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ԳԼՈՒԽ 1
ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ
Հոդված 1. Օրենքի կարգավորման առարկան
1. Սույն օրենքը կարգավորում է Հայաստանի Հանրապետությունում պետական
նպաստների տրամադրման հետ կապված հարաբերությունները, սահմանում է
պետական նպաստի հասկացությունը, տեսակները և տրամադրման կարգը:
Հոդված 2. Պետական նպաստ ստանալու իրավունքը
1.
Պետական
նպաստ
ստանալու
իրավունք
ունեն
Հայաստանի
Հանրապետության քաղաքացիները, Հայաստանի Հանրապետությունում բնակվող
բնակության
իրավունք
(կացության կարգավիճակ)
ունեցող
օտարերկրյա
քաղաքացիները, քաղաքացիություն չունեցող, ինչպես նաև Հայաստանի
Հանրապետությունում փախստականի կարգավիճակ ունեցող անձինք (այսուհետ՝
քաղաքացի) սույն օրենքով սահմանված հիմքերի առկայության դեպքում:
Հոդված 3. Պետական նպաստների հասկացությունը և տրամադրման
նպատակը
1. Պետական նպաստը պետական բյուջեի միջոցներից պարբերաբար կամ
միանվագ տրամադրվող դրամական օգնություն է:
2. Պետական նպաստների տրամադրման նպատակն է`
1) անապահով ընտանիքների կենսամակարդակի բարձրացմանը օժանդակելը
կամ դրա վատթարացումը կանխելը.
2) ընտանիքի կամ քաղաքացու որոշակի ծախսերի մասնակի հատուցումը.
3) ժողովրդագրական իրավիճակի բարելավումը:
Հոդված 4. Պետական նպաստների մասին Հայաստանի Հանրապետության
օրենսդրությունը
1. Պետական նպաստների տրամադրման հետ կապված հարաբերությունները
կարգավորվում են Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրությամբ, սույն
օրենքով, իրավական այլ ակտերով, ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետության
միջազգային պայմանագրերով:
Հոդված 5. Պետական նպաստների տեսակները
1. Սույն օրենքով սահմանվում են պետական նպաստների հետևյալ տեսակները՝
1) ընտանեկան նպաստը և միանվագ դրամական օգնությունը.
2) սոցիալական նպաստը.
3) հրատապ օգնությունը.
4) երեխայի ծննդյան միանվագ նպաստը.
5) երեխայի խնամքի նպաստը:
Հոդված 6. Պետական նպաստի տրամադրումը
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1. Պետական նպաստ ստանալու համար քաղաքացին դիմում է իր բնակության
վայրի պետական նպաստ տրամադրելու Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության լիազորած մարմին (այսուհետ` տարածքային կենտրոն):
2. Դիմողը տարածքային կենտրոնում հայտարարագրում է պետական նպաստի
տվյալ տեսակի համար անհրաժեշտ տվյալները և ներկայացնում պահանջվող
փաստաթղթերը:
3. Պետական նպաստը նշանակում է տարածքային կենտրոնը սույն օրենքով
սահմանված հիմքերի առկայության դեպքում:
4. Պետական նպաստների չափերը, դրանց նշանակման և վճարման կարգն ու
անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկը հաստատում է Հայաստանի Հանրապետության
կառավարությունը:
Հոդված 7. Պետական նպաստների մերժման հիմքերը
1. Պետական նպաստը մերժվում է՝
1) պետական նպաստի տվյալ տեսակի համար սույն օրենքով սահմանված
հիմք(եր)ի բացակայության,
2) դիմողի կողմից անհրաժեշտ բոլոր փաստաթղթերը չներկայացնելու,
3) պետական նպաստ ստանալու համար դիմողի կողմից ոչ հավաստի
տեղեկություններ ներկայացնելու դեպքերում:
Հոդված 8. Պետական նպաստների վճարումը
1. Պետական նպաստները վճարվում են սոցիալական աջակցության
բնագավառում Հայաստանի Հանրապետության կառավարության լիազորած
պետական կառավարման մարմնի հետ պետական նպաստների վճարման
ծառայությունների մատուցման պայմանագիր կնքած և (կամ) Հայաuտանի
Հանրապետության կառավարության uահմանած այլ կազմակերպությունների
(այսուհետ` վճարող կազմակերպություն) միջոցով:
2. Տարածքային կենտրոնի կամ վճարող կազմակերպության մեղքով չվճարված
պետական նպաստը քաղաքացուն վճարվում է դիմելու ամսվան հաջորդող ամսվա
ընթացքում, եթե վճարման ժամկետից չի անցել երեք տարի:
ԳԼՈՒԽ 2
ԸՆՏԱՆԻՔՆԵՐԻ ԱՆԱՊԱՀՈՎՈՒԹՅԱՆ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄԸ
Հոդված 9. Ընտանիքների անապահովության գնահատման համակարգը
1. Ընտանիքների անապահովության գնահատման համակարգը ներառում է.
1) ընտանիքի անապահովության գնահատման կարգը.
2) ընտանիքի հաշվառումը համակարգում.
