
         Հավելված  
            ՀՀ կառավարության 2020 թվականի 

                    նոյեմբերի 27-ի N 1891 - Լ  որոշման 
 

Կ Ա Ր Գ 
 

2020  ԹՎԱԿԱՆԻ ՍԵՊՏԵՄԲԵՐԻ  27-ԻՑ ԱԴՐԲԵՋԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 
ԿՈՂՄԻՑ ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԴԵՄ ՍԿՍՎԱԾ ՊԱՏԵՐԱԶՄԱԿԱՆ 
ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԵՏԵՎԱՆՔՈՎ ԱԴՐԲԵՋԱՆԻ ՎԵՐԱՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ 

 ՏԱԿ ԱՆՑԱԾ ՀԱՄԱՅՆՔՆԵՐՈՒՄ ՀԱՇՎԱՌՎԱԾ ՔԱՂԱՔԱՑԻՆԵՐԻՆ 
ԱՋԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՒ 

 
1. Սույն կարգով կարգավորվում են Ադրբեջանի Հանրապետության կողմից 2020 

թվականի սեպտեմբերի 27-ին սանձազերծված պատերազմի հետևանքով տեղահանված՝ 

Ադրբեջանի վերահսկողության տակ անցած համայնքներում հաշվառված և փաստացի 

Հայաստանի Հանրապետությունում կամ Արցախում գտնվող Արցախի քաղաքացիներին 

(այսուհետ՝ շահառու) միանվագ դրամական օգնություն տրամադրելու (նշանակելու և 

վճարելու) հետ կապված հարաբերությունները:  

2. Միանվագ դրամական օգնությունը նշանակում և վճարում է Հայաստանի Հան-

րապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության սոցիալական 

ապահովության ծառայությունը (այսուհետ՝ ծառայություն)՝ էլեկտրոնային եղանակով 

ներկայացվող դիմումի հիման վրա։ 

3. Դիմումը ներկայացնելու համար անձը մինչև 2020 թվականի դեկտեմբերի 20-ը 

ներառյալ, օոliոe.ssa.am կայքէջից մուտք է գործում համապատասխան ծրագրային միջա-

վայր և ծառայություն է ներկայացնում՝ 

1) եթե դիմումը ներկայացնելու պահին շահառուն չափահաս է, ապա շահառուի անունը, 

ազգանունը, անձը հաստատող փաստաթղթի սերիան ու համարը. 

2) եթե դիմումը ներկայացնելու պահին շահառուն անչափահաս է, ապա ծնողի անունը, 

ազգանունը, անձը հաստատող փաստաթղթի սերիան ու համարը, երեխայի անձը հաստատող 

փաստաթղթի սերիան ու համարը, ծննդյան վկայականի էլեկտրոնային լուսապատճենը.  
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3) շահառուի (սույն կետի 2-րդ ենթակետում նշված դեպքում՝ ծնողի) հետ հետա-

դարձ կապի էլեկտրոնային փոստի հասցեն և բջջային հեռախոսահամարը։ 

4. Ծառայությունն առցանց ռեժիմում դիմումով ներկայացված տվյալները համեմա-

տում է (համադրում է) բնակչության պետական ռեգիստրի, քաղաքացիական կացության 

ակտերի գրանցման մարմիններից ստացված՝ մահվան ակտերի գրացման վերաբերյալ 

տվյալների, Հայաստանի Հանրապետության սահմանային էլեկտրոնային կառավարման 

տեղեկատվական համակարգում առկա տվյալների հետ և մերժում է կամ հաստատում է, 

կամ հաշվառում է դիմումը։ 

5. Դիմումը մերժվում է, եթե՝  

1) ներկայացված տվյալները հավաստի չեն (ներկայացված տվյալները չեն համա-

պատասխանում բնակչության պետական ռեգիստրում առկա տվյալներին). 

2) դիմումը ներկայացնելու պահին քաղաքացիական կացության ակտերի գրանց-

ման մարմիններից ստացված տվյալների համաձայն առկա է շահառուի մահվան պետա-

կան գրանցում. 

3) շահառուն 2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ի դրությամբ չունի Արցախի՝ սույն կարգի 

1-ին կետում նշված (Ադրբեջանի վերահսկողության տակ անցած) համայնքներում 

հաշվառում. 

