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I. ՍՏՈՒԳԱԹԵՐԹԻԿ 

1. Ինչ պետք է անել մինչև վերադարձը 

Վերադարձողը պետք է՝ 

• գերմանական իշխանություններից պահանջի փաստաթղթեր, որոնք կարող են անհրաժեշտ 

լինել հետագայում 

- գործող անձնագիր կամ համարժեք փաստաթուղթ, երեխաների ծննդյան 

վկայականներ, Գերմանիայում ստացած կրթության վկայականներ, հիվանդության 

պատմություններ, եթե այդպիսիք առկա են  

- արտերկրում գտնվող հայերը կարող են դիմել դեսպանատներին կամ 

հյուպատոսական հիմնարկներին նոր անձնագրի կամ հնի երկարաձգման համար  

- արտերկրում անվավեր կամ ժամկետանց անձնագրեր ունեցող հայերին 

անհետաձգելի վերադարձի անհրաժեշտության պարագայում կարող է տրվել 

ժամանակավոր միակողմանի վերադարձի վկայական 

• օդանավակայանում ստանա տեղեկատվություն ժամանման և հետագա ուղևորության 

վերաբերյալ: Shuttle Service Հայաստան, C-Մեդիա, Զվարթնոց օդանավակայանի տաքսի 

ծառայությունները (+37410771100) հասանելի են Զվարթնոց օդանավակայանի ժամանման 

սրահում և առաջարկում են փոխադրումներ Երևանում և Հայաստանի այլ մարզերում: 

• ստուգի պատվաստումների անհրաժեշտությունը (հատկապես երեխաների համար): 

Հատուկ պատվաստումներ Հայաստան մտնելու համար անհրաժեշտ չեն: Երեխաները 

կստանան  անհրաժեշտ պատվաստումները պոլիկլինիկայում անվճար: 

• գտնի ժամանակավոր կացարան 

 
2. Ինչ պետք է անել անմիջապես վերադարձից հետո 

Վերադարձողը պետք է՝ 

• գրանցվի համապատասխան մարմիններում: Այն վերադարձողները, ովքեր ունեն վավեր 

անձնագիր, Հայաստան ժամանելիս սահմանային կետերում չեն գրանցվում: Հայաստանի 

քաղաքացին Հայաստան վերադառնալուց հետո պետք է տեղեկացնի ոստիկանության 

անձնագրերի և վիզաների վարչությանը և գրանցվի նոր հասցեում, եթե արձանագրել է  

արտագաղթը այլ հասցեից: Եթե վերադարձողն ունեցել է քաղաքացիական 

փոփոխություններ արտասահմանում եղած ժամանակ (օրինակ՝ երեխաների ծնունդ և այլն), 

և չի տեղեկացրել այդ մասին համապատասխան Հայաստանի դեսպանատանը կամ 

հյուպատոսությանը, պետք է վերադառնալուց հետո թարմացնի իր տվյալները 

Քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցման գործակալությունում:  

 

• վերագրանցվի առողջության ապահովագրության և կենսաթոշակային ապահովագրության 

համակարգերում: 

 

• դիմի սոցիալական ապահովության ծառայություն: 

 

• կապվի աշխատանքի կամ բնակարանի որոնմանն աջակցող ծառայությունների հետ:  

 

• դիմի երեխաներին մանկապարտեզ, դպրոց կամ այլ կրթական հաստատություն ընդունելու 

համար: 

 

II. ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅՈՒՆ 

1. Առողջապահության համակարգը 

ա. Ընդհանուր տեղեկություն առողջապահական համակարգի վերաբերյալ 

Հայաստանում առկա է պետության կողմից երաշխավորված անվճար բուժծառայություն և 

անհատական բժշկական ապահովագրություն: Առողջապահական համակարգին, 

օրենսդրությանը (ներառյալ այն սոցիալական խմբերի և հիվանդությունների ցանկը, որոնց 

բուժումն իրականացվում է պետպատվերի շրջանակում) և բուժհաստատությունների ցանկին 
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կարելի է ծանոթանալ ՀՀ առողջապահության նախարարության պաշտոնական կայքից՝ 

www.moh.am: 

բ. Հասանելիությունը, հատկապես՝ միգրանտների համար 

• Իրավասությունը և պահանջները. Հայաստանի բոլոր քաղաքացիները, ներառյալ՝ 

վերադարձողները, ինչպես նաև փախստականներն ու ապաստան հայցողները կարող են 

օգտվել առողջապահական և ապահովագրական ծառայություններից՝ առանց 

սահմանափակումների: Եթե վերադարձած անձինք իրավասու չեն օգտվել պետության 

կողմից երաշխավորված անվճար բժշկական օգնությունից, կարող են գնել 

առողջապահության ապահովագրության պայմանագրեր: Մեկ անձի համար բժշկական 

ապահովագրության փաթեթի գինը տարբեր մասնավոր ապահովագրական 

ընկերություններում տատանվում է տարեկան $230-350 ԱՄՆ: Պահանջվում է անձնագիր 

և սոցիալական քարտ: Մանրամասների համար այցելեք՝ http://www.reso.am; 

http://www.ingoarmenia.am; http://www.nairi-insurance.am; http://armeniainsurance.am: 

