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03.07.2017թ.         Թիվ  2         

   

Նախագահում էր՝  
 

 
Վիգեն Սարգսյան-    Զինծառայողների կյանքին կամ առողջությանը  
      պատճառված վնասների հատուցման  

հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհրդի  
նախագահ, ՀՀ պաշտպանության նախարար  

Մասնակցում էին՝ 
 
Տիգրան Դավթյան -                            Զինծառայողների կյանքին  

կամ առողջությանը պատճառված վնասների  
(մասնակցում և                                        հատուցման հիմնադրամի հոգաբարձուների  
քվեարկում էր տեսակապով)           խորհրդի անդամ,  Եվրասիական Տնտեսական  
      Հանձնաժողովի Ֆինանսական  
      քաղաքականության վարչության տնօրեն 
 

                 
Կարեն Թամազյան -   Զինծառայողների կյանքին կամ առողջությանը  
      պատճառված վնասների հատուցման  

հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհրդի  
անդամ, ՀՀ ֆինանսների նախարարի տեղակալ 

 
Մարգարիտա Խաչատրյան-  Զինծառայողների կյանքին կամ առողջությանը  
      պատճառված վնասների հատուցման  

հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհրդի  
անդամ, ««Զինվոր» հասարակական  
կազմակերպությունների համագործակցության  
իրավապաշտպան համակարգող խորհուրդ» 
իրավաբանական անձանց միության նախագահ 

Արամ Մեհրաբյան-    Զինծառայողների կյանքին կամ առողջությանը  
      պատճառված վնասների հատուցման  

հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհրդի  
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անդամ, «Արար» քաղաքակրթական 
հետազոտությունների հիմնադրամի 
ներկայացուցիչ  

 

Տիգրան Ուրիխանյան-   Զինծառայողների կյանքին կամ առողջությանը  
      պատճառված վնասների հատուցման  

հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհրդի  
անդամ, ԱԺ պատգամավոր 

 
Արթուր Նախշիկյան-                           Զինծառայողների կյանքին կամ 
(քվեարկում էր հեռակա կարգով)       առողջությանը պատճառված վնասների  
      հատուցման հիմնադրամի հոգաբարձուների  
      խորհրդի անդամ, Սևծովյան Առևտրի և  
 Զարգացման Եվրոպական բանկի    

կառավարման հանձնաժողովի գլխավոր 
խորհրդատու 

 
Մեսրոպ Մանուկյան-                           Զինծառայողների կյանքին  
(քվեարկում էր հեռակա կարգով) կամ առողջությանը պատճառված վնասների  
      հատուցման հիմնադրամի հոգաբարձուների  
      խորհրդի անդամ, «Երկրապահ  
      կամավորականների միություն» հասարակական  
      կազմակերպության վարչության անդամ 
 
  

 Նիստին չէր մասնակցում և չէր քվեարկում Զինծառայողների կյանքին կամ 

առողջությանը պատճառված վնասների հատուցման հիմնադրամի հոգաբարձուների 

խորհրդի անդամ, Մալթայի Էյչ-Էս-Բի-Սի Բանկի Ֆինանսական շուկաներում 

գործառնությունների և գլոբալ բանկային ծառայությունների դեպարտամենտի 

ղեկավար Իրինա Սեյլանյանը: 

Նիստին մասնակցում էին  ՀՀ պաշտպանության նախարարության, ՀՀ 

կենտրոնական բանկի  աշխատակիցներ, ինչպես նաև զանգվածային 

լրատվամիջոցների ներկայացուցիչներ: 

Օրակարգ 

1. Զինծառայողների կյանքին կամ առողջությանը պատճառված վնասների 
հատուցման հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհրդի 03.07.2017թ. նիստի օրակարգի 
հաստատում 

Զեկուցող՝ Վիգեն Սարգսյան 

2. Զինծառայողների կյանքին կամ առողջությանը պատճառված վնասների 
հատուցման Հիմնադրամի ներքին աուդիտ իրականացնող մարմնի անդամի 
նշանակում 

