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եռամսյա դիտարկման ժամկետի պահպանման բժշկասոցիալական փորձաքննության 
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ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐ 
 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 
Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ 

 
14 նոյեմբերի 2002 թվականի N 1822-Ն 

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԵՎ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ 
ՀԱՐՑԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 
ԲԺՇԿԱՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾԱԿԱԼՈՒԹՅԱՆ 

ԿԱՆՈՆԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆՆ ՈՒ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ԵՎ 
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ  

1998 ԹՎԱԿԱՆԻ ՆՈՅԵՄԲԵՐԻ 3-Ի N 684 ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ 
ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

(վերնագիրը փոփ. 26.02.04 N 221-Ն) 
  
«Պետական կառավարչական հիմնարկների մասին» Հայաստանի Հանրապե-

տության օրենքի 9-րդ հոդվածի 2-րդ և 3-րդ կետերին, 11-րդ հոդվածի 1-ին կետին, 
ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետության Նախագահի 2002 թվականի մարտի 
16-ի ՆՀ-1064 հրամանագրով սահմանված կարգի 4-րդ կետին համապատասխան և ի 
կատարումն Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2002 թվականի մար-
տի 6-ի N 200 որոշման 2-րդ կետի` Հայաստանի Հանրապետության կառավարությու-
նը որոշում է.  

1. Հաստատել`  
ա) Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նա-

խարարության Հայաստանի Հանրապետության բժշկասոցիալական փորձաքննութ-
յան գործակալության կանոնադրությունը` համաձայն N 1 հավելվածի.  

բ) Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նա-
խարարության Հայաստանի Հանրապետության բժշկասոցիալական փորձաքննութ-
յան գործակալության կառուցվածքը` համաձայն N 2 հավելվածի:  

(1-ին կետը փոփ. 26.02.04 N 221-Ն) 
2. Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նա-

խարարին`  
ա) մեկամսյա ժամկետում Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 

հաստատմանը ներկայացնել բժշկասոցիալական փորձաքննության անցկացման 
կարգը.  

բ) (ենթակետն ուժը կորցրել է 06.12.12 N 1632-Ն) 
(2-րդ կետը փոփ. 26.02.04 N 221-Ն, լրաց. 25.11.04 N 1648-Ն, փոփ. 06.12.12 N 

1632-Ն) 
3. Ուժը կորցրած ճանաչել Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 

1998 թվականի նոյեմբերի 3-ի «Բժշկասոցիալական փորձաքննական հանձնաժողով-
ների կանոնադրությունը և անձին հաշմանդամ ճանաչելու կարգը հաստատելու մա-
սին» N 684 որոշման 1-ին կետի «ա» ենթակետը:  



 8 

Հավելված N 1 
ՀՀ կառավարության 2002 թվականի 

նոյեմբերի 14-ի N 1822-Ն որոշման 
 
 

Կ Ա Ն Ո Ն Ա Դ Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն 
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԵՎ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ 
ՀԱՐՑԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 
ԲԺՇԿԱՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾԱԿԱԼՈՒԹՅԱՆ 

(Վերնագիրը փոփ. 26.02.04 N 221-Ն) 
 
I. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ  
1. Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նա-

խարարության (այսուհետ` նախարարություն) աշխատակազմի Հայաստանի Հանրա-
պետության բժշկասոցիալական փորձաքննության գործակալությունը (այսուհետ` գոր-
ծակալություն) նախարարության աշխատակազմի առանձնացված ստորաբաժանում է, 
որն օրենքով, իսկ առանձին դեպքերում` նաև Հայաստանի Հանրապետության օ-
րենսդրությամբ նախատեսված դեպքերում, մատուցում է ծառայություններ բժշկասո-
ցիալական փորձաքննության բնագավառում` հանդես գալով Հայաստանի Հանրապե-
տության անունից:  

(1-ին կետը փոփ. 26.02.04 N 221-Ն, խմբ. 05.05.11 N 553-Ն) 
2. Գործակալությունն ստեղծվում, վերակազմակերպվում է, և նրա գործունեութ-

յունը դադարեցվում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշմամբ: -
Գործակալությունը գործում է իր կանոնադրության համաձայն, որը Հայաստանի Հան-
րապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարի ներկայացմամբ 
հաստատում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը:  

(2-րդ կետը փոփ. 26.02.04 N 221-Ն) 
3. Գործակալության լիազորությունները սահմանվում են օրենքով, Հայաստանի 

Հանրապետության Նախագահի հրամանագրերով, կարգադրություններով, Հայաս-
տանի Հանրապետության կառավարության որոշումներով, ինչպես նաև Հայաստանի 
Հանրապետության միջազգային պայմանագրերով:  

4. Գործակալությունն իր գործունեությունն իրականացնում է Հայաստանի Հան-
րապետության օրենսդրությանը և այլ իրավական ակտերին համապատասխան:  

5. Գործակալությունն օրենքով կամ այլ իրավական ակտերով նախատեսված 
դեպքերում իրավունք ունի Հայաստանի Հանրապետության անունից ձեռք բերելու և 
իրականացնելու գույքային ու անձնական ոչ գույքային իրավունքներ, կրելու պարտա-
կանություններ, դատարանում հանդես գալու որպես հայցվոր կամ պատասխանող:  

6. Գործակալությունն ունի Հայաստանի Հանրապետության զինանշանի պատ-
կերով և գործակալության` հայերեն անվանմամբ կլոր կնիք, ձևաթղթեր, խորհրդանիշ 
և այլ անհատականացման միջոցներ:  
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II. ԳՈՐԾԱԿԱԼՈՒԹՅԱՆ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐԸ ԵՎ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ  
 7. Գործակալության նպատակները և խնդիրներն են`  
ա) բժշկաuոցիալական փորձաքննության բնագավառում ծառայությունների մա-

տուցումը` բժշկաuոցիալական փորձաքննության իրականացման` անձին հաշմանդամ 
ճանաչելու, անձի հաշմանդամության խմբի որոշման, հաշմանդամության պատճառա-
կան կապի, տևողության և վաղեմության ժամկետների uահմանման, հաշմանդամի 
անհատական վերականգնողական ծրագրի մշակման, uոցիալական պաշտպանութ-
յան անհրաժեշտ ձևերի որոշման ապահովումը.  

բ) («բ» ենթակետն ուժը կորցրել է 01.03.07 N 235-Ն) 
գ) հաշմանդամների հաշվառման համակարգի ձևավորման, հաշմանդամության 

վիճակի, շարժի և հաշմանդամություն առաջացնող պատճառների ուսումնասիրման, 
վերլուծության ապահովումը:  

(7-րդ կետը խմբ., փոփ. 01.03.07 N 235-Ն) 
 
III. ԳՈՐԾԱԿԱԼՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾԱՌՈՒՅԹՆԵՐԸ  
8. Գործակալությունն իր նպատակների և խնդիրների իրականացման համար 

Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով իրականաց-
նում է հետևյալ գործառույթները`  

ա) անձին ճանաչում է հաշմանդամ, սահմանում հաշմանդամության խումբը, 
պատճառական կապը, տևողությունը: Որոշում է սոցիալական պաշտպանության անհ-
րաժեշտ ձևերը, Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կար-
գով թույլատրում է երկարացնել ժամանակավոր անաշխատունակության թերթիկի 
ժամկետները.  

բ) որոշում է հաշմանդամի աշխատանքի պայմանները, բնույթը, տալիս է երաշ-
խավորագիր հաշմանդամին համապատասխան աշխատանք կատարելու վերաբեր-
յալ.  

գ) որոշում է անձի մասնագիտական աշխատունակության կորստի աստիճանը 
(տոկոսներով)` կապված աշխատանքային խեղման, մասնագիտական հիվանդության 
կամ առողջության այլ խաթարման հետ.  

դ) որոշում է անձի մահվան պատճառական կապն արտադրական խեղման, 
մասնագիտական հիվանդության, ռազմաճակատում գտնվելու և այլ հանգամանքների 
հետ.  

ե) կազմում է հաշմանդամի անհատական վերականգնողական ծրագիրը, որո-
շում բժշկական, սոցիալական և մասնագիտական վերականգնողական միջոցառում-
ների տեսակներն ու ծավալները, աջակցում դրանց իրականացմանը և գնահատում 
արդյունավետությունը.  

զ) մասնակցում է բժշկասոցիալական փորձաքննություն անցած հաշմանդամնե-
րի տվյալների շտեմարանի ստեղծմանը և աջակցում հաշմանդամների տվյալների 
հաշվառման պետական համակարգի ձևավորմանը.  

է) (ենթակետն ուժը կորցրել է 13.05.10 N 619-Ն)  
ը) խորհրդատվություն և եզրակացություն է տալիս առողջապահական կազմա-

կերպություններին, զբաղվածության և սոցիալական ծառայությունների տարածքային 
կենտրոններին` հաշմանդամին բուժվերականգնողական, մասնագիտական կողմնո-
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րոշման, որոշակի աշխատանքի ցուցված կամ հակացուցված լինելու, ուսման, վերաո-
րակավորման, տնային սպասարկման անհրաժեշտության և այլ հարցերի վերաբեր-
յալ.  

թ) օրենքով սահմանված կարգով համապատասխան զինվորական կոմիսա-
րիատներին հայտնում է հաշմանդամ ճանաչված զորակոչային տարիքի անձանց մա-
սին.  

ժ) բժշկասոցիալական փորձաքննություն անցնող անձանց տրամադրում է 
խորհրդատվական օգնություն.  

ժա) բժշկասոցիալական փորձաքննություն անցնող անձանց, անհրաժեշտութ-
յան դեպքում, ուղեգրում է լրացուցիչ բժշկական հետազոտման.  

ժբ) անհրաժեշտության դեպքում առողջապահական կազմակերպություններից, 
գործատուներից (անկախ կազմակերպական-իրավական ձևից) պահանջում է փոր-
ձաքննություն անցնող անձի բժշկական, աշխատանքի բնույթի և պայմանների վերա-
բերյալ լրացուցիչ փաստաթղթեր, ինչպես նաև տեղերում ուսումնասիրում է փորձաքն-
նություն անցնող անձի աշխատանքի պայմաններն ու բնույթը.  

ժգ) իրականացնում է մոնիտորինգ հաշմանդամների վերականգնողական միջո-
ցառումների իրագործման, աշխատանքային պայմանների, բնույթի, հաշմանդամնե-
րին համապատասխան աշխատանքի տեղավորելու (համաձայն գործակալության 
տված երաշխավորագրերի) նկատմամբ.  

ժդ) տալիս է եզրակացություն հաշմանդամի վերականգնողական պարագաների 
տրամադրման մասին.  

ժե) (ենթակետն ուժը կորցրել է 01.03.07 N 235-Ն):  
(8-րդ կետը փոփ. 01.03.07 N 235-Ն, 13.05.10 N 619-Ն) 
 
IV. ԳՈՐԾԱԿԱԼՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄԸ  
9. Գործակալությունը կառավարում է Հայաստանի Հանրապետության աշխա-

տանքի և սոցիալական հարցերի նախարարը (այսուհետ` նախարար):  
(9-րդ կետը փոփ. 26.02.04 N 221-Ն, 01.03.07 N 235-Ն) 
10. Գործակալության անմիջական ղեկավարումն իրականացնում է գործակա-

լության պետը, որին, մինչև քաղաքացիական ծառայության պաշտոններ զբաղեցնելու 
համար մրցույթի անցկացման համապատասխան կարգը գործողության մեջ դնելը, 
պաշտոնի նշանակում և պաշտոնից ազատում է նախարարը` Հայաստանի Հանրապե-
տության վարչապետի համաձայնությամբ:  

(10-րդ կետը լրաց. 01.03.07 N 235-Ն) 
11. Գործակալության պետն իր գործունեության ընթացքում առաջնորդվում է 

Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրությամբ, Հայաստանի Հանրապետութ-
յան օրենքներով, նախարարության և սույն կանոնադրություններով, ինչպես նաև այլ 
իրավական ակտերով ու Հայաստանի Հանրապետության միջազգային պայմանագրե-
րով:  

12. Գործակալության պետը պատասխանատու է բժշկասոցիալական փորձաքն-
նության բնագավառում մատուցվող ծառայությունների որակի, ինչպես նաև դրանց օ-
րենքների և այլ իրավական ակտերի համապատասխանության համար:  
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13. Գործակալության պետը հաշվետու է Հայաստանի Հանրապետության վար-
չապետին, նախարարին, գործակալության գործունեությունը համակարգող` նախա-
րարի համապատասխան տեղակալին, իսկ քաղաքացիական ծառայության մասին 
Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ նախատեսված դեպքերում` նաև 
նախարարության աշխատակազմի ղեկավարին:  

14. Գործակալության պետը`  
ա) ղեկավարում է գործակալության ընթացիկ գործունեությունը, պատասխանա-

տու է գործակալության առջև դրված խնդիրների լուծման ու գործառույթների իրակա-
նացման համար.  

բ) առաջարկություններ է ներկայացնում նախարարին կամ նրա համապատաս-
խան տեղակալին օրենքով, այլ իրավական ակտերով և սույն կանոնադրությամբ նա-
խատեսված գործունեության բնագավառի նպատակների ու խնդիրների վերաբերյալ.  

գ) իր իրավասության սահմաններում արձակում է կարգադրություններ և տալիս 
ցուցումներ, առանց լիազորագրի հանդես է գալիս Հայաստանի Հանրապետության և 
գործակալության անունից, ինչպես նաև տալիս է գործակալության անունից հանդես 
գալու լիազորագրեր, այդ թվում` նաև վերալիազորման իրավունքով լիազորագրեր.  

դ) իր իրավասության սահմաններում գործակալության աշխատողներին պաշ-
տոնի նշանակելու իրավասություն ունեցող պաշտոնատար անձին ներկայացնում է ա-
ռաջարկություններ այդ աշխատողների նկատմամբ խրախուսանքի կամ կարգապա-
հական տույժի միջոցների կիրառման վերաբերյալ.  

ե) նախարարին կամ նրա համապատասխան տեղակալին պարբերաբար ներ-
կայացնում է տեղեկատվություն գործակալության կողմից իրականացվող աշխա-
տանքների ընթացքի մասին.  

զ) ապահովում է նախարարի հրամանների, ցուցումների, ինչպես նաև նախա-
րարի համապատասխան տեղակալի ցուցումների, հանձնարարականների ու առա-
ջադրանքների կատարումը և արդյունքների մասին տեղեկացնում նախարարին կամ 
նրա համապատասխան տեղակալին.  

է) նախարարության և սույն կանոնադրություններին համապատասխան սահմա-
նում է գործակալության կառուցվածքային ստորաբաժանումների և տարածքային 
մարմինների իրավասությունները.  

ը) սահմանում է իր տեղակալի իրավասությունը.  
թ) օրենքով և սույն կանոնադրությամբ սահմանված իր լիազորությունների սահ-

մաններում կասեցնում կամ ուժը կորցրած է ճանաչում գործակալության ենթակայութ-
յանը հանձնված պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների ղեկավարների` 
Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության պահանջներին հակասող հրաման-
ները, հրահանգները, կարգադրությունները և ցուցումները.  

ժ) լսում է գործակալության կառուցվածքային ստորաբաժանումների և տարած-
քային մարմինների գործունեության մասին հաշվետվությունները, քննարկում դրանց 
գործունեության ստուգման արդյունքները.  

ժա) իրականացնում է վերահսկողություն գործակալության կառուցվածքային 
ստորաբաժանումների և տարածքային մարմինների օգտագործմանը հանձնված պե-
տական սեփականության պահպանության նկատմամբ.  



 12

ժբ) նախարարին ներկայացնում է առաջարկություններ գործակալության կա-
ռուցվածքի, աշխատողների թվի, ինչպես նաև գործակալության խորհրդակցական 
մարմիններ ստեղծելու վերաբերյալ.  

ժգ) իր լիազորության սահմաններում համագործակցում է պետական կառավար-
ման, տեղական ինքնակառավարման և այլ մարմինների հետ.  

ժդ) իրականացնում է օրենքով, այլ իրավական ակտերով և սույն կանոնադրութ-
յամբ նախատեսված այլ լիազորություններ:  

(14-րդ կետը փոփ. 26.02.04 N 221-Ն, 01.03.07 N 235-Ն) 
15. Գործակալության պետի բացակայության կամ պաշտոնեական պարտակա-

նությունների կատարման անհնարինության դեպքում գործակալության պետի պար-
տականությունների կատարման հարցը կարգավորվում է «Քաղաքացիական ծառա-
յության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 18-րդ հոդվածի պահանջնե-
րին համապատասխան:  

 
V. ԳՈՐԾԱԿԱԼՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄԸ  
16. Օրենքով, այլ իրավական ակտերով, նախարարության և սույն կանոնադ-

րություններով գործակալությանը վերապահված լիազորությունների լիարժեք ու արդ-
յունավետ իրականացումը, ինչպես նաև քաղաքացիական իրավահարաբերություննե-
րին նրա մասնակցությունն ապահովում է նախարարության աշխատակազմը:  

17. Գործակալությունն ունի կառուցվածքային ստորաբաժանումներ և տարած-
քային մարմիններ: Տարածքային մարմինն ունի Հայաստանի Հանրապետության զի-
նանշանի պատկերով և գործակալության ու իր անվանմամբ կլոր կնիք, ձևաթուղթ:  

18. Գործակալության խնդիրների ու գործառույթների իրականացման ապահով-
ման նպատակով կարող են Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահ-
մանված կարգով գործակալության ենթակայությանը հանձնվել պետական ոչ առևտ-
րային կազմակերպություններ:  

19. Գործակալության կառուցվածքային ստորաբաժանումների աշխատողները 
քաղաքացիական ծառայողներ են:  

(19-րդ կետը փոփ. 06.12.12 N 1632-Ն) 
20. Գործակալության վերակազմակերպման և նրա գործունեության դադարման 

կարգն ու պայմանները սահմանվում են օրենքով և այլ իրավական ակտերով:  
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Հավելված N 2 
ՀՀ կառավարության 2002 թվականի 

նոյեմբերի 14-ի N 1822-Ն որոշման 
 

Կ Ա Ռ ՈՒ Ց Վ Ա Ծ Ք 
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԵՎ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ 
ՀԱՐՑԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 
ԲԺՇԿԱՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾԱԿԱԼՈՒԹՅԱՆ 

(վերնագիրը փոփ. 26.02.04 N 221-Ն) 
  

I. Կառուցվածքային ստորաբաժանումներ  
Իրավական ապահովման բաժին 
Տեղեկատվական-վերլուծական բաժին 
Վերափորձաքննության բաժին 
II. Տարածքային մարմիններ  
Բժշկասոցիալական փորձաքննական հոգեբուժական մասնագիտացված հանձ-

նաժողով  
Բժշկասոցիալական փորձաքննական ակնաբանական մասնագիտացված 

հանձնաժողով  
Երևանի N 7 բժշկասոցիալական փորձաքննական հանձնաժողով 
Երևանի N 1 բժշկասոցիալական փորձաքննական հանձնաժողով  
Երևանի N 2 բժշկասոցիալական փորձաքննական հանձնաժողով  
Երևանի N 3 բժշկասոցիալական փորձաքննական հանձնաժողով  
Երևանի N 4 բժշկասոցիալական փորձաքննական հանձնաժողով  
Երևանի N 5 բժշկասոցիալական փորձաքննական հանձնաժողով  
Երևանի N 6 բժշկասոցիալական փորձաքննական հանձնաժողով  
Արագածոտնի մարզի բժշկասոցիալական փորձաքննական հանձնաժողով  
Արարատի մարզի N 1 բժշկասոցիալական փորձաքննական հանձնաժողով  
Արարատի մարզի N 2 բժշկասոցիալական փորձաքննական հանձնաժողով  
Արմավիրի մարզի բժշկասոցիալական փորձաքննական հանձնաժողով  
Գեղարքունիքի մարզի N 1 բժշկասոցիալական փորձաքննական հանձնաժողով  
Գեղարքունիքի մարզի N 2 բժշկասոցիալական փորձաքննական հանձնաժողով  
Լոռու մարզի N 1 բժշկասոցիալական փորձաքննական հանձնաժողով  
Լոռու մարզի N 2 բժշկասոցիալական փորձաքննական հանձնաժողով  
Լոռու մարզի N 3 բժշկասոցիալական փորձաքննական հանձնաժողով 
Կոտայքի մարզի բժշկասոցիալական փորձաքննական հանձնաժողով  
Շիրակի մարզի N 1 բժշկասոցիալական փորձաքննական հանձնաժողով  
Շիրակի մարզի N 2 բժշկասոցիալական փորձաքննական հանձնաժողով  
Սյունիքի մարզի N 1 բժշկասոցիալական փորձաքննական հանձնաժողով  
Սյունիքի մարզի N 2 բժշկասոցիալական փորձաքննական հանձնաժողով  
Վայոց ձորի մարզի բժշկասոցիալական փորձաքննական հանձնաժողով  
Տավուշի մարզի բժշկասոցիալական փորձաքննական հանձնաժողով 
(հավելվածը լրաց. 25.11.04 N 1648-Ն, փոփ. 27.10.11 N 1527-Ն, խմբ. 06.12.12 N 

1632-Ն) 
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ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 
Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ 

ԲԺՇԿԱՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԿԱՐԳԸ 
ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 
2 մարտի 2006 թվականի N 276-Ն 

 
Համաձայն «Հայաստանի Հանրապետությունում հաշմանդամների սոցիալական 

պաշտպանության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 5.1-ին հոդվածի` -
Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է. 

