
                                 ՏԵՂԵԿԱՆՔ 
 

Սույն տեղեկանքը ներառում է ամփոփ տեղեկատվություն Հայաստանի և Արցախի 

Հանրապետությունների կառավարությունների, հիմնադրամների, նախաձեռնությունների 

կողմից հայտարարված տարաբնույթ սոցիալական աջակցությունների վերաբերյալ, հղում 

կատարելով հայտադիմումներին, հայտարարություններին և նշելով կոնտակտային անձանց 

և կառույցների հեռախոսահամարները։ 

 

Տեղեկանքում ներկայացված են ինչպես արդեն մեկնարկած, այնպես էլ հայտարարված, 

սակայն դեռևս չմեկնարկած աջակցության ծրագրերը։ 

  

Ռազմական դրության ժամանակահատվածում արագ արձագանքման և քաղաքացիներին 

աջակցության ապահովման նպատակով  Հայաստանի և Արցախի Հանրապետություններում 

ձևավորվել են համապատասխան մարմիններ։  

Մասնավորապես, ՀՀ-ում ժամանակավորապես տեղափոխված Արցախի քաղաքացիների՝ 

Ադրբեջանի կողմից Արցախի դեմ հրահրված պատերազմական իրավիճակում սոցիալական 

ու վարչական սպասարկման (սոցիալական վճարների ստացում, փաստաթղթերի գրանցում և 

այլ ծառայություններ) և տարաբնույթ աջակցության ապահովման նպատակով, ԱՀ նախագահ 

Արայիկ Հարությունյանի հանձնարարականի համաձայն, Երևանում գործում է օպերատիվ 

շտաբ, որի աշխատանքները համակարգում է ԱՀ աշխատանքի, սոցիալական և 

բնակարանային հարցերի նախարար Միքայել Վիրաբյանը:  

 

- Գլխամասային գրասենյակը գտնվում է Շենգավիթ վարչական շրջանում՝ Գարեգին 

Նժդեհի 23/1 հասցեում: Գործում է թեժ գիծ (010) 59-03-39 կամ կարող եք զանգահարել 

նաև 81-38 կարճ հեռախոսահամարին: Կոնտակտային հեռախոսահամարներ՝ 

+374010590339, +374010440065: 

 

Արցախի Հանրապետությունում ձևավորվել է տեղեկատվական օպերատիվ կենտրոն, որն 

իրականացնելու է պատերազմի հետևանքով տուժած քաղաքացիների սոցիալական 

խնդիրները գնահատելու և լուծումներ առաջարկելու գործառույթ:  

 

- Կենտրոնը տեղակայված է ք. Ստեփանակերտում, ԱՀ ԳՆ «Ջրային տնտեսություն» ՓԲԸ 

գրասենյակում՝ «Արցախհէկ» ԲԲԸ գլխավոր մասնաշենքի հարևանությամբ: 

Կենտրոնում գործում է թեժ գիծ՝ հետևյալ հեռախոսահամարներով. 

Քաղաքաշինության նախարարություն- 047-20-92-80 



Տարածքային կառավարման և զարգացման նախարություն – 047 – 20-92-81 

Աշխատանքի, սոցիալական և բնակարանային հարցերի նախարարություն – 047-20-

92-83 

Հադրութի շրջանի վարչակազմ – 047 – 20-92-82 

Շուշիի շրջանի վարչակազմ – 047-20-92-79 

 

Փաստաթղթերի 

հետ կապված 

հարցերով․ 

Հայաստանում ժամանակավոր ապաստանած Արցախի քաղաքացիների, 

ՀՀ-ում Արցախի կառավարության օպերատիվ շտաբի՝ Երևան քաղաքի 

Վարդանանց 16/1 հասցեում գտնվող գրասենյակում իրականացվում են 

հետևյալ աշխատանքները.  

 Քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցման բոլոր 

գործառույթների իրականացում / հեռ․ 093541844 / 

 Նոտարական գործողությունների կատարում, անհրաժեշտ 

իրավաբանական օգնության տրամադրում / հեռ․ 093537833 / 

 Իրավաբանական անձանց և անհատ ձեռնարկատերերի պետական 

գրանցման և հաշվառման հետ կապված խորհրդատվություն, 

տեղեկանքների տրամադրում / հեռ․ 093537833/ 

 Կադաստրի մարմնի կողմից օրենսդրության պարզաբանում և 

համապատասխան տեղեկատվության տրամադրում / 093532733/ 

 Ստեփանակերտ քաղաքապետարանի կողմից Ստեփանակերտ 

քաղաքում հաշվառված փոխադրամիջոցների առուվաճառքի և 

տեխնիկական զննության համար գույքահարկի 

պարտավորությունների վերաբերյալ <զրոյական> տեղեկանքի 

տրամադրում /093532733/ 

Աջակցություն 

հյուրընկալներին․ 

 

Կառավարությունը վեցամսյա սոցիալական աջակցություն կցուցաբերի 

ռազմական գործողությունների հետևանքով Արցախի Հանրապետության 

վերահսկողությունից դուրս մնացած համայնքներում հաշվառված 

չափահաս քաղաքացիներին ժամանակավոր հյուրընկալողներին։ 

 Հյուրընկալ է համարվում այն ֆիզիկական անձը, ում Հայաստանի 

Հանրապետությունում կամ Արցախի Հանրապետության 

վերահսկողության ներքո գտնվող բնակավայրերում 

սեփականության իրավունքով պատկանում է բնակելի անշարժ 

գույք և ով հյուրընկալվողին տրամադրում է կացարան 2020 

թվականի դեկտեմբեր, 2021 թվականի հունվար-մայիս ամիսների 

համար: 

 Սոցիալական աջակցությունը տրամադրվում է յուրաքանչյուր 

ամիս դրամական օգնության ձևով՝ յուրաքանչյուր հյուրընկալված 

քաղաքացու համար 30․000 ՀՀ դրամ, եթե հյուրընկալի կացարանը 



Հայաստանի Հանրապետությունում է և 45․000 ՀՀ դրամ, եթե 

հյուրընկալի կացարանը Արցախի Հանրապետությունում է։ 

 

Սույն միջոցառումից օգտվելու համար դիմումը պետք է ներկայացվի 

էլեկտրոնային եղանակով՝  

1) 2020 թվականի դեկտեմբեր ամսվա համար՝ դեկտեմբերի 25-ից մինչև 

2021 թվականի հունվարի 12-ը ներառյալ, 

2) 2021 թվականի հունվար-մայիս ամիսների համար՝ յուրաքանչյուր 

ամսվա 25-ից մինչև հաջորդ ամսվա 5-ը ներառյալ։ 

 

Մեկ հյուրընկալվողի գծով սոցիալական աջակցությունը տրամադրվում է 

ամսական միայն մեկ անգամ: Սոցիալական աջակցությունը 

տրամադրվում է Հայփոստի և Արցախփոստի միջոցով: 

Միջոցառման իմաստով հյուրընկալվող չի համարվում Հայաստանի 

Հանրապետությունում կամ Արցախի Հանրապետության 

վերահսկողության ներքո գտնվող բնակավայրերում սեփականության 

իրավունքով բնակելի անշարժ գույք ունեցող քաղաքացին։ 

 

http://www.mlsa.am/?p=26679&fbclid=IwAR0WFIRDaWM_e8IKNML88QXXA

TPRORMTEgJBkFofD8X4yqR3cWneRHYx4gs 

 

Կոմունալների 

փոխհատուցում․ 

Արցախի Հանրապետության էկոնոմիկայի և արտադրական 

ենթակառուցվածքների նախարարությունը տեղեկացնում է, որ՝ 

Արցախի Հանրապետության կառավարությունը Արցախի 

Հանրապետության բնակչության կոմունալ ծառայությունների 

փոխհատուցման աջակցություն է տրամադրվում 2020 թվականի 

դեկտեմբեր ամսվա և 2021 թվականի բոլոր ամիսների համար:  

Մեկ բնակիչ-բաժանորդի համար 2020 թվականի դեկտեմբեր ամսվա և 2021 

թվականի համար աջակցության առավելագույն չափը սահմանվում է 

հետևյալ կերպ. 

 Արցախի Հանրապետության և Հայաստանի Հանրապետության 

տարածքում մատուցվող բջջային կապի ծառայությունների գծով՝ 

մինչև 180 րոպե և մինչև 50 հատ SMS հաղորդագրություն, 

 ինտերնետ կապի ծառայության գծով՝ մինչև 1 Մբ/վրկ արագություն.  

 2020 թվականի դեկտեմբեր և 2021 թվականի հունվար, փետրվար, 

մարտ և դեկտեմբեր ամիսների համար՝ 

ա. բնական գազի սպառման գծով՝ մինչև 180 խմ ներառյալ. 

բ. էլեկտրական էներգիայի սպառման գծով՝ մինչև 500 կվտ*ժ ներառյալ: 

http://www.mlsa.am/?p=26679&fbclid=IwAR0WFIRDaWM_e8IKNML88QXXATPRORMTEgJBkFofD8X4yqR3cWneRHYx4gs
http://www.mlsa.am/?p=26679&fbclid=IwAR0WFIRDaWM_e8IKNML88QXXATPRORMTEgJBkFofD8X4yqR3cWneRHYx4gs


 2021 թվականի ապրիլ, մայիս, սեպտեմբեր, հոկտեմբեր, նոյեմբեր 

ամիսների համար՝ 

ա. բնական գազի սպառման գծով՝ մինչև 120 խմ ներառյալ. 

