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««Պետական նպաստների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 

փոփոխություններ և լրացումներ կատրելու մասին» ՀՀ օրենքի նախագծի վերաբերյալ 
 
 
Հոդված 6. Պետական նպաստի տրամադրումը 

  
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 տրամադրում (նշանակում և դրա վճարումը 
կազմակերպում) է տարածքային կենտրոնը սույն օրենքով սահմանված հիմքերի 
առկայության դեպքում:  

4. Պետական նպաստների չափերը, դրանց նշանակման և վճարման կարգերը 
հաստատում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը:  

5. Սոցիալական աջակցության բնագավառում Հայաստանի Հանրապետության 
կառավարության լիազորած պետական կառավարման մարմինը, քաղաքացիական 
կացության ակտերի գրանցման մարմինների գործունեության մեթոդական 
ղեկավարում ու վերահսկողություն իրականացնող մարմնի հետ համատեղ 
սահմանած կարգով, քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցման 
մարմիններից ստանում է պետական նպաստ նշանակելու (ընտանիքի 
անապահովության աստիճանը գնահատելուսոցիալական գնահատման) համար 
անհրաժեշտ՝ Հայաստանի Հանրապետությունում քաղաքացիական կացության 
ակտի պետական գրանցման վերաբերյալ տեղեկություններ: 

(6-րդ հոդվածը փոփ. 01.12.14 ՀՕ-207-Ն, լրաց. 16.12.16 ՀՕ-223-Ն) 
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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 հիմնական 

պայմանները 
  
1. Ընտանիքի անապահովության աստիճանը գնահատվում է ընտանիքի 

անապահովության բնութագրիչների` ընտանիքի յուրաքանչյուր անդամի եկամուտ, 



ընտանիքի կազմ, ընտանիքի յուրաքանչյուր անդամի սոցիալական վիճակ և այլ 
պայմանների հիման վրա: 

2. Ընտանիքի անապահովության աստիճանը գնահատելիս ընտանիք է 
համարվում միևնույն բնակության վայրում հաշվառված (փաստացի 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 ամբողջացված 
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: Անապահովության «0» միավոր ունեցող 
ընտանիքը չի ներառվում ընտանիքների անապահովության գնահատման 
համակարգով իրականացվող ծրագրերում: 

6. Ընտանիքի անապահովության գնահատման կարգը, անհրաժեշտ 
փաստաթղթերի ցանկը, ընտանիքների անապահովության գնահատման 
տեղեկատվական բազայի ստեղծման, ձևավորման, դրանում ներառվող անձնական 
տվյալների` սոցիալական աջակցության բնագավառում Հայաստանի 
Հանրապետության կառավարության լիազորած պետական կառավարման մարմնի և 
տարածքային կենտրոնների միջև փոխանակման կարգը սահմանում է Հայաստանի 
Հանրապետության կառավարությունը: 

(10-րդ հոդվածը փոփ. 18.05.15 ՀՕ-65-Ն) 
  
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 
տարածքային կենտրոն` ներկայացնելով դիմում-հայտարարագիր, 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 դիմում-
հայտարարագրում և փաստաթղթերում ներառված կամ ինքնաշխատ եղանակով 



ստացված տվյալները մուտքագրում է ընտանիքների անապահովության 
գնահատման տեղեկատվական բազա:  

4. Ընտանիքների անապահովության գնահատման տեղեկատվական բազան 
տեղակայվում է պետական նպաստների բնագավառի Հայաստանի 
Հանրապետության կառավարության լիազորած պետական կառավարման մարմնի 
պաշտոնական կայքէջում, որը հասանելի է դիմող ընտանիքին` իր տվյալների 
մասով:  

5. Ընտանիքների անապահովության միավորի հիման վրա նշանակվող 
պետական նպաստի համար դիմելու օր է համարվում տարածքային կենտրոնի 
կողմից բոլոր անհրաժեշտ փաստաթղթերով դիմում-հայտարարագիրն ընդունելու 
օրը: Եթե դիմում-հայտարարագիրը և դրան կից անհրաժեշտ բոլոր փաստաթղթերը 
ներկայացված են օրենսդրությամբ սահմանված պահանջներին համապատասխան, 
ապա դիմում-հայտարարագիրն ընդունված է համարվում դրանք ներկայացնելու 
օրը: Այն դեպքում, երբ դիմում-հայտարարագրին կցվում են ոչ բոլոր անհրաժեշտ 
փաստաթղթերը, տարածքային կենտրոնը նույն օրը դիմողին գրավոր տեղեկացնում 
է պակասող փաստաթղթերի ցանկի և դրանք սահմանված ժամկետում 
ներկայացնելու անհրաժեշտության մասին:  

