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Հոդված 15. Աշխատանքային կենսաթոշակի չափը հաշվարկելու կարգը 

  
1. Աշխատանքային կենսաթոշակի չափը հիմնական կենսաթոշակի չափի և 

կենսաթոշակի աշխատանքային մասի գումարն է: 
Կենսաթոշակի աշխատանքային մասը աշխատանքային ստաժի տարիների, 

աշխատանքային ստաժի մեկ տարվա արժեքի և կենսաթոշակառուի անձնական 
գործակցի արտադրյալն է: 

Մինչև 10 տարվա (ներառյալ) աշխատանքային ստաժի առկայության դեպքում 
աշխատանքային կենսաթոշակը հաշվարկվում է Կ=Հ+ (Ս X Ա) X Գ բանաձևով, իսկ 10 
տարուց ավելի աշխատանքային ստաժի առկայության դեպքում՝ Կ=Հ+ (10 X Ա+(Ս-10) X 
Ա1) X Գ բանաձևով, որտեղ` 

Կ-ն կենսաթոշակի ամսական գումարն է, 
Հ-ն` հիմնական կենսաթոշակի չափը, 
Ս-ն` աշխատանքային ստաժի տարիները, 
Ա-ն` մինչև 10 տարվա (ներառյալ) աշխատանքային ստաժի մեկ տարվա 

արժեքը, 
Ա1-ը՝ 10 տարին գերազանցող աշխատանքային ստաժի մեկ տարվա արժեքը, 
Գ-ն` կենսաթոշակառուի անձնական գործակիցը: 
2. Կենսաթոշակառուի անձնական գործակիցը սահմանվում է`  
1) մինչև 10 տարվա (ներառյալ) աշխատանքային ստաժի մեկ տարվա համար` 

0,1. 
2) 11-ից մինչև 40 տարվա (ներառյալ) աշխատանքային ստաժի մեկ տարվա 

համար` 0,01. 
3) 40 տարուց ավելի աշխատանքային ստաժի մեկ տարվա համար` 0,02: 
Կենսաթոշակառուի անձնական գործակիցը հաշվարկվում է` 
ա) մինչև 10 տարվա (ներառյալ) ստաժի առկայության դեպքում` Գ=0,1 X Ս 

բանաձևով. 
բ) 11-ից մինչև 40 տարվա (ներառյալ) աշխատանքային ստաժի առկայության 

դեպքում` Գ=1+0,01 X (Ս-10) բանաձևով. 
գ) 40 տարուց ավելի աշխատանքային ստաժի առկայության դեպքում` 

Գ=1.3+0,02 X (Ս-40) բանաձևով: 
Կենսաթոշակառուի անձնական գործակիցը չի կարող գերազանցել 2-ը: 
3. 1974 թվականի հունվարի 1-ին և դրանից հետո ծնված անձանց 

աշխատանքային կենսաթոշակի չափը հաշվարկելիս աշխատանքային ստաժում 
հաշվառվում են Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ չարգելված 
աշխատանքային և այլ գործունեության` մինչև 2014 թվականի հունվարի 1-ն ընկած 
ժամանակահատվածները, բացառությամբ կենսաթոշակառուի անձնական գործակիցը 
հաշվարկելու դեպքի: 

4. (մասն ուժը կորցրել է 11.12.13 ՀՕ-120-Ն) 
5. Կերակրողին կորցնելու դեպքում աշխատանքային կենսաթոշակի չափը 

ընտանիքի` այդ կենսաթոշակի իրավունքն ունեցող անդամներից յուրաքանչյուրի 
համար հաշվարկվում է հետևյալ կերպ. հիմնական կենսաթոշակի չափին գումարվում է 
մահացած կերակրողի հաշվարկված (ենթադրյալ) կենսաթոշակի աշխատանքային 
մասի 50 տոկոսը: 



Երկու ծնողին կորցրած մինչև 18 տարեկան յուրաքանչյուր երեխայի` 
կերակրողին կորցնելու դեպքում աշխատանքային կենսաթոշակի չափը հաշվարկվում է 
հետևյալ կերպ. հիմնական կենսաթոշակի չափի հնգապատիկին գումարվում է 
մահացած յուրաքանչյուր ծնողի հաշվարկված (ենթադրյալ) կենսաթոշակի 
աշխատանքային մասի 50 տոկոսը:  