1. Հաստատել բժշկասոցիալական փորձաքննության իրականացման կարգը` 
համաձայն հավելվածի: 

2. Ուժը կորցրած ճանաչել Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 
2003 թվականի մարտի 13-ի «Բժշկասոցիալական փորձաքննության իրականացման 
կարգը հաստատելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 1998 թվա-
կանի նոյեմբերի 3-ի N 684 որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» N 254-Ն 
որոշման 1-ին կետը:  

3. Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարին` Հայաս-
տանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարի հետ 
համատեղ երկամսյա ժամկետում հաստատել բժշկական կազմակերպության կողմից 
անձին բժշկասոցիալական փորձաքննության ուղեգրման կարգը և տրվող ուղեգրի 
ձևը։ 

4. Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նա-
խարարին` երկամսյա ժամկետում հաստատել հաշմանդամի անհատական վերա-
կանգնողական ծրագրի ձևը: 

5. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հա-
ջորդող տասներորդ օրը: 
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Հավելված 
ՀՀ կառավարության 2006 թվականի 

մարտի 2-ի N 276-Ն որոշման 
 

Կ Ա Ր Գ 
ԲԺՇԿԱՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ 

 
 I. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ 
1. Սույն կարգով, «Հայաստանի Հանրապետությունում հաշմանդամների սոցիա-

լական պաշտպանության մասին» և «Վարչարարության հիմունքների և վարչական 
վարույթի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքներին համապատասխան, 
կարգավորվում են բժշկասոցիալական փորձաքննության իրականացման հետ կապ-
ված հարաբերությունները:  

2. Բժշկասոցիալական փորձաքննություն իրականացնում են բժշկասոցիալա-
կան փորձաքննության ոլորտում իրավասու պետական մարմինները` Հայաստանի 
Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության Հայաս-
տանի Հանրապետության բժշկասոցիալական փորձաքննության գործակալության 
(այսուհետ՝ գործակալություն) համապատասխան կառուցվածքային ստորաբաժանու-
մը և տարածքային մարմինները` բժշկասոցիալական փորձաքննական հանձնաժո-
ղովները (այսուհետ` հանձնաժողով):  

(2-րդ կետը փոփ. 06.12.12 N 1633-Ն) 
3. Բժշկասոցիալական փորձաքննությունն իրականացվում է անձի կենսագոր-

ծունեության սահմանափակման աստիճանի որոշման, անձին հաշմանդամ ճանաչելու` 
«հաշմանդամ երեխա» կարգավիճակ և հաշմանդամության խումբ սահմանելու, հաշ-
մանդամ չճանաչելու, հաշմանդամության ժամկետ, պատճառական կապ, մահվան 
պատճառական կապ, մասնագիտական աշխատունակության կորստի աստիճան որո-
շելու, հաշմանդամի անհատական վերականգնողական ծրագիր մշակելու և հաստա-
տելու, ժամանակավոր անաշխատունակության ժամկետը երկարաձգելու մասին որո-
շում ընդունելու նպատակով: 

(3-րդ կետը փոփ. 06.12.12 N 1633-Ն) 
4. Անձին հաշմանդամ ճանաչելու և մասնագիտական աշխատունակության 

կորստի աստիճանը որոշելու համար հիմք են հանդիսանում հիվանդությունների, 
վնասվածքների կամ արատների հետևանքով օրգանիզմի ֆունկցիաների կայուն 
խանգարումներով պայմանավորված կենսագործունեության այնպիսի սահմանափա-
կումները, որոնք առաջացրել են սոցիալական անբավարարություն և սոցիալական 
պաշտպանության անհրաժեշտություն: 

5. Անձին հաշմանդամ ճանաչելը, հաշմանդամության առաջացման պատճառա-
կան կապ և մասնագիտական աշխատունակության կորստի աստիճան որոշելն իրա-
կանացվում է բժշկասոցիալական փորձաքննությամբ` ելնելով ախտաբանական վիճա-
կով պայմանավորված (հիվանդություն, վնասվածք կամ խեղում) օրգանիզմի ֆունկ-
ցիաների խանգարումից առաջացած կենսագործունեության սահմանափակման աս-
տիճանից և սոցիալական պաշտպանության անհրաժեշտությունից: Փորձաքննութ-
յամբ սահմանվում է մահվան պատճառական կապի առկայությունն արտադրական 
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խեղման, մասնագիտական հիվանդության, ռազմաճակատում գտնվելու, զինվորա-
կան ծառայության և այլ հանգամանքների հետ, եթե դրանց հետևանքով առաջացած 
ախտաբանական պրոցեսները մահվան հետ ունեն անմիջական կապ կամ հետևանք: 
Հաշմանդամության պատճառական կապ սահմանվում է հաշմանդամություն առա-
ջացնող ախտաբանական վիճակի և այդ ախտաբանական վիճակի պատճառի (անմի-
ջական կապ կամ հետևանք) վերաբերյալ փաստաթղթերում եղած տվյալների հիման 
վրա:  

5.1. Առաջին անգամ փորձաքննվող անձանց բժշկասոցիալական փորձաքննութ-
յան ժամանակ հանձնաժողովի նիստին մասնակցում են Հայաստանի Հանրապետութ-
յան մարզպետարանների կամ Երևանի քաղաքապետարանի կողմից ներկայացված և 
Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարի կողմից հաստատ-
ված մասնագետների ցանկում ներառված անձինք, այդ թվում` պոլիկլինիկաների 
տնօրենների փորձաքննության գծով տեղակալներ, Երևան քաղաքի և Հայաստանի -
Հանրապետության մարզպետարանների առողջապահության ոլորտի գլխավոր մաս-
նագետներ (այսուհետ` մասնագետ): 

Հայաստանի Հանրապետության մարզպետարանի և Երևանի քաղաքապետա-
րանի աշխատակազմը Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախա-
րարի հաստատած մասնագետների ցանկից պատահական ընտրության միջոցով ա-
պահովում է մասնագետի մասնակցությունը հանձնաժողովի նիստին: 

Մասնագետի առաջարկությամբ` հանձնաժողովը նիստին մասնակցելու համար 
կարող է հրավիրել նաև անձին բժշկասոցիալական փորձաքննության ուղեգրող 
բժշկին: 

Հանձնաժողովների նիստերին մասնագետների մասնակցության կարգը հաս-
տատում են Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության և Հայաստանի 
Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարները: 

(5.1-ին կետը լրաց. 06.12.12 N 1633-Ն) 
5.2. Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի 

նախարարության պաշտոնական կայքում տեղադրվում են` 
1) բժշկասոցիալական փորձաքննական հանձնաժողովների կողմից իրականաց-

վող փորձաքննությունների ժամանակացույցը. 
2) հաշմանդամություն ունեցող անձանց հարցերով զբաղվող հասարակական 

կազմակերպությունների ցանկը: 
(5.2-րդ կետը լրաց. 06.12.12 N 1633-Ն) 
5.3. Հաշմանդամություն ունեցող անձանց հարցերով զբաղվող հասարակական 

կազմակերպությունների ներկայացուցիչները, փորձաքննվող անձի համաձայնության 
կամ ցանկության դեպքում, կարող են դիտորդի կարգավիճակով մասնակցել բժշկա-
սոցիալական փորձաքննական հանձնաժողովների կողմից իրականացվող փորձաքն-
նություններին: 

Բժշկասոցիալական փորձաքննական հանձնաժողովների կողմից իրականաց-
վող փորձաքննություններին հաշմանդամություն ունեցող անձանց հարցերով զբաղ-
վող հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչների մասնակցության 
կարգը սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական 
հարցերի նախարարը: 
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(5.3-րդ կետը լրաց. 06.12.12 N 1633-Ն) 
6. Հաշմանդամ ճանաչված 18 տարին լրացած անձին տրվում է հաշմանդամութ-

յան խումբ (1-ին, 2-րդ կամ 3-րդ), իսկ մինչև 18 տարեկան երեխաներին՝ «հաշմանդամ 
երեխա» կարգավիճակ: Օրենքով սահմանված տարիքային կենսաթոշակի իրավունք 
տվող տարիքը լրացած, ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետության կառավարութ-
յան կողմից սահմանված բժշկասոցիալական փորձաքննության ժամանակ օգտա-
գործվող դասակարգիչներին և հաշմանդամության խմբերի սահմանման չափանիշնե-
րին համապատասխան՝ վերականգնման ոչ ենթակա կենսագործունեության սահմա-
նափակում ունեցող անձանց հաշմանդամության խմբերը սահմանվում են անժամկետ: 

7. Անձը կամ նրա լիազորած անձը կամ նրա օրինական ներկայացուցիչը (այսու-
հետ` ներկայացուցիչ), ինչպես նաև բժշկասոցիալական փորձաքննության ոլորտում ի-
րավասու պետական մարմինը, կարող են բժշկասոցիալական փորձաքննության աշ-
խատանքներում որպես խորհրդատու ներգրավել համապատասխան մասնագետի: 

8. Բժշկասոցիալական փորձաքննության ոլորտում իրավասու պետական մար-
մինը պարտավոր է անձին կամ նրա ներկայացուցչին նրանց պահանջով ծանոթացնել 
բժշկասոցիալական փորձաքննության իրականացման կարգին: 

 
II. ԱՆՁԻՆ ԲԺՇԿԱՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ՈՒՂԵԳՐԵԼԸ 
9. Հիվանդության, վնասվածքի կամ խեղման հետևանքով օրգանիզմի ֆունկ-

ցիաների կայուն խանգարման առկայության դեպքում համապատասխան բուժում 
կամ սպասարկում իրականացրած բժշկական կազմակերպությունն անհրաժեշտ ախ-
տորոշիչ, բուժական և վերականգնողական միջոցառումների իրականացումից հետո, 
իսկ տևական բուժում պահանջող հիվանդությունների ժամանակ` նաև բուժման ըն-
թացքում, սակայն ոչ վաղ, քան բուժման սկզբից 3 ամիս հետո (բացառությամբ Հա-
յաստանի Հանրապետության առողջապահության և Հայաստանի Հանրապետության 
աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարների հաստատած` վերականգնման 
հեռանկարի բացակայություն ունեցող հիվանդությունների ցանկի) անձին ուղեգրում է 
բժշկասոցիալական փորձաքննության: Բժշկական կազմակերպության ուղեգրում 
նշվում են քննվող անձի ախտորոշումը, կիրառված բուժական վերականգնողական 
միջոցառումների արդյունքները` մանրամասն ներկայացնելով բոլոր օրգան-համա-
կարգերի մասին տվյալները, նշելով ֆունկցիայի խանգարման տեսակը և աստիճանը: 

(9-րդ կետը խմբ. 06.12.12 N 1633-Ն) 
9.1. Բժշկական կազմակերպության ուղեգիրը և դրան կից բժշկական փաս-

տաթղթերը լրացվում են հայերենով և պետք է ունենան առնվազն հետևյալ վավերա-
պայմանները` 

1) փաստաթուղթը տալու օրը, ամիսը, տարեթիվը, հերթական համարը. 
2) անձի անունը, հայրանունը, ազգանունը. 
3) բժշկական կազմակերպության լրիվ անվանումը. 
4) անձի բուժման ժամանակահատվածի սկիզբը և վերջը. 
5) առողջական վիճակի խաթարումը նկարագրող տեղեկատվություն. 
6) փաստաթուղթը տրամադրելու հիմքերը. 
7) փաստաթուղթն ստորագրած պաշտոնատար անձի պաշտոնը, անունը և ազ-

գանունը, բժշկական կազմակերպության դրոշմակնիքը: 
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(9.1-ին կետը լրաց. 06.12.12 N 1633-Ն) 
 
III. ԲԺՇԿԱՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆԵԼԸ 
(վերնագիրը խմբ. 06.12.12 N 1633-Ն) 
10. Բժշկասոցիալական փորձաքննությունն իրականացնում է փորձաքննվողի 

հաշվառման կամ փաստացի բնակության վայրն սպասարկող հանձնաժողովը: 
Տվյալ հանձնաժողովի կողմից փորձաքննություն իրականացնելու անհնարի-

նության դեպքում (հանձնաժողովի անդամների արձակուրդում գտնվելը, ժամանակա-
վոր անաշխատունակ լինելը, հանձնաժողովի կազմի դեմ բացարկ հայտնելը և նմա-
նատիպ այլ իրավիճակներ)` գործակալության պետի հանձնարարությամբ բժշկասո-
ցիալական փորձաքննությունն իրականացվում է այլ հանձնաժողովի կողմից: Անձի 
բժշկասոցիալական փորձաքննությունն իրականացվում է հանձնաժողովի նախագա-
հին ներկայացված` անձի կամ նրա ներկայացուցչի գրավոր դիմումի հիման վրա` ներ-
կայացնելով անձի անձնագիրը: Եթե դիմումատուն ներկայացուցիչն է, ապա ներկա-
յացնում է նաև իր անձնագիրը: Մինչև 16 տարեկան երեխաների համար ներկայաց-
վում է ծննդյան վկայականը, ծնողներից մեկի կամ խնամակալի (հոգաբարձուի) անձ-
նագիրը, իսկ 16-18 տարեկան երեխաները դիմումը գրում են անձամբ` ներկայացնելով 
անձը հաստատող փաստաթուղթ: Բժշկասոցիալական փորձաքննության դիմումին 
կցվում են հիվանդության, վնասվածքի, խեղման հետևանքով օրգանիզմի կայուն 
ֆունկցիաների խանգարումով պայմանավորված առողջության խաթարումը հաստա-
տող բժշկական փաստաթղթերը, իսկ առաջին անգամ դիմելու դեպքում` նաև սույն 
կարգի 9-րդ կետով սահմանված կարգով տրված ուղեգիրը: Հաշվառում չունեցող ան-
ձինք կարող են ենթարկվել բժշկասոցիալական փորձաքննության` ներկայացնելով 
տեղեկանք փաստացի բնակության վայրից: Օտարերկրյա պետության քաղաքացինե-
րը Հայաստանի Հանրապետությունում կարող են անցնել բժշկասոցիալական փոր-
ձաքննություն, եթե տվյալ պետության հետ Հայաստանի Հանրապետությունն ունի 
համապատասխան միջպետական պայմանագիր:  

(10-րդ կետը լրաց. 06.12.12 N 1633-Ն) 
11. Եթե անձը, ելնելով առողջական վիճակից, չի կարող ներկայանալ փորձաքն-

նության անցկացման վայր և դրա մասին նշել է դիմումում, ապա հանձնաժողովը 
բժշկասոցիալական փորձաքննությունը կարող է իրականացնել անձի գտնվելու վայ-
րում (բնակության վայր կամ հիվանդանոց): Եթե հաշմանդամը բուժման նպատակով 
գտնվում է Հայաստանի Հանրապետությունից դուրս, ապա նրա բժշկասոցիալական 
փորձաքննությունը, հաշմանդամի կամ նրա ներկայացուցչի դիմումի համաձայն, իրա-
կանացվում է հեռակա` բժշկասոցիալական փորձաքննության նախկին փաստաթղթե-
րի և այն բժշկական կազմակերպության տված փաստաթղթերի հիման վրա, որտեղ 
հաշմանդամը գտնվում է բուժման մեջ:  

11.1. Հեռակա փորձաքննությունն իրականացվում է, եթե հաշմանդամություն ու-
նեցող անձն իր նախորդ բժշկասոցիալական փորձաքննությունն անցել է իր մշտական 
բնակության վայրում: 

(11.1-ին կետը լրաց. 20.06.13 N 641-Ն) 
11.2. Հեռակա փորձաքննության արդյունքում հաշմանդամությունն անժամկետ 

չի սահմանվում: 
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(11.2-րդ կետը լրաց. 20.06.13 N 641-Ն) 
12. Հանձնաժողովի նախագահը, ուսումնասիրելով ներկայացված դիմումն ու 

համապատասխան փաստաթղթերը և հավաստիանալով փաստաթղթերի լիարժե-
քության մեջ, հարուցում է վարչական վարույթ` անձին կամ նրա ներկայացուցչին 
պատշաճ ձևով ծանուցելով փորձաքննության օրվա, վայրի և ժամի մասին: Հանձնա-
ժողովի նախագահը նշանակված փորձաքննության օրը հարուցված վարչական վա-
րույթ բժշկասոցիալական փորձաքննության գործը` բոլոր փաստաթղթերով ներկա-
յացնում է հանձնաժողովի անդամներին: Հանձնաժողովը զննում է անձին (բացառութ-
յամբ հեռակա փորձաքննության դեպքերի), ձևակերպում փորձաքննական ախտորո-
շումը, գնահատում նրա կենսագործունեության սահմանափակման աստիճանը, 
քննարկում ստացված արդյունքները և դրանց հիման վրա ընդունում որոշում: Հայաս-
տանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարի սահ-
մանած` համալիր (ինտեգրված) սոցիալական ծառայությունների տարածքային կենտ-
րոնի առկայության դեպքում անձը դիմումը ներկայացնում է տվյալ կենտրոնի ընդու-
նարան: 

(12-րդ կետը փոփ., լրաց. 20.06.13 N 641-Ն) 
13. Հանձնաժողովի նախագահը (ստորաբաժանման ղեկավարը) փորձաքննութ-

յուն անցած անձի կամ նրա ներկայացուցչի ներկայությամբ հրապարակում է փոր-
ձաքննական որոշումն անձին հաշմանդամ ճանաչելու կամ չճանաչելու կամ ժամանա-
կավոր անաշխատունակության ժամկետը երկարաձգելու կամ անձի միայն մասնագի-
տական աշխատունակության կորստի աստիճանը (տոկոսներով) սահմանելու վերա-
բերյալ: 

Անձին հաշմանդամ ճանաչելու դեպքում հանձնաժողովի կողմից եռօրյա ժամկե-
տում կազմվում է անձի վերականգնողական անհատական ծրագիր, որը հաստատում 
է հանձնաժողովի նախագահը: Վերականգնողական անհատական ծրագիրն անձի 
բժշկասոցիալական փորձաքննական որոշման հետ միասին` օրենքով սահմանված 
կարգով հանձնվում է նրան կամ նրա ներկայացուցչին: Փորձաքննվող անձի կամ նրա 
ներկայացուցչի գրավոր պահանջի դեպքում տրվում է նաև վարչական ակտի պատճե-
նը:  

Անձի վերականգնողական անհատական ծրագիրը եռօրյա ժամկետում ուղարկ-
վում է նաև Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի 
նախարարի սահմանած` համալիր (ինտեգրված) սոցիալական ծառայությունների տա-
րածքային կենտրոններ: 

Անձին հաշմանդամ չճանաչելու կամ միայն մասնագիտական աշխատունակութ-
յան կորստի աստիճանը սահմանելու դեպքում անձի վերաբերյալ կայացված վարչա-
կան ակտը (բժշկասոցիալական փորձաքննական որոշումը) եռօրյա ժամկետում 
հանձնվում է փորձաքննվող անձին կամ նրա ներկայացուցչին: 

Անձի ժամանակավոր անաշխատունակության ժամկետը երկարաձգելու վերա-
բերյալ որոշում ընդունելուց հետո հանձնաժողովի նախագահը ժամանակավոր անաշ-
խատունակության թերթիկում կատարում է գրառում` նշելով դիմումի մուտքագրման 
ամսաթիվը: 

Բժշկասոցիալական փորձաքննական որոշման մասին հանձնաժողովը ծանու-
ցում է ուղարկում անձին սպասարկող բժշկական կազմակերպություն: 
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Հաշմանդամություն ունեցող անձի վերականգնողական անհատական ծրագրի, 
կենսաթոշակ նշանակելու իրավասություն ունեցող մարմիններ ուղարկվող բժշկասո-
ցիալական փորձաքննական որոշման քաղվածքի, անձին տրվող բժշկասոցիալական 
փորձաքննական որոշման, նրա հաշվառման վայրի կենսաթոշակ նշանակող ստորա-
բաժանում և սպասարկող բժշկական կազմակերպություն ուղարկվող բժշկասոցիալա-
կան փորձաքննական որոշման մասին ծանուցման ձևերը հաստատում է Հայաստանի 
Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարը:  

(13-րդ կետը խմբ. 06.12.12 N 1633-Ն) 
14. Փորձաքննական որոշման քաղվածքը կամ ծանուցումը մեկշաբաթյա ժամկե-

տում ուղարկվում է անձի հաշվառման վայրի կենսաթոշակ նշանակող ստորաբաժա-
նում կամ փաստացի բնակության վայրն սպասարկող կենսաթոշակ նշանակելու իրա-
վասություն ունեցող մարմին: 

(14-րդ կետը լրաց. 06.12.12 N 1633-Ն) 
15. Հաշմանդամության սահմանման սկիզբ է համարվում հանձնաժողովում ան-

ձի կամ նրա ներկայացուցչի գրավոր դիմումի մուտքագրման օրը: Փորձաքննական ո-
րոշումն ուժի մեջ է մտնում բժշկասոցիալական փորձաքննություն անցած անձի կամ 
նրա ներկայացուցչի կողմից որոշումն ստանալու հաջորդ օրվանից: 

Անձը համարվում է հաշմանդամ մինչև բժշկասոցիալական փորձաքննական ո-
րոշման մեջ նշված ժամկետին հաջորդող ամսվա 1-ը:  

16. Հանձնաժողովները մասնագիտական հարցերում կողմնորոշվելիս դժվարա-
նալու դեպքում համապատասխան վարչական վարույթի վերաբերյալ գործը գրավոր 
հիմնավորմամբ 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում փորձաքննական խորհրդատ-
վության նպատակով ներկայացնում են գործակալություն: Գործակալության վերա-
փորձաքննության բաժնի կողմից ոչ ուշ, քան 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում 
տրվում է համապատասխան փորձաքննական խորհրդատվություն, որից հետո վար-
չական վարույթի վերաբերյալ գործը խորհրդատվական թերթիկի հետ միասին վերա-
դարձվում է հանձնաժողով:  

(16-րդ կետը խմբ. 06.12.12 N 1633-Ն) 
17. Հանձնաժողովը բժշկասոցիալական փորձաքննական որոշումն ընդունում է 

բոլոր անդամների համաձայնությամբ: Եթե հանձնաժողովի նախագահը կամ անդամ-
ներից որևէ մեկը համաձայն չէ փորձաքննական որոշման հետ, ապա գրավոր ձևա-
կերպում է իր անհամաձայնությունը` նշելով հիմքերը, որը կցվում է վարչական վարույ-
թի վերաբերյալ գործին, և այն եռօրյա ժամկետում ներկայացվում է գործակալության 
պետին: Գործակալության պետը հանձնաժողովից ստացված վարչական վարույթի 
գործի քննությունը հանձնարարում է վերափորձաքննության բաժնին, որը տվյալ վար-
չական գործով իրականացնում է փորձաքննություն` սույն կարգի 10-13-րդ կետերով 
սահմանված կարգով, և ընդունում է որոշում:(նախադասությունը հանվել է 06.12.12 N 
1633-Ն) 

(17-րդ կետը խմբ., փոփ. 06.12.12 N 1633-Ն) 
18. Ախտորոշման ճշտման, հետազոտման հատուկ մեթոդների կիրառում պա-

հանջող դեպքերում, ինչպես նաև անհրաժեշտ տեղեկություններ ստանալու համար 
հանձնաժողովը կազմում է լրացուցիչ հետազոտման ծրագիր, որը հաստատում է 
հանձնաժողովի նախագահը և դրա մասին տեղեկացնում անձին կամ նրա ներկայա-
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ցուցչին: Այդ դեպքում հանձնաժողովի նախագահի կողմից անձին տրվում է ուղեգիր, 
որում նշվում է բժշկական կազմակերպության անվանումը և կցվում է հետազոտման 
ծրագիրը: Լրացուցիչ հետազոտման ծրագրով նախատեսված տվյալներն անձի կող-
մից ներկայացվելուց հետո, ոչ ուշ, քան 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում հանձնա-
ժողովն ընդունում է փորձաքննական որոշում: Սույն կետով նշված դրույթը տարած-
վում է նաև գործակալության վերափորձաքննության բաժնի վրա: 

(18-րդ կետը փոփ. 06.12.12 N 1633-Ն) 
19. Սույն կարգի 18-րդ կետով նշված դեպքերում հանձնաժողովը կամ վերափոր-

ձաքննության բաժնի, օրենքով սահմանված կարգով և ժամկետներում, վարույթը կա-
սեցնում է: 

(19-րդ կետը փոփ. 06.12.12 N 1633-Ն) 
20. Հաշմանդամության առաջացման պատճառները սահմանվում են օրենքով:  
21. Երբ բժշկական կամ ռազմաբժշկական փաստաթղթերում առկա չեն պատ-

ճառական կապը հաստատող փաստեր կամ բացակայում են հաշմանդամության ա-
ռաջացման պատճառի մասին տվյալներ, հաշմանդամության առաջացման պատճառը 
սահմանվում է ընդհանուր հիվանդությամբ:  

22. Երբ հաշմանդամության պատճառները մեկից ավելի են, ապա որոշման մեջ 
հաշմանդամության պատճառական կապը նշվում է անձի ընտրությամբ: Հաշմանդա-
մության նոր պատճառի վերաբերյալ դիմումի և համապատասխան փաստաթղթերի 
առկայության դեպքում` պատճառական կապը փոփոխվում է բժշկասոցիալական վե-
րափորձաքննությամբ: Եթե վերափորձաքննության ժամանակ այլ հիմքով որոշվում է 
ավելի ծանր հաշմանդամության խումբ, ապա նախկին պատճառական կապը կարող 
է պահպանվել, եթե փորձաքննության պահին առկա է տվյալ պատճառական կապով 
որևիցե աստիճանի կենսագործունեության սահմանափակում: 

23. Անձի բժշկասոցիալական փորձաքննական վարչական վարույթի վերաբեր-
յալ գործերի վարումը և հաշվառումը կատարվում է Հայաստանի Հանրապետության 
աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարի կողմից սահմանված կարգով: 

24. (կետն ուժը կորցրել է 06.12.12 N 1633-Ն) 
25. Փորձաքննական որոշումն ընդունվում է բժշկասոցիալական փորձաքննութ-

յան ոլորտում իրավասու պետական մարմին դիմումը (բողոքը) մուտքագրվելու օրվա-
նից ոչ ուշ, քան 30 օրվա ընթացքում:  

 
IV. ԲԺՇԿԱՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՓՈՐՁԱՔՆՆԱԿԱՆ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՎԱՐՈՒՅԹԻ 

ԿԱՍԵՑՄԱՆ, ԿԱՐՃՄԱՆ ՀԻՄՔԵՐԸ ԵՎ ԿԱՐԳԸ 
26. Վարչական վարույթը բժշկասոցիալական փորձաքննության ոլորտում իրա-

վասու պետական մարմնի որոշմամբ կարող է կասեցվել մինչև 60 օր ժամկետով, եթե`  
ա) փորձաքննության օրվա, վայրի և ժամի մասին պատշաճ ձևով իրազեկված 

անձը չի ներկայացել փորձաքննության, և բժշկասոցիալական փորձաքննության ոլոր-
տում իրավասու պետական մարմին չի ներկայացվել հեռակա, տնային կամ հիվան-
դանոցային փորձաքննություն իրականացնելու հիմքեր. 