3) ընտանիքի անապահովության գնահատման տեղեկատվական բազան:
Հոդված 10. Ընտանիքների անապահովության գնահատման կարգը
1. Ընտանիքի անապահովության աստիճանը գնահատվում է ընտանիքի
անապահովության բնութագրիչների` ընտանիքի յուրաքանչյուր անդամի եկամուտ,
ընտանիքի կազմ, ընտանիքի յուրաքանչյուր անդամի սոցիալական վիճակ և այլ
պայմաններ, հիման վրա:
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2. Ընտանիքի անապահովության աստիճանը գնահատելիս ընտանիք է
համարվում միևնույն բնակության վայրում հաշվառված (բնակվող) քաղաքացիների
սոցիալական փոքր խումբը, որի անդամները վարում են ընդհանուր տնտեսություն և
ունեն ընդհանուր բյուջե, ինչպես նաև միայնակ բնակվող քաղաքացին:
3. Ընտանիքների անապահովության գնահատման կարգը մշակվում է, իսկ
դրանում ներառվող ընտանիքի անապահովության բնութագրիչներն ընտրվում են՝
հաշվի առնելով տնային տնտեսությունների կենսապայմանների ամբողաջացված
ընտրանքային հետազոտությունների տվյալները:
4. Ընտանիքների անապահովության գնահատումն իրականացվում է
ինքնաշխատ
եղանակով`
ընտանիքների
անապահովության
գնահատման
համակարգի տեղեկատվական բազայում ներառված տվյալների հիման վրա:
5. Ընտանիքի անապահովության աստիճանը որոշվում է սույն հոդվածի 4-րդ
մասով սահմանված կարգով ձևավորված ընտանիքի անապահովության միավորի
մեծությամբ: Ավելի բարձր անապահովության միավոր ունեցող ընտանիքը
համարվում է ավելի անապահով:
6. Ընտանիքի
անապահովության
գնահատման
կարգը, անհրաժեշտ
փաստաթղթերի
ցանկը,
ընտանիքների
անապահովության
գնահատման
տեղեկատվական
բազայի
ստեղծման, ձևավորման,
դրանում
ներառվող
անհատական տվյալների` սոցիալական աջակցության բնագավառում Հայաստանի
Հանրապետության կառավարության լիազորած պետական կառավարման մարմնի և
տարածքային կենտրոնների միջև փոխանակման կարգը սահմանում է Հայաստանի
Հանրապետության կառավարությունը:
Հոդված 11. Ընտանիքների անապահովության գնահատման համակարգում
հաշվառվելը և ընտանիքների անապահովության գնահատման տեղեկատվական
բազան
1. Իրեն անապահով համարող ընտանիքի չափահաս անդամներից մեկը, մյուս
չափահաս
անդամների
գրավոր
համաձայնությամբ,
ընտանիքների
անապահովության գնահատման համակարգում հաշվառվելու նպատակով դիմում է
իր բնակության վայրի տարածքային կենտրոն` ներկայացնելով դիմումհայտարարագիր, ընտանիքի անապահովության միավորը հաշվարկելու համար իր
ընտանիքի անապահովության բնութագրիչների մասին ամբողջական տվյալները
հավաստող փաստաթղթեր:
2. Սույն հոդվածի 1-ին մասով սահմանված փաստաթղթերը չեն պահանջվում,
եթե դրանք ներառված են համապատասխան մարմինների էլեկտրոնային
տեղեկատվական բազաներում
3.
Տարածքային
կենտրոնը
դիմում-հայտարարագիրը
(անհրաժեշտ
փաստաթղթերով) հաշվառում է դիմումների հաշվառման մատյանում, իսկ դիմումհայտարարագրում և փաստաթղթերում ներառված (ինքնաշխատ եղանակով
ստացված) տվյալները մուտքագրում է ընտանիքների անապահովության
գնահատման տեղեկատվական բազա:
4. Ընտանիքների անապահովության միավորի հիման վրա նշանակվող
պետական նպաստի համար դիմելու օր է համարվում տարածքային կենտրոնի
կողմից բոլոր անհրաժեշտ փաստաթղթերով դիմում-հայտարարագիրն ընդունելու
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օրը: Այն դեպքում, երբ դիմում-հայտարարագրին կցվում են ոչ բոլոր անհրաժեշտ
փաստաթղթերը, տարածքային կենտրոնը երեք օրվա ընթացքում դիմողին գրավոր
տեղեկացնում է պակասող փաստաթղթերի ցանկի և դրանք սահմանված
ժամկետում ներկայացնելու անհրաժեշտության մասին:
5. Եթե դիմողը տեղեկացվելուց հետո` 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում, այդ
փաստաթղթերը ներկայացնում է, ապա դիմելու օր է համարվում դիմումհայտարարագիրն ընդունելու օրը: Նշված ժամկետից ուշ փաստաթղթերը
ներկայացնելու դեպքում դիմելու օր է համարվում բոլոր անհրաժեշտ
փաստաթղթերը ներկայացնելու օրը:
6. Դիմում-հայտարարագիրը բոլոր անհրաժեշտ փաստաթղթերով ընդունելուց
կամ փաստաթղթերը սույն հոդվածի 2-րդ և 3-րդ մասերով սահմանված կարգով
ներկայացվելուց հետո տարածքային կենտրոնը 30 օրվա ընթացքում դրանք
քննարկում և որոշում է կայացնում: Պետական նպաստ նշանակելը մերժելու մասին
որոշում կայացնելու դեպքում տարածքային կենտրոնը երեք աշխատանքային օրվա
ընթացքում այդ մասին գրավոր տեղեկացնում է դիմողին` նշելով մերժելու
պատճառը, բողոքարկելու կարգը:
7. Սույն հոդվածի առաջին մասով սահմանված տվյալները փոխվելու դեպքում
այդ մասին դիմողը տեղյակ է պահում տարածքային կենտրոն՝ փոփոխության
օրվանից
սկսած՝
30-օրյա
ժամկետում,
ներկայացնելով
անհրաժեշտ
փաստաթղթերը:
8. Դիմողը դիմելու ամսվան հաջորդող 12-րդ ամսվա ընթացքում կրկին
տարածքային կենտրոն է ներկայացնում սույն հոդվածի 1-ին մասով սահմանված
տվյալները հավաստող փաստաթղթերը:
Հոդված 12. Ընտանիքների անապահովության գնահատման համակարգում
հաշվառելիս ընտանիքի անդամ չհամարվող անձինք
1. Ընտանիքների անապահովության գնահատման համակարգում հաշվառելիս
ընտանիքի անդամ չեն համարվում՝
1) ազատազրկման վայրերում գտնվող քաղաքացիները.
