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Հավելված N 1 
         ՀՀ կառավարության 2014  թվականի 

              հոկտեմբերի 2-ի N  1085  -  Ն  որոշման 

 

Կ Ա Ր Գ 
 

ՊԱՐՏԱԴԻՐ   ԶԻՆՎՈՐԱԿԱՆ  ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ  ԱՆՑՆՈՂ ՇԱՐՔԱՅԻՆ  
ԿԱԶՄԻ ԶԻՆԾԱՌԱՅՈՂՆԵՐԻ  (ՆԵՐԱՌՅԱԼ` ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ԸՆԹԱՑ- 
ՔՈՒՄ  ԿՐՏՍԵՐ  ԵՆԹԱՍՊԱՅԱԿԱՆ   ԿԱԶՄԻ  ԶԻՆՎՈՐԱԿԱՆ  ԿՈՉՈՒՄ  
ՍՏԱՑԱԾ  ԵՎ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԱՅԻՆ   ԶԻՆՎՈՐԱԿԱՆ  ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ  
ԱՆՑՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ ՉԿՆՔԱԾ ԶԻՆԾԱՌԱՅՈՂՆԵՐԻ) ՈՒ 
ՌԱԶՄԱՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ԿԱՄ ՈՍՏԻԿԱՆԱԿԱՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱ-
ՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ ՍՈՎՈՐՈՂ ԿՈՒՐՍԱՆՏՆԵՐԻ ԵՎ ՍՈՎՈՐՈՂՆԵՐԻ  

ԴՐԱՄԱԿԱՆ ԱՊԱՀՈՎՈՒԹՅԱՆ  
 

 
1. Սույն կարգով կարգավորվում են պարտադիր զինվորական ծառայություն անցնող 

շարքային կազմի զինծառայողների (ներառյալ՝ ծառայության ընթացքում կրտսեր ենթասպա-

յական կազմի զինվորական կոչում ստացած և պայմանագրային զինվորական ծառայություն 

անցնելու մասին պայմանագիր չկնքած զինծառայողների) ու ռազմաուսումնական կամ ոստի-

կանական ուսումնական հաստատություններում սովորող կուրսանտների և սովորողների 

դրամական ապահովության հաշվարկման հետ կապված հարաբերությունները: 

2. Պարտադիր զինվորական ծառայություն անցնող շարքային կազմի զինծառայող-

ների (ներառյալ՝ ծառայության ընթացքում կրտսեր ենթասպայական կազմի զինվորական 

կոչում ստացած և պայմանագրային զինվորական ծառայություն անցնելու մասին պայ-

մանագիր չկնքած զինծառայողների) ու ռազմաուսումնական կամ ոստիկանական ուսումնա-

կան հաստատություններում սովորողներին տրվում է դրամական ապահովություն, որը սահ-

մանվում է՝ 

1) շարքային կազմի զինծառայողների (ներառյալ՝ ծառայության ընթացքում կրտսեր 

ենթասպայական կազմի զինվորական կոչում ստացած և պայմանագրային զինվորական 



 

14_1085 

2

ծառայություն անցնելու մասին պայմանագիր չկնքած զինծառայողների) համար  ̀ըստ շնորհ-

ված զինվորական կոչումների. 

2) Հայաստանի Հանրապետության ռազմաուսումնական հաստատությունների կուր-

սանտների համար` ըստ շնորհված զինվորական կոչումների և ուսումնառության կուրսերի. 

3) օտարերկրյա պետությունների ռազմաուսումնական հաստատությունների կուր-

սանտների համար` ըստ ուսումնառության երկրների. 