Զեկուցողներ՝ Վիգեն Սարգսյան, Վարուժան Ավետիքյան 
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3. Զինծառայողների կյանքին կամ առողջությանը պատճառված վնասների 
հատուցման Հիմնադրամի ներքին աուդիտի կանոնադրության հաստատում 

 
Զեկուցողներ՝ Վիգեն Սարգսյան, Վարուժան Ավետիքյան 

4. Զինծառայողների կյանքին կամ առողջությանը պատճառված վնասների 
հատուցման Հիմնադրամի «Նվիրաբերությունների հավաքագրման եղանակների 
հայեցակարգի» հաստատում 

 Զեկուցողներ՝ Վիգեն Սարգսյան, Վարուժան Ավետիքյան 

5. Զինծառայողների կյանքին կամ առողջությանը պատճառված վնասների 
հատուցման Հիմնադրամի խորհրդի նիստերի գումարման ժամանակացույցի 
սահմանում 

Զեկուցողներ՝ Վիգեն Սարգսյան, Վարուժան Ավետիքյան 

6. Զինծառայողների կյանքին կամ առողջությանը պատճառված վնասների 
հատուցման Հիմնադրամի գործունեության (կատարված աշխատանքների) վերաբերյալ 
տնօրենի հաշվետվության հաստատում 

Զեկուցող՝ Վարուժան Ավետիքյան 

Լ ս ե ց ի ն. 

Հարց 1. Զինծառայողների կյանքին կամ առողջությանը պատճառված 
վնասների հատուցման հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհրդի  

03.07.2017թ. նիստի օրակարգի հաստատում 

Զեկուցող՝ Վիգեն Սարգսյան 

Արտահայտվեց.                             Վիգեն Սարգսյան 

Ո ր ո շ ե ց ի ն. 

1.1. Հաստատել (միաձայն) Զինծառայողների կյանքին կամ առողջությանը 
պատճառված վնասների հատուցման հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհրդի 
03.07.2017թ. նիստի օրակարգը՝ արձանագրելով, որ այսուհետ Հոգաբարձուների 
խորհրդի նիստի օրակարգը լրացվելու է  վերջին՝ «Այլ հարցեր» կետով: 

1.2. Արձանագրել, որ Զինծառայողների կյանքին կամ առողջությանը պատճառված 
վնասների հատուցման հիմնադրամի (այսուհետ նաև՝ Հիմնադրամ) հոգաբարձուների 
խորհրդի նախագահ Վիգեն Սարգսյանը ներկայացրեց  Հիմնադրամի հոգաբարձուների 
խորհրդի նորանշանակ անդամին՝ Տիգրան Ուրիխանյանին: 

 
Լ ս ե ց ի ն. 

Հարց 2. Հիմնադրամի ներքին աուդիտ իրականացնող մարմնի 
անդամի նշանակում 

Զեկուցողներ՝ Վիգեն Սարգսյան, Վարուժան Ավետիքյան 

 



4 
 

Հարցի քննարկմանը հրավիրված էր նաև Հիմնադրամի ներքին աուդիտ 
իրականացնող մարմնի անդամի թեկնածու Արտակ Բաղդասարյանը: 

 
 
Արտահայտվեցին.             Վարուժան Ավետիքյան, Վիգեն Սարգսյան 

 

Ո ր ո շ ե ց ի ն. 

2.1. Ընդունել (միաձայն) «Զինծառայողների կյանքին կամ առողջությանը 
պատճառված վնասների հատուցման հիմնադրամի  ներքին աուդիտ իրականացնող 
մարմնի անդամի նշանակման վերաբերյալ» որոշման նախագիծը՝ Հիմնադրամի  ներքին 
աուդիտ իրականացնող մարմնի անդամ նշանակելով Արտակ Բաղդասարյանին: 

 

Լ ս ե ց ի ն. 

Հարց 3.Հիմնադրամի ներքին աուդիտի կանոնադրության հաստատում 

Զեկուցող՝ Վարուժան Ավետիքյան 
 

Արտահայտվեցին.            Վարուժան Ավետիքյան, Վիգեն Սարգսյան 
 

 

Ո ր ո շ ե ց ի ն. 