2) պարտադիր զինվորական ծառայության զորակոչված շարքային կազմի
ժամկետային զինծառայողները.
3) ռազմաուսումնական հաստատություններում սովորող կուրսանտները.
4) երկարաժամկետ կացարան և շուրջօրյա լրիվ խնամք ապահովող բնակչության
սոցիալական պաշտպանության հաստատություններում (մանկատուն, ծերանոց,
մասնագիտացված տուն-ինտերնատ) գտնվող կամ տեղավորված քաղաքացիները:
Գ Լ ՈՒ Խ 3
ԸՆՏԱՆԵԿԱՆ ՆՊԱՍՏ ԵՎ ՄԻԱՆՎԱԳ ԴՐԱՄԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅՈՒՆ
Հոդված 13. Ընտանեկան նպաստի իրավունքը և տրամադրման հիմքը
1. Ընտանեկան նպաստի իրավունք ունի ընտանիքների անապահովության
գնահատման համակարգում հաշվառված` մինչև 18 տարեկան անդամ ունեցող այն
ընտանիքը,
որի
անապահովության
միավորը
բարձր
է
Հայաստանի
Հանրապետության կառավարության կողմից տվյալ տարվա համար սահմանված
ընտանեկան նպաստի իրավունքի սահմանային միավորից:
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2. Ընտանեկան նպաստի իրավունքը ծագում է դիմողի դիմելու օրվա դրությամբ
և ընտանեկան նպաստը վճարվում է դիմելու օրվա ամսվան հաջորդող ամսից:
Հոդված 14. Միանվագ դրամական օգնությունը
1. Ընտանիքին տրամադրվում է միանվագ դրամական օգնություն`
1) ընտանիքում երեխայի ծննդյան դեպքում,
2) ընտանիքում երեխայի առաջին դասարան ընդունվելու դեպքում,
3) ընտանիքի անդամի մահվան դեպքում:
Հոդված 15. Երեխայի ծննդյան միանվագ դրամական օգնության իրավունքը և
դրա տրամադրման կարգը
1. Երեխայի ծննդյան միանվագ դրամական օգնության իրավունք ունի այն
ընտանիքը, որի անդամներից մեկն ունեցել է երեխա և ունի ընտանեկան նպաստի
իրավունք:
2. Երեխայի ծննդյան միանվագ դրամական օգնության համար դիմողը կամ
ընտանիքի չափահաս անդամներից մեկը դիմում է իր փաստացի բնակության վայրի
տարածքային կենտրոն:
3. Երեխայի ծննդյան միանվագ դրամական օգնությունը նշանակվում է, եթե
դիմողը կամ ընտանիքի չափահաս անդամներից մեկը դիմել է երեխայի ծնվելու
օրվանից սկսած՝ վեց ամսվա ընթացքում, և ընտանիքը դիմելու ամսվա դրությամբ
ունի ընտանեկան նպաստի իրավունք:
4. Երեխայի ծննդյան միանվագ դրամական օգնությունը նշանակվում է
ընտանիքում ծնված յուրաքանչյուր երեխայի համար:
Հոդված 16. Երեխայի՝ առաջին դասարան ընդունվելու միանվագ դրամական
օգնության իրավունքը և դրա տրամադրման կարգը
1. Երեխայի՝ առաջին դասարան ընդունվելու միանվագ դրամական օգնության
իրավունք ունի ընտանեկան նպաստի իրավունք ունեցող այն ընտանիքը, որի
անչափահաս անդամներից մեկն ընդունվել է հանրակրթական ուսումնական
հաստատության առաջին դասարան:
2. Երեխայի՝ առաջին դասարան ընդունվելու միանվագ դրամական օգնության
համար դիմողը կամ ընտանիքի չափահաս անդամներից մեկը դիմում է իր
փաստացի բնակության վայրի տարածքային կենտրոն:
3. Երեխայի՝ առաջին դասարան ընդունվելու միանվագ դրամական օգնությունը
նշանակվում է, եթե դիմողը կամ ընտանիքի չափահաս անդամներից մեկը դիմել է
երեխայի՝ առաջին դասարան ընդունվելու տարվա օգոստոս, սեպտեմբեր,
հոկտեմբեր ամիսների ընթացքում, և ընտանիքը դիմելու ամսվա դրությամբ ունի
ընտանեկան նպաստի իրավունք:
4. Երեխայի՝ առաջին դասարան ընդունվելու միանվագ դրամական օգնությունը
նշանակվում է ընտանիքի՝ առաջին դասարան ընդունվող յուրաքանչյուր երեխայի
համար:
Հոդված 17. Հուղարկավորության
իրավունքը և դրա տրամադրման կարգը

միանվագ

դրամական

օգնության
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1. Հուղարկավորության միանվագ դրամական օգնության իրավունք ունի այն
ընտանիքը, որի կենսաթոշակառու չհամարվող անդամներից մեկը մահացել է և ունի
ընտանեկան նպաստի իրավունք:
2. Հուղարկավորության միանվագ դրամական օգնության համար դիմողը կամ