• Գրանցման ընձացակարգը. Կամավոր ապահովագրության համար պետք է այցելել 

մասնավոր ապահովագրական ընկերություններ: 

• Անհրաժեշտ փաստաթղթեր. ապահովագրողի անձնագիրը (եթե գործատուն է 

ապահովում է հիվանդին); ապահովագրված անձի անձնագիրը, ընտրված փաթեթը և 

ընտրված բժշկական կենտրոնի անունը: 

գ. Օգուտներ  

Կախված է ընտրված պլանից՝ ամբուլատոր, կանխարգելիչ տարեկան ստուգումներ,  

ատամնաբուժություն, հիվանդանոց, դեղորայքի ձեռք բերում: 

դ. Արժեքը 

Անհատական կամավոր ապահովագրության դեպքում հիվանդը վճարում է 

ապահովագրության ամբողջ գումարը:   

2. Բուժումը, դեղորայքի հասանելիությունը և գները 

ա. Առողջապահական հիմնարկներ և բժիշկներ   
Հայաստանի Հանրապետության առողջապահական համակարգին, օրենսդրությանը (ներառյալ 

այն սոցիալական խմբերի և հիվանդությունների ցանկը, որոնց բուժումն իրականացվում է 

պետպատվերի շրջանակում) և բուժհաստատությունների ցանկին կարելի է ծանոթանալ ՀՀ 

առողջապահության նախարարության պաշտոնական կայքերից՝ 

http://www.moh.am/?section=static_pages/index&id=625&subID=762; 
       http://www.moh.am/?section=static_pages/index&id=235&lang=am;      

       http://www.moh.am/?section=static_pages/index&id=624&subID=839,96. 
բ. Ընդունելության ընթացակարգերը  

Վերադարձած անձն առաջին հերթին պետք է գրանցվի կամ վերագրանցվի իր բնակության 

վայրի պոլիկլինիկայում՝ առաջնային անվճար բուժսպասարկումից օգտվելու համար: 

Գրանցումն անվճար է, պետք է ներկայացնել վավեր անձնագր կամ նույնականացման քարտ: 

գ. Դեղերի առկայությունը և գները   
       Ամբուլատոր-պոլիկլինիկական բժշկական կազմակերպությունների կողմից անվճար կամ     

       արտոնյալ պայմաններով տրամադրվող դեղեր ստանալու իրավունք ունեն՝  

- 1-ին և 2-րդ խմբի հաշմանդամները. (հաշմանդամության խումբը (կարգը)) սահմանվում է 

Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության 

կողմից:  

- Հաշմանդամ երեխաները (մինչև 18 տարեկան) 

- հայրենական պատերազմի վետերաններ և նրանց հավասարեցված անձինք 

- առանց ծնողական խնամքի մնացած երեխաներ, ինչպես նաև միակողմանի ծնողազուրկ 

երեխաները (մինչև 18 տարեկան) 

- բազմազավակ (մինչև 18 տարեկան, չորս և ավելի անչափահաս երեխաներ ունեցող) 

ընտանիքների երեխաները  

- Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության ժամանակ, ինչպես նաև ծառայողական 

պարտականությունները կատարելիս զոհված (մահացած) զինծառայողների ընտանիքների 

անդամներ 

http://www.moh.am/
http://www.reso.am/
http://www.ingoarmenia.am/
http://www.nairi-insurance.am/
http://www.moh.am/?section=static_pages/index&id=625&subID=762
http://www.moh.am/?section=static_pages/index&id=235&lang=am
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- հաշմանդամներից բաղկացած ընտանիքների երեխաները (մինչև 18 տարեկան)  

- մինչև 7 տարեկան երեխաները 

• Բնակչության սոցիալական խմբերը, որոնց պատկանող անձանց հիվանդության դեպքում 

դեղերը տրվում են 50 տոկոս զեղչով հանդիսանում են՝ 

- 3-րդ խմբի հաշմանդամները, 

- բռնադատվածները, 

- միայնակ չաշխատող կենսաթոշակառուները, 

- միայն չաշխատող կենսաթոշակառուներից բաղկացած (այդ թվում՝ իրենց խնամքի տակ 

անչափահաս երեխա ունեցող) ընտանիքները,  

- միայնակ մայրերի երեխաները (մինչև 18 տարեկան):  

• Դեղերը 30 տոկոս զեղչով ստանում են՝ 

- չաշխատող կենսաթոշակառուները:  

• Նախապայմանները՝ 

- ուղեգիր տեղամասային պոլիկլինիկաներից,  

- անձնագիր, բացառությամբ «այն անհետաձգելի դեպքերի, որոնք չեն պահանջում շուրջօրյա 

հսկողություն, երբ հիվանդը չունի անձը հաստատող փաստաթուղթ»,  

- իսկ սոցիալապես անապահով անձինք և նրանք, ովքեր ընդգրկված են առանձին /հատուկ/ 

խմբերում պետք է ներկայացնեն անձը հաստատող փաստաթուղթ և սոցիալական 

կարգավիճակը հաստատող փաստաթղթերը:  