3.1. Հաստատել (միաձայն) Հիմնադրամի ներքին աուդիտի կանոնադրությունը և 
հանձնարարել Հիմնադրամի տնօրենին՝ սահմանված կարգով այն ներկայացնել 
Հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհրդի հաստատմանը: 

 
 

Լ ս ե ց ի ն.    
 

Հարց 4. Հիմնադրամի «Նվիրաբերությունների հավաքագրման 
եղանակների հայեցակարգի» հաստատում 

Զեկուցողներ՝ Վիգեն Սարգսյան, Վարուժան Ավետիքյան 

 
Արտահայտվեցին.           Տիգրան Ուրիխանյան, Տիգրան Դավթյան,  

Արամ Մեհրաբյան, Վարուժան Ավետիքյան,  
Վիգեն Սարգսյան 

 

Ո ր ո շ ե ց ի ն. 
 

4.1. Հաստատել (միաձայն) Հիմնադրամի «Նվիրաբերությունների 
հավաքագրման հայեցակարգը» և հանձնարարել Հիմնադրամի տնօրենին՝ հաշվի 
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առնելով կատարված առաջարկներն ու դիտողությունները՝ լրամշակել 
«Նվիրաբերությունների հավաքագրման հայեցակարգը» և սահմանված կարգով 
ներկայացնել Հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհրդի հաստատմանը: 

4.2. Ընդունել ի գիտություն  սոցիալական ցանցի մոդել ստեղծելու մասին 
Հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհրդի անդամ Տիգրան Ուրիխանյանի առաջարկը: 

4.3.Արձանագրել, որ առաջարկություններ հնչեցին «ՀՀ վճարահաշվարկային  
համակարգի միջոցով» տարբերակում նախատեսել նաև բանկերի բանկոմատների և 
վճարային տերմինալների միջոցով, վաճառակետերին նման կարգավիճակ տալու 
միջոցով  Հիմնադրամին նվիրաբերություններ կատարելու եղանակը, «Փոստային 
նամականիշեր և արժեկտրոններ ձեռք բերելու միջոցով» տարբերակի գործարկումը 
մանրամասն նկարագրել՝ համապատասխան աշխատանքներ տանելով կայքում, 
«Բանկային քարտ ձեռք բերելու միջոցով» տարբերակում նախատեսել նաև 
կոբրենդային  քարտերի միջոցով նվիրաբերությունների կատարման  եղանակը,  
արագացնել «ՌԴ բջջային կապի օպերատորների միջոցով հաղորդագրություններ 
ստանալու միջոցով» տարբերակի գործարկումը (այդ մասին զեկուցելով հաջորդ 
նիստին),  

«10-28» հեռախոսահամարով ստացվող նվիրաբերությունները տեսանելի 
դարձնել կայքում:  

Լ ս ե ց ի ն. 

 
Հարց 5. Հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհրդի նիստերի 

անցկացման ժամանակացույցի սահմանում 

Զեկուցողներ՝ Վիգեն Սարգսյան, Վարուժան Ավետիքյան 

 

Արտահայտվեցին.             Վարուժան Ավետիքյան,  Վիգեն Սարգսյան 
 

Ո ր ո շ ե ց ի ն. 

5.1. Սահմանել  (միաձայն) Հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհրդի 2017 թ. 
հերթական նիստերի գումարման ժամանակացույցը՝ հերթական նիստերը 
նախատեսելով սույն թվականի հոկտեմբերի 3-ին և դեկտեմբերի 4-ին: 

 

Լ ս ե ց ի ն. 