ընտանիքի չափահաս անդամներից մեկը, ընտանիքում չափահաս անդամ չլինելու
դեպքում՝ անչափահաս անդամի օրինական ներկայացուցիչը, դիմում է իր
փաստացի բնակության վայրի տարածքային կենտրոն:
3. Հուղարկավորության միանվագ դրամական օգնությունը նշանակվում է, եթե
դիմումը ներկայացվել է մահվան օրվանից հետո՝ վեց ամսվա ընթացքում, և
ընտանիքը դիմելու ամսվա դրությամբ ունի ընտանեկան նպաստի իրավունք:
4. Հուղարկավորության միանվագ դրամական օգնությունը նշանակվում է
ընտանիքի մահացած յուրաքանչյուր անդամի համար:
Հոդված 18. Ընտանեկան նպաստի չափի որոշման և դրա տարբերակման
պայմանները
1. Ընտանեկան նպաստի չափը որոշվում է՝ ընտանեկան նպաստի բազային
մասին ավելացնելով ընտանիքի կազմում գտնվող և ընտանիքի բնակության վայրում
փաստացի բնակվող 18 տարին չլրացած յուրաքանչյուր անդամի համար տրվող
հավելումը:
2. Ընտանիքի 18 տարին չլրացած անդամի համար տրվող հավելման չափը
տարբերակվում է՝ ելնելով տվյալ ընտանիքի անապահովության աստիճանից,
բնակավայրից, ընտանիքի 18 տարին չլրացած անդամների թվից:
Հոդված 19. Ընտանեկան նպաստի վճարման դադարեցման հիմքերը
1. Ընտանեկան նպաստի վճարումը դադարեցվում է՝
1) ընտանիքի անապահովության միավորն ընտանեկան նպաստի իրավունքի
ընտանիքի անապահովության սահմանային միավորից իջնելու դեպքում.
2) դիմողի կողմից սույն օրենքի 11-րդ հոդվածի 6-րդ մասով սահմանված
ժամկետում տարածքային կենտրոն անհրաժեշտ փաստաթղթերը չներկայացնելու
դեպքում.
3) ընտանեկան նպաստն անընդմեջ 3 ամիս անհարգելի պատճառով չստանալու
դեպքում.
4) ընտանիքի կամ ընտանիքի անդամներից որևէ մեկի՝ ընտանիքների
անապահովության գնահատման համակարգում կրկնակի հաշվառման դեպքում:
2. Ընտանեկան նպաստի իրավունքը դադարեցվում է սույն հոդվածի 1-ին մասում
նշված հիմքերի հայտնաբերման օրվան հաջորդող ամսվա 1-ից:
ԳԼՈՒԽ 4
ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՆՊԱՍՏ
Հոդված 20. Սոցիալական նպաստի իրավունքը և տրամադրման հիմքը
1. Սոցիալական նպաստի իրավունք ունի ընտանիքների անապահովության
գնահատման համակարգում հաշվառված` մինչև 18 տարեկան անդամ չունեցող այն
ընտանիքը,
որի
անապահովության
միավորը
բարձր
է
Հայաստանի
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Հանրապետության կառվարության կողմից տվյալ տարվա համար սահմանված
սոցիալական նպաստի իրավունքի սահմանային միավորից:
2. Սոցիալական նպաստի իրավունքը ծագում է դիմողի դիմելու օրվա դրությամբ
և սոցիալական նպաստը վճարվում է դիմելու օրվա ամսվան հաջորդող ամսից:
Հոդված 21. Հուղարկավորության միանվագ դրամական օգնության
իրավունքը և դրա տրամադրման կարգը
1. Հուղարկավորության միանվագ դրամական օգնության իրավունք ունի այն
ընտանիքը, որի կենսաթոշակառու չհամարվող անդամներից մեկը մահացել է և ունի
սոցիալական նպաստի իրավունք:
2. Հուղարկավորության միանվագ դրամական օգնության համար դիմողը կամ
ընտանիքի
անդամներից
մեկը,
միայնակ
անձի
մահվան
դեպքում`
հուղարկավորությունը կազմակերպած անձը, դիմում է իր փաստացի բնակության
վայրի տարածքային կենտրոն:
3. Հուղարկավորության միանվագ դրամական օգնությունը նշանակվում է, եթե
դիմումը ներկայացվել է մահվան օրվանից հետո՝ վեց ամսվա ընթացքում, և
ընտանիքը դիմելու ամսվա դրությամբ ունի սոցիալական նպաստի իրավունք:
4. Հուղարկավորության միանվագ դրամական օգնությունը նշանակվում է
ընտանիքի մահացած յուրաքանչյուր անդամի համար:
Հոդված 22. Սոցիալական նպաստի վճարման դադարեցման հիմքերը
1. Սոցիալական նպաստի վճարումը դադարեցվում է՝
1) ընտանիքի անապահովության միավորն սոցիալական նպաստի իրավունքի
ընտանիքի անապահովության սահմանային միավորից իջնելու դեպքում.