բ) սույն կարգի 18-րդ կետով նախատեսված դեպքերում. 
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գ) սույն կարգի 16-րդ կետով նախատեսված դեպքերում փորձաքննվող անձը 
սահմանված ժամկետում գործակալության համապատասխան ստորաբաժանման 
կողմից չի ստացել փորձաքննական խորհրդատվություն: 

Այդ ժամկետում կասեցման հիմքերի վերանալու դեպքում վարույթը վերսկսվում 
է: 

(26-րդ կետը լրաց. 20.06.13 N 641-Ն) 
27. Վարչական վարույթը կարճվում է, եթե` 
ա) դիմողը գրավոր ձևով հրաժարվում է դիմումից. 
բ) գոյություն ունի միևնույն անձի, միևնույն առարկայի վերաբերյալ և միևնույն 

հիմքերով ուժի մեջ մտած փորձաքննական որոշում կամ դատական ակտ. 
գ) դատարանի վարույթում է գտնվում բժշկասոցիալական փորձաքննության ո-

լորտում իրավասու պետական մարմնի և միևնույն անձի, միևնույն առարկայի վերա-
բերյալ, միևնույն հիմքերով գործ. 

դ) լրացել է վարույթի կասեցման օրենքով սահմանված 60-օրյա ժամկետը, և 
այդ ընթացքում չի վերացել վարչական վարույթի կասեցման հիմք հանդիսացած հան-
գամանքը: 

Բժշկասոցիալական փորձաքննության ոլորտում իրավասու պետական մարմինը 
վարչական վարույթի ժամկետը կասեցնելու կամ կարճելու վերաբերյալ որոշումն ըն-
դունելուց հետո եռօրյա ժամկետում այդ որոշումը պատշաճ ձևով ուղարկում է բժշկա-
սոցիալական փորձաքննություն անցնող անձին կամ նրա ներկայացուցչին: Վարչա-
կան վարույթը կարճելու մասին որոշումը կարող է բողոքարկվել վարչական կամ դա-
տական կարգով:  

(27-րդ կետը փոփ. 06.12.12 N 1633-Ն) 
28. Հանձնաժողովի կամ գործակալության կառուցվածքային ստորաբաժանման 

մասնագետի ինքնաբացարկ և բացարկ հայտնելու հիմքերը և կարգը սահմանվում է 
«Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» Հայաստանի Հան-
րապետության օրենքով: 

 
V. ՀԱՇՄԱՆԴԱՄԻ ՎԵՐԱՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆԸ 
29. Հաշմանդամ ճանաչված անձը կրկին անգամ բժշկասոցիալական փորձաքն-

նության (այսուհետ` վերափորձաքննություն) է ենթարկվում անձի կամ նրա ներկայա-
ցուցչի գրավոր դիմումի հիման վրա կամ բժշկասոցիալական փորձաքննության ոլոր-
տում իրավասու պետական մարմնի նախաձեռնությամբ: Անձի կամ նրա ներկայա-
ցուցչի գրավոր դիմումով վերափորձաքննությունն իրականացվում է հաշմանդամութ-
յան խմբի կամ «հաշմանդամ երեխա» կարգավիճակի համար սահմանված ժամկետը 
լրանալու, անձի առողջական վիճակը վատթարանալու կամ օրգանիզմի ֆունկցիայի 
վերականգնման, իսկ փորձաքննական որոշման համար հիմք հանդիսացող փաս-
տաթղթերում կեղծիք հայտնաբերվելու կամ հաշմանդամության խմբի որոշման սահ-
մանված կարգի խախտման դեպքերում նաև բժշկասոցիալական փորձաքննության ո-
լորտում իրավասու պետական մարմնի նախաձեռնությամբ: Վերափորձաքննություն 
կարող է իրականացվել նաև դատարանի որոշման կամ վճռի հիման վրա: Վերափոր-
ձաքննությունն իրականացվում է սույն կարգի 10-13-րդ կետերին համապատասխան: 

(29-րդ կետը լրաց. 06.12.12 N 1633-Ն) 
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VI. ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ԸՆԴՈՒՆԱԾ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԻ ՎԵՐԱՆԱՅՈՒՄԸ ՎԵՐԱ-
ԴԱՍՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԳՈՎ 

30. Հանձնաժողովի ընդունած որոշումները վերադասության կարգով կարող են 
վերանայվել` 

1) գործակալության պետի հանձնարարությամբ` վերափորձաքննության բաժնի 
կողմից. 

2) Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նա-
խարարի հանձնարարությամբ` Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սո-
ցիալական հարցերի նախարարության համապատասխան ստորաբաժանման կող-
մից: 

Հանձնաժողովների աշխատանքների մոնիթորինգը և հսկողական փորձաքն-
նություններն իրականացվում են Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սո-
ցիալական հարցերի նախարարի հաստատած կարգով:  

(30-րդ կետը խմբ. 06.12.12 N 1633-Ն) 
 
VII. ԲԺՇԿԱՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՓՈՐՁԱՔՆՆԱԿԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄԸ ԲՈՂՈՔԱՐԿԵԼԸ 
(վերնագիրը խմբ. 06.12.12 N 1633-Ն) 
31. Անձը կարող է հանձնաժողովի ընդունած փորձաքննական որոշումը վե-

ցամսյա ժամկետում բողոքարկել գործակալության պետին, որի հանձնարարությամբ 
անձը վերափորձաքննվում է վերափորձաքննության բաժնի կողմից: Վերափորձաքն-
նության արդյունքում համապատասխան ստորաբաժանումն ընդունում է որոշում: 

32. Գործակալության վերափորձաքննության բաժնի կողմից ընդունված որոշ-
ման հետ համաձայն չլինելու դեպքում անձը մեկամսյա ժամկետում կարող է այն բողո-
քարկել Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նա-
խարարություն: Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հար-
ցերի նախարարության համապատասխան ստորաբաժանումն ուսումնասիրում է փոր-
ձաքննված անձի բողոքը` ներառյալ բժշկասոցիալական փորձաքննական գործն ու 
դրան կից ներկայացված փաստաթղթերը, և տալիս է հետևյալ եզրակացություններից 
մեկը` 

ա) ուժի մեջ թողնել հանձնաժողովի կամ վերափորձաքննության բաժնի որոշու-
մը` հիմնավորմամբ, որ այն համապատասխանում է Հայաստանի Հանրապետությու-
նում գործող հաշմանդամության սահմանման չափորոշիչներին. 

բ) հանձնարարել հանձնաժողովին կամ վերափորձաքննության բաժնին կրկին 
քննել գործը և ընդունել որոշում: 

Սույն կետի «բ» ենթակետում նշված եզրակացությունը տալու դեպքում անձը վե-
րափորձաքննվում է տարածքային հանձնաժողովի կողմից` վերափորձաքննության 
բաժնի մասնագետի կամ մասնագետների մասնակցությամբ` Հայաստանի Հանրապե-
տության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության համապատաս-
խան ստորաբաժանման կողմից ներկայացված հիմնավորումների և առարկություննե-
րի շրջանակներում: 

33. Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի 
նախարարության համապատասխան ստորաբաժանման առարկությունների շրջա-
նակներում` հանձնաժողովի կողմից վերափորձաքննության արդյունքում ընդունված 
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նոր որոշման հետ համաձայն չլինելու դեպքում անձը կարող է որոշումն օրենքով սահ-
մանված ժամկետում բողոքարկել Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և 
սոցիալական հարցերի նախարարին: Անհրաժեշտության դեպքում` Հայաստանի Հան-
րապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարի և Հայաստանի 
Հանրապետության առողջապահության նախարարի համատեղ հրամանով կարող է 
ձևավորվել մասնագետների խումբ, որը գործի ուսումնասիրության արդյունքում տա-
լիս է փորձագիտական եզրակացություն: 

Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախա-
րարը, հիմք ընդունելով մասնագետների խմբի փորձագիտական եզրակացությունը, 
արձակում է հրաման: 

(գլուխը խմբ. 06.12.12 N 1633-Ն) 
(հավելվածը փոփ., լրաց., խմբ. 06.12.12 N 1633-Ն, լրաց., փոփ. 20.06.13 N 641-Ն) 
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ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 
Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ 

 
ԲԺՇԿԱՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ՉԱՓՈՐՈՇԻՉՆԵՐԸ 

ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 
13 հունիսի 2003 թվականի N 780-Ն 

 
(վերնագիրը լրաց. 31.05.12 N 684-Ն, խմբ. 06.12.12 N 1592-Ն) 

 
Համաձայն «Հայաստանի Հանրապետությունում հաշմանդամների սոցիալական 

պաշտպանության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 51-րդ հոդվածի՝ 
Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է. 

1. Սահմանել, որ բժշկասոցիալական փորձաքննության չափորոշիչները ներա-
ռում են` 

1) բժշկասոցիալական փորձաքննության ժամանակ օգտագործվող դասակար-
գիչները և հաշմանդամության խմբերի սահմանման չափանիշները.  

2) ախտաբանական վիճակները, որոնց դեպքում 2 տարի դիտման պայմաննե-
րում հաշմանդամությունը սահմանվում է անժամկետ, իսկ «հաշմանդամ երեխա» 
կարգավիճակը` մինչև 18 տարին լրանալը.  

3) ախտաբանական վիճակները, որոնց դեպքում 4 տարի դիտման պայմաննե-
րում հաշմանդամությունը սահմանվում է անժամկետ, իսկ «հաշմանդամ երեխա» 
կարգավիճակը` մինչև 18 տարին լրանալը: 

(1-ին կետը խմբ. 31.05.12 N 684-Ն, խմբ. 06.12.12 N 1592-Ն) 
1.1. Հաստատել բժշկասոցիալական փորձաքննության ժամանակ օգտագործվող 

դասակարգիչները, հաշմանդամության խմբերի սահմանման չափանիշները և ախ-
տաբանական վիճակները, որոնց դեպքում սահմանվում է անժամկետ հաշմանդա-
մություն` համաձայն NN 1, 2 և 3 հավելվածների: 

(1.1-ին կետը լրաց. 06.12.12 N 1592-Ն) 
1.2. Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի 

նախարարին` եռամսյա ժամկետում հաստատել բժշկասոցիալական փորձաքննության 
ժամանակ օգտագործվող չափորոշիչների կիրարկման` հաշմանդամության հանգեց-
նող հիվանդությունների և ախտաբանական վիճակների վերաբերյալ մեթոդական ու-
ղեցույց` այն համաձայնեցնելով Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության 
նախարարի հետ: 

(1.2-րդ կետը լրաց. 06.12.12 N 1592-Ն) 
2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հա-

ջորդող տասներորդ օրը: 
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Հավելված N 1 
ՀՀ կառավարության 2003 թվականի 

հունիսի 13-ի N 780-Ն որոշման 
 

ԲԺՇԿԱՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿ 
ՕԳՏԱԳՈՐԾՎՈՂ ԴԱՍԱԿԱՐԳԻՉՆԵՐԸ ԵՎ ՀԱՇՄԱՆԴԱՄՈՒԹՅԱՆ 

ԽՄԲԵՐԻ ՍԱՀՄԱՆՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԸ 
 
 I. ԲԺՇԿԱՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿ ՕԳՏԱԳՈՐԾՎՈՂ 

ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 
1. Բժշկասոցիալական փորձաքննության ժամանակ օգտագործվող հիմնական 

հասկացություններն են՝ 
ա) հաշմանդամություն՝ հիվանդություններով, վնասվածքներով կամ արատնե-

րով պայմանավորված օրգանիզմի ֆունկցիաների կայուն խանգարումների հետևան-
քով առաջացած սոցիալական անբավարարություն, որը հանգեցնում է անձի կենսա-
գործունեության սահմանափակման և սոցիալական պաշտպանության անհրաժեշ-
տության. 

բ) առողջություն՝ անձի ֆիզիկական, հոգեկան և սոցիալական լիակատար բա-
րեկեցիկ վիճակ (այլ ոչ միայն հիվանդության և ֆիզիկական արատների բացակայութ-
յուն). 

գ) առողջության խաթարում՝ անձի օրգանիզմի հոգեբանական, ֆիզիոլոգիա-
կան, անատոմիական կառուցվածքի և (կամ) ֆունկցիայի անոմալիայի, խանգարման, 
կորստի հետ կապված ֆիզիկական, հոգեկան, ֆիզիոլոգիական անբարեկեցություն. 

դ) կենսագործունեություն՝ անձի ինքնասպասարկման ապահովման ունակութ-
յուն, ինքնուրույն տեղաշարժվելու, կողմնորոշվելու, հաղորդակցվելու, սեփական վար-
քը հսկելու, ուսումնառության և աշխատանքային գործունեությամբ զբաղվելու (երե-
խաների համար՝ նաև խաղալու) կարողություն. 

ե) կենսագործունեության սահմանափակման աստիճան՝ անձի գործունեության 
նորմալ կարողություններից կամ հնարավորություններից շեղման աստիճան. 

զ) սոցիալական անբավարարություն՝ առողջության խաթարման սոցիալական 
հետևանք, որը հանգեցնում է անձի կենսագործունեության սահմանափակման և սո-
ցիալական պաշտպանության կամ օգնության անհրաժեշտության. 

է) սոցիալական օժանդակություն՝ կարճաժամկետ բնույթի միանգամյա կամ է-
պիզոդիկ միջոցառում՝ սոցիալական անբավարարության հատկանիշների բացակա-
յությամբ. 

ը) սոցիալական օգնություն՝ սոցիալական անբավարարության վերացմանը կամ 
նվազեցմանը նպաստող պարբերական և (կամ) կանոնավոր միջոցառումներ. 

թ) հաշմանդամի վերականգնում՝ բժշկական, հոգեբանական, մանկավարժա-
կան, սոցիալ-տնտեսական միջոցառումների համակարգ՝ ուղղված օրգանիզմի ֆունկ-
ցիաների կայուն խանգարումով առողջության խաթարմամբ պայմանավորված, կեն-
սագործունեության սահմանափակման վերացմանը կամ հնարավորության սահման-
ներում առավել լիակատար փոխհատուցմանը: Վերականգնման նպատակը հաշման-
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դամի սոցիալական վիճակի վերականգնումն է, սոցիալական հարմարեցումը և նյու-
թական անկախությունը. 

ժ) վերականգնողական կարողություն՝ անձի կենսաբանական, հոգեֆիզիոլո-
գիական և անհատական հատկանիշների, ինչպես նաև սոցիալ-միջավայրային գոր-
ծոնների համալիր, որը հնարավորություն է տալիս այս կամ այն չափով փոխհատուցել 
նրա կենսագործունեության սահմանափակումները և իրականացնել պահեստային 
(պոտենցիալ) հնարավորությունները. 

ժա) վերականգնողական կանխատեսում՝ վերականգնողական կարողության ի-
րականացման ենթադրվող հնարավորություն. 

ժբ) աշխատանքային, կենցաղային և հասարակական գործունեության հատուկ 
ստեղծված պայմաններ՝ առանձնահատուկ սանիտարահիգիենիկ, կազմակերպչա-
կան, տեխնիկական, տեխնոլոգիական, իրավական, տնտեսական, միկրոսոցիալա-
կան գործոններ, որոնք հաշամանդամին հնարավորություն են տալիս իրականացնել 
աշխատանքային, կենցաղային և հասարակական գործունեություն՝ նրա վերականգ-
նողական անհատական ծրագրին և կարողությանը համապատասխան. 

ժգ) մասնագիտություն՝ կրթության, ուսումնառության, հատուկ վերապատրաստ-
ման, աշխատանքային փորձի ճանապարհով ստացած հատուկ գիտելիքների, կարո-
ղությունների և հմտությունների համալիրը տիրապետող անձի աշխատանքային գոր-
ծունեության (զբաղմունքի) տեսակ, գիտելիքների և աշխատանքի որոշակի բնագա-
վառ: Հիմնական մասնագիտությունը համարվում է առավել բարձր որակավորմամբ 
կամ ավելի երկար ժամանակ կատարվող աշխատանքը. 

ժդ) որակավորում՝ կարգով, դասով, կոչումով և այլ որակավորման չափանիշնե-
րով որոշվող որոշակի մասնագիտությամբ, արհեստով կամ պաշտոնում պատրաստ-
վածության մակարդակ, վարպետության, աշխատանք կատարելու պիտանելության 
աստիճան: 

 
II. ԲԺՇԿԱՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿ ՕԳՏԱԳՈՐԾՎՈՂ 

ԴԱՍԱԿԱՐԳԻՉՆԵՐԸ 
2. Անձի օրգանիզմի հիմնական ֆունկցիաների խանգարումները դասակարգ-

վում են՝ 
ա) հոգեկան ֆունկցիաների խանգարում՝ ընկալման, հիշողության, մտածողութ-

յան, ինտելեկտի, բարձրագույն կեղևային ֆունկցիաների, հույզերի, կամքի, գիտակ-
ցության և առույգության, վարքի, հոգեշարժական ֆունկցիաների խանգարումներ. 

բ) լեզվական և խոսքի խանգարումներ՝ հոգեկան խանգարումներով չպայմանա-
վորված գրավոր և բանավոր, բերանացի ու ոչ բերանացի խոսքի խանգարումներ, 
ձայնագոյացման և խոսքի ձևի խանգարումներ՝ կակազում, դիզարթրիա և այլն. 

գ) զգայական ֆունկցիաների խանգարում՝ տեսողության, լսողության, հոտա-
ռության, շոշափելիքի, վեստիբուլյար ֆունկցիաների, հպման, ցավային, ջերմային ու 
այլ տեսակի զգացողությունների խանգարումներ և ցավային համախտանիշ. 

դ) հենաշարժական ֆունկցիաների խանգարումներ՝ գլխի, մարմնի, վերջույթնե-
րի շարժողական ֆունկցիաների, կանգուն կեցվածքի, շարժումների կոորդինացիայի 
խանգարումներ. 
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ե) ընդերային և նյութափոխանակության խանգարումներ՝ սնուցման խանգա-
րում (արյան շրջանառության, շնչառության, մարսողության, արտազատման, արյու-
նաստեղծման, էներգիայի և նյութափոխանակության, ներզատիչ գեղձերի, իմունիտե-
տի խանգարումներ). 

զ) ձևախեղումներ՝ դեմքի, գլխի, մարմնի, վերջույթների կառուցվածքային դե-
ֆորմացիա, արտահայտված արտաքին ձևախեղում, մարսողական, միզարձակման, 
շնչառական ուղիների ոչ նորմալ բացվածքներ, մարմնի չափսերի խանգարումներ՝ գի-
գանտիզմ, գաճաճություն, կախեքսիա, գերգիրություն։ 

(2-րդ կետը փոփ. 06.07.07 N 766-Ն) 
 
III. ԿԵՆՍԱԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՏԵՍԱԿՆԵՐԻ ԴԱՍԱԿԱՐ-

ԳՈՒՄԸ 
3. Կենսագործունեության հիմնական տեսակները դասակարգվում են՝ 
ա) ինքնասպասարկման ապահովման ունակություն՝ հիմնական ֆիզիոլոգիա-

կան պահանջմունքներն ինքնուրույն բավարարելու, ամենօրյա կենցաղային գործու-
նեություն և անձնական հիգիենա իրականացնելու ունակություն. 

բ) ինքնուրույն տեղաշարժվելու կարողություն՝ կենցաղային, հասարակական և 
մասնագիտական գործունեության իրականացման շրջանակներում տարածության 
մեջ ինքնուրույն տեղափոխվելու, խոչընդոտներ հաղթահարելու, քայլելու, վազելու, 
տեղաշարժվելու, մարմնի հավասարակշռությունը պահելու կարողություն. 

գ) ուսումնառության կարողություն՝ հանրակրթական, մասնագիտական և այլ 
գիտելիքների ընկալման ու վերարտադրության, սոցիալական, մշակութային, կենցա-
ղային հմտությունների և ունակությունների տիրապետման կարողություն. 