• Դեղորայքի ներմուծում. Եթե վերադարձած անձինք ունեն այնպիսի դեղորայքի կարիք, որը 

պետք է ներկրվի այլ երկրներից, պետք է նկատի ունենալ հետևյալը՝ 

- Հայաստան ժամանող ֆիզիկական անձն իրավունք ունի անձնական օգտագործման համար 

ներմուծելու 10-ական անվանում դեղ, յուրաքանչյուրից երեքական սպառողական փաթեթ, 

եթե փաստաթղթերով հիմնավորված չէ բուժման կուրսի համար անհրաժեշտ ավելի մեծ 

քանակը:  

- գրանցման հավաստագիր, որ նշված դեղն առկա չէ և գրանցված չէ Հայաստանի 

Հանրապետությունում  

- արտասահմանյան բժշկի կողմից տրված հավաստագիր, որ նշված դեղերն անհրաժեշտ են 

իր բուժման համար   

 

III. ԱՇԽԱՏԱՇՈՒԿԱ ԵՎ ԶԲԱՂՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ 

1. Իրավիճակը 

ա. Աշխատուժ 

Հայաստանում գործազրկության մակարդակը 18,1 % է: Ավելին, յուրաքանչյուր երկրորդ 

գործազուրկը զբաղված չէ ավելի քան 1 տարի:  

Զբաղվածության հիմնական ցուցանիշները Հայաստանում 

 

Ցուցանիշները 
Չափման 

միավոր 
2015 2016 

Աշխատուժի քանակը հազար 

մարդ 
1325.1 1084.8 

Զբաղվածներ - -.. - - 1105.4 1004.4 

Գործազուրկներ - -.. - - 76.7 80.4 

Գործազուրկների քանակն ըստ նրանց 

կրթության՝ 

բարձրագույն 

միջնակարգ մասնագիտական 

 

- -.. - - 

- -.. - - 

 

10.1 

14.5 

9.7 

14.3 

Գործազուրկների քանակն ըստ նրանց 

տարիքի՝ 

30-ից ցածր 

31-54 տարեկան 

 

- -.. - - 

- -.. - - 

- -.. - - 

 

19.0 

46.2 

11.3 

 

19.2 

48.1 

13.1 
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55-ից բարձր 

Գործազրկության մակարդակը % 16.6 18.1 

Տղամարդ % 14.5 18.5 

Կին % 18.7 17.7 

Աղբյուրը՝ www.armstat.am  

 

    բ. Միջին եկամուտը 

 2017 թվականի առաջին քառորդում միջին ամսական աշխատավարձը Հայաստանում նվազել 

է մինչև 183,643 դրամ 2017 թվականի առաջին քառորդի 194,779 դրամի փոխարեն: 

Հայաստանում   միջին ամսական աշխատավարձը եղել է 88991.57 դրամ 2000-ից մինչև 2017 

թվականը: 2016 թվականի չորրորդ քառորդում այն հասել է առավելագույն մակարդակի՝ 

194,779 դրամ և եղել է ռեկորդային ցածր՝ 19,475 դրամ, 2000 թվականին:  

Աշխատավարձերի մասին տեղեկատվությունը տրամադրվում է ՀՀ Ֆինանսների 

նախարարության կողմից: 

     գ. Գործազրկության մակարդակը  

   Գործազրկության մակարդակը Հայաստանում 2016 թվականի չորրորդ քառորդում նվազել է և 

հասել է 17.4 տոկոսի նախորդ ժամանակահատվածի 19.5-ի փոխարեն: Գործազուրկների 

քանակն նվազել է 41.1 հազարով և հասել է 212.3 հազարի, մինչդեռ զբաղվածների քանակը 

նվազել է 37.7 հազարով և հասել է 1009.1 հազարի: Աշխատուժի մասնակցության մակարդակը 

նվազել է և դարձել է 60.7 տոկոս նախորդ 61.8 –ի փոխարեն:   

2. Աշխատանք գտնելու աջակցություն 

ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության Զբաղվածության պետական 

գործակալությունն իրականացնում է զբաղվածության պետական ծրագրերը, որոնց 

նպատակն է ապահովել աշխատանք փնտրողների կայուն զբաղվածությունը և առկա 

աշխատուժի արդյունավետ օգտագործումը: Ծրագրերին կարելի է ծանոթանալ 

զբաղվածության պետական գործակալության պաշտոնական կայքէջից՝ www.employment.am. 

Հայաստանում կան մի շարք մասնավոր զբաղվածության գործակալություններ, որոնց 

հայտարարություններին կարելի է ծանոթանալ հետևյալ հղումներով՝ 

- Workplaces in banking system 

- The Career center 

- JobFinder 

- Vacancy.am 

- job.am 

3. Աջակցություն գործազուրկներին  

ա. ընդհանուր տեղեկություններ 
Հայաստանում առկա են զբաղվածության կարգավորման պետական ծրագրեր, որոնց 

մանրամասն նկարագրությունն առկա է Զբաղվածության պետական գործակալության 

կայքում՝ http://employment.am  

• Պետական ծրագրերը ներառում են՝  

- մասնագիտական դասընթացներ 

- գործազուրկին այլ վայրում աշխատանքի տեղավորման աջակցության տրամադրում 

- գործատուին աշխատավարձի մասնակի և հաշմանդամություն ունեցող անձին 

ուղեկցողի համար աշխատավարձի փոխհատուցման տրամադրում 

- աշխատանքային փորձ ձեռք բերելու համար գործազուրկներին աջակցության 

տրամադրում 

- փոքր ձեռնարկատիրական գործունեության աջակցության տրամադրում 

- սեզոնային զբաղվածության խթանման միջոցով գյուղացիական տնտեսությանն 

աջակցության տրամադրում 

բ. Հասանելիությունը վերադարձողների համար 

• Իրավասությունը և պահանջները  

Պետական ծրագրերի շահառուներն են՝ 

- գործազուրկները 

http://www.employment.am/
http://www.banks.am/
http://www.careercenter.am/
http://www.jobfinder.am/default.aspx
http://vacancy.am/index.php?lang=hy
http://job.am/
http://employment.am/
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- հաշմանդամները   