բ. էլեկտրական էներգիայի սպառման գծով՝ մինչև 400 կվտ*ժ ներառյալ: 

 2021 թվականի հունիս, հուլիս և օգոստոս ամիսների համար՝ 

ա. բնական գազի սպառման գծով՝ մինչև 60 խմ ներառյալ. 

բ. էլեկտրական էներգիայի սպառման գծով՝ մինչև 300 կվտ*ժ ներառյալ: 

 

Միջոցառման շահառու են բնական գազի մատակարարման, էլեկտրական 

էներգիայի մատակարարման, բջջային և ինտերնետ կապի պայմանագիր 

կնքած Արցախի բնակիչ-բաժանորդները: 

Բնակվարձերի 

աջակցություն․ 

Հայաստանի կառավարությունը նախատեսում է բնակվարձի 

փոխհատուցում տրամադրել Արցախից տեղահանված և Հայաստանում 

ժամանակավոր բնակություն հաստատածներին։ 

Որոշման նախագիծը ներկայացվելու է Կառավարության նիստի 

քննարկմանը։ Այս մասին «Հետք»-ին հայտնել են փոխվարչապետ Մհեր 

Գրիգորյանի գրասենյակից:  

Այլ մանրամասներ դեռևս չեն հաղորդվում: 

https://hetq.am/hy/article/124950?fbclid=IwAR2s25i1DOdAnnGAoyw7hS8glwV

u5HcV6CzT-YDAgCZSwN7EP52G4Y4qj9M 

Աջակցություն 

հյուրատներին, 

հյուրանոցներին/ 

կոմունալ 

վճարումներ․ 

Երևանի փոխքաղաքապետ Հրաչյա Սարգսյանը տեղեկացրել է, որ Երևան 

քաղաքի հյուրանոցներում և հյուրանոցային տներում 

ժամանակավորապես բնակվող ԱՀ քաղաքացիների կոմունալ 

վճարումները կիրականացվեն պետության կողմից։ 

Այլ մանրամասներ դեռևս չեն հաղորդվում: 

