
   ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ԵՎ  ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԱՊԱՀՈՎՈՒԹՅԱՆ  ՎԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆ 

    Սոցիալական ապահովության բնագավառ 

      Հետպատերազմյան իրավիճակում սոցիալական ապահովության ոլորտի 

նպատակն է եղել պատերազմի հետևանքով առաջացած առաջնային   խնդիրների 

լուծումը: Դեկտեմբերի 30-ի դրությամբ  ՀՀ պաշտպանության նախարարություն է 

ներկայացվել 123 զոհված և անհայտ կորած զինծառայողների գործեր:  

<Զինծառայողների ապահովագրության հիմնադրամը> հատուցումները տրամադրել է : 

       Վայոց ձորի մարզից կա անհայտ կորած 10 զինծառայող:  <Զինծառայողների 

ապահովագրության հիմնադրամի>  <Կամուրջ> ծրագրով անհայտ կորած 

զինծառայողների ընտանիքները ստացել են նախատեսված  ամսական 

հատուցումները: Անհայտ կորած 5 զինծառայողների վերաբերյալ առկա  են 

դատավճիռներ: Աշխատանքները կազմակերպվել են  այնպես, որ զոհված և անհայտ 

կորած զինծառայողների ընտանիքները զերծ մնան  փաստաթղթերի համար տարբեր 

կառույցներ այցերից։ 

     Մարզպետարանի առողջապահության և սոցիալական ապահովության 

վարչության, ընտանիքի, կանանց և երեխաների իրավունքների պաշտպանության 

բաժնի աշխատակիցների կողմից  այցելություններ  են կազմակերպվել զոհված և 

անհայտ կորած, հաշմանդամություն ունեցող  զինծառայողների ընտանիքներ՝ 

զորակցության և անհրաժեշտության դեպքում՝ օգնելու նպատակով: Կարիքավոր 

ընտանիքներին մարզպետարանի կողմից տրամադրվել է ֆինանսական 

աջակցություն:                                                                         

       Մարզային իշխանությունների հոգածության ներքո են նաև հաշմանդամ դարձած 

զինծառայողները: ՀՀ ՊՆ է ներկայացվել   հաշմանդամություն ունեցող 44 զինծառայողի 

գործ:  

      Առաջին խմբի 6 և  2-րդ խմբի 15 զինհաշմանդամներ <<Զինծառայողների 

ապահովագրության հիմնադրամի>> շահառուներ են և հատուցումներն ստացել են: 3-

րդ խմբի 23 զինհաշմանդամների գործեր ներկայացվել են ՀՀ ՊՆ՝ միանվագ  դրամական 

օգնություն ստանալու համար: 

     Զոհված և հաշմանդամ դարձած զինծառայողների, ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված 

սոցիալական ապահովության երաշխիքներից և արտոնություններից օգտվելու 

տեղեկանքները  ՀՀ ՊՆ-ից  վարչության միջոցով փոխանցվել են շահառուներին: 



      Շարունակվում է բնակարանի կարիքավոր զոհված և հաշմանդամ դարձած 

զինծառայողների  ընտանիքների հաշվառումն ըստ  ՀՀ Կառավարության 2018 

թվականի դեկտեմբերի 6-ի N 1419-Ն որոշմամբ սահմանված կարգի:   

      2021 թվականին  հաշվառվել են    զոհված  3 զինծառայողի և  առաջին խմբի 1 

զինհաշմանդամի  ընտանիքներ։  2021թվականի դեկտեմբերի 30-ի դրությամբ   զոհված 

2 զինծառայողի և  առաջին խմբի 1զինհաշմանդամի ընտանիքներ ստացել են  

բնակարանի գնման վկայագրեր:  

     Կազմակերպվել է 2020թ.  սեպտեմբերի 27-ից Ադրբեջանի կողմից սանձազերծած 

պատերազմի հետևանքով Արցախի Հանրապետությունից տեղահանված  և ՀՀ Վայոց 

ձորի մարզում հանգրվանած  ընտանիքներին  բնակարանով, հագուստով, պարենային, 

տնտեսական, հիգիենիկ և անհրաժեշտ պարագաներով ապահովելու  գործընթացը և  

իրազեկման  ու խորհրդատվական  աշխատանքներ են տարվել ՀՀ կառավարության 

աջակցության ծրագրերի վերաբերյալ:  

      Արցախի Հանրապետությունից տեղահանված  ընտանիքներին պարենային 

աջակցություն է տրամադրվել Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեի և Հայկական 

Կարմիր Խաչի  ընկերության օժանդակությամբ: 

      ՀՀ Վայոց ձորի մարզում իրականացվել է <<Վարձատրվող հասարակական 

աշխատանքների կազմակերպման միջոցով՝ Ադրբեջանի կողմից 2020 թվականի 

սեպտեմբերի 27-ին սանձազերծած պատերազմի հետևանքով տեղահանված և 

փաստացի Հայաստանի Հանրապետությունում գտնվող Արցախի Հանրապետության 

գործազուրկ քաղաքացիների ժամանակավոր զբաղվածության ապահովման>>  11 

ծրագիր։ Ծրագրերում ընդգրկվել է Արցախի Հանրապետությունից տեղահանված 41 

գործազուրկ քաղաքացիներ, որից 1-ը՝ հաշմանդամություն ունեցող անձ: 

      Հաշամանդամություն ունեցող անձանց  և տարեցների սոցիալական խնդիրները ևս  

մարզային իշխանությունների  ուշադրության կենտրոնում են եղել:  Հայկական 

Կարմիր Խաչի ընկերության կողմից  տնային պայմաններում ինտեգրացված 

առողջապահական և սոցիալական ծառայություններ  են ստանում   տարեց  և 

հաշմանդամություն ունեցող անձինք:  

    Չնայած պատերազմի բերած սոցիալական խնդիրների լուծման 

առաջնահերթությանը՝ չեն անտեսվել մարզի սոցիալապես անապահով ընտանիքները: 

     ՀՀ Վայոց ձորի մարզպետարանի բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական 

դասակարգման <Այլ նպաստներ բյուջեից> հոդվածով նախատեսված ծախսերից   

սոցիալապես անապահով 735 քաղաքացու  տրամադրվել է դրամական օգնություն:  



     Հրատապ և անհետաձգելի կարիքները լուծելու նպատակով <Այլ նպաստներ 

բյուջեից> հոդվածով երեք միլիոն  դրամ ֆինանսական օգնություն է հատկացվել մարզի 

սոցիալապես անապահով 6 ընտանիքի: 

Աշխատանքներ են տարվել միջազգային, հասարակական, բարեգործական 

կազմակերպությունների հետ, կարիքավոր ընտանիքների համար անհրաժեշտ  

մարդասիրական օգնություն տրամադրելու  ուղղությամբ: 

 2021թվականին ՀՀ Վայոց ձորի մարզին  մարդասիրական օգնություն է տրամադրել  

<<Հայկական բարեգործական ընդհանուր միությունը>>  (ձմեռային  նոր հագուստ), որը  

տրամադրվել է  Արցախից տեղահանված, զոհված և  հաշմանդամ դարձած 

զինծառայողների, ինչպես նաև մարզի սոցիալապես անապահով ընտանիքներին: 

Մարզում ստեղծվել են միասնական սոցիալական ծառայության տարածքային 3 

կենտրոններ, և մեկ պատուհանի սկզբունքով քաղաքացիներն տրամադրվում է   

սոցիալական ապահովության, զբաղվածության, բժշկասոցիալական փորձաքննության 

և սոցիալական աջակցության ոլորտներին առնչվող ծառայություններ: 