- երկարամյա ծառայության և արտոնյալ թոշակառուները 

- վերադարձող միգրանտները հանդիսանում են աշխատաշուկայում անմրցունակ 

անձինք և կարող են օգտվել պետական ծրագրերից 

• Գրանցման գործընթացը՝ վերադարձողները կարող են գրանցվել Զբաղվածության 

պետական գործակալության 51 գրասենյակներից մեկում և ներգրավվել 

համապատասխան պետական ծրագրում (հասցեներն առկա են http://employment.am 

կայքում)  

• Անհրաժեշտ փաստաթղթեր՝ անձնագիր կամ անձը հաստատող վավեր փաստաթուղթ 

գ. Արտոնություններ և ծախսեր 

     Առկա չէ 

4. Հետագա կրթության հնարավորություն և մասնագիտական դասընթացներ  

Մասնագիտական դասընթացների կազմակերպումը Զբաղվածության պետական 

գործակալության ծրագրերից է: Տեղեկատվությունն առկա է http://employment.am կայքում: 

 

IV ԲՆԱԿԱՐԱՆԱՅԻՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ 

1. Իրավիճակը 

ա. Միջին վարձավճարը, կոմունալ ծախսերը (էլեկտրաէներգիա, ջուր և այլն)  

Եթե վերադարձողների ֆինանսական վիճակը թույլ չի տալիս սեփական բնակարան գնել, 

Երևանում բնակարան վարձելու նվազագույն շուկայական գինը 150 ԱՄՆ դոլար է, իսկ 

մարզերում՝ 100 ԱՄՆ դոլար: Հանրային ծառայությունների սակագներին կարելի է 

ծանոթանալ Հայաստանի Հանրապետության Հանրային ծառայությունները կարգավորող 

հանձնաժողովի պաշտոնական կայքից՝ http://www.psrc.am/am  

 բ. Պահանջարկ և առաջարկ 

Վարձու բնակարանների առաջարկը բարձր է: Անշարժ գույքի գործակալությունների կայքեր՝  

www.myrealty.am; www.akcern.am;  www.elate.am  

գ. Կացարաններ վերադարձողների համար 

     առկա չէ 

2. Կացարան գտնելու հնարավորությունները 

Կան ժամանակավոր կացարաններ անօթևանների, հաշմանդամների, ծերերի համար: 

Կացարան գտնելու հարցում աջակցություն ստանալու համար պետք է դիմել Աշխատանքի և 

սոցիալական հարցերի նախարարություն (http://www.mlsa.am): Պետք է նկատի ունենալ, որ 

բյուջեն և տեղերը սահմանափակ են: 

3. Սոցիալական դրամաշնորհներ կացարանի համար 

Ներկայումս, վերադարձողներին կացարանով ապահովելու պետական ծրագրեր չկան: 

 

V. ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԲԱՐԵԿԵՑՈՒԹՅՈՒՆ 

1. Սոցիալական ապահովության համակարգը 

ա.Ընդհանուր տեղեկություններ 

Հայաստանի սոցիալական պաշտպանության համակարգը ներկայումս ներառում է`  

• Պետական սոցիալական աջակցության ծրագրեր, ինչպիսիք են ընտանեկան 

նպաստները, հաշմանդամության, ծերության և այլ սոցիալական թոշակները և երեխայի 

նպաստը /մինչև 2 տարեկան/ 

• Սոցիալական աջակցության ծրագրեր հաշմանդամների, վետերանների և երեխաների, 

մասնավորապես բժշկական և սոցիալական վերականգնողական ծրագրեր, տնային 

սոցիալական ծառայություններ ծերերի և հաշմանդամների համար, ծերանոցներ, 

մանկատներ և գիշերօթիկ դպրոցներ 

http://employment.am/
http://employment.am/
http://www.psrc.am/am
http://www.akcern.am/
http://www.elate.am/
http://www.mlsa.am/
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• Պետական սոցիալական ապահովագրական ծրագրեր` բաղկացած ծերության և 

հաշմանդամության թոշակներից, ինչպես նաև ժամանակավոր հաշմանդամության և 

հղիության նպաստներ 

• Նպաստների մասին մանրամասն տեղեկությունները և համապատասխան բաժինների և 

վարչությունների կոնտակտային տվյալներն առկա են ՀՀ Աշխատանքի և սոցիալական 

հարցերի նախարարության կայքում՝ www.mss.am: 

բ. Հասանելիությունը վերադարձողների համար  

• Իրավասությունը և պահանջները՝ ՀՀ բոլոր քաղաքացիներն իրավասու են օգտվելու 

սոցիալական ապահովության համակարգից 

• Հաշվառման գործընթացը՝ վերադարձողները կարող են այցելել Սոցիալական 

ապահովության պետական ծառայության 51 (10-ը Երևանում և 41-ը մարզերում) 

