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Հիմք ընդունելով «Հանրային ծառայության մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքի 26-րդ հոդվածի 3-րդ մասը` Հայաստանի 
Հանրապետության կառավարությունը որոշում է. 

1. Հաստատել`  
1) սոցիալական փաթեթի շահառուների առողջապահական փաթեթի 

շրջանակներում պետության կողմից երաշխավորված անվճար բժշկական օգնության 
ու սպասարկման կազմակերպման և ֆինանսավորման կարգը` համաձայն N 1 
հավելվածի. 

2) սոցիալական փաթեթի շահառուների պետության կողմից երաշխավորված 
անվճար բժշկական օգնության ու սպասարկման ծառայությունների փաթեթը` 
համաձայն N 2 հավելվածի. 

3) սոցիալական փաթեթի շահառուների` պետության կողմից երաշխավորված 
անվճար բժշկական օգնության ու սպասարկման հավաստագրի տրամադրման 
կարգը` համաձայն N 3 հավելվածի. 

4) առողջապահական փաթեթի հասանելիության նպատակով էլեկտրոնային 
շտեմարանի ձևավորման և վարման կարգը` համաձայն N 4 հավելվածի: 

2. Սահմանել, որ սոցիալական փաթեթի շահառուների առողջապահական 
փաթեթի շրջանակներում պետության կողմից երաշխավորված անվճար բժշկական 
օգնությունն ու սպասարկումը ֆինանսավորվում են` 

1) 2014 թվականին` «Հայաստանի Հանրապետության 2014 թվականի պետական 
բյուջեի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի «Պետական հիմնարկների և 
կազմակերպությունների աշխատողների սոցիալական փաթեթով ապահովում» 
ծրագրի շրջանակներում Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների 
նախարարության աշխատակազմի գանձապետական ստորաբաժանումում 
Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարության կողմից 
բացված արտաբյուջետային հաշվի միջոցներից. 



2) 2015 թվականից սկսած` յուրաքանչյուր տարի Հայաստանի Հանրապետության 
պետական բյուջեով համապատասխան ծրագրի համար նախատեսված միջոցների 
հաշվին:  

3. Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարին` սույն 
որոշումն ուժի մեջ մտնելուց հետո 15-օրյա ժամկետում` 

1) հաստատել սոցիալական փաթեթի շահառուների առողջապահական փաթեթի 
շրջանակներում պետության կողմից երաշխավորված անվճար բժշկական օգնության 
ու սպասարկման չափորոշիչը, ինչպես նաև, անհրաժեշտության դեպքում, կատարել 
սույն որոշումից բխող փոփոխություններ և լրացումներ պետության կողմից 
երաշխավորված անվճար բժշկական օգնության ու սպասարկման մասին 
հաստատված չափորոշիչներում և այլ նորմատիվ իրավական ակտերում.  

2) մշակել և, համաձայնեցնելով Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների 
նախարարի հետ, հաստատել սոցիալական փաթեթի շահառուների համար 
պետության կողմից երաշխավորված անվճար բժշկական օգնության ու 
սպասարկման գները: 

4. Հանձնարարել պետական կառավարման մարմինների ղեկավարներին, ինչպես 
նաև առաջարկել Երևանի քաղաքապետին ապահովել (այդ թվում` իրենց 
ենթակայության տակ գտնվող պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների և 
այլ կազմակերպությունների մասով)` 

1) սույն որոշումն ուժի մեջ մտնելուց հետո 15-օրյա ժամկետում սույն որոշման N 4 
հավելվածի 4-րդ կետով նախատեսված դիմումը Հայաստանի Հանրապետության 
կառավարության աշխատակազմ ներկայացնելը.  

2) սույն որոշումն ուժի մեջ մտնելուց հետո 30-օրյա ժամկետում տվյալ մարմնում 
աշխատող անձանց` սույն որոշման N 4 հավելվածի 8-րդ կետով նախատեսված 
տվյալների մուտքագրումն էլեկտրոնային շտեմարան.  

