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Նախագահում էր՝  
 

 
Վիգեն Սարգսյան-    Զինծառայողների կյանքին կամ առողջությանը  
      պատճառված վնասների հատուցման  

հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհրդի  
նախագահ, ՀՀ պաշտպանության նախարար  

Մասնակցում էին՝ 
 
Արթուր Նախշիկյան-   Զինծառայողների կյանքին կամ առողջությանը  
(մասնակցում և քվեարկում էր   հատուցման պատճառված վնասների 
տեսակապով)    հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհրդի    

անդամ, Սևծովյան Առևտրի և Զարգացման  
      Եվրոպական բանկի կառավարման  
      հանձնաժողովի գլխավոր խորհրդատու 
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 
Արամ Մեհրաբյան-    Զինծառայողների կյանքին կամ առողջությանը  
 (մասնակցում և    պատճառված վնասների հատուցման 
քվեարկում էր տեսակապով)  հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհրդի  

անդամ, «Արար» քաղաքակրթական 
հետազոտությունների հիմնադրամի 
ներկայացուցիչ  

 

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

Մեսրոպ Մանուկյան-                           Զինծառայողների կյանքին  
      կամ առողջությանը պատճառված վնասների  
      հատուցման հիմնադրամի հոգաբարձուների  
      խորհրդի անդամ, «Երկրապահ  
      կամավորականների միություն» հասարակական  
      կազմակերպության վարչության անդամ 
 
  
 
  Նիստին չէին մասնակցում և չէին 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, Զինծառայողների կյանքին կամ առողջությանը պատճառված 
վնասների հատուցման հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհրդի անդամ, ԱԺ 
պատգամավոր Տիգրան Ուրիխանյանը:    

 

Նիստին մասնակցում էին  Հիմնադրամի  ներքին աուդիտ իրականացնող մարմնի 

անդամ Արտակ Բաղդասարյանը, ՀՀ պաշտպանության նախարարության, ՀՀ 

կենտրոնական բանկի  աշխատակիցներ, ինչպես նաև զանգվածային լրատվամիջոցների 

ներկայացուցիչներ: 

 

 

 

Օրակարգ 

 

1.Հոգաբարձուների խորհրդի 03.10.2017 թ. նիստի օրակարգի հաստատում 

2.Նույն զինծառայողի կապակցությամբ հատուցման դեպքի փոփոխության 

պարագայում վճարման ենթակա հատուցման գումարի վերահաշվարկման կարգի 

հաստատում 

3.Հիմնադրամի լոգոն արտացոլող տիպերով ապրանքներ ձեռք բերելու կամ 

ծառայություններից օգտվելու միջոցով նվիրաբերությունների հավաքագրման կարգը 
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4.Հիմնադրամի գործունեության (կատարված աշխատանքների) վերաբերյալ 

Հիմնադրամի տնօրենի հաշվետվություն 

5.Գաղտնի 

6.Այլ հարցեր 

Լ ս ե ց ի ն. 

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

03.10.2017 թ. նիստի օրակարգի հաստատում 

Զեկուցող՝ Վիգեն Սարգսյան 

Արտահայտվեցին.                     Վարուժան Ավետիքյան,  Վիգեն Սարգսյան 

Ո ր ո շ ե ց ի ն. 

1.1. Հաստատել (միաձայն) Զինծառայողների կյանքին կամ առողջությանը 
պատճառված վնասների հատուցման հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհրդի 
03.10.2017թ. նիստի օրակարգը՝ «Այլ հարցեր» կետում ներառելով ներքոհիշյալ երկու 
հարցերը. 

 Վարուժան Ավետիքյանի առաջարկով՝ «Այցելությունների գրաֆիկի մասին» 
հարցը. 

 Վիգեն Սարգսյանի առաջարկով՝    2016 թ. դեկտեմբերի 29-ին «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 հատուցելու մասին հարցը: 

 
  

Լ ս ե ց ի ն. 

Հարց 2. Նույն զինծառայողի կապակցությամբ հատուցման դեպքի 
փոփոխության պարագայում վճարման ենթակա հատուցման գումարի 

վերահաշվարկման կարգի հաստատում 
Զեկուցող՝ Վարուժան Ավետիքյան 

 
Արտահայտվեցին.            Մարգարիտա Խաչատրյան, Վարուժան Ավետիքյան,  
    Վիգեն Սարգսյան 

 

Ո ր ո շ ե ց ի ն. 

2.1. Հաստատել (միաձայն) «Նույն զինծառայողի կապակցությամբ հատուցման 
դեպքի փոփոխության պարագայում վճարման ենթակա հատուցման գումարի 
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վերահաշվարկման կարգը» և հանձնարարել Հիմնադրամի տնօրենին՝ սահմանված ձևով 
կարգը ներկայացնել Հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհրդի հաստատմանը: 

 

Լ ս ե ց ի ն. 

Հարց 3. Հիմնադրամի լոգոն արտացոլող տիպերով ապրանքներ ձեռք 
բերելու կամ ծառայություններից օգտվելու միջոցով նվիրաբերությունների 

հավաքագրման կարգը 

Զեկուցող՝ Վարուժան Ավետիքյան 
 

Արտահայտվեցին.            Կարեն Թամազյան, Արտակ Բաղդասարյան,  
     Արամ Մեհրաբյան, Վարուժան Ավետիքյան,  
     Մեսրոպ Մանուկյան, Վիգեն Սարգսյան 

 

Ո ր ո շ ե ց ի ն. 