գրասենյակներից որևէ մեկը կամ դիմել առցանց հետևյալ հղումով՝ 

http://www.ssss.am/arm/e-reception/send-application/ 

• Անհրաժեշտ փաստաթղթեր՝ անձնագիր կամ անձը հաստատող վավեր փաստաթուղթ 

գ. Ծախսեր  

առկա չէ 

դ. Օգուտներ 

Մանրամասների համար այցելել՝ www.ssss.am կայքը  

2. Թոշակային համակարգը 

ա. Ընդհանուր տեղեկություններ  

Հայաստանում կենսաթոշակային տարիքը 63 տարեկանն է, իսկ սոցիալական կենսաթոշակի 

համար՝ 65 տարեկանն է (ավելի ցածր այն անձանց համար, որոնք աշխատել են 

առանձնապես ծանր կամ վնասակար պայմաններում): 

Պետական կենսաթոշակային համակարգի հիմքում ընկած է պարտադիր սոցիալական  

ապահովագրության վճարների գանձումը և դրանք մտնում են աշխատանքային 

/ապահովագրական/ թոշակների համակարգում, որը  ներառում է՝ 

1) Ծերության թոշակ 

2) Երկարամյա ծառայության աշխատանքային կենսաթոշակներ 

3) Հաշմանդամության թոշակ 

4) Ընտանիքի կերակրողին կորցրածների թոշակ 

բ. Հասանելիությունը վերադարձողների համար  

• Իրավասություն/պահանջներ՝ Հայաստանում կենսաթոշակ ստանալու համար 

վերադարձած անձինք պետք է համապատասխանեն օրենքով սահմանված 

պահանջներին և պետք է ունենան բնակության գրանցված վայր, այսինքն՝ հասցե 

Հայաստանի Հանրապետությունում: Կենսաթոշակների համար դիմումներն 

ընդունվում են Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության 

սոցիալական ապահովության պետական ծառայության կողմից (www.ssss.am)   
• Գրանցում՝ Դուք կարող եք ծանոթանալ կենսաթոշակի տեսակներին, նրանց 

հաշվարկին, նշանակմանը և անհրաժեշտ փաստաթղթերին հետևյալ կայքէջում՝ 

http://www.ssss.am/arm/pensions-system/pension-security: Կենսաթոշակի հաշվիչի 

միջոցով կարող եք մուտքագրել Ձեր աշխատանքային ստաժը, հաշմանդամության 

դեպքում նաև կարգը, և տեսնել Ձեր կենսաթոշակի չափը:   

• Անհրաժեշտ փաստաթղթեր՝ անձնագիր կամ անձը հաստատող վավեր 

փաստաթուղթ 

գ. Ծախսեր 

Առկա չէ 

դ. Օգուտներ  

Կենսաթոշակի տեսակներին, նրանց հաշվարկին, նշանակմանը և անհրաժեշտ 

փաստաթղթերին կարելի է ծանոթանալ հետևյալ կայքէջում՝ 

http://www.ssss.am/arm/pensions-system/pension-security:  

  

http://www.mss.am/
http://www.ssss.am/
http://www.ssss.am/arm/pensions-system/pension-security
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3. Խոցելի խմբեր  

ա. Ընդհանուր տեղեկություն խոցելի խմբերի վերաբերյալ  

ՀՀ Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությունն իրականացնում է ծրագրեր, 

որոնք աջակցում են հետևյալ խոցելի խմբերին՝ հաշմանդամներ, ծերեր, թոշակառուներ, 

որբեր, թրաֆիքինգի զոհեր, կանայք և երեխաներ: Ծառայություններից կարելի է օգտվել 

Սոցիալական ապահովության պետական ծառայության 51 գրասենյակների միջոցով: 

Պետական ծրագրերին կարելի է ծանոթանալ հետևյալ կայքից՝ http://www.mlsa.am. 

Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության բժշկասոցիալական 

փորձաքննության գործակալությունը (http://www.hhbsp.am) մատուցում է ծառայություններ 

բժշկասոցիալական փորձաքննության բնագավառում` հանդես գալով Հայաստանի 

Հանրապետության անունից: Գործակալությունն անձին ճանաչում է հաշմանդամ, 

սահմանում է հաշմանդամության խումբը, պատճառական կապը, տևողությունը և 

վաղեմության ժամկետը, որոշում է սոցիալական պաշտպանության անհրաժեշտ ձևերը, 

որոշում է հաշմանդամի աշխատանքի պայմանները, բնույթը, տալիս է երաշխավորագիր 

հաշմանդամին համապատասխան աշխատանք կատարելու վերաբերյալ: 

բ. Աջակցություն խոցելի խմբերին  

Գրանցման և աջակցության համար պետք է ներկայանալ Սոցիալական ապահովության 

պետական ծառայություն՝ ներկայացնելով անձնագիր կամ անձը հաստատող վավեր 

փաստաթուղթ: Առողջապահական խնդիրների դեպքում կարելի է դիմել Առողջապահության 

նախարարություն: Թրաֆիքինգի զոհերն աջակցություն են ստանում Աշխատանքի և 

սոցիալական հարցերի նախարարության կողմից և կարող են օգտվել անվճար 

բուժսպասարկումից:  