2) դիմողի կողմից սույն օրենքի 11-րդ հոդվածի 6-րդ մասով սահմանված
ժամկետում տարածքային կենտրոն անհրաժեշտ փաստաթղթերը չներկայացնելու
դեպքում.
3) սոցիալական նպաստն անընդմեջ 3 ամիս անհարգելի պատճառով չստանալու
դեպքում.
4) ընտանիքի կամ ընտանիքի անդամներից որևէ մեկի՝ ընտանիքների
անապահովության գնահատման համակարգում կրկնակի հաշվառման դեպքում:
2. Սոցիալական նպաստի իրավունքը դադարեցվում է սույն հոդվածի 1-ին
մասում նշված հիմքերի հայտնաբերման օրվան հաջորդող ամսվա 1-ից:
ԳԼՈՒԽ 5
ՀՐԱՏԱՊ ՕԳՆՈՒԹՅՈՒՆ
Հոդված 23. Հրատապ օգնության իրավունքը և դրա տրամադրման կարգը
1. Հրատապ օգնության իրավունք ունի ընտանիքների անապահովության
գնահատման համակարգում հաշվառված ընտանեկան կամ սոցիալական նպաստի
իրավունք չունեցող անապահովության «0» միավորից բարձր անապահովության
միավոր ունեցող ընտանիքն անհետաձգելի լուծում պահանջող կյանքի դժվարին
իրավիճակում (երեխայի դպրոց հաճախելու հետ կապված ծախսերի մասնակի
հատուցման նպատակով, արտակարգ իրավիճակների և կարճատև ֆինանսական
խնդիրներ ունենալու) հայտնվելու դեպքում:
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2. Հրատապ օգնության իրավունքը որոշում է տարածքային կենտրոնը`
սոցիալական աջակցության խորհրդի (սոցիալական ծառայություններ տրամադրող
կազմակերպությունների ցանցի համակարգող խորհրդի) առաջարկությամբ:
3. Հրատապ օգնությունը նշանակվում է սոցիալական նպաստի չափով` երեք
ամիս ժամկետով (եռամսյակով):
4. Հրատապ oգնությունը նշանակվում է հաշվի առնելով`
1) միայն կենuաթոշակառուներից բաղկացած ընտանիք լինելը.
2) ընտանիքում մեկից ավելի երեխայի` առավելապեu այլ uոցիալական խումբ
ունեցող, առկայությունը.
3) ընտանիքի անդամներից մեկի կամ մի քանիuի երկարատև հիվանդությունը.
4) ընտանիքի կազմում մեկից ավելի ուսանող ունենալու հանգամանքը.
5) բնակարանի հրդեհը, բնակարանի մի մաuի փլուզումը, ներտնային
հաղորդակցուղիների վթարները և նմանատիպ այլ հանգամանքները.
6) ընտանիքի անդամի մահը, ինչպեu նաև այլ պատճառներով կարճատև
ֆինանuական խնդիրների առկայությունը:
Հոդված 24. Հրատապ օգնության վճարման դադարեցման հիմքերը
1. Հրատապ oգնության վճարումը դադարեցվում է տվյալ եռամuյակի ընթացքում`
հետևյալ դեպքերում
1) սույն օրենքի 11-րդ հոդվածի 7-րդ մասով սահմանված ժամկետն այդ
եռամuյակի
ընթացքում
լրացնալու
և
անհրաժեշտ
փաuտաթղթերը
(տեղեկությունները) չներկայացվելու դեպքում.
2) ընտանիքի կամ ընտանիքի անդամներից որևէ մեկի՝ ընտանիքների
անապահովության գնահատման համակարգում կրկնակի հաշվառման դեպքում.
3) ընտանիքի անապահովության միավորն այդ եռամuյակի ընթացքում «0»
դառնալու,
4) ընտանիքի ընտանեկան կամ սոցիալական նպաստի իրավունքի ձեռք բերելու
դեպքերում:
ԳԼՈՒԽ 6
ԵՐԵԽԱՅԻ ԾՆՆԴՅԱՆ ՄԻԱՆՎԱԳ ՆՊԱՍՏ
Հոդված 25. Երեխայի ծննդյան միանվագ նպաստի իրավունքը
1. Երեխայի ծննդյան միանվագ նպաստի իրավունք ունի երեխայի ծնողներից
մեկը կամ երեխայի խնամակալը (այսուհետ` դիմող):
2. Երեխայից հրաժարվելու դեպքում երեխայի ծնողները կորցնում են երեխայի
ծննդյան միանվագ նպաստի իրավունքը:
Հոդված 26. Երեխայի ծննդյան միանվագ նպաստի տրամադրման հիմքը և
կարգը
1. Երեխայի ծննդյան միանվագ նպաստի համար դիմողն իր բնակության վայրի
տարածքային կենտրոն է ներկայացնում.
1) դիմում, որում դիմողը լրացնում է իր ընտանիքի բնակության վայրի,
կացարանի, իր և երեխայի անձը հաստատող փաստաթղթերի տվյալները, իր և
երեխայի, բացառությամբ մինչև 4 շաբաթվա ընթացքում մահացած երեխայի,
8

հանրային ծառայությունների համարանիշի կամ հանրային ծառայությունների
համարանիշ չստանալու վերաբերյալ տեղեկանքի համարը, ինչպես նաև երեխայի
ծննդյան միանվագ նպաստի վճարման եղանակը (կանխիկ կամ անկանխիկ).