3.1. Հանձնարարել Հիմնադրամի տնօրենին՝ հաշվի առնելով կատարված 
առաջարկները և դիտողությունները՝ լրամշակել «Հիմնադրամի լոգոն արտացոլող 
տիպերով ապրանքներ ձեռք բերելու կամ ծառայություններից օգտվելու միջոցով 
նվիրաբերությունների հավաքագրման կարգը» (մասնավորապես՝ խմբագրելով 
արտադրողներին ներկայացվող պահանջներին վերաբերող հատվածները) և 
ներկայացնել Հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհրդի անդամներին՝ եզրակացություն 
ստանալու և համաձայնության դեպքում հարցման կարգով հաստատելու նպատակով: 

3.2. Նպատակահարմար համարել ծառայությունների մատուցման պահանջների 
սահմանման վերաբերյալ Հիմնադրամի խորհրդի անդամ Կարեն Թամազյանի 
հարցադրմանը անդրադառնալ հետագայում՝ առաջիկայում նախապատվություն տալով 
«Հիմնադրամի լոգոն արտացոլող տիպերով ապրանքներ ձեռք բերելու կամ 
ծառայություններից օգտվելու միջոցով նվիրաբերությունների հավաքագրման կարգի» 
կիրառմանը: 

 
Լ ս ե ց ի ն.    

 
Հարց 4. Հիմնադրամի գործունեության (կատարված աշխատանքների) 

 վերաբերյալ Հիմնադրամի տնօրենի հաշվետվություն 

Զեկուցող՝ Վարուժան Ավետիքյան 
 
Արտահայտվեցին.           Կարեն Թամազյան, Մեսրոպ Մանուկյան,  
    Անժելիկա Իշխանյան, Մարգարիտա Խաչատրյան,   
    Վարուժան Ավետիքյան, Վիգեն Սարգսյան 

 
Ո ր ո շ ե ց ի ն. 

 
4.1.   Ընդունել ի գիտություն «Հիմնադրամի գործունեության (կատարված 

աշխատանքների) վերաբերյալ» Հիմնադրամի տնօրենի հաշվետվությունը: 
4.2. Հանձնարարել  Հիմնադրամի տնօրենին՝  
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ա.տարեվերջին ներկայացնել Հիմնադրամի՝ ամսական հատուցումների մասով 
ստանձնած պարտավորությունների վերաբերյալ տեղեկատվություն. 

բ. մշակել և ներկայացնել հանրային տարաբնույթ միջոցառումների, ինչպես նաև 
արարողությունների (հարսանիք, հուղարկավորություն) ընթացքում Հիմնադրամին 
նվիրաբերությունների իրականացման մեխանիզմներ. 

գ. լրացուցիչ իրազեկման աշխատանքներ տանել Ռուսաստանի Դաշնությունում 
Հիմնադրամին նվիրաբերությունների հավաքագրումը առկա եղանակներով 
ակտիվացնելու և ավելացնելու նպատակով, որից հետո որոշում կայացնել 
նվիրաբերությունների հավաքագրման նոր եղանակներ ներմուծելու վերաբերյալ (այդ 
թվում՝ հեռախոսազանգեր, հաղորդագրություններ). 

դ. մշակել և առաջարկներ ներկայացնել «ուժային» գերատեսչությունների կողմից 
Հիմնադրամին կատարված նվիրաբերությունների հավաքագրման վերահսկողական 
մեխանիզմների վերաբերյալ: 

 
5.Գաղտնի 

Զեկ. Արման Փոթիկյան 
6.Այլ հարցեր 

 
6.1. 2016 թ. դեկտեմբերի 29-ին «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 չորս զինծառայողներին հատուցելու մասին 
Զեկ. Վիգեն Սարգսյան 

 
Արտահայտվեցին.              Վարուժան Ավետիքյան, Վիգեն Սարգսյան 

 
Ո ր ո շ ե ց ի ն. 

 

6.1.1.  Նպատակահարմար համարել  2016 թ. դեկտեմբերի 29-ին «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 չորս զինծառայողներին հատուցելու հնարավորության 
հարցը քննարկել տարեվերջին՝ Հիմնադրամի տարեկան աշխատանքների ամփոփման 
արդյունքում, հաշվի առնելով նաև Հիմնադրամի տնօրենի ներկայացրած իրավական 
եզրակացությունը հարցի կարգավորման մասին:   

 
 
 

6.2. «Այցելությունների գրաֆիկի մասին» 
Զեկ. Վարուժան Ավետիքյան 

Արտահայտվեցին.              Մարգարիտա Խաչատրյան, Վարուժան Ավետիքյան,  
        Վիգեն Սարգսյան 
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Ո ր ո շ ե ց ի ն.  

 
6.2.1. Ընդունել ի գիտություն Հիմնադրամի տնօրենի ներկայացրած 

«Այցելությունների գրաֆիկը» և հանձնարարել Հիմնադրամի տնօրենին՝ գրաֆիկը 
ուղարկել Հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհրդի անդամներին՝ առաջարկելով 
մասնակցել զոհված զինծառայողների ընտանիքների այցելություններին:  

 
 
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 
 
 
Արթուր Նախշիկյան 
 
 
 
 
 
 