3) տվյալ մարմնում աշխատող անձանց տեղեկացումը` սույն որոշման N 4 
հավելվածով նախատեսված էլեկտրոնային շտեմարանում տվյալների 
հավաքագրման վերաբերյալ:  

5. Սահմանել, որ 2014 թվականի ընթացքում, մինչև սոցիալական փաթեթի` 
շահառուներին սույն որոշմամբ հաստատված կարգով հավաստագրերի 
տրամադրումը, պետության կողմից երաշխավորված անվճար բժշկական օգնության 
և սպասարկման համար հիմք է հանդիսանում համապատասխան պետական 
մարմնի կամ կազմակերպության կողմից տրված տեղեկանքը` սոցիալական փաթեթի 
շահառու հանդիսանալու վերաբերյալ: 

6. (կետն ուժը կորցրել է 26.06.14 N 676-Ն) 
7. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող 

օրվանից: 
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1. Սույն կարգով կարգավորվում են «Հանրային ծառայության մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքի 2-րդ հոդվածի 1-ին մասով սահմանված մարմինների` 
բացառությամբ նույն հոդվածի 1-ին մասի 8-րդ և 14-րդ ենթակետերի (բացառությամբ 
Երևանի քաղաքապետարանի), և նրանց ենթակայության տակ գտնվող պետական ոչ 
առևտրային կազմակերպությունների, ինչպես նաև նրանց համակարգի մեջ մտնող 50 
տոկոս և ավելի` պետությանը սեփականության իրավունքով պատկանող բաժնեմաս 
ունեցող փակ բաժնետիրական ընկերությունների (այսուհետ` մարմիններ և 
կազմակերպություններ) աշխատողների և Հայաստանի Հանրապետության 
կառավարության 2012 թվականի դեկտեմբերի 27-ի N 1691-Ն որոշման N 1 հավելվածի 
2-րդ կետի 6-րդ ենթակետով նախատեսված անձանց վերաբերյալ առողջապահական 
փաթեթի հասանելիության նպատակով էլեկտրոնային շտեմարանի ձևավորման և 
վարման հետ կապված հարաբերությունները: 

2. Սույն կարգի 1-ին կետով նախատեսված էլեկտրոնային շտեմարանը 
ձևավորվում է պետական մարմինների և կազմակերպությունների կողմից իրենց 
աշխատողների վերաբերյալ սույն կարգի 8-րդ կետով սահմանված տվյալների` 
էլեկտրոնային շտեմարան մուտքագրման միջոցով: 

3. Մարմինները և կազմակերպությունները մուտք են գործում էլեկտրոնային 
շտեմարան Հայաստանի Հանրապետության կառավարության աշխատակազմի 
կողմից տրամադրված օգտվողի անունը և գաղտնաբառը մուտքագրելու միջոցով: 

4. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության աշխատակազմն օգտվողի 
անունը և գաղտնաբառը տրամադրում է մարմինների և կազմակերպությունների 
կողմից ներկայացված դիմումի հիման վրա` 7 աշխատանքային օրվա ընթացքում: 
Դիմումի մեջ պետք է նշված լինեն տվյալ մարմնի կամ կազմակերպության` 
էլեկտրոնային շտեմարանի վարման համար պատասխանատու անձի անունը, 
ազգանունը, հայրանունը, պաշտոնը (բացառությամբ սույն կարգի 9-րդ կետում նշված 
մարմինների), բջջային հեռախոսահամարը:  

5. Էլեկտրոնային շտեմարանը վարում է Հայաստանի Հանրապետության 
կառավարության աշխատակազմը:  

6. Էլեկտրոնային շտեմարան մուտքագրվող տվյալներն ինքնաշխատ եղանակով 
ճշտվում են բնակչության պետական ռեգիստրի տեղեկատվական համակարգի 
միջոցով: 

   

 
 

Հավելված N 4 
ՀՀ կառավարության 2014 թվականի 

մարտի 27-ի N 375-Ն որոշման 



7. Էլեկտրոնային շտեմարանում ներառված տվյալների ցանկացած փոփոխության 
դեպքում մարմնի կամ կազմակերպության կողմից 10 աշխատանքային օրվա 
ընթացքում կատարվում է համապատասխան գրառում:  

8. Սույն կարգի 1-ին կետում նշված մարմինների և կազմակերպությունների 
կողմից էլեկտրոնային շտեմարանում մուտքագրվում են հետևյալ տվյալները`  

1) աշխատողի անունը, ազգանունը, հայրանունը. 
2) հանրային ծառայությունների համարանիշը կամ հանրային ծառայությունների 

համարանիշ չունենալու վերաբերյալ տեղեկանքի համարը, կամ սոցիալական քարտի 
համարը, կամ սոցիալական քարտ չունենալու վերաբերյալ տեղեկանքի համարը.  