դ) աշխատանքային գործունեությամբ զբաղվելու կարողություն՝ աշխատանքի 
բովանդակության, ծավալի և կատարման պայմանների պահանջներին համապա-
տասխան գործունեության իրականացման կարողություն. 

ե) կողմնորոշվելու կարողություն՝ ժամանակի և տարածության մեջ կողմնորոշ-
վելու կարողություն. 

զ) հաղորդակցվելու կարողություն՝ տեղեկատվության ընկալման, վերամշակման 
և փոխանցման միջոցով մարդկանց միջև կապ հաստատելու ունակություն. 

է) սեփական վարքը հսկելու կարողություն՝ բարոյաէթիկական և սոցիալ-իրավա-
կան նորմերից ելնելով ինքնաճանաչման և համապատասխան վարքի դրսևորման 
կարողություն. 

ը) խաղալու կարողություն՝ խաղի ընդունակություն, որի շնորհիվ ի հայտ է գալիս 
արտաքին աշխարհի հետ երեխայի հաղորդակցվելու կարիքը, ձևավորվում և զարգանում 
են ինտելեկտուալ, ֆիզիկական, բարոյական ու կամային հատկանիշներ, աշխատանքա-
յին և այլ ունակությունների տարրեր (տարիքային նորմերին համապատասխան): 

 
IV. ՕՐԳԱՆԻԶՄԻ ՖՈՒՆԿՑԻԱՆԵՐԻ ԽԱՆԳԱՐՈՒՄՆԵՐԻ ԴԱՍԱԿԱՐԳՈՒՄՆ 

ԸՍՏ ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԱԾՈՒԹՅԱՆ ԱՍՏԻՃԱՆԻ 
4. Օրգանիզմի ֆունկցիաների կայուն խանգարումները բնութագրող տարբեր ո-

րակական և քանակական ցուցանիշների համալիր գնահատումը նախատեսում է ա-
ռավելապես խանգարման չորս աստիճան՝ 
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1-ին աստիճան՝ ֆունկցիայի աննշան խանգարումներ, 
2-րդ աստիճան՝ ֆունկցիայի չափավոր խանգարումներ, 
3-րդ աստիճան՝ ֆունկցիայի արտահայտված խանգարումներ, 
4-րդ աստիճան՝ ֆունկցիայի խիստ արտահայտված խանգարումներ։ 
 
V. ԿԵՆՍԱԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿՄԱՆ ԴԱՍԱԿԱՐԳՈՒՄՆ ԸՍՏ 

ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԱԾՈՒԹՅԱՆ ԱՍՏԻՃԱՆԻ 
5. Ինքնասպասարկման ապահովման ունակության սահմանափակումներն են՝ 
1-ին աստիճան՝ օժանդակ միջոցների օգտագործմամբ ինքնասպասարկման ա-

պահովման ունակություն. 
2-րդ աստիճան՝ օժանդակ միջոցների օգտագործմամբ և այլ անձանց մասնակի 

օգնությամբ ինքնասպասարկման ապահովման ունակություն. 
3-րդ աստիճան՝ ինքնասպասարկման ապահովման ունակության անկարողութ-

յուն և այլ անձանցից լիակատար կախվածություն։ 
6. Տեղաշարժվելու կարողության սահմանափակումներն են՝ 
1-ին աստիճան՝ ինքնուրույն տեղաշարժվելու կարողություն՝ առավել երկարատև 

ժամանակի ծախսումով, ընդհատումներով և տարածության կրճատմամբ, օժանդակ 
միջոցների օգտագործմամբ. 

2-րդ աստիճան՝ ինքնուրույն տեղաշարժվելու կարողություն՝ օժանդակ միջոցնե-
րի օգտագործմամբ և այլ անձանց մասնակի օգնությամբ. 

3-րդ աստիճան՝ ինքնուրույն տեղաշարժվելու անկարողություն և այլ անձանցից 
լիակատար կախվածություն: 

(6-րդ կետը փոփ. 18.08.05 N 1304-Ն) 
7. Ուսումնառության կարողության սահմանափակումներն են՝ 
1-ին աստիճան՝ նախադպրոցական, տարրական ընդհանուր, հիմնական ընդ-

հանուր, միջնակարգ (լրիվ) ընդհանուր, միջին մասնագիտական, բարձրագույն մաս-
նագիտական, հետբուհական մասնագիտական կրթության ձևերի ուսումնական հաս-
տատություններում ուսուցման գործընթացի հատուկ կանոնակարգի պայմաններում և 
(կամ) օժանդակ միջոցների օգտագործմամբ ուսումնառության կարողություն. 

2-րդ աստիճան՝ միայն հատուկ ուսումնական հաստատություններում կամ հա-
տուկ ծրագրերով օժանդակ միջոցների օգտագործմամբ և (կամ) այլ անձանց օգնութ-
յամբ (բացի ուսուցանող անձնակազմից) ուսումնառության կարողություն. 

3-րդ աստիճան՝ ուսումնառության անկարողություն: 
8. Կողմնորոշվելու կարողության սահմանափակումներն են՝ 
1-ին աստիճան՝ օժանդակ միջոցների օգտագործման պայմաններում կողմնո-

րոշվելու կարողություն. 
2-րդ աստիճան՝ այլ անձանց օգնությամբ կողմնորոշվելու կարողություն. 
3-րդ աստիճան՝ կողմնորոշվելու անկարողություն: 
9. Հաղորդակցվելու կարողության սահմանափակումներն են՝ 
1-ին աստիճան՝ տեղեկատվության ստացման, յուրացման և հաղորդման արա-

գության դանդաղեցմամբ, ծավալի փոքրացմամբ, օժանդակ միջոցների օգտագործ-
մամբ հաղորդակցվելու կարողություն. 
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2-րդ աստիճան՝ օժանդակ միջոցների և այլ անձանց օգնությամբ հաղորդակց-
վելու կարողություն. 

3-րդ աստիճան՝ հաղորդակցվելու անկարողություն: 
10. Սեփական վարքը հսկելու կարողության սահմանափակումներն են՝ 
1-ին աստիճան՝ սեփական վարքն ինքնուրույն հսկելու կարողության ժամանա-

կավոր, պարբերական նվազում. 
2-րդ աստիճան՝ սեփական վարքը հսկելու կարողության մշտական մասնակի 

նվազում, որը պայմանավորում է կողմնակի անձանց կողմից օգնության անհրաժեշ-
տությունը. 

3-րդ աստիճան՝ սեփական վարքը հսկելու լիովին անկարողություն և կողմնակի 
հսկողության անհրաժեշտություն: 

11. Աշխատանքային գործունեությամբ զբաղվելու կարողության սահմանափա-
կումներն են՝ 

1-ին աստիճան՝ սովորական աշխատանքային պայմաններում որակավորման ի-
ջեցման կամ արտադրական գործունեության ծավալի նվազեցմամբ աշխատանքային 
գործունեությամբ զբաղվելու կարողություն, սեփական մասնագիտությամբ աշխա-
տանք կատարելու անհնարինություն. 

2-րդ աստիճան՝ հատուկ ստեղծված պայմաններում օժանդակ միջոցների և 
(կամ) հատուկ սարքավորված աշխատատեղերի օգտագործմամբ, այլ անձանց օգ-
նությամբ աշխատանքային գործունեությամբ զբաղվելու կարողություն. 

3-րդ աստիճան՝ աշխատանքային գործունեությամբ զբաղվելու անկարողություն, 
անհնարինություն կամ հակացուցվածություն: 

12. Խաղալու կարողության սահմանափակում՝ տարիքային նորմերին համապա-
տասխան: 

13. Կենսագործունեության առանձին տեսակների սահմանափակումների աստի-
ճանը կարող է մեծանալ օրգանիզմի տարբեր ֆունկցիաների խանգարմանը զուգա-
հեռ, եթե դրանք մեկը մյուսին ծանրացնում կամ խորացնում են, հատկապես, իրենց 
փոխհատուցման անհնարինության դեպքում։ 

(13-րդ կետը լրաց. 06.12.12 N 1592-Ն) 
14. Անբարենպաստ կամ կասկածելի (անբարենպաստ հակումով) կլինիկական և 

վերականգնողական կանխատեսումների առկայությունը (անգամ օրգանիզմի ժամա-
նակավոր պահպանված ֆունկցիաների ու կենսագործունեության վիճակի դեպքում) 
հիմք է հանդիսանում հաշմանդամության որոշման կամ դրա ծանրության աստիճանի 
գնահատման փոփոխման համար:  

 
VI. ԿԵՆՍԱԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՏԵՍԱԿՆԵՐԻ ԴԱՍԱԿԱՐԳՈՒ-

ՄԸ ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ՄՈՏ 
15. Կենսագործունեության հիմնական տեսակները երեխաների մոտ դասա-

կարգվում են՝ 
ա) ինքնասպասարկման ապահովման ունակություն՝ հիմնական ֆիզիոլոգիա-

կան պահանջմունքները (սննդի ընդունման, ֆիզիոլոգիական արտաթորման, հագն-
վելու, հանվելու) ինքնուրույն բավարարելու, ամենօրյա կենցաղային գործունեություն և 
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անձնական հիգիենա իրականացնելու ունակություն (տարիքային նորմերին համա-
պատասխան). 

բ) տեղաշարժվելու կարողություն՝ տարածության մեջ ինքնուրույն տեղափոխվե-
լու, խոչընդոտները հաղթահարելու, մարմնի հավասարակշռությունը պահպանելու 
կարողություն խաղի, կենցաղային գործունեության շրջանակներում (տարիքային նոր-
մերին համապատասխան). 

գ) ուսումնառության կարողություն՝ գիտելիքների ընկալման և վերարտադրութ-
յան, սոցիալական, մշակութային, կենցաղային հմտությունների տիրապետման, հան-
րակրթական և մասնագիտական գիտելիքների ձեռքբերման կարողություն՝ հետագա-
յում աշխատանքային գործունեությանը մասնակցելու համար (տարիքային նորմերին 
համապատասխան). 

դ) խաղալու կարողություն՝ խաղի ընդունակություն, որի շնորհիվ դրսևորվում է 
երեխայի՝ աշխարհի հետ շփվելու պահանջը, զարգանում և ձևավորվում են երեխայի 
անձի մտավոր, կամային ու բարոյական արժանիքները, աշխատանքային հմտության 
տարրերը (տարիքային նորմերին համապատասխան). 

ե) կողմնորոշվելու կարողություն՝ ժամանակի և տարածության մեջ կողմնորոշ-
վելու, շրջակա աշխարհի առարկաների և երևույթների արտացոլման կարողություն 
(տարիքային նորմերին համապատասխան). 

զ) հաղորդակցվելու կարողություն՝ տեղեկատվության ընկալման, վերամշակման 
ու փոխանցման միջոցով մարդկանց միջև կապ հաստատելու և զարգացնելու կարո-
ղություն (տարիքային նորմերին համապատասխան). 

է) սեփական վարքը հսկելու կարողություն՝ ինքնաճանաչման, սոցիալ-իրավա-
կան և բարոյաէթիկական նորմերից ելնելով՝ համապատասխան վարքի դրսևորման 
կարողություն (տարիքային նորմերին համապատասխան)։ 

 
VII. ԿԵՆՍԱԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԻ 

ԳՆԱՀԱՏՈՒՄԸ ԵՐԵԽԱՅԻ ՄՈՏ 
16. Երեխաների մոտ կենսագործունեության սահմանափակման գնահատման 

հիմք են հանդիսանում՝ 
ա) կենսագործունեության սահմանափակման հանգեցնող օրգանիզմի ֆունկ-

ցիաների խանգարման ձևի և աստիճանի որոշումը, 
բ) կենսագործունեության սահմանափակման աստիճանի և տեսակի որոշումը, 
գ) վերականգնողական ներուժի և կանխատեսման որոշումը: 
17. Կենսագործունեությունը սահմանափակող ֆունկցիաների հիմնական խան-

գարումներն են՝ 
ա) հոգեկան ֆունկցիաների խանգարում՝ ընկալման, ուշադրության, հիշողութ-

յան, մտածելակերպի, խոսքի, հույզերի, կամքի, գիտակցության խանգարումներ. 
բ) զգայական ֆունկցիաների խանգարում՝ տեսողության, լսողության, հոտա-

ռության, շոշափելիքի և այլ խանգարումներ. 
գ) հենաշարժական ֆունկցիաների խանգարում. 
դ) արյան շրջանառության, շնչառական, մարսողական, արտաթորման, էներ-

գիայի և նյութափոխանակության, ներքին սեկրեցիայի և այլ ֆունկցիաների խանգա-
րումներ. 
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ե) ձևախեղումներ` դեմքի, գլխի, մարմնի, վերջույթների կառուցվածքային դե-
ֆորմացիա, արտահայտված արտաքին ձևախեղում, մարսողական, միզարձակման, 
շնչառական ուղիների ոչ նորմալ բացվածքներ, մարմնի չափսերի խանգարումներ` գի-
գանտիզմ, գաճաճություն, կախեքսիա, գերգիրություն: 

(17-րդ կետը լրաց. 06.07.07 N 766-Ն) 
 
VIII. ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ՄՈՏ ՕՐԳԱՆԻԶՄԻ ՖՈՒՆԿՑԻԱՆԵՐԻ ԽԱՆԳԱՐՈՒՄ-

ՆԵՐԻ ԴԱՍԱԿԱՐԳՈՒՄՆ ԸՍՏ ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԱԾՈՒԹՅԱՆ ԱՍՏԻՃԱՆԻ 
18. Օրգանիզմի ֆունկցիաների կայուն խանգարումները բնութագրող տարբեր 

որակական և քանակական ցուցանիշների համալիր գնահատումը նախատեսում է 
խանգարումների չորս աստիճան՝ 

1-ին աստիճան՝ ֆունկցիայի աննշան խանգարումներ, 
2-րդ աստիճան՝ ֆունկցիայի չափավոր խանգարումներ, 
3-րդ աստիճան՝ ֆունկցիայի արտահայտված խանգարումներ, 
4-րդ աստիճան՝ ֆունկցիայի խիստ արտահայտված խանգարումներ։ 
 
IX. ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ՄՈՏ ԿԵՆՍԱԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿՈՒՄ-

ՆԵՐԻ ԴԱՍԱԿԱՐԳՈՒՄՆ ԸՍՏ ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԱԾՈՒԹՅԱՆ ԱՍՏԻՃԱՆԻ 
(վերնագիրը լրաց. 31.05.12 N 684-Ն) 
19. Ինքնասպասարկման ապահովման ունակության սահմանափակումներն են՝ 
1-ին աստիճան՝ օժանդակ միջոցների օգտագործմամբ ինքնասպասարկման ա-

պահովման ունակություն (տարիքային նորմերին համապատասխան).  
2-րդ աստիճան՝ օժանդակ միջոցների օգտագործմամբ և (կամ) այլ անձանց օգ-

նությամբ ինքնասպասարկման ապահովման ունակություն (տարիքային նորմերին 
համապատասխան). 

3-րդ աստիճան՝ ինքնասպասարկման ապահովման անկարողություն և այլ ան-
ձանցից լիակատար կախվածություն (տարիքային նորմերին համապատասխան): 

20. Տեղաշարժվելու կարողության սահմանափակումներն են՝ 
1-ին աստիճան՝ ինքնուրույն տեղաշարժվելու կարողություն՝ ընդհատումներով, 

տարածության կրճատմամբ, ավելի երկարատև ժամանակի ծախսումով (տարիքային 
նորմերին համապատասխան). 

2-րդ աստիճան՝ ինքնուրույն տեղաշարժվելու կարողություն օժանդակ միջոցնե-
րի օգտագործմամբ և (կամ) այլ անձանց օգնությամբ (տարիքային նորմերին համա-
պատասխան). 

3-րդ աստիճան՝ ինքնուրույն տեղաշարժվելու անկարողություն և այլ անձանցից 
լիարժեք կախվածություն (տարիքային նորմերին համապատասխան): 

21. Ուսումնառության կարողության սահմանափակումներն են՝ 
1-ին աստիճան՝ ընդհանուր տիպի ուսումնական հաստատություններում ուսուց-

ման գործընթացի հատուկ կանոնակարգի պահպանման պայմաններում (տարիքային 
նորմերին համապատասխան) և (կամ) օժանդակ միջոցների օգտագործմամբ, այլ ան-
ձանց օգնությամբ (բացի ուսուցանող անձնակազմից) ուսումնառության կարողություն. 
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2-րդ աստիճան՝ միայն հատուկ ուսումնական հաստատություններում կամ հա-
տուկ ծրագրերով տնային պայմաններում ուսումնառության կարողություն (տարիքա-
յին նորմերին համապատասխան). 

3-րդ աստիճան՝ ուսումնառության անկարողություն (տարիքային նորմերին հա-
մապատասխան)։ 

22. Խաղալու կարողության սահմանափակումներն են՝ 
1-ին աստիճան՝ խաղին ինքնուրույն մասնակցության դժվարություններ՝ ավելի 

երկարատև ժամանակի ծախսում՝ ընդհատումներով, ծավալի կրճատմամբ (տարիքա-
յին նորմերին համապատասխան). 

2-րդ աստիճան՝ օժանդակ միջոցների օգտագործմամբ և (կամ) այլ անձանց օգ-
նությամբ խաղալու կարողություն (տարիքային նորմերին համապատասխան). 

3-րդ աստիճան՝ խաղալու անկարողություն (տարիքային նորմերին համապա-
տասխան): 

23. Կողմնորոշվելու կարողության սահմանափակումներն են՝ 
1-ին աստիճան՝ օժանդակ միջոցների օգտագործմամբ կողմնորոշվելու կարո-

ղություն (տարիքային նորմերին համապատասխան). 
2-րդ աստիճան՝ այլ անձանց օգնությամբ կողմնորոշվելու կարողություն (տարի-

քային նորմերին համապատասխան). 
3-րդ աստիճան՝ կողմնորոշվելու անկարողություն (տարիքային նորմերին համա-

պատասխան)։ 
24. Հաղորդակցվելու կարողության սահմանափակումներն են՝ 
1-ին աստիճան՝ տեղեկատվության ստացման, յուրացման և հաղորդման արա-

գության դանդաղեցմամբ, ծավալի փոքրացմամբ հաղորդակցվելու կարողություն. 
2-րդ աստիճան՝ օժանդակ միջոցների և (կամ) այլ անձանց օգնությամբ հաղոր-

դակցվելու կարողություն (տարիքային նորմերին համապատասխան). 
3-րդ աստիճան՝ հաղորդակցվելու անկարողություն (տարիքային նորմերին հա-

մապատասխան)։ 
25. Սեփական վարքը հսկելու կարողության սահմանափակումներն են՝ 
1-ին աստիճան՝ սեփական վարքն ինքնուրույն հսկելու կարողության մասնակի 

նվազում (տարիքային նորմերին համապատասխան). 
2-րդ աստիճան՝ միայն կողմնակի անձանց օգնությամբ սեփական վարքը մաս-

նակի կամ լիովին հսկելու կարողություն (տարիքային նորմերին համապատասխան). 
3-րդ աստիճան՝ սեփական վարքը հսկելու անկարողություն (տարիքային նորմե-

րին համապատասխան)։ 
 
X. ՀԱՇՄԱՆԴԱՄՈՒԹՅԱՆ ԽՄԲՈՐՈՇՄԱՆ ԵՎ ՀԱՇՄԱՆԴԱՄ ԵՐԵԽԱՅԻ 

ԿԱՐԳԱՎԻՃԱԿԻ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԸ 
26. Հաշմանդամության 1-ին խմբի որոշման չափանիշը սոցիալական պաշտպա-

նություն կամ օգնություն պահանջող սոցիալական անբավարարությունն է, որը հետ-
ևանք է հիվանդություններով, վնասվածքների հետևանքներով կամ արատներով պայ-
մանավորված օրգանիզմի ֆունկցիաների կայուն, խիստ արտահայտված խանգարու-
մով առողջության խաթարման, որը հանգեցնում է կենսագործունեության հետևյալ 
տեսակներից որևէ մեկի սահմանափակման կամ դրանց զուգորդման՝ 
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ինքնասպասարկման ապահովման 3-րդ աստիճանի ունակություն, 
տեղաշարժվելու 3-րդ աստիճանի կարողություն, 
կողմնորոշվելու 3-րդ աստիճանի կարողություն, 
հաղորդակցվելու 3-րդ աստիճանի կարողություն, 
սեփական վարքը հսկելու 3-րդ աստիճանի կարողություն։ 
27. Հաշմանդամության 2-րդ խմբի որոշման չափանիշը սոցիալական պաշտպա-

նություն կամ օգնություն պահանջող սոցիալական անբավարարությունն է, որը հետ-
ևանք է հիվանդություններով, վնասվածքների հետևանքներով կամ արատներով պայ-
մանավորված օրգանիզմի ֆունկցիաների կայուն արտահայտված խանգարմամբ ա-
ռողջության խաթարման, որոնք հանգեցնում են կենսագործունեության հետևյալ տե-
սակներից որևէ մեկի սահմանափակման կամ դրանց զուգորդման՝ 

ինքնասպասարկման ապահովման 2-րդ աստիճանի ունակություն, 
տեղաշարժվելու 2-րդ աստիճանի կարողություն, 
աշխատանքային գործունեությամբ զբաղվելու 3-րդ և 2-րդ աստիճանների կա-

րողություն, 
ուսումնառության 3-րդ և 2-րդ աստիճանների կարողություն, 
կողմնորոշվելու 2-րդ աստիճանի կարողություն, 
հաղորդակցվելու 2-րդ աստիճանի կարողություն, 
սեփական վարքը հսկելու 2-րդ աստիճանի կարողություն։ 
Ուսումնառության 2-րդ և 3-րդ աստիճանների կարողության սահմանափակում-

ները կարող են հաշմանդամության 2-րդ խմբի որոշման համար հիմք հանդիսանալ 
կենսագործունեության մեկ կամ մի քանի այլ տեսակների սահմանափակման զու-
գակցման դեպքում՝ բացառությամբ սովորողների, որոնց մոտ ուսումնառության միայն 
2-րդ և 3-րդ աստիճանների կարողության սահմանափակումները կարող են պայմա-
նավորել հաշմանդամության 2-րդ խմբի որոշման անհրաժեշտությունը: 

28. Հաշմանդամության 3-րդ խմբի որոշման չափանիշը սոցիալական պաշտ-
պանություն կամ օգնություն պահանջող սոցիալական անբավարարությունն է, որը 
հետևանք է հիվանդություններով, վնասվածքների հետևանքներով կամ արատներով 
պայմանավորված օրգանիզմի ֆունկցիաների կայուն չափավոր արտահայտված խան-
գարումով առողջության խաթարման, որոնք հանգեցնում են կենսագործունեության 
հետևյալ տեսակներից որևէ մեկի սահմանափակման կամ դրանց զուգորդման՝ 

ինքնասպասարկման ապահովման 1-ին աստիճանի ունակություն, 
տեղաշարժվելու 1-ին աստիճանի կարողություն, 
աշխատանքային գործունեությամբ զբաղվելու 1-ին աստիճանի կարողություն, 
ուսումնառության 1-ին աստիճանի կարողություն, 
կողմնորոշվելու 1-ին աստիճանի կարողություն, 
հաղորդակցվելու 1-ին աստիճանի կարողություն, 
սեփական վարքը հսկելու 1-ին աստիճանի կարողություն։ 
Հաղորդակցվելու կամ ուսումնառության կարողությունների սահմանափակումը 

կարող է հաշմանդամության 3-րդ խմբի որոշման համար հիմք հանդիսանալ առավե-
լապես կենսագործունեության մեկ կամ մի քանի այլ տեսակների սահմանափակումնե-
րի զուգակցման դեպքում: 

(28-րդ կետը փոփ. 18.08.05 N 1304-Ն) 
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29. Մինչև 18 տարեկան անձանց «հաշմանդամ երեխա» կարգավիճակի սահ-
մանման չափանիշ են հիվանդություններով, վնասվածքների հետևանքով, արատնե-
րով կամ զարգացման և աճի խանգարումներով պայմանավորված օրգանիզմի ֆունկ-
ցիաների չափավոր կամ արտահայտված կամ խիստ արտահայտված կայուն խանգա-
րումները, որոնք հանգեցնում են կենսագործունեության որևէ տեսակի 1-ին, 2-րդ կամ 
3-րդ աստիճանի սահմանափակումների (տարիքային նորմերին համապատասխան): 

(29-րդ կետը խմբ. 31.05.12 N 684-Ն) 
 
XI. ՀԱՇՄԱՆԴԱՄՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՄԱՆ ԺԱՄԿԵՏՆԵՐԸ 
30. Հաշմանդամությունը սահմանվում է մեկ տարի ժամկետով, երկու տարի 

ժամկետով, մինչև 18 տարին լրանալը և անժամկետ: 
1-ին խմբի հաշմանդամությունը սահմանվում է երկու տարի ժամկետով, 2-րդ և 

3-րդ խմբերի հաշմանդամությունը` մեկ տարի ժամկետով, իսկ «Հաշմանդամ երեխա» 
կարգավիճակը` երկու տարի ժամկետով կամ մինչև 18 տարին լրանալը: 

(30-րդ կետը խմբ. 18.08.05 N 1304-Ն) 
31. Հաշմանդամության խումբը սահմանվում է անժամկետ՝ 
ա) օրենքով տարիքային կենսաթոշակի իրավունք տվող տարիքը լրացած ան-

ձանց. 
բ) վերականգնողական միջոցառումների հեռանկարի բացակայության, հաշ-

մանդամի սոցիալական անբավարարության վերացման կամ նվազեցման անհնարի-
նության դեպքերում, որոնք հետևանք են անատոմիական արատով կամ անդառնալի 
կառուցվածքային փոփոխություններով կամ օրգանիզմի օրգանների կամ օրգան-հա-
մակարգերի ֆունկցիաների խանգարումով առողջության խաթարմամբ պայմանավոր-
ված կենսագործունեության կայուն սահմանափակման. 