Երկու ծնողին կորցրած և առկա (ցերեկային) ուսուցմամբ սովորող 18-ից մինչև 23 
տարեկան զավակի` կերակրողին կորցնելու դեպքում աշխատանքային կենսաթոշակի 
չափը հաշվարկվում է սույն մասի երկրորդ պարբերությամբ սահմանված կարգով: 

6. Սույն հոդվածով սահմանված կարգով հաշվարկված աշխատանքային 
կենսաթոշակի չափը չի կարող պակաս լինել կառավարության սահմանած նվազագույն 
կենսաթոշակի չափից։ 

 

Հոդված 19. Երկարամյա ծառայության զինվորական կենսաթոշակի չափը 
հաշվարկելու կարգը 

  
1. Երկարամյա ծառայության զինվորական կենսաթոշակը հաշվարկվում է Կ=Հ X 

ԶԱԳ + ԶՍ X ԶԱ բանաձևով, որտեղ`  
Կ-ն կենսաթոշակի ամսական գումարն է,  
Հ-ն` հիմնական կենսաթոշակի չափը,  
ԶՍ-ն` զինվորական ծառայության ստաժի տարիները,  
ԶԱ-ն` զինվորական ծառայության ստաժի մեկ տարվա արժեքը,  
ԶԱԳ-ն` զինծառայողի զբաղեցրած վերջին պաշտոնի համար «Պետական 

պաշտոններ և պետական ծառայության պաշտոններ զբաղեցնող անձանց 
վարձատրության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված 
գործակիցը (այսուհետ՝ զինծառայողի անձնական գործակից):  

2. Զինվորական կենսաթոշակի չափը հաշվարկելու համար հիմնական 
կենսաթոշակի չափը և զինվորական ծառայության ստաժի մեկ տարվա արժեքը 
սահմանում է Կառավարությունը: Զինվորական կենսաթոշակի չափը հաշվարկելու 
համար հիմնական կենսաթոշակի չափը և զինվորական ծառայության ստաժի մեկ 
տարվա արժեքը չեն կարող պակաս լինել զինվորական կենսաթոշակի չափը 
հաշվարկելու համար հիմնական կենսաթոշակի և զինվորական ծառայության ստաժի 
մեկ տարվա արժեքի նախկինում սահմանված չափերից: 

3. Սույն հոդվածով սահմանված կարգով հաշվարկված 
զինվորական կենսաթոշակի չափը չի կարող պակաս լինել Կառավարության 
սահմանած նվազագույն կենսաթոշակի չափից։ 

 

Հոդված 21. Հաշմանդամության զինվորական կենսաթոշակի չափը հաշվարկելու 

կարգը 

  
1. Հաշմանդամության զինվորական կենսաթոշակի չափը հաշվարկվում է`  
1) առաջին խմբի հաշմանդամի համար` 20 տարվա զինվորական ծառայության 

ստաժ ունեցող այն զինծառայողի համար հաշվարկված երկարամյա ծառայության 
զինվորական կենսաթոշակի 70 տոկոսի չափով, որը զինվորական ծառայությունից 
սահմանված կարգով արձակվելու օրվա դրությամբ զբաղեցրել է զինծառայության նույն 
պաշտոնը և ունեցել է նույն զինվորական կոչումը.  

2) երկրորդ խմբի հաշմանդամի համար` 20 տարվա զինվորական ծառայության 
ստաժ ունեցող այն զինծառայողի համար հաշվարկված երկարամյա ծառայության 



զինվորական կենսաթոշակի 60 տոկոսի չափով, որը զինվորական ծառայությունից 
սահմանված կարգով արձակվելու օրվա դրությամբ զբաղեցրել է զինծառայության նույն 
պաշտոնը և ունեցել է նույն զինվորական կոչումը.  