3) ծննդյան օրը, ամիսը, տարեթիվը և ծննդավայրը.  
4) սեռը.  
5) ամուսնական կարգավիճակը.  
6) քաղաքացիությունը.  
7) Հայաստանի Հանրապետությունում հաշվառման վայրի հասցեն կամ 

փաստացի բնակության վայրը.  
8) Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիությունը կամ օտարերկրյա 

պետության քաղաքացիությունը և Հայաստանի Հանրապետությունում բնակության 
իրավունքը հավաստող փաստաթղթի տվյալները (տեսակը, համարը, տալու 
ամսաթիվը, վավերության ժամկետը և տրամադրող մարմինը).  

9) գործատուի անվանումը կամ պետական գրանցման համարը (Հայաստանի 
Հանրապետության պաշտպանության նախարարության, Հայաստանի 
Հանրապետության կառավարությանն առընթեր ազգային անվտանգության 
ծառայության, Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր 
Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության, Հայաստանի Հանրապետության 
պետական պահպանության ծառայության դեպքում` «Ուժային կառույց» անվանումը).  

10) հանրային ծառայության տեսակը. 
11) ստորաբաժանման անվանումը. 
12) զբաղեցրած պաշտոնի անվանումը. 
13) պաշտոնի խումբը և ենթախումբը` նման դասակարգման առկայության 

դեպքում. 
14) տվյալ պաշտոնում նշանակման օրը, ամիսը, տարեթիվը. 
15) դասային աստիճանը` առկայության դեպքում. 
16) աշխատանքից ազատվելու դեպքում` ազատվելու օրը, ամիսը, տարեթիվը. 
17) սոցիալական փաթեթի շահառու հանդիսանալու կարգավիճակը. 
18) սոցիալական փաթեթից օգտվելու իրավունքի ձեռքբերման օրը, ամիսը, 

տարեթիվը, ինչպես նաև սոցիալական փաթեթից օգտվելու իրավունքի դադարեցման 
օրը, ամիսը, տարեթիվը. 

19) առողջապահական փաթեթի շրջանակներում տրամադրվող հավաստագրի 
համարը:  

9. Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարության, 
Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր ազգային 



անվտանգության ծառայության, Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն 
առընթեր Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության, Հայաստանի 
Հանրապետության պետական պահպանության ծառայության ծառայողների և 
աշխատողների վերաբերյալ էլեկտրոնային շտեմարանում մուտքագրվում է միայն 
սույն կարգի 8-րդ կետի 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 14, 16, 17, 18 և 19-րդ ենթակետերով 
նախատեսված տվյալները, սակայն սույն կարգի 8-րդ կետի 9-րդ ենթակետով 
նախատեսված գործատուի անվանումը դաշտում մուտքագրվում է «Ուժային 
կառույց» տվյալը: 

10. Էլեկտրոնային շտեմարանում տվյալների մուտքագրման ժամանակին, ճշգրիտ 
և ամբողջական կատարման պատասխանատուն հանդիսանում է տվյալ պետական 
մարմնի (կազմակերպության) ղեկավարը:  

11. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2012 թվականի դեկտեմբերի 
27-ի N 1691-Ն որոշման N 1 հավելվածի 2-րդ կետի 6-րդ ենթակետի համաձայն 
աշխատողներ (սոցիալական փաթեթի շահառուները) հանդիսացող անձինք 
առողջապահական փաթեթից օգտվելու համար էլեկտրոնային շտեմարանում պետք է 
ունենան սոցիալական փաթեթի շահառուի կարգավիճակ:  

12. Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարության 
կողմից էլեկտրոնային շտեմարանի տվյալներից օգտվելու կարգը սահմանվում է 
Հայաստանի Հանրապետության կառավարության աշխատակազմի ղեկավար-
նախարարի հրամանով:  

  
  

 