գ) իրականացված վերականգնողական միջոցառումների անարդյունավետութ-
յան դեպքում, որը բերում է հաշմանդամի մշտական սոցիալական պաշտպանության 
անհրաժեշտության (առնվազն 7 տարվա ընթացքում բժշկասոցիալական փորձաքն-
նության ոլորտում իրավասու պետական մարմինների դիտման պայմաններում,  իսկ 2 
և 4 տարի դիտման պայմաններում` համաձայն Հայաստանի Հանրապետության կա-
ռավարության 2003 թվականի հունիսի 13-ի N 780-Ն որոշման NN 2 և 3 հավելվածնե-
րի). 

դ) մեկ ակնագնդի կամ մեկ աչքի տեսողության անվերադարձ բացակայության 
դեպքում: 

(31-րդ կետը լրաց. 18.08.05 N 1304-Ն, 31.05.12 N 684-Ն) 
32. Հաշմանդամ երեխա» կարգավիճակ մինչև 18 տարին լրանալը ժամկետով 

սահմանվում է օրգանիզմի օրգանների և օրգան-համակարգերի կայուն անդառնալի 
կառուցվածքային փոփոխություններով ու խանգարումներով առողջության խաթար-
մամբ պայմանավորված կենսագործունեության մշտական սահմանափակման դեպ-
քում, ինչպես նաև մեկ ակնագնդի կամ մեկ աչքի տեսողության անվերադարձ բացա-
կայության դեպքում, բացառությամբ Հայաստանի Հանրապետության կառավարութ-
յան 2003 թվականի հունիսի 13-ի N 780-Ն որոշման NN 2 և 3 հավելվածներում նշված 
ախտաբանական վիճակների: 
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(32-րդ կետը խմբ. 18.08.05 N 1304-Ն, փոփ., լրաց. 06.07.07 N 766-Ն, լրաց. 
31.05.12 N 684-Ն) 

(հավելվածը փոփ., խմբ., լրաց. 18.08.05 N 1304-Ն, փոփ., լրաց. 06.07.07 N 
766-Ն, փոփ., լրաց., խմբ. 31.05.12 N 684-Ն, լրաց. 06.12.12 N 1592-Ն) 
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 Հավելված N 2 
ՀՀ կառավարության 2003 թվականի 

հունիսի 13-ի N 780-Ն որոշման 
  

ԱԽՏԱԲԱՆԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿՆԵՐ, ՈՐՈՆՑ ԴԵՊՔՈՒՄ 2 ՏԱՐԻ ԴԻՏՄԱՆ 
ՊԱՅՄԱՆՆԵՐՈՒՄ ՀԱՇՄԱՆԴԱՄՈՒԹՅՈՒՆԸ ՍԱՀՄԱՆՎՈՒՄ Է 

ԱՆԺԱՄԿԵՏ, ԻՍԿ «ՀԱՇՄԱՆԴԱՄ ԵՐԵԽԱ» ԿԱՐԳԱՎԻՃԱԿԸ` ՄԻՆՉԵՎ 18 
ՏԱՐԻՆ ԼՐԱՆԱԼԸ 

(վերնագիրը խմբ. 06.12.12 N 1592-Ն) 
 
I. ՆԵՐՔԻՆ ՕՐԳԱՆՆԵՐԻ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ  
1. Զարկերակային գերճնշում, բարդացած կենտրոնական նյարդային համակար-

գի (շարժողական, խոսքի) սրտամկանի, ակնահատակի, երիկամների ախտահարու-
մով` ֆունկցիաների կայուն խիստ արտահայտված խանգարումով: 

2. Սրտի իշեմիկ հիվանդություն` կորոնար անբավարարությամբ, լարման ստե-
նոկարդիա ֆունկցիոնալ դաս III, IV, արյան շրջանառության 3-րդ աստիճանի կայուն 
անբավարարությամբ` ըստ Ստրաժեսկոյի, կամ IV ֆունկցիոնալ դաս` ըստ NYHA: 

3. Թոքերի խրոնիկ հիվանդություններ, որոնք ուղեկցվում են շնչական ֆունկ-
ցիայի կայուն խիստ արտահայտված խանգարմամբ և արյան շրջանառության 3-րդ 
աստիճանի անբավարարությամբ: 

4. Շաքարային դիաբետ, ծանր ընթացքով և խիստ արտահայտված բարդութ-
յուններով`  

1) պրոլիֆերատիվ անգիոպաթիա.  
2) երիկամային անբավարարություն` 3-րդ փուլ (տերմինալ փուլ).  
3) սրտային անբավարարություն` 3-րդ փուլ.  
4) ստորին ծայրանդամների դիաբետիկ խիստ արտահայտված անգիոպաթիա` 

չորրորդ փուլ (նեկրոտիկ ստադիա). 
5) երրորդ աստիճանի էնցեֆալոպաթիա թուլամտությամբ: 
5. Չարորակ նորագոյացություններ արմատական բուժումից հետո, մետաստազ-

ներով, ախտադարձներով, բուժման անարդյունավետության կամ բուժման ոչ ենթա-
կա դեպքերում արտահայտված ինտոքսիկացիայով, կախեքսիայով, ուռուցքի քայքա-
յումով:  

6. Պատվաստված օրգաններ:  
7. Ստամոքսի լրիվ հեռացում:  
8. Մեկ թոքի բացակայություն: 
 
II. ՆՅԱՐԴԱՀՈԳԵԿԱՆ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 
9. Կենտրոնական նյարդային համակարգի խրոնիկ պրոգրեսիվող հիվանդութ-

յուններ (էնցեֆալիտ, կողմնային ամիոտրոֆիկ սկլերոզ, ցրված սկլերոզ, պարկինսո-
նիզմ և այլն), շարժողական, խոսակցական, տեսողական և գլխուղեղի վնասվածքային 
ախտահարման հեռավոր կայուն մնացորդային երևույթներ խիստ արտահայտված 
շարժողական խանգարումներով` հեմիպլեգիա, պարապլեգիա, տրիպլեգիա, տետ-
րապլեգիա, տոտալ աֆազիա, արտահայտված սակավամտություն:  
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10. Ողնուղեղի վնասվածքային ախտահարման հեռավոր կայուն մնացորդային 
երևույթներ խիստ արտահայտված շարժողական խանգարումներով (հեմիպլեգիա, 
պարապլեգիա, տրիպլեգիա, տետրապլեգիա, մոնոպլեգիա):  

11. Գլխուղեղի և ողնուղեղի բուժման չենթարկվող ուռուցքներ: 
III. ՎԻՐԱԲՈՒԺԱԿԱՆ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ՁԵՎԱԽԵՂՈՒՄՆԵՐ 
12. Բուժման չենթարկվող միզային, կղանքային խուղակներ և ստոմաներ: 
13. Կոկորդի հեռացում: 
IV. ԱՉՔԻ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ՎՆԱՍՎԱԾՔՆԵՐ 
14. Երկու աչքի տեսողության սրության զգալի իջեցում` տեսողության սրությունը 

լավ տեսնող աչքում օպտիմալ կրելի շտկումով մինչև 0,03 կամ երկու աչքի կայուն և 
անվերադարձ փոփոխությունների հետևանքով տեսադաշտի (ծայրամասային ֆիքս-
ման կետից) մինչև 10օ-ի նեղացում: 

(հավելվածը լրաց. 31.05.12 N 684-Ն, խմբ. 06.12.12 N 1592-Ն) 
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Հավելված N 3 
ՀՀ կառավարության 2003 թվականի 

 հունիսի 13-ի N 780-Ն որոշման 
  

ԱԽՏԱԲԱՆԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿՆԵՐ, ՈՐՈՆՑ ԴԵՊՔՈՒՄ 4 ՏԱՐԻ ԴԻՏՄԱՆ 
ՊԱՅՄԱՆՆԵՐՈՒՄ ՀԱՇՄԱՆԴԱՄՈՒԹՅՈՒՆԸ ՍԱՀՄԱՆՎՈՒՄ Է 

ԱՆԺԱՄԿԵՏ, ԻՍԿ «ՀԱՇՄԱՆԴԱՄ ԵՐԵԽԱ» ԿԱՐԳԱՎԻՃԱԿԸ`  
ՄԻՆՉԵՎ 18 ՏԱՐԻՆ ԼՐԱՆԱԼԸ 

(վերնագիրը խմբ. 06.12.12 N 1592-Ն) 
 
I. ՆԵՐՔԻՆ ՕՐԳԱՆՆԵՐԻ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ  
1. Լյարդի ցիռոզ հեպատոսպլենոմեգալիա, դռներակային գերճնշում 3-րդ աս-

տիճանի, ասցիտ: 
2. Լիմֆոիդ, արյունաստեղծ և նրանց նման հյուսվածքների չարորակ նորագոյա-

ցություններ արտահայտված ինտոքսիկացիայով և ընդհանուր ծանր վիճակով: 
3. Երիկամների խրոնիկ հիվանդություններ խրոնիկ երիկամային 3-րդ աստիճա-

նի անբավարարությամբ ծրագրային հեմոդիալիզի պայմաններում: 
II. ՆՅԱՐԴԱՀՈԳԵԿԱՆ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 
4. Կենտրոնական նյարդային համակարգի խրոնիկ պրոգրեսիվող հիվանդութ-

յուններ (էնցեֆալիտ, կողմնային ամիոտրոֆիկ սկլերոզ, ցրված սկլերոզ, պարկինսո-
նիզմ և այլն), շարժողական, խոսակցական, տեսողական արտահայտված կայուն 
խանգարումներով (արտահայտված հեմիպարեզ, պարապարեզ, տրիպարեզ, տետրա-
պարեզ): 

5. Գլխուղեղի վնասվածքային ախտահարման հեռավոր կայուն մնացորդային 
երևույթներ խիստ արտահայտված շարժողական խանգարումներով (արտահայտված 
հեմիպարեզ, պարապարեզ, տրիպարեզ, տետրապարեզ, սակավամտություն): 

6. Գլխուղեղի անոթային հիվանդությունների ժամանակ ուղեղի արյան շրջանա-
ռության խանգարումների մնացորդային երևույթներ, շարժողական ֆունկցիայի ար-
տահայտված խանգարումերով, պրոգրեսիվող փսիխոզով, թուլամտություն: 

7. Ժառանգական նյարդամկանային պրոգրեսիվող հիվանդություններ (Դյուշենի 
կեղծ հիպերտրոֆիկ մկանային դիստրոֆիա, Վերդինգ-Հոֆֆմանի ողնաշարային ա-
միոտրոֆիա), պրոգրեսիվող նյարդամկանային հիվանդություններ ցողունային, շար-
ժողական ֆունկցիաների խանգարումով, մկանների ատրոֆիայով: 

8. Ողնուղեղի անոթային և վնասվածքային ախտահարման կամ հիվանդության 
հեռավոր կայուն մնացորդային երևույթներ, շարժողական ֆունկցիայի արտահայտ-
ված կայուն խանգարումներով: 

9. Պերիֆերիկ նյարդային համակարգի վնասվածքային ախտահարման կամ 
հիվանդության հեռավոր կայուն մնացորդային երևույթներ, շարժողական ֆունկցիայի 
արտահայտված կայուն և տրոֆիկ խանգարումներով: 

III. ՎԻՐԱԲՈՒԺԱԿԱՆ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ՁԵՎԱԽԵՂՈՒՄՆԵՐ 
10. Դաստակի չորս մատների անկիլոզ կամ խիստ արտահայտված կոնտրակ-

տուրա ֆունկցիոնալ անհարմար դիրքում, շարժողական ֆունկցիայի կայուն խանգա-
րում, որը հանգեցնում է որևէ աստիճանի կենսագործունեության սահմանափակման: 



 40

11. Արմնկային, սրունք-թաթային հոդերի խիստ արտահայտված կոնտրակտու-
րա կամ անկիլոզ, ծայրանդամի և ոտնաթաթի արատավոր դիրքում հենաշարժական 
ֆունկցիայի կայուն խանգարում, որը հանգեցնում է որևէ աստիճանի կենսագործու-
նեության սահմանափակման: 

(հավելվածը լրաց. 31.05.12 N 684-Ն, խմբ. 06.12.12 N 1592-Ն) 
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ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 
Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ 

11 մայիսի 2006 թվականի N 619-Ն 
 

ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՀԵՏ 
ԿԱՊՎԱԾ ԽԵՂՄԱՆ, ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅԱՆ ԿԱՄ 

ԱՌՈՂՋՈՒԹՅԱՆԸ ՀԱՍՑՎԱԾ ԱՅԼ ՎՆԱՍԻ ԴԵՊՔՈՒՄ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ 
ԱՇԽԱՏՈՒՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ԿՈՐՍՏԻ ԱՍՏԻՃԱՆԻ ՍԱՀՄԱՆՄԱՆ 

ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 
 
«Հայաստանի Հանրապետությունում հաշմանդամների սոցիալական պաշտպա-

նության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 6.1-ին հոդվածի 1-ին մասի 
«ե» կետի կիրարկումն ապահովելու նպատակով Հայաստանի Հանրապետության կա-
ռավարությունը որոշում է. 

1. Հաստատել աշխատանքային պարտականությունների կատարման հետ կապ-
ված խեղման, մասնագիտական հիվանդության կամ առողջությանը հասցված այլ 
վնասի դեպքում աշխատունակության կորստի աստիճանի սահմանման չափանիշնե-
րը` համաձայն հավելվածի: 

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հա-
ջորդող տասներորդ օրը:  
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 Հավելված 
ՀՀ կառավարության 2006 թվականի 

մայիսի 11-ի N 619-Ն որոշման 
 

Չ Ա Փ Ա Ն Ի Շ Ն Ե Ր 
ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՀԵՏ 
ԿԱՊՎԱԾ ԽԵՂՄԱՆ, ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅԱՆ ԿԱՄ 

ԱՌՈՂՋՈՒԹՅԱՆԸ ՀԱՍՑՎԱԾ ԱՅԼ ՎՆԱՍԻ ԴԵՊՔՈՒՄ  
ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏՈՒՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ԿՈՐՍՏԻ ԱՍՏԻՃԱՆԻ 

ՍԱՀՄԱՆՄԱՆ 
 
I. ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 
1. Լրիվ ծավալով մասնագիտական գործունեություն` նորմալ աշխատաժամանա-

կի ընթացքում իր մասնագիտությամբ նախատեսված աշխատանքների ամբողջական 
կատարում` ներառյալ աշխատանքը վնասակար և վտանգավոր պայմաններում և չ-
նորմավորված աշխատանքները: 

2. Մասնագիտական աշխատունակություն` անձի ունակությունը կամ հնարավո-
րությունը կատարելու տվյալ մասնագիտությամբ որոշակի որակավորման, ծավալով և 
որակով աշխատանք: 

 
 II. ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏՈՒՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ԿՈՐՍՏԻ ԱՍՏԻՃԱՆԻ 

ՍԱՀՄԱՆՄԱՆ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՍԿԶԲՈՒՆՔՆԵՐԸ 
3. Մասնագիտական աշխատունակության կորստի աստիճանը սահմանվում է 

բժշկասոցիալական փորձաքննությամբ` ելնելով ախտաբանական վիճակով պայմա-
նավորված (հիվանդություն, վնասվածք կամ խեղում) օրգանիզմի ֆունկցիաների կա-
յուն խանգարումից առաջացած աշխատանքային գործունեությամբ զբաղվելու կարո-
ղության սահմանափակման աստիճանից: 

4. Մասնագիտական աշխատունակության կորստի աստիճանը սահմանվում է 
տոկոսներով` 10-100 տոկոս: 

5. Բժշկասոցիալական փորձաքննության ժամանակ տուժողի մասնագիտական 
աշխատունակության կորստի աստիճանը որոշվում է հետևյալ հատկանիշների ամ-
բողջական վերլուծությամբ` 

ա) կլինիկաֆունկցիոնալ հատկանիշներ. 
բ) մասնագիտական գործունեության բնույթ (մասնագիտություն, որակավորում, 

աշխատանքի որակ և ծավալ, դրանց կատարման հնարավորություններ). 
գ) կենսագործունեության սահմանափակման տեսակներ ու աստիճաններ: 
6. Կլինիկաֆունկցիոնալ հատկանիշներն են` 
ա) աշխատանքի վայրում դժբախտ դեպքի կամ մասնագիտական հիվանդութ-

յան բնույթը և ծանրության աստիճանը, ինչպես նաև աշխատանքի վայրում դժբախտ 
դեպքի կամ մասնագիտական հիվանդության ախտաբանական վիճակների առանձ-
նահատկությունները. 

բ) օրգանիզմի ֆունկցիաների խանգարման բնույթը և տեսակը.  
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գ) օրգանիզմի ֆունկցիաների խանգարման աստիճանը (խիստ արտահայտված, 
արտահայտված, չափավոր, աննշան). 

դ) կլինիկական և վերականգնողական կանխատեսումը` հիվանդության ելքը, 
ընթացքը, բուժման հնարավորությունը, արդյունքը և վերականգնման իրականացման 
կանխատեսվող հնարավորությունը. 

ե) հոգեֆիզիոլոգիական ունակությունները. 
զ) աշխատանքային գործունեության կարողության վերականգնման ենթադրվող 

հավանականությունը: 
7. Մասնագիտական աշխատունակության կորստի աստիճանը սահմանելիս 

հաշվի է առնվում տուժողի օրգանիզմի ֆունկցիաների խանգարումների բնույթը, տե-
սակը և արտահայտվածության աստիճանը, որոնք հանգեցնում են աշխատանքային 
գործունեությամբ զբաղվելու կարողության և կենսագործունեության այլ տեսակների 
սահմանափակման: Տուժողների մոտ կլինիկական պատկերի բազմազանությունը կա-
րող է պայմանավորված լինել ինչպես վնասվածքների, մասնագիտական հիվանդութ-
յունների անմիջական հետևանքների առկայությամբ, այնպես էլ դրանց ծանրացումնե-
րով կամ բարդացումներով: 

 
III. ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏՈՒՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ԿՈՐՍՏԻ ԱՍՏԻՃԱՆԻ 

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԸ 
8. Մասնագիտական աշխատունակության կորստի աստիճանը սահմանելիս, 

հիմք ընդունելով բուժման և վերականգնողական միջոցառումների արդյունքները, 
հաշվի է առնվում աշխատանքային պարտականությունների կատարման հետ կապ-
ված խեղման, մասնագիտական հիվանդության կամ առողջությանը հասցված այլ 
վնասի հետևանքով` տուժողի մասնագիտությամբ լրիվ ծավալով աշխատանք կամ հա-
վասարազոր որակավորմամբ ու վճարովի այլ աշխատանք կամ սովորական կամ հա-
տուկ ստեղծված արտադրական պայմաններում մնացորդային մասնագիտական աշ-
խատունակության կիրառմամբ ավելի ցածր որակավորման աշխատանք կատարելու 
կարողությունը: 

9. Մասնագիտական աշխատունակության կորստի աստիճանի գնահատման 
հիմքում ընկած են հետևյալ գործոնները` 

ա) տեխնոլոգիական` աշխատանքային գործընթացների, աշխատանքային 
պարտականությունները կատարելիս աշխատանքային գործիքներն օգտագործելու 
(սպասարկելու) բարդությունը, 

բ) կազմակերպական` աշխատողի ինքնուրույնության աստիճանն աշխատան-
քային պարտականությունների ընդհանուր ծավալը կատարելիս, 

գ) աշխատողի նյութական պատասխանատվությունը, 
դ) առողջության համար ծանր, վտանգավոր, առանձնապես ծանր, առանձնա-

պես վտանգավոր պայմաններում կատարած աշխատանքը: 
10. Եթե տուժողը չի կարող կատարել նախկին բարդության (որակավորման) աշ-

խատանք, ապա նրան այլ ավելի թեթև աշխատանքի տեղափոխելու պահանջ է առա-
ջանում` հաշվի առնելով անհատական վերականգնողական ծրագրի պահանջները: 

11. Որակավորում չունեցող ֆիզիկական աշխատանք կատարող տուժողի մաս-
նագիտական աշխատունակության կորստի աստիճանը սահմանվում է` կախված նրա 
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հոգեֆիզիոլոգիական վիճակից, ֆիզիկական աշխատանք կատարելու դեպքում` անձի 
ֆիզիկական կարողությունից: 

12. Ստացած վնասվածքի կամ մասնագիտական հիվանդության հետ կապված 
աշխատողի մասնագիտության, որակավորման, նրա արտադրական գործունեության 
ծավալի փոփոխման անհրաժեշտության հարցի լուծման հիմք է հանդիսանում աշխա-
տատեղը բնորոշող հատկանիշների համալիրը: 

13. Երբ աշխատանքի վայրում աշխատանքային պարտականությունների կա-
տարման հետ կապված խեղման, մասնագիտական հիվանդության կամ առողջությա-
նը հասցված այլ վնասի հետևանքով առաջացել է առողջության խաթարմամբ պայմա-
նավորված օրգանիզմի ֆունկցիաների խիստ արտահայտված խանգարում կամ 
ֆունկցիայի բացակայություն, որի հետևանքով տուժողի մոտ առաջացել է աշխատան-
քային գործունեությամբ զբաղվելու անկարողություն, անհնարինություն կամ հակա-
ցուցվածություն, նույնիսկ հատուկ ստեղծված արտադրական կամ այլ պայմաններում, 
հանգեցնելով մասնագիտական աշխատունակության ու մասնագիտական գործու-
նեության լրիվ կորստի, սահմանվում է մասնագիտական աշխատունակության 100 
տոկոս կորուստ: 

14. Երբ տուժողն օրգանիզմի ֆունկցիաների արտահայտված խանգարումների 
հետևանքով մասնագիտական աշխատանք կարող է կատարել միայն հատուկ ստեղծ-
ված պայմաններում օժանդակ միջոցների և (կամ) հատուկ սարքավորված աշխատա-
տեղերի օգտագործմամբ և (կամ) այլ անձանց օգնությամբ, մասնագիտական աշխա-
տունակության կորստի աստիճանը սահմանվում է 70-90 տոկոս: 

15. Երբ տուժողն օրգանիզմի ֆունկցիաների չափավոր արտահայտված խան-
գարումների հետևանքով կարող է մասնագիտական աշխատանքը կատարել սովորա-
կան արտադրական պայմաններում` որակավորման իջեցմամբ կամ կատարվող աշ-
խատանքի ծավալի փոքրացմամբ կամ, եթե օրգանիզմի ֆունկցիայի չափավոր խան-
գարման հետևանքով նա կորցրել է տվյալ որակավորմամբ մասնագիտական գործու-
նեությունը շարունակելու ունակությունը, սակայն սովորական արտադրական պայ-
մաններում կարողանում է շարունակել ավելի ցածր որակավորմամբ մասնագիտական 
աշխատանքային գործունեություն, մասնագիտական աշխատունակության կորստի 
աստիճանը սահմանվում է 40-60 տոկոս: 

16. Երբ տուժողն օրգանիզմի ֆունկցիաների աննշան արտահայտված խանգա-
րումների հետևանքով որակավորման իջեցմամբ մասնագիտական աշխատանքը կա-
րող է կատարել սովորական արտադրական պայմաններում կամ աշխատանքի ծավա-
լի փոքրացմամբ կամ աշխատանքային բնույթի փոփոխման պայմաններում, որոնք 
հանգեցնում են տուժողի աշխատավարձի նվազեցման, կամ, եթե նրա մասնագիտա-
կան գործունեության իրականացումը պահանջում է մեծ լարում, քան նախկինում, 
սահմանվում է 10-30 տոկոս մասնագիտական աշխատունակության կորուստ: 

17. Եթե աշխատանքային գործունեության ժամանակ աշխատանքի վայրում աշ-
խատանքային պարտականությունների կատարման հետ կապված խեղումը, մասնա-
գիտական հիվանդությունը կամ առողջությանը հասցված այլ վնասը տուժողի մոտ չեն 
առաջացրել մասնագիտական աշխատունակության կորուստ, թույլ են տվել նրան կա-
տարելու իր մասնագիտական գործունեությունը` առանց որակավորման, աշխատան-
քի ծանրության աստիճանի և աշխատավարձի իջեցման, մինչև տարիքային կենսա-
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թոշակի անցնելը, ապա կենսաթոշակային տարիքը լրանալուց հետո փորձաքննվելիս 
մասնագիտական աշխատունակության կորստի աստիճան չի սահմանվում: 

18. Աշխատանքի վայրում աշխատանքային պարտականությունների կատար-
ման հետ կապված կրկնակի խեղման, կրկնակի մասնագիտական հիվանդության 
կամ առողջությանը հասցված այլ կրկնակի վնասի դեպքում, անկախ նույն, թե մեկ այլ 
գործատուի մոտ աշխատելուց, տուժողի մասնագիտական աշխատունակության կորս-
տի աստիճանը սահմանվում է յուրաքանչյուր դեպքի համար առանձին և չի կարող 
ընդհանուր առմամբ գերազանցել 100 տոկոսը: 

19. Մասնագիտական աշխատունակության կորստի աստիճանը սահմանվում է 
մեկ կամ երկու տարով, կամ անժամկետ` ելնելով տուժողի առողջության խաթարմամբ 
պայմանավորված օրգանիզմի ֆունկցիայի խանգարման աստիճանից, օրգանիզմի 
պահուստային ներուժից ու հարմարողական հնարավորություններից: Հաշվի են առն-
վում նաև աշխատանքի վայրում ստացած խեղման և մասնագիտական հիվանդության 
բնույթը, մասնագիտական աշխատունակության լրիվ կամ մասնակի վերականգնման 
հնարավորությունը, բժշկական, մասնագիտական և սոցիալական վերականգնման 
հեռանկարի կանխատեսումը: 

20. Վերականգնման հեռանկարի բացակայության դեպքում մասնագիտական 
աշխատունակության կորստի աստիճանը սահմանվում է անժամկետ: 

21. Երբ մասնագիտական աշխատունակության կորստի աստիճանը սահման-
վում է հաշմանդամության հետ միաժամանակ, ապա մասնագիտական աշխատունա-
կության կորստի աստիճանը սահմանվում է մինչև հաշմանդամության ժամկետի ա-
վարտը:  

22. Վերականգնողական միջոցառումների տեսակները, ծավալները և ժամկետ-
ները սահմանվում են անհատական վերականգնողական ծրագրում: 
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 Հ Ա Մ Ա Տ Ե Ղ  Հ Ր Ա Մ Ա ՆՆԵՐ 
 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ 
ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԵՎ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ 
ՀԱՐՑԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐ 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ 
ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ 
ՆԱԽԱՐԱՐ 

 
ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿՈՂՄԻՑ ԱՆՁԱՆՑ 

ԲԺՇԿԱՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ՈՒՂԵԳՐՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ԵՎ 
ՏՐՎՈՂ ՈՒՂԵԳՐԻ ՁԵՎԵՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 
5 հունիսի 2006 թ. N 100-Ն,                                          26 մայիսի 2006 թ N 580-Ն 

 
Ի կատարումն ՀՀ կառավարության 02.03.2006թ. «Բժշկասոցիալական փոր-

ձաքննության իրականացման կարգը հաստատելու մասին» N 276-Ն որոշման 3-րդ -
կետի, ինչպես նաև բժշկական հաստատությունների կողմից անձանց բժշկասոցիալա-
կան փորձաքննության ուղեգրման գործընթացի կանոնակարգման և բարելավման 
նպատակով` 

  
ՀՐԱՄԱՅՈՒՄ ԵՆՔ` 
1. Հաստատել. 
1.1. «Բժշկական հաստատությունների կողմից 18 և բարձր տարիքի անձանց 

բժշկասոցիալական փորձաքննության ուղեգրման կարգը» (Հավելված N 1). 
1.2. «18 և բարձր տարիքի անձի բժշկասոցիալական փորձաքննության ուղեգրի 

ձևը» (Հավելված N 2). 
1.3. «Բժշկական հաստատությունների կողմից մինչև 18 տարեկան երեխաների 

բժշկասոցիալական փորձաքննության ուղեգրման կարգը» (Հավելված N 3). 
1.4. «Մինչև 18 տարեկան երեխայի բժշկասոցիալական փորձաքննության ուղեգ-

րի ձևը» (Հավելված N 4). 
1.5. «Մինչև 18 տարեկան երեխաների բժշկասոցիալական փորձաքննության ու-

ղեգրերի հաշվառման գրանցամատյանը» (Հավելված N 5). 
1.6. «Բժշկափորձագիտական հանձնաժողովի եզրակացությունների գրանցա-

մատյանը» (Հավելված N 6): 
2. Բժշկական հաստատությունների ղեկավարներին` 
2.1. անձի բժշկասոցիալական փորձաքննության ուղեգրման ժամանակ ղեկա-

վարվել սույն հրամանով հաստատված կարգով և ուղեգրման ձևերով: 
3. ՀՀ առողջապահության նախարարի իրավական խորհրդական Ս. Քրմոյա-

նին` 
3.1. սույն հրամանը սահմանված կարգով ներկայացնել ՀՀ արդարադատության 

նախարարություն` պետական իրավական փորձաքննության և պետական գրանցման: 
4. Սույն հրամանի հսկողությունը հանձնարարել ՀՀ առողջապահության նախա-

րարի առաջին տեղակալ Հ. Դարբինյանին: 



 47

Հավելված N 1 
Հաստատված է  

ՀՀ առողջապահության նախարարի 
2006 թ. մայիսի 26-ի N 580-Ն և 

ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական 
հարցերի նախարարի 

2006 թ. հունիսի 5-ի N 100-Ն  
համատեղ հրամանով 

 
Կ Ա Ր Գ 

ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿՈՂՄԻՑ 18 ԵՎ ԲԱՐՁՐ ՏԱՐԻՔԻ 
ԱՆՁԱՆՑ ԲԺՇԿԱՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ  ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ՈՒՂԵԳՐՄԱՆ 

  
1.  Սույն կարգով սահմանվում է բժշկական հաստատությունների կողմից 18 և -

բարձր տարիքի անձանց բժշկասոցիալական փորձաքննության ուղեգրման կարգը: 
2. Հիվանդության, վնասվածքի կամ խեղման հետևանքով օրգանիզմի ֆունկ-

ցիաների կայուն կամ տևական խանգարման առկայության դեպքում համապատաս-
խան բուժում, սպասարկում, վերականգնում իրականացրած բժշկական հաստատութ-
յան կողմից անձն ուղեգրվում է բժշկասոցիալական փորձաքննության: 

3. 18 և բարձր տարիքի անձանց ուղեգրումը բժշկասոցիալական փորձաքննութ-
յան իրականացվում է անհրաժեշտ ախտորոշիչ, բուժական և վերականգնողական մի-
ջոցառումների իրականացումից հետո, իսկ տևական բուժում պահանջող հիվանդութ-
յունների ժամանակ` նաև բուժման ընթացքում: 

4. 18 և բարձր տարիքի անձանց բժշկասոցիալական փորձաքննության է ուղեգ-
րում բժշկափորձագիտական հանձնաժողովը (ԲՓՀ), իսկ հանձնաժողովի բացակա-
յության դեպքում ուղեգրումն իրականացվում է բժշկական հաստատության տնօրենի 
և բուժող բժշկի կողմից: 

4.1. ԲՓՀ-ի առկայության դեպքում բուժող բժշկի (ընտանեկան բժիշկ, տեղամա-
սային թերապևտ, նեղ մասնագետ) կողմից լրացվում է «18 և բարձր տարիքի անձի 
բժշկասոցիալական փորձաքննության ուղեգիր (Ձև N 088)» և ներկայացվում է բժշկա-
փորձագիտական հանձնաժողովին: «18 և բարձր տարիքի անձի բժշկասոցիալական 
փորձաքննության ուղեգիրը (Ձև N 088)» ստորագրվում է բուժող բժշկի, բժշկափորձա-
գիտական հանձնաժողովի կողմից և վավերացվում տվյալ բժշկական հաստատության 
բժշկափորձագիտական հանձնաժողովի կնիքով: 

4.2. ԲՓՀ- ի բացակայության դեպքում բուժող բժշկի (ընտանեկան բժիշկ, տե-
ղամասային թերապևտ, նեղ մասնագետ) կողմից լրացվում է «18 և բարձր տարիքի 
անձի բժշկասոցիալական փորձաքննության ուղեգիր (Ձև N 088)» և ներկայացվում է 
բժշկական հաստատության տնօրենին: «18 և բարձր տարիքի անձի բժշկասոցիալա-
կան փորձաքննության ուղեգիրը (Ձև N 088)» ստորագրվում է բուժող բժշկի, բժշկա-
կան հաստատության տնօրենի կողմից և վավերացվում բժշկական հաստատության 
կնիքով: 

4.3. «18 և բարձր տարիքի անձի բժշկասոցիալական փորձաքննության ուղեգ-
րում (Ձև  
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N 088)» նշվում է բժշկասոցիալական փորձաքննության ուղեգրման նպատակը և 
հիմնավորումը, ինչպես նաև իրականացված բժշկական միջոցառումները և այդ միջո-
ցառումների արդյունքները: 

5. Բժշկափորձագիտական հանձնաժողովի որոշումները գրանցվում են մատյա-
նում (Ձև N 035-ու): 

6. 18 և բարձր տարիքի անձի բժշկասոցիալական փորձաքննության ուղեգրի 
կտրոնը, բժշկասոցիալական փորձաքննական հանձնաժողովի եզրակացությամբ, վե-
րադարձվում է բժշկական հաստատություն: 

 
Բժշկական հաստատության անվանումը, 
գտնվելու վայրը 
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Հավելված N 2 
Հաստատված է  

ՀՀ առողջապահության նախարարի 
2006 թ. մայիսի 26-ի N 580-Ն և 

ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական 
հարցերի նախարարի  

2006 թ. հունիսի 5-ի N 100-Ն  
համատեղ հրամանով (ձև N 088) 

 
18 ԵՎ ԲԱՐՁՐ ՏԱՐԻՔԻ ԱՆՁԻ ԲԺՇԿԱՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ 

ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ՈՒՂԵԳԻՐ 
 

N ______   
    
Անձնագրի համարը____ 
Տրված է «___» ______ թ.   
1. Ազգանուն, անուն, հայրանուն ______________   
2. Ծննդյան տարեթիվը, ամիսը, ամսաթիվը _______________ Սեռը ___________ 
3. Հիվանդի բնակության վայրը ________________________________  
4. Մասնագիտությունը _____________________   
5. Պաշտոնը, զբաղմունքը_______________   
6. Գտնվում է բժշկական հաստատության հսկողության տակ «___» _______թ-ից 
7. Ներկա հիվանդության պատմությունը (սկիզբը, զարգացումը, ընթացքը, սրա-

ցումները, իրականացված բուժկանխարգելիչ միջոցառումները, բժշկական վերա-
կանգնման  միջոցառումները) ___________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________  
8. Իրականացված վերականգնողական միջոցառումների արդյունքները  
________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________   
________________________________________________________________________  
9. Տվյալներ վերջին 12 ամիսների ընթացքում ստացած բուժումների և ժամանա-

կավոր անաշխատունակության վերաբերյալ  
ամսվա օրերը ___________ից մինչև _________  
Հիվանդության անվանումը 
________________________________________________________________________ 
 
Հ ա տ մ ա ն  գ ի ծ 
________________________________________________________________________ 
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________________________________________________________________________ 
 
Բժշկական հաստատության անվանումը 
 

ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅԱՆԸ ԲՍՓ 
ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԱՍԻՆ 

 
1. Հիվանդի ազգանունը, անունը, հայրանունը________________ 
________________________________________________________________________ 
2. Ամսաթիվը ___________  
3. Գրանցամատյանում գրանցման համարը _____ 
4. ԲՍՓ-ի ախտորոշումը___________________________________ 
________________________________________________________________________ 
10. Աշխատանքի պայմանների փոփոխությունը վերջին տարում_______________ 
________________________________________________________________________ 
11. Հիվանդի վիճակը ԲՍՓ ուղարկելիս (ընտանեկան բժշկի, թերապևտի, վիրա-

բույժի, նյարդաբանի և այլ մասնագետների օբյեկտիվ զննման տվյալները ___________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
12. Ռենտգենաբանական հետազոտություններ______________________________ 
________________________________________________________________________ 
13. Լաբորատոր -ախտորոշիչ հետազոտություններ__________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
14. Գործիքային քննության տվյալները_____________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
15. Ախտորոշումը ԲՍՓ ուղարկելիս.    
ա) հիմնական հիվանդությունը (կլինիկական բնութագիրն ըստ ընդունված         

ՀՄԴ-ի), ֆունկցիայի խանգարման տեսակը և արտահայտվածության աստիճանը ____ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
բ) ուղեկցող հիվանդություններ ____________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
գ) բարդություններ_______________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
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________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
16. ԲՍՓ ուղեգրման նպատակը և հիմնավորումը   
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________  
Նախագահ_________________  Անդամներ ________________ 
________________ 
________________ 
   
 
Կ. Տ.      
________________________________________________________________________ 
 
Հատման  գիծ 
__________________________________________________________ 
5. ԲՍՓՀ-ի եզրակացությունը   
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
 
ԲՍՓՀ-ի նախագահ ________________  
Ուղարկման ամսաթիվը  «___» ____  2 __թ.  
 
  
Կ. Տ.    
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Հավելված N 3 
Հաստատված է  

ՀՀ առողջապահության նախարարի 
2006 թ. մայիսի 26-ի N 580-Ն և 

ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական 
հարցերի նախարարի 

2006 թ. հունիսի 5-ի N 100-Ն  
համատեղ հրամանով 

 
Կ Ա Ր Գ 

ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿՈՂՄԻՑ ՄԻՆՉԵՎ 18 ՏԱՐԵԿԱՆ 
ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ԲԺՇԿԱՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ՈՒՂԵԳՐՄԱՆ 

 
1. Սույն կարգով սահմանվում է մինչև 18 տարեկան երեխայի բժշկասոցիալա-

կան փորձաքննության  ուղեգրման (ձև N 088-1) կարգը: 
2. Մինչև 18 տարեկան երեխային «հաշմանդամ երեխա» կարգավիճակի տրման 

նպատակով բժշկասոցիալական փորձաքննության ուղեգրելու գործընթացը և փաս-
տաթղթերի նախապատրաստումը իրականացվում է երեխաների բուժօգնություն կամ 
սպասարկում իրականացնող տարածքային սպասարկման բժշկական հաստատութ-
յան կողմից: 

3. Մինչև 18 տարեկան երեխան «հաշմանդամ երեխա» կարգավիճակի տրման 
նպատակով բժշկասոցիալական փորձաքննության ուղեգրվում է  բժշկական հաստա-
տության համապատասխան հանձնաժողովի կողմից: Հանձնաժողովում ընդգրկվում 
են` 

3.1. Երևան, Գյումրի, Վանաձոր քաղաքների համար` երեխայի տարածքային 
սպասարկման բժշկական հաստատության ղեկավարը, մանկության գծով տեղակալը 
կամ մանկական ծառայության ղեկավարը և (կամ մանկաբուժական բաժնի վարիչը, 
տեղամասային մանկաբույժը (ընտանեկան բժիշկը)  և համապատասխան նեղ մաս-
նագետը` ըստ հիվանդության պրոֆիլի (եթե մասնագետը առկա է): 

3.2. Մարզային ենթակայության տարածաշրջաններում` 
3.2.1. ըստ վարչատարածքների` երեխայի տարածքային սպասարկման բժշկա-

կան հաստատության տնօրենը, մանկական գծով տեղակալը և/կամ տարածաշրջա-
նային պատասխանատու մանկաբույժը, տեղամասային մանկաբույժը (ընտանեկան 
բժիշկը) և համապատասխան նեղ մասնագետը (եթե մասնագետը առկա է): Վերոնշ-
յալը տարածվում է նաև առանձին իրավաբանական անձի կարգավիճակ չունեցող 
(տարածաշրջանային պոլիկլինիկայի կառուցվածքում գտնվող) գյուղական բժշկական 
ամբուլատորիայի և գյուղական առողջության կենտրոնի վրա. 

3.2.2. գյուղական բնակության վայրերում` գյուղական բժշկական ամբուլատո-
րիայի կամ առողջության կենտրոնի տնօրենը, տարածաշրջանային պատասխանա-
տու մանկաբույժը (տվյալ գյուղական առողջության կենտրոնի կամ ամբուլատորիայի 
տարածքում գտնվող տարածաշրջանային պոլիկլինիկայի մանկական ստորաբաժան-
ման ղեկավարը) և տեղամասային բժիշկը (մանկաբույժը, ընտանեկան բժիշկը, թե-
րապևտը): 
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4. Հանձնաժողովի որոշման հիման վրա երեխային սպասարկող տեղամասային 
բժշկի (մանկաբույժ, ընտանեկան բժիշկ) կողմից  լրացվում է «Մինչև 18 տարեկան ե-
րեխայի բժշկասոցիալական փորձաքննության ուղեգիր (Ձև N 088-1)», որը ստորագր-
վում է հանձնաժողովի անդամների կողմից և վավերացվում բժշկական հաստատութ-
յան կլոր կնիքով: 

5. Մինչև 18 տարեկան երեխային «հաշմանդամ երեխա» կարգավիճակի տրման 
համար փորձաքննության ուղեգիրը (Ձև N 088-1) լրացվում է համապատասխան հի-
վանդանոցային բուժհաստատության, մասնագիտացված կենտրոնների կամ դիս-
պանսերների (բաժանմունքների) կողմից վերջին վեց ամսվա ընթացքում տրված եզ-
րակացության կամ էպիկրիզի հիման վրա, որտեղ պետք է նշվի նաև տվյալ ֆունկցիա-
յի խանգարման ծանրության աստիճանը: 

6. Բժշկասոցիալական փորձաքննության ուղեգրելիս անհրաժեշտ է նշել ուղեգր-
ման նպատակը և հիմնավորել` նշելով նաև իրականացված բժշկական միջոցառումնե-
րի և դրանց արդյունքների մասին: 

7. Մինչև 18 տարեկան երեխաների բժշկասոցիալական փորձաքննության ու-
ղեգրերը  (ձև N 088-1) հաշվառվում են գրանցամատյանում (Հավելված N 5): 

8. Մինչև 18 տարեկան երեխայի բժշկասոցիալական ուղեգրի կտրոնը, բժշկա-
սոցիալական փորձաքննական հանձնաժողովի եզրակացությամբ, վերադարձվում է ե-
րեխայի տարածքային սպասարկման բժշկական հաստատություն: 

9. Մինչև 18 տարեկան երեխային «հաշմանդամ երեխա» կարգավիճակի տրման 
նպատակով բժշկասոցիալական փորձաքննության ուղեգրելու գործընթացը և փաս-
տաթղթերի նախապատրաստման համակարգումը կատարվում է տարածաշրջանային 
պատասխանատու մանկաբույժների (տարածաշրջանային բժշկական հաստատութ-
յան մանկության գծով տեղակալ կամ մանկական ստորաբաժանման ղեկավար), իսկ 
հսկողությունը` մարզային առողջապահության վարչությունների (բաժինների) կողմից: 

 
ՀՀ առողջապահության նախարարություն 

Բժշկական հաստատություն 
(անվանումը, գտնվելու վայրը)  

 
 



 54

Հավելված N 4 
Հաստատված է  

ՀՀ առողջապահության նախարարի 
2006 թ. մայիսի 26-ի N 580-Ն և 

ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական 
հարցերի նախարարի 

2006 թ. հունիսի 5-ի N 100-Ն  
համատեղ հրամանով (ձև N 088-1) 

 
Մինչև 18 տարեկան երեխայի բժշկասոցիալական փորձաքննության ուղեգիր 

 
N _______ 
1. Երեխայի ազգանուն, անուն, հայրանուն _____________  
2. Ծննդյան ամսաթիվ,  օր ____________ ամիս _______ տարի__________ 
3. Սեռը՝ արական, իգական (ընդգծել)   
4. Երեխայի ծնողի (կամ խնամակալի) ազգանուն, անուն, հայրանուն _________ 
________________________________________________________________________ 
5. Երեխան մշտապես բնակվում է՝ ընտանիքում, հատուկ հաստատությունում 

(ընդգծել): 
6. Երեխայի բնակության վայրը (ըստ տարածքային սպասարկման բժշկական 

հիմնարկի հաշվառման) 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
 
7. Գանգատները ______________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
 
8. Հիվանդության պատմություն   
______________________________________________________________________  
______________________________________________________________________  
 
9. Օբյեկտիվ զննման տվյալները (մանրամասն ներկայացնելով օրգան-համա-

կարգերի վերաբերյալ օբյեկտիվ, գործիքային և լաբորատոր տվյալները)  
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
 
10. Կիրառված բուժական-վերականգնողական միջոցառումների արդյունքները

   
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
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______________________________________________________________________ 
 
 
Մինչև 18 տարեկան երեխայի բժշկասոցիալական 
 
փորձաքննության ուղեգիր N ______կտրոն 
 
(վերադարձվում է բժշկական հաստատություն) 
 
1. Երեխայի ազգանուն, անուն, հայրանուն _________________________________ 
2. Ծննդյան ամսաթիվ,  օր ___________ ամիս_______________ տարի_________ 
3. Սեռը՝ արական, իգական (ընդգծել)   
4. Երեխայի ծնողի (կամ խնամակալի) ազգանուն, անուն, հայրանուն__________ 
________________________________________________________________ 
5. Երեխան մշտապես բնակվում է՝ ընտանիքում, հատուկ հաստատությունում 

(ընդգծել) 
6. Երեխայի բնակության վայրը (ըստ տարածքային պոլիկլինիկայի հաշվառ-

ման) _______________________________________________________________________ 
 
11. Երեխայի հիմնական հիվանդությունը (ախտորոշումը) և դրա հետևանքով օր-

գանիզմի ֆունկցիայի (ֆունկցիաների) խանգարման աստիճանը 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
 
11.1. Ուղեկցող հիվանդություններ________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
 
11.2. Բարդություններ ___________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
 
12. Անձի օրգանիզմի հիմնական ֆունկցիաների խանգարումները (ընդգծել)   
 
12.1. Հոգեկան ֆունկցիայի խանգարում 
 
12.2. Լեզվական և խոսքի ֆունկցիայի խանգարում 
 
12.3. Զգայական ֆունկցիայի խանգարում 
 
12.4. Հենաշարժողական ֆունկցիայի խանգարում 
 
12.5. Ընդերային ֆունկցիայի խանգարում 
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12.6. Նյութափոխանակության ֆունկցիայի խանգարում 
 
12.7. Այլանդակող խանգարում 
 
12.8. Նոպայաձև խանգարում (ցնցում, պարոքսիզմ) 
 
12.9. Այլ (նշել _____________________)   
 
13. Հետագա ընթացքի կանխատեսում (ելքի գնահատում).  հնարավոր է՝ 13.1. 

առողջացում, 13.2. լավացում, 13.3. վիճակի կայունացում, 13.4. անբարենպաստ ելք, 
13.5. անորոշ (ընդգծել) 

 
14. ԲՍՓ ուղեգրելու հիմնավորումը (շարադրել` ելնելով 11-րդ, 12-րդ և 13-րդ կե-

տերի տվյալներից) 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
 
15. Տրված է՝ օր____________ամիս__________________տարի _______________ 
 
16. Ստորագրություններ (Կ.Տ.)   
 
 
Տնօրեն  _______________________  
 ____________________ 
 
Հանձնաժողովի անդամներ  ______________________  
 ____________________ 
 
______________________  ____________________ 
 
______________________  ____________________ 
 
ստորագրություն  անուն, ազգանուն 
 
_ _ _ _ _ _ _  _ _  _ _   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 
7. Երեխան ճանաչվել է հաշմանդամ 2 տարի ժամկետով, մինչև 18 տ. (ընդգծել) 
 
8. Բնակության վայր _____________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
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________________________________________________________________________ 
 
9. Տրված է՝  օր____________ամիս______________տարի____________________ 
 
ԲՍՓՀ-ի նախագահ ____________________ ԲՍՓՀ-ի նախագահ _________ 
 
ստորագրություն  
 
Ա. Ա. Հ. 
 
Կ.Տ.   
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Հ Ա Մ Ա Տ Ե Ղ  Հ Ր Ա Մ Ա Ն 
 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 
ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԵՎ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ 

ՀԱՐՑԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐ 
22 մարտի 2013 թ.  N 41-Ն 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 
ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐ 

 
25 մարտի 2013 թ. N 11-Ն 

 
 

 
ԱՌՈՂՋԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԻ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՄԱՆ ՀԵՌԱՆԿԱՐԻ 

ԲԱՑԱԿԱՅՈՒԹՅԱՆ ԴԵՊՔՈՒՄ ԱՌԱՆՑ ԵՌԱՄՍՅԱ ԴԻՏԱՐԿՄԱՆ 
ԺԱՄԿԵՏԻ ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ ԲԺՇԿԱՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅԱՆ 
ՈՒՂԵԳՐՎՈՂ ԱՆՁԱՆՑ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՑԱՆԿԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ 

ՄԱՍԻՆ 
 

Ղեկավարվելով Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2002 թվա-
կանի նոյեմբերի 14-ի թիվ 1821-Ն որոշմամբ հաստատված Հայաստանի Հանրապե-
տության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության կանոնադրության 
12-րդ կետի «դ» և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2002 թվականի 
օգոստոսի 15-ի թիվ 1300-Ն որոշմամբ հաստատված Հայաստանի Հանրապետության 
առողջապահության նախարարության կանոնադրության 12-րդ կետի «դ» ենթակետե-
րի դրույթներով, ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2006 
թվականի մարտի 2-ի թիվ 276-Ն որոշման 9-րդ կետի դրույթների կիրառումն ապահո-
վելու նպատակով`  

 
ՀՐԱՄԱՅՈՒՄ ԵՆՔ` 
 
Հաստատել առողջական վիճակի վերականգնման հեռանկարի բացակայության 

դեպքում առանց եռամսյա դիտարկման ժամկետի պահպանման բժշկասոցիալական 
փորձաքննության ուղեգրվող անձանց հիվանդությունների ցանկը` համաձայն հավել-
վածի: 

 
 



 59

Հավելված 
ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական  

հարցերի նախարարի 
2013 թ. մարտի 22-ի 
թիվ 41-Ն հրամանի 

ՀՀ առողջապահության նախարարի 
2013 թ. մարտի 25-ի 
թիվ 11-Ն հրամանի 

 
 

Ց Ա Ն Կ 
ԱՌՈՂՋԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԻ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՄԱՆ ՀԵՌԱՆԿԱՐԻ 

ԲԱՑԱԿԱՅՈՒԹՅԱՆ ԴԵՊՔՈՒՄ ԱՌԱՆՑ ԵՌԱՄՍՅԱ ԴԻՏԱՐԿՄԱՆ 
ԺԱՄԿԵՏԻ ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ ԲԺՇԿԱՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅԱՆ 

ՈՒՂԵԳՐՎՈՂ ԱՆՁԱՆՑ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 
 
1. Նյարդաբանություն 
1) կենտրոնական նյարդային համակարգի խրոնիկ պրոգրեսիվ հիվանդություն-

ներով, արյան շրջանառության սուր և խրոնիկական խանգարումներով, վնասվածքնե-
րով, նեյրոինֆեկցիաներով, մանկական ուղեղային պարալիզով, բնածին արատներով 
և ժառանգական համախտանիշներով պայմանավորված շարժողական, խոսակցա-
կան խիստ արտահայտված խանգարումներ` հեմիպլեգիա, պարապլեգիա, տրիպլե-
գիա, տետրապլեգիա, տոտալ աֆազիա, արտահայտված, խիստ արտահայտված թու-
լամտություն. 

2) երկկողմանի խլություն. 
3) պրոգրեսիվող մկանային դիստրոֆիաներ: 
2. Հոգեբուժություն 
1) մտավոր հետամնացություն. 
2) թուլամտություն. 
3) աուտիզմ: 
3. Ուռուցքաբանություն 
1) չարորակ նորագոյացություններ` 
ա. արմատական բուժումից հետո` ախտադարձներով (MTS),  
բ. բուժման անարդյունավետության կամ բուժման ոչ ենթակա դեպքերում, ար-

տահայտված ինտոքսիկացիայով, կախեքսիայով, ուռուցքի քայքայումով: 
4. Վիրաբուժություն 
1) պատվաստված օրգաններ. 
2) ստամոքսի լրիվ հեռացում. 
3) մեկ թոքի հեռացում. 
4) անդամահատված ծայրատներ.  
5) կոկորդի հեռացում. 
6) միզապարկի հեռացում. 
7) հաստ և ուղիղ աղու հեռացում` հակաբնական հետանցքի տեղադրումով: 



 60

5. Թերապիա 
1) սրտի իշեմիկ հիվանդություն, սրտային անբավարարությամբ դիստրոֆիկ 

փուլում` սրտային անբավարարություն III ըստ Ստրաժեսկոյի կամ ֆունկցիոնալ դաս IV 
ըստ NՍHA (ասցիտ, անասարկա). 

2) խրոնիկական երիկամային անբավարարություն` տերմինալ փուլ, ենթակա 
մշտական ծրագրային հեմոդիալիզի. 

3) զարկերակային գերճնշում, բարդացած նյարդային կենտրոնական համա-
կարգի (շարժողական, խոսքի), սրտամկանի, ակնահատակի, երիկամների ախտահա-
րումով, ֆունկցիաների կայուն խիստ արտահայտված խանգարումով. 

4) շաքարային դիաբետ, ծանր ընթացքով և խիստ արտահայտված բարդութ-
յուններով` 

ա. պրոլիֆերատիվ անգիոպաթիա, 
բ. երիկամային անբավարարություն` 3-րդ փուլ, 
գ. սրտային անբավարարություն` 3-րդ փուլ, 
դ. ստորին ծայրանդամների դիաբետիկ խիստ արտահայտված անգիոպաթիա` 

4-րդ փուլ, 
ե. 3-րդ աստիճանի էնցեֆալոպաթիա թուլամտությամբ. 
5) լյարդի ցիռոզ, հեպատոսպլենոմեգալիա, դռներակային գերճնշում 3-րդ աս-

տիճանի, ասցիտ. 
6) լիմֆոիդ, արյունաստեղծ և նրանց նման հյուսվածքների չարորակ նորագոյա-

ցություններ՝ արտահայտված ինտոքսիկացիայով և ընդհանուր ծանր վիճակով. 
7) տեղադրված կարդիովերտեր դեֆիբրիլյատոր: 
6. Մանկաբուժություն 
1) միափորոք սիրտ. 
2) վիրաբուժական կորեկցիայի ոչ ենթակա բնածին անկանոնություններ, որոնք 

ուղեկցվում են համապատասխան ֆունկցիայի արտահայտված խանգարումով. 
3) սրտային անբավարարություն 3-րդ և 4-րդ ֆունկցիոնալ դաս. 
4) անդարձելի թոքային հիպերտենզիա. 
5) սրտի և մագիստրալ անոթների վիրահատությամբ անուղղելի կառուցվածքա-

յին արատներ` ատրեզիաներ և մագիստրալ անոթների տրանսպոզիցիայի որոշ ձևեր, 
երբ հնարավոր է միայն ամոքիչ վիրահատություն` արյան շրջանառության ֆիզիոլո-
գիական շտկում կամ աորտա-թոքային շունտավորում. 

6) սրտի ռիթմի անբուժելի խանգարումներ, երբ իրականացված է կարդիովեր-
տեր-դեֆիբրիլյատորի իմպլանտացիա կամ սրտի ռիթմը վարող սարքի իմպլանտա-
ցիա. 

7) մակերիկամների առաջնային անբավարարություն, մակերիկամների կեղևի 
բնածին դիսֆունկցիա (ադրենոգենիտալ համախտանիշ) աղ կորցնող և հիպերտոնիկ 
ձև. 

8) շաքարային դիաբետ առաջին տիպ. 
9) հիպոպիտուիտարիզմ /հիպոֆիզար նանիզմ/. 
10) բնածին հիպոթիրեոզ մտավոր և ֆիզիկական զարգացման խանգարումով: 
7. Ակնաբանական հիվանդություններ 
1) մեկ աչքի կամ երկու աչքերի անվերադարձ կուրություն. 
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2) մեկ ակնագնդի կամ երկու ակնագնդերի բացակայություն. 
3) բարձր աստիճանի բարդացած կարճատեսություն օպտիմալ կորեկցիայի 

պայմաններում լավ տեսնող աչքում ոչ ավելի, քան 0,2. 
4) ցանցենու աբիոտրոֆիաներ: 
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Հ Ա Մ Ա Տ Ե Ղ  Հ Ր Ա Մ Ա Ն 
 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ 
ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԵՎ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ 
ՀԱՐՑԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐ 

22 մարտի 2013 թ. N 42-Ն 
 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ 
ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ 
ՆԱԽԱՐԱՐ 

25 մարտի 2013 թ. N 10-Ն 
 

 
 

ԲԺՇԿԱՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՓՈՐՁԱՔՆՆԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎՆԵՐԻ 
ՆԻՍՏԵՐԻՆ ՄԱՍՆԱԳԵՏՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ 

ՄԱՍԻՆ 
 
Ղեկավարվելով Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2002 թվա-

կանի նոյեմբերի 14-ի թիվ 1821-Ն որոշմամբ հաստատված Հայաստանի Հանրապե-
տության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության կանոնադրության 
12-րդ կետի «դ» և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2002 թվականի 
օգոստոսի 15-ի թիվ 1300-Ն որոշմամբ հաստատված Հայաստանի Հանրապետության 
առողջապահության նախարարության կանոնադրության 12-րդ կետի «դ» ենթակետե-
րի դրույթներով, ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2006 
թ. մարտի 2-ի թիվ 276-Ն որոշման 5.1 կետի դրույթների կիրառումն ապահովելու 
նպատակով`  

 
ՀՐԱՄԱՅՈՒՄ ԵՆՔ` 
 
1. Հաստատել բժշկասոցիալական փորձաքննական հանձնաժողովների նիստե-

րին մասնագետների մասնակցության կարգը` համաձայն հավելվածի: 
2. Սույն հրամանի կատարման հսկողությունը վերապահել Հայաստանի Հանրա-

պետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարի տեղակալ Ջեմմա -
Բաղդասարյանին և Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարի 
տեղակալ Վահան Պողոսյանին: 
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Հավելված 
ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական  

հարցերի նախարարի 
2013 թ. մարտի 22-ի 
թիվ 42-Ն հրամանի 

ՀՀ առողջապահության նախարարի 
2013 թ. մարտի 25-ի 
թիվ 10-Ն հրամանի 

 
Կ Ա Ր Գ 

 
ԲԺՇԿԱՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՓՈՐՁԱՔՆՆԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎՆԵՐԻ 

ՆԻՍՏԵՐԻՆ ՄԱՍՆԱԳԵՏՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅԱՆ 
 
1. Սույն կարգով սահմանվում են Հայաստանի Հանրապետության առողջապա-

հության նախարարի հաստատած մասնագետների ցանկից պատահական ընտրութ-
յան միջոցով բժշկասոցիալական փորձաքննական հանձնաժողովների (այսուհետ` 
հանձնաժողով) նիստերին մասնագետների մասնակցության հետ կապված հարաբե-
րությունները: 

2. Առաջին անգամ փորձաքննվող անձանց բժշկասոցիալական փորձաքննութ-
յան ժամանակ հանձնաժողովի նիստերին մասնակցում են Հայաստանի Հանրապե-
տության մարզպետարանների կամ Երևանի քաղաքապետարանի կողմից ներկայաց-
ված և Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարի կողմից հաս-
տատված մասնագետների ցանկում ներառված անձինք, այդ թվում` պոլիկլինիկաների 
տնօրենների փորձաքննության գծով տեղակալներ, Երևան քաղաքի և Հայաստանի 
Հանրապետության մարզպետարանների (մարզերի) առողջապահության ոլորտի 
գլխավոր մասնագետներ (այսուհետ` մասնագետներ): 

3. Հայաստանի Հանրապետության մարզպետարանների և Երևանի քաղաքա-
պետարանի աշխատակազմերը (այսուհետ` աշխատակազմ) Հայաստանի Հանրապե-
տության առողջապահության նախարարի հաստատած մասնագետների ցանկից պա-
տահական ընտրության միջոցով ապահովում են մասնագետի մասնակցությունը 
հանձնաժողովի նիստերին: 

4. Աշխատակազմը Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նա-
խարարի կողմից հաստատված մասնագետների ցանկը կոդավորում է և զետեղում 
համակարգչում, որում ընդգրկվում են հետևյալ տվյալները` 

1) մասնագետի անունը, ազգանունը, հայրանունը,  
2) պաշտոնը, մասնագիտացումը, 
3) աշխատանքի վայրը, 
4) բնակության վայրը, 
5) հեռախոսահամարները` բնակարանային, աշխատանքային, բջջային,  
6) էլեկտրոնային փոստի հասցեն (դրա առկայության դեպքում): 
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5. Հանձնաժողովի նիստերին մասնակցելու համար մասնագետներն ընտրվում 
են այդ նպատակով համակարգչում զետեղված ցանկից` բժշկասոցիալական փոր-
ձաքննության անցկացման օրվանից առնվազն 3 օր առաջ: 

6. Աշխատակազմը բժշկասոցիալական փորձաքննական հանձնաժողովների 
նիստերի ժամանակացույցի վերաբերյալ տեղեկանում է Հայաստանի Հանրապետութ-
յան աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության պաշտոնական վեբ կայ-
քից (www: mss.am): 

7. Աշխատակազմը հանձնաժողովի նիստի (բժշկասոցիալական փորձաքննութ-
յան) կայացման օրվանից առնվազն 2 օր առաջ ընտրված մասնագետին տեղեկաց-
նում է նրա ընտրվելու, հանձնաժողովի նիստի /բժշկասոցիալական փորձաքննության/ 
օրվա, ժամի և վայրի մասին: 

8. Հանձնաժողովների նիստերին մասնագետի մասնակցության անհնարինութ-
յան դեպքում, մասնագետը մեկօրյա ժամկետում դրա մասին տեղեկացնում է աշխա-
տակազմին: Աշխատակազմը հաստատած մասնագետների ցանկից պատահական 
ընտրության միջոցով ապահովում է այլ մասնագետի մասնակցությունը հանձնաժողո-
վի նիստերին: 

9. Ընտրված մասնագետը հանձնաժողովում նույն օրը, նախապես` մինչև անձի 
փորձաքննություն իրականացնելը, ուսումնասիրում է փորձաքննվող անձի բժշկական 
փաստաթղթերը, նրա առողջական վիճակի վերաբերյալ ամբողջական պատկերացում 
կազմելու համար: 

10. Բժշկասոցիալական փորձաքննության ընթացքում մասնագետը հիմնավո-
րում է բժշկասոցիալական փորձաքննության ուղեգրումը` ներկայացնելով իր կարծիքն 
ու մասնագիտական եզրակացությունը փորձաքննվող անձի առողջական վիճակի, 
ֆունկցիայի խանգարման տեսակի և աստիճանի մասին: 

11. Բժշկակասոցիալական փորձաքննության ժամանակ մասնագետը ունի 
խորհրդակցական ձայնի իրավունք, տրամադրում է մասնագիտական եզրակացութ-
յուն, որը կցվում է է փորձաքննված անձի բժշկասոցիալական փորձաքննական գոր-
ծին: 

12. Հանձնաժողովների նիստերին մասնագետի մասնակցությունը գրանցվում է 
այդ նպատակի համար նախատեսված գրանցամատյանում և ստորագրվում նրա կող-
մից: 

13. Հանձնաժողովը եռամսյակը մեկ անգամ հաշվետվություն է ներկայացնում 
Հայաստանի Հանրապետության բժշկասոցիալական փորձաքննության գործակալութ-
յուն` մասնագետների մասնակցության վերաբերյալ: 

14. Հայաստանի Հանրապետության բժշկասոցիալական փորձաքննության գոր-
ծակալությունը կիսամյակը մեկ անգամ և ըստ անհրաժեշտության, Հայաստանի Հան-
րապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն է ներկայաց-
նում ամփոփ տեղեկատվություն` բժշկասոցիալական փորձաքննական հանձնաժողով-
ների նիստերին մասնագետների մասնակցության վերաբերյալ: 
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ՀՀ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԵՎ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՀԱՐՑԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐԻ 
ՀՐԱՄԱՆՆԵՐ 

 
ՀՐԱՄԱՆ 

      01 փետրվարի 2013թ.                                                           N 21-Ա/1 
 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԲԺՇԿԱՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ 
ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾԱԿԱԼՈՒԹՅԱՆ ԲԺՇԿԱՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ 

ՓՈՐՁԱՔՆՆԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎՆԵՐԻ ԿԱԶՄԸ, ՀԱՍՏԻՔՆԵՐԻ ԹԻՎԸ, 
ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ՆՈՐՄԱՑՈՒՅՑԵՐԸ, ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ՏԱՐԱԾՔՆԵՐԸ ԵՎ 

ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 
 
 
    Ղեկավարվելով Հայաստանի Հանրապետության Կառավարության 2002 

թվականի նոյեմբերի 14-ի թիվ 1821-Ն որոշմամբ հաստատված Հայաստանի Հանրա-
պետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության կանոնադրութ-
յան 12-րդ կետի զ1) ենթակետի պահանջներով  

 
Հ Ր Ա Մ Ա Յ Ո Ւ Մ  Ե Մ  

 
1. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության բժշկասոցիալական փորձաքն-

նության գործակալության բժշկասոցիալական փորձաքննական հանձնաժողովների 
կազմը, հաստիքների թիվը, սպասարկման տարածքները և աշխատանքային ժամա-
նակացույցը` համաձայն N1 հավելվածի: 

2. Հաշվի առնելով Հայաստանի Հանրապետության մարզերի տարածքներում 
փորձաքննվող անձանց թվաքանակը, աշխարհագրական դիրքը և սահմանամերձ գո-
տու առանձնահատկությունները հաստատել Հայաստանի Հանրապետության մարզե-
րի բժշկասոցիալական փորձաքննական հանձնաժողովների տարածքներում աշխա-
տող բուժվիճակագիրների հաստիքների թիվը` համաձայն N2 հավելվածի: 

3. Երևանի թիվ 1-ից 7 բժշկասոցիալական փորձաքննական հանձնաժողովնե-
րից յուրաքանչյուրին տրամադրել բուժվիճակագրի 1,5 հաստիք, իսկ բժշկասոցիալա-
կան փորձաքննական մասնագիտացված հանձնաժողովներից յուրաքանչյուրին` բուժ-
վիճակագրի 1 հաստիք:  

4. Սահմանել, որ ընդհանուր բնույթի բժշկասոցիալական փորձաքննական 
հանձնաժողովը տարեկան փորձաքննում է 3200-ից 3600 անձի (օրեկան 13-ից 15 ան-
ձի) , իսկ մասնագիտացված   բժշկասոցիալական փորձաքննական հանձնաժողովը 
տարեկան 1600-ից 2100 անձի (օրեկան 6-ից 9 անձի): 

3. Սահմանել, որ                                                   
1) Երևանի թիվ 1 ԲՍՓՀ-ի մանկաբույժը հաստատված ժամանակացույցով սպա-

սարկում է Երևանի թիվ 1, 3 և 5  ԲՍՓՀ-ների սպասարկման տարածքների մինչև 18 
տարեկան անձանց. 
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2) Երևանի թիվ 2 ԲՍՓՀ-ի մանկաբույժը հաստատված ժամանակացույցով 
սպասարկում է Երևանի թիվ 2, 4, 6 և 7 ԲՍՓՀ-ների սպասարկման տարածքների 
մինչև 18 տարեկան անձանց. 

