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Արցախցիներին  68 000 ՀՀ դրամի չափով միանվագ աջակցության

տրամադրում, անշարժ գույք չունենալու դեպքում՝ ևս 15 000 ՀՀ

դրամ:

Տրամադրված աջակցության չափը՝  7 279 820 023 ՀՀ դրամ

աջակցություն ստացած անձինք՝  99 362 քաղաքացի:

Տրամադրված աջակցության չափը՝ 8 967 300 000 ՀՀ դրամ 

 աջակցություն ստացած անձինք՝ 29 891 քաղաքացի:

Տրամադրված աջակցության չափը՝ 946 մլն ՀՀ դրամ  

1.

2. Արցախի վերահսկողությունից դուրս մնացած համայնքներում

հաշվառված քաղաքացիներին 300 000 ՀՀ դրամի չափով միանվագ

աջակցություն:

3. Պատերազմական ավերածությունների հետևանքով բնակելի

անշարժ գույք կորցրած  քաղաքացիներին 250 000 ՀՀ դրամի

չափով միանվագ աջակցություն:

աջակցություն ստացած անձինք՝ 3 784 քաղաքացի:

 

ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՀԵՏ ՀԱՄԱՏԵՂ, ԱՐՑԱԽԱՀԱՅՈՒԹՅԱՆ

ԱՋԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ



ՀՀ-ում հյուրընկալած շահառուների թիվը՝ 2532 (դեկտեմբեր), 2061

(հունվար), փոխանցված աջակցության գումարը՝ 171 600 000 ՀՀ

դրամ (դեկտեմբեր), 166 890 000 ՀՀ դրամ (հունվար): 

Արցախում հյուրընկալած շահառուների թիվը՝ 406 (դեկտեմբեր), 199

(հունվար) փոխանցված աջակցության գումարը՝ 41 310 000 ՀՀ դրամ

(դեկտեմբեր), 24 165 000 ՀՀ դրամ (հունվար):

 ՀՀ-ում հյուրընկալած շահառուների թիվը՝ 356 (դեկտեմբեր), 516

(հունվար), գումարը՝ 21 630 000 ՀՀ դրամ (դեկտեմբեր), 22 020 000

ՀՀ դրամ (հունվար):

Արցախում հյուրընկալած շահառուների թիվը՝ 61 (դեկտեմբեր), 24

(հունվար), փոխանցված աջակցության գումարը՝ 5 445 000 ՀՀ դրամ

(դեկտեմբեր), 2 265 000 ՀՀ դրամ (հունվար):

     4. Արցախի վերահսկողությունից դուրս մնացած համայնքներում

հաշվառված արցախցիներին հյուրընկալող քաղաքացիներին վեցամսյա

աջակցության ծրագիր. Հայաստանում՝ ամսական 30 000 ՀՀ դրամ, իսկ

Արցախում՝ 45 000 ՀՀ դրամի չափով:

     5. Արցախի վերահսկողության ներքո գտնվող համայնքներում 

բնակելի անշարժ գույքն ավերածությունների հետևանքով կամ այլ 

 պատճառներով կորցրած արցախցիներին հյուրընկալող

քաղաքացիներին եռամսյա աջակցության տրամադրում. Հայաստանում՝

ամսական 30 000 ՀՀ դրամ, իսկ Արցախում՝ 45 000 ՀՀ դրամի չափով:

ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՀԵՏ ՀԱՄԱՏԵՂ, ԱՐՑԱԽԱՀԱՅՈՒԹՅԱՆ

ԱՋԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ



ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՀԵՏ ՀԱՄԱՏԵՂ, ԱՐՑԱԽԱՀԱՅՈՒԹՅԱՆ

ԱՋԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ

 Աջակցություն ստացած երեխաների թիվը՝ շուրջ 14 700 հոգի

Տրամադրված գումար՝ 25 մլն ՀՀ դրամ:

Բյուջե՝ 30 մլրդ ՀՀ դրամ, պոտենցիալ շահառուներ՝ շուրջ 108 000

արցախցի, ընդունված դիմումների քանակը՝ 81 857:

      6.Նախադպրոցական տարիքի երեխաներին, միանվագ 20 000 ՀՀ

դրամի չափով, աջակցության տրամադրում:

 տրամադրված աջակցության չափը՝ շուրջ 293 մլն ՀՀ դրամ:

      7. «Արցախփոստ» ՓԲԸ-ի անձնակազմի աշխատավարձի և դրան

հավասարեցված այլ եկամտի վճարում: 

    8. Արցախի Հանրապետությունում հաշվառված և Ադրբեջանի

վերահսկողության տակ անցած բնակավայրերում փաստացի բնակված,

բայց հաշվառում չունեցող քաղաքացիներին ամսական 68 000 ՀՀ

դրամի չափով աջակցություն՝ 4 ամիս ժամկետով:

   9. Արցախցիների սոցիալական կարիքների բազան հավաքագրելու և

այդ բեռի թեթևացմանը միտված աշխատանքներում կարող ուժերի

ներգրավման նպատակով՝ ՇՏԱՊ ՕԳՆՈՒԹՅԱՆ արագ արձագանքման՝

SOC911 հարթակի գործարկում:



Առաջին խմբի հաշմանդամություն կամ հաշմանդամ երեխայի

կարգավիճակ ձեռք բերելու դեպքում՝ 3.000.000 ՀՀ դրամ:

Երկրորդ խմբի հաշմանդամություն ձեռք բերելու դեպքում`

2.000.000 ՀՀ դրամ:

Երրորդ խմբի հաշմանդամություն ձեռք բերելու դեպքում` 1.000.000

ՀՀ դրամ:

Զոհված քաղաքացիական անձանց ընտանիքներին՝ 5.000.000 ՀՀ

դրամ:

Տրամադրված աջակցության չափը՝ շուրջ 2 մլրդ ՀՀ դրամ,

    10. Ադրբեջանի կողմից Արցախի դեմ սանձազերծված պատերազմի

հետևանքով քաղաքացիական անձանց շրջանում զոհերի

ընտանիքներին և հաշմանդամություն ստացած քաղաքացիներին

սոցիալական աջակցություն՝ միանվագ դրամական օժանդակության

տեսքով:

    11. Ռազմական գործողությունների հետևանքով վիրավորում ստացած

և այդ պատճառով բժշկական հաստատություններում բուժվող (բուժված)

անձանց, ովքեր չունեն (կամ չեն ունենա) հաշմանդամության 1-ին կամ 2-

րդ խումբ, տրամադրվող ֆիանանսական օժանդակություն

աջակցությունը ստացած շահառուներ՝ 4764:

ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՀԵՏ ՀԱՄԱՏԵՂ, ԱՐՑԱԽԱՀԱՅՈՒԹՅԱՆ

ԱՋԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ



   12. Պատերազմի ընթացքում անհայտ կորած և գերեվարված

անձանց ընտանքիներին ամսական 300 000 ՀՀ դրամի չափով

օժանդակություն՝ 6 ամիս ժամկետով:

  13. 300 000 ՀՀ դրամի չափով աջակցություն՝ պատերազմի

ընթացքում վնասվածք կամ խեղում ստացած անձանց առանձին

խմբերին:

  14. Արցախյան երկրորդ պատերազմի ընթացքում

հաշմանդամություն ստացած անձանց կարիքների գնահատման

մասնագիտական խմբի կողմից իրականացվող աշխատանքներ:

ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՀԵՏ ՀԱՄԱՏԵՂ, ԱՐՑԱԽԱՀԱՅՈՒԹՅԱՆ

ԱՋԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ



  15. 2021թ հունվարի 1-ից երեխայի ծննդյան և մինչև երկու տարեկան 

 երեխաների խնամքի նպաստների ավելացում:

  16. Ընտանիքների կարիքների գնահատման լայնածավալ ծրագրի

իրականացում: Մեկնարկը՝ փետրվարի 23-ին:

  17. Տեղահանված ընտանիքներին կացարաններ տրամադրելու

ծրագրին զուգահեռ, բնակարանները՝ կահույքով ու անհրաժեշտ

կենցաղային տեխնիկայով ապահովելու ծրագրի մեկնարկ:

10 տան կահավորումն ու անհրաժեշտ կենցաղային տեխնիկայով

ապահովումն ավարտված է, 7-ն ընթացքի մեջ է:

ԳՈՐԾԱՐԿՎԱԾ ԵՎ ԲԱՐԵՓՈԽՎԱԾ ԾՐԱԳՐԵՐ



  18. Արցախում՝ արցախցիների համար, սոցիալական

ծառայությունների մատուցման որակական հատկանիշները

լավագույնս դրսևորելու նպատակով, զանգերի կենտրոնի՝ 114

թեժ գծի գործարկում:

Գործարկումը՝ մարտի 2-ից: 

7 օրում սպասարկված քաղաքացիների թիվը՝ 3000:

  19. Միասնական սոցիալական ծառայության ստեղծում՝

սոցիալական ապահովության ծառայության, բժշկասոցիալական

փորձաքննության, տարածքային սոցիալական աջակցության

գործակալությունների ներգրավմամբ:

  20. Սոցիալական աշխատողների ներգրավում

գերատեսչության աշխատանքներում:

ԳՈՐԾԱՐԿՎԱԾ ԵՎ ԲԱՐԵՓՈԽՎԱԾ ԾՐԱԳՐԵՐ



Մասնավորապես, հաշվետու ժամանակաընթացքում

տեղահանված քաղաքացիներին տրվել են հետևյալ տեսակի

օգնությունները. սպիտակեղեն՝ 60 000 հատ, հագուստ և

կոշիկ՝ 27 000 հատ, ընթացքի մեջ՝ 29 000 հատ,

կենցաղային պարագաներ և կահույք՝ 4 800 հատ,

քաղցրավենիք՝ 12 000կգ, աջակցող միջոցներ՝ 55 հատ:

   21. Իրականացվել է նախարարության պահեստից

տրամադրված օժանդակության ծրագրերից օգտված`

պատերազմի հետևանքով տարհանված քաղաքացիների

տվյալների մուտքագրում համապատասխան ցուցակներում,

տեղեկացվել է բնակչությանը հասանելիք օգնության մասին`

ըստ հերթացուցակների: 

  22. Ի կատարումն Արցախի կառավարության՝ տեղահանված

ընտանիքներին բնակելի տներով ապահովելու ծրագրի,

ընդունվել և համապատասխան հերթացանկում մուտքագրվել են

տեղահանված քաղաքացիների անձնական տվյալներն ու

նախապատվություններն` առ այսօր:

 

ՎԵՐԱԲՆԱԿԵՑՈՒՄ ԵՎ ՄԻԳՐԱՑԻԱ



15 բնակարանի կահավորումը լրիվությամբ ավարտված է, 7

ընտանիքի հատկացվող բնակարաններում նմանատիպ

աշխատանքներն ընթացքի մեջ են:

  23. Վերանորոգված և տեղահանված քաղաքացիներին

տրամադրվող բնակարաններն ապահովվել են անհրաժեշտ

կահույքով և կենցաղային տեխնիկայով:

  24. Արցախի Հանրապետության որոշակի տարածքներից

տարհանված բնակիչներին և տարհանման կազմակերպչական

աշխատանքներում ներգրավված անձանց 72 մլն ՀՀ դրամի

չափով սննդամթերքով ապահովում:

ՎԵՐԱԲՆԱԿԵՑՈՒՄ ԵՎ ՄԻԳՐԱՑԻԱ



Փորձաքննության է ենթարկվել դիմողների 80%-ի համար

հաշվարկված չափով:

  25.Հաշմանդամություն ունեցող անձանց հանգստի,

մասնագիտական, սոցիալական վերականգնման անհրաժեշտ

միջոցառումների ապահովում, վերականգնողական

պարագաներով ապահովման կազմակերպում, խնամք և

սոցիալական սպասարկում:

  26.Լսողական խնդիրներ ունեցող երեխաների համար

համակարգչային ապահովման նախաձեռնություն:

  27. Մինչ ԲՍՓ հանձնաժողովի գործունեության վերսկսումը՝ 

 փորձաքննության անցկացման կազմակերպում հայաստանյան

գործընկեր ԲՍՓ հանձնաժողովների հետ:

ՀԱՇՄԱՆԴԱՄՈՒԹՅԱՆ ՈԼՈՐՏ



  28. Մինչև 2021 թվականի ապրիլի 15-ը երկարաձգված

վերափորձաքննության ժամկետով պայմանավորված, տվյալ

անձանց կենսաթոշակները և դրամական այլ հատուցումների

վճարում բժշկասոցիալական փորձաքննություն իրականացնող

իրավասու պետական մարմնի՝ մինչև 2020 թվականի ապրիլի

15-ը տված վարչական ակտում նշված հաշմանդամության խմբի

(«հաշմանդամ երեխա» կարգավիճակի) համար հաշվարկված

չափով:

  29. Հաշմանդամություն ունեցող անձի անհատական

վերականգնողական ծրագրին համապատասխան,

պրոթեզաօրթոպեդիկ պարագաների, վերականգնման

տեխնիկական և այլ օժանդակ միջոցների տրամադրում

«Ստեփանակերտի պրոթեզաօրթոպեդիկ կենտրոն» պետական

ոչ առևտրային կազմակերպության կողմից: 

30. Հաշվետու ժամանակամիջոցում տրամադրված օժանդակ

միջոցների թվաքանակը`

Պրոթեզներ – 8 

Օրթեզ – 2 

Վերանորոգումներ– 8 

Ձեռնափայտ– 23

Հենակ թևատակի – 5

Հենակ արմունկի– 45

Կրծքագեղձի պրոթեզ - 12

ՀԱՇՄԱՆԴԱՄՈՒԹՅԱՆ ՈԼՈՐՏ



Նախարարության հաշվեկշռում գտնվող ազատ

բնակարանները ժամանակավոր տրամադրվել են

պատերազմական գործողությունների ժամանակ

տարհանված ընտանիքներին:  Ընդհանուր առմամբ՝ 7

բնակարան. 7 ընտանիք, 28 հոգի:

  31. Ուսումնասիրվել և վերապլանավորման են ենթարկվել

ամրացման ենթակա շենքերից տարհանված և վարձակալական

հիմունքներով բնակվող քաղաքացիների բնակարանների

պայմանները:

 

  32. Վարձակալության հիմունքներով բնակվող

փախստականների հաշվառման վկայական ստացած և բնակելի

շինությունների վերակառուցման հետևանքով վարձակալական

հիմունքներով բնակվող ընտանիքներին, 2020թ.-ի դեկտեմբեր,

2021թ.-ի հունվար, փետրվար ամիսների կտրվածքով,

պետության կողմից տրամադրվել  է 33 մլն 931 հազար դրամի

չափով փոխհատուցում:

ԲՆԱԿԱՐԱՆԱՅԻՆ ՀԱՐՑԵՐ



Հաշվետու ժամանակաշրջանում՝ հավաքագրված 202

աշխատատեղ:

  33. Արցախում աշխատատեղերի պահպանման և նորերի

ստեղծման աջակցության ծրագիր. հունվար ամսից, 6 ամիս

ժամկետով, եկամտային հարկի ամբողջությամբ փոխհատուցում՝

աշխատատեղերը պահպանող և նոր աշխատատեղեր ստեղծող

ընկերությունների համար:

  34.Գործատուների կողմից ներկայացվող թափուր

աշխատատեղերի հավաքագրման աշխատանքներ, դրանք

նախարարության պաշտոնական կայքէջում տեղադրման

գործընթաց:

  35. ՌԴ խաղաղապահ ուժերի համապատասխան

մասնագետների հետ ակտիվ համագործակցության

իրականացնում՝ աշխատանք փնտրող անձանց վերաբերյալ

տվյալների փոխանակման, բնակչության զբաղվածության

ապահովման նպատակով:

ԱՇԽԱՏԱՆՔ ԵՎ ԶԲԱՂՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ 

 



Ընդհանուր առմամբ, նախորդ տարվա նույն

ժամանակահատվածի համեմատ, դիմումների թիվը

նվազել է 12%-ով՝ պայմանավորված քաղաքացիներին

հարցադրումների տարբեր հարթակներ տրամադրելու,

ինչպես նաև բարձրացված խնդիրներին համակարգային

լուծումներ տալու հանգամանքով: 

  36. Նշված ժամանակահատվածում նախարարությունում

գրանցվել է 3046 փաստաթուղթ, որից 957-ը՝ պաշտոնական

գրություն, 67-ը՝ ԱՀ օրենքներ և կառավարության որոշումներ,

6-ը՝ օրենսդրական ակտերի նախագծեր, 2089-ը՝

քաղաքացիներից և իրավաբանական անձանցից ստացված

դիմումներ և 2631 ելից փաստաթուղթ։ 

  37. ԱՀ քաղաքացիների աջակցության միջոցառումների

ծրագրերից օգտվելու հարցում խոչընդոտները շտկելու համար  

հաշվետու ժամանակաընթացքում գրանցվել է  350

քաղաքացիների դիմում, որի 95%-ը բավարարված է: 

ՔԱՂԱՔԱՑԻՆԵՐԻ ԴԻՄՈՒՄՆԵՐԻ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ

ՀԱՄԱԿԱՐԳԱՅԻՆ ԼՈՒԾՈՒՄՆԵՐ, ՔԱՂԱՔԱԿԻՐԹ

ՀԵՐԹԱԳՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՆԵՐԴՆՈՒՄ    



1-ին երեխայի ծննդյան միանվագ նպաստը սահմանվում է

300.000 ՀՀ դրամ՝ նախկին 100.000 դրամի փոխարեն:

2-րդ երեխայի ծննդյան միանվագ նպաստը սահմանվում է

300.000 ՀՀ դրամ՝ նախկին 200.000 դրամի փոխարեն:

Երեխայի ծննդյան պահին ծնողներից մեկի կամ միակ ծնողի

հաշմանդամության խումբ ունենալու դեպքում երեխայի

ծննդյան միանվագ նպաստը սահմանվում է 500.000 ՀՀ

դրամ

Մինչև երկու տարեկան երեխայի խնամքի ամենամսյա

նպաստը սահմանվում է 27.000 ՀՀ դրամ՝ նախկին 15.000

ՀՀ դրամի փոխարեն։

Թաղման նպաստ ստանալու համար դիմող անձից չի

պահանջվում մահացած կենսաթոշակառուի

հուղարկավորությունն իր կողմից կատարված լինելու

հանգամանքը հաստատող փաստաթուղթը։

  38. 2021թ հունվարի 1-ից երեխայի ծննդյան միանվագ և մինչև

երկու տարեկան խնամքի նպաստների ավելացում:

  39. Փոփոխություններ կենսաթոշակառուի մահվան դեպքում

տրվող թաղման նպաստի համար ներկայացվող փաստաթղթերի

ցանկում։ 

ԿԵՆՍԱԹՈՇԱԿՆԵՐ ԵՎ ՆՊԱՍՏՆԵՐ



Մասնագիտական գրքեր երեխաներին, մրցույթի

հաղթողներին՝ մրցանակներ:

  40. Կազմակերպվել է Արցախի գիշերօթիկ

հաստատություններում խնամվող երեխաներից 19%-ի վերադարձն

ընտանիք:

41.  ՍՕՍ մանկական գյուղերում գտնվող Հայաստանի և Արցախի

երեխաների մասնակցությամբ, ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական

հարցերի նախարարության հետ համատեղ, շարադրությունների

մրցույթի կազմակերպում

42. Հետմահու «Արցախի հերոս» կոչմանն արժանացած անձանց 

 ընտանիքներին ամենամսյա պարգևի վճարում:

ԸՆՏԱՆԻՔ ԵՎ ԵՐԵԽԱՆԵՐ



ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարար

Մեսրոպ Առաքելյան:

ՀՀ Սփյուռքի գործերի գլխավոր հանձնակատար Զարեհ

Սինանյան, ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահի

պաշտոնակատար Արմեն Ղուլարյան, ԱՀ նախագահի

խորհրդական-նախագահի հատուկ հանձնարարությունների

գծով ներկայացուցիչ՝ Սփյուռքի հարցերով, Ազատուհի

Սիմոնյան:

«Արևելքի քրիստոնյա» ֆրանսիական քրիստոնեական

կազմակերպության ներկայացուցիչ Վենսան Կայոլ:

Ֆրանիսիայի Լիոն քաղաքի նախկին քաղաքապետ,

մասնագիտությամբ բժիշկ Գևորգ Կեպենեկյան:

Ռուսական խաղաղապահ զորախմբի հրամանատարի

տեղակալ Անդրեյ Զիմբատով:

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԵՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ

ՀԱՆԴԻՊՈՒՄՆԵՐ ՆԵՐՔՈՀԻՇՅԱԼ ՊԱՇՏՈՆՅԱՆԵՐԻ

ԵՎ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԵՏ

 

 



«Զինծառայողների ապահովագրության հիմնադրամ»-ի

(Հազար պլյուս) տնօրեն Վարուժան Ավետիքյան:

ՀՕՄ-ի Արցախի մեկուսի վարչության և ՀՅԴ կենտրոնական

կոմիտեի անդամներ:

Տեսակապով քննարկում՝ մասնակցությամբ Կարնիգ

Քըրքոնյանի և Գարո Բ. Ղազարյանի, Սփյուռքի գործերի

գլխավոր հանձնակատար Զարեհ Սինանյանի, Սփյուռքի

գործերի գլխավոր հանձնակատարի գրասենյակի

աշխատակազմի ղեկավար Սառա Անջարգոլյանի:

Triangle génération humanitaire («Եռանկյուն մարդասիրական

սերունդ») հասարակական կազմակերպության տնօրեն

Պատրիկ Վերբրուգեն:

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԵՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ

ՀԱՆԴԻՊՈՒՄՆԵՐ ՆԵՐՔՈՀԻՇՅԱԼ ՊԱՇՏՈՆՅԱՆԵՐԻ

ԵՎ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԵՏ

 

 



Այցելություն Նորքի տուն-ինտերնատ, հանդիպում 

 Ստեփանակերտի տուն-ինտերնատից տեղափոխված

տարեցների հետ։

Այցելություն Երևան քաղաքում գործող՝ Արցախից

տեղահանված քաղաքացիների կենսաթոշակների և

նպաստների տրամադրման աշխատանքների համակարգման

գրասենյակ։

Այցելություն ՍՕՍ մանկական գյուղեր, հանդիպում Արցախի

գիշերօթիկ հաստատություններից այդտեղ տեղափոխված

սաների հետ: 

Այցելություն ՀՀ-ում Արցախի կառավարության օպերատիվ շտաբ:

Հանդիպումներ՝ շտաբի աշխատանքները համակարգող Միքայել

Վիրաբյանի և Քաշաթաղի ու Շուշիի շրջանների

պատասխանատուների հետ:

ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ 3 ԱՅՑ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ

ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ 



ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարար

Մեսրոպ Առաքելյանի հետ համատեղ այցելություն ՀՀ-ում

գործող Արցախի կառավարության օպերատիվ շտաբ: 

Մասնակցություն ԱՀ կառավարության նախաձեռնությամբ,

Սփյուռքի բարեգործական հիմանդրամների

ներկայացուցիչների հետ կազմակերպված հանդիպմանը:

ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ 3 ԱՅՑ 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ 



#ԱՊՐԵԼՈՒ
Ա Ր Ց ԱԽ



ԱՀ 2021թ.-ի պետական բյուջեի վերաբերյալ ելույթ խորհրդարանում.

սոցիալական ծրագրերի իրականացման հասցեականությունը՝

գլխավոր հրամայական.

-…Ուզում եմ վստահեցնել` պատերազմի պատճառած սոցիալական

հետևանքները շարունակելու են լինել մեր ուշադրության կենտրոնում՝

նաև արտացոլված լինելով այս տարվա բյուջեում այնքանով, որքանով

հնարավոր էր դա գնահատել այն կարճ ժամանակահատվածում, որի

ընթացքում ներկայացվել է 2021 թվականի բյուջեն: 

Ընդհանուր առմամբ, պետք է ասեմ, որ մենք չենք հրաժարվել անցած

տարվա ծրագրերի հիմնական մասից, որոշակի փոփոխության ենք

ենթարկել, նաև պահպանելով ճկունություն՝ անհրաժեշտության

դեպքում վերաբաշխումներ իրականացնելու՝ ծրագրերը դարձնելով

ավելի հասցեական և պատեհաժամ:


