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ՕՕՕՕ ՐՐՐՐ ԵԵԵԵ ՆՆՆՆ ՔՔՔՔ ԸԸԸԸ 
  

Ընդունված է Ազգային ժողովի կողմից  
27 հոկտեմբերի 1998 թ. 

  
ԶԻՆԾԱՌԱՅՈՂՆԵՐԻԶԻՆԾԱՌԱՅՈՂՆԵՐԻԶԻՆԾԱՌԱՅՈՂՆԵՐԻԶԻՆԾԱՌԱՅՈՂՆԵՐԻ ԵՎԵՎԵՎԵՎ ՆՐԱՆՑՆՐԱՆՑՆՐԱՆՑՆՐԱՆՑ ԸՆՏԱՆԻՔՆԵՐԻԸՆՏԱՆԻՔՆԵՐԻԸՆՏԱՆԻՔՆԵՐԻԸՆՏԱՆԻՔՆԵՐԻ ԱՆԴԱՄՆԵՐԻԱՆԴԱՄՆԵՐԻԱՆԴԱՄՆԵՐԻԱՆԴԱՄՆԵՐԻ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ 

ԱՊԱՀՈՎՈՒԹՅԱՆԱՊԱՀՈՎՈՒԹՅԱՆԱՊԱՀՈՎՈՒԹՅԱՆԱՊԱՀՈՎՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆՄԱՍԻՆՄԱՍԻՆՄԱՍԻՆ 
  
Սույն օրենքը սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության զինծառայողների և 

նրանց ընտանիքների անդամների կենսաթոշակային ապահովության և սոցիալական 
պաշտպանության իրավական, տնտեսական և կազմակերպական դրույթները: 

  
ԳԳԳԳ ԼԼԼԼ ՈՒՈՒՈՒՈՒ ԽԽԽԽ  1 

  
ԸՆԴՀԱՆՈՒՐԸՆԴՀԱՆՈՒՐԸՆԴՀԱՆՈՒՐԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐԴՐՈՒՅԹՆԵՐԴՐՈՒՅԹՆԵՐԴՐՈՒՅԹՆԵՐ 

  
ՀոդվածՀոդվածՀոդվածՀոդված 1. ԶինծառայողներիԶինծառայողներիԶինծառայողներիԶինծառայողների ևևևև նրանցնրանցնրանցնրանց ընտանիքներիընտանիքներիընտանիքներիընտանիքների անդամներիանդամներիանդամներիանդամների 

սոցիալականսոցիալականսոցիալականսոցիալական ապահովությանապահովությանապահովությանապահովության մասինմասինմասինմասին օրենսդրությունըօրենսդրությունըօրենսդրությունըօրենսդրությունը 
  
Զինծառայողների և նրանց ընտանիքների անդամների սոցիալական 

ապահովության հարցերը կարգավորվում են Հայաստանի Հանրապետության 
Սահմանադրությամբ, սույն օրենքով, Հայաստանի Հանրապետության միջազգային 
պայմանագրերով, օրենսդրական և ենթաօրենսդրական այլ ակտերով: 

  
ՀոդվածՀոդվածՀոդվածՀոդված 2. «ԶինծառայողԶինծառայողԶինծառայողԶինծառայող» հասկացությունըհասկացությունըհասկացությունըհասկացությունը 

  
Սույն օրենքի համաձայն` զինծառայող են համարվում Հայաստանի 

Հանրապետության պաշտպանության, ներքին գործերի, ազգային անվտանգության 
հանրապետական գործադիր մարմինների (այսուհետ` համապատասխան 
մարմիններ) համակարգի հրամանատարական և շարքային անձնակազմի 
ծառայողները: 

(2-րդրդրդրդ հոդվածըհոդվածըհոդվածըհոդվածը փոփփոփփոփփոփ. 08.07.05 ՀՕՀՕՀՕՀՕ-173-ՆՆՆՆ, 22.12.10 ՀՕՀՕՀՕՀՕ-248-ՆՆՆՆ) 
  
  
ՀոդվածՀոդվածՀոդվածՀոդված 3. ԶինծառայողներիԶինծառայողներիԶինծառայողներիԶինծառայողներինննն հավասարեցվածհավասարեցվածհավասարեցվածհավասարեցված անձինքանձինքանձինքանձինք 

  
Զինծառայողներին հավասարեցված անձինք են` 
ա) վարժական հավաքների կանչված զինապարտները, նրանց վրա տարածվում 

են սույն օրենքի 31, 33 (չորրորդ մաս), 34 (չորրորդ մաս), 35, 36 (առաջին մաս), 38, 39, 
40 հոդվածներով նախատեսված դրույթները. 



բ) Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության մարտական 
գործողությունների մասնակիցները, նրանց վրա տարածվում են սույն օրենքի 29 
(երրորդ մաս), 33 (երկրորդ, երրորդ և չորրորդ մաս), 34 (չորրորդ մաս), 37 (երրորդ 
մասի «ա» կետ), 38, 39, 40 հոդվածներով նախատեսված դրույթները. 

գ) Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության 
քրեակատարողական ծառայողները, որոնց վրա տարածվում են սույն օրենքով 
նախատեսված դրույթները, և հարկադիր կատարողները, որոնց վրա տարածվում են 
սույն օրենքի 38 հոդվածով նախատեսված դրույթները. 

դ) (կետնկետնկետնկետն ուժըուժըուժըուժը կորցրելկորցրելկորցրելկորցրել էէէէ 02.11.07 ՀՕՀՕՀՕՀՕ-250-ՆՆՆՆ) 
ե) պաշտպանության հանրապետական գործադիր մարմնում, Հայաստանի 

Հանրապետության արդարադատության նախարարության քրեակատարողական 
ծառայությունում և Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանությունում 
քաղաքացիական հատուկ ծառայության պաշտոններ զբաղեցնող կամ 
քաղաքացիական հատուկ ծառայության կադրերի ռեզերվում գրանցված անձինք՝ 
նրանց վրա տարածվում են սույն օրենքի 30 հոդվածի չորրորդ մասով (երկարամյա 
ծառայության կենսաթոշակի անցնելու դեպքում տրվող դրամական օգնությունը), 32-
րդ հոդվածի յոթերորդ մասով, 33-34 հոդվածներով, 37 հոդվածի երրորդ մասի «ա» 
կետով, 38-40 հոդվածներով նախատեսված դրույթները: 

Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության մարտերին մասնակցած 
անձանց մարտական գործողությունների մասնակցի կարգավիճակ է տրվում 
Հայաստանի Հանրապետության կառավարության սահմանած կարգով: 

Սույն օրենքի այն դրույթները, որոնք վերաբերում են զոհված 
(մահացած) զինծառայողների ընտանիքներին, տարածվում են նաև` 

ա) ծառայությունից սահմանված կարգով արձակված և, անկախ 
ժամանակաշրջանից, մահացած այնզինծառայողների ընտանիքների վրա, որոնց 
մահվան պատճառը ծառայության ընթացքում ստացած վնասվածքն է, խեղումը կամ 
առաջացած հիվանդությունը. 

բ) ծառայողական պարտականությունները կատարելիս անհայտ կորած, ինչպես 
նաև Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով անհայտ 
բացակայող կամ մահացած ճանաչվածզինծառայողների ընտանիքների վրա: 

(3-րդրդրդրդ հոդվածըհոդվածըհոդվածըհոդվածը լրացլրացլրացլրաց. 27.07.01 ՀՕՀՕՀՕՀՕ-204, խմբխմբխմբխմբ. 15.05.01 ՀՕՀՕՀՕՀՕ-186, փոփփոփփոփփոփ. 18.11.03 ՀՕՀՕՀՕՀՕ-36-ՆՆՆՆ, 
լրացլրացլրացլրաց. 25.12.03 ՀՕՀՕՀՕՀՕ-57-ՆՆՆՆ, փոփփոփփոփփոփ., խմբխմբխմբխմբ. 14.12.04 ՀՕՀՕՀՕՀՕ-49-ՆՆՆՆ, փոփփոփփոփփոփ. 29.11.06 ՀՕՀՕՀՕՀՕ-225-ՆՆՆՆ, 02.11.07 
ՀՕՀՕՀՕՀՕ-250-ՆՆՆՆ, լրացլրացլրացլրաց. 28.11.07 ՀՕՀՕՀՕՀՕ-287-ՆՆՆՆ, 06.12.07 ՀՕՀՕՀՕՀՕ-289-ՆՆՆՆ, 17.11.09 ՀՕՀՕՀՕՀՕ-219-ՆՆՆՆ, փոփփոփփոփփոփ.  22.12.10 
ՀՕՀՕՀՕՀՕ-248-ՆՆՆՆ, լրացլրացլրացլրաց. 22.12.10 ՀՕՀՕՀՕՀՕ-21-ՆՆՆՆ) 

  
ՀոդվածՀոդվածՀոդվածՀոդված 4. ՊետականՊետականՊետականՊետական մարմիններիմարմիններիմարմիններիմարմինների ևևևև գործատուներիգործատուներիգործատուներիգործատուների 

պարտավորություններըպարտավորություններըպարտավորություններըպարտավորություններըզինծառայողներիզինծառայողներիզինծառայողներիզինծառայողների սոցիալականսոցիալականսոցիալականսոցիալական 
ապահովությանապահովությանապահովությանապահովության բնագավառումբնագավառումբնագավառումբնագավառում 

  
Համապատասխան մարմինների` սոցիալական ապահովության խնդիրներ 

իրականացնող ստորաբաժանումները, ինչպես նաև բոլոր կարգի 



գործատուները, զինծառայողների (նրանց հավասարեցված անձանց) ու նրանց 
ընտանիքների անդամների պահանջով, պարտավոր են նրանց ապահովել 
սույն օրենքով սահմանվող սոցիալական ապահովության իրավունքներից և 
երաշխիքներից օգտվելու համար անհրաժեշտ փաստաթղթերով, որոնց ցանկը, 
տրամադրելու կարգն ու պայմանները սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության 
կառավարությունը: 

(մասնմասնմասնմասն ուժըուժըուժըուժը կորցրելկորցրելկորցրելկորցրել էէէէ 22.12.10 ՀՕՀՕՀՕՀՕ-248-ՆՆՆՆ) 
(4-րդրդրդրդ հոդվածըհոդվածըհոդվածըհոդվածը փոփփոփփոփփոփ. 22.12.10 ՀՕՀՕՀՕՀՕ-248-ՆՆՆՆ) 
  
ՀոդվածՀոդվածՀոդվածՀոդված 5. ՀայաստանիՀայաստանիՀայաստանիՀայաստանի ՀանրապետությանՀանրապետությանՀանրապետությանՀանրապետության միջազգայինմիջազգայինմիջազգայինմիջազգային պայմանագրերըպայմանագրերըպայմանագրերըպայմանագրերը 

  
Եթե զինծառայողների և նրանց ընտանիքների անդամների սոցիալական 

ապահովության վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության միջազգային 
պայմանագրերով սահմանված են այլ նորմեր, քան նախատեսված են սույն օրենքով, 
ապա կիրառվում են միջազգային պայմանագրերի նորմերը: 

  
ԳԳԳԳ ԼԼԼԼ ՈՒՈՒՈՒՈՒ ԽԽԽԽ  2 

  
ԶԻՆԾԱՌԱՅՈՂՆԵՐԻԶԻՆԾԱՌԱՅՈՂՆԵՐԻԶԻՆԾԱՌԱՅՈՂՆԵՐԻԶԻՆԾԱՌԱՅՈՂՆԵՐԻ ԵՎԵՎԵՎԵՎ ՆՐԱՆՑՆՐԱՆՑՆՐԱՆՑՆՐԱՆՑ ԸՆՏԱՆԻՔՆԵՐԻԸՆՏԱՆԻՔՆԵՐԻԸՆՏԱՆԻՔՆԵՐԻԸՆՏԱՆԻՔՆԵՐԻ ԱՆԴԱՄՆԵՐԻԱՆԴԱՄՆԵՐԻԱՆԴԱՄՆԵՐԻԱՆԴԱՄՆԵՐԻ 

ԿԵՆՍԱԹՈՇԱԿԱՅԻՆԿԵՆՍԱԹՈՇԱԿԱՅԻՆԿԵՆՍԱԹՈՇԱԿԱՅԻՆԿԵՆՍԱԹՈՇԱԿԱՅԻՆ ԱՊԱՀՈՎՈՒԹՅՈՒՆԸԱՊԱՀՈՎՈՒԹՅՈՒՆԸԱՊԱՀՈՎՈՒԹՅՈՒՆԸԱՊԱՀՈՎՈՒԹՅՈՒՆԸ 
(գլուխնգլուխնգլուխնգլուխն ուժըուժըուժըուժը կորցրելկորցրելկորցրելկորցրել էէէէ 22.12.10 ՀՕՀՕՀՕՀՕ-248-ՆՆՆՆ) 

  
  
ՀոդվածՀոդվածՀոդվածՀոդված 6. ԶինծառայողներիԶինծառայողներիԶինծառայողներիԶինծառայողներինննն ևևևև նրանցնրանցնրանցնրանց ընտանիքներիընտանիքներիընտանիքներիընտանիքների անդամներինանդամներինանդամներինանդամներին տրվողտրվողտրվողտրվող 

պետականպետականպետականպետական կենսաթոշակներիկենսաթոշակներիկենսաթոշակներիկենսաթոշակների տեսակներըտեսակներըտեսակներըտեսակները 
  
(6-րդրդրդրդ հոդվածնհոդվածնհոդվածնհոդվածն ուժըուժըուժըուժը կորցրելկորցրելկորցրելկորցրել էէէէ 22.12.10 ՀՕՀՕՀՕՀՕ-248-ՆՆՆՆ) 
  
ՀոդվածՀոդվածՀոդվածՀոդված 7. ԿենսաթոշակներիԿենսաթոշակներիԿենսաթոշակներիԿենսաթոշակների նշանակմաննշանակմաննշանակմաննշանակման պայմաններըպայմաններըպայմաններըպայմանները 

  
(7-րդրդրդրդ հոդվածնհոդվածնհոդվածնհոդվածն ուժըուժըուժըուժը կորցրելկորցրելկորցրելկորցրել էէէէ 22.12.10 ՀՕՀՕՀՕՀՕ-248-ՆՆՆՆ) 
  
ՀոդվածՀոդվածՀոդվածՀոդված 8. ԿենսաթոշակիԿենսաթոշակիԿենսաթոշակիԿենսաթոշակի ընտրությանընտրությանընտրությանընտրության իրավունքըիրավունքըիրավունքըիրավունքը 

  
(8-րդրդրդրդ հոդվածնհոդվածնհոդվածնհոդվածն ուժըուժըուժըուժը կորցրելկորցրելկորցրելկորցրել էէէէ 22.12.10 ՀՕՀՕՀՕՀՕ-248-ՆՆՆՆ) 
  
ՀոդվածՀոդվածՀոդվածՀոդված 9. ԿենսաթոշակներիԿենսաթոշակներիԿենսաթոշակներիԿենսաթոշակների վճարմանվճարմանվճարմանվճարման միջոցներըմիջոցներըմիջոցներըմիջոցները 

  
(9-րդրդրդրդ հոդվածնհոդվածնհոդվածնհոդվածն ուժըուժըուժըուժը կորցրելկորցրելկորցրելկորցրել էէէէ 22.12.10 ՀՕՀՕՀՕՀՕ-248-ՆՆՆՆ) 
  
ՀոդվածՀոդվածՀոդվածՀոդված 10. ԵրկարամյաԵրկարամյաԵրկարամյաԵրկարամյա ծառայությանծառայությանծառայությանծառայության կենսաթոշակկենսաթոշակկենսաթոշակկենսաթոշակ նշանակելունշանակելունշանակելունշանակելու պայմաններըպայմաններըպայմաններըպայմանները 
(10-րդրդրդրդ հոդվածնհոդվածնհոդվածնհոդվածն ուժըուժըուժըուժը կորցրելկորցրելկորցրելկորցրել էէէէ 22.12.10 ՀՕՀՕՀՕՀՕ-248-ՆՆՆՆ) 



  
ՀոդվածՀոդվածՀոդվածՀոդված 11. ԵրկարամյաԵրկարամյաԵրկարամյաԵրկարամյա ծառայությանծառայությանծառայությանծառայության կենսաթոշակիկենսաթոշակիկենսաթոշակիկենսաթոշակի չափերըչափերըչափերըչափերը 
  
(11-րդրդրդրդ հոդվածնհոդվածնհոդվածնհոդվածն ուժըուժըուժըուժը կորցրելկորցրելկորցրելկորցրել էէէէ 22.12.10 ՀՕՀՕՀՕՀՕ-248-ՆՆՆՆ) 
  
ՀոդվածՀոդվածՀոդվածՀոդված 12. ԵրկարամյաԵրկարամյաԵրկարամյաԵրկարամյա ծառայությանծառայությանծառայությանծառայության կենսաթոշակկենսաթոշակկենսաթոշակկենսաթոշակ նշանակելունշանակելունշանակելունշանակելու 

համարհամարհամարհամար անհրաժեշտանհրաժեշտանհրաժեշտանհրաժեշտ ստաժիստաժիստաժիստաժի հաշվարկմանհաշվարկմանհաշվարկմանհաշվարկման կարգըկարգըկարգըկարգը ևևևև պայմաններըպայմաններըպայմաններըպայմանները 
  
(12-րդրդրդրդ հոդվածնհոդվածնհոդվածնհոդվածն ուժըուժըուժըուժը կորցրելկորցրելկորցրելկորցրել էէէէ 22.12.10 ՀՕՀՕՀՕՀՕ-248-ՆՆՆՆ) 
  
ՀոդվածՀոդվածՀոդվածՀոդված 13. ՀաշմանդամությանՀաշմանդամությանՀաշմանդամությանՀաշմանդամության կենսաթոշակկենսաթոշակկենսաթոշակկենսաթոշակ նշանակելունշանակելունշանակելունշանակելու պայմաններըպայմաններըպայմաններըպայմանները  
  
(13-րդրդրդրդ հոդվածնհոդվածնհոդվածնհոդվածն ուժըուժըուժըուժը կորցրելկորցրելկորցրելկորցրել էէէէ 22.12.10 ՀՕՀՕՀՕՀՕ-248-ՆՆՆՆ) 
  
ՀոդվածՀոդվածՀոդվածՀոդված 14. ՀաշմանդամությանՀաշմանդամությանՀաշմանդամությանՀաշմանդամության կենսաթոշակիկենսաթոշակիկենսաթոշակիկենսաթոշակի չափերըչափերըչափերըչափերը 
  
(14-րդրդրդրդ հոդվածնհոդվածնհոդվածնհոդվածն ուժըուժըուժըուժը կորցրելկորցրելկորցրելկորցրել էէէէ 22.12.10 ՀՕՀՕՀՕՀՕ-248-ՆՆՆՆ) 
  
ՀոդվածՀոդվածՀոդվածՀոդված 15. ԿերակրողինԿերակրողինԿերակրողինԿերակրողին կորցնելուկորցնելուկորցնելուկորցնելու դեպքումդեպքումդեպքումդեպքում սոցիալականսոցիալականսոցիալականսոցիալական կենսաթոշակիկենսաթոշակիկենսաթոշակիկենսաթոշակի 

նշանակմաննշանակմաննշանակմաննշանակման պայմաններըպայմաններըպայմաններըպայմանները 
  
(15-րդրդրդրդ հոդվածնհոդվածնհոդվածնհոդվածն ուժըուժըուժըուժը կորցրելկորցրելկորցրելկորցրել էէէէ 22.12.10 ՀՕՀՕՀՕՀՕ-248-ՆՆՆՆ) 
  
  
ՀոդվածՀոդվածՀոդվածՀոդված 16. ԿերակրողինԿերակրողինԿերակրողինԿերակրողին կորցնելուկորցնելուկորցնելուկորցնելու դեպքումդեպքումդեպքումդեպքում սոցիալականսոցիալականսոցիալականսոցիալական կենսաթոշակիկենսաթոշակիկենսաթոշակիկենսաթոշակի 

իրավունքիրավունքիրավունքիրավունք ունեցողունեցողունեցողունեցող ընտանիքիընտանիքիընտանիքիընտանիքի անդամներըանդամներըանդամներըանդամները 
  
(16-րդրդրդրդ հոդվածնհոդվածնհոդվածնհոդվածն ուժըուժըուժըուժը կորցրելկորցրելկորցրելկորցրել էէէէ 22.12.10 ՀՕՀՕՀՕՀՕ-248-ՆՆՆՆ) 
  
ՀոդվածՀոդվածՀոդվածՀոդված 17. ԿերակրողինԿերակրողինԿերակրողինԿերակրողին կորցնելուկորցնելուկորցնելուկորցնելու դեպքումդեպքումդեպքումդեպքում սոցիալականսոցիալականսոցիալականսոցիալական կենսաթոշակիկենսաթոշակիկենսաթոշակիկենսաթոշակի 

իրավունքիրավունքիրավունքիրավունք վերապահողվերապահողվերապահողվերապահող լրացուցիչլրացուցիչլրացուցիչլրացուցիչ երաշխիքներըերաշխիքներըերաշխիքներըերաշխիքները 
  
(17-րդրդրդրդ հոդվածնհոդվածնհոդվածնհոդվածն ուժըուժըուժըուժը կորցրելկորցրելկորցրելկորցրել էէէէ 22.12.10 ՀՕՀՕՀՕՀՕ-248-ՆՆՆՆ) 
  
  
ՀոդվածՀոդվածՀոդվածՀոդված 18. ԿերակրողինԿերակրողինԿերակրողինԿերակրողին կորցնելուկորցնելուկորցնելուկորցնելու դեպքումդեպքումդեպքումդեպքում սոցիալականսոցիալականսոցիալականսոցիալական կենսաթոշակկենսաթոշակկենսաթոշակկենսաթոշակ 

վճարելըվճարելըվճարելըվճարելը պետությանպետությանպետությանպետության լրիվլրիվլրիվլրիվ խնամքիխնամքիխնամքիխնամքի տակտակտակտակ գտնվողգտնվողգտնվողգտնվող երեխայիներեխայիներեխայիներեխային 
  
(18-րդրդրդրդ հոդվածնհոդվածնհոդվածնհոդվածն ուժըուժըուժըուժը կորցրելկորցրելկորցրելկորցրել էէէէ 22.12.10 ՀՕՀՕՀՕՀՕ-248-ՆՆՆՆ) 
  
ՀոդվածՀոդվածՀոդվածՀոդված 19. ԿերակրողինԿերակրողինԿերակրողինԿերակրողին կորցնելուկորցնելուկորցնելուկորցնելու դեպքումդեպքումդեպքումդեպքում նշանակվողնշանակվողնշանակվողնշանակվող սոցիալականսոցիալականսոցիալականսոցիալական 

կենսաթոշակիկենսաթոշակիկենսաթոշակիկենսաթոշակի չափերըչափերըչափերըչափերը 
  



(19-րդրդրդրդ հոդվածնհոդվածնհոդվածնհոդվածն ուժըուժըուժըուժը կորցրելկորցրելկորցրելկորցրել էէէէ 22.12.10 ՀՕՀՕՀՕՀՕ-248-ՆՆՆՆ) 
  
ՀոդվածՀոդվածՀոդվածՀոդված 20. ԿենսաթոշակներիԿենսաթոշակներիԿենսաթոշակներիԿենսաթոշակների նշանակմաննշանակմաննշանակմաննշանակման ևևևև մերժմանմերժմանմերժմանմերժման կարգըկարգըկարգըկարգը 
  
(20-րդրդրդրդ հոդվածնհոդվածնհոդվածնհոդվածն ուժըուժըուժըուժը կորցրելկորցրելկորցրելկորցրել էէէէ 22.12.10 ՀՕՀՕՀՕՀՕ-248-ՆՆՆՆ) 
  
ՀոդվածՀոդվածՀոդվածՀոդված 21. ԿենսաթոշակներիԿենսաթոշակներիԿենսաթոշակներիԿենսաթոշակների նշանակմաննշանակմաննշանակմաննշանակման ժամկետներըժամկետներըժամկետներըժամկետները 
  
(21-րդրդրդրդ հոդվածնհոդվածնհոդվածնհոդվածն ուժըուժըուժըուժը կորցրելկորցրելկորցրելկորցրել էէէէ 22.12.10 ՀՕՀՕՀՕՀՕ-248-ՆՆՆՆ) 
  
ՀոդվածՀոդվածՀոդվածՀոդված 22. ՀաշմանդամությանՀաշմանդամությանՀաշմանդամությանՀաշմանդամության կենսաթոշակիկենսաթոշակիկենսաթոշակիկենսաթոշակի հետագահետագահետագահետագա վերահաշվարկըվերահաշվարկըվերահաշվարկըվերահաշվարկը 
  
(22-րդրդրդրդ հոդվածնհոդվածնհոդվածնհոդվածն ուժըուժըուժըուժը կորցրելկորցրելկորցրելկորցրել էէէէ 22.12.10 ՀՕՀՕՀՕՀՕ-248-ՆՆՆՆ) 
  
ՀոդվածՀոդվածՀոդվածՀոդված 23. ԿենսաթոշակներիԿենսաթոշակներիԿենսաթոշակներիԿենսաթոշակների նշանակմաննշանակմաննշանակմաննշանակման վերաբերյալվերաբերյալվերաբերյալվերաբերյալ որոշումներիորոշումներիորոշումներիորոշումների 

բողոքարկումըբողոքարկումըբողոքարկումըբողոքարկումը 
  
(23-րդրդրդրդ հոդվածնհոդվածնհոդվածնհոդվածն ուժըուժըուժըուժը կորցրելկորցրելկորցրելկորցրել էէէէ 22.12.10 ՀՕՀՕՀՕՀՕ-248-ՆՆՆՆ) 
  
ՀոդվածՀոդվածՀոդվածՀոդված 24. ԱմսականԱմսականԱմսականԱմսական դրամականդրամականդրամականդրամական բավարարումըբավարարումըբավարարումըբավարարումը որոշելուորոշելուորոշելուորոշելու կարգըկարգըկարգըկարգը 
  
(24-րդրդրդրդ հոդվածնհոդվածնհոդվածնհոդվածն ուժըուժըուժըուժը կորցրելկորցրելկորցրելկորցրել էէէէ 22.12.10 ՀՕՀՕՀՕՀՕ-248-ՆՆՆՆ) 
  
ՀոդվածՀոդվածՀոդվածՀոդված 25. ԿենսաթոշակիԿենսաթոշակիԿենսաթոշակիԿենսաթոշակի հավելումներիհավելումներիհավելումներիհավելումների հաշվարկմանհաշվարկմանհաշվարկմանհաշվարկման կարգըկարգըկարգըկարգը 
  
(25-րդրդրդրդ հոդվածնհոդվածնհոդվածնհոդվածն ուժըուժըուժըուժը կորցրելկորցրելկորցրելկորցրել էէէէ 22.12.10 ՀՕՀՕՀՕՀՕ-248-ՆՆՆՆ) 
  
ՀոդվածՀոդվածՀոդվածՀոդված 26. ԿենսաթոշակԿենսաթոշակԿենսաթոշակԿենսաթոշակ վճարելըվճարելըվճարելըվճարելը, վճարելըվճարելըվճարելըվճարելը կասեցնելըկասեցնելըկասեցնելըկասեցնելը, դադարեցնելըդադարեցնելըդադարեցնելըդադարեցնելը 

ևևևև վերսկսելըվերսկսելըվերսկսելըվերսկսելը 
  
(26-րդրդրդրդ հոդվածնհոդվածնհոդվածնհոդվածն ուժըուժըուժըուժը կորցրելկորցրելկորցրելկորցրել էէէէ 22.12.10 ՀՕՀՕՀՕՀՕ-248-ՆՆՆՆ) 
  
ՀոդվածՀոդվածՀոդվածՀոդված 27. ՊահումներՊահումներՊահումներՊահումներ կենսաթոշակիցկենսաթոշակիցկենսաթոշակիցկենսաթոշակից 
  
(27-րդրդրդրդ հոդվածնհոդվածնհոդվածնհոդվածն ուժըուժըուժըուժը կորցրելկորցրելկորցրելկորցրել էէէէ 22.12.10 ՀՕՀՕՀՕՀՕ-248-ՆՆՆՆ) 
  
ՀոդվածՀոդվածՀոդվածՀոդված 28. ԹաղմանԹաղմանԹաղմանԹաղման նպաստինպաստինպաստինպաստի վճարումըվճարումըվճարումըվճարումը մահացածմահացածմահացածմահացած կենսաթոշակառուիկենսաթոշակառուիկենսաթոշակառուիկենսաթոշակառուի 

ընտանիքիընտանիքիընտանիքիընտանիքի անդամներինանդամներինանդամներինանդամներին 
  
(28-րդրդրդրդ հոդվածնհոդվածնհոդվածնհոդվածն ուժըուժըուժըուժը կորցրելկորցրելկորցրելկորցրել էէէէ 22.12.10 ՀՕՀՕՀՕՀՕ-248-ՆՆՆՆ) 
  

ԳԳԳԳ ԼԼԼԼ ՈՒՈՒՈՒՈՒ ԽԽԽԽ  3 
  



ԶԻՆԾԱՌԱՅՈՂՆԵՐԻԶԻՆԾԱՌԱՅՈՂՆԵՐԻԶԻՆԾԱՌԱՅՈՂՆԵՐԻԶԻՆԾԱՌԱՅՈՂՆԵՐԻ ԵՎԵՎԵՎԵՎ ՆՐԱՆՑՆՐԱՆՑՆՐԱՆՑՆՐԱՆՑ ԸՆՏԱՆԻՔՆԵՐԻԸՆՏԱՆԻՔՆԵՐԻԸՆՏԱՆԻՔՆԵՐԻԸՆՏԱՆԻՔՆԵՐԻ ԱՆԴԱՄՆԵՐԻԱՆԴԱՄՆԵՐԻԱՆԴԱՄՆԵՐԻԱՆԴԱՄՆԵՐԻ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ 
ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ 

  
ՀոդվածՀոդվածՀոդվածՀոդված 29. ԶինծառայողներիԶինծառայողներիԶինծառայողներիԶինծառայողների աշխատանքայինաշխատանքայինաշխատանքայինաշխատանքային երաշխիքներըերաշխիքներըերաշխիքներըերաշխիքները 
  
ԶինծառայողներըԶինծառայողներըԶինծառայողներըԶինծառայողները` բացառությամբբացառությամբբացառությամբբացառությամբ ժամկետայինժամկետայինժամկետայինժամկետային պարտադիրպարտադիրպարտադիրպարտադիր զինվորականզինվորականզինվորականզինվորական 

ծառայությանծառայությանծառայությանծառայության մեջմեջմեջմեջ գտնվողներիգտնվողներիգտնվողներիգտնվողների, չենչենչենչեն կարողկարողկարողկարող ծառայությունիցծառայությունիցծառայությունիցծառայությունից արձակվելարձակվելարձակվելարձակվել մինչևմինչևմինչևմինչև 
երկարամյաերկարամյաերկարամյաերկարամյա ծառայությանծառայությանծառայությանծառայության կենսաթոշակիկենսաթոշակիկենսաթոշակիկենսաթոշակի իրավունքիրավունքիրավունքիրավունք ձեռքձեռքձեռքձեռք բերելըբերելըբերելըբերելը, բացիբացիբացիբացի այնայնայնայն 
դեպքերիցդեպքերիցդեպքերիցդեպքերից, երբերբերբերբ ծառայությունըծառայությունըծառայությունըծառայությունը դադարեցվումդադարեցվումդադարեցվումդադարեցվում էէէէ նրանցնրանցնրանցնրանց անձնականանձնականանձնականանձնական ցանկությամբցանկությամբցանկությամբցանկությամբ, 
առողջականառողջականառողջականառողջական վիճակիվիճակիվիճակիվիճակի, հաստիքներիհաստիքներիհաստիքներիհաստիքների կամկամկամկամ զինվածզինվածզինվածզինված ուժերիուժերիուժերիուժերի թվակազմըթվակազմըթվակազմըթվակազմը կրճատելուկրճատելուկրճատելուկրճատելու, 
պայմանագրիպայմանագրիպայմանագրիպայմանագրի ժամկետըժամկետըժամկետըժամկետը ավարտվելուավարտվելուավարտվելուավարտվելու կամկամկամկամ պայմանագրիպայմանագրիպայմանագրիպայմանագրի պայմաններըպայմաններըպայմաններըպայմանները չկատարելուչկատարելուչկատարելուչկատարելու 
կապակցությամբկապակցությամբկապակցությամբկապակցությամբ, զինվորականզինվորականզինվորականզինվորական կանոնադրություններիկանոնադրություններիկանոնադրություններիկանոնադրությունների պահանջներիպահանջներիպահանջներիպահանջների պարբերականպարբերականպարբերականպարբերական 
խախտումներիխախտումներիխախտումներիխախտումների պատճառովպատճառովպատճառովպատճառով, ինչպեսինչպեսինչպեսինչպես նաևնաևնաևնաև ՀայաստանիՀայաստանիՀայաստանիՀայաստանի ՀանրապետությանՀանրապետությանՀանրապետությանՀանրապետության 
օրենսօրենսօրենսօրենսդրությամբդրությամբդրությամբդրությամբ սահմանվածսահմանվածսահմանվածսահմանված այլայլայլայլ դեպքերումդեպքերումդեպքերումդեպքերում: 

ՀայաստանիՀայաստանիՀայաստանիՀայաստանի ՀանրապետությանՀանրապետությանՀանրապետությանՀանրապետության տարածքումտարածքումտարածքումտարածքում գործունեությունգործունեությունգործունեությունգործունեություն իրականացնողիրականացնողիրականացնողիրականացնող 
բոլորբոլորբոլորբոլոր գործատուներըգործատուներըգործատուներըգործատուները պարտավորպարտավորպարտավորպարտավոր ենենենեն մինչևմինչևմինչևմինչև զորակոչվելնզորակոչվելնզորակոչվելնզորակոչվելն իրենցիրենցիրենցիրենց մոտմոտմոտմոտ աշխատածաշխատածաշխատածաշխատած 
ժամկետայինժամկետայինժամկետայինժամկետայինզինծառայողներիզինծառայողներիզինծառայողներիզինծառայողներինննն, զինվածզինվածզինվածզինված ուժերիցուժերիցուժերիցուժերից սահմանվածսահմանվածսահմանվածսահմանված կարգովկարգովկարգովկարգով արձակվելուցարձակվելուցարձակվելուցարձակվելուց 
հետոհետոհետոհետո` երկամսյաերկամսյաերկամսյաերկամսյա ժամկետումժամկետումժամկետումժամկետում, ընդունելընդունելընդունելընդունել աշխատանքիաշխատանքիաշխատանքիաշխատանքի` նախկինիցնախկինիցնախկինիցնախկինից ոչոչոչոչ ցածրցածրցածրցածր 
պաշտոնովպաշտոնովպաշտոնովպաշտոնով: 

ԱշխատողներիԱշխատողներիԱշխատողներիԱշխատողների թվակազմիթվակազմիթվակազմիթվակազմի կամկամկամկամ հաստիքներիհաստիքներիհաստիքներիհաստիքների կրճատմանկրճատմանկրճատմանկրճատման ժամանակժամանակժամանակժամանակ այլայլայլայլ 
հավասարհավասարհավասարհավասար պայմաններիպայմաններիպայմաններիպայմանների դեպքումդեպքումդեպքումդեպքում, զինվածզինվածզինվածզինված ուժերիուժերիուժերիուժերի շարքերիցշարքերիցշարքերիցշարքերից սահմանվածսահմանվածսահմանվածսահմանված կարգովկարգովկարգովկարգով 
արձակվելուցարձակվելուցարձակվելուցարձակվելուց հետոհետոհետոհետո` մեկմեկմեկմեկ տարվատարվատարվատարվա ընթացքումընթացքումընթացքումընթացքում, զինծառայողներըզինծառայողներըզինծառայողներըզինծառայողները, ՀայաստանիՀայաստանիՀայաստանիՀայաստանի 
ՀանրապետությանՀանրապետությանՀանրապետությանՀանրապետության օրենսդրությամբօրենսդրությամբօրենսդրությամբօրենսդրությամբ սահմանվածսահմանվածսահմանվածսահմանված կարգովկարգովկարգովկարգով, օգտվումօգտվումօգտվումօգտվում ենենենեն 
աշխատանքումաշխատանքումաշխատանքումաշխատանքում թողնվելութողնվելութողնվելութողնվելու նախապատվությաննախապատվությաննախապատվությաննախապատվության իրավունքիցիրավունքիցիրավունքիցիրավունքից: 

  
ՀոդվածՀոդվածՀոդվածՀոդված 30. ԶինծառայողներիԶինծառայողներիԶինծառայողներիԶինծառայողների նյութականնյութականնյութականնյութական ապահովությունըապահովությունըապահովությունըապահովությունը 
  
ԶինծառայողներըԶինծառայողներըԶինծառայողներըԶինծառայողները պետականպետականպետականպետական բյուջեիբյուջեիբյուջեիբյուջեի, իսկիսկիսկիսկ պայմանագրայինպայմանագրայինպայմանագրայինպայմանագրային հիմունքներովհիմունքներովհիմունքներովհիմունքներով 

ծառայություններծառայություններծառայություններծառայություններ մատուցողմատուցողմատուցողմատուցող ստորաբաժանումներիստորաբաժանումներիստորաբաժանումներիստորաբաժանումների զինծառայողներըզինծառայողներըզինծառայողներըզինծառայողները` մատուցվողմատուցվողմատուցվողմատուցվող 
ծառայություններիծառայություններիծառայություններիծառայությունների դիմացդիմացդիմացդիմաց ստացվողստացվողստացվողստացվող միջոցներիմիջոցներիմիջոցներիմիջոցների հաշվինհաշվինհաշվինհաշվին ստանումստանումստանումստանում ենենենեն դրամականդրամականդրամականդրամական 
բավարարումբավարարումբավարարումբավարարում, ինչպեսինչպեսինչպեսինչպես նաևնաևնաևնաև պարենայինպարենայինպարենայինպարենային ևևևև հանդերձանքիհանդերձանքիհանդերձանքիհանդերձանքի ապահովությունապահովությունապահովությունապահովություն կամկամկամկամ դրադրադրադրա 
փոխարենփոխարենփոխարենփոխարեն` դրամականդրամականդրամականդրամական փոխհատուցումփոխհատուցումփոխհատուցումփոխհատուցում` իրենցիրենցիրենցիրենց ցանկությամբցանկությամբցանկությամբցանկությամբ: 

ԶինծառայողներիԶինծառայողներիԶինծառայողներիԶինծառայողների դրամականդրամականդրամականդրամական բավարարումբավարարումբավարարումբավարարում, պարենայինպարենայինպարենայինպարենային ևևևև հանդերձանքիհանդերձանքիհանդերձանքիհանդերձանքի 
ապահովությունապահովությունապահովությունապահովություն ստանալուստանալուստանալուստանալու կարգնկարգնկարգնկարգն ուուուու պայմաններըպայմաններըպայմաններըպայմանները սահմանումսահմանումսահմանումսահմանում էէէէ ՀայաստանիՀայաստանիՀայաստանիՀայաստանի 
ՀանրապետությանՀանրապետությանՀանրապետությանՀանրապետության կառավարությունըկառավարությունըկառավարությունըկառավարությունը: 

ՊետականՊետականՊետականՊետական մարմիններմարմիններմարմիններմարմիններ, հիմնարկներհիմնարկներհիմնարկներհիմնարկներ, ձեռնարկություններձեռնարկություններձեռնարկություններձեռնարկություններ ևևևև ուսումնականուսումնականուսումնականուսումնական 
հաստատություններհաստատություններհաստատություններհաստատություններ աշխատանքիաշխատանքիաշխատանքիաշխատանքի գործուղվածգործուղվածգործուղվածգործուղված զինծառայողներիզինծառայողներիզինծառայողներիզինծառայողների համարհամարհամարհամար 
պպպպահպանվումահպանվումահպանվումահպանվում ենենենեն նյութականնյութականնյութականնյութական ապահովությանապահովությանապահովությանապահովության, երաշխիքներիերաշխիքներիերաշխիքներիերաշխիքների ևևևև արտոնություններիարտոնություններիարտոնություններիարտոնությունների 
բոլորբոլորբոլորբոլոր ձևերըձևերըձևերըձևերը: (նախադասությունննախադասությունննախադասությունննախադասությունն ուժըուժըուժըուժը կորցրելկորցրելկորցրելկորցրել էէէէ 14.12.04 ՀՕՀՕՀՕՀՕ-49-ՆՆՆՆ) 

ԱռողջությանԱռողջությանԱռողջությանԱռողջության, տարիքիտարիքիտարիքիտարիքի, ժամկետըժամկետըժամկետըժամկետը լրանալուլրանալուլրանալուլրանալու, հաստիքներիհաստիքներիհաստիքներիհաստիքների կամկամկամկամ զինվածզինվածզինվածզինված ուժերիուժերիուժերիուժերի 
թվակազմիթվակազմիթվակազմիթվակազմի կրճատմանկրճատմանկրճատմանկրճատման պատճառովպատճառովպատճառովպատճառով ծառայությունիցծառայությունիցծառայությունիցծառայությունից սահմանվածսահմանվածսահմանվածսահմանված կարգովկարգովկարգովկարգով 



արձակվելուարձակվելուարձակվելուարձակվելու, ինչպեսինչպեսինչպեսինչպես նաևնաևնաևնաև երկարամյաերկարամյաերկարամյաերկարամյա ծառայությանծառայությանծառայությանծառայության կենսաթոշակիկենսաթոշակիկենսաթոշակիկենսաթոշակի անցնելուանցնելուանցնելուանցնելու 
դեպքումդեպքումդեպքումդեպքում զինծառայողներիզինծառայողներիզինծառայողներիզինծառայողներինննն տրվումտրվումտրվումտրվում էէէէ դրամականդրամականդրամականդրամական օգնությունօգնությունօգնությունօգնություն` 

մինչևմինչևմինչևմինչև 10 տարիտարիտարիտարի ծառայածծառայածծառայածծառայած զինծառայողներիզինծառայողներիզինծառայողներիզինծառայողներինննն` ամսականամսականամսականամսական դրամականդրամականդրամականդրամական 
բավարարմանբավարարմանբավարարմանբավարարման հնգապատիկիհնգապատիկիհնգապատիկիհնգապատիկի չափովչափովչափովչափով. 

10-իցիցիցից 15 տարիտարիտարիտարի ծառայածծառայածծառայածծառայած զինծառայողներիզինծառայողներիզինծառայողներիզինծառայողներինննն` ամսականամսականամսականամսական դրամականդրամականդրամականդրամական 
բավարարմանբավարարմանբավարարմանբավարարման տասնապատիկիտասնապատիկիտասնապատիկիտասնապատիկի չափովչափովչափովչափով. 

15-իցիցիցից 20 տարիտարիտարիտարի ծառայածծառայածծառայածծառայած զինծառայողներիզինծառայողներիզինծառայողներիզինծառայողներինննն` ամսականամսականամսականամսական դրամականդրամականդրամականդրամական 
բավարարմանբավարարմանբավարարմանբավարարման տասնհինգապատիկիտասնհինգապատիկիտասնհինգապատիկիտասնհինգապատիկի չափովչափովչափովչափով. 

20-իցիցիցից ավելիավելիավելիավելի տարիտարիտարիտարի ծառայածծառայածծառայածծառայած զինծառայողներիզինծառայողներիզինծառայողներիզինծառայողներինննն` ամսականամսականամսականամսական դրամականդրամականդրամականդրամական 
բավարարմանբավարարմանբավարարմանբավարարման քսանապատիկիքսանապատիկիքսանապատիկիքսանապատիկի չափովչափովչափովչափով. 

ԺամկետայինԺամկետայինԺամկետայինԺամկետային պարտադիրպարտադիրպարտադիրպարտադիր զինվորականզինվորականզինվորականզինվորական ծառայությանծառայությանծառայությանծառայության շարքայինշարքայինշարքայինշարքային կազմինկազմինկազմինկազմին` 
ՀայաստանիՀայաստանիՀայաստանիՀայաստանի ՀանրապետությանՀանրապետությանՀանրապետությանՀանրապետության կառավարությանկառավարությանկառավարությանկառավարության սահմանածսահմանածսահմանածսահմանած չափովչափովչափովչափով, իսկիսկիսկիսկ նշվածնշվածնշվածնշված 
կազմիցկազմիցկազմիցկազմից երկկողմանիերկկողմանիերկկողմանիերկկողմանի ծնողազուրկծնողազուրկծնողազուրկծնողազուրկ (որբորբորբորբ) զինծառայողներիզինծառայողներիզինծառայողներիզինծառայողներինննն` պարտադիրպարտադիրպարտադիրպարտադիր 
զինվորականզինվորականզինվորականզինվորական ծառայությանծառայությանծառայությանծառայության շարքայինշարքայինշարքայինշարքային կազմիկազմիկազմիկազմի համարհամարհամարհամար սահմանվածսահմանվածսահմանվածսահմանված չափիչափիչափիչափի 
քսանապատիկիքսանապատիկիքսանապատիկիքսանապատիկի չափովչափովչափովչափով: 

ԴրամականԴրամականԴրամականԴրամական օգնությունօգնությունօգնությունօգնություն չիչիչիչի տրվումտրվումտրվումտրվում դիտավորյալդիտավորյալդիտավորյալդիտավորյալ հանցագործությանհանցագործությանհանցագործությանհանցագործության համարհամարհամարհամար 
դատապարտվածդատապարտվածդատապարտվածդատապարտված կամկամկամկամ կարգապահականկարգապահականկարգապահականկարգապահական խախտումխախտումխախտումխախտում թույլթույլթույլթույլ տալուտալուտալուտալու համարհամարհամարհամար 
ծառայությունիցծառայությունիցծառայությունիցծառայությունից արձակվածարձակվածարձակվածարձակված (ազատվածազատվածազատվածազատված)զինծառայողներիզինծառայողներիզինծառայողներիզինծառայողներինննն: ԴատապարտվածԴատապարտվածԴատապարտվածԴատապարտված 
անձանցանձանցանձանցանձանց նկատմամբնկատմամբնկատմամբնկատմամբ հետագայումհետագայումհետագայումհետագայում արդարացմանարդարացմանարդարացմանարդարացման դատավճիռդատավճիռդատավճիռդատավճիռ կայացվելուկայացվելուկայացվելուկայացվելու դեպքումդեպքումդեպքումդեպքում 
դրամականդրամականդրամականդրամական օգնությունըօգնությունըօգնությունըօգնությունը ենթակաենթակաենթակաենթակա էէէէ վճարմանվճարմանվճարմանվճարման, ընդընդընդընդ որումորումորումորում, դրամականդրամականդրամականդրամական օգնությանօգնությանօգնությանօգնության 
չափըչափըչափըչափը հաշվարկելիսհաշվարկելիսհաշվարկելիսհաշվարկելիս հիմքհիմքհիմքհիմք էէէէ ընդունվումընդունվումընդունվումընդունվում զինծառայողինզինծառայողինզինծառայողինզինծառայողին աշխատանքիցաշխատանքիցաշխատանքիցաշխատանքից ազատելուազատելուազատելուազատելու 
պահըպահըպահըպահը: 

ԱռողջությանԱռողջությանԱռողջությանԱռողջության, տարիքիտարիքիտարիքիտարիքի, հաստիքներիհաստիքներիհաստիքներիհաստիքների կամկամկամկամ զինվածզինվածզինվածզինված ուժերիուժերիուժերիուժերի թվակազմիթվակազմիթվակազմիթվակազմի կրճատմանկրճատմանկրճատմանկրճատման 
պատճառովպատճառովպատճառովպատճառով ծառայությունիցծառայությունիցծառայությունիցծառայությունից սահմանվածսահմանվածսահմանվածսահմանված կարգովկարգովկարգովկարգով արձակվածարձակվածարձակվածարձակված (ազատվածազատվածազատվածազատված), 
երկարամյաերկարամյաերկարամյաերկարամյա ծառայությանծառայությանծառայությանծառայության կենսաթոշակիկենսաթոշակիկենսաթոշակիկենսաթոշակի անցածանցածանցածանցած, դրամականդրամականդրամականդրամական օգնությունօգնությունօգնությունօգնություն ստացածստացածստացածստացած ևևևև 
հետագայումհետագայումհետագայումհետագայում զինվորականզինվորականզինվորականզինվորական ծառայությունումծառայությունումծառայությունումծառայությունում վերականգնվածվերականգնվածվերականգնվածվերականգնված զինծառայողներիզինծառայողներիզինծառայողներիզինծառայողներինննն, 
սահմանվածսահմանվածսահմանվածսահմանված կարգովկարգովկարգովկարգով նորիցնորիցնորիցնորից արձակվելուարձակվելուարձակվելուարձակվելու (ազատվելուազատվելուազատվելուազատվելու) դեպքումդեպքումդեպքումդեպքում, դրամականդրամականդրամականդրամական 
օգնությունըօգնությունըօգնությունըօգնությունը վճարվումվճարվումվճարվումվճարվում էէէէ արձակվելուարձակվելուարձակվելուարձակվելու (ազատվելուազատվելուազատվելուազատվելու) կամկամկամկամ կենսաթոշակիկենսաթոշակիկենսաթոշակիկենսաթոշակի անցնելուանցնելուանցնելուանցնելու 
պահինպահինպահինպահին դրամականդրամականդրամականդրամական բավարարմանբավարարմանբավարարմանբավարարման նկատմամբնկատմամբնկատմամբնկատմամբ սահմանվածսահմանվածսահմանվածսահմանված ևևևև նախկինումնախկինումնախկինումնախկինում վճարվածվճարվածվճարվածվճարված 
դրամականդրամականդրամականդրամական բավարարմանբավարարմանբավարարմանբավարարման բազմապատիկներիբազմապատիկներիբազմապատիկներիբազմապատիկների տարբերությանտարբերությանտարբերությանտարբերության չափովչափովչափովչափով: 

ԾառայությանԾառայությանԾառայությանԾառայության ժամկետըժամկետըժամկետըժամկետը լրանալուլրանալուլրանալուլրանալու պատճառովպատճառովպատճառովպատճառով ծառայությունիցծառայությունիցծառայությունիցծառայությունից սահմանվածսահմանվածսահմանվածսահմանված 
կարգովկարգովկարգովկարգով արձակվածարձակվածարձակվածարձակված (ազատվածազատվածազատվածազատված), դրամականդրամականդրամականդրամական օգնությունըօգնությունըօգնությունըօգնությունը ստացածստացածստացածստացած ևևևև կրկինկրկինկրկինկրկին 
ծառայությանծառայությանծառայությանծառայության անցածանցածանցածանցածզինծառայողներիզինծառայողներիզինծառայողներիզինծառայողներինննն` ժամկետըժամկետըժամկետըժամկետը լրանալուլրանալուլրանալուլրանալու կապակցությամբկապակցությամբկապակցությամբկապակցությամբ 
դրամականդրամականդրամականդրամական օգնությունըօգնությունըօգնությունըօգնությունը վճարելիսվճարելիսվճարելիսվճարելիս կիրառվումկիրառվումկիրառվումկիրառվում ենենենեն սույնսույնսույնսույն հոդվածովհոդվածովհոդվածովհոդվածով սահմանվածսահմանվածսահմանվածսահմանված 
ժամկետներըժամկետներըժամկետներըժամկետները ևևևև չափերըչափերըչափերըչափերը: ՀերթականՀերթականՀերթականՀերթական անգամանգամանգամանգամ վճարվողվճարվողվճարվողվճարվող ևևևև նախկինումնախկինումնախկինումնախկինում վճարվածվճարվածվճարվածվճարված 
դրամականդրամականդրամականդրամական օգնություններիօգնություններիօգնություններիօգնությունների բազմապատիկներիբազմապատիկներիբազմապատիկներիբազմապատիկների հանրագումարըհանրագումարըհանրագումարըհանրագումարը չիչիչիչի կարողկարողկարողկարող 
ծառայությանծառայությանծառայությանծառայության ընդհանուրընդհանուրընդհանուրընդհանուր ստաժիստաժիստաժիստաժի տվյալտվյալտվյալտվյալ խմբիխմբիխմբիխմբի համարհամարհամարհամար սահմանվածսահմանվածսահմանվածսահմանված դրամականդրամականդրամականդրամական 
բավարարմանբավարարմանբավարարմանբավարարման բազմապատիկիցբազմապատիկիցբազմապատիկիցբազմապատիկից ավելիավելիավելիավելի լինելլինելլինելլինել: 

ԴրամականԴրամականԴրամականԴրամական օգնությանօգնությանօգնությանօգնության վճարմանվճարմանվճարմանվճարման կարգըկարգըկարգըկարգը ևևևև պայմաններըպայմաններըպայմաններըպայմանները սահմանումսահմանումսահմանումսահմանում էէէէ 
ՀայաստանիՀայաստանիՀայաստանիՀայաստանի ՀանրապետությանՀանրապետությանՀանրապետությանՀանրապետության կառավարությունըկառավարությունըկառավարությունըկառավարությունը: 



ԶինծառայողներիԶինծառայողներիԶինծառայողներիԶինծառայողներինննն (բացառությամբբացառությամբբացառությամբբացառությամբ պարտադիրպարտադիրպարտադիրպարտադիր զինվորականզինվորականզինվորականզինվորական ծառայությանծառայությանծառայությանծառայության 
շարքայինշարքայինշարքայինշարքային կազմիկազմիկազմիկազմի) տարվատարվատարվատարվա ընթացքումընթացքումընթացքումընթացքում մեկմեկմեկմեկ անգամանգամանգամանգամ վճարվումվճարվումվճարվումվճարվում էէէէ նաևնաևնաևնաև` 

աաաա) ծառայությանծառայությանծառայությանծառայության նորնորնորնոր վայրվայրվայրվայր տեղափոխվելուտեղափոխվելուտեղափոխվելուտեղափոխվելու դեպքումդեպքումդեպքումդեպքում դրամականդրամականդրամականդրամական օգնությունօգնությունօգնությունօգնություն 
պաշտոնայինպաշտոնայինպաշտոնայինպաշտոնային դրույքաչափիդրույքաչափիդրույքաչափիդրույքաչափի ևևևև զինվորականզինվորականզինվորականզինվորական կոչմանկոչմանկոչմանկոչման դրույքաչափիդրույքաչափիդրույքաչափիդրույքաչափի 50 տոկոսիտոկոսիտոկոսիտոկոսի չափովչափովչափովչափով, 
եթեեթեեթեեթե նախկիննախկիննախկիննախկին ևևևև նորնորնորնոր ծառայությանծառայությանծառայությանծառայության վայրերիվայրերիվայրերիվայրերի հեռավորությունըհեռավորությունըհեռավորությունըհեռավորությունը 50-100 կմկմկմկմ էէէէ, 
պաշտոնայինպաշտոնայինպաշտոնայինպաշտոնային դրույքաչափիդրույքաչափիդրույքաչափիդրույքաչափի ևևևև զինվորականզինվորականզինվորականզինվորական կոչմանկոչմանկոչմանկոչման դրույքաչափիդրույքաչափիդրույքաչափիդրույքաչափի 100 տոկոսիտոկոսիտոկոսիտոկոսի 
չափովչափովչափովչափով, եթեեթեեթեեթե այդայդայդայդ հեռավորությունըհեռավորությունըհեռավորությունըհեռավորությունը 100 կմկմկմկմ ևևևև ավելիավելիավելիավելի էէէէ, իսկիսկիսկիսկ զինծառայողիզինծառայողիզինծառայողիզինծառայողի ընտանիքիընտանիքիընտանիքիընտանիքի` 
նրաննրաննրաննրան ուղեկցողուղեկցողուղեկցողուղեկցող յուրաքանչյուրյուրաքանչյուրյուրաքանչյուրյուրաքանչյուր անդամինանդամինանդամինանդամին դրամականդրամականդրամականդրամական օգնությունըօգնությունըօգնությունըօգնությունը վճարվումվճարվումվճարվումվճարվում էէէէ վերըվերըվերըվերը 
նշվածնշվածնշվածնշված դրույքաչափերիդրույքաչափերիդրույքաչափերիդրույքաչափերի 25 տոկոսիտոկոսիտոկոսիտոկոսի չափովչափովչափովչափով. 

բբբբ) միանվագմիանվագմիանվագմիանվագ դրամականդրամականդրամականդրամական օգնությունօգնությունօգնությունօգնություն` պաշտոնայինպաշտոնայինպաշտոնայինպաշտոնային դրույքաչափիդրույքաչափիդրույքաչափիդրույքաչափի ևևևև զինվորականզինվորականզինվորականզինվորական 
կոչմանկոչմանկոչմանկոչման դրույքաչափիդրույքաչափիդրույքաչափիդրույքաչափի կրկնակինկրկնակինկրկնակինկրկնակին չգերազանցողչգերազանցողչգերազանցողչգերազանցող չափովչափովչափովչափով` համապատասխանհամապատասխանհամապատասխանհամապատասխան 
պետականպետականպետականպետական լիազորլիազորլիազորլիազոր մարմնիմարմնիմարմնիմարմնի ղեկավարիղեկավարիղեկավարիղեկավարի որոշմամբորոշմամբորոշմամբորոշմամբ: 

ՍույնՍույնՍույնՍույն օրենքօրենքօրենքօրենքիիիի 13-րդրդրդրդ հոդվածումհոդվածումհոդվածումհոդվածում նշվածնշվածնշվածնշված պատճառներովպատճառներովպատճառներովպատճառներով հաշմանդամհաշմանդամհաշմանդամհաշմանդամ 
դարձածդարձածդարձածդարձած զինծառայողներիզինծառայողներիզինծառայողներիզինծառայողներինննն, ծառայությանծառայությանծառայությանծառայության ընթացքումընթացքումընթացքումընթացքում զոհվածզոհվածզոհվածզոհված 
(մահացածմահացածմահացածմահացած) զինծառայողներիզինծառայողներիզինծառայողներիզինծառայողների ընտանիքներիընտանիքներիընտանիքներիընտանիքների անդամներինանդամներինանդամներինանդամներին տարվատարվատարվատարվա ընթացքումընթացքումընթացքումընթացքում 
կարողկարողկարողկարող էէէէ վճարվելվճարվելվճարվելվճարվել միանվագմիանվագմիանվագմիանվագ դրամականդրամականդրամականդրամական օգնություն՝օգնություն՝օգնություն՝օգնություն՝ ՀայաստանիՀայաստանիՀայաստանիՀայաստանի ՀանրապետությանՀանրապետությանՀանրապետությանՀանրապետության 
կառավարությանկառավարությանկառավարությանկառավարության սահմանածսահմանածսահմանածսահմանած կարգովկարգովկարգովկարգով ևևևև չափովչափովչափովչափով: 

(30-րդրդրդրդ հոդվածըհոդվածըհոդվածըհոդվածը լրացլրացլրացլրաց. 18.02.04 ՀՕՀՕՀՕՀՕ-35-ՆՆՆՆ, փոփփոփփոփփոփ., լրացլրացլրացլրաց. 14.12.04 ՀՕՀՕՀՕՀՕ-49-ՆՆՆՆ, լրացլրացլրացլրաց. 
25.12.06 ՀՕՀՕՀՕՀՕ-25-ՆՆՆՆ, փոփփոփփոփփոփ., խմբխմբխմբխմբ. 22.12.10 ՀՕՀՕՀՕՀՕ-248-ՆՆՆՆ, խմբխմբխմբխմբ. 19.03.12 ՀՕՀՕՀՕՀՕ-104-ՆՆՆՆ) 

  
ՀոդվածՀոդվածՀոդվածՀոդված 31. ԶինծառայողներիԶինծառայողներիԶինծառայողներիԶինծառայողների աշխատելուաշխատելուաշխատելուաշխատելու ևևևև հանգստիհանգստիհանգստիհանգստի ժամանակըժամանակըժամանակըժամանակը 
  
ԶինծառայողներիԶինծառայողներիԶինծառայողներիԶինծառայողների աշխատելուաշխատելուաշխատելուաշխատելու ևևևև հանգստիհանգստիհանգստիհանգստի ժամանակիժամանակիժամանակիժամանակի տևողություննտևողություննտևողություննտևողությունն ուուուու 

բաշխումըբաշխումըբաշխումըբաշխումը կարգավորվումկարգավորվումկարգավորվումկարգավորվում ենենենեն ՀայաստանիՀայաստանիՀայաստանիՀայաստանի ՀանրապետությանՀանրապետությանՀանրապետությանՀանրապետության զինվորականզինվորականզինվորականզինվորական 
կանոնագրքերովկանոնագրքերովկանոնագրքերովկանոնագրքերով ևևևև համապատասխանհամապատասխանհամապատասխանհամապատասխան այլայլայլայլ օրենսդրականօրենսդրականօրենսդրականօրենսդրական ակտերովակտերովակտերովակտերով: 

ԶինավարժություններըԶինավարժություններըԶինավարժություններըԶինավարժությունները, մարտականմարտականմարտականմարտական հրաձգություններըհրաձգություններըհրաձգություններըհրաձգությունները ևևևև մարտականմարտականմարտականմարտական 
հերթապահություններնհերթապահություններնհերթապահություններնհերթապահություններն անցկացվումանցկացվումանցկացվումանցկացվում ենենենեն շաբաթվաշաբաթվաշաբաթվաշաբաթվա ցանկացածցանկացածցանկացածցանկացած օրօրօրօր` առանցառանցառանցառանց 
աշխատաժամանակիաշխատաժամանակիաշխատաժամանակիաշխատաժամանակի ընդհանուրընդհանուրընդհանուրընդհանուր տևողոտևողոտևողոտևողությանւթյանւթյանւթյան սահմանափակմանսահմանափակմանսահմանափակմանսահմանափակման: 

ՍպաներինՍպաներինՍպաներինՍպաներին, ենթասպաներինենթասպաներինենթասպաներինենթասպաներին, ինչպեսինչպեսինչպեսինչպես նաևնաևնաևնաև զինծառայողզինծառայողզինծառայողզինծառայող կանանցկանանցկանանցկանանց, ովքերովքերովքերովքեր 
ծառայողականծառայողականծառայողականծառայողական անհրաժեշտությանանհրաժեշտությանանհրաժեշտությանանհրաժեշտության բերումովբերումովբերումովբերումով զինվորականզինվորականզինվորականզինվորական ծառայությանծառայությանծառայությանծառայության 
պարտականություններըպարտականություններըպարտականություններըպարտականությունները կատարումկատարումկատարումկատարում ենենենեն տոնականտոնականտոնականտոնական ևևևև ոչոչոչոչ աշխատանքայինաշխատանքայինաշխատանքայինաշխատանքային օրերինօրերինօրերինօրերին, 
տրամադրվումտրամադրվումտրամադրվումտրամադրվում ենենենեն հանգստյանհանգստյանհանգստյանհանգստյան այլայլայլայլ օրերօրերօրերօրեր: 

ՆշվածՆշվածՆշվածՆշված օրերինօրերինօրերինօրերին զինվորականզինվորականզինվորականզինվորական պարտականություններըպարտականություններըպարտականություններըպարտականությունները կատարելուկատարելուկատարելուկատարելու դեպքումդեպքումդեպքումդեպքում 
ժամկետայինժամկետայինժամկետայինժամկետային զինվորականզինվորականզինվորականզինվորական ծառայությանծառայությանծառայությանծառայության զինծառայողներիզինծառայողներիզինծառայողներիզինծառայողների հանգստիհանգստիհանգստիհանգստի ժամանակըժամանակըժամանակըժամանակը 
սահմանումսահմանումսահմանումսահմանում էէէէ համապատասխանհամապատասխանհամապատասխանհամապատասխան հրամանատարըհրամանատարըհրամանատարըհրամանատարը (պետըպետըպետըպետը): 

ԶինծառայողներիԶինծառայողներիԶինծառայողներիԶինծառայողների վերակարգերըվերակարգերըվերակարգերըվերակարգերը ևևևև հերթապահություններնհերթապահություններնհերթապահություններնհերթապահություններն անցկացվումանցկացվումանցկացվումանցկացվում ենենենեն 
զինվածզինվածզինվածզինված ուժերիուժերիուժերիուժերի կանոնագրքերիկանոնագրքերիկանոնագրքերիկանոնագրքերի, կանոնադրություններիկանոնադրություններիկանոնադրություններիկանոնադրությունների ևևևև համապատասխանհամապատասխանհամապատասխանհամապատասխան 
ենթաօրենսդրականենթաօրենսդրականենթաօրենսդրականենթաօրենսդրական ակտերիակտերիակտերիակտերի համաձայնհամաձայնհամաձայնհամաձայն: 

  
ՀոդվածՀոդվածՀոդվածՀոդված 32. ԶինծառայողներիԶինծառայողներիԶինծառայողներիԶինծառայողներինննն արձակուրդարձակուրդարձակուրդարձակուրդ տալըտալըտալըտալը 
  



ԺամկետայինԺամկետայինԺամկետայինԺամկետային զինծառայողներիզինծառայողներիզինծառայողներիզինծառայողներինննն, ՀայաստանիՀայաստանիՀայաստանիՀայաստանի ՀանրապետությանՀանրապետությանՀանրապետությանՀանրապետության 
օրենսդրությամբօրենսդրությամբօրենսդրությամբօրենսդրությամբ սահմանվածսահմանվածսահմանվածսահմանված կարգովկարգովկարգովկարգով, տրվումտրվումտրվումտրվում էէէէ հերթականհերթականհերթականհերթական տարեկանտարեկանտարեկանտարեկան արձակուրդարձակուրդարձակուրդարձակուրդ: 
ԱրձակուրդիԱրձակուրդիԱրձակուրդիԱրձակուրդի տևողությունըտևողությունըտևողությունըտևողությունը կազմումկազմումկազմումկազմում էէէէ` 

մինչևմինչևմինչևմինչև 15 տարիտարիտարիտարի ծառայածծառայածծառայածծառայած զինծառայողներիզինծառայողներիզինծառայողներիզինծառայողների համարհամարհամարհամար` 30 օրօրօրօր, 
15-իցիցիցից 25 տարիտարիտարիտարի ծառայածծառայածծառայածծառայած զինծառայողներիզինծառայողներիզինծառայողներիզինծառայողների համարհամարհամարհամար` 40 օրօրօրօր, 
25 ևևևև ավելիավելիավելիավելի տարիտարիտարիտարի ծառայածծառայածծառայածծառայած զինծառայողներիզինծառայողներիզինծառայողներիզինծառայողների համարհամարհամարհամար` 45 օրօրօրօր, 
ժամկետայինժամկետայինժամկետայինժամկետային պարտադիրպարտադիրպարտադիրպարտադիր զինվորականզինվորականզինվորականզինվորական ծառայությանծառայությանծառայությանծառայության սպայականսպայականսպայականսպայական կազմիկազմիկազմիկազմի համարհամարհամարհամար` 

յուրաքանչյուրյուրաքանչյուրյուրաքանչյուրյուրաքանչյուր լրիվլրիվլրիվլրիվ ծառայածծառայածծառայածծառայած ամսվաամսվաամսվաամսվա համարհամարհամարհամար երկուերկուերկուերկու ևևևև կեսկեսկեսկես օրօրօրօր հաշվարկովհաշվարկովհաշվարկովհաշվարկով: 
ԾառայությանԾառայությանԾառայությանԾառայության հատուկհատուկհատուկհատուկ պայմաններպայմաններպայմաններպայմաններ ունեցողունեցողունեցողունեցող կամկամկամկամ վնասակարվնասակարվնասակարվնասակար աշխատանքներումաշխատանքներումաշխատանքներումաշխատանքներում 

զբաղվածզբաղվածզբաղվածզբաղված ժամկետայինժամկետայինժամկետայինժամկետային զինծառայողներիզինծառայողներիզինծառայողներիզինծառայողներինննն տրվումտրվումտրվումտրվում էէէէ լրացուցիչլրացուցիչլրացուցիչլրացուցիչ տարեկանտարեկանտարեկանտարեկան 
արձակուրդարձակուրդարձակուրդարձակուրդ` 10 օրօրօրօր տևողությամբտևողությամբտևողությամբտևողությամբ: ՆմանՆմանՆմանՆման արձակուրդիարձակուրդիարձակուրդիարձակուրդի իրավունքիրավունքիրավունքիրավունք տվողտվողտվողտվող ծառայությանծառայությանծառայությանծառայության 
տեսակներիտեսակներիտեսակներիտեսակների ցանկըցանկըցանկըցանկը հաստատումհաստատումհաստատումհաստատում էէէէ ՀայաստանիՀայաստանիՀայաստանիՀայաստանի ՀանրապետությանՀանրապետությանՀանրապետությանՀանրապետության 
կառավարությունըկառավարությունըկառավարությունըկառավարությունը: 

ԸնտանեկանԸնտանեկանԸնտանեկանԸնտանեկան հանգամանքներիհանգամանքներիհանգամանքներիհանգամանքների բերումովբերումովբերումովբերումով, ուսմանուսմանուսմանուսման կապակցությամբկապակցությամբկապակցությամբկապակցությամբ ևևևև այլայլայլայլ հարգելիհարգելիհարգելիհարգելի 
պատճառներովպատճառներովպատճառներովպատճառներով, հրամանատարիհրամանատարիհրամանատարիհրամանատարի (պետիպետիպետիպետի) որոշմամբորոշմամբորոշմամբորոշմամբ, ժամկետայինժամկետայինժամկետայինժամկետային զինծառայողինզինծառայողինզինծառայողինզինծառայողին 
կարողկարողկարողկարող էէէէ տրվելտրվելտրվելտրվել լրացուցիչլրացուցիչլրացուցիչլրացուցիչ տարեկանտարեկանտարեկանտարեկան արձակուրդարձակուրդարձակուրդարձակուրդ` մինչևմինչևմինչևմինչև 10 օրօրօրօր տևողությամբտևողությամբտևողությամբտևողությամբ: 

ԺամկետայինԺամկետայինԺամկետայինԺամկետային պարտադիրպարտադիրպարտադիրպարտադիր զինվորականզինվորականզինվորականզինվորական ծառայությանծառայությանծառայությանծառայության շարքայինշարքայինշարքայինշարքային 
կազմիկազմիկազմիկազմի զինծառայողներիզինծառայողներիզինծառայողներիզինծառայողներինննն, զինվորականզինվորականզինվորականզինվորական ծառայությանծառայությանծառայությանծառայության ընթացքումընթացքումընթացքումընթացքում, որպեսորպեսորպեսորպես 
խրախուսանքխրախուսանքխրախուսանքխրախուսանք կարողկարողկարողկարող էէէէ տրվելտրվելտրվելտրվել արձակուրդարձակուրդարձակուրդարձակուրդ, զինվորներինզինվորներինզինվորներինզինվորներին` 15 օրօրօրօր, սերժանտներինսերժանտներինսերժանտներինսերժանտներին ևևևև 
ավագներինավագներինավագներինավագներին` 20 օրօրօրօր տևողությամբտևողությամբտևողությամբտևողությամբ: 

ՀրամանատարիՀրամանատարիՀրամանատարիՀրամանատարի (պետիպետիպետիպետի) որոշմամբորոշմամբորոշմամբորոշմամբ ժամկետայինժամկետայինժամկետայինժամկետային պարտադիրպարտադիրպարտադիրպարտադիր ծառայությանծառայությանծառայությանծառայության 
շարքայինշարքայինշարքայինշարքային կազմիկազմիկազմիկազմիզինծառայողներիզինծառայողներիզինծառայողներիզինծառայողներինննն կարողկարողկարողկարող էէէէ տրվելտրվելտրվելտրվել մինչևմինչևմինչևմինչև 5 օրօրօրօր տևողությամբտևողությամբտևողությամբտևողությամբ 
լրացուցիչլրացուցիչլրացուցիչլրացուցիչ արձակուրդարձակուրդարձակուրդարձակուրդ` ելնելովելնելովելնելովելնելով զինվորականզինվորականզինվորականզինվորական ուսմանուսմանուսմանուսման կամկամկամկամ ծառայությանծառայությանծառայությանծառայության բարձրբարձրբարձրբարձր 
ցուցանիշներիցցուցանիշներիցցուցանիշներիցցուցանիշներից, իսկիսկիսկիսկ ամուսնացածներինամուսնացածներինամուսնացածներինամուսնացածներին` ևսևսևսևս 5 օրօրօրօր` ամիսըամիսըամիսըամիսը մեկմեկմեկմեկ անգամանգամանգամանգամ: 

ԶինծառայողիԶինծառայողիԶինծառայողիԶինծառայողի կնոջըկնոջըկնոջըկնոջը (ամուսնունամուսնունամուսնունամուսնուն), իրիրիրիր ցանկությամբցանկությամբցանկությամբցանկությամբ, տարեկանտարեկանտարեկանտարեկան արձակուրդարձակուրդարձակուրդարձակուրդ 
կարողկարողկարողկարող էէէէ տրվելտրվելտրվելտրվել ամուսնուամուսնուամուսնուամուսնու (կնոջկնոջկնոջկնոջ) արձակուրդիարձակուրդիարձակուրդիարձակուրդի հետհետհետհետ միաժամանակմիաժամանակմիաժամանակմիաժամանակ: 

ԶինծառայողըԶինծառայողըԶինծառայողըԶինծառայողը ևևևև նրանրանրանրա ընտանիքիընտանիքիընտանիքիընտանիքի անդամներըանդամներըանդամներըանդամները արձակուրդըարձակուրդըարձակուրդըարձակուրդը ՀայաստանիՀայաստանիՀայաստանիՀայաստանի 
ՀանրապետությանՀանրապետությանՀանրապետությանՀանրապետության տարածքումտարածքումտարածքումտարածքում գտնվողգտնվողգտնվողգտնվող հանգստյանհանգստյանհանգստյանհանգստյան տներումտներումտներումտներում անցկացնելուանցկացնելուանցկացնելուանցկացնելու դեպքումդեպքումդեպքումդեպքում 
օգտվումօգտվումօգտվումօգտվում ենենենեն ուղեգրիուղեգրիուղեգրիուղեգրի գնիգնիգնիգնի փոխհատուցմանփոխհատուցմանփոխհատուցմանփոխհատուցման իրավունքիցիրավունքիցիրավունքիցիրավունքից: ՈւղեգրիՈւղեգրիՈւղեգրիՈւղեգրի գնիգնիգնիգնի 
փոխհատուցմանփոխհատուցմանփոխհատուցմանփոխհատուցման կարգըկարգըկարգըկարգը ևևևև չափերըչափերըչափերըչափերը սահմանումսահմանումսահմանումսահմանում էէէէ ՀայաստանիՀայաստանիՀայաստանիՀայաստանի ՀանրապետությանՀանրապետությանՀանրապետությանՀանրապետության 
կառավարությունըկառավարությունըկառավարությունըկառավարությունը: 

ՍույնՍույնՍույնՍույն հոդվածիհոդվածիհոդվածիհոդվածի առաջինառաջինառաջինառաջին, երկրորդերկրորդերկրորդերկրորդ, երրորդերրորդերրորդերրորդ, վեցերորդվեցերորդվեցերորդվեցերորդ ևևևև յոթերորդյոթերորդյոթերորդյոթերորդ մասերիմասերիմասերիմասերի 
դրույթներըդրույթներըդրույթներըդրույթները չենչենչենչեն տարածվումտարածվումտարածվումտարածվում ժամկետայինժամկետայինժամկետայինժամկետային պարտադիրպարտադիրպարտադիրպարտադիր զինվորականզինվորականզինվորականզինվորական ծառայությանծառայությանծառայությանծառայության 
զորակոչվածզորակոչվածզորակոչվածզորակոչված շարքայինշարքայինշարքայինշարքային կազմիկազմիկազմիկազմիզինծառայողներիզինծառայողներիզինծառայողներիզինծառայողների վրավրավրավրա: 

(32-րդրդրդրդ հոդվածըհոդվածըհոդվածըհոդվածը փոփփոփփոփփոփ. 03.07.02 ՀՕՀՕՀՕՀՕ-382-ՆՆՆՆ, լրացլրացլրացլրաց., փոփփոփփոփփոփ.  25.12.06 ՀՕՀՕՀՕՀՕ-25-ՆՆՆՆ) 
  
ՀոդվածՀոդվածՀոդվածՀոդված 33. ԶինծառայողներիԶինծառայողներիԶինծառայողներիԶինծառայողների բժշկականբժշկականբժշկականբժշկական սպասարկումըսպասարկումըսպասարկումըսպասարկումը 
  
ԶինծառայողներըԶինծառայողներըԶինծառայողներըԶինծառայողները ևևևև նրանցնրանցնրանցնրանց ընտանիքներիընտանիքներիընտանիքներիընտանիքների անդամներնանդամներնանդամներնանդամներն ապահովվումապահովվումապահովվումապահովվում ենենենեն անվճարանվճարանվճարանվճար 

որակյալորակյալորակյալորակյալ բժշկականբժշկականբժշկականբժշկական օգնությամբօգնությամբօգնությամբօգնությամբ` համապատասխանհամապատասխանհամապատասխանհամապատասխան գերատեսչականգերատեսչականգերատեսչականգերատեսչական բժշկականբժշկականբժշկականբժշկական 
հիմնարկներումհիմնարկներումհիմնարկներումհիմնարկներում: ԾառայությանԾառայությանԾառայությանԾառայության անցկացմանանցկացմանանցկացմանանցկացման վայրումվայրումվայրումվայրում նմաննմաննմաննման բժշկականբժշկականբժշկականբժշկական հիմնարկներիհիմնարկներիհիմնարկներիհիմնարկների 



բացակայությանբացակայությանբացակայությանբացակայության, ինչպեսինչպեսինչպեսինչպես նաևնաևնաևնաև անհետաձգելիանհետաձգելիանհետաձգելիանհետաձգելի դեպքերումդեպքերումդեպքերումդեպքերում զինծառայողներիզինծառայողներիզինծառայողներիզինծառայողներինննն ևևևև նրանցնրանցնրանցնրանց 
ընտանիքներիընտանիքներիընտանիքներիընտանիքների անդամներինանդամներինանդամներինանդամներին անհրաժեշտանհրաժեշտանհրաժեշտանհրաժեշտ բժշկականբժշկականբժշկականբժշկական օգնությօգնությօգնությօգնությունունունուն ցույցցույցցույցցույց էէէէ տրվումտրվումտրվումտրվում 
ՀայաստանիՀայաստանիՀայաստանիՀայաստանի ՀանրապետությանՀանրապետությանՀանրապետությանՀանրապետության տարածքումտարածքումտարածքումտարածքում գործողգործողգործողգործող բոլորբոլորբոլորբոլոր կարգիկարգիկարգիկարգի բժշկականբժշկականբժշկականբժշկական 
հիմնարկներումհիմնարկներումհիմնարկներումհիմնարկներում` համապատասխանհամապատասխանհամապատասխանհամապատասխան մարմիններիմարմիններիմարմիններիմարմինների միջոցներիմիջոցներիմիջոցներիմիջոցների հաշվինհաշվինհաշվինհաշվին` բուժմանբուժմանբուժմանբուժման 
ծախսերիծախսերիծախսերիծախսերի հետագահետագահետագահետագա փոխհատուցմամբփոխհատուցմամբփոխհատուցմամբփոխհատուցմամբ, որիորիորիորի կարգըկարգըկարգըկարգը ևևևև պայմաններըպայմաններըպայմաններըպայմանները սահմանումսահմանումսահմանումսահմանում էէէէ 
ՀայաստանիՀայաստանիՀայաստանիՀայաստանի ՀանրապետությանՀանրապետությանՀանրապետությանՀանրապետության կառավարությունըկառավարությունըկառավարությունըկառավարությունը: 

ԲժշկականԲժշկականԲժշկականԲժշկական ցուցումներիցուցումներիցուցումներիցուցումների առկայությանառկայությանառկայությանառկայության դեպքումդեպքումդեպքումդեպքում զինծառայողներիզինծառայողներիզինծառայողներիզինծառայողներինննն տրվումտրվումտրվումտրվում էէէէ 
անվճարանվճարանվճարանվճար առողջարանայինառողջարանայինառողջարանայինառողջարանային բուժմանբուժմանբուժմանբուժման իրավունքիրավունքիրավունքիրավունք: 

ԱռողջարանայինԱռողջարանայինԱռողջարանայինԱռողջարանային բուժմանբուժմանբուժմանբուժման ուղեգրիուղեգրիուղեգրիուղեգրի արժեքիարժեքիարժեքիարժեքի, ինչպեսինչպեսինչպեսինչպես նաևնաևնաևնաև բուժմանբուժմանբուժմանբուժման վայրվայրվայրվայր մեկնելումեկնելումեկնելումեկնելու 
ևևևև վերադառնալուվերադառնալուվերադառնալուվերադառնալու հետհետհետհետ կապվածկապվածկապվածկապված ծախսերըծախսերըծախսերըծախսերը փոխհատուցվումփոխհատուցվումփոխհատուցվումփոխհատուցվում ենենենեն համապատասխանհամապատասխանհամապատասխանհամապատասխան 
մարմիններիմարմիններիմարմիններիմարմինների` այդայդայդայդ նպատակովնպատակովնպատակովնպատակով հատկացրածհատկացրածհատկացրածհատկացրած միջոցներիմիջոցներիմիջոցներիմիջոցների հաշվինհաշվինհաշվինհաշվին` ՀայաստանիՀայաստանիՀայաստանիՀայաստանի 
ՀանրապետությանՀանրապետությանՀանրապետությանՀանրապետության կառավարությանկառավարությանկառավարությանկառավարության սահմանածսահմանածսահմանածսահմանած կարգովկարգովկարգովկարգով ևևևև պայմաններովպայմաններովպայմաններովպայմաններով: 

ԵրկարամյաԵրկարամյաԵրկարամյաԵրկարամյա ծառայությանծառայությանծառայությանծառայության կամկամկամկամ հաշմանդամությանհաշմանդամությանհաշմանդամությանհաշմանդամության զինվորականզինվորականզինվորականզինվորական կենսաթոշակկենսաթոշակկենսաթոշակկենսաթոշակ 
ստացողստացողստացողստացող նախկիննախկիննախկիննախկին զինծառայողներըզինծառայողներըզինծառայողներըզինծառայողները, սույնսույնսույնսույն օրենքօրենքօրենքօրենքիիիի 3-րդրդրդրդ հոդվածիհոդվածիհոդվածիհոդվածի 
համաձայնհամաձայնհամաձայնհամաձայն` զինծառայողներիզինծառայողներիզինծառայողներիզինծառայողներինննն հավասարեցվածհավասարեցվածհավասարեցվածհավասարեցված անձինքանձինքանձինքանձինք, ինչպեսինչպեսինչպեսինչպես նաևնաևնաևնաև ծառայությանծառայությանծառայությանծառայության 
ընթացքումընթացքումընթացքումընթացքում զոհվածզոհվածզոհվածզոհված (մահացածմահացածմահացածմահացած) զինծառայողիզինծառայողիզինծառայողիզինծառայողի ընտանիքիընտանիքիընտանիքիընտանիքի անդամներըանդամներըանդամներըանդամները բժշկականբժշկականբժշկականբժշկական 
օգնությամբօգնությամբօգնությամբօգնությամբ ապահովվումապահովվումապահովվումապահովվում ենենենեն սույնսույնսույնսույն հոդվածովհոդվածովհոդվածովհոդվածով սահմանվածսահմանվածսահմանվածսահմանված կարգովկարգովկարգովկարգով: 

ՍույնՍույնՍույնՍույն հոդվածիհոդվածիհոդվածիհոդվածի իմաստովիմաստովիմաստովիմաստով` զինծառայողիզինծառայողիզինծառայողիզինծառայողի, ինչպեսինչպեսինչպեսինչպես նաևնաևնաևնաև զոհվածզոհվածզոհվածզոհված (մահացածմահացածմահացածմահացած) 
զինծառայողիզինծառայողիզինծառայողիզինծառայողի ընտանիքիընտանիքիընտանիքիընտանիքի անդամանդամանդամանդամ ենենենեն համարվումհամարվումհամարվումհամարվում` 

1) 18 տարինտարինտարինտարին չլրացածչլրացածչլրացածչլրացած երեխաներըերեխաներըերեխաներըերեխաները, անգործունականգործունականգործունականգործունակ ճանաչվածճանաչվածճանաչվածճանաչված կամկամկամկամ մինչևմինչևմինչևմինչև 23 
տարեկանտարեկանտարեկանտարեկան ուսանողուսանողուսանողուսանող զավակներըզավակներըզավակներըզավակները, ինչպեսինչպեսինչպեսինչպես նաևնաևնաևնաև 18 տարեկանտարեկանտարեկանտարեկան ևևևև դրանիցդրանիցդրանիցդրանից բարձրբարձրբարձրբարձր տարիքիտարիքիտարիքիտարիքի 
հաշմանդամհաշմանդամհաշմանդամհաշմանդամ զավակներըզավակներըզավակներըզավակները, եթեեթեեթեեթե հաշմանդամհաշմանդամհաշմանդամհաշմանդամ ենենենեն ճանաչվելճանաչվելճանաչվելճանաչվել մինչևմինչևմինչևմինչև իրենցիրենցիրենցիրենց 18 տարինտարինտարինտարին 
լրանալըլրանալըլրանալըլրանալը. 

2) ծնողներըծնողներըծնողներըծնողները, ամուսինըամուսինըամուսինըամուսինը. 
3) զինծառայողիզինծառայողիզինծառայողիզինծառայողի, ինչպեսինչպեսինչպեսինչպես նաևնաևնաևնաև զոհվածզոհվածզոհվածզոհված (մահացածմահացածմահացածմահացած) զինծառայողիզինծառայողիզինծառայողիզինծառայողի խնամքիխնամքիխնամքիխնամքի տակտակտակտակ 

գտնվողգտնվողգտնվողգտնվող` 18 տարինտարինտարինտարին չլրացածչլրացածչլրացածչլրացած կամկամկամկամ անգործունականգործունականգործունականգործունակ ճանաչվածճանաչվածճանաչվածճանաչված, կամկամկամկամ մինչևմինչևմինչևմինչև 23 տարեկանտարեկանտարեկանտարեկան 
ուսանողուսանողուսանողուսանող քույրըքույրըքույրըքույրը ևևևև եղբայրըեղբայրըեղբայրըեղբայրը, ինչպեսինչպեսինչպեսինչպես նաևնաևնաևնաև նրանրանրանրա խնամքիխնամքիխնամքիխնամքի տակտակտակտակ գտնվողգտնվողգտնվողգտնվող 18 տարեկանտարեկանտարեկանտարեկան ևևևև 
դրանիցդրանիցդրանիցդրանից բարձրբարձրբարձրբարձր տարիքիտարիքիտարիքիտարիքի հաշմանդամհաշմանդամհաշմանդամհաշմանդամ քույրըքույրըքույրըքույրը ևևևև եղբայրըեղբայրըեղբայրըեղբայրը, եթեեթեեթեեթե հաշմանդամհաշմանդամհաշմանդամհաշմանդամ ենենենեն 
ճանաչվելճանաչվելճանաչվելճանաչվել մինչևմինչևմինչևմինչև իրենցիրենցիրենցիրենց 18 տարինտարինտարինտարին լրանալըլրանալըլրանալըլրանալը: ՔույրըՔույրըՔույրըՔույրը ևևևև եղբայրըեղբայրըեղբայրըեղբայրը համարվումհամարվումհամարվումհամարվում ենենենեն 
զինծառայողիզինծառայողիզինծառայողիզինծառայողի, ինչպեսինչպեսինչպեսինչպես նաևնաևնաևնաև զոհվածզոհվածզոհվածզոհված (մահացածմահացածմահացածմահացած) զինծառայողիզինծառայողիզինծառայողիզինծառայողի խնամքիխնամքիխնամքիխնամքի տակտակտակտակ գտնվողգտնվողգտնվողգտնվող, 
եթեեթեեթեեթե նրանցնրանցնրանցնրանց ծնողներնծնողներնծնողներնծնողներն ունենունենունենունեն աշխատանքայինաշխատանքայինաշխատանքայինաշխատանքային գործունեությամբգործունեությամբգործունեությամբգործունեությամբ զբաղվելուզբաղվելուզբաղվելուզբաղվելու 
կարողությանկարողությանկարողությանկարողության 3-րդրդրդրդ աստիճանիաստիճանիաստիճանիաստիճանի սահմանափակումսահմանափակումսահմանափակումսահմանափակում: 

(33-րդրդրդրդ հոդվածըհոդվածըհոդվածըհոդվածը լրացլրացլրացլրաց. 11.11.05 ՀՕՀՕՀՕՀՕ-222-ՆՆՆՆ, փոփփոփփոփփոփ. 22.12.10 ՀՕՀՕՀՕՀՕ-248-ՆՆՆՆ, խմբխմբխմբխմբ., լրացլրացլրացլրաց. 
19.03.12 ՀՕՀՕՀՕՀՕ-35-ՆՆՆՆ) 

  
ՀոդվածՀոդվածՀոդվածՀոդված 34. ԶինծառայողներիԶինծառայողներիԶինծառայողներիԶինծառայողների բնակարանայինբնակարանայինբնակարանայինբնակարանային ապահովությունըապահովությունըապահովությունըապահովությունը 
  
ԶինծառայողներըԶինծառայողներըԶինծառայողներըԶինծառայողները, առողջությանառողջությանառողջությանառողջության, տարիքիտարիքիտարիքիտարիքի կամկամկամկամ երկարամյաերկարամյաերկարամյաերկարամյա ծառայությանծառայությանծառայությանծառայության 

կենսաթոշակիկենսաթոշակիկենսաթոշակիկենսաթոշակի անցնելուանցնելուանցնելուանցնելու կապակցությամբկապակցությամբկապակցությամբկապակցությամբ զինվորականզինվորականզինվորականզինվորական ծառայությունիցծառայությունիցծառայությունիցծառայությունից 
սահմանվածսահմանվածսահմանվածսահմանված կարգովկարգովկարգովկարգով արձակվածարձակվածարձակվածարձակված այնայնայնայն նախկիննախկիննախկիննախկին զինծառայողներըզինծառայողներըզինծառայողներըզինծառայողները, որոնքորոնքորոնքորոնք ծառայությանծառայությանծառայությանծառայության 
ընթացքումընթացքումընթացքումընթացքում հաշվառվածհաշվառվածհաշվառվածհաշվառված ենենենեն եղելեղելեղելեղել որպեսորպեսորպեսորպես բնակարանայինբնակարանայինբնակարանայինբնակարանային պայմաններիպայմաններիպայմաններիպայմանների բարելավմանբարելավմանբարելավմանբարելավման 



կարիքկարիքկարիքկարիք ունեցողներունեցողներունեցողներունեցողներ, ինչպեսինչպեսինչպեսինչպես նաևնաևնաևնաև հաշմանդամությանհաշմանդամությանհաշմանդամությանհաշմանդամության զինվորականզինվորականզինվորականզինվորական կենսաթոշակիկենսաթոշակիկենսաթոշակիկենսաթոշակի 
իրավունքիրավունքիրավունքիրավունք ունեցողունեցողունեցողունեցող զինծառայողներըզինծառայողներըզինծառայողներըզինծառայողները ևևևև ծառայությանծառայությանծառայությանծառայության ընթացքումընթացքումընթացքումընթացքում զոհվածզոհվածզոհվածզոհված 
(մահացածմահացածմահացածմահացած) զինծառայողներիզինծառայողներիզինծառայողներիզինծառայողների ընտանիքներըընտանիքներըընտանիքներըընտանիքները բնակարանայինբնակարանայինբնակարանայինբնակարանային պայմաններիպայմաններիպայմաններիպայմանների 
բարելավմանբարելավմանբարելավմանբարելավման կարիքկարիքկարիքկարիք ունենալուունենալուունենալուունենալու դեպքումդեպքումդեպքումդեպքում ապահովվումապահովվումապահովվումապահովվում ենենենեն բնակարանովբնակարանովբնակարանովբնակարանով կամկամկամկամ 
տնամերձտնամերձտնամերձտնամերձ հողամասովհողամասովհողամասովհողամասով կամկամկամկամ բնակարանբնակարանբնակարանբնակարան ձեռքձեռքձեռքձեռք բերելուբերելուբերելուբերելու համարհամարհամարհամար ստանումստանումստանումստանում ենենենեն անհատույցանհատույցանհատույցանհատույց 
պետականպետականպետականպետական ֆինանսականֆինանսականֆինանսականֆինանսական աջակցությունաջակցությունաջակցությունաջակցություն` ՀայաստանիՀայաստանիՀայաստանիՀայաստանի ՀանրապետությանՀանրապետությանՀանրապետությանՀանրապետության 
կառավարությանկառավարությանկառավարությանկառավարության սահմանածսահմանածսահմանածսահմանած կարգովկարգովկարգովկարգով: ՍույնՍույնՍույնՍույն մասումմասումմասումմասում նշվածնշվածնշվածնշված անձանցանձանցանձանցանձանց ընտանիքիընտանիքիընտանիքիընտանիքի 
անդամանդամանդամանդամ ենենենեն համարվումհամարվումհամարվումհամարվում. 

1) ամուսինըամուսինըամուսինըամուսինը ևևևև 18 տարինտարինտարինտարին չլրացածչլրացածչլրացածչլրացած երեխաներըերեխաներըերեխաներըերեխաները. 
2) համատեղհամատեղհամատեղհամատեղ բնակվողբնակվողբնակվողբնակվող` անգործունականգործունականգործունականգործունակ ճանաչվածճանաչվածճանաչվածճանաչված կամկամկամկամ մինչևմինչևմինչևմինչև 23 տարեկանտարեկանտարեկանտարեկան 

ուսանողուսանողուսանողուսանող զավակներըզավակներըզավակներըզավակները, ինչպեսինչպեսինչպեսինչպես նաևնաևնաևնաև համատեղհամատեղհամատեղհամատեղ բնակվողբնակվողբնակվողբնակվող` 18 տարեկանտարեկանտարեկանտարեկան ևևևև դրանիցդրանիցդրանիցդրանից 
բարձրբարձրբարձրբարձր տարիքիտարիքիտարիքիտարիքի հաշմանդամհաշմանդամհաշմանդամհաշմանդամ զավակներըզավակներըզավակներըզավակները, եթեեթեեթեեթե հաշմանդամհաշմանդամհաշմանդամհաշմանդամ ենենենեն ճանաչվելճանաչվելճանաչվելճանաչվել մինչևմինչևմինչևմինչև 
իրենցիրենցիրենցիրենց 18 տարինտարինտարինտարին լրանալըլրանալըլրանալըլրանալը. 

3) համատեղհամատեղհամատեղհամատեղ բնակվողբնակվողբնակվողբնակվող ծնողներըծնողներըծնողներըծնողները. 
4) զինծառայողիզինծառայողիզինծառայողիզինծառայողի, ինչպեսինչպեսինչպեսինչպես նաևնաևնաևնաև զոհվածզոհվածզոհվածզոհված (մահացածմահացածմահացածմահացած) զինծառայողիզինծառայողիզինծառայողիզինծառայողի խնամքիխնամքիխնամքիխնամքի տակտակտակտակ 

գտնվողգտնվողգտնվողգտնվող ևևևև համատեղհամատեղհամատեղհամատեղ բնակվողբնակվողբնակվողբնակվող` 18 տարինտարինտարինտարին չլրացածչլրացածչլրացածչլրացած կամկամկամկամ անգործունականգործունականգործունականգործունակ ճանաչվածճանաչվածճանաչվածճանաչված, 
կամկամկամկամ մինչևմինչևմինչևմինչև 23 տարեկանտարեկանտարեկանտարեկան ուսանողուսանողուսանողուսանող քույրըքույրըքույրըքույրը ևևևև եղբայրըեղբայրըեղբայրըեղբայրը, ինչպեսինչպեսինչպեսինչպես նաևնաևնաևնաև նրանրանրանրա խնամքիխնամքիխնամքիխնամքի տակտակտակտակ 
գտնվողգտնվողգտնվողգտնվող ևևևև համատեղհամատեղհամատեղհամատեղ բնակվողբնակվողբնակվողբնակվող` 18 տարեկանտարեկանտարեկանտարեկան ևևևև դրանիցդրանիցդրանիցդրանից բարձրբարձրբարձրբարձր տարիքիտարիքիտարիքիտարիքի հաշմանդամհաշմանդամհաշմանդամհաշմանդամ 
քույրըքույրըքույրըքույրը ևևևև եղբայրըեղբայրըեղբայրըեղբայրը, եթեեթեեթեեթե հաշմանդամհաշմանդամհաշմանդամհաշմանդամ ենենենեն ճանաչվելճանաչվելճանաչվելճանաչվել մինչևմինչևմինչևմինչև իրենցիրենցիրենցիրենց 18 տարինտարինտարինտարին լրանալըլրանալըլրանալըլրանալը: 
ՔույրըՔույրըՔույրըՔույրը ևևևև եղբայրըեղբայրըեղբայրըեղբայրը համարվումհամարվումհամարվումհամարվում ենենենեն զինծառայողիզինծառայողիզինծառայողիզինծառայողի, ինչպեսինչպեսինչպեսինչպես նաևնաևնաևնաև զոհվածզոհվածզոհվածզոհված (մահացածմահացածմահացածմահացած) 
զինծառայողիզինծառայողիզինծառայողիզինծառայողի խնամքիխնամքիխնամքիխնամքի տակտակտակտակ գտնվողգտնվողգտնվողգտնվող, եթեեթեեթեեթե նրանցնրանցնրանցնրանց ծնողներնծնողներնծնողներնծնողներն ունենունենունենունեն աշխատանքայինաշխատանքայինաշխատանքայինաշխատանքային 
գործունեությամբգործունեությամբգործունեությամբգործունեությամբ զբաղվելուզբաղվելուզբաղվելուզբաղվելու կարողությանկարողությանկարողությանկարողության 3-րդրդրդրդ աստիճանիաստիճանիաստիճանիաստիճանի սահմանափակումսահմանափակումսահմանափակումսահմանափակում: 

ՄինչևՄինչևՄինչևՄինչև բնակարանովբնակարանովբնակարանովբնակարանով ապահովվելըապահովվելըապահովվելըապահովվելը զինծառայողներըզինծառայողներըզինծառայողներըզինծառայողները (բացիբացիբացիբացի ժամկետայինժամկետայինժամկետայինժամկետային 
պարտադիրպարտադիրպարտադիրպարտադիրզինծառայողներիզինծառայողներիզինծառայողներիզինծառայողներիցցցց) ևևևև նրանցնրանցնրանցնրանց ընտանիքներիընտանիքներիընտանիքներիընտանիքների անդամներնանդամներնանդամներնանդամներն ապահովվումապահովվումապահովվումապահովվում ենենենեն 
ծառայողականծառայողականծառայողականծառայողական բնակելիբնակելիբնակելիբնակելի տարածություններովտարածություններովտարածություններովտարածություններով: ՎերջիններիսՎերջիններիսՎերջիններիսՎերջիններիս բացակայությանբացակայությանբացակայությանբացակայության 
դեպքումդեպքումդեպքումդեպքում բնակելիբնակելիբնակելիբնակելի տարածություններիտարածություններիտարածություններիտարածությունների վարձակալությանվարձակալությանվարձակալությանվարձակալության համարհամարհամարհամար նրանցնրանցնրանցնրանց վճարվումվճարվումվճարվումվճարվում էէէէ 
դրամականդրամականդրամականդրամական փոխհատուցում՝փոխհատուցում՝փոխհատուցում՝փոխհատուցում՝ ՀայաստանիՀայաստանիՀայաստանիՀայաստանի ՀանրապետությանՀանրապետությանՀանրապետությանՀանրապետության կառավարությանկառավարությանկառավարությանկառավարության 
սահմանածսահմանածսահմանածսահմանած կարգովկարգովկարգովկարգով: ՍույնՍույնՍույնՍույն մասիմասիմասիմասի իմաստովիմաստովիմաստովիմաստով` զինծառայողիզինծառայողիզինծառայողիզինծառայողի ընտանիքիընտանիքիընտանիքիընտանիքի անդամանդամանդամանդամ ենենենեն 
համարվումհամարվումհամարվումհամարվում` 

1) ամուսինըամուսինըամուսինըամուսինը ևևևև 18 տարինտարինտարինտարին չլրացածչլրացածչլրացածչլրացած երեխաներըերեխաներըերեխաներըերեխաները. 
2) համատեղհամատեղհամատեղհամատեղ բնակվողբնակվողբնակվողբնակվող` անգործունականգործունականգործունականգործունակ ճանաչվածճանաչվածճանաչվածճանաչված կամկամկամկամ մինչևմինչևմինչևմինչև 23 տարեկանտարեկանտարեկանտարեկան 

ուսանողուսանողուսանողուսանող զավակներըզավակներըզավակներըզավակները, ինչպեսինչպեսինչպեսինչպես նաևնաևնաևնաև համատեղհամատեղհամատեղհամատեղ բնակվողբնակվողբնակվողբնակվող` 18 տարեկանտարեկանտարեկանտարեկան ևևևև դրանիցդրանիցդրանիցդրանից 
բարձրբարձրբարձրբարձր տարիքիտարիքիտարիքիտարիքի հաշմանդամհաշմանդամհաշմանդամհաշմանդամ զավակներըզավակներըզավակներըզավակները, եթեեթեեթեեթե հաշմանդամհաշմանդամհաշմանդամհաշմանդամ ենենենեն ճանաչվելճանաչվելճանաչվելճանաչվել մինչևմինչևմինչևմինչև 
իրենցիրենցիրենցիրենց 18 տարինտարինտարինտարին լրանալըլրանալըլրանալըլրանալը: 

ՊետականՊետականՊետականՊետական սեփականությունսեփականությունսեփականությունսեփականություն հանդիսացողհանդիսացողհանդիսացողհանդիսացող ևևևև համապատասխանհամապատասխանհամապատասխանհամապատասխան բնագավառիբնագավառիբնագավառիբնագավառի 
պետականպետականպետականպետական լիազորլիազորլիազորլիազոր մարմնիմարմնիմարմնիմարմնի հաշվեկշռումհաշվեկշռումհաշվեկշռումհաշվեկշռում գտնվողգտնվողգտնվողգտնվող բնակարաններըբնակարաններըբնակարաններըբնակարանները զինծազինծազինծազինծառայողներիռայողներիռայողներիռայողներինննն 
կամկամկամկամ նրանցնրանցնրանցնրանց ընտանիքներիընտանիքներիընտանիքներիընտանիքների անդամներինանդամներինանդամներինանդամներին սեփականությանսեփականությանսեփականությանսեփականության իրավունքովիրավունքովիրավունքովիրավունքով 
տրամադրվումտրամադրվումտրամադրվումտրամադրվում ենենենեն ՀայաստանիՀայաստանիՀայաստանիՀայաստանի ՀանրապետությանՀանրապետությանՀանրապետությանՀանրապետության կառավարությանկառավարությանկառավարությանկառավարության սահմանածսահմանածսահմանածսահմանած 
կարգովկարգովկարգովկարգով: 

(մասնմասնմասնմասն ուժըուժըուժըուժը կորցրելկորցրելկորցրելկորցրել էէէէ 22.12.10 ՀՕՀՕՀՕՀՕ-248-ՆՆՆՆ) 
(մասնմասնմասնմասն ուժըուժըուժըուժը կորցրելկորցրելկորցրելկորցրել էէէէ 22.12.10 ՀՕՀՕՀՕՀՕ-248-ՆՆՆՆ) 



(մասնմասնմասնմասն ուժըուժըուժըուժը կորցրելկորցրելկորցրելկորցրել էէէէ 22.12.10 ՀՕՀՕՀՕՀՕ-248-ՆՆՆՆ) 
(մասնմասնմասնմասն ուժըուժըուժըուժը կորցրելկորցրելկորցրելկորցրել էէէէ 22.12.10 ՀՕՀՕՀՕՀՕ-248-ՆՆՆՆ) 
(մասնմասնմասնմասն ուժըուժըուժըուժը կորցրելկորցրելկորցրելկորցրել էէէէ 22.12.10 ՀՕՀՕՀՕՀՕ-248-ՆՆՆՆ) 
ՀաշմանդամությանՀաշմանդամությանՀաշմանդամությանՀաշմանդամության զինվորականզինվորականզինվորականզինվորական կենսաթոշակկենսաթոշակկենսաթոշակկենսաթոշակ ստանալուստանալուստանալուստանալու իրավունքիրավունքիրավունքիրավունք ունեցողունեցողունեցողունեցող 

զինծառայողներըզինծառայողներըզինծառայողներըզինծառայողները, ինչպեսինչպեսինչպեսինչպես նաևնաևնաևնաև ծառայողականծառայողականծառայողականծառայողական պարտականություններիպարտականություններիպարտականություններիպարտականությունների կատարմանկատարմանկատարմանկատարման 
ժամանակժամանակժամանակժամանակ զոհվածզոհվածզոհվածզոհված (մահացածմահացածմահացածմահացած) զինծառայողիզինծառայողիզինծառայողիզինծառայողի ընտանիքըընտանիքըընտանիքըընտանիքը (ամուսինըամուսինըամուսինըամուսինը, ծնողներըծնողներըծնողներըծնողները, 
ինչպեսինչպեսինչպեսինչպես նաևնաևնաևնաև ընտանիքիընտանիքիընտանիքիընտանիքի` կերակրողինկերակրողինկերակրողինկերակրողին կորցնելուկորցնելուկորցնելուկորցնելու դեպքումդեպքումդեպքումդեպքում զինվորականզինվորականզինվորականզինվորական 
կենսաթոշակիկենսաթոշակիկենսաթոշակիկենսաթոշակի իրավունքիրավունքիրավունքիրավունք ունեցողունեցողունեցողունեցող անդամներըանդամներըանդամներըանդամները) oգտվումգտվումգտվումգտվում ենենենեն ջրահեռացմանջրահեռացմանջրահեռացմանջրահեռացման, 
աղբահանությանաղբահանությանաղբահանությանաղբահանության ևևևև ռադիոյիռադիոյիռադիոյիռադիոյի բաժանորդայինբաժանորդայինբաժանորդայինբաժանորդային վարձերըվարձերըվարձերըվարձերը 50 տոկոստոկոստոկոստոկոս զեղչովզեղչովզեղչովզեղչով վճարելուվճարելուվճարելուվճարելու 
իրավունքիցիրավունքիցիրավունքիցիրավունքից: 

(34-րդրդրդրդ հոդվածըհոդվածըհոդվածըհոդվածը փոփփոփփոփփոփ. 29.12.98 ՀՕՀՕՀՕՀՕ-268-ՆՆՆՆ, խմբխմբխմբխմբ. 25.12.03 ՀՕՀՕՀՕՀՕ-57-ՆՆՆՆ, 14.12.04 ՀՕՀՕՀՕՀՕ-49-ՆՆՆՆ, 
փոփփոփփոփփոփ. 11.11.05 ՀՕՀՕՀՕՀՕ-222-ՆՆՆՆ, 29.11.06 ՀՕՀՕՀՕՀՕ-225-ՆՆՆՆ, խմբխմբխմբխմբ.  25.12.06 ՀՕՀՕՀՕՀՕ-25-ՆՆՆՆ, փոփփոփփոփփոփ., խմբխմբխմբխմբ. 22.12.10 
ՀՕՀՕՀՕՀՕ-248-ՆՆՆՆ, լրացլրացլրացլրաց. 19.03.12 ՀՕՀՕՀՕՀՕ-35-ՆՆՆՆ) 

  
ՀոդվածՀոդվածՀոդվածՀոդված 34.1. ԶինծառայողներիԶինծառայողներիԶինծառայողներիԶինծառայողներինննն ևևևև նրանցնրանցնրանցնրանց ընտանիքներիընտանիքներիընտանիքներիընտանիքների անդամներիանդամներիանդամներիանդամների 

ամենամսյաամենամսյաամենամսյաամենամսյա դրամականդրամականդրամականդրամական օգնությանօգնությանօգնությանօգնության իրավունքըիրավունքըիրավունքըիրավունքը 
  
1. ԱմենամսյաԱմենամսյաԱմենամսյաԱմենամսյա դրամականդրամականդրամականդրամական օգնությանօգնությանօգնությանօգնության իրավունքիրավունքիրավունքիրավունք ունենունենունենունեն` 
1) զինվորականզինվորականզինվորականզինվորական կենսաթոշակկենսաթոշակկենսաթոշակկենսաթոշակ ստանալուստանալուստանալուստանալու իրավունքիրավունքիրավունքիրավունք ունեցողունեցողունեցողունեցող` 
աաաա. ՀայրենականՀայրենականՀայրենականՀայրենական մեծմեծմեծմեծ պատերազմումպատերազմումպատերազմումպատերազմում կամկամկամկամ այլայլայլայլ պետություններումպետություններումպետություններումպետություններում մարտականմարտականմարտականմարտական 

գործողություններինգործողություններինգործողություններինգործողություններին մասնակցելումասնակցելումասնակցելումասնակցելու հետևանքովհետևանքովհետևանքովհետևանքով, ինչպեսինչպեսինչպեսինչպես նաևնաևնաևնաև ծառայողականծառայողականծառայողականծառայողական 
պարտականություններըպարտականություններըպարտականություններըպարտականությունները կատարելիսկատարելիսկատարելիսկատարելիս կամկամկամկամ ծառայությանծառայությանծառայությանծառայության ընթացքումընթացքումընթացքումընթացքում հաշմանդամհաշմանդամհաշմանդամհաշմանդամ 
դարձածդարձածդարձածդարձած զինծառայողներըզինծառայողներըզինծառայողներըզինծառայողները, 

բբբբ. ՀայաստանիՀայաստանիՀայաստանիՀայաստանի ՀանրապետությանՀանրապետությանՀանրապետությանՀանրապետության պաշտպանությանպաշտպանությանպաշտպանությանպաշտպանության ժամանակժամանակժամանակժամանակ, ՀայաստանիՀայաստանիՀայաստանիՀայաստանի 
ՀանրապետությանՀանրապետությանՀանրապետությանՀանրապետության զինվածզինվածզինվածզինված ուժերումուժերումուժերումուժերում ծառայողականծառայողականծառայողականծառայողական պարտականություններըպարտականություններըպարտականություններըպարտականությունները 
կատարելիսկատարելիսկատարելիսկատարելիս կամկամկամկամ ծառայությանծառայությանծառայությանծառայության ընթացքումընթացքումընթացքումընթացքում հաշմանդամհաշմանդամհաշմանդամհաշմանդամ դարձածդարձածդարձածդարձած զինծառայողներըզինծառայողներըզինծառայողներըզինծառայողները, 

գգգգ. ՀայրենականՀայրենականՀայրենականՀայրենական մեծմեծմեծմեծ պատերազմիպատերազմիպատերազմիպատերազմի մասնակիցներըմասնակիցներըմասնակիցներըմասնակիցները կամկամկամկամ այլայլայլայլ պետություններումպետություններումպետություններումպետություններում 
մարտականմարտականմարտականմարտական գործողություններիգործողություններիգործողություններիգործողությունների մասնակիցներըմասնակիցներըմասնակիցներըմասնակիցները, 

դդդդ. ՀայաստանիՀայաստանիՀայաստանիՀայաստանի ՀանրապետությանՀանրապետությանՀանրապետությանՀանրապետության պաշտպանությանպաշտպանությանպաշտպանությանպաշտպանության մասնակիցներըմասնակիցներըմասնակիցներըմասնակիցները, 
եեեե. ՀայաստանիՀայաստանիՀայաստանիՀայաստանի ՀանրապետությանՀանրապետությանՀանրապետությանՀանրապետության ազգայինազգայինազգայինազգային հերոսներըհերոսներըհերոսներըհերոսները, 
զզզզ. ՄարտականՄարտականՄարտականՄարտական խաչխաչխաչխաչ շքանշանովշքանշանովշքանշանովշքանշանով պարգևատրվածպարգևատրվածպարգևատրվածպարգևատրված զինծառայողներըզինծառայողներըզինծառայողներըզինծառայողները, 
էէէէ. ՀայրենականՀայրենականՀայրենականՀայրենական մեծմեծմեծմեծ պատերազմումպատերազմումպատերազմումպատերազմում, այլայլայլայլ պետություններումպետություններումպետություններումպետություններում ծառայողականծառայողականծառայողականծառայողական 

պարտականություններըպարտականություններըպարտականություններըպարտականությունները կատարելիսկատարելիսկատարելիսկատարելիս զոհվածզոհվածզոհվածզոհված զինծառայողներիզինծառայողներիզինծառայողներիզինծառայողների ընտանիքներիընտանիքներիընտանիքներիընտանիքների 
անդամներըանդամներըանդամներըանդամները, 

ըըըը. ՀայաստանիՀայաստանիՀայաստանիՀայաստանի ՀանրապետությանՀանրապետությանՀանրապետությանՀանրապետության պաշտպանությանպաշտպանությանպաշտպանությանպաշտպանության ժամանակժամանակժամանակժամանակ կամկամկամկամ 
ծառայողականծառայողականծառայողականծառայողական պարտականություններըպարտականություններըպարտականություններըպարտականությունները կատարելիսկատարելիսկատարելիսկատարելիս զոհվածզոհվածզոհվածզոհված 
շարքայինշարքայինշարքայինշարքային զինծառայողներիզինծառայողներիզինծառայողներիզինծառայողների ընտանիքներիընտանիքներիընտանիքներիընտանիքների անդամներըանդամներըանդամներըանդամները. 

2) զոհվածզոհվածզոհվածզոհված զինծառայողներիզինծառայողներիզինծառայողներիզինծառայողների ընտանիքներիընտանիքներիընտանիքներիընտանիքների այնայնայնայն անդամներըանդամներըանդամներըանդամները, ովքերովքերովքերովքեր ստանումստանումստանումստանում ենենենեն 
աշխատանքայինաշխատանքայինաշխատանքայինաշխատանքային կամկամկամկամ սոցիալականսոցիալականսոցիալականսոցիալական կենսաթոշակկենսաթոշակկենսաթոշակկենսաթոշակ (բացառությամբբացառությամբբացառությամբբացառությամբ կերակրողինկերակրողինկերակրողինկերակրողին 
կորցնելուկորցնելուկորցնելուկորցնելու դեպքումդեպքումդեպքումդեպքում աշխատանքայինաշխատանքայինաշխատանքայինաշխատանքային կամկամկամկամ սոցիալականսոցիալականսոցիալականսոցիալական կենսաթոշակիկենսաթոշակիկենսաթոշակիկենսաթոշակի) ևևևև ունենունենունենունեն նաևնաևնաևնաև 
կերակրողինկերակրողինկերակրողինկերակրողին կորցնելուկորցնելուկորցնելուկորցնելու դեպքումդեպքումդեպքումդեպքում զինվորականզինվորականզինվորականզինվորական կենսաթոշակիկենսաթոշակիկենսաթոշակիկենսաթոշակի իրավունքիրավունքիրավունքիրավունք. 



3) ՀայրենականՀայրենականՀայրենականՀայրենական մեծմեծմեծմեծ պատերազմումպատերազմումպատերազմումպատերազմում, այլայլայլայլ պետություններումպետություններումպետություններումպետություններում, ՀայաստանիՀայաստանիՀայաստանիՀայաստանի 
ՀանրապետությանՀանրապետությանՀանրապետությանՀանրապետության պաշտպանությանպաշտպանությանպաշտպանությանպաշտպանության ժամանակժամանակժամանակժամանակ կամկամկամկամ ծառայողականծառայողականծառայողականծառայողական 
պարտականություններըպարտականություններըպարտականություններըպարտականությունները կատարելիսկատարելիսկատարելիսկատարելիս զոհվածզոհվածզոհվածզոհվածզինծառայողներիզինծառայողներիզինծառայողներիզինծառայողների ընտանիքներիընտանիքներիընտանիքներիընտանիքների 
անդամները՝անդամները՝անդամները՝անդամները՝ կենսաթոշակկենսաթոշակկենսաթոշակկենսաթոշակ ստանալուստանալուստանալուստանալու իրավունքիրավունքիրավունքիրավունք ունենալուունենալուունենալուունենալու հանգամանքիցհանգամանքիցհանգամանքիցհանգամանքից անկախանկախանկախանկախ: 

2. ՍույնՍույնՍույնՍույն հոդվածիհոդվածիհոդվածիհոդվածի 1-ինինինին մասիմասիմասիմասի 1-ինինինին կետիկետիկետիկետի «աաաա», «բբբբ», «գգգգ» ևևևև «դդդդ» ենթակետերովենթակետերովենթակետերովենթակետերով 
միաժամանակմիաժամանակմիաժամանակմիաժամանակ ամենամսյաամենամսյաամենամսյաամենամսյա դրամականդրամականդրամականդրամական օգնությանօգնությանօգնությանօգնության իրավունքիրավունքիրավունքիրավունք ունեցողունեցողունեցողունեցող անձինանձինանձինանձին 
ամենամսյաամենամսյաամենամսյաամենամսյա դրամականդրամականդրամականդրամական օգնությունօգնությունօգնությունօգնություն էէէէ նշանակվումնշանակվումնշանակվումնշանակվում այդայդայդայդ ենթակետերիցենթակետերիցենթակետերիցենթակետերից որևէորևէորևէորևէ մեկովմեկովմեկովմեկով` 
անձիանձիանձիանձի ընտրությամբընտրությամբընտրությամբընտրությամբ: 

3. ԱմենամսյաԱմենամսյաԱմենամսյաԱմենամսյա դրամականդրամականդրամականդրամական օգնությանօգնությանօգնությանօգնության չափերըչափերըչափերըչափերը` ըստըստըստըստ դրամականդրամականդրամականդրամական օգնությունօգնությունօգնությունօգնություն 
ստանալուստանալուստանալուստանալու իրավունքիրավունքիրավունքիրավունք ունեցողունեցողունեցողունեցող անձանցանձանցանձանցանձանց կատեգորիաներիկատեգորիաներիկատեգորիաներիկատեգորիաների, դրամականդրամականդրամականդրամական օգնությունօգնությունօգնությունօգնություն 
նշանակելունշանակելունշանակելունշանակելու ևևևև վճարելուվճարելուվճարելուվճարելու կարգըկարգըկարգըկարգը սահմանումսահմանումսահմանումսահմանում էէէէ ՀայաստանիՀայաստանիՀայաստանիՀայաստանի ՀանրապետությանՀանրապետությանՀանրապետությանՀանրապետության 
կառավարությունըկառավարությունըկառավարությունըկառավարությունը: 

(34.1-րդրդրդրդ հոդվածըհոդվածըհոդվածըհոդվածը լրացլրացլրացլրաց. 22.12.10 ՀՕՀՕՀՕՀՕ-248-ՆՆՆՆ, 19.03.12 ՀՕՀՕՀՕՀՕ-104-ՆՆՆՆ) 
  
ՀոդվածՀոդվածՀոդվածՀոդված 35. ԼրացուցիչԼրացուցիչԼրացուցիչԼրացուցիչ երաշխիքներերաշխիքներերաշխիքներերաշխիքներ ևևևև արտոնություններարտոնություններարտոնություններարտոնություններ` 

ժամկետայինժամկետայինժամկետայինժամկետային զինծառայողներիզինծառայողներիզինծառայողներիզինծառայողների ուուուու մարտականմարտականմարտականմարտական գործողություններիգործողություններիգործողություններիգործողությունների 
մասնակիցներիմասնակիցներիմասնակիցներիմասնակիցների համարհամարհամարհամար 

  
ԺամկետայինԺամկետայինԺամկետայինԺամկետային զինծառայողներնզինծառայողներնզինծառայողներնզինծառայողներն ուուուու մարտականմարտականմարտականմարտական գործողություններիգործողություններիգործողություններիգործողությունների 

մասնակիցներըմասնակիցներըմասնակիցներըմասնակիցները զբաղեցրածզբաղեցրածզբաղեցրածզբաղեցրած բնակելիբնակելիբնակելիբնակելի տարածությանտարածությանտարածությանտարածության նկատմամբնկատմամբնկատմամբնկատմամբ իրենցիրենցիրենցիրենց 
իրավունքներըիրավունքներըիրավունքներըիրավունքները` անկախանկախանկախանկախ բնակարանիբնակարանիբնակարանիբնակարանի սեփականությանսեփականությանսեփականությանսեփականության ձևիցձևիցձևիցձևից ևևևև գերատեսչականգերատեսչականգերատեսչականգերատեսչական 
ենթակայությունիցենթակայությունիցենթակայությունիցենթակայությունից, պահպանումպահպանումպահպանումպահպանում ենենենեն ծառայությանծառայությանծառայությանծառայության ուուուու մարտականմարտականմարտականմարտական 
գործողություններինգործողություններինգործողություններինգործողություններին մասնակցելումասնակցելումասնակցելումասնակցելու ընթացքումընթացքումընթացքումընթացքում: 

  
ՀոդվածՀոդվածՀոդվածՀոդված 36. ԶինծառայողներիԶինծառայողներիԶինծառայողներիԶինծառայողների տրանսպորտայինտրանսպորտայինտրանսպորտայինտրանսպորտային սպասարկումըսպասարկումըսպասարկումըսպասարկումը 
  
ԶինծառայողներըԶինծառայողներըԶինծառայողներըԶինծառայողները ՀայաստանիՀայաստանիՀայաստանիՀայաստանի ՀանրապետությանՀանրապետությանՀանրապետությանՀանրապետության տարածքումտարածքումտարածքումտարածքում օգտվումօգտվումօգտվումօգտվում ենենենեն 

քաղաքայինքաղաքայինքաղաքայինքաղաքային ուղևորատարուղևորատարուղևորատարուղևորատար տրանսպորտիտրանսպորտիտրանսպորտիտրանսպորտի բոլորբոլորբոլորբոլոր տեսակներիցտեսակներիցտեսակներիցտեսակներից, անկախանկախանկախանկախ 
սեփականությանսեփականությանսեփականությանսեփականության ձևիցձևիցձևիցձևից (բացիբացիբացիբացի տաքսիիցտաքսիիցտաքսիիցտաքսիից), անվճարանվճարանվճարանվճար երթևեկելուերթևեկելուերթևեկելուերթևեկելու իրավունքիցիրավունքիցիրավունքիցիրավունքից: 

ԶինծառայողներիԶինծառայողներիԶինծառայողներիԶինծառայողներինննն ծառայողականծառայողականծառայողականծառայողական պարտականություններիպարտականություններիպարտականություններիպարտականությունների կատարմանկատարմանկատարմանկատարման 
նպատակովնպատակովնպատակովնպատակով այլայլայլայլ բնակավայրերբնակավայրերբնակավայրերբնակավայրեր գործուղելուգործուղելուգործուղելուգործուղելու ծախսերըծախսերըծախսերըծախսերը փոխհատուցվումփոխհատուցվումփոխհատուցվումփոխհատուցվում ենենենեն 
ՀայաստանիՀայաստանիՀայաստանիՀայաստանի ՀանրապետությանՀանրապետությանՀանրապետությանՀանրապետության կառավարությանկառավարությանկառավարությանկառավարության սահմանածսահմանածսահմանածսահմանած կարգովկարգովկարգովկարգով ևևևև 
պայմաններովպայմաններովպայմաններովպայմաններով: 

ԶինծառայողներնԶինծառայողներնԶինծառայողներնԶինծառայողներն արձակուրդիարձակուրդիարձակուրդիարձակուրդի անցկացմանանցկացմանանցկացմանանցկացման վայրվայրվայրվայր մեկնելիսմեկնելիսմեկնելիսմեկնելիս ևևևև արձակուրդիցարձակուրդիցարձակուրդիցարձակուրդից 
վերադառնալիսվերադառնալիսվերադառնալիսվերադառնալիս ընտանիքիընտանիքիընտանիքիընտանիքի` նրանցնրանցնրանցնրանց ուղեկցողուղեկցողուղեկցողուղեկցող անդամներըանդամներըանդամներըանդամները քաղաքայինքաղաքայինքաղաքայինքաղաքային, 
մերձքաղաքայինմերձքաղաքայինմերձքաղաքայինմերձքաղաքային ևևևև միջքաղաքայինմիջքաղաքայինմիջքաղաքայինմիջքաղաքային ուղևորատարուղևորատարուղևորատարուղևորատար տրանսպորտիտրանսպորտիտրանսպորտիտրանսպորտի բոլորբոլորբոլորբոլոր տեսակներիցտեսակներիցտեսակներիցտեսակներից, 
անկախանկախանկախանկախ սեփականությանսեփականությանսեփականությանսեփականության ձևիցձևիցձևիցձևից (բացիբացիբացիբացի տաքսիիցտաքսիիցտաքսիիցտաքսիից), օգտվումօգտվումօգտվումօգտվում ենենենեն ՀայաստանիՀայաստանիՀայաստանիՀայաստանի 
ՀանրապետությանՀանրապետությանՀանրապետությանՀանրապետության կառավարությանկառավարությանկառավարությանկառավարության սահմանածսահմանածսահմանածսահմանած կարգովկարգովկարգովկարգով: 

(36-րդրդրդրդ հոդվածըհոդվածըհոդվածըհոդվածը լրացլրացլրացլրաց. 26.06.02 ՀՕՀՕՀՕՀՕ-384-ՆՆՆՆ, խմբխմբխմբխմբ. 25.12.03 ՀՕՀՕՀՕՀՕ-57-ՆՆՆՆ) 
  
ՀոդվածՀոդվածՀոդվածՀոդված 37. ԶինծառայողներիԶինծառայողներիԶինծառայողներիԶինծառայողների կրթությունկրթությունկրթությունկրթություն ստանալուստանալուստանալուստանալու երաշխիքներըերաշխիքներըերաշխիքներըերաշխիքները 



  
ԶինծառայողներնԶինծառայողներնԶինծառայողներնԶինծառայողներն իրավունքիրավունքիրավունքիրավունք ունենունենունենունեն սովորելսովորելսովորելսովորել ռազմաուսումնականռազմաուսումնականռազմաուսումնականռազմաուսումնական 

հաստատություններումհաստատություններումհաստատություններումհաստատություններում, իսկիսկիսկիսկ սպաներնսպաներնսպաներնսպաներն ուուուու ենթասպաներըենթասպաներըենթասպաներըենթասպաները` նաևնաևնաևնաև վերապատրաստմանվերապատրաստմանվերապատրաստմանվերապատրաստման 
ևևևև որակավորմանորակավորմանորակավորմանորակավորման բարձրացմանբարձրացմանբարձրացմանբարձրացման դասընթացներումդասընթացներումդասընթացներումդասընթացներում: 

ՌազմաուսումնականՌազմաուսումնականՌազմաուսումնականՌազմաուսումնական հաստատություններիցհաստատություններիցհաստատություններիցհաստատություններից հեռացվածհեռացվածհեռացվածհեռացված ունկնդիրներիունկնդիրներիունկնդիրներիունկնդիրների ևևևև 
կուրսանտներիկուրսանտներիկուրսանտներիկուրսանտների վերականգնումըվերականգնումըվերականգնումըվերականգնումը կատարվումկատարվումկատարվումկատարվում էէէէ ՀայաստանիՀայաստանիՀայաստանիՀայաստանի ՀանրապետությանՀանրապետությանՀանրապետությանՀանրապետության 
պաշտպանությանպաշտպանությանպաշտպանությանպաշտպանության նախարարությաննախարարությաննախարարությաննախարարության սահմանածսահմանածսահմանածսահմանած կարգովկարգովկարգովկարգով` հեռացվելուհեռացվելուհեռացվելուհեռացվելու օրվանիցօրվանիցօրվանիցօրվանից ոչոչոչոչ 
ուշուշուշուշ, քանքանքանքան երեքերեքերեքերեք տարվատարվատարվատարվա ընթացքումընթացքումընթացքումընթացքում: 

ՊետությունըՊետությունըՊետությունըՊետությունը երաշխավորումերաշխավորումերաշխավորումերաշխավորում էէէէ` 
աաաա) ժամկետայինժամկետայինժամկետայինժամկետային զինվորականզինվորականզինվորականզինվորական ծառայությանծառայությանծառայությանծառայության պարտականություններըպարտականություններըպարտականություններըպարտականությունները 

կատարելիսկատարելիսկատարելիսկատարելիս հաշմանդամհաշմանդամհաշմանդամհաշմանդամ դարձածդարձածդարձածդարձած քաղաքացիներիքաղաքացիներիքաղաքացիներիքաղաքացիների, զոհվածզոհվածզոհվածզոհված 
(մահացածմահացածմահացածմահացած) զինծառայողներիզինծառայողներիզինծառայողներիզինծառայողների երեխաներիերեխաներիերեխաներիերեխաների ընդունելությունըընդունելությունըընդունելությունըընդունելությունը պետականպետականպետականպետական 
ուսումնականուսումնականուսումնականուսումնական հաստատություններհաստատություններհաստատություններհաստատություններ` մրցույթիցմրցույթիցմրցույթիցմրցույթից դուրսդուրսդուրսդուրս, պետականպետականպետականպետական բյուջեիբյուջեիբյուջեիբյուջեի միջոցներիմիջոցներիմիջոցներիմիջոցների 
հաշվին՝հաշվին՝հաշվին՝հաշվին՝ ՀայաստանիՀայաստանիՀայաստանիՀայաստանի ՀանրապետությանՀանրապետությանՀանրապետությանՀանրապետության կառավարությանկառավարությանկառավարությանկառավարության սահմանածսահմանածսահմանածսահմանած կարգովկարգովկարգովկարգով. 

բբբբ) պարտադիրպարտադիրպարտադիրպարտադիր ժամկետայինժամկետայինժամկետայինժամկետային զինվորականզինվորականզինվորականզինվորական ծառայությունիցծառայությունիցծառայությունիցծառայությունից զորացրվածզորացրվածզորացրվածզորացրված 
քաղաքացիներիքաղաքացիներիքաղաքացիներիքաղաքացիների զորացրվելուցզորացրվելուցզորացրվելուցզորացրվելուց հետոհետոհետոհետո` երեքերեքերեքերեք տարվատարվատարվատարվա ընթացքումընթացքումընթացքումընթացքում, ընդունելությունըընդունելությունըընդունելությունըընդունելությունը 
պետականպետականպետականպետական ուսումնականուսումնականուսումնականուսումնական հաստատություններհաստատություններհաստատություններհաստատություններ, մրցույթիցմրցույթիցմրցույթիցմրցույթից դուրսդուրսդուրսդուրս պետականպետականպետականպետական 
պատվերիպատվերիպատվերիպատվերի շրջանակներշրջանակներշրջանակներշրջանակներումումումում, ուսումնականուսումնականուսումնականուսումնական հաստատություններինհաստատություններինհաստատություններինհաստատություններին ՀայաստանիՀայաստանիՀայաստանիՀայաստանի 
ՀանրապետությանՀանրապետությանՀանրապետությանՀանրապետության կառավարությանկառավարությանկառավարությանկառավարության կողմիցկողմիցկողմիցկողմից ըստըստըստըստ մասնագիտություններիմասնագիտություններիմասնագիտություններիմասնագիտությունների 
հատկացվածհատկացվածհատկացվածհատկացված տեղերումտեղերումտեղերումտեղերում: 

(37-րդրդրդրդ հոդվածըհոդվածըհոդվածըհոդվածը լրացլրացլրացլրաց. 14.12.04 ՀՕՀՕՀՕՀՕ-49-ՆՆՆՆ, խմբխմբխմբխմբ. 14.12.04 ՀՕՀՕՀՕՀՕ-65-ՆՆՆՆ, փոփփոփփոփփոփ. 25.12.06 ՀՕՀՕՀՕՀՕ-
25-ՆՆՆՆ) 

  
ՀոդվածՀոդվածՀոդվածՀոդված 38. ԶինծառայողներիԶինծառայողներիԶինծառայողներիԶինծառայողների եկամուտներըեկամուտներըեկամուտներըեկամուտները հարկավորելըհարկավորելըհարկավորելըհարկավորելը ևևևև 

կենսաթոշակներըկենսաթոշակներըկենսաթոշակներըկենսաթոշակները վերահաշվարկելըվերահաշվարկելըվերահաշվարկելըվերահաշվարկելը 
  
ԶինծառայողներըԶինծառայողներըԶինծառայողներըԶինծառայողները, ինչպեսինչպեսինչպեսինչպես նաևնաևնաևնաև ծառայությանծառայությանծառայությանծառայության ժամանակժամանակժամանակժամանակ զոհվածզոհվածզոհվածզոհված 

(մահացածմահացածմահացածմահացած) զինծառայողներիզինծառայողներիզինծառայողներիզինծառայողներիընտանիքներիընտանիքներիընտանիքներիընտանիքների անդամներնանդամներնանդամներնանդամներն օգտվումօգտվումօգտվումօգտվում ենենենեն եկամտահարկեկամտահարկեկամտահարկեկամտահարկ 
վճարելուվճարելուվճարելուվճարելու արտոնություններիցարտոնություններիցարտոնություններիցարտոնություններից` օրենքօրենքօրենքօրենքովովովով սահմանվածսահմանվածսահմանվածսահմանված կարգովկարգովկարգովկարգով ևևևև չափերովչափերովչափերովչափերով: 
ՍույնՍույնՍույնՍույն օրենքօրենքօրենքօրենքիիիի 33-36 հոդվածներիհոդվածներիհոդվածներիհոդվածների համաձայնհամաձայնհամաձայնհամաձայն` զինծառայողներիզինծառայողներիզինծառայողներիզինծառայողներինննն մատուցվածմատուցվածմատուցվածմատուցված 
ծառայություններիծառայություններիծառայություններիծառայությունների կամկամկամկամ բնամթերայինբնամթերայինբնամթերայինբնամթերային (ոչոչոչոչ դրամականդրամականդրամականդրամական) ձևովձևովձևովձևով ստացվածստացվածստացվածստացված եկամուտներըեկամուտներըեկամուտներըեկամուտները 
հարկմանհարկմանհարկմանհարկման առումովառումովառումովառումով չենչենչենչեն ներառվումներառվումներառվումներառվում համախառնհամախառնհամախառնհամախառն եկամտիեկամտիեկամտիեկամտի մեջմեջմեջմեջ ևևևև չենչենչենչեն հարկվումհարկվումհարկվումհարկվում 
եկամտահարկովեկամտահարկովեկամտահարկովեկամտահարկով: 

ՊարտադիրՊարտադիրՊարտադիրՊարտադիր ժամկետայինժամկետայինժամկետայինժամկետային զինծառայողներըզինծառայողներըզինծառայողներըզինծառայողները, սահմանվածսահմանվածսահմանվածսահմանված կարգովկարգովկարգովկարգով պահեստպահեստպահեստպահեստ 
արձակվելուցարձակվելուցարձակվելուցարձակվելուց հետոհետոհետոհետո` մեկմեկմեկմեկ տարվատարվատարվատարվա ընթացքումընթացքումընթացքումընթացքում, օգտվումօգտվումօգտվումօգտվում ենենենեն եկամտահարկեկամտահարկեկամտահարկեկամտահարկ վճարելուվճարելուվճարելուվճարելու 
արտոնություններիցարտոնություններիցարտոնություններիցարտոնություններից` «ԵկամտահարկիԵկամտահարկիԵկամտահարկիԵկամտահարկի մասինմասինմասինմասին» ՀայաստանիՀայաստանիՀայաստանիՀայաստանի 
ՀանրապետությանՀանրապետությանՀանրապետությանՀանրապետության օրենքօրենքօրենքօրենքովովովով զինծառայողներիզինծառայողներիզինծառայողներիզինծառայողների համարհամարհամարհամար սահմանվածսահմանվածսահմանվածսահմանված կարգովկարգովկարգովկարգով ևևևև 
չափերովչափերովչափերովչափերով: 

(մասնմասնմասնմասն ուժըուժըուժըուժը կորցրելկորցրելկորցրելկորցրել էէէէ 22.12.10 ՀՕՀՕՀՕՀՕ-248-ՆՆՆՆ) 
(38-րդրդրդրդ հոդվածըհոդվածըհոդվածըհոդվածը փոփփոփփոփփոփ. 04.10.06 ՀՕՀՕՀՕՀՕ-168-ՆՆՆՆ, 22.12.10 ՀՕՀՕՀՕՀՕ-248-ՆՆՆՆ) 



(38-րդրդրդրդ հոդվածըհոդվածըհոդվածըհոդվածը  22.12.10 ՀՕՀՕՀՕՀՕ-248-ՆՆՆՆ օրենքօրենքօրենքօրենքիիիի խմբագրությամբխմբագրությամբխմբագրությամբխմբագրությամբ ուժիուժիուժիուժի մեջմեջմեջմեջ կմտնիկմտնիկմտնիկմտնի 
01.01.2013 թթթթ.) 

  
ՀոդվածՀոդվածՀոդվածՀոդված 39. ԶինծառայողներիԶինծառայողներիԶինծառայողներիԶինծառայողների պարտադիրպարտադիրպարտադիրպարտադիր պետականպետականպետականպետական ապահովագրությունըապահովագրությունըապահովագրությունըապահովագրությունը 
  
ԶինծառայողներըԶինծառայողներըԶինծառայողներըԶինծառայողները ենթակաենթակաենթակաենթակա ենենենեն ծառայողականծառայողականծառայողականծառայողական պարտականություններպարտականություններպարտականություններպարտականություններ, մարտականմարտականմարտականմարտական 

հերթապահությունհերթապահությունհերթապահությունհերթապահություն ուուուու հատուկհատուկհատուկհատուկ առաջադրանքառաջադրանքառաջադրանքառաջադրանք կատարելուկատարելուկատարելուկատարելու ևևևև ՀայաստանիՀայաստանիՀայաստանիՀայաստանի 
ՀանրապետությանՀանրապետությանՀանրապետությանՀանրապետության պաշտպանությանպաշտպանությանպաշտպանությանպաշտպանության մարտականմարտականմարտականմարտական գործողություններիգործողություններիգործողություններիգործողությունների ժամանակժամանակժամանակժամանակ 
զոհվելուզոհվելուզոհվելուզոհվելու (մահանալումահանալումահանալումահանալու) դեպքերիցդեպքերիցդեպքերիցդեպքերից պարտադիրպարտադիրպարտադիրպարտադիր պետականպետականպետականպետական ապահովագրությանապահովագրությանապահովագրությանապահովագրության: 

ՆշվածՆշվածՆշվածՆշված ապահովագրությունըապահովագրությունըապահովագրությունըապահովագրությունը տարածվումտարածվումտարածվումտարածվում էէէէ նաևնաևնաևնաև հաշմանդամությանհաշմանդամությանհաշմանդամությանհաշմանդամության զինվորականզինվորականզինվորականզինվորական 
կենսաթոշակիկենսաթոշակիկենսաթոշակիկենսաթոշակի իրավունքիրավունքիրավունքիրավունք ունեցողունեցողունեցողունեցող զինծառայողներիզինծառայողներիզինծառայողներիզինծառայողների վրավրավրավրա` աշխատունակությանաշխատունակությանաշխատունակությանաշխատունակության կորստիկորստիկորստիկորստի 
չափինչափինչափինչափին համամասնորենհամամասնորենհամամասնորենհամամասնորեն, որըորըորըորը սահմանվումսահմանվումսահմանվումսահմանվում էէէէ տոկոսայինտոկոսայինտոկոսայինտոկոսային հարաբերությամբհարաբերությամբհարաբերությամբհարաբերությամբ` զոհվելուզոհվելուզոհվելուզոհվելու 
(մահանալումահանալումահանալումահանալու) դեպքիցդեպքիցդեպքիցդեպքից ապահովագրվելուապահովագրվելուապահովագրվելուապահովագրվելու համապատասխանհամապատասխանհամապատասխանհամապատասխան ընդհանուրընդհանուրընդհանուրընդհանուր գումարներիգումարներիգումարներիգումարների 
նկատմամբնկատմամբնկատմամբնկատմամբ: 

ԱպահովագրությանԱպահովագրությանԱպահովագրությանԱպահովագրության ևևևև ապահովագրականապահովագրականապահովագրականապահովագրական գումարներիգումարներիգումարներիգումարների չափերըչափերըչափերըչափերը, վճարմանվճարմանվճարմանվճարման կարգըկարգըկարգըկարգը ևևևև 
պայմաններըպայմաններըպայմաններըպայմանները սահմանումսահմանումսահմանումսահմանում էէէէ ՀայաստանիՀայաստանիՀայաստանիՀայաստանի ՀանրապետությանՀանրապետությանՀանրապետությանՀանրապետության կառավարությունըկառավարությունըկառավարությունըկառավարությունը: 

(39-րդրդրդրդ հոդվածըհոդվածըհոդվածըհոդվածը փոփփոփփոփփոփ. 22.12.10 ՀՕՀՕՀՕՀՕ-248-ՆՆՆՆ, խմբխմբխմբխմբ., լրացլրացլրացլրաց. 19.03.12 ՀՕՀՕՀՕՀՕ-104-ՆՆՆՆ) 
  
ՀոդվածՀոդվածՀոդվածՀոդված 40. ԶինծառայությանԶինծառայությանԶինծառայությանԶինծառայության ժամանակժամանակժամանակժամանակ զոհվածզոհվածզոհվածզոհված 

(մահացածմահացածմահացածմահացած) զինծառայողներիզինծառայողներիզինծառայողներիզինծառայողներիհուղարկավորությանհուղարկավորությանհուղարկավորությանհուղարկավորության հետհետհետհետ կապվածկապվածկապվածկապված 
ծախսերիծախսերիծախսերիծախսերի հատուցումըհատուցումըհատուցումըհատուցումը 

  
ԶինծառայությանԶինծառայությանԶինծառայությանԶինծառայության ժամանակժամանակժամանակժամանակ զոհվածզոհվածզոհվածզոհված 

(մահացածմահացածմահացածմահացած) զինծառայողներիզինծառայողներիզինծառայողներիզինծառայողների հուղարկավորությանհուղարկավորությանհուղարկավորությանհուղարկավորության, գերեզմաններիգերեզմաններիգերեզմաններիգերեզմանների բարեկարգմանբարեկարգմանբարեկարգմանբարեկարգման, 
տապանաքարերիտապանաքարերիտապանաքարերիտապանաքարերի պատրաստմանպատրաստմանպատրաստմանպատրաստման ևևևև տեղադրմանտեղադրմանտեղադրմանտեղադրման հետհետհետհետ կապվածկապվածկապվածկապված ծախսերըծախսերըծախսերըծախսերը կատարվումկատարվումկատարվումկատարվում 
ենենենեն պետականպետականպետականպետական բյուջեիբյուջեիբյուջեիբյուջեի հաշվինհաշվինհաշվինհաշվին` ՀայաստանիՀայաստանիՀայաստանիՀայաստանի ՀանրապետությանՀանրապետությանՀանրապետությանՀանրապետության կառավարությանկառավարությանկառավարությանկառավարության 
սահմանածսահմանածսահմանածսահմանած կարգովկարգովկարգովկարգով: 

ՀաշմանդամությանՀաշմանդամությանՀաշմանդամությանՀաշմանդամության կենսաթոշակկենսաթոշակկենսաթոշակկենսաթոշակ ստացողստացողստացողստացող զինծառայողներիզինծառայողներիզինծառայողներիզինծառայողների (ինչպեսինչպեսինչպեսինչպես նաևնաևնաևնաև 
զինծառայությունիցզինծառայությունիցզինծառայությունիցզինծառայությունից սահմանվածսահմանվածսահմանվածսահմանված կարգովկարգովկարգովկարգով արձակվածարձակվածարձակվածարձակված ևևևև հետագայումհետագայումհետագայումհետագայում 
մահացածմահացածմահացածմահացած զինծառայողներիզինծառայողներիզինծառայողներիզինծառայողների, որոնցորոնցորոնցորոնց մահվանմահվանմահվանմահվան պատճառըպատճառըպատճառըպատճառը զինվորականզինվորականզինվորականզինվորական ծառայությանծառայությանծառայությանծառայության 
ընթացքումընթացքումընթացքումընթացքում ստացածստացածստացածստացած հիվանդություննհիվանդություննհիվանդություննհիվանդությունն էէէէ, վնասվածքըվնասվածքըվնասվածքըվնասվածքը կամկամկամկամ խեղումըխեղումըխեղումըխեղումը) մահվանմահվանմահվանմահվան դեպքումդեպքումդեպքումդեպքում 
գերեզմաններիգերեզմաններիգերեզմաններիգերեզմանների բարեկարգմանբարեկարգմանբարեկարգմանբարեկարգման, տապանաքարերիտապանաքարերիտապանաքարերիտապանաքարերի պատրաստմանպատրաստմանպատրաստմանպատրաստման ևևևև տեղադրմանտեղադրմանտեղադրմանտեղադրման հետհետհետհետ 
կապվածկապվածկապվածկապված ծախսերըծախսերըծախսերըծախսերը կատարվումկատարվումկատարվումկատարվում ենենենեն սույնսույնսույնսույն հոդվածիհոդվածիհոդվածիհոդվածի առաջինառաջինառաջինառաջին մասովմասովմասովմասով սահմանվածսահմանվածսահմանվածսահմանված կարգովկարգովկարգովկարգով: 

(40-րդրդրդրդ հոդվածըհոդվածըհոդվածըհոդվածը լրացլրացլրացլրաց. 14.12.04 ՀՕՀՕՀՕՀՕ-49-ՆՆՆՆ, 25.12.06 ՀՕՀՕՀՕՀՕ-25-ՆՆՆՆ) 
  

ԳԳԳԳ ԼԼԼԼ ՈՒՈՒՈՒՈՒ ԽԽԽԽ  4 
  

ՎԵՐԱՀՍԿՈՂՈՒԹՅՈՒՆԸՎԵՐԱՀՍԿՈՂՈՒԹՅՈՒՆԸՎԵՐԱՀՍԿՈՂՈՒԹՅՈՒՆԸՎԵՐԱՀՍԿՈՂՈՒԹՅՈՒՆԸ ԶԻՆԾԱՌԱՅՈՂՆԵՐԻԶԻՆԾԱՌԱՅՈՂՆԵՐԻԶԻՆԾԱՌԱՅՈՂՆԵՐԻԶԻՆԾԱՌԱՅՈՂՆԵՐԻ ԵՎԵՎԵՎԵՎ ՆՐԱՆՑՆՐԱՆՑՆՐԱՆՑՆՐԱՆՑ ԸՆՏԱՆԻՔՆԵՐԻԸՆՏԱՆԻՔՆԵՐԻԸՆՏԱՆԻՔՆԵՐԻԸՆՏԱՆԻՔՆԵՐԻ 
ԱՆԴԱՄՆԵՐԻԱՆԴԱՄՆԵՐԻԱՆԴԱՄՆԵՐԻԱՆԴԱՄՆԵՐԻ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԱՊԱՀՈՎՈՒԹՅԱՆԱՊԱՀՈՎՈՒԹՅԱՆԱՊԱՀՈՎՈՒԹՅԱՆԱՊԱՀՈՎՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆՄԱՍԻՆՄԱՍԻՆՄԱՍԻՆ ՕՐԵՆՍԴՐՈՒԹՅԱՆՕՐԵՆՍԴՐՈՒԹՅԱՆՕՐԵՆՍԴՐՈՒԹՅԱՆՕՐԵՆՍԴՐՈՒԹՅԱՆ 

ԿԱՏԱՐՄԱՆԿԱՏԱՐՄԱՆԿԱՏԱՐՄԱՆԿԱՏԱՐՄԱՆ ՆԿԱՏՄԱՄԲՆԿԱՏՄԱՄԲՆԿԱՏՄԱՄԲՆԿԱՏՄԱՄԲ. ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆ ԱՅՆԱՅՆԱՅՆԱՅՆ ԽԱԽՏԵԼՈՒԽԱԽՏԵԼՈՒԽԱԽՏԵԼՈՒԽԱԽՏԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐՀԱՄԱՐՀԱՄԱՐՀԱՄԱՐ 
  
ՀոդվածՀոդվածՀոդվածՀոդված 41. ԶինծառայողներիԶինծառայողներիԶինծառայողներիԶինծառայողների ևևևև նրանցնրանցնրանցնրանց ընտանիքներիընտանիքներիընտանիքներիընտանիքների անդամներիանդամներիանդամներիանդամների սոցիալականսոցիալականսոցիալականսոցիալական 

ապահովությանապահովությանապահովությանապահովության մասինմասինմասինմասին օրենսդրությանօրենսդրությանօրենսդրությանօրենսդրության կատարմանկատարմանկատարմանկատարման նկատմամբնկատմամբնկատմամբնկատմամբ 



վերահսկողությունվերահսկողությունվերահսկողությունվերահսկողություն իրականացնողիրականացնողիրականացնողիրականացնող մարմիններըմարմիններըմարմիններըմարմինները 
  
ՍույնՍույնՍույնՍույն օրենքօրենքօրենքօրենքիիիի կատարմանկատարմանկատարմանկատարման նկատմամբնկատմամբնկատմամբնկատմամբ վերահսկողություննվերահսկողություննվերահսկողություննվերահսկողությունն իրականացնումիրականացնումիրականացնումիրականացնում ենենենեն 

պետականպետականպետականպետական կառավարմանկառավարմանկառավարմանկառավարման, տեղականտեղականտեղականտեղական ինքնակառավարմանինքնակառավարմանինքնակառավարմանինքնակառավարման մարմիններըմարմիններըմարմիններըմարմինները ևևևև 
համապատասխանհամապատասխանհամապատասխանհամապատասխան մարմիններիմարմիններիմարմիններիմարմինների` սոցիալականսոցիալականսոցիալականսոցիալական խնդիրներխնդիրներխնդիրներխնդիրներ իրականացնողիրականացնողիրականացնողիրականացնող 
ծառայություններըծառայություններըծառայություններըծառայությունները: 

  
ՀոդվածՀոդվածՀոդվածՀոդված 42. ՊատասխանատվությունըՊատասխանատվությունըՊատասխանատվությունըՊատասխանատվությունը սույնսույնսույնսույն օրենքօրենքօրենքօրենքըըըը խախտելուխախտելուխախտելուխախտելու համարհամարհամարհամար 
  
ՍույնՍույնՍույնՍույն օրենքօրենքօրենքօրենքըըըը խախտողխախտողխախտողխախտող պետականպետականպետականպետական մարմիններիմարմիններիմարմիններիմարմինների, ձեռնարկություններիձեռնարկություններիձեռնարկություններիձեռնարկությունների, 

հիմնարկներիհիմնարկներիհիմնարկներիհիմնարկների, կազմակերպություններիկազմակերպություններիկազմակերպություններիկազմակերպությունների պաշտոնատարպաշտոնատարպաշտոնատարպաշտոնատար անձինքանձինքանձինքանձինք 
պատասխանատվությունպատասխանատվությունպատասխանատվությունպատասխանատվություն ենենենեն կրումկրումկրումկրում ՀայաստանիՀայաստանիՀայաստանիՀայաստանի ՀանրապետությանՀանրապետությանՀանրապետությանՀանրապետության օրենսդրությամբօրենսդրությամբօրենսդրությամբօրենսդրությամբ 
սահմանվածսահմանվածսահմանվածսահմանված կարգովկարգովկարգովկարգով: 

  
ՀոդվածՀոդվածՀոդվածՀոդված 43. ՕրենքՕրենքՕրենքՕրենքիիիի ուժիուժիուժիուժի մեջմեջմեջմեջ մտնելըմտնելըմտնելըմտնելը 
  
ՍույնՍույնՍույնՍույն օրենքօրենքօրենքօրենքնննն ուժիուժիուժիուժի մեջմեջմեջմեջ էէէէ մտնումմտնումմտնումմտնում հրապարակմանհրապարակմանհրապարակմանհրապարակման պահիցպահիցպահիցպահից: 
ՍույնՍույնՍույնՍույն օրենքօրենքօրենքօրենքնննն ուժիուժիուժիուժի մեջմեջմեջմեջ մտնելումտնելումտնելումտնելու պահիցպահիցպահիցպահից ուժըուժըուժըուժը կորցրածկորցրածկորցրածկորցրած ճանաչելճանաչելճանաչելճանաչել 1993 թվականիթվականիթվականիթվականի 

հունվարիհունվարիհունվարիհունվարի 7-իիիի «ԶինծառայողներիԶինծառայողներիԶինծառայողներիԶինծառայողների ևևևև նրանցնրանցնրանցնրանց ընտանիքներիընտանիքներիընտանիքներիընտանիքների անդամներիանդամներիանդամներիանդամների սոցիալականսոցիալականսոցիալականսոցիալական 
ապահովությանապահովությանապահովությանապահովության մասինմասինմասինմասին» ՀայաստանիՀայաստանիՀայաստանիՀայաստանի ՀանրապետությանՀանրապետությանՀանրապետությանՀանրապետության օրենքօրենքօրենքօրենքըըըը` հետագահետագահետագահետագա 
լրացումներովլրացումներովլրացումներովլրացումներով ևևևև փոփոխություններովփոփոխություններովփոփոխություններովփոփոխություններով: 

  
 

ՀայաստանիՀայաստանիՀայաստանիՀայաստանի ՀանրապետությանՀանրապետությանՀանրապետությանՀանրապետության 
ՆախագահՆախագահՆախագահՆախագահ ՌՌՌՌ. ՔոչարյանՔոչարյանՔոչարյանՔոչարյան

  
ԵրևանԵրևանԵրևանԵրևան 

25 նոյեմբերինոյեմբերինոյեմբերինոյեմբերի 1998 թթթթ. 
ՀՕՀՕՀՕՀՕ-258 

  

 