2) երեխայի ծննդյան վկայականը և դրա պատճենը, իսկ 4 շաբաթվա ընթացքում
մահացած երեխայի համար` քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցման
մարմնի տված` ծննդի պետական գրանցման փաստը հաստատելու մասին
փաստաթղթի պատճենը.
3) անհրաժեշտության դեպքում դիմողը ներկայացնում է նաև`
ա. սույն հոդվածի 6-րդ մասով սահմանված ընտանիքում ծնված երեխայի թիվը
որոշելու նպատակով իր խնամքի տակ գտնվող (միևնույն բնակության վայրում
բնակվող) չամուսնացած չափահաս զավակների, ինչպես նաև երեխաների (այդ
թվում` որդեգրած և (կամ) խորթ) ծննդյան վկայականները և դրանց պատճենները,
բ. խնամակալության մասին փաստաթուղթը և դրա պատճենը,
գ. ռազմաուսումնական հաստատություններում սովորելու մասին տեղեկանքը.
4) երեխայի ծննդյան միանվագ նպաստի համար սույն մասի 1)-ին, 2)-րդ և 3)-րդ
կետերում նշված փաստաթղթերը չեն պահանջվում, եթե դրանք ներառված են
համապատասխան մարմինների էլեկտրոնային տեղեկատվական բազաներում:
2. Սույն հոդվածի 1-ին մասի 1)-ին կետով նախատեսված դիմումն ստանալուց
հետո` 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում, տարածքային կենտրոնը դիմումում
հայտարարագրված բնակության վայրի և այնտեղ բնակվող սույն հոդվածի 1-ին
մասի 3)-րդ կետի «ա» ենթակետով սահմանված անձանց մասին տվյալների
հավաստիությունը ճշտում է բնակչության պետական ռեգիստրում առկա տվյալների
միջոցով:
3. Երեխայի ծննդյան միանվագ նպաստը նշանակվում է, եթե դիմողը դիմել է
երեխայի ծննդյան օրվանից հետո՝ տասներկու ամսվա ընթացքում:
4. Երեխայի ծննդյան միանվագ նպաստը նշանակվում է ծնված յուրաքանչյուր
երեխայի համար:
5. Նշանակված, սակայն քաղաքացու չստացած` երեխայի ծննդյան միանվագ
նպաստը, դիմողին վճարվում է նպաստի նշանակման ամսին հաջորդած 12
ամիսների ընթացքում` դիմողի դիմելու դեպքում:
6. Երեխայի ծննդյան միանվագ նպաստի չափը տարբերակվում է ընտանիքում
ծնված երեխայի հերթական թվով: Ընտանիքում ծնված երեխայի թիվը որոշվում է`
տվյալ երեխայի ծննդյան օրվա դրությամբ` ելնելով տվյալ ամուսնական զույգի
(միայնակ անձի) խնամքի տակ գտնվող (միևնույն բնակության վայրում,
կացարանում բնակվող, ինչպես նաև պարտադիր զինվորական ծառայության
զորակոչված
շարքային
կազմի
ժամկետային
զինծառայողների
և
ռազմաուսումնական հաստատություններում սովորող կուրսանտների) չամուսնացած
չափահաս զավակների, ինչպես նաև երեխաների, այդ թվում` որդեգրած և (կամ)
խորթ, թվից:
ԳԼՈՒԽ 7
ՄԻՆՉԵՎ ԵՐԿՈՒ ՏԱՐԵԿԱՆ ԵՐԵԽԱՅԻ ԽՆԱՄՔԻ ՆՊԱՍՏ
Հոդված 27. Մինչև երկու տարեկան երեխայի խնամքի նպաստի իրավունքը
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1. Մինչև երկու տարեկան երեխայի խնամքի նպաստ (այսուհետ` երեխայի
խնամքի նպաստ) ստանալու իրավունք ունի Հայաստանի Հանրապետության
աշխատանքային օրենսգրքով սահմանված կարգով մինչև երեք տարեկան երեխայի
խնամքի արձակուրդում գտնվող ծնողներից մեկը կամ միակ ծնողը կամ
խնամակալը (այսուհետ` ծնող)` մինչև երեխայի երկու տարեկանը լրանալը:
2. Երեխայի խնամքի նպաստի իրավունքը ծագում է ծնողի համար նրա` մինչև
երեք
տարեկան
երեխայի
խնամքի
արձակուրդում
գտնվելու
մասին
համապատասխան
գործատուի
(համատեղությամբ
աշխատելու
դեպքում`
գործատուների, այսուհետ` գործատու) իրավական ակտում նշված ամսից:
Հոդված 28. Երեխայի խնամքի նպաստի տրամադրման հիմքը և կարգը
1. Երեխայի խնամքի նպաստի համար ծնողը դիմում է իր բնակության վայրի
տարածքային կենտրոն և ներկայացնում հետևյալ փաստաթղթերը.
1) դիմում, որում ծնողը լրացնում է իր ընտանիքի բնակության վայրի (հասցեն,
կացարանը), իր անձը հաստատող փաստաթղթի տվյալները, իր և երեխայի
հանրային ծառայությունների համարանիշի կամ հանրային ծառայությունների
համարանիշ չստանալու վերաբերյալ տեղեկանքի համարը, ինչպես նաև նպաստի
վճարման եղանակը (կանխիկ կամ անկանխիկ).
2) երեխայի ծննդյան վկայականի պատճենը.