3) Կոտայքի մարզի ԲՍՓՀ-ի մանկաբույժը հաստատված ժամանակացույցով 
սպասարկում է Կոտայքի, Արմավիրի, Արագածոտնի և Արարատի մարզերի թիվ 1 և 2 
ԲՍՓՀ-ների սպասարկման տարածքների մինչև 18 տարեկան անձանց.  

4) Գեղարքունիքի մարզի թիվ 1 ԲՍՓՀ-ի մանկաբույժը սպասարկում է նաև Գե-
ղարքունիքի մարզի թիվ 2 ԲՍՓՀ-ի սպասարկման տարածքի մինչև 18 տարեկան ան-
ձանց. 

5) Շիրակի մարզի թիվ 1 ԲՍՓՀ-ի մանկաբույժը սպասարկում է նաև Շիրակի 
մարզի թիվ 2 ԲՍՓՀ-ի սպասարկման տարածքի մինչև 18 տարեկան անձանց. 

6) Լոռու մարզի թիվ 1 ԲՍՓՀ-ի մանկաբույժը սպասարկում է նաև Լոռու մարզի 
թիվ 2 ԲՍՓՀ-ի սպասարկման տարածքի մինչև 18 տարեկան անձանց. 

7) Լոռու մարզի թիվ 3 ԲՍՓՀ-ի մանկաբույժը սպասարկում է Լոռու մարզի թիվ 3 
ԲՍՓՀ-ի սպասարկման տարածքի մինչև 18 տարեկան անձանց. 

8) Վայոց Ձորի մարզի  ԲՍՓՀ-ի մանկաբույժը սպասարկում է Վայոց Ձորի մար-
զի ԲՍՓՀ-ի սպասարկման տարածքի մինչև 18 տարեկան անձանց. 

9) Սյունիքի մարզի թիվ 2  ԲՍՓՀ-ի մանկաբույժը սպասարկում է նաև Սյունիքի 
մարզի թիվ 1 ԲՍՓՀ-ի սպասարկման տարածքի մինչև 18 տարեկան անձանց. 

10) Տավուշի մարզի  ԲՍՓՀ-ի մանկաբույժը սպասարկում է Տավուշի մարզի 
ԲՍՓՀ-ի սպասարկման տարածքի մինչև 18 տարեկան անձանց: 

5. Սույն հրամանի կատարման հսկողությունը վերապահել Հայաստանի Հան-
րապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության աշխատա-
կազմի ղեկավարին: 

 
                                                                                           Ա. ԱՍԱՏՐՅԱՆ 

 



 67

 
 



 68



 69



 70



 71



 72



 73



 74



 75



 76



 77



 78

ՀՐԱՄԱՆ 
 
      01 փետրվարի 2013 թ.                                                         N19-Ա/1 

 
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԲԺՇԿԱՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ 

ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾԱԿԱԼՈՒԹՅԱՆ ԲԺՇԿԱՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ 
ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ՆԱԽԱԳԱՀԻ, 

ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ԲԺԻՇԿ- ՓՈՐՁԱԳԵՏԻ, ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ 
ԲՈՒԺՎԻՃԱԿԱԳՐԻ ՊԱՇՏՈՆՆԵՐԻ ԲՆՈՒԹԱԳՐԵՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ 

ՄԱՍԻՆ 
 
Ղեկավարվելով Հայաստանի Հանրապետության Կառավարության 2002 թվա-

կանի նոյեմբերի 14-ի թիվ 1821-Ն որոշմամբ հաստատված Հայաստանի Հանրապե-
տության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության կանոնադրության 
12-րդ կետի դ) ենթակետով և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության թիվ 
2012թվականի դեկտեմբերի 6-ի թիվ 1632-Ն և Հայաստանի Հանրապետության կա-
ռավարության 2012թվականի դեկտեմբերի 6-ի թիվ 1633-Ն որոշումների կիրառումն 
ապահովելու նպատակով. 

 
ՀՐԱՄԱՅՈՒՄ ԵՄ 
1. Հաստատել` 
1) Հայաստանի Հանրապետության բժշկասոցիալական փորձաքննության գոր-

ծակալության բժշկասոցիալական փորձաքննության հանձնաժողովի նախագահի 
պաշտոնի բնութագիրը` համաձայն N1 հավելվածի.  

2) Հայաստանի Հանրապետության բժշկասոցիալական փորձաքննության գոր-
ծակալության բժշկասոցիալական փորձաքննության հանձնաժողովի բժիշկ-փորձագե-
տի պաշտոնի բնութագիրը` համաձայն N2 հավելվածի.  

3) Հայաստանի Հանրապետության բժշկասոցիալական փորձաքննության գոր-
ծակալության բժշկասոցիալական փորձաքննության հանձնաժողովի բուժվիճակագրի 
պաշտոնի բնութագիրը ` համաձայն N3 հավելվածի: 

2. Սույն հրամանի կատարման հսկողությունը վերապահել նախարարության աշ-
խատակազմի ղեկավարին: 

Ա. ԱՍԱՏՐՅԱՆ 
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Հավելված N  1              
Հայաստանի Հանրապետության 

աշխատանքի և սոցիալական հարցերի  
նախարարի 2013  թվականի 01.02 N 19-Ա/1 հրամանի 

 
 
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԵՎ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ 
ՀԱՐՑԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ 

ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԲԺՇԿԱՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅԱՆ 
ԳՈՐԾԱԿԱԼՈՒԹՅԱՆ ԲԺՇԿԱՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅԱՆ 

ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ՆԱԽԱԳԱՀԻ 
ՊԱՇՏՈՆԻ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ 

 
 
I. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ 

 
1. Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նա-

խարարության Հայաստանի Հանրապետության բժշկասոցիալական փորձաքննական 
հանձնաժողովի (այսուհետ` Հանձնաժողով) նախագահը քաղաքացիական աշխա-
տանք կատարող է: 

2. Հանձնաժողովի նախագահին պաշտոնի է նշանակում և պաշտոնից ազատում   
Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարա-
րության աշխատակազմի (այսուհետ` աշխատակազմ) ղեկավարը: 

3. Հանձնաժողովի նախագահն ունի Հայաստանի Հանրապետության 
աշխատանքային օրենսդրությամբ սահմանված իրավունքներ ու սոցիալական երաշ-
խիքներ և պարտականություններ: 

II. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ԵՎ ՂԵԿԱՎԱՐՄԱՆ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱ-
ՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ 
 

4. Հանձնաժողովի նախագահն անմիջականորեն ենթակա և հաշվետու է Հա-
յաստանի Հանրապետության բժշկասոցիալական փորձաքննության գործակալության 
(այսուհետ` Գործակալություն) պետին: 

5. Հանձնաժողովի նախագահին անմիջականորեն ենթակա և հաշվետու 
են Հանձնաժողովի մյուս բժիշկ փորձագետները և այլ աշխատողները: 

6. Հանձնաժողովի նախագահի բացակայության դեպքում, գործակալության 
պետի ներկայացմամբ Նախարարության աշխատակազմի ղեկավարի հրամանով -
Հանձնաժողովի նախագահին փոխարինում է հանձնաժողովի բժիշկ փորձագետնե-
րից մեկը կամ վերափորձաքննության բաժնի գլխավոր մասնագետը (ըստ մասնագի-
տության): 

7. Հանձնաժողովի նախագահը` 
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1) կազմակերպում, ծրագրում, համակարգում, ղեկավարում և վերահսկում է 
Հանձնաժողովի ընթացիկ գործունեությունը, մասնակցում է բժշկասոցիալական փոր-
ձաքննություններին և կոլեգիալ որոշումների ընդունմանը. 

2) պատասխանատվություն է կրում Հանձնաժողովի ընդունած որոշումների հա-
մար, 

3) կատարում է  Գործակալության պետի  հանձնարարականները. 
4) պատասխանատվություն է կրում օրենքների, այլ իրավական ակտերի պա-

հանջները, իրեն վերապահված լիազորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կա-
տարելու, կամ վերազանցելու, ինչպես նաև  Հանձնաժողովի խնդիրները և տրված 
հանձնարարականները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար: 

III. ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ԼԻԱԶՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 
        7. Հանձնաժողովի նախագահը՝ 

1) լուծում է Հանձնաժողովի առջև դրված գործառույթներից բխող հիմնախնդիր-
ները. 

2) Հանձնաժողովի աշխատողներին տալիս է համապատասխան ցուցումներ և 
հանձնարարականներ: 

 

IV. ՇՓՈՒՄՆԵՐԸ ԵՎ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՑՉՈՒԹՅՈՒՆԸ 

8. Հանձնաժողովի նախագահը՝ 

1) Գործակալության ներսում շփվում է Գործակալության պետի, Գործակալութ-
յան պետի տեղակալի, կառուցվածքային ստորաբաժանումների ղեկավարների և աշ-
խատողների հետ, սոցիալական ծառայությունների տարածքային կենտրոնի համա-
կարգողի, ստորաբաժանումների ղեկավարների և աշխատողների հետ. 

2) Աշխատակազմի ներսում շփվում է Աշխատակազմի ղեկավարի, Աշխատա-
կազմի ղեկավարի տեղակալի, Աշխատակազմի կառուցվածքային ստորաբաժանում-
ների ղեկավարների և աշխատողների հետ. 

3) մասնակցում է Գործակալության գործակարգավարական խորհրդակցություն-
ներին.  

4) ապահովում է Հանձնաժողովի և այլ մարմինների փոխհարաբերությունները. 

5) Գործակալության պետի հանձնարարությամբ մասնակցում է պետական և այլ 
մարմինների նիստերին (խորհրդակցություններին). 

6) Գործակալության պետի հանձնարարությամբ աշխատակազմից դուրս շփվում 
և պարբերաբար հանդես է գալիս որպես ներկայացուցիչ, մասնակցում է Հայաստանի 
Հանրապետության և օտարերկրյա պետությունների, միջազգային և այլ կազմակեր-
պությունների իրավասու մարմինների ներկայացուցիչների հետ հանդիպումներին, 
խորհրդակցություններին, գիտաժողովներին, սեմինարներին, ինչպես նաև հանդես է 
գալիս առաջարկություններով, զեկուցումներով, հաշվետվություններով և այլն: 
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V. ԽՆԴԻՐՆԵՐԻ ԲԱՐԴՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ԴՐԱՆՑ ՍՏԵՂԾԱԳՈՐԾԱԿԱՆ ԼՈՒ-

ԾՈՒՄԸ 

9. Հանձնաժողովի նախագահը՝ 

1) Գործակալության պետի հանձնարարությամբ մասնակցում է Գործակալութ-
յան ռազմավարական և կազմակերպական նշանակության խնդիրների բացահայտ-
մանը, վերլուծմանը և գնահատմանը, ինչպես նաև դրանց ստեղծագործական և այ-
լընտրանքային լուծումներ տալու աշխատանքներին. 

2) բացահայտում, վերլուծում և գնահատում է Գործակալության առջև դրված 
գործառույթներից բխող մասնագիտական նշանակության խնդիրներ, ինչպես նաև 
դրանց տալիս է ստեղծագործական և այլընտրանքային լուծումներ: 

 
VI. ԳԻՏԵԼԻՔՆԵՐԸ ԵՎ ՀՄՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

10. Հանձնաժողովի նախագահը՝ 

1) ունի բարձրագույն բժշկական կրթություն` բուժական գործ մասնագիտութ-
յամբ` թերապևտի կամ վիրաբույժի կամ նյարդաբանի որակավորմամբ, իսկ մասնա-
գիտացված բժշկասոցիալական փորձաքննական հանձնաժողովներից հոգեբուժակա-
նում` հոգեբույժի  կամ նյարդաբանի, իսկ ակնաբանական հանձնաժողովում` ակնա-
բանի  որակավորում. 

2) Ունի փորձաքննության ոլորտում աշխատանքի` բժշկասոցիալական փոր-
ձաքննական հանձնաժողովներում առնվազն 5 տարվա բժիշկ-փորձագետի ստաժ, 
բժշկափորձագիտական հանձնաժողովի նախագահի պաշտոնում կամ ռազմաբժշկա-
կան փորձաքննական հանձնաժողովներում, դատաբժշկական փորձաքննության և այլ 
փորձաքննության ոլորտներում բժիշկ-փորձագետի առնվազն 5 տարվա ստաժ կամ 3 
տարվա ստաժ և գիտական աստիճան կամ բժիշկ փորձագետի համապատասխան 
վերապատրաստում կամ մինչև 2018 թվականի դեկտեմբերի 30-ը վերջին 10-և տար-
վա ընթացքում առնվազն 5 տարվա մասնագիտական աշխատանքային ստաժ. 

3) ունի <<Հայաստանի Հանրապետությունում հաշմանդամների սոցիալական 
պաշտպանության մասին>> ՀՀ օրենքի, <<Վարչարարության հիմունքների և վարչա-
կան վարույթի մասին>> ՀՀ օրենքի, Հայաստանի Հանրապետության կառավարութ-
յան 2002թ. նոյեմբերի 14-ի <<Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սո-
ցիալական հարցերի  նախարարության  Հայաստանի Հանրապետության բժշկասո-
ցիալական փորձաքննության գործակալության  կանոնադրությունն ու կառուցվածքը  
հաստատելու մասին և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 1998 թվա-
կանի  նոյեմբերի 3-ի  684-Ն որոշման  մեջ փոփոխություն կատարելու մասին>> N 
1822-Ն, 2006թ մարտի 2-ի <<Բժշկասոցիալական փորձաքննության  իրականացման 
կարգը հաստատելու մասին>> N 276-Ն, 2003թ հունիսի 13-ի <<Բժշկասոցիալական 
փորձաքննության չափորոշիչները հաստատելու մասին>> N 780-Ն որոշումների  և իր 
լիազորությունների հետ կապված   այլ իրավական ակտերի անհրաժեշտ իմացություն. 

4) տիրապետում է անհրաժեշտ տեղեկատվությանը. 
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5) ունի հայերենի գրավոր և բանավոր հաղորդակցության գերազանց հմտութ-
յուններ. 

6) ունի համակարգչով և ժամանակակից այլ տեխնիկական միջոցներով աշխա-
տելու ունակություն: 

11. Հանձնաժողովի նախագահը ունի նաև հետևյալ մասնագիտական հմտութ-
յունները` 

 1) արդյունքներին նպատակաուղղված մոտեցում. 
 2) վերլուծական գերազանց հմտություններ. 
 3) ներկայացման լավ կարողություններ. 
 4) թիմային աշխատանքի ունակություն. 
 5) բանակցային հմտություններ. 
 6) սահմանափակ ժամանակի պայմաններում խնդիրների լուծման և   
  որոշումների կայացման հստակ կարողություններ. 
 7) կառավարման հմտություններ. 
 8) պլանավորման և կազմակերպական կարողություններ. 
 9) հաշվետվությունների պատրաստման հմտություններ: 
 

VIII. ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

      12. Հանձնաժողովի նախագահը` 

1) կատարում է աշխատանքի բաշխում հանձնաժողովի աշխատակիցների միջև.  
2) ապահովում է հանձնաժողովում Նախարարի, Նախարարի համապատաս-

խան տեղակալի, Աշխատակազմի ղեկավարի, Գործակալության պետի հրամանների, 
ցուցումների, հանձնարարականների, առաջադրանքների կատարումը և արդյունքնե-
րը ներկայացնում Գործակալության պետին. 

3) իր իրավասությունների սահմաններում ապահովում է հաշմանդամների 
տվյալների շտեմարանի ստեղծման աշխատանքների իրականացումը   և մասնակցում 
է սոցիալական պաշտպանության ոլորտի տեղեկատվական համակարգի ձևավորմա-
նը. 

4) կազմում է Հանձնաժողովի տարեկան աշխատանքային ծրագիրը և բժշկասո-
ցիալական փորձաքննության իրականացման (այդ թվում` արտագնա) ժամանակա-
ցույցը և  ներկայացնում գործակալության պետի հաստատմանը. 

5) կազմում է Հանձնաժողովի գործունեության մասին հաշվետվություն և ներկա-
յացնում գործակալության պետին. 

6) իրականացնում է հսկողություն Հանձնաժողովի  օգտագործմանը հանձնված 
պետական սեփականության պահպանության նկատմամբ. 

7) իր լիազորությունների սահմանում համագործակցում է պետական, տեղական 
ինքնակառավարման և այլ մարմինների հետ. 

8) ուսումնասիրում և վերլուծում է քաղաքացիների դիմումները, բողոքները և ա-
ռաջարկությունները. 

9) Գործակալության պետի հանձնարարությամբ նախապատրաստում է Հանձ-
նաժողովի առջև դրված գործառույթներից և խնդիրներից բխող իրավական ակտերի 
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նախագծեր, առաջարկություններ, եզրակացություններ, այլ փաստաթղթեր, ինչպես 
նաև դրանց վերաբերյալ մշակում մեթոդական պարզաբանումներ.  

10) Գործակալության պետին առաջարկություններ է ներկայացնում՝ իր անմիջա-
կան ենթակայության տակ գտնվող աշխատողներին Հայաստանի Հանրապետության 
օրենսդրությամբ սահմանված կարգով վերապատրաստելու, կարգապահական տույժի 
ենթարկելու և խրախուսելու վերաբերյալ. 

11) Հանձնաժողովի աշխատողների բացակայության դեպքում Գործակալության 
պետին ներկայացնում է  առաջարկություններ`  նրանց փոխարինելու մասին. 

 12) կազմում է Հանձնաժողովի աշխատակիցների հերթական արձակուրդների 
ժամանակացույցը. 

13) կատարում է քաղաքացիների ընդունելություն. 

14) այլ մարմիններից, պաշտոնատար անձանցից ստանում է Հանձնաժողովի 
գործառույթների և խնդիրների իրականացման հետ կապված անհրաժեշտ տեղեկատ-
վություն և նյութեր. 

15) ստորագրում է Հանձնաժողովի անունից պատրաստվող փաստաթղթերը. 

16) Հանձնաժողովի լիազորությունների շրջանակներում նախապատրաստում է 
առաջարկություններ, տեղեկանքներ, հաշվետվություններ, միջնորդագրեր, զեկուցա-
գրեր և այլ գրություններ. 

17) առողջապական կազմակերպությունների մասնագետներին, փորձագետնե-
րին, ինչպես նաև հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչներին ըստ 
հաստատված ժամանակացույցի ներգրավում է  Հանձնաժողովի աշխատանքներին. 

18) Հանձնաժողովի գործառույթների և խնդիրների իրականացման հետ կապ-
ված, ինչպես նաև Գործակալության պետի գիտությամբ, կարող է հրավիրել խորհր-
դակցություններ՝ դրանց մասնակից դարձնելով պետական  մարմինների պաշտոնա-
տար անձանց, մասնագետների, փորձագետների: 
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Հավելված N 2              
Հայաստանի Հանրապետության 

աշխատանքի և սոցիալական հարցերի  
նախարարի 2013  թվականի 01.02 N 19-Ա/1    հրամանի 

 
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԵՎ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ 

ՀԱՐՑԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ 
ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԲԺՇԿԱՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅԱՆ 

ԳՈՐԾԱԿԱԼՈՒԹՅԱՆ  ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ԲԺԻՇԿ-ՓՈՐՁԱԳԵՏԻ 
ՊԱՇՏՈՆԻ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ 

 
 

I. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ 
1. Հայաստանի Հանրապետության բժշկասոցիալական փորձաքննական հանձ-

նաժողովի   /այսուհետ` Հանձնաժողով/  բժիշկ-փորձագետը քաղաքացիական աշխա-
տանք կատարող է: 

2. Հանձնաժողովի բժիշկ-փորձագետին պաշտոնի է նշանակում և պաշտոնից ա-
զատում Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նա-
խարարության աշխատակազմի  /այսուհետ` Աշխատակազմ/ ղեկավարը: 

3. Բժիշկ-փորձագետն ունի Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքային 
օրենսդրությամբ սահմանված իրավունքներ ու սոցիալական երաշխիքներ և պարտա-
կանություններ: 

II. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ԵՎ ՂԵԿԱՎԱՐՄԱՆ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱ-
ՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ 

4. Հանձնաժողովի բժիշկ-փորձագետը անմիջականորեն ենթակա և հաշվետու 
է հանձնաժողովի նախագահին: 

5. Հանձնաժողովի բժիշկ-փորձագետը ենթակա աշխատողներ չունի: 
6. Հանձնաժողովի բժիշկ փորձագետը հանձնաժողովի նախագահի բացակա-

յության դեպքում գործակալության պետի հանձնարարությամբ  