 

VI. ԿՐԹԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ 

1. Կրթական համակարգը 

Ընդհանուր տեղեկություններ համակարգի վերաբերյալ՝ 

Կրթական մակարդակ Տարիք 

Մանկական խնամք/մսուր 0-3 

Մանկապարտեզ 3-6 

Տարրական մակարդակ 

Տարրական դպրոց 6-10 

Միջնակարգ մակարդակ 

Հիմնական դպրոց 10-15 

Ավագ դպրոց և միջնակարգ 

ուսումնական հաստատություններ 
5-18 

Բարձրագույն կրթություն  

Ինստիտուտ, համալսարան և այլն from 18 

 

• Նախադպրոցական հաստատությունները (տարվա ընթացքում 10 ամսից ոչ պակաս աշխատող) 

ապահովում են 1 տարեկանից մինչև 6 տարեկան երեխաների խնամքը, դաստիարակությունը և 

ուսուցումը: 

• Հանրակրթական դպրոցներ են համարվում տարրական, հիմնական, ավագ և միջնակարգ 

ուսումնական հաստատությունները և վարժարանները, որոնք իրականացնում են 

հանրակրթական ծրագրեր: 

• Քոլեջները հաշվառված են միջին մասնագիտական ուսումնական հաստատությունների 

ընդհանուր թվում և մասնագետների պատրաստումն իրականացվում է միջին մասնագիտական 

կրթական ծրագրով, ինչպես նաև հանրակրթական և արհեստագործական կրթական 

ծրագրերով: Մանրամասն տեղեկությունների համար այցելեք՝ http://www.mkuzak.am:  

http://www.mlsa.am/
http://www.hhbsp.am/
http://www.mkuzak.am/
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• Հայաստանում բարձրագույն մասնագիտական կրթություն կարելի է ստանալ պետական և 

մասնավոր բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում /ԲՈՒՀ/` վճարովի և անվճար 

հիմունքներով՝ բակալավրիատ և մագիստրատուրա: 

2. Գրանցման ըթացակարգերը վերադարձողների համար 

Վերադարձող աշակերտների կամ ուսանողների համար հատուկ պահանջվող փաստաթղթեր չկան: 

Մեկ այլ դպրոց կամ համալսարան ընդունվելու համար նրանք պետք է ներկայացնեն 

փաստաթուղթ, որը վկայում է, որ աշակերտը կամ ուսանողը տեղափոխվել է դպրոցի կամ 

համալսարանի հաջորդ դասարան կամ կուրս: Հայերենի համապատասխան իմացությունը 

հասարակությունում միգրանտների վերաինտեգրման կարևոր նախապայմաններից մեկն է: ՀՀ 

Կըրթության և գիտության նախարարությունը, ըստ պահանջի, կարող է տեղեկատվություն 

տրամադրել հայերենի առկա դասընթացների վերաբերյալ կամ, անհրաժեշտության դեպքում, օգնել 

հատուկ խմբերի համար այդպիսի դասընթացներ կազմակերպելու հարցում:  

3. Վարձեր, վարկեր և կրթաթոշակներ 

ա. Ընդհանուր տեղեկություն ուսման վարձի վերաբերյալ 

Պետական և ոչ պետական բուհերի ուսման վարձերը տարբերվում են և դրանց չափը հիմնականում 

կախված է տվյալ ֆակուլտետի «պահանջարկից»: Ուսման վարձի չափը սկսվում է տարեկան 400 

դոլարից: 

բ.Ուսման վարձը վճարելու համար վարկերից և թոշակներից օգտվելու պայմանները 

Որոշ մասնավոր բանկեր սկսել են ուսումնական վարկեր տրամադրել ուսանողներին` տարեկան 

15% միջին տոկոսադրույքով: Այս տեսակի վարկերի ամենաերկար ժամանակահատվածը 1 տարի է, 

իսկ գումարի չափը` 1000 ԱՄՆ դոլար: 6-18 տարեկան երեխաների կրթությունը, ներառյալ՝  

կրթաօժանդակ ծառայությունների մատուցումը, իրականացվում է պետության կողմից:  Անվճար 

բարձրագույն կրթություն ուսանողները կարող են ստանալ մրցակցային հիմունքներով՝ կախված 

ընդունելության քննությունների միավորներից: Պետությունն ուսանողական նպաստի ձևով ուսման 

վճարի մասնակի փոխհատուցում է տրամադրում  յուրաքանչյուր տարի Հայաստանի 

Հանրապետության կրթության և գիտության նախարարության կողմից սահմանված ուսանողի 

միջին որակական գնահատականի նվազագույն շեմը հաղթահարած և  ընտանիքների 

անապահովության գնահատման համակարգում հաշվառված ընտանիքների անդամ հանդիսացող 

ուսանողներին` ուսման վճարի 50-ից 100 տոկոսի չափով:  

4. Արտասահմանյան դիպլոմների ստուգումը և հաստատումը  

• Ստուգումը և հաստատումը իրականացվում է ՀՀ Ակադեմիական փոխճանաչման և 

շարժունակության ազգային տեղեկատվական կենտրոնի կողմից (Հասցե`Հայաստան, 

Երևան 0002, Ամիրյան փ. 27; Հեռ/ֆաքս. (+374 10) 53 09 04; Էլ. փոստ՝info@armenic.am) 