6. Եթե դիմողը տեղեկացվելուց հետո` 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում, 
ներկայացնում է անհրաժեշտ փաստաթղթերը, ապա դիմելու օր է համարվում 
դիմում-հայտարարագրի սկզբնական ներկայացման օրը: Նշված ժամկետից ուշ 
փաստաթղթերը ներկայացնելու դեպքում դիմելու օր է համարվում բոլոր 
անհրաժեշտ փաստաթղթերը ներկայացնելու օրը: 

7. 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, որի մասին իրազեկվում է դիմողը սույն հոդվածի 
4-րդ մասով սահմանված կարգով:  

8. Սույն հոդվածի 1-ին մասով սահմանված տվյալները փոխվելու դեպքում 
դիմողը փոփոխության օրվանից սկսած՝ 30-օրյա ժամկետում, դիմում է տարածքային 
կենտրոն՝ ներկայացնելով անհրաժեշտ փաստաթղթերը: 

9. Դիմողը դիմելու ամսվան հաջորդող 12-րդ ամսվա ընթացքում կրկին դիմում է 
տարածքային կենտրոն` ներկայացնելով սույն հոդվածի 1-ին մասով սահմանված 
տվյալները հավաստող փաստաթղթերը: 

10. Ընտանիքների անապահովության գնահատման համակարգում 
հաշվառվելու, դիմում-հայտարարագրի, դիմումների հաշվառման մատյանի ձևերը 
սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը: 

  
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. 

5) 6 ամիս և ավելի ժամկետով Հայաստանի Հանրապետությունից 
բացակայողները: 
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Հոդված 13. Ընտանեկան նպաստ ստանալու իրավունքը և տրամադրման 

հիմքը 
  
1. Ընտանեկան նպաստ ստանալու իրավունք ունի ընտանիքների 

անապահովությանընտանիքի սոցիալական գնահատման համակարգում 
հաշվառված` մինչև 18 տարեկան անդամ ունեցող այն ընտանիքը, որի 
անապահովության միավորը բարձր է Հայաստանի Հանրապետության 
կառավարության կողմից տվյալ տարվա համար սահմանված ընտանեկան նպաստ 
ստանալու իրավունք տվող սահմանային միավորից:  

1.1. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության կողմից կարող են 
սահմանվել ընտանեկան նպաստ ստանալու իրավունք տվող այլ պայմաններ: 

2. Ընտանեկան նպաստ ստանալու իրավունքը ծագում է դիմողի դիմելու օրվա 
դրությամբ, և ընտանեկան նպաստը վճարվում է դիմելու օրվա ամսվան հաջորդող 
ամսից:  

  
  
Հոդված 15. Ընտանեկան նպաստ ստանալու իրավունքի դադարեցման 

հիմքերը  
  
1. Ընտանեկան նպաստ ստանալու իրավունքը դադարեցվում է՝ 
1) ընտանիքի անապահովության միավորն ընտանեկան նպաստի իրավունք 

տվող` ընտանիքի անապահովության սահմանային միավորից իջնելու դեպքում. 
1.1) Հայաստանի Հանրապետության կառավարության կողմից սահմանված 

ընտանեկան նպաստ ստանալու իրավունք տվող այլ պայմանների վերացման 
դեպքում.  