4) ոստիկանական ուսումնական հաստատությունների սովորողների համար` ըստ 

շնորհված զինվորական կոչումների: 

3. Պարտադիր զինվորական ծառայություն անցնող շարքային կազմի զինծառայող-

ների (ներառյալ՝ ծառայության ընթացքում կրտսեր ենթասպայական կազմի զինվորական 

կոչում ստացած և պայմանագրային զինվորական ծառայություն անցնելու մասին պայմա-

նագիր չկնքած զինծառայողների) դրամական ապահովությունը հաշվարկվում է զորակոչվելու 

համար զինվորական կոմիսարիատ ներկայանալու, իսկ ռազմաուսումնական կամ ոստիկա-

նական ուսումնական հաստատություններում սովորող կուրսանտների ու սովորողների դրա-

մական ապահովությունը  ̀ ռազմաուսումնական կամ ոստիկանական ուսումնական հաստա-

տությունում՝ սահմանված կարգով որպես կուրսանտ կամ սովորող գրանցվելու օրվանից մինչև 

սահմանված կարգով զորամասի (հաստատության) անձնակազմի ցուցակներից հանելու օրը: 

4. Նախորդ զինվորական կոչման նկատմամբ սահմանված կարգով ավելի բարձր 

կամ ցածր զինվորական կոչում ստացած զինծառայողի համար հաշվարկվում է նոր զինվո-

րական կոչմանը համապատասխանող դրամական ապահովություն: 

5. Պարտադիր զինվորական ծառայություն անցնող շարքային կազմի զինծառայող-

ների (ներառյալ՝ ծառայության ընթացքում կրտսեր ենթասպայական կազմի զինվորական 

կոչում ստացած և պայմանագրային զինվորական ծառայություն անցնելու մասին պայ-

մանագիր չկնքած զինծառայողների), ռազմաուսումնական կամ ոստիկանական ուսումնական 
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հաստատություններում սովորող կուրսանտների ու սովորողների համար դրամական ապահո-

վություն չի հաշվարկվում զորամասի հրամանատարի (հաստատության պետի) հրամանով` 

«Զինվորական ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 6-րդ հոդվածի 

2-րդ մասի 1-ին, 2-րդ կամ 3-րդ կետերով սահմանված դեպքերում: 

 

 

  ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 
ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ  ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ 

            ՂԵԿԱՎԱՐ-ՆԱԽԱՐԱՐ         Դ. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 
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Հավելված N 2 
         ՀՀ կառավարության 2014  թվականի 

              հոկտեմբերի 2-ի N  1085  -  Ն  որոշման 

 

ՊԱՐՏԱԴԻՐ ԶԻՆՎՈՐԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ ԱՆՑՆՈՂ ՇԱՐՔԱՅԻՆ ԿԱԶՄԻ 
ԶԻՆԾԱՌԱՅՈՂՆԵՐԻ  (ՆԵՐԱՌՅԱԼ`  ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ԸՆԹԱՑՔՈՒՄ ԿՐՏՍԵՐ 
ԵՆԹԱՍՊԱՅԱԿԱՆ  ԿԱԶՄԻ  ԶԻՆՎՈՐԱԿԱՆ  ԿՈՉՈՒՄ  ՍՏԱՑԱԾ  ԵՎ ՊԱՅՄԱ-
ՆԱԳՐԱՅԻՆ  ԶԻՆՎՈՐԱԿԱՆ  ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ  ԱՆՑՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ ՊԱՅՄԱ-
ՆԱԳԻՐ ՉԿՆՔԱԾ ԶԻՆԾԱՌԱՅՈՂՆԵՐԻ) ԵՎ ՌԱԶՄԱՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒ-
ԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ ՍՈՎՈՐՈՂ ԿՈՒՐՍԱՆՏՆԵՐԻ ԴՐԱՄԱԿԱՆ ԱՊԱՀՈՎՈՒԹՅԱՆ 

ՉԱՓԵՐԸ  
 
 

1. Պարտադիր զինվորական ծառայություն անցնող շարքային կազմի զինծառայող-

ների (ներառյալ՝ ծառայության ընթացքում կրտսեր ենթասպայական կազմի զինվորական 

կոչում ստացած և պայմանագրային զինվորական ծառայություն անցնելու մասին պայ-

մանագիր չկնքած զինծառայողների) դրամական ապահովությունը, ըստ շնորհված զին-

վորական կոչումների, սահմանվում է. 

 

NN 
ը/կ 

Զինվորական կոչումը Ամսական չափը 
(դրամ) 

1. Ավագ 5 300 
2. Ավագ սերժանտ 5 000 
3. Սերժանտ 4 500 
4. Կրտսեր սերժանտ 4 000 
5. Եֆրեյտոր 3 600 
6. Շարքային 3 400 

 

2. Պարտադիր զինվորական ծառայության ընթացքում ավագ ենթասպայական կազմի 

պաշտոնների նշանակված շարքային կազմի զինծառայողների (ներառյալ՝ ծառայության 

ընթացքում կրտսեր ենթասպայական կազմի զինվորական կոչում ստացած և պայմանագրա-

յին զինվորական ծառայություն անցնելու մասին պայմանագիր չկնքած զինծառայողների) 

դրամական ապահովության չափերը չեն փոփոխվում: Պարտադիր զինվորական ծառայության 

ընթացքում սպայական կազմի պաշտոնների նշանակված շարքային կազմի զինծառայողների 

(ներառյալ՝ ծառայության ընթացքում կրտսեր ենթասպայական կազմի զինվորական կոչում 
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ստացած և պայմանագրային զինվորական ծառայություն անցնելու մասին պայմանագիր 

չկնքած զինծառայողների) համար սահմանվում է դրամական ապահովություն` 9800 դրամի 

չափով: 

3. Հայաստանի Հանրապետության ռազմաուսումնական հաստատությունների 

կուրսանտների դրամական ապահովությունը, ըստ շնորհված զինվորական կոչումների, 

սահմանվում է. 

            

                        (դրամ) 
NN 
ը/կ 

Զինվորական կոչումը Ամսական չափերը` ըստ ուսումնառության տարիների 

1-ին տարի 
 

2-րդ տարի 
 

3-րդ տարի 
 

4-րդ տարի 
 

1. Կուրսանտ` ավագ 27 100 28 300 29 500 30 700 
2. Կուրսանտ` ավագ սերժանտ 23 200 24 400 25 600 26 800 
3. Կուրսանտ` սերժանտ 19 400 20 600 21 800 23 000 
4. Կուրսանտ` կրտսեր սերժանտ 15 500 16 700 17 900 19 100 
5. Կուրսանտ` եֆրեյտոր 11 600 12 800 14 000 15 200 
6. Կուրսանտ 5 300 7 100 9 500 11 300 

 

4. Օտարերկրյա պետությունների ռազմաուսումնական հաստատությունների կուր-

սանտների համար դրամական ապահովությունը, ըստ ուսումնառության երկրների, սահ-

մանվում է.  

 

NN 
ը/կ 

Օտարերկրյա պետությունը Ամսական չափը 
(դրամ) 

1. Ռուսաստանի Դաշնություն 10 000 
2. Հունաստանի Հանրապետություն 100 000 
3. Այլ պետություններ 50 000 

 

 

  ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 
ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ  ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ 

            ՂԵԿԱՎԱՐ-ՆԱԽԱՐԱՐ         Դ. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ
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 Հավելված N 3 
         ՀՀ կառավարության 2014  թվականի 

              հոկտեմբերի 2-ի N  1085    -  Ն  որոշման 

 
 

ՈՍՏԻԿԱՆԱԿԱՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ՍՈՎՈՐՈՂՆԵՐԻ 
ԴՐԱՄԱԿԱՆ ԱՊԱՀՈՎՈՒԹՅԱՆ ՉԱՓԵՐԸ  

 
1. Ոստիկանական ուսումնական հաստատությունում սովորողների դրամական 

ապահովության չափերը, ըստ շնորհված ոստիկանության կոչումների, սահմանվում են. 

           (դրամ) 

NN 
ը/կ 

Ոստիկանության կոչումը Ամսական չափերը 

1. Կրտսեր սերժանտ 2819 

2. Սերժանտ 3250 

3. Ավագ սերժանտ 3667 

4. Ավագ 3903 

 

 
 
 

  ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 
ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ  ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ 

            ՂԵԿԱՎԱՐ-ՆԱԽԱՐԱՐ         Դ. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 
 