3) տեղեկանք գործատուից իր` մինչև երեք տարեկան երեխայի խնամքի
արձակուրդում գտնվելու մասին.
4) անհրաժեշտության դեպքում դիմողը ներկայացնում է նաև` խնամակալության
մասին փաստաթուղթը և դրա պատճենը,
5) երեխայի խնամքի նպաստի համար սույն մասի 1)-ին, 2)-րդ, 3)-րդ և 4)-րդ
կետերում նշված փաստաթղթերը չեն պահանջվում, եթե դրանք ներառված են
համապատասխան մարմինների էլեկտրոնային տեղեկատվական բազաներում:
2. Սույն հոդվածի 1-ին մասի 1)-ին կետով նախատեսված դիմումն ստանալուց
հետո` 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում, տարածքային կենտրոնը դիմումում
հայտարարագրված բնակության վայրի հասցեի և այնտեղ բնակվող մինչև երկու
տարեկան երխայի (երեխաների) մասին տվյալների հավաստիությունը ճշտում է
բնակչության պետական ռեգիստրում առկա տվյալների միջոցով:
3. Երեխայի խնամքի նպաստը նշանակվում է իրավունքը ծագելու ամսվան
հաջորդող ամսվա մեկից, եթե ծնողը դիմել է ոչ ուշ, քան իրավունքը ծագելուց հետո՝
տասներկու ամսվա ընթացքում:
4. Երեխայի խնամքի նպաստը նշանակվում է դիմելու ամսվան հաջորդող ամսվա
մեկից, եթե ծնողը դիմել է իրավունքը ծագելուց հետո՝ տասներկու ամիս անց:
5. Եթե ծնողը խնամքի տակ ունի մեկից ավելի մինչև 2 տարեկան երեխա, ապա
խնամքի նպաստը նշանակվում է յուրաքանչյուր երեխայի համար` անկախ
գործատուի հրամանում այդ մասին նշված լինելու հանգամանքից:
6. Երեխայի խնամքի նպաստ ստացող ծնողի` իր կրտսեր հաջորդ երեխայի
համար երեխայի խնամքի նպաստը նշանակվում է կրտսեր երեխայի ծննդյան օրից
70-րդ օրվա ամսվան հաջորդող ամսվա մեկից:
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7. Երեխայի խնամքի նպաստը նշանակելուց հետո՝ 15 օրվա ընթացքում,
տարածքային
կենտրոնն
այդ
մասին
պաշտոնապես
տեղեկացնում
է
համապատասխան գործատուին (գործատուներին):
8. Մինչև երեք տարեկան երեխայի խնամքի արձակուրդում գտնվող անձի` մինչև
երեխայի երկու տարեկանը լրանալու ժամանակահատվածում աշխատանքի
ներկայանալուց կամ աշխատանքից ազատվելուց հետո` 15 օրվա ընթացքում,
գործատուն այդ մասին պաշտոնապես տեղեկացնում է համապատասխան
տարածքային կենտրոն:
9. Երեխայի խնամքի նպաստը նշանակվում է մինչև ընթացիկ տարվա վերջը և
շարունակվում է երեխայի խնամքի նպաստի վճարումը հաջորդ տարի, եթե ծնողը
մինչև հաջորդ տարվա վերջը կրկին ներկայացնում է սույն հոդվածի 1-ին մասի 3)-րդ
կետով նախատեսված տեղեկանքը:
10. Սույն հոդվածի 13-րդ մասի 2)-րդ, 3)-րդ, 4)-րդ և 5)-րդ կետերով սահմանված
դեպքերում
երեխայի
խնամքի
նպաստի
դադարեցումից
հետո
ընկած
ժամանակահատվածում երեխայի խնամքի նպաստի իրավունքի նոր հիմք
առաջանալու դեպքում` երեխայի խնամքի նպաստը նշանակվում է ծնողի դիմելու
ամսվան հաջորդող ամսվա մեկից:
11. Նշանակված, սակայն երեխայի խնամքի չվճարված նպաստը ծնողին
վճարվում է միանվագ` նպաստը չստանալու ամբողջ ժամանակահատվածի համար,
բայց ոչ ավելի, քան դիմելուն նախորդած մեկ տարվա համար:
12. Երեխայի խնամքի նպաստի իրավունք ունեցող ծնողի մահվան դեպքում
մինչև նրա մահը չստացած նպաստի գումարը վճարվում է երեխայի օրինական
ներկայացուցչին, եթե նպաստը ստանալու համար երեխայի օրինական
ներկայացուցիչը դիմել է ոչ ուշ, քան նպաստի իրավունք ունեցող դիմողի մահվանից
հետո՝ 12 ամսվա ընթացքում:
13. Երեխայի խնամքի նպաստի վճարումը դադարեցվում է՝
1) երեխայի 2 տարեկանը լրանալու.
2) երեխային բնակչության սոցիալական պաշտպանության հաստատություն
(մանկատուն) տեղավորելու.