3) երրորդ խմբի հաշմանդամի համար` 20 տարվա զինվորական ծառայության 
ստաժ ունեցող այն զինծառայողի համար հաշվարկված երկարամյա ծառայության 
զինվորական կենսաթոշակի 40 տոկոսի չափով, որը զինվորական ծառայությունից 
սահմանված կարգով արձակվելու օրվա դրությամբ զբաղեցրել է զինծառայության նույն 
պաշտոնը և ունեցել է նույն զինվորական կոչումը:  

2. Պարտադիր ժամկետային զինվորական ծառայության շարքային կազմի 
զինծառայողի հաշմանդամության զինվորական կենսաթոշակի չափը (ըստ 
հաշմանդամության խմբերի) սահմանում է Կառավարությունը:  

3. Սույն հոդվածի 1-ին մասով սահմանված կարգով հաշվարկված 
հաշմանդամության զինվորական կենսաթոշակի չափը չի կարող ցածր լինել 
պարտադիր ժամկետային զինվորական ծառայության շարքային կազմի զինծառայողի 
հաշմանդամության զինվորական Կառավարության սահմանած նվազագույն 
կենսաթոշակի չափից:  

4. Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության մարտական 
գործողությունների մասնակցի (եթե նրա համար վարձատրության չափ սահմանված չի 
եղել) հաշմանդամության զինվորական կենսաթոշակը հաշվարկելիս հիմք է ընդունվում 
պայմանագրային ծառայության շարքային կազմի «ավագ սերժանտ» զինվորական 
կոչում և 20 տարվա զինվորական ծառայության ստաժ ունեցող զինծառայողի 
անձնական գործակիցը: 

  
  

 Հոդված 23. Կերակրողին կորցնելու դեպքում զինվորական կենսաթոշակի չափը 
հաշվարկելու կարգը 

 
  

1. Կերակրողին կորցնելու դեպքում զինվորական կենսաթոշակի չափը 
հաշվարկվում է՝  

1) յուրաքանչյուր երեխայի, առկա (ցերեկային) ուսուցմամբ սովորողի համար` 
մահացած կերակրողի վերջին զինծառայության պաշտոնը զբաղեցրած, նույն 
զինվորական կոչումը ունեցող և 20 տարվա զինվորական ծառայության ստաժ ունեցող 
զինծառայողի համար հաշվարկվող՝ երկարամյա ծառայության զինվորական 
կենսաթոշակի 60 տոկոսի չափով.  

2) երկու ծնողին կորցրած մինչև 18 տարեկան յուրաքանչյուր երեխայի, առկա 
(ցերեկային) ուսուցմամբ սովորողի համար` մահացած կերակրողի վերջին 
զինծառայության պաշտոնը զբաղեցրած, նույն զինվորական կոչումը և 20 տարվա 
զինվորական ծառայության ստաժ ունեցող զինծառայողի համար հաշվարկվող՝ 
երկարամյա ծառայության զինվորական կենսաթոշակի 80 տոկոսի չափով.  

3) ընտանիքի` սույն օրենքի 13-րդ հոդվածում նշված յուրաքանչյուր մյուս 
անդամի համար` մահացած կերակրողի վերջին զինծառայության պաշտոնը 
զբաղեցրած, նույն զինվորական կոչումը և 20 օրացուցային տարվա զինվորական 
ծառայության ստաժ ունեցող զինծառայողի համար հաշվարկվող՝ երկարամյա 
ծառայության զինվորական կենսաթոշակի 40 տոկոսի չափով:  

2. Պարտադիր ժամկետային զինվորական ծառայության շարքային կազմի 
մահացած (զոհված) զինծառայողի ընտանիքի անդամի (այդ թվում՝ երկու ծնողին 
կորցրած երեխայի, առկա (ցերեկային) ուսուցմամբ սովորողի) կերակրողին կորցնելու 
դեպքում զինվորական կենսաթոշակի չափը սահմանում է Կառավարությունը:  



3. Սույն հոդվածի 1-ին և 2-րդ մասերով սահմանված կարգով հաշվարկված՝ 
կերակրողին կորցնելու դեպքում զինվորական կենսաթոշակի չափը չի կարող պակաս 
լինել պարտադիր ժամկետային զինվորական ծառայության շարքային կազմի 
մահացած (զոհված) զինծառայողի ընտանիքի անդամի կերակրողին կորցնելու 
դեպքում զինվորական Կառավարության սահմանած նվազագույն կենսաթոշակի 
չափից:  

4. Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության մարտական 
գործողությունների մասնակցի (եթե նրա համար վարձատրության չափ սահմանված չի 
եղել) ընտանիքի անդամի կերակրողին կորցնելու դեպքում զինվորական կենսաթոշակի 
չափը հաշվարկելիս հիմք է ընդունվում պայմանագրային ծառայության շարքային 
կազմի «ավագ սերժանտ» զինվորական կոչում և 20 տարվա զինվորական 
ծառայության ստաժ ունեցող զինծառայողի անձնական գործակիցը: 

 
 
 
 
 
Հոդված 33. Կենսաթոշակ նշանակելը 
 

  
1. Կենսաթոշակը կենսաթոշակի իրավունք ունեցող անձի, իսկ անչափահասի 

կամ խնամակալության տակ գտնվող անձի դեպքում նրա օրինական ներկայացուցչի` 
ծնողի, որդեգրողի կամ խնամակալի գրավոր դիմումի հիման վրա նշանակում է 
կենսաթոշակ նշանակող ստորաբաժանումը` ըստ Հայաստանի Հանրապետության 
բնակչության պետական ռեգիստրում առկա` Հայաստանի Հանրապետությունում 
կենսաթոշակի իրավունք ունեցող անձի հաշվառման հասցեի մասին տվյալների, 
բացառությամբ ռազմական ուսումնական հաստատությունում սովորող անձի: 
Կենսաթոշակի իրավունք ունեցող անձը կամ նրա օրինական ներկայացուցիչը 
կենսաթոշակ նշանակելու դիմումը ներկայացնում է անձամբ, բացառությամբ սույն 
օրենքի 36-րդ հոդվածի 4.1-ին մասում նշված դեպքի:  

Կենսաթոշակի իրավունք ունեցող` տասնչորս տարին լրացած անձը կարող է 
կենսաթոշակ նշանակելու դիմումը և անհրաժեշտ փաստաթղթերը ներկայացնել 
անձամբ, բացառությամբ սույն օրենքի 36-րդ հոդվածի 4.1-ին մասում նշված դեպքի: 

Ռազմական ուսումնական հաստատությունում սովորող անձի՝ կերակրողին 
կորցնելու դեպքում կենսաթոշակը նշանակելու, առաջին խմբի հաշմանդամին և 
հոգեբուժական հաստատությունում բուժվող անձին կենսաթոշակ նշանակելու 
կարգը սահմանում է Կառավարությունը: 

2. Կենսաթոշակ նշանակելու համար դիմելու օր է համարվում կենսաթոշակ 
նշանակող ստորաբաժանում դիմում ներկայացնելու օրը: Դիմումին կցվում են 
օրենսդրությամբ սահմանված` կենսաթոշակ նշանակելու համար անհրաժեշտ 
փաստաթղթերը: 

3. Եթե դիմումին չի կցվում սոցիալական վճարներ կատարելը կամ 
աշխատավարձ ստանալը հաստատող փաստաթուղթը, ապա կենսաթոշակ նշանակող 
ստորաբաժանումը, Կառավարության սահմանած կարգով, սոցիալական վճար 
կատարած լինելը ճշտում է պետական կենսաթոշակային համակարգի տվյալների 
շտեմարանի տվյալներով: 

(պարբերությունն ուժը կորցրել է 16.12.16 ՀՕ-221-Ն) 
4. Կենսաթոշակ նշանակող ստորաբաժանումը դիմումն ընդունելուց հետո` տասը 

աշխատանքային օրվա ընթացքում, հիմք ընդունելով ներկայացված փաստաթղթերը և 



պետական կենսաթոշակային համակարգի տվյալների շտեմարանի տվյալները, 
կայացնում է հետևյալ որոշումներից մեկը. 

1) նշանակել կենսաթոշակ. 
2) նշանակել կենսաթոշակ և տեղեկացնել կենսաթոշակը վերահաշվարկելու 

համար լրացուցիչ փաստաթուղթ ներկայացնելու անհրաժեշտության մասին.  
3) մերժել կենսաթոշակ նշանակելը: 
5. Սույն հոդվածի 4-րդ մասի 1-ին և 2-րդ կետերում նշված դեպքերում 

կենսաթոշակ նշանակող ստորաբաժանումը, Կառավարության սահմանած կարգով, 
կազմում է կենսաթոշակի էլեկտրոնային գործ: 

6. Սույն հոդվածի 4-րդ մասի 2-րդ կետում նշված որոշումը կայացվում է, եթե 
ներկայացված փաստաթղթերը և առկա տեղեկատվությունը բավարար են անձին 
կենսաթոշակ նշանակելու համար, սակայն առկա է աշխատանքային ստաժում 
չհաշվառված ժամանակահատված: 

7. Կենսաթոշակ նշանակելը մերժելու մասին որոշում կայացվում է, եթե` 
1) անձը չունի կենսաթոշակի իրավունք. 
2) կենսաթոշակի իրավունք ունեցող անձը, ըստ Հայաստանի Հանրապետության 

բնակչության պետական ռեգիստրում առկա տվյալների, հաշվառված չէ Հայաստանի 
Հանրապետությունում բնակության վայրի հասցեում. 

3) ներկայացված փաստաթղթերը և պետական կենսաթոշակային համակարգի 
տվյալների շտեմարանի տվյալները բավարար չեն անձին կենսաթոշակ նշանակելու 
համար. 

4) անձն ունի Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեից 
ֆինանսավորվող` սույն օրենքով կամ այլ օրենքներով սահմանված կենսաթոշակ 
ստանալու իրավունք: 

8. Կենսաթոշակ նշանակող ստորաբաժանումը կենսաթոշակ նշանակելը 
մերժելու կամ անձին կենսաթոշակ նշանակելու և լրացուցիչ փաստաթուղթ 
ներկայացնելու անհրաժեշտության մասին որոշում կայացնելու դեպքում հինգ 
աշխատանքային օրվա ընթացքում այդ մասին պատշաճ կարգով ծանուցում է 
կենսաթոշակ նշանակելու համար դիմած անձին` նշելով մերժելու պատճառները և 
որոշումը բողոքարկելու կարգը, իսկ սույն հոդվածի 7-րդ մասի 4-րդ կետում նշված 
դեպքում` նաև կենսաթոշակի տեսակը փոխելու նրա իրավունքի և դրա իրականացման 
կարգի վերաբերյալ: 

9. Կենսաթոշակ նշանակելու իրավասություն ունեցող մարմինների ցանկը, 
կենսաթոշակ նշանակելու համար դիմելու, կենսաթոշակ նշանակելու 
(վերահաշվարկելու), կենսաթոշակի տեսակը փոխելու, կենսաթոշակ վճարելու և 
կենսաթոշակի գործ (փաստաթղթեր) վարելու կարգը սահմանում է Կառավարությունը: 

10. Կենսաթոշակ նշանակելու համար անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկը 
սահմանում է լիազոր մարմինը Կառավարությունը: 

 
Հոդված 36. Չվճարված կենսաթոշակի գումարը վճարելը 

 
  

1. Չվճարված կենսաթոշակի գումարը վճարվում է յուրաքանչյուր հաջորդ ամսվա 
կենսաթոշակի գումարի հետ` մինչև սույն օրենքով սահմանված կարգով կենսաթոշակ 
վճարելը դադարեցնելը: 

Եթե կենսաթոշակը վճարելը դադարեցվել է, ապա չվճարված կենսաթոշակի 
գումարը վճարվում է դիմելու կամ կենսաթոշակ վճարելը վերսկսելու (կենսաթոշակ 
ստանալու իրավունքը վերականգնելու) համար հիմք համարվող տեղեկատվությունը 



ստացվելու ամսվան նախորդող մեկ տարվա այն ժամանակահատվածի համար, որի 
ընթացքում անձը կենսաթոշակ ստանալու իրավունք է ունեցել: 

Կենսաթոշակառուի մահվան պատճառով չվճարված կենսաթոշակի գումարը 
վճարվում է կենսաթոշակառուի մահվան ամսվանից հաշված՝ նախորդող մեկ տարվա 
այն ժամանակահատվածի համար, որի ընթացքում նա կենսաթոշակ ստանալու 
իրավունք է ունեցել: 

2. Կենսաթոշակ նշանակող ստորաբաժանման մեղքով չվճարված կենսաթոշակի 
գումարները վճարվում են անցած ամբողջ ժամանակահատվածի համար, որի 
ընթացքում անձը կենսաթոշակի իրավունք է ունեցել: 

3. Կենսաթոշակառուի մահվան դեպքում չվճարված կենսաթոշակի գումարը 
վճարվում է մահացածի ամուսնուն կամ 14 տարեկան և դրանից բարձր տարիքի 
անչափահաս երեխային` անկախ կենսաթոշակառուի մահվան օրվա դրությամբ նրա 
հետ համատեղ նույն վայրում (հասցեում) հաշվառված լինելու հանգամանքից, իսկ 
ընտանիքի այլ անդամին` եթե նա, ըստ Հայաստանի Հանրապետության բնակչության 
պետական ռեգիստրում առկա տվյալների, կենսաթոշակառուի մահվան օրվա 
դրությամբ նրա հետ համատեղ հաշվառված է եղել նույն վայրում (հասցեում): 
Անչափահաս կամ խնամակալության տակ գտնվող կենսաթոշակառուի մահվան 
դեպքում չվճարված կենսաթոշակի գումարը վճարվում է նաև նրա օրինական 
ներկայացուցչին` ծնողին, որդեգրողին կամ խնամակալին: 

Այդ գումարը վճարվում է, եթե դիմումը և անհրաժեշտ փաստաթղթերը 
կենսաթոշակ նշանակող ստորաբաժանում են ներկայացվում կենսաթոշակառուի 
մահվանից հետո՝ վեց ամսվա ընթացքում: Վեցամսյա ժամկետում չդիմելու դեպքում 
կենսաթոշակառուի մահվան պատճառով չվճարված կենսաթոշակի գումարը ենթակա է 
ժառանգման: 

4. Կենսաթոշակ վճարելը վերսկսելու դեպքում չվճարված կենսաթոշակի 
գումարը (այդ թվում՝ դիմելու ամսվա կենսաթոշակի գումարը) վճարվում է միանվագ` 
Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված ժամկետում: 
Կենսաթոշակ վճարելը դադարեցված լինելու դեպքում չվճարված կենսաթոշակի 
գումարը լիազորագրով չի վճարվում, բացառությամբ անձի (կենսաթոշակառուի)՝ 
քրեակատարողական հիմնարկում պատիժը կրելու, հոգեբուժական 
հաստատությունում բուժվելու, պարտադիր ժամկետային զինվորական ծառայության 
զորակոչվելու կամ Հայաստանի Հանրապետության հետ կենսաթոշակային 
ապահովության բնագավառում միջազգային պայմանագիր կնքած պետություններ 
մշտական բնակության մեկնող (մեկնած) անձի կենսաթոշակի գործն ուղարկելու 
դեպքերի: 

4.1. Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության մարտական 
գործողություններին մասնակցելու կամ մարտական հերթապահություն կամ հատուկ 
առաջադրանք կատարելու, կամ ծառայողական պարտականությունները կատարելու 
ժամանակ ստացած վնասվածքի կամ խեղման պատճառով (պատճառական կապով) 
հաշմանդամ ճանաչված անձի կենսաթոշակ վճարելը դադարեցված լինելու դեպքում 
զինվորական կենսաթոշակի չվճարված գումարը վճարվում է նաև լիազորագրով, եթե 
կենսաթոշակառուն հիվանդանոցային ձևով (պայմաններում) բուժվում է օտարերկրյա 
պետությունում (ներառյալ՝ հիվանդանոցային ձևով ախտորոշիչ հետազոտությունները և 
վերականգնողական բուժումը)։ Այս դեպքում չվճարված կենսաթոշակի գումարը 
վճարվում է կենսաթոշակ ստանալու իրավունք ունենալու ամբողջ 
ժամանակահատվածի համար (անկախ սույն հոդվածի 1-ին մասի պահանջից), բայց ոչ 
ավելի, քան մինչև հիվանդանոցային ձևով (պայմաններում) բուժումն ավարտվելը։ 



5. Կենսաթոշակ վճարելը դադարեցնելու դեպքում չվճարված կենսաթոշակի 
գումարը վճարելու համար անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկը սահմանում է լիազոր 
մարմինը Կառավարությունը: 

6. Կենսաթոշակառուի կենսաթոշակ ստանալու իրավունքը դադարեցնելուց հետո 
չվճարված կենսաթոշակի գումարը վճարվում է նրա, իսկ կենսաթոշակառուի մահվան 
պատճառով չվճարված կենսաթոշակի գումարը` սույն հոդվածի 3-րդ մասում նշված 
անձանց դիմումի հիման վրա անկանխիկ կամ կանխիկ եղանակով՝ դիմելու ամսվան 
հաջորդող ամսվա ընթացքում: Այդ ժամկետում չվճարված կենսաթոշակի գումարը 
չվճարելու դեպքում այն վճարվում է, եթե դիմումատուն կրկին դիմել է դիմելու ամսվան 
հաջորդող վեց ամսվա ընթացքում: 

 
Հոդված 44. Կենսաթոշակառուի մահվան դեպքում թաղման նպաստ վճարելը 

 
1. Կենսաթոշակառուի մահվան դեպքում, ինչպես նաև հաշմանդամ ճանաչված 

անձի` հաշմանդամության վերափորձաքննության ժամկետը լրանալուց հետո` երեք 
ամսվա ընթացքում, վերափորձաքննության չներկայանալու և մահանալու դեպքում 
հուղարկավորությունը կատարած անձին նշանակվում և վճարվում է թաղման նպաստ: 

2. Բժշկասոցիալական փորձաքննություն իրականացնող իրավասու պետական 
մարմնի կողմից հաշմանդամ ճանաչված, բայց կենսաթոշակ նշանակելու համար 
չդիմած անձի մահվան դեպքում հուղարկավորությունը կատարած անձին նշանակվում 
և վճարվում է թաղման նպաստ, եթե հաշմանդամը մահացել է հաշմանդամ ճանաչվելու 
օրվանից հետո` 3 ամսվա ընթացքում: 

3. Ծառայությունից սահմանված կարգով արձակված, ինչպես նաև 
բժշկասոցիալական փորձաքննություն իրականացնող իրավասու պետական մարմնի 
կողմից հաշմանդամ ճանաչված և կենսաթոշակի իրավունք ձեռք բերած, սակայն 
կենսաթոշակ նշանակելու համար չդիմած և ծառայությունից սահմանված կարգով 
արձակվելուց կամ հաշմանդամ ճանաչվելուց հետո` վեց ամսվա ընթացքում, մահացած 
նախկին զինծառայողի հուղարկավորությունը կատարած անձին նշանակվում 
և վճարվում է թաղման նպաստ: 

4. Բնակչության սոցիալական պաշտպանության կազմակերպությունում ապրող 
կենսաթոշակառուի մահվան դեպքում թաղման նպաստ չի վճարվում, եթե 
հուղարկավորությունը կատարում է այդ կազմակերպությունը: 

5. Թաղման նպաստը նշանակվում է, եթե հուղարկավորությունը կատարվել է 
Հայաստանի Հանրապետությունում, կամ կենսաթոշակառուն մահացել է Հայաստանի 
Հանրապետությունում: Թաղման նպաստը նշանակվում է գրավոր դիմումը և 
անհրաժեշտ փաստաթղթերը անձի մահվանից հետո` վեց ամսվա ընթացքում, 
կենսաթոշակ նշանակող ստորաբաժանում ներկայացնելու դեպքում: 

Թաղման նպաստը վճարվում է անկանխիկ կամ կանխիկ եղանակով` 
նշանակելու ամսվան հաջորդող ամսվա կենսաթոշակների վճարման համար 
սահմանված ժամկետից ոչ ուշ: Սույն պարբերությամբ սահմանված ժամկետում 
թաղման նպաստը չվճարելու դեպքում չվճարված թաղման նպաստի գումար վճարվում 
է, եթե դիմումատուն կրկին դիմել է թաղման նպաստը նշանակելու ամսվան հաջորդող 
վեց ամսվա ընթացքում: 

Կենսաթոշակ նշանակող ստորաբաժանման մեղքով չվճարված թաղման 
նպաստի գումարը վճարվում է առանց ժամկետի սահմանափակման: 

6. Թաղման նպաստ նշանակելու և վճարելու կարգը, թաղման նպաստի չափը 
սահմանում է Կառավարությունը, իսկ թաղման նպաստ վճարելու համար անհրաժեշտ 
փաստաթղթերի ցանկը՝ լիազոր մարմինը: 



«6. Թաղման նպաստ նշանակելու և վճարելու կարգը, վճարելու համար 

անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկը և թաղման նպաստի չափը սահմանում է 

Կառավարությունը:»: 

 
7. Թաղման նպաստի սահմանվող չափը չի կարող պակաս լինել նախկին չափից: 
6. Թաղման նպաստ նշանակելու և վճարելու կարգը, թաղման նպաստի չափը, 

թաղման նպաստ նշանակելու և վճարելու համար անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկը 
սահմանում է Կառավարությունը: 

Թաղման նպաստ նշանակելու և վճարելու կարգը, վճարելու համար անհրաժեշտ 
փաստաթղթերի ցանկը և թաղման նպաստի չափը սահմանում է Կառավարությունը: 

 