4) շահառուն 2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ի դրությամբ առնվազն 3 ամիս փաս-

տացի չի բնակվել Արցախի՝ սույն կարգի 1-ին կետում նշված (Ադրբեջանի վերահսկողու-

թյան տակ անցած) համայնքներում. 

5) դիմումը ներկայացնելու պահին շահառուն անչափահաս է, և ծնողը չի հանդիսա-

նում 2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ից Արցախի Հանրապետության դեմ սկսված պատե-

րազմական գործողությունների հետևանքով Ադրբեջանի վերահսկողության տակ անցած 

համայնքներում հաշվառված քաղաքացիների աջակցության միջոցառման շահառու.  
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6) համաձայն Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2006 թվականի հունիսի 

22-ի N 884-Ն որոշմամբ սահմանված՝ Հայաստանի Հանրապետության սահմանային 

էլեկտրոնային կառավարման տեղեկատվական համակարգում առկա տեղեկությունների՝ 

շահառուն 2020 թվականի նոյեմբերի 16-ի դրությամբ չի գտնվում Հայաստանի Հանրա-

պետությունում կամ Արցախի Հանրապետությունում. 

7) շահառուին արդեն հատկացվել է սույն կարգով սահմանված միանվագ դրամա-

կան օգնությունը (շահառուի անվամբ առկա է հաստատված դիմում)։ 

6. Բացառությամբ սույն կարգի 3-րդ կետի 2-րդ ենթակետում նշված դեպքի, եթե 

դիմումը չի մերժվում, ապա ծառայությունն ինքնաշխատ եղանակով հաստատում է 

դիմումը և շահառուի տվյալները ներառում է վճարման ցուցակում։ 

7. Եթե սույն կարգի 3-րդ կետի 2-րդ ենթակետում նշված դիմումը չի մերժվում, ապա 

ծառայությունը հաշվառում է դիմումը։ 

8. Ծառայությունը սույն կարգի 7-րդ կետում նշված դեպքում հաշվառված դիմումով 

ներկայացված՝ անչափահաս շահառուի ծնողի վերաբերյալ տվյալները համեմատում է 

(համադրում է) շահառուի ծննդյան վկայականի էլեկտրոնային լուսապատճենում նշված՝ 

շահառուի ծնողի վերաբերյալ տվյալների հետ։ Անչափահաս շահառուի ծնողի վերա-

բերյալ տվյալները չհամապատասխանելու (չհամընկնելու) դեպքում ծառայությունը մեր-

ժում է դիմումը, իսկ համապատասխանելու (համընկնելու) դեպքում՝ ինքնաշխատ եղանա-

կով հաստատում է դիմումը և շահառուի տվյալները ներառում է վճարման ցուցակում։ 

9. Սույն կարգի 5-րդ, 6-րդ, 7-րդ և 8-րդ կետերում նշված դեպքերում ծառայությունը 

դիմումը մերժելու, հաստատելու կամ հաշվառելու մասին անմիջապես էլեկտրոնային հաղոր-

դագրություն է ուղարկում շահառուի հետադարձ կապի էլեկտրոնային փոստի հասցեին։ 
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Էլեկտրոնային հաղորդագրությունը պարունակում է սույն կարգի 3–րդ կետում նշված տվյալ-

ները, դիմումը ներկայացնելու ամսաթիվը, դիմումը մերժելու դեպքում՝ մերժելու պատճառը, 

իսկ դիմումը հաստատելու դեպքում՝ միանվագ դրամական օգնության չափը։ 

10. Աջակցության գումարը վճարվում է կանխիկ եղանակով՝ Հայփոստի կամ 

Արցախփոստի միջոցով։ Ծառայությունը, հիմք ընդունելով սույն կարգի 6-րդ կետի և 8-րդ 

կետի դրույթները, եռօրյա պարբերականությամբ ձևավորում է վճարման ցուցակ և այն 

էլեկտրոնային եղանակով տրամադրում է Հայփոստին։ 

11. Վճարման ցուցակում ներառվում են շահառուի (անչափահաս շահառուի դեպ-

քում՝ ծնողի և շահառուի) անունը, ազգանունը, անձը հաստատող փաստաթղթի սերիան 

ու համարը և վճարման ենթակա գումարը։ 

12. Վճարման ցուցակը Հայփոստին փոխանցելու օրվան հաջորդող օրը ծառայու-

թյունը դրա մասին հետադարձ կապի բջջային հեռախոսահամարին էլեկտրոնային 

հաղորդագրություն ուղարկելու միջոցով տեղեկացնում է շահառուներին։ 

13. Աջակցության գումարը չի կարող արգելադրվել (դրվել արգելանքի տակ), բռնա-

գանձվել կամ հաշվանցվել հաճախորդի պարտավորությունների դիմաց և ենթակա չէ 

ժառանգման: 