2) դիմողի կողմից սույն օրենքի 11-րդ հոդվածի 9-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 նպաստ ստանալու իրավունքը դադարեցվում է սույն հոդվածի 1-
ին մասում նշված հիմքերի հայտնաբերման օրվան հաջորդող ամսվա 1-ից: 

(15-րդ հոդվածը փոփ. 01.12.14 ՀՕ-207-Ն) 
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Հոդված 16. Սոցիալական նպաստ ստանալու իրավունքը և տրամադրման 

հիմքը 
  
1. Սոցիալական նպաստ ստանալու իրավունք ունի ընտանիքների 

անապահովությանընտանիքի սոցիալական գնահատման համակարգում 
հաշվառված` մինչև 18 տարեկան անդամ չունեցող այն ընտանիքը, որի 
անապահովության միավորը բարձր է Հայաստանի Հանրապետության 
կառավարության կողմից տվյալ տարվա համար սահմանված սոցիալական 
նպաստի իրավունք տվող սահմանային միավորից:  

1.1. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության կողմից կարող են 
սահմանվել սոցիալական նպաստ ստանալու իրավունք տվող այլ պայմաններ: 

2. Սոցիալական նպաստ ստանալու իրավունքը ծագում է դիմողի դիմելու օրվա 
դրությամբ, և սոցիալական նպաստը վճարվում է դիմելու օրվա ամսվան հաջորդող 
ամսից:  

  
Հոդված 17. Սոցիալական նպաստ ստանալու իրավունքի դադարեցման 

հիմքերը  
  
1. Սոցիալական նպաստ ստանալու իրավունքը դադարեցվում է՝ 
1) ընտանիքի անապահովության միավորը սոցիալական նպաստի իրավունք 

տվող` ընտանիքի անապահովության սահմանային միավորից իջնելու դեպքում. 
1.1) Հայաստանի Հանրապետության կառավարության կողմից սահմանված 

սոցիալական նպաստ ստանալու իրավունք տվող այլ պայմանների վերացման 
դեպքում.  

2) դիմողի կողմից սույն օրենքի 11-րդ հոդվածի 9-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 նպաստ ստանալու իրավունքը դադարեցվում է սույն հոդվածի 
1-ին մասում նշված հիմքերի հայտնաբերման օրվան հաջորդող ամսվա 1-ից: 

(17-րդ հոդվածը փոփ. 01.12.14 ՀՕ-207-Ն) 
  
 
Հոդված 22. Եռամսյակային հրատապ օգնություն ստանալու իրավունքը և դրա 

տրամադրման կարգը 
  
1. Եռամսյակային հրատապ օգնության իրավունք ունի ընտանիքների 

անապահովությանընտանիքի սոցիալական գնահատման համակարգում 
հաշվառված ընտանեկան կամ սոցիալական նպաստի իրավունք չունեցող 



անապահովության «0» միավորից բարձր անապահովության միավոր ունեցող 
ընտանիքն անհետաձգելի լուծում պահանջող կյանքի դժվարին իրավիճակում 
(արտակարգ իրավիճակների և կարճատև ֆինանսական խնդիրներ ունենալու) 
հայտնվելու դեպքում:  

2. Եռամսյակային հրատապ օգնություն ստանալու իրավունքը որոշում է 
տարածքային կենտրոնը` «Սոցիալական աջակցության մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքով սահմանված խորհրդի (այսուհետ` խորհուրդ) 
առաջարկությամբ: 

3. Եռամսյակային հրատապ օգնությունը նշանակվում է սոցիալական նպաստի 
չափով` երեք ամիս ժամկետով (եռամսյակով): 

4. Խորհուրդը եռամսյակային հրատապ օգնության տրամադրման մասին 
առաջարկությունը տալիս է՝ հաշվի առնելով` 

1) միայն կենսաթոշակառուներից, ծերության կամ հաշմանդամության 
նպաստառուներից բաղկացած ընտանիք լինելը. 

2) ընտանիքում մեկից ավելի երեխայի առկայությունը. 
3) ընտանիքի անդամներից մեկի կամ մի քանիսի երկարատև հիվանդությունը. 
4) ընտանիքի կազմում գործազուրկ ունենալու հանգամանքը. 
5) ընտանիքի կազմում ուսանող ունենալու հանգամանքը. 
6) բնակարանի հրդեհը, բնակարանի (մի մասի) փլուզումը, ներտնային 

հաղորդակցուղիների վթարները և նմանատիպ այլ հանգամանքներ. 
7) ընտանիքի անդամի մահը, ինչպես նաև կյանքի դժվարին այլ իրավիճակների 

պատճառներով առաջացած կարճատև ֆինանսական խնդիրների առկայությունը: 
  

 