• Գործակալությունը տալիս է ընդունման վկայական 

• Անհրաժեշտ փաստաթղթերն են՝ վերջնական թեզը, դիպլոմը /բնօրինակը վավերացված 

պատճենի հետ/, հետազոտական աշխատանքների ցանկը, անձնագիրը:  

 

VII. ԱՋԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ ՎԵՐԱԴԱՐՁՈՂՆԵՐԻՆ 

1. Վերաինտեգրման ծրագրեր 

• 2012 թվականից Միգրացիոն պետական ծառայությունն (ՄՊԾ) իրականացնում է մի ծրագիր, 

որի նպատակն է արտերկրից Հայաստան վերադարձած հայերի արդյունավետ 

վերաինտեգրմանը նպաստող պայմանների ստեղծումը: Վերաինտեգրման ծրագրերի 

շրջանակներում աջակցությունն իրականացվում է երկու ուղղություններով՝ խորհրդատվություն 

և ծառայությունների մատուցում: Միգրանտները և ռեմիգրանտները կարող են ստանալ 

անհրաժեշտ տեղեկատվություն զանգահարելով Միգրացիոն պետական ծառայության Թեժ գիծ՝ 

(+374) 1026-41-63 կամ այցելելով www.smsmta.am կայքը:  

• Միգրացիոն պետական ծառայության կառուցվածքում գործող Վերաինտեգրման ուղղորդման 

կենտրոնը (ՎՈւԿ) վերադարձած անձանց գրանցում և պաշտոնապես ուղղորդում է պետական 

ծառայություններին և զբաղվածության ծրագրերին (Հասցեն՝ Երևան, Հր. Քոչար 4; hեռախոս՝ +374 

(0)10 22 49 25; կայքէջ՝ http://www.smsmta.am; էլ-փոստ՝ externalrelations.sms@gmail.com): 

• Վերադարձող միգրանտների վերաինտեգրմանն ուղղված ծրագրեր և նախաձեռնություններ են 

իրականացնում հետևյալ միջազգային և հասարակական կազմակերպությունները՝  

http://www.smsmta.am/
mailto:externalrelations.sms@gmail.com
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- Առաքելություն Հայաստան 

- Հայկական Կարմիր խաչի ընկերություն 

- Միգրացիայի միջազգային կազմակերպություն 

- Հայկական կարիտաս  

- Ներգաղթի և ինտեգրման ֆրանսիական գրասենյակ  

- Ֆրանս-հայկական զարգացման հիմնադրամ  

• Մանրամասների համար տես «Հայաստան վերադարձած անձանց վերաինտեգրման 

ուղղորդման ուղեցույցը» հետևյալ կայքէջերում՝ 

http://publications.iom.int/bookstore/index.php?main_page=product_info&cPath=47&products_id=1239 

 և http://publications.iom.int/bookstore/index.php?main_page=product_info&cPath=47&products_id=1240  

2. Եկամուտ ստեղծող գործունեություն սկսելու աջակցություն 

ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության (ԱՍՀՆ) Զբաղվածության պետական 

գործակալության (ԶՊԳ) համակարգում գործող միգրացիոն ռեսուրս կենտրոնները մատուցում են 

վերաինտեգրման ծառայություններ վերադարձող միգրանտներին և խորհրդատվական 

ծառայություններ՝ պոտենցիալ միգրանտներին աշխատանքի տեղավորման և պետական 

ծրագրերում ընդգրկվելու համար (www.employment.am):  

  

VIII. ԿՈՆՏԱԿՏԱՅԻՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐ ԵՎ ՕԳՏԱԿԱՐ ՀՂՈՒՄՆԵՐ  

1. Միջազգային, ոչ կառավարական, բարեգործական կազմակերպություններ 

Միգրացիայի միջազգային կազմակերպություն  

Հայաստանի առաքելություն 

Երևան, Պետրոս Ադամյան 14 

Հեռախոս՝ 374 10 585692  

www.iom.int/Armenia  

«Առաքելություն Հայաստան» ԲՀԿ  

 Երևան, Գարեգին Նժդեհի 42  

Հեռախոս՝ (+374 10) 444792, 444793, 444761   

http://www.mission.am;  

Էլեկտրոնային հասցեն՝ org@ngo.mission.am  

 

 

 

 

 

«Վերադարձ Հայաստան» հիմնադրամ  

Հանրապետության 37  

Հեռախոս՝ 374 60 464660 

contact@repatarmenia.org 

http://repatarmenia.org/eng  

Հայկական Կարիտասի գլխամասային 

գրասենյակ  

 Գյումրի, Վազգեն Սարգսյան 8, նրբանցք 3 

Հեռախոս՝ +374 312 57201  

Երևան, Չայկովսկու 34, բն.23  

Հեռախոս՝ +374 10 56 57 66 caritas@cararm.am 

www.caritasarm.am; 

http://www.reintegratiգncaritas.be/en/cգuntry-

informatiգn/asia/armenia.html  

 Հայկական Կարմիր խաչի ընկերություն  

Երևան, Պարոնյան 21/1,  

Հեռախոս՝ (+374 10) 583630  

Էլ. փոստ՝ redcross@redcross.am  

Կայք՝ www.redcross.am  

 

