ յան կող մից ե րաշ խա վոր ված 

անվ ճար պայ ման նե րով:

ՏՈՒԺԱԾ ԱՆՁԸ ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ 
ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ ԱՆՎՃԱՐ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐՈՎ 
ԱՌՈՂՋՈՒԹՅԱՆ ԱՌԱՋՆԱՅԻՆ ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ 
ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՍՏԱՆԱԼՈՒ ՀԱՄԱՐ ԿԱՐՈՂ Է.
•	 իր ընտ րած բժշկի մոտ սահ ման ված կար գով գրանց վել,

•	 բժիշկ կա րող է ընտ րել իր մշտա կան բնա կութ յան վայ րի 
(մար զի) վար չա կան սահ ման նե րում, իսկ Եր ևան քա ղա քի 
դեպ քում՝ քա ղա քի վար չա կան սահ ման նե րում գոր ծող ցան
կա ցած պո լիկ լի նի կա յում աշ խա տող բժիշկ նե րի ց։

ՆՈՐ ԿՈՐՈՆԱՎԻՐՈՒՍԱՅԻՆ ՎԱՐԱԿԻ (COVID19) 
ԱԽՏԱՆՇԱՆՆԵՐ (ՋԵՐՄՈՒԹՅՈՒՆ, ՀԱԶ, ԿՈԿՈՐԴԻ 
ՑԱՎ, ՔԹԻՑ ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ, ԴԺՎԱՐԱՑԱԾ 
ՇՆՉԱՌՈՒԹՅՈՒՆ և ԱՅԼՆ) ՈՒՆԵՆԱԼՈՒ ԴԵՊՔՈՒՄ 
ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ Է ԴԻՄԵԼ.
•	 իր ընտ րած պո լիկ լի նի կա յի բժշկին. Կո րո նա վի րու սա յին 

հի վան դութ յան կաս կա ծե լի դեպք հայտ նա բե րե լիս կազ մա
կերպ վում են նմու շա ռում և  ու ղեգր վում թես տա վոր ման,

•	 այ նու հետև, ԱԱՊ բժիշ կը կապ է հաս տա տում COVID19 
հաս տատ ված պա ցիեն տի հետ, ճշտում գան գատ նե րը, ու
ղեկ ցող հի վան դութ յուն նե րը,
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•	 Բո ղո քի քննարկ ման արդ յուն քում Պաշտ պա նի կող մից ըն
դուն վում է հետև յալ ո րո շումնե րից մե կը՝

1.  Մար դու ի րա վունք նե րի կամ ա զա տութ յուն նե րի խախտ
ման մա սին․

2. Մար դու ի րա վունք նե րի կամ ա զա տութ յուն նե րի խախտ
ման բա ցա կա յութ յան մա սին․

3. Պե տա կան կամ տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման մարմ
նի կամ դրա պաշ տո նա տար ան ձի նոր մա տիվ ի րա վա
կան ակտն ան վա վեր ճա նա չե լու վե րա բեր յալ դա տա րան 
հայց ներ կա յաց նե լու մա սին․

4. Բո ղո քի քննար կու մը դա դա րեց նե լու մա սին։

•	 Նշ ված ո րո շումնե րից ա ռա ջի նի հի ման վրա Պաշտ պա նը 
խախ տում կա տա րած պե տա կան կամ տե ղա կան ինք նա
կա ռա վար ման մարմնին կամ դրա պաշ տո նա տար ան ձին 
կամ կազ մա կեր պութ յանն ա ռա ջար կում է ող ջա միտ ժամ կե
տում վե րաց նել խախ տու մը՝ նշե լով մար դու ի րա վունք նե րի 
կամ ա զա տութ յուն նե րի վե րա կանգն ման հա մար անհ րա
ժեշտ մի ջո ցա ռումնե րը:

V . ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՄԱՐԴՈՒ 
ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ ՊԱՇՏՊԱՆԻՆ 

ԴԻՄԵԼԸ 
 

•	 Յու րա քանչ յուր ոք, ինչ պես նաև յու րա քանչ յուր ի րա վա բա
նա կան անձ ու նի Պաշտ պա նին դի մե լու ի րա վունք:

•	 Ե թե կար ծում եք, որ Ձեր ի րա վունք նե րը խախտ վել են պե
տա կան կամ տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման մար մին նե
րի, դրանց պաշ տո նա տար ան ձանց կամ հան րա յին ծա ռա
յութ յան ո լոր տում գոր ծող կազ մա կեր պութ յուն նե րի կող մից, 
ա պա կա րող եք դի մել Պաշտ պա նին:

•	 Ձեր բո ղո քը կքննարկ վի, ե թե այն ներ կա յաց րել եք մեկ 
տար վա ըն թաց քում այն օր վա նից, երբ ի մա ցել եք կամ 
պետք է ի մա ցած լի նեիք Ձեր  ի րա վունք նե րի են թադր յալ 
խախտ ման մա սին:

•	 Բո ղո քը կա րող եք ներ կա յաց նել յու րա քանչ յուր լեզ վով ինչ
պես գրա վոր (թղթա յին կամ առ ցանց), այն պես էլ բա նա վոր 
ե ղա նա կով:

•	 Ձեր բո ղո քը ստա նա լուց հե տո 30 օր վա ըն թաց քում  Պաշտ
պա նը կա յաց նում է հետև յալ ո րո շումնե րից մե կը՝

1. բո ղո քը քննարկ ման ըն դու նե լու մա սին.

2. բո ղո քը չքննար կե լու մա սին.

3. բո ղոք ներ կա յաց րած ան ձին իր ի րա վունք նե րի և  ա զա
տութ յուն նե րի պաշտ պա նութ յան հնա րա վո րութ յուն նե րը 
ներ կա յաց նե լու մա սին.

4. բո ղոքն այլ մարմնի քննարկ մա նը փո խան ցե լու մա սին:
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