https://www.1lurer.am/hy/2020/11/06/%D4%B5%D6%80%D6%87%D5%A1%D

5%B6%D5%AB-

%D5%B0%D5%B5%D5%B8%D6%82%D6%80%D5%A1%D5%B6%D5%B8%D

6%81%D5%B6%D5%A5%D6%80%D5%B8%D6%82%D5%B4-%D6%87-

%D5%B0%D5%B5%D5%B8%D6%82%D6%80%D5%A1%D5%B6%D5%B8%D

6%81%D5%A1%D5%B5%D5%AB%D5%B6-

%D5%BF%D5%B6%D5%A5%D6%80%D5%B8%D6%82%D5%B4-

%D5%AA%D5%A1%D5%B4%D5%A1%D5%B6%D5%A1%D5%AF%D5%A1%

D5%BE%D5%B8%D6%80%D5%A1%D5%BA%D5%A5%D5%BD-

%D5%A2%D5%B6%D5%A1%D5%AF%D5%BE%D5%B8%D5%B2-

%D4%B1%D5%80-

%D6%84%D5%A1%D5%B2%D5%A1%D6%84%D5%A1%D6%81%D5%AB%

D5%B6%D5%A5%D6%80%D5%AB-

https://hetq.am/hy/article/124950?fbclid=IwAR2s25i1DOdAnnGAoyw7hS8glwVu5HcV6CzT-YDAgCZSwN7EP52G4Y4qj9M
https://hetq.am/hy/article/124950?fbclid=IwAR2s25i1DOdAnnGAoyw7hS8glwVu5HcV6CzT-YDAgCZSwN7EP52G4Y4qj9M
https://www.1lurer.am/hy/2020/11/06/%D4%B5%D6%80%D6%87%D5%A1%D5%B6%D5%AB-%D5%B0%D5%B5%D5%B8%D6%82%D6%80%D5%A1%D5%B6%D5%B8%D6%81%D5%B6%D5%A5%D6%80%D5%B8%D6%82%D5%B4-%D6%87-%D5%B0%D5%B5%D5%B8%D6%82%D6%80%D5%A1%D5%B6%D5%B8%D6%81%D5%A1%D5%B5%D5%AB%D5%B6-%D5%BF%D5%B6%D5%A5%D6%80%D5%B8%D6%82%D5%B4-%D5%AA%D5%A1%D5%B4%D5%A1%D5%B6%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D5%BE%D5%B8%D6%80%D5%A1%D5%BA%D5%A5%D5%BD-%D5%A2%D5%B6%D5%A1%D5%AF%D5%BE%D5%B8%D5%B2-%D4%B1%D5%80-%D6%84%D5%A1%D5%B2%D5%A1%D6%84%D5%A1%D6%81%D5%AB%D5%B6%D5%A5%D6%80%D5%AB-%D5%AF%D5%B8%D5%B4%D5%B8%D6%82%D5%B6%D5%A1%D5%AC-%D5%BE%D5%B3%D5%A1/354318?fbclid=IwAR0FZLRx0a92NVpjeU4Jw4cAXaICDC68z9M87NpBUx5LHyfmSxK5mqDZ19M
https://www.1lurer.am/hy/2020/11/06/%D4%B5%D6%80%D6%87%D5%A1%D5%B6%D5%AB-%D5%B0%D5%B5%D5%B8%D6%82%D6%80%D5%A1%D5%B6%D5%B8%D6%81%D5%B6%D5%A5%D6%80%D5%B8%D6%82%D5%B4-%D6%87-%D5%B0%D5%B5%D5%B8%D6%82%D6%80%D5%A1%D5%B6%D5%B8%D6%81%D5%A1%D5%B5%D5%AB%D5%B6-%D5%BF%D5%B6%D5%A5%D6%80%D5%B8%D6%82%D5%B4-%D5%AA%D5%A1%D5%B4%D5%A1%D5%B6%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D5%BE%D5%B8%D6%80%D5%A1%D5%BA%D5%A5%D5%BD-%D5%A2%D5%B6%D5%A1%D5%AF%D5%BE%D5%B8%D5%B2-%D4%B1%D5%80-%D6%84%D5%A1%D5%B2%D5%A1%D6%84%D5%A1%D6%81%D5%AB%D5%B6%D5%A5%D6%80%D5%AB-%D5%AF%D5%B8%D5%B4%D5%B8%D6%82%D5%B6%D5%A1%D5%AC-%D5%BE%D5%B3%D5%A1/354318?fbclid=IwAR0FZLRx0a92NVpjeU4Jw4cAXaICDC68z9M87NpBUx5LHyfmSxK5mqDZ19M
https://www.1lurer.am/hy/2020/11/06/%D4%B5%D6%80%D6%87%D5%A1%D5%B6%D5%AB-%D5%B0%D5%B5%D5%B8%D6%82%D6%80%D5%A1%D5%B6%D5%B8%D6%81%D5%B6%D5%A5%D6%80%D5%B8%D6%82%D5%B4-%D6%87-%D5%B0%D5%B5%D5%B8%D6%82%D6%80%D5%A1%D5%B6%D5%B8%D6%81%D5%A1%D5%B5%D5%AB%D5%B6-%D5%BF%D5%B6%D5%A5%D6%80%D5%B8%D6%82%D5%B4-%D5%AA%D5%A1%D5%B4%D5%A1%D5%B6%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D5%BE%D5%B8%D6%80%D5%A1%D5%BA%D5%A5%D5%BD-%D5%A2%D5%B6%D5%A1%D5%AF%D5%BE%D5%B8%D5%B2-%D4%B1%D5%80-%D6%84%D5%A1%D5%B2%D5%A1%D6%84%D5%A1%D6%81%D5%AB%D5%B6%D5%A5%D6%80%D5%AB-%D5%AF%D5%B8%D5%B4%D5%B8%D6%82%D5%B6%D5%A1%D5%AC-%D5%BE%D5%B3%D5%A1/354318?fbclid=IwAR0FZLRx0a92NVpjeU4Jw4cAXaICDC68z9M87NpBUx5LHyfmSxK5mqDZ19M
https://www.1lurer.am/hy/2020/11/06/%D4%B5%D6%80%D6%87%D5%A1%D5%B6%D5%AB-%D5%B0%D5%B5%D5%B8%D6%82%D6%80%D5%A1%D5%B6%D5%B8%D6%81%D5%B6%D5%A5%D6%80%D5%B8%D6%82%D5%B4-%D6%87-%D5%B0%D5%B5%D5%B8%D6%82%D6%80%D5%A1%D5%B6%D5%B8%D6%81%D5%A1%D5%B5%D5%AB%D5%B6-%D5%BF%D5%B6%D5%A5%D6%80%D5%B8%D6%82%D5%B4-%D5%AA%D5%A1%D5%B4%D5%A1%D5%B6%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D5%BE%D5%B8%D6%80%D5%A1%D5%BA%D5%A5%D5%BD-%D5%A2%D5%B6%D5%A1%D5%AF%D5%BE%D5%B8%D5%B2-%D4%B1%D5%80-%D6%84%D5%A1%D5%B2%D5%A1%D6%84%D5%A1%D6%81%D5%AB%D5%B6%D5%A5%D6%80%D5%AB-%D5%AF%D5%B8%D5%B4%D5%B8%D6%82%D5%B6%D5%A1%D5%AC-%D5%BE%D5%B3%D5%A1/354318?fbclid=IwAR0FZLRx0a92NVpjeU4Jw4cAXaICDC68z9M87NpBUx5LHyfmSxK5mqDZ19M
https://www.1lurer.am/hy/2020/11/06/%D4%B5%D6%80%D6%87%D5%A1%D5%B6%D5%AB-%D5%B0%D5%B5%D5%B8%D6%82%D6%80%D5%A1%D5%B6%D5%B8%D6%81%D5%B6%D5%A5%D6%80%D5%B8%D6%82%D5%B4-%D6%87-%D5%B0%D5%B5%D5%B8%D6%82%D6%80%D5%A1%D5%B6%D5%B8%D6%81%D5%A1%D5%B5%D5%AB%D5%B6-%D5%BF%D5%B6%D5%A5%D6%80%D5%B8%D6%82%D5%B4-%D5%AA%D5%A1%D5%B4%D5%A1%D5%B6%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D5%BE%D5%B8%D6%80%D5%A1%D5%BA%D5%A5%D5%BD-%D5%A2%D5%B6%D5%A1%D5%AF%D5%BE%D5%B8%D5%B2-%D4%B1%D5%80-%D6%84%D5%A1%D5%B2%D5%A1%D6%84%D5%A1%D6%81%D5%AB%D5%B6%D5%A5%D6%80%D5%AB-%D5%AF%D5%B8%D5%B4%D5%B8%D6%82%D5%B6%D5%A1%D5%AC-%D5%BE%D5%B3%D5%A1/354318?fbclid=IwAR0FZLRx0a92NVpjeU4Jw4cAXaICDC68z9M87NpBUx5LHyfmSxK5mqDZ19M
https://www.1lurer.am/hy/2020/11/06/%D4%B5%D6%80%D6%87%D5%A1%D5%B6%D5%AB-%D5%B0%D5%B5%D5%B8%D6%82%D6%80%D5%A1%D5%B6%D5%B8%D6%81%D5%B6%D5%A5%D6%80%D5%B8%D6%82%D5%B4-%D6%87-%D5%B0%D5%B5%D5%B8%D6%82%D6%80%D5%A1%D5%B6%D5%B8%D6%81%D5%A1%D5%B5%D5%AB%D5%B6-%D5%BF%D5%B6%D5%A5%D6%80%D5%B8%D6%82%D5%B4-%D5%AA%D5%A1%D5%B4%D5%A1%D5%B6%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D5%BE%D5%B8%D6%80%D5%A1%D5%BA%D5%A5%D5%BD-%D5%A2%D5%B6%D5%A1%D5%AF%D5%BE%D5%B8%D5%B2-%D4%B1%D5%80-%D6%84%D5%A1%D5%B2%D5%A1%D6%84%D5%A1%D6%81%D5%AB%D5%B6%D5%A5%D6%80%D5%AB-%D5%AF%D5%B8%D5%B4%D5%B8%D6%82%D5%B6%D5%A1%D5%AC-%D5%BE%D5%B3%D5%A1/354318?fbclid=IwAR0FZLRx0a92NVpjeU4Jw4cAXaICDC68z9M87NpBUx5LHyfmSxK5mqDZ19M
https://www.1lurer.am/hy/2020/11/06/%D4%B5%D6%80%D6%87%D5%A1%D5%B6%D5%AB-%D5%B0%D5%B5%D5%B8%D6%82%D6%80%D5%A1%D5%B6%D5%B8%D6%81%D5%B6%D5%A5%D6%80%D5%B8%D6%82%D5%B4-%D6%87-%D5%B0%D5%B5%D5%B8%D6%82%D6%80%D5%A1%D5%B6%D5%B8%D6%81%D5%A1%D5%B5%D5%AB%D5%B6-%D5%BF%D5%B6%D5%A5%D6%80%D5%B8%D6%82%D5%B4-%D5%AA%D5%A1%D5%B4%D5%A1%D5%B6%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D5%BE%D5%B8%D6%80%D5%A1%D5%BA%D5%A5%D5%BD-%D5%A2%D5%B6%D5%A1%D5%AF%D5%BE%D5%B8%D5%B2-%D4%B1%D5%80-%D6%84%D5%A1%D5%B2%D5%A1%D6%84%D5%A1%D6%81%D5%AB%D5%B6%D5%A5%D6%80%D5%AB-%D5%AF%D5%B8%D5%B4%D5%B8%D6%82%D5%B6%D5%A1%D5%AC-%D5%BE%D5%B3%D5%A1/354318?fbclid=IwAR0FZLRx0a92NVpjeU4Jw4cAXaICDC68z9M87NpBUx5LHyfmSxK5mqDZ19M
https://www.1lurer.am/hy/2020/11/06/%D4%B5%D6%80%D6%87%D5%A1%D5%B6%D5%AB-%D5%B0%D5%B5%D5%B8%D6%82%D6%80%D5%A1%D5%B6%D5%B8%D6%81%D5%B6%D5%A5%D6%80%D5%B8%D6%82%D5%B4-%D6%87-%D5%B0%D5%B5%D5%B8%D6%82%D6%80%D5%A1%D5%B6%D5%B8%D6%81%D5%A1%D5%B5%D5%AB%D5%B6-%D5%BF%D5%B6%D5%A5%D6%80%D5%B8%D6%82%D5%B4-%D5%AA%D5%A1%D5%B4%D5%A1%D5%B6%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D5%BE%D5%B8%D6%80%D5%A1%D5%BA%D5%A5%D5%BD-%D5%A2%D5%B6%D5%A1%D5%AF%D5%BE%D5%B8%D5%B2-%D4%B1%D5%80-%D6%84%D5%A1%D5%B2%D5%A1%D6%84%D5%A1%D6%81%D5%AB%D5%B6%D5%A5%D6%80%D5%AB-%D5%AF%D5%B8%D5%B4%D5%B8%D6%82%D5%B6%D5%A1%D5%AC-%D5%BE%D5%B3%D5%A1/354318?fbclid=IwAR0FZLRx0a92NVpjeU4Jw4cAXaICDC68z9M87NpBUx5LHyfmSxK5mqDZ19M
https://www.1lurer.am/hy/2020/11/06/%D4%B5%D6%80%D6%87%D5%A1%D5%B6%D5%AB-%D5%B0%D5%B5%D5%B8%D6%82%D6%80%D5%A1%D5%B6%D5%B8%D6%81%D5%B6%D5%A5%D6%80%D5%B8%D6%82%D5%B4-%D6%87-%D5%B0%D5%B5%D5%B8%D6%82%D6%80%D5%A1%D5%B6%D5%B8%D6%81%D5%A1%D5%B5%D5%AB%D5%B6-%D5%BF%D5%B6%D5%A5%D6%80%D5%B8%D6%82%D5%B4-%D5%AA%D5%A1%D5%B4%D5%A1%D5%B6%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D5%BE%D5%B8%D6%80%D5%A1%D5%BA%D5%A5%D5%BD-%D5%A2%D5%B6%D5%A1%D5%AF%D5%BE%D5%B8%D5%B2-%D4%B1%D5%80-%D6%84%D5%A1%D5%B2%D5%A1%D6%84%D5%A1%D6%81%D5%AB%D5%B6%D5%A5%D6%80%D5%AB-%D5%AF%D5%B8%D5%B4%D5%B8%D6%82%D5%B6%D5%A1%D5%AC-%D5%BE%D5%B3%D5%A1/354318?fbclid=IwAR0FZLRx0a92NVpjeU4Jw4cAXaICDC68z9M87NpBUx5LHyfmSxK5mqDZ19M
https://www.1lurer.am/hy/2020/11/06/%D4%B5%D6%80%D6%87%D5%A1%D5%B6%D5%AB-%D5%B0%D5%B5%D5%B8%D6%82%D6%80%D5%A1%D5%B6%D5%B8%D6%81%D5%B6%D5%A5%D6%80%D5%B8%D6%82%D5%B4-%D6%87-%D5%B0%D5%B5%D5%B8%D6%82%D6%80%D5%A1%D5%B6%D5%B8%D6%81%D5%A1%D5%B5%D5%AB%D5%B6-%D5%BF%D5%B6%D5%A5%D6%80%D5%B8%D6%82%D5%B4-%D5%AA%D5%A1%D5%B4%D5%A1%D5%B6%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D5%BE%D5%B8%D6%80%D5%A1%D5%BA%D5%A5%D5%BD-%D5%A2%D5%B6%D5%A1%D5%AF%D5%BE%D5%B8%D5%B2-%D4%B1%D5%80-%D6%84%D5%A1%D5%B2%D5%A1%D6%84%D5%A1%D6%81%D5%AB%D5%B6%D5%A5%D6%80%D5%AB-%D5%AF%D5%B8%D5%B4%D5%B8%D6%82%D5%B6%D5%A1%D5%AC-%D5%BE%D5%B3%D5%A1/354318?fbclid=IwAR0FZLRx0a92NVpjeU4Jw4cAXaICDC68z9M87NpBUx5LHyfmSxK5mqDZ19M
https://www.1lurer.am/hy/2020/11/06/%D4%B5%D6%80%D6%87%D5%A1%D5%B6%D5%AB-%D5%B0%D5%B5%D5%B8%D6%82%D6%80%D5%A1%D5%B6%D5%B8%D6%81%D5%B6%D5%A5%D6%80%D5%B8%D6%82%D5%B4-%D6%87-%D5%B0%D5%B5%D5%B8%D6%82%D6%80%D5%A1%D5%B6%D5%B8%D6%81%D5%A1%D5%B5%D5%AB%D5%B6-%D5%BF%D5%B6%D5%A5%D6%80%D5%B8%D6%82%D5%B4-%D5%AA%D5%A1%D5%B4%D5%A1%D5%B6%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D5%BE%D5%B8%D6%80%D5%A1%D5%BA%D5%A5%D5%BD-%D5%A2%D5%B6%D5%A1%D5%AF%D5%BE%D5%B8%D5%B2-%D4%B1%D5%80-%D6%84%D5%A1%D5%B2%D5%A1%D6%84%D5%A1%D6%81%D5%AB%D5%B6%D5%A5%D6%80%D5%AB-%D5%AF%D5%B8%D5%B4%D5%B8%D6%82%D5%B6%D5%A1%D5%AC-%D5%BE%D5%B3%D5%A1/354318?fbclid=IwAR0FZLRx0a92NVpjeU4Jw4cAXaICDC68z9M87NpBUx5LHyfmSxK5mqDZ19M
https://www.1lurer.am/hy/2020/11/06/%D4%B5%D6%80%D6%87%D5%A1%D5%B6%D5%AB-%D5%B0%D5%B5%D5%B8%D6%82%D6%80%D5%A1%D5%B6%D5%B8%D6%81%D5%B6%D5%A5%D6%80%D5%B8%D6%82%D5%B4-%D6%87-%D5%B0%D5%B5%D5%B8%D6%82%D6%80%D5%A1%D5%B6%D5%B8%D6%81%D5%A1%D5%B5%D5%AB%D5%B6-%D5%BF%D5%B6%D5%A5%D6%80%D5%B8%D6%82%D5%B4-%D5%AA%D5%A1%D5%B4%D5%A1%D5%B6%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D5%BE%D5%B8%D6%80%D5%A1%D5%BA%D5%A5%D5%BD-%D5%A2%D5%B6%D5%A1%D5%AF%D5%BE%D5%B8%D5%B2-%D4%B1%D5%80-%D6%84%D5%A1%D5%B2%D5%A1%D6%84%D5%A1%D6%81%D5%AB%D5%B6%D5%A5%D6%80%D5%AB-%D5%AF%D5%B8%D5%B4%D5%B8%D6%82%D5%B6%D5%A1%D5%AC-%D5%BE%D5%B3%D5%A1/354318?fbclid=IwAR0FZLRx0a92NVpjeU4Jw4cAXaICDC68z9M87NpBUx5LHyfmSxK5mqDZ19M
https://www.1lurer.am/hy/2020/11/06/%D4%B5%D6%80%D6%87%D5%A1%D5%B6%D5%AB-%D5%B0%D5%B5%D5%B8%D6%82%D6%80%D5%A1%D5%B6%D5%B8%D6%81%D5%B6%D5%A5%D6%80%D5%B8%D6%82%D5%B4-%D6%87-%D5%B0%D5%B5%D5%B8%D6%82%D6%80%D5%A1%D5%B6%D5%B8%D6%81%D5%A1%D5%B5%D5%AB%D5%B6-%D5%BF%D5%B6%D5%A5%D6%80%D5%B8%D6%82%D5%B4-%D5%AA%D5%A1%D5%B4%D5%A1%D5%B6%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D5%BE%D5%B8%D6%80%D5%A1%D5%BA%D5%A5%D5%BD-%D5%A2%D5%B6%D5%A1%D5%AF%D5%BE%D5%B8%D5%B2-%D4%B1%D5%80-%D6%84%D5%A1%D5%B2%D5%A1%D6%84%D5%A1%D6%81%D5%AB%D5%B6%D5%A5%D6%80%D5%AB-%D5%AF%D5%B8%D5%B4%D5%B8%D6%82%D5%B6%D5%A1%D5%AC-%D5%BE%D5%B3%D5%A1/354318?fbclid=IwAR0FZLRx0a92NVpjeU4Jw4cAXaICDC68z9M87NpBUx5LHyfmSxK5mqDZ19M


%D5%AF%D5%B8%D5%B4%D5%B8%D6%82%D5%B6%D5%A1%D5%AC-

%D5%BE%D5%B3%D5%A1/354318?fbclid=IwAR0FZLRx0a92NVpjeU4Jw4cA

XaICDC68z9M87NpBUx5LHyfmSxK5mqDZ19M 

68․000 + 15․000 ՀՀ 

դրամի 

աջակցություն․ 

ՀՀ կառավարության 16.11.2020թ. N 1799-Լ որոշման համաձայն՝ Արցախում 

հաշվառված (2020 թվականի նոյեմբերի 16-ի դրությամբ Հայաստանի 

Հանրապետությունում գտնվող կամ այդ դրությամբ Արցախ վերադարձած) 

քաղաքացիներին կտրամադրվի սոցիալական աջակցություն՝ 68 000 

դրամի չափով միանվագ դրամական օգնության ձևով: 

Եթե շահառուն Հայաստանի Հանրապետությունում ստանում է 

կենսաթոշակ կամ ծերության, հաշմանդամության, կերակրողին կորցնելու 

դեպքում նպաստ կամ Արցախում ստանում է կենսաթոշակ, ապա 

միանվագ դրամական օգնությունը տրամադրվում է նվազագույն 

աշխատավարձի և շահառուի 2020 թվականի հոկտեմբեր ամսվա 

կենսաթոշակի կամ ծերության, հաշմանդամության կերակրողին 

կորցնելու դեպքում նպաստի դրական տարբերության չափով։ 

Միջոցառման այն շահառուն, ով չունի սեփականության (այդ թվում՝ 

բաժնային) իրավունքով Հայաստանի Հանրապետությունում գտնվող 

անշարժ գույք (բացառությամբ գյուղատնտեսական նշանակության 

հողամասերի), տրամադրվում է լրացուցիչ աջակցություն՝ 15.000 դրամի 

չափով, որն ավելացվում է հաշվարկված միանվագ դրամական օգնության 

չափին. 

 Այսուհետ շահառու չեն հանդիսանալու միայն 2020թ․-ի 

հոկտեմբերին Հայաստանում աշխատավարձ ստացած 

քաղաքացիները՝ նախկինում 2020թ հունվար֊հոկտեմբեր ամիսների 

որևէ ժամանակահատվածում աշխատավարձ ստացած 

քաղաքացիների փոխարեն։  

 Հանվել է նաև ՀՀ-ում անհատ ձեռներեց լինելու դեպքում շահառու 

չհանդիսանալու պահանջը։  

 

Այսպիսով, եթե նախկինում մուտքագրված դիմումը մերժվել է անհատ 

ձեռներեց լինելու, հունվարի 1-ից մինչև սեպտեմբերի 30-ն ընկած 

ժամանակահատվածում եկամուտ ստանալու, իսկ անչափահասի 

դեպքում՝ ծնողի շահառու չհանդիսանալու հիմքով, ապա անհրաժեշտ է 

մուտքագրել նոր դիմում։ 

 

Տրամադրման եղանակը և դիմելու ժամկետը՝  

 էլեկտրոնային եղանակով ներկայացվող դիմումի հիման վրա՝ 

սկսած 2020 թվականի նոյեմբերի 23-ից մինչև 2020 թվականի 

https://www.1lurer.am/hy/2020/11/06/%D4%B5%D6%80%D6%87%D5%A1%D5%B6%D5%AB-%D5%B0%D5%B5%D5%B8%D6%82%D6%80%D5%A1%D5%B6%D5%B8%D6%81%D5%B6%D5%A5%D6%80%D5%B8%D6%82%D5%B4-%D6%87-%D5%B0%D5%B5%D5%B8%D6%82%D6%80%D5%A1%D5%B6%D5%B8%D6%81%D5%A1%D5%B5%D5%AB%D5%B6-%D5%BF%D5%B6%D5%A5%D6%80%D5%B8%D6%82%D5%B4-%D5%AA%D5%A1%D5%B4%D5%A1%D5%B6%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D5%BE%D5%B8%D6%80%D5%A1%D5%BA%D5%A5%D5%BD-%D5%A2%D5%B6%D5%A1%D5%AF%D5%BE%D5%B8%D5%B2-%D4%B1%D5%80-%D6%84%D5%A1%D5%B2%D5%A1%D6%84%D5%A1%D6%81%D5%AB%D5%B6%D5%A5%D6%80%D5%AB-%D5%AF%D5%B8%D5%B4%D5%B8%D6%82%D5%B6%D5%A1%D5%AC-%D5%BE%D5%B3%D5%A1/354318?fbclid=IwAR0FZLRx0a92NVpjeU4Jw4cAXaICDC68z9M87NpBUx5LHyfmSxK5mqDZ19M
https://www.1lurer.am/hy/2020/11/06/%D4%B5%D6%80%D6%87%D5%A1%D5%B6%D5%AB-%D5%B0%D5%B5%D5%B8%D6%82%D6%80%D5%A1%D5%B6%D5%B8%D6%81%D5%B6%D5%A5%D6%80%D5%B8%D6%82%D5%B4-%D6%87-%D5%B0%D5%B5%D5%B8%D6%82%D6%80%D5%A1%D5%B6%D5%B8%D6%81%D5%A1%D5%B5%D5%AB%D5%B6-%D5%BF%D5%B6%D5%A5%D6%80%D5%B8%D6%82%D5%B4-%D5%AA%D5%A1%D5%B4%D5%A1%D5%B6%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D5%BE%D5%B8%D6%80%D5%A1%D5%BA%D5%A5%D5%BD-%D5%A2%D5%B6%D5%A1%D5%AF%D5%BE%D5%B8%D5%B2-%D4%B1%D5%80-%D6%84%D5%A1%D5%B2%D5%A1%D6%84%D5%A1%D6%81%D5%AB%D5%B6%D5%A5%D6%80%D5%AB-%D5%AF%D5%B8%D5%B4%D5%B8%D6%82%D5%B6%D5%A1%D5%AC-%D5%BE%D5%B3%D5%A1/354318?fbclid=IwAR0FZLRx0a92NVpjeU4Jw4cAXaICDC68z9M87NpBUx5LHyfmSxK5mqDZ19M
https://www.1lurer.am/hy/2020/11/06/%D4%B5%D6%80%D6%87%D5%A1%D5%B6%D5%AB-%D5%B0%D5%B5%D5%B8%D6%82%D6%80%D5%A1%D5%B6%D5%B8%D6%81%D5%B6%D5%A5%D6%80%D5%B8%D6%82%D5%B4-%D6%87-%D5%B0%D5%B5%D5%B8%D6%82%D6%80%D5%A1%D5%B6%D5%B8%D6%81%D5%A1%D5%B5%D5%AB%D5%B6-%D5%BF%D5%B6%D5%A5%D6%80%D5%B8%D6%82%D5%B4-%D5%AA%D5%A1%D5%B4%D5%A1%D5%B6%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D5%BE%D5%B8%D6%80%D5%A1%D5%BA%D5%A5%D5%BD-%D5%A2%D5%B6%D5%A1%D5%AF%D5%BE%D5%B8%D5%B2-%D4%B1%D5%80-%D6%84%D5%A1%D5%B2%D5%A1%D6%84%D5%A1%D6%81%D5%AB%D5%B6%D5%A5%D6%80%D5%AB-%D5%AF%D5%B8%D5%B4%D5%B8%D6%82%D5%B6%D5%A1%D5%AC-%D5%BE%D5%B3%D5%A1/354318?fbclid=IwAR0FZLRx0a92NVpjeU4Jw4cAXaICDC68z9M87NpBUx5LHyfmSxK5mqDZ19M


դեկտեմբերի 20-ը։ 

 Միանվագ դրամական օգնությունն ու լրացուցիչ աջակցությունն 

ստանալու վերջնաժամկետը՝ 2021 թվականի մարտի 1-ը։ 

 Աջակցության գումարի վճարման եղանակն ու միջոցը՝ կանխիկ 

եղանակով՝ Հայփոստի միջոցով, շահառուի անձը հաստատող 

փաստաթղթի հիման վրա։ 

Ծանր վիրավորում, 

անդամահատում 

ունեցող 

զինծառայողներին և 

կամավորականներ

ի աջակցություն․ 

 

Արցախի Հանրապետությունում հաշվառված բոլոր այն զինծառայողները և 

կամավորականները, ովքեր սեպտեմբերի 27-ին Ադրբեջանի կողմից 

սանձազերծած պատերազմի ընթացքում ստացել են ծանր վիրավորում, 

այդ թվում՝ ունեն անդամահատում, անհրաժեշտ է այդ մասին 

հիվանդանոցային համապատասխան տեղեկագրով ներկայանալ (կամ 

հարազատի միջոցով ներկայացնել) ՀՀ-ում Արցախի կառավարության 

օպերատիվ շտաբի սոցաջակցության բաժին՝ հաշմանդամության կարգի և 

ընթացիկ այլ հարցերի վերաբերյալ համապատասխան աշխատանքները 

կազմակերպելու նպատակով։ 

 Տեղեկանքը կարող եք նկարել և ուղարկել հետևյալ էլ. հասցեի 

միջոցով. danielyan.anita99@mail.ru՝ նշելով նաև Ձեր անձնական 

տվյալներն ու հեռախոսահամարը։ 

 Հեռ.՝ 098 91-11-74։ 

300․000 ՀՀ դրամի 

չափով 

աջակցություն․ 

 

250․000 ՀՀ դրամի 

չափով 

աջակցություն․ 

 

Դեկտեմբերի 10-ից կմեկնարկի նաև անօթևան մնացած քաղաքացիների 

մեկ շնչի հաշվով միանվագ գումարների տրամադրման հայտերի 

ընդունումը: Բոլոր այն ընտանիքները, որոնց բնակավայրերը հայտնվել են 

Ադրբեջանի տիրապետության տակ, մեկ շնչի հաշվով միանվագ կստանան 

300 հազար ՀՀ դրամ, իսկ այն ընտանիքները, որոնց բնակարանները 

թշնամու հրետանակոծության հետևանքով հնարավոր չէ վերականգնել, 

մեկ շնչի հաշվով միանվագ կստանան 250 հազար ՀՀ դրամ: Բացի այդ, 

անօթևան մնացած ընտանիքները բնակվարձի կարիքները հոգալու համար 

մեկ շնչի հաշվով կստանան պետական դրամական աջակցություն՝ մինչև 

պետության կողմից նոր բնակարանի կառուցումը:  

 300 հազար ՀՀ դրամ գումարի շահառուները կարող են գրանցվել 

https://dimum.ssa.am/index.php?r=application%2Farcax կայքում:  

 Ծրագրով նախատեսված միանվագ դրամական աջակցությունից 

կարող են օգտվել Արցախի վերահսկողությունից դուրս մնացած 

համայնքներում հաշվառված բոլոր քաղաքացիները, որոնք 

առնվազն վերջին երեք ամիսը փաստացի բնակվել են այդ 

համայնքներում։ Անչափահասները ևս կարող են օգտվել ծրագրից, 

եթե ծնողը ծրագրի շահառու է: Աջակցությունը ընտանիքի 

յուրաքանչյուր անդամի համար կկազմի 300,000 դրամ։ 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fdimum.ssa.am%2Findex.php%3Fr%3Dapplication%252Farcax%26fbclid%3DIwAR2FuhMsSz-QVCTywG9FEvVbA_QuSsMe7qibp1Ro_VNia_i7NiQPMcpNJCk&h=AT0_ZJlAAkh6K31iFWeYFnbu71BK84sATiV2ELZ2zArNSJA-0d2VykFr1wu6xeaRZkZw-9fqb0H6zKZQgvcfopWqId0FAdLjmMlOL6aKeQU0TbToUzyRBkYtba55zoprTrXkcw


 Ծրագրից օգտվելու համար քաղաքացին պետք է էլեկտրոնային 

դիմում ներկայացնի օոliոe.ssa.am կայքէջում՝ նշելով իր անունը, 

ազգանունը, անձը հաստատող փաստաթղթի սերիան ու համարը, 

անչափահասի դեպքում՝ ծնողի տվյալներն ու երեխայի ծննդյան 

վկայականի էլեկտրոնային լուսապատճենը։ 

 Նամակը ստանալուց հետո միայն անձը հաստատող փաստաթղթով 

քաղաքացին կարող է ներկայանալ Հայփոստ կամ Արցախփոստ և 

ստանալ գումարը։ 

 

http://www.mlsa.am/?p=26646&fbclid=IwAR2fTUoiYxlShd-

8ppp9FE90MDovGgUUuyht1EqcXGBBtJfXNgifmuhyFzY 

http://www.mlsa.am/?p=26646&fbclid=IwAR040nLpQWwIcUegXar9qPmISqYE

lbj2_vRh8MgzDAJnzl6JZt5FB_irI2k 

 

Աշխատանքի 

հնարավորություն 

ՀՀ-ում Արցախի կառավարության օպերատիվ շտաբի անդամ Ազատուհի 

Սիմոնյանը հանդիպել է «Աշխատանք արցախցուն» նախաձեռնության 

հետ՝ քննարկելով ներկայումս Հայաստանում գտնվող արցախցիների 

ժամանակավոր զբաղվածության հարցը։ 

«Աշխատանք արցախցուն» նախաձեռնությունը, որը համագործակցում է 

նաև Հայաստանի ՄՌ ասոցիացիայի հետ, հետապնդում է երկու նպատակ․  

 Կարճաժամկետ նպատակն է՝ օգնել արցախցի մեր 

հայրենակիցներին Հայաստանում բնակվելու ընթացքում գտնել 

աշխատանք և ապահովել իրենց և իրենց երեխաների առօրյա 

կարիքները։ 

 Երկարաժամկետ նպատակն է՝ մեր հայրենակիցներին զինել 

սոցիալական, ձեռնարկատիրական՝ փոքր և միջին բիզնես սկսելու 

և զարգացնելու, ինչպես նաև այլ հմտություններով՝ Արցախ 

վերադառնալուց հետո իրենց հայրենիքը շենացնելու և 

զարգացնելու համար։ 

Հայաստանի բոլոր գործատուներին սռաջարկվում է միանալ «Աշխատանք 

արցախցուն» նախաձեռնությանը՝ աշխատանքով ապահովելով 

արցախցիներին։  

 Միանալու համար խնդրում ենք լրացնել տվյալ հայտը՝ 

https://forms.gle/YC7ovWVVEQwKwovx6  

 Իսկ բոլոր այն արցախցիները, ովքեր փնտում են աշխատանք, 

կարող են լրացնել դիմում-հայտը՝ 

https://forms.gle/pjJiQ5rPUfLifLmf6։ 

Դիմում-հայտի հիման վրա նախաձեռնության անդամները կապ 

https://dimum.ssa.am/index.php?r=application%2Farcax
http://www.mlsa.am/?p=26646&fbclid=IwAR2fTUoiYxlShd-8ppp9FE90MDovGgUUuyht1EqcXGBBtJfXNgifmuhyFzY
http://www.mlsa.am/?p=26646&fbclid=IwAR2fTUoiYxlShd-8ppp9FE90MDovGgUUuyht1EqcXGBBtJfXNgifmuhyFzY
http://www.mlsa.am/?p=26646&fbclid=IwAR040nLpQWwIcUegXar9qPmISqYElbj2_vRh8MgzDAJnzl6JZt5FB_irI2k
http://www.mlsa.am/?p=26646&fbclid=IwAR040nLpQWwIcUegXar9qPmISqYElbj2_vRh8MgzDAJnzl6JZt5FB_irI2k
https://forms.gle/YC7ovWVVEQwKwovx6?fbclid=IwAR1nzStEWjrTy01EVA356YpDl2PcG0P1FqQ4PZH6x7jsFUJwLT54zKfpuig
https://forms.gle/pjJiQ5rPUfLifLmf6?fbclid=IwAR08m5cizwp87GRrBs8MsW0Pbe0lWo4ldMYRNStXHEMNc9ZPXgctFAPM5YQ


կհաստատեն Ձեզ հետ ՝ համապատասխան աշխատանքի առկայության 

դեպքում։ 

Կրթության 

կազմակերպման 

հարցեր 

ԱՀ կրթության, գիտության և մշակույթի նախարար Լուսինե 

Ղարախանյանը հանդիպել է ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և 

սպորտի նախարարի տեղակալ Ժաննա Անդրեասյանի հետ։ Հանդիպման 

ընթացքում քննարկվել են Արցախի դպրոցականների, քոլեջի և 

ուսումնարանների ուսանողների կրթության կազմակերպման հարցերը։  

Ինչ վերաբերում է բարձրագույն ուսումնական հաստատություններին,  

 Շուշիի տեխնոլոգիական համալսարանն արդեն իսկ 

իրականացնում է դասընթացներն առցանց։ 

 Արցախի պետական համալսարանը առցանց ուսուցման կանցնի 

նոյեմբերի 10-ից։  

 Արցախում գործող մյուս բարձրագույն ուսումնական 

հաստատությունները ևս շուտով հանդես կգան ուսումնական 

գործընթացը կազմակերպելու վերաբերյալ տեղեկատվությամբ։ 

Հանդիպման ընթացքում քննարկվել է նաև Արցախից 

ժամանակավորապես ՀՀ տեղափոխված ընտանիքների դպրոցահասակ 

երեխաների հաշվառման և դպրոցներում տեղավորման հարցը։ Այս պահին 

այդ, ինչպես նաև կրթության կարիքների հստակեցման (դասագրքեր, 

գրենական պիտույքներ, տեխնիկական միջոցներ) ուղղությամբ 

աշխատանքեր են տարվում մարզպետարանների կրթության 

վարչությունների հետ։  

 

ԱՀ ԿԳՄ նախարարությունը հստակեցնում է նաև ուսուցիչների 

համակազմն ըստ առարկաների, և այն պարագայում, երբ կլինի կարիքը, 

նրանք հնարավորություն կունենան համագործակցելու Կրթական 

Տեխնոլոգիաների Ազգային Կենտրոնի հետ, որի արդյունքում, ըստ 

անհրաժեշտության, կդասավանդեն նաև Արցախից ժամանակավորապես 

տեղափոխված ուսուցիչները։ 

 

Տեղեկացնում ենք, որ ներկա պահին գործում են 

 Մարտակերտի շրջանի 25 դպրոցներ 

 Մարտունու շրջանի 13 դպրոցներ 

 Ասկերանի շրջանի 20 դպրոցներ 

Գործող դպրոցների վերաբերյալ տեղեկատվություն կարող եք ստանալ 

նշված շրջանների վարչակազմերից։ 

Արցախի՝ Ադրբեջանի տիրապետության տակ գտնվող բնակավայրերի 

աշակերտները կարող են հաճախել Ստեփանակերտի կամ մյուս երեք 



շրջանների իրենց նախընտրած դպրոցը։ 

Ներկա պահին ընդհանուր առմամբ Արցախ են վերադարձել 

աշակերտների 58, ուսուցիչների՝ 72%֊ը։ 

 

Տեղեկացնում ենք,որ 

 ներկա պահին Ստեփանակերտում գործում են 2-րդ, 7֊րդ, 8-րդ, 11-

րդ և ֆիզմաթ դպրոցները։ 

 առաջիկա շաբաթվա մեջ կվերագործարկվեն 1-ին, 3֊րդ, 4-րդ, 9-րդ, 

10-րդ և 12֊րդ դպրոցները 

 ժամանակավորապես չի գործելու 5-րդ դպրոցը, դպրոցի 

աշակերտներն, ըստ նախընտրության, կարող են հաճախել 4-րդ ու 

8-րդ դպրոցներ 

 6-րդ դպրոցի մասին կտեղեկացնենք առաջիկայում 

 դեռևս չեն գործում երաժշտական ու արվեստի դպրոցները 

 դասերը վերսկսվել են նաև Ստեփանակերտի բժշկական ու 

երաժշտական քոլեջներում 

 Շուշիի Մոզյան արհեստագործական ուսումնարանի աշկերտները 

կարող են գրանցվել Ստեփանակերտի արհեստագործական 

ուսումնարանում.առաջիկայում սպասվում է 2 ուսումնարանների 

միավորում։ 

[ԱՀ կրթության, գիտության և մշակույթի նախարարություն] 

 

Արցախցիների 

տեղափոխություն, 

անվճար 

տրանսպորտ 

 

Արցախցիներին տեղափոխելու համար ամենօրյա գրաֆիկով Երևան-

Ստեփանակերտ անվճար ուղևորափոխադրումներ են իրականացվում։ 

Մասնավորապես, նոյեմբերի 14-ին Արցախ են վերադարձել 250, 15-ին՝ 475, 

իսկ 16-ին՝ 560 արցախցիներ։ 

Վերադառնալու ցանկություն հայտնող արցախցիների թիվը գնալով աճում 

է։ 

Տեղեկացնում ենք, որ Երևանից Ստեփանակերտ անվճար տեղի ունեցող 

ուղևորափոխադրումներն այսուհետ կիրականացվեն Երևանի 

կենտրոնական՝ «Կիլիկիա» ավտոկայանից։ 

 Ցանկացողներն, արդեն առանց նախապես գրանցվելու, 

անհրաժեշտ է նշված վայր ներկայանան առավոտյան 07։00-09:00-ն 

ընկած ժամանակաընթացքում։ 

Աջակցություն 

քաղաքացիական 

անձանց շրջանում 

զոհերի 

Սոցիալական աջակցություն կտրամադրվի Արցախի պաշտպանության 

ընթացքում քաղաքացիական անձանց շրջանում զոհերի ընտանիքներին և 

հաշմանդամություն ձեռք բերած քաղաքացիներին։ Քաղաքացիական 

անձանց շրջանում զոհերի ընտանիքներին և հաշմանդամություն ձեռք 



ընտանիքներին և 

հաշմանդամություն 

ձեռք բերած 

քաղաքացիներին 

 

բերած անձանց սոցիալական աջակցության միջոցառում․ 

Ծրագրի շահառու կհանդիսանան և՛ Հայաստանի, և՛ Արցախի 

քաղաքացիները։ Աջակցությունը կտրամադրվի միանվագ դրամական 

օգնության ձևով՝ 

 1-ին խմբի հաշմանդամություն ձեռք բերած քաղաքացիներին՝ 

3,000,000 դրամ, 

 2-րդ խմբի դեպքում՝ 2,000,000 դրամ, 

 3-րդ խմբի դեպքում՝ 1,000,000 դրամ, 

 Հաշմանդամ երեխայի կարգավիճակ ձեռք բերելու դեպքում՝ 

3,000,000 դրամ, 

 Զոհված քաղաքացիական անձանց ընտանիքներին՝ 5,000,000 դրամ։ 

 

http://www.mlsa.am/?p=26660&fbclid=IwAR20FnTE4D3oSjHXcgJkvowAqg_SR

rsmhptfK28ShtJPwl4l0K2kGrlBC-4 

 

Աջակցություն 

մարտական 

գործողությունների 

մասնակից զոհված 

կամ դատարանի 

որոշմամբ անհայտ 

բացակայող 

ճանաչված 

զինծառայողներին, 

ամուսնուն, 

զավակին, ծնողին։ 

Հատուցում ստանալու իրավունք ունեն մարտական գործողությունների 

ժամանակ. 

Հիմնական սկզբունք 

զոհված կամ դատարանի որոշմամբ անհայտ բացակայող ճանաչված 

յուրաքանչյուր զինծառայողի ամուսինը, զավակը, ծնողը 

I կամ II կարգի հաշմանդամության դեպքում տվյալ զինծառայողը։ 

 

Երևանի վարչական շրջանների ղեկավարների աշխատակազմերում 

գործում են նաև թեժ գծի հեռախոսահամարներ (աշխատանքային օրերին 

և ժամերին). 