14. Եթե դիմումով ներկայացված տվյալների հիման վրա դիմումը մերժվել է, ապա 

շահառուն մինչև 2020 թվականի դեկտեմբերի 25-ը (ներառյալ) ներկայացնում է գրավոր 

դիմում (այդ թվոմ՝ առանց էլեկտրոնային թվային ստորագրության, e-request.am   կայքէջի 

միջոցով ներկայացված)՝ կցելով մերժման հիմքերին վերաբերող փաստաթղթերի լուսա-

պատճենները: Այս դեպքում դիմումը քննարկվում է՝ հաշվի առնելով լրացուցիչ ներկա-

յացված փաստթղթերի լուսապատճենները, իսկ դիմումը հաստատվելու՝ շահառուին 

միանվագ դրամական օգնություն նշանակելու դեպքում շահառուի տվյալները ներառվում 

են վճարման ցուցակ։ 
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15. Սույն կարգով սահմանված կարգով նշանակված միանվագ դրամական օգնու-

թյունը վճարվում է շահառուին (անչափահաս շահառուի դեպքում՝ շահառու ծնողին) կամ 

նրա տված՝ նոտարական կարգով վավերացված լիազորագիրը ներկայացրած անձին՝ 

անձը հաստատող փաստաթղթի հիման վրա։  

16. Եթե մինչև 2021 թվականի մարտի 1-ը միանվագ դրամական օգնությունը չի վճար-

վում (շահառուն, անչափահաս շահառուի դեպքում՝ ծնողը կամ լիազորված անձը Հայ-

փոստին չի ներկայացնում գումարն ստանալու պահանջ), ապա Հայփոստը փոխանցված 

գումարը մինչև 2021 թվականի մարտի 15-ը վերադարձնում է Հայաստանի Հանրապետու-

թյան պետական բյուջե՝ ծառայությանը տրամադրելով այն շահառուների տվյալները, ում 

միանվագ դրամական օգնությունը չի վճարվել։ 

17. Սույն կարգի հիման վրա նշանակված և շահառուի (անչափահաս շահառուի 

դեպքում՝ ծնողի, ում տվյալները ներառվել են վճարման ցուցակ) մահվան պատճառով 

մինչև 2021 թվականի մարտի 1-ը չվճարված միանվագ դրամական օգնության գումարը 

վճարվում է շահառուի ամուսնուն կամ 14 տարին լրացած երեխային կամ Արցախի Հան-

րապետությունում շահառուի հետ նույն բնակության վայրի հասցեով բնակվող ընտանիքի 

այլ անդամին, իսկ անչափահաս շահառուի ծնողի մահվան դեպքում՝ շահառուի մյուս 

ծնողին կամ 14 տարին լրացած քրոջը կամ 14 տարին լրացած եղբորը կամ Արցախի Հան-

րապետությունում շահառուի հետ նույն բնակության վայրի հասցեով բնակվող ընտանիքի 

այլ անդամին, եթե դիմումը և անհրաժեշտ փաստաթղթերը (շահառուի մահվան վկայա-

կան, դիմողի անձը հաստատող փաստաթուղթ, ազգակցական կապը հաստատող փաս-

տաթուղթը և այլն) ծառայություն է ներկայացվում՝ 

1) մինչև 2021 թվականի մարտի 1-ը՝ ծառայության կողմից տրված և Հայփոստ 

ներկայացրած տեղեկանքի հիման վրա. 
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2) 2021 թվականի մարտի 1-ին և դրանից հետո՝ մինչև 2021 թվականի մայիսի 1-ը 

ընկած ժամանակահատվածում՝ սույն կարգի 10-րդ կետով սահմանված կարգով։ 

 

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 
  ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ 
                 ՂԵԿԱՎԱՐ                                                          Է. ԱՂԱՋԱՆՅԱՆ 
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