3) ծնողի աշխատելու,
4) ծնողի աշխատանքից ազատվելու,
5) երեխայի և (կամ) ծնողի՝ Հայաստանի Հանրապետությունից մեկնելու,
6) երեխայի կամ խնամքի արձակուրդում գտնվող դիմողի մահվան դեպքերում:
14. Նպաստի վճարումը դադարեցվում է սույն հոդվածի 13-րդ մասով
սահմանված համապատասխան հանգամանքն առաջանալու ամսվան հաջորդող
ամսվա մեկից:
ԳԼՈՒԽ 8
ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ ՍՈՒՅՆ ՕՐԵՆՔԻ ԽԱԽՏՄԱՆ ՀԱՄԱՐ
Հոդված 29. Քաղաքացիների պատասխանատվությունը
1. Պետական նպաստ ստացող ընտանիքի (քաղաքացու) ներկայացրած
փաստաթղթերում նպաստի իրավունք տվող ոչ հավաստի տեղեկությունների
հայտնաբերման դեպքում նպաստի վճարումը դադարեցվում է հայտնաբերման
ամսից:
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2. Ավել վճարված գումարներն ամբողջությամբ ենթակա են վերադարձման կամ
դատական կարգով բռնագանձման, սակայն ավել գումարների վճարման
հանգամանքի հայտնաբերման ամսվան նախորդած 12 ամիսների ընթացքում
ստացած ավել գումարի չափից ոչ ավելի:
3. Սոցիալական աջակցության խորհրդի (սոցիալական ծառայություններ
տրամադրող կազմակերպությունների ցանցի համակարգող խորհրդի) պատշաճ
հիմնավորված
առաջարկությամբ
ընտանիքի
(քաղաքացու)
ներկայացրած
փաստաթղթերում նպաստի իրավունք տվող կամ նպաստի չափի փոփոխություն
առաջացնող ոչ հավաստի տեղեկությունների հիման վրա ավել վճարված
գումարները կարող են վերադարձվել ընտանիքի (քաղաքացու) հետ գրավոր
համաձայնությամբ կազմված ժամանակացույցով կամ համարվել մարած:
4. Սույն հոդվածի 3-րդ մասով սահմանված` սոցիալական աջակցության
խորհրդի (սոցիալական ծառայություններ տրամադրող կազմակերպությունների
ցանցի համակարգող խորհրդի) առաջարկության մասին որոշման կայացման և
ընտանիքի (քաղաքացու) հետ գրավոր համաձայնությամբ ժամանակացույց
կազմելու կարգը հաստատում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը:
Հոդված 30. Պաշտոնատար անձանց պատասխանատվությունը
Սույն օրենքը խախտող պաշտոնատար անձինք պատասխանատվություն են
կրում օրենքով սահմանված կարգով:
Գ Լ ՈՒ Խ 9
ԵԶՐԱՓԱԿԻՉ ԴՐՈՒՅԹ
Հոդված 31. Օրենքի ուժի մեջ մտնելը
1. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում 2014 թվականի հունվարի 1-ին:
2. Մինչև պետական նպաստների իրավունքի նորմեր պարունակող իրավական
ակտերը uույն oրենքին համապատաuխանեցնելը` դրանք կիրառվում են այնքանով,
որքանով չեն հակաuում uույն oրենքին:
3. Uույն oրենքն ուժի մեջ մտնելու oրվանից ուժը կորցրած ճանաչել «Պետական
նպաստների մաuին» Հայաuտանի Հանրապետության 2005 թվականի հոկտեմբերի
24-ի ՀO-205-Ն oրենքը:
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ՆԱԽԱԳԻԾ
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԸ
«ԶԻՆԾԱՌԱՅՈՂՆԵՐԻ ԵՎ ՆՐԱՆՑ ԸՆՏԱՆԻՔՆԵՐԻ ԱՆԴԱՄՆԵՐԻ
ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԱՊԱՀՈՎՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
Հոդված 1. «Զինծառայողների և նրանց ընտանիքների անդամների
սոցիալական ապահովության մասին» Հայաստանի Հանրապետության 1998
թվականի հոկտեմբերի 27-ի ՀՕ-258 օրենքի 34.1-րդ հոդվածում`
1. վերնագիրը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.
«Հոդված 34.1. Զինծառայողների և նրանց ընտանիքների անդամների
ամենամսյա դրամական օգնության և առանձին կատեգորիաների անձանց
ընտանիքների անդամների ամենամսյա պարգևավճարի իրավունքը».
2. հոդվածը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 1.1-րդ մասով.
«1.1.
Հայաստանի
Հանրապետության
պաշտպանության
ժամանակ,
ծառայողական կամ պաշտոնեական պարտականությունները կատարելիս զոհված՝
հետմահու «Հայաստանի ազգային հերոս» Հայաստանի Հանրապետության
բարձրագույն կոչում ստացած կամ Մարտական խաչ շքանշանով պարգևատրված
անձի (այսուհետ` զոհված` Հայաստանի ազգային հերոսի կամ Մարտական խաչ
շքանշանով պարգևատրված անձի) ընտանիքի անդամներին տրվում է ամենամսյա
պարգևավճար:».
3. հոդվածը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 4-րդ մասով.
«4. Ամենամսյա պարգևավճարի չափերը, պարգևավաճար նշանակելու և
վճարելու
կարգը
սահմանում
է
Հայաստանի
Հանրապետության
կառավարությունը:»:
Հոդված 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում 2014 թվականի հունվարի 1-ին:
Մինչև սույն օրենքն ուժի մեջ մտնելը «Պետական նպաստների մասին»
Հայաստանի Հանրապետության 2005 թվականի հոկտեմբերի 24-ի ՀՕ-205-Ն
օրենքով նշանակված` զոհված` Հայաստանի ազգային հերոսի կամ Մարտական
խաչ շքանշանով պարգևատրված անձի ընտանիքի անդամներին տրվող նպաստի
փոխարեն սույն օրենքով նշանակվում է ամենամսյա պարգևավճար:
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