Աջափնյակ վարչական շրջան +(374 11) 518-028 

Ավան վարչական շրջան +(374 11) 518-135 

Արաբկիր վարչական շրջան +(374 11) 518-193 

Դավթաշեն վարչական շրջան +(374 11) 518-283 

Էրեբունի վարչական շրջան +(374 11) 518-341 

Կենտրոն վարչական շրջան +(374 11) 518-455 

Մալաթիա-Սեբաստիա վարչական շրջան +(374 11) 518-590 

Նոր Նորք վարչական շրջան +(374 11) 518-628 

Նորք-Մարաշ վարչական շրջան +(374 11) 518-707 

Նուբարաշեն վարչական շրջան +(374 11) 518-741 

Շենգավիթ վարչական շրջան +(374 11) 518- 815 

Քանաքեռ-Զեյթուն վարչական շրջան +(374 11) 518-891 

 

http://www.mlsa.am/?p=26660&fbclid=IwAR20FnTE4D3oSjHXcgJkvowAqg_SRrsmhptfK28ShtJPwl4l0K2kGrlBC-4
http://www.mlsa.am/?p=26660&fbclid=IwAR20FnTE4D3oSjHXcgJkvowAqg_SRrsmhptfK28ShtJPwl4l0K2kGrlBC-4


https://www.1000plus.am/hy/news/2020/11/03/%D5%B8%D6%82%D5%B2%D

5%A5%D6%81%D5%B8%D6%82%D5%B5%D6%81/263?fbclid=IwAR3p8s4zOt

KbUKjrtDHWFtwbShw1bOFRc08JvyxRtWTfPiQrwOa_Z64S4mU&__cf_chl_jsc

hl_tk__=a0434cadde4bb91bed9067ca1a1a6ec489f260fc-1607327041-0-

AQbOfqjiklRGhw3iHDBh2useysF8GYKoGeXBvdfvEYCdWpnMgwvf8ACrrrYR

-

lqp6I3ZkJvkPuGWHdMS8j9S2Xrj4dtk2BVxZkfNANJouQbVb0OMfiFGAL6Ays

VRDZaDBL58jLAWRdIHSRQuxhEX1eh5iWEKKQT6SCX2IBrpRoHJ9jPvD0oD

Lp0_FPSIQlEzmhIuTAnwtAQe_w8EB4I3jHMvo1Bce65mi2ljX-

Bs6wAfbVDcNRKWTwSjlWXpFpG2b1FEp6_3ALkj_Itvm8um3O8CraOJStUw_

XkPliJmSNvcYvQfqU3d7zxa7gdtsHzu04ld6t0oBJXT8usfr64i4-

z6vsSvIE2bjWDvbBzWfKzJWS4UCiM4w1d7_FkvIpveqMgov8WWRPCnmY8M

0MXnyFoxIF_8uKaUnbscZSB6lsW7N4kw6JeGevINmrWYPzx3hdXXX6uhrctjF

6ofFzZz-cS1VTgHwt8iZlFhRVFUp6Cx2fXzz6P6PJhNQDZ-QGqWJg 

https://www.1000plus.am/hy/news/2020/11/27/%D5%80%D5%A1%D5%BF%D

5%B8%D6%82%D6%81%D5%B8%D6%82%D5%B4%D5%B6%D5%A5%D6%8

0%D5%AB%20%D5%BF%D6%80%D5%A1%D5%B4%D5%A1%D5%A4%D6%

80%D5%B4%D5%A1%D5%B6%20%D5%AF%D5%A1%D6%80%D5%A3/275?f

bclid=IwAR2fTUoiYxlShd-

8ppp9FE90MDovGgUUuyht1EqcXGBBtJfXNgifmuhyFzY&__cf_chl_jschl_tk__=

151154c43085c64dd6ef41097f7b086f35277f3e-1606590905-0-

Ae1kzcwiOAGdfBf4VC63nPSPN7w6eQT4RsCP5OTP46Pg-

M76vHjRj4Ia8PX4LuaosjzMFbxIBiGZL0I4m9_n0Gt5K_ZnNOX7slRzRGaf4uFW

4GD3Ix7y-

DyPTZ5jDyLYmZmGozxzfpa9tyirNNMDGR1mAbdIudIYAWTdn6tnIgfd-

zkMWy19Vbq4K9V68HOb-Zx-

YYn0e3ZQ58aRO3SWvOGHDU7ko58ELTMT0ZAD8OXUys3iUPhDLJi1geokjN

Ju4aaUXA_fFXqMKdhlETTNF4JmzWBdGxkAa5PBItDqgHjd_JIxGxF3EOMZ7f8

78MkRVA41CV0C_v0INmxxrGlcDQZUxV8iI9Ph1qmcPugE-lepMFG08pcht-

YHZFS_YsZ32fWozPoDaqLWM26wsMADZG9iaGiEI9vV4DYiVqi8rBucogikE8

62tvqWYWY78fiihrOzzb72JwLmzMMP9HtaeJpQuStiOh6pvAzfv5emLgddHnM

TGDPA2zX6SDaoK1E3xwRIHEJbfKQtJalBtZ4zuuuJPcPlcHgPV-

s29_Vc_kfPpler8vXXCZtWGdrBDcLX6kOJSCc5kSYtQz9TG0XGTZtebQ6cA-

to2ptThoJsBM1tZsHmfqWab-MlnoAi4IgMDyVTPjrvJkTGGCUw7wQlFUw 

 

 

Դեղորայքային 

աջակցություն 

Ընթացիկ տարվա նոյեմբերի 25-ի դրությամբ ՀՀ-ում Արցախի 

կառավարության օպերատիվ շտաբից կենտրոնական կարգով դեղորայք 
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https://www.1000plus.am/hy/news/2020/11/27/%D5%80%D5%A1%D5%BF%D5%B8%D6%82%D6%81%D5%B8%D6%82%D5%B4%D5%B6%D5%A5%D6%80%D5%AB%20%D5%BF%D6%80%D5%A1%D5%B4%D5%A1%D5%A4%D6%80%D5%B4%D5%A1%D5%B6%20%D5%AF%D5%A1%D6%80%D5%A3/275?fbclid=IwAR2fTUoiYxlShd-8ppp9FE90MDovGgUUuyht1EqcXGBBtJfXNgifmuhyFzY&__cf_chl_jschl_tk__=151154c43085c64dd6ef41097f7b086f35277f3e-1606590905-0-Ae1kzcwiOAGdfBf4VC63nPSPN7w6eQT4RsCP5OTP46Pg-M76vHjRj4Ia8PX4LuaosjzMFbxIBiGZL0I4m9_n0Gt5K_ZnNOX7slRzRGaf4uFW4GD3Ix7y-DyPTZ5jDyLYmZmGozxzfpa9tyirNNMDGR1mAbdIudIYAWTdn6tnIgfd-zkMWy19Vbq4K9V68HOb-Zx-YYn0e3ZQ58aRO3SWvOGHDU7ko58ELTMT0ZAD8OXUys3iUPhDLJi1geokjNJu4aaUXA_fFXqMKdhlETTNF4JmzWBdGxkAa5PBItDqgHjd_JIxGxF3EOMZ7f878MkRVA41CV0C_v0INmxxrGlcDQZUxV8iI9Ph1qmcPugE-lepMFG08pcht-YHZFS_YsZ32fWozPoDaqLWM26wsMADZG9iaGiEI9vV4DYiVqi8rBucogikE862tvqWYWY78fiihrOzzb72JwLmzMMP9HtaeJpQuStiOh6pvAzfv5emLgddHnMTGDPA2zX6SDaoK1E3xwRIHEJbfKQtJalBtZ4zuuuJPcPlcHgPV-s29_Vc_kfPpler8vXXCZtWGdrBDcLX6kOJSCc5kSYtQz9TG0XGTZtebQ6cA-to2ptThoJsBM1tZsHmfqWab-MlnoAi4IgMDyVTPjrvJkTGGCUw7wQlFUw
https://www.1000plus.am/hy/news/2020/11/27/%D5%80%D5%A1%D5%BF%D5%B8%D6%82%D6%81%D5%B8%D6%82%D5%B4%D5%B6%D5%A5%D6%80%D5%AB%20%D5%BF%D6%80%D5%A1%D5%B4%D5%A1%D5%A4%D6%80%D5%B4%D5%A1%D5%B6%20%D5%AF%D5%A1%D6%80%D5%A3/275?fbclid=IwAR2fTUoiYxlShd-8ppp9FE90MDovGgUUuyht1EqcXGBBtJfXNgifmuhyFzY&__cf_chl_jschl_tk__=151154c43085c64dd6ef41097f7b086f35277f3e-1606590905-0-Ae1kzcwiOAGdfBf4VC63nPSPN7w6eQT4RsCP5OTP46Pg-M76vHjRj4Ia8PX4LuaosjzMFbxIBiGZL0I4m9_n0Gt5K_ZnNOX7slRzRGaf4uFW4GD3Ix7y-DyPTZ5jDyLYmZmGozxzfpa9tyirNNMDGR1mAbdIudIYAWTdn6tnIgfd-zkMWy19Vbq4K9V68HOb-Zx-YYn0e3ZQ58aRO3SWvOGHDU7ko58ELTMT0ZAD8OXUys3iUPhDLJi1geokjNJu4aaUXA_fFXqMKdhlETTNF4JmzWBdGxkAa5PBItDqgHjd_JIxGxF3EOMZ7f878MkRVA41CV0C_v0INmxxrGlcDQZUxV8iI9Ph1qmcPugE-lepMFG08pcht-YHZFS_YsZ32fWozPoDaqLWM26wsMADZG9iaGiEI9vV4DYiVqi8rBucogikE862tvqWYWY78fiihrOzzb72JwLmzMMP9HtaeJpQuStiOh6pvAzfv5emLgddHnMTGDPA2zX6SDaoK1E3xwRIHEJbfKQtJalBtZ4zuuuJPcPlcHgPV-s29_Vc_kfPpler8vXXCZtWGdrBDcLX6kOJSCc5kSYtQz9TG0XGTZtebQ6cA-to2ptThoJsBM1tZsHmfqWab-MlnoAi4IgMDyVTPjrvJkTGGCUw7wQlFUw


են ստացել Արցախի Հանրապետությունում հաշվառված և 

պոլիկլինիկաներում գրանցված խրոնիկ հիվանդություններ ունեցող 328 

հիվանդ, իսկ հումանիտար կարգով՝ 45 հիվանդ: 

https://www.moh.am/?fbclid=IwAR0q48lJG0wVIBlMjakhd_Srx1RF4BSwUm_w

2nR8W1lIE6dIzaT4Ek3j1S8#1/3358 

 

Առաջիկայում կսահմանվեն մեխանիզմներ, որով կամրագրվի Արցախից 

Հայաստան տեղափոխված քաղաքացիների պոլիկլինիկական 

ծառայություններից օգտվելու իրավունքը: Այն հիմք կծառայի, որպեսզի 

անհրաժեշտության դեպքում կազմակերպվի նաև ստացիոնար բուժումը` 

մի շարք ծառայությունների մասով:  

 

Իրազեկում են ԱՀ արտակարգ իրավիճակների պետական 

ծառայությունից․ 

 ԱԻ պետական ծառայության հումանիտար աջակցության ծրագրով 

Արցախ վերադարձած ընտանիքները կշարունակեն ապահովվել 

պարենամթերքով և անհրաժեշտ պարագաներով: 

Միայնակ,տարեց, ինչպես նաև հաշմանդամություն ունեցող մարդկանց 

սնունդը կամ դեղորայքը փոխանցվում է առաքման կարգով:  

Ծառայության Ստեփանակերտի քաղաքային բաժինը տեղեկացնում է, որ 

այս պահին պահեստում(N9 դպրոց) կա անհրաժեշտ քանակության 

ապրանք, պակասելու դեպքում՝ կստանան նոր խմբաքանակ: 

Զոհված 

զինծառայողների 

հուղարկավորությա

ն ծախսերը 

 

 

Ներկայացնում ենք զոհված զինծառայողների հուղարկավորության 

ծախսերի հատուցման համար ՀՀ-ում Արցախի կառավարության 

օպերատիվ շտաբի սոցիալական աջակցության բաժին ներկայացվող 

անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկը. 

Զոհված զինծառայողի մահվան վկայականի պատճեն 

Տեղեկանք զոհված զինծառայողի մահվան ակտի գրանցման վերաբերյալ  

Տեղեկանք զինկոմիսարիատից (պարտադիր չէ) 

Հուղարկավորությունը կատարողի անձնագիրը և սոց. քարտը 

Ամուսնության վկայականի պատճեն 

Երեխաների ծննդյան վկայականի պատճեն 

Բնօրինակը պարտադիր է 

Հասցեն՝ ք. Երևան, Շենգավիթ վարչական շրջան, Գարեգին Նժդեհ 23/1 

Հեռ. 098 91 11 74 

 

Այլ սոցիալական «Հո´գ տար.սոցիալական նախաձեռնություն»-ը համագործակցում է ՀՀ-ում 

https://www.moh.am/?fbclid=IwAR0q48lJG0wVIBlMjakhd_Srx1RF4BSwUm_w2nR8W1lIE6dIzaT4Ek3j1S8#1/3358
https://www.moh.am/?fbclid=IwAR0q48lJG0wVIBlMjakhd_Srx1RF4BSwUm_w2nR8W1lIE6dIzaT4Ek3j1S8#1/3358


աջակցության 

ծրագրեր 

Արցախի կառավարության օպերատիվ շտաբի հետ: Նախաձեռնությունը 

սեպտեմբերի 29-ից աջակցում է Արցախից ժամանած մարդկանց սննդով, 

հիգիենայի առաջնային պարագաներով և տաք հագուստով: Մինչ այսօր 

աջակցություն է ստացել շուրջ 30.000 մարդ Արցախից: 

 

https://araratchallenge.com/am/artsakh/assisting-in-resettlement-of-displaced-

persons-from-shushi-in-stepanakert-and-other-artsakh-

localities?fbclid=IwAR2NpR7NhqZJq9a0JuUDQBOw7gwXTWo32XocQET3yvci

SzCvqO0BDJCLM4Q 

 

Նախագծի անվանում՝ Աջակցություն Շուշիից տեղահանված անձանց 

Ստեփանակերտում եւ Արցախի այլ բնակավայրերում վերաբնակեցնելու 

համար 

Գործընկեր կազմակերպություն՝ Շուշիի «Նարեկացի» արվեստի միություն, 

«Հրանտ Մաթեւոսյան» հիմնադրամ 

Վայրը՝ Արցախ, Հայսատան  

Բյուջե՝ 12.500 ԱՄՆ դոլար (6,4 մլն դրամ) 

Կարագվիճակ՝ Բանակցությունները գործընկեր կազմակերպության հետ 

սկսված են: Ուսումնասիրվում է օգնության կարիք ունեցող խոցելի 

ընտանիքների թիվն ու կարգավիճակը: Առավելությունը տրվում է Արցախ 

վերադարձող ընտանիքներին: 

Հադրութցիներին. Նոյեմբերի 25-ից արդեն գործում է Հադրութի քաղաքապետարանի թեժ 

գիծը՝ հեռ. 097 364646, ժամը 11:00-18:00-ն: Հասցե Չարենցի 1։ 

Խորհուրդ է տրվում բոլոր Հադրութցիներին հետևել Հադրութի 

քաղաքապետարանի ֆեյսբուքյան էջին, որտեղ ամենօրյա ռեժիմով 

տեղադրվում է օգտակար տեղեկատվություն Հադրութ քաղաքային  

համայնքի ներկայացուցիչների համար 

https://www.facebook.com/HadrutCityHall/ ։ 

 

Դեկտեմբերի 10-ից կմեկնարկի նաև անօթևան մնացած քաղաքացիների 

մեկ շնչի հաշվով միանվագ գումարների տրամադրման հայտերի 

ընդունումը: Բոլոր այն ընտանիքները, որոնց բնակավայրերը հայտնվել են 

Ադրբեջանի տիրապետության տակ, մեկ շնչի հաշվով միանվագ կստանան 

300 հազար ՀՀ դրամ, իսկ այն ընտանիքները, որոնց բնակարանները 

թշնամու հրետանակոծության հետևանքով հնարավոր չէ վերականգնել, 

մեկ շնչի հաշվով միանվագ կստանան 250 հազար ՀՀ դրամ: Բացի այդ, 

անօթևան մնացած ընտանիքները բնակվարձի կարիքները հոգալու համար 

մեկ շնչի հաշվով կստանան պետական դրամական աջակցություն՝ մինչև 

https://araratchallenge.com/am/artsakh/assisting-in-resettlement-of-displaced-persons-from-shushi-in-stepanakert-and-other-artsakh-localities?fbclid=IwAR2NpR7NhqZJq9a0JuUDQBOw7gwXTWo32XocQET3yvciSzCvqO0BDJCLM4Q
https://araratchallenge.com/am/artsakh/assisting-in-resettlement-of-displaced-persons-from-shushi-in-stepanakert-and-other-artsakh-localities?fbclid=IwAR2NpR7NhqZJq9a0JuUDQBOw7gwXTWo32XocQET3yvciSzCvqO0BDJCLM4Q
https://araratchallenge.com/am/artsakh/assisting-in-resettlement-of-displaced-persons-from-shushi-in-stepanakert-and-other-artsakh-localities?fbclid=IwAR2NpR7NhqZJq9a0JuUDQBOw7gwXTWo32XocQET3yvciSzCvqO0BDJCLM4Q
https://araratchallenge.com/am/artsakh/assisting-in-resettlement-of-displaced-persons-from-shushi-in-stepanakert-and-other-artsakh-localities?fbclid=IwAR2NpR7NhqZJq9a0JuUDQBOw7gwXTWo32XocQET3yvciSzCvqO0BDJCLM4Q
https://www.facebook.com/HadrutCityHall/


պետության կողմից նոր բնակարանի կառուցումը: 300 հազ. ՀՀ դրամ 

գումարի շահառուները այսօրվանից կարող են գրանցվել 

https://dimum.ssa.am/index.php?r=application%2Farcax կայքում:  

Հադրութցիներին անհրաժեշտ է ԳՐԱՆՑՎԵԼ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ՀԱՄԱՐ նաև 

www.hadrut.am կայքում:  

Պարտադիր է տվյալները լրացնել հայատառ, և ուշադիր լինել պահանջվող 

տվյալներին: ԳՐԱՆՑՎԵԼ ԿԱՐՈՂ ԵՆ ՄԻԱՅՆ ՀԱԴՐՈՒԹ,ՏՅԱՔ ԵՎ ՎԱՆՔ 

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԲՆԱԿԻՉՆԵՐԸ: Կից հոլովակում մանրամասն բացատրվում է 

Հադրութի քաղաքային համայնքի հաշվառման գործընթացին 

մասնակցելու կարգը https://bit.ly/3ohfizY։ 

 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fdimum.ssa.am%2Findex.php%3Fr%3Dapplication%252Farcax%26fbclid%3DIwAR2FuhMsSz-QVCTywG9FEvVbA_QuSsMe7qibp1Ro_VNia_i7NiQPMcpNJCk&h=AT0_ZJlAAkh6K31iFWeYFnbu71BK84sATiV2ELZ2zArNSJA-0d2VykFr1wu6xeaRZkZw-9fqb0H6zKZQgvcfopWqId0FAdLjmMlOL6aKeQU0TbToUzyRBkYtba55zoprTrXkcw
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.hadrut.am%2F%3Ffbclid%3DIwAR2JwqDQSwAREVzILODkfxPwJ4cl3ccDigF6X7TIGz8lkY20-68-f_dSRqE&h=AT0_ZJlAAkh6K31iFWeYFnbu71BK84sATiV2ELZ2zArNSJA-0d2VykFr1wu6xeaRZkZw-9fqb0H6zKZQgvcfopWqId0FAdLjmMlOL6aKeQU0TbToUzyRBkYtba55zoprTrXkcw
https://bit.ly/3ohfizY?fbclid=IwAR2GWNFjKHdMSDdkS2E-YOXgBDfQm_B0Gna78g2sd8_oc6oWUElJqGzGC5s