 
Հարց 6. Հիմնադրամի գործունեության (կատարված աշխատանքների) 

վերաբերյալ տնօրենի հաշվետվության ամփոփում 

Զեկուցող՝  Վարուժան Ավետիքյան 

Արտահայտվեցին.            Տիգրան Ուրիխանյան, Վարուժան Ավետիքյան,  
     Վիգեն Սարգսյան 

 

Ո ր ո շ ե ց ի ն. 
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   6.1. Հաստատել (միաձայն) «Հիմնադրամի գործունեության (կատարված 
աշխատանքների) վերաբերյալ տնօրենի հաշվետվություն» փաստաթուղթը:   

  6.2. Արձանագրել, որ Հիմնադրամի գործադիր տնօրենի հաջորդ 
հաշվետվությունը Հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհրդի նիստի քննարկմանը և 
հաստատմանը կներկայացվի 2017 թ. հերթական  նիստին՝ հոկտեմբերի 3-ին, 
«Գաղտնի» գործելակարգով: 

 6.3. Արձանագրել, որ Հիմնադրամի 2017 թ. հերթական  նիստին՝ հոկտեմբերի 3-
ին, կգործարկվի նաև կայքի 3-րդ հաշվիչը, որը ցույց կտա Հիմնադրամում 
հավաքագրված գումարների վերաներդրումից կուտակված  գումարները: 

 
 

Լ ս ե ց ի ն. 

Այլ հարցեր 
 

Հարց 7. Զոհված  ժամկետային պարտադիր զինծառայող  Գարիկ 
Վարդանյանին հատուցելու դիմումի մասին 

 
 
Արտահայտվեցին.                Տիգրան Ուրիխանյան,  Մարգարիտա Խաչատրյան,  
          Սերժ Առուշանյան, Վարուժան Ավետիքյան,  
          Վիգեն Սարգսյան 
 
 

Ո ր ո շ ե ց ի ն. 

7.1. Արձանագրել, որ Հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհրդի անդամ,  
«Զինվոր» հասարակական կազմակերպությունների համագործակցության 
իրավապաշտպան համակարգող խորհուրդ» իրավաբանական անձանց միության 
նախագահ Մարգարիտա Խաչատրյանը ներկայացրեց զոհված  ժամկետային 
պարտադիր զինծառայող Գարիկ Վարդանյանի  մոր՝ Հասմիկ Հակոբյանի դիմումը՝ 
ուղղված Հիմնադրամին: 

Ի պատասխան նշված դիմումի՝ Հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհրդի 
նախագահ  Վիգեն Սարգսյանը, ինչպես նաև ՀՀ ՊՆ ԶՍՊ վարչության պետ Սերժ 
Առուշանյանը  ներկայացրեցին, որ լավատեղյակ են հարցին, և ՀՀ պաշտպանության 
նախարարության համապատասխան ծառայություններին հանձնարարվել է 
«Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության ժամանակ զինծառայողների 
կյանքին կամ առողջությանը պատճառված վնասների հատուցման մասին» 
Հայաստանի Հանրապետության օրենքի ստորագրման պահից մինչև ուժի մեջ մտնելը 
տեղի ունեցած դեպքերի արդյունքում տուժած զինծառայողներին, այդ թվում՝  Գարիկ 
Վարդանյանին, տարբեր աղբյուրներից հատուցել սկզբնական մինչև 10 մլն ՀՀ դրամի 
չափով գումար, իսկ ամսական վճարումների հարցը ներկայացնել Հիմնադրամի 
հոգաբարձուների խորհրդի հաջորդ նիստի քննարկմանը՝ ՀՀ օրենսդրության 
շրջանակներում համապատասխան որոշում կայացնելու նպատակով: 
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Զինծառայողների կյանքին կամ առողջությանը  
պատճառված վնասների հատուցման  
հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհրդի նախագահ՝         Վիգեն 

Սարգսյան  

     
Զինծառայողների կյանքին կամ առողջությանը  
պատճառված վնասների հատուցման  
հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհրդի անդամներ՝ 

 
 
Տիգրան Դավթյան     
 
 
Կարեն Թամազյան     
 
 
Մարգարիտա Խաչատրյան 

  
 
Մեսրոպ Մանուկյան     
 
 
Արամ Մեհրաբյան 
 
 
Տիգրան Ուրիխանյան 

 
Արթուր Նախշիկյան 
 
 
 