 

 

 

 

 

 

2. Համապատասխան ծառայություններ   

ՀՀ օրենսդրությանը կարելի է ծանոթանալ Հայաստանի իրավական տեղեկատվական 

համակարգից՝  www.laws.am:  

ՀՀ բանկային համակարգի և տարադրամի փոխանակման մասին տեղեկատվություն կարելի է 

ստանալ հետևյալ կայքերից՝ www.cba.am; www.banks.am: 

Զբաղվածության գրասենյակների մասին տեղեկատվությունն առկա է հետևյալ կայքում՝ 

www.employment.am 

Սոցիալական նպաստների և թոշակների վերաբերյալ տեղեկատվությունն առկա է հետևյալ 

կայքերում՝ http://www.mlsa.am; և http://www.ssss.am  

 

http://publications.iom.int/bookstore/index.php?main_page=product_info&cPath=47&products_id=1240
http://www.employment.am/
http://www.mission.am/
mailto:redcross@redcross.am
http://www.laws.am/
http://www.cba.am/
http://www.banks.am/
http://employment.am/
http://www.mlsa.am/
http://www.ssss.am/
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3. Աշխատանքի և կացարանի որոնման ծառայություններ 

 

ՀՀ Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի 

նախարարության Զբաղվածության պետական 

գործակալություն 

Երևան, Ուլնեցու 68 

Հեռ.՝ +374 10 280619 

Թեժ գիծ՝ +374 (0) 80 00 10 20 

Contact: info@employment.am 

Website: www.employment.am 

 

ՀՀ Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի 

նախարարության Սոցիալական 

ապահովության պետական ծառայություն 

Երևան, Նալբանդյան13  

Հեռ.՝ +374 10 511414, 511414 (անվճար)  

Ֆաքս՝ +374 010 521594 

Contact: info@sif.am 

Website: www.ssss.am  

 Հայաստանի գործատուների 

հանրապետական միություն  

Երևան, Մովսես Խորենացի 26ա  

Հեռախոս՝ +37410 527 421 ruea@employers.am  

Կայք՝ www.employers.am   

 

Բիզնեսի աջակցման կենտրոն  

Երևան, Եկմալյան 6, «Բիզնես պալե» 

կենտրոն, 2-րդ հարկ  

Հեռախոս՝ (+374 10) 57 47 78,  

bsc@bsc.am, marketing@bsc.am  

Կայք՝ http://www.bsc.am  

 «ՏԱՆԺԵՌ» կադրային գործակալություն  

Հասցե՝ Կասյան 7, 2-րդ մուտք, բն. 11, Երևան  

Հեռախոս՝ (+37410) 27-53-10, (+37460) 529-529; 

(+37491) 29-18-92  

Էլ. հասցե՝ tanger@tanger.am  

http://www.employers.am/Firms.aspx?UniգnId=3

0&lang=arm   

 

«ԱՄՔՈՐ» (միավորված մեթոդիստների 

օգնության կոմիտե), հայկական մասնաճյուղ 

Կարապետ Ուլնեցի 14, Երևան, Հայաստան 

UMCOR թրաֆիքինգի թեժ գիծ՝ 0-800-50-558 

Հեռախոս՝ +374 (10) 24 81 41, 28 29 77 

Հեռապատճեն՝ +374 (10) 24 92 15  

Էլ: հասցե՝ umcor@umcor.am  

Կայք՝ http://www.umcor.am  

 

4. Առողջապահական հաստատություններ  

 

ՀՀ Առողջապահության նախարարություն 

Երևան 0010, Կառավարության շենք 3, 

Հանրապետության հրապարակ 

Թեժ գիծ՝  +374 10 52 88 72 

Կայք՝ www.moh.am 

 

ՀՀ Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի 

նախարարության բժշկասոցիալական 

փորձաքննության գործակալություն 

Երևան 0047, Արմենակյան 129, Նորք-Մարաշ  

Հեռ.՝ 374 10 650601 

Էլ. հասցե՝ info@hhbsp.am 

Կայք՝ http://www.hhbsp.am 

 

 

 

Պրոֆեսր Միքայելյանի անվան 

վիրաբուժության ինստիտուտ 

Երևան, Հասրաթյան փ. 9 

Տնօրեն՝ Ա. Թամազյան 

Ընդունարան՝ +374-10-281990 

Կայք՝ http://www.surgery.am 

«Նաիրի բժշկական կենտրոն» ՓԲԸ 

Երևան, Պարոնյան 21 

Տնօրեն՝ Ն. Մամիկոնյան 

Ընդունարան՝ +374-10-537500 

Կայք՝ http://www.nairimed.am 

 

mailto:gorc@mail.ru
http://employment.am/
mailto:info@sif.am
http://www.ssss.am/
mailto:ruea@employers.am
http://www.employers.am/
mailto:tanger@tanger.am
http://www.employers.am/Firms.aspx?UniգnId=30&lang=arm
http://www.employers.am/Firms.aspx?UniգnId=30&lang=arm
mailto:umcor@umcor.am
http://www.moh.am/
mailto:info@hhbsp.am
http://www.hhbsp.am/
callto:+37410281990
http://www.surgery.am/
http://www.nairimed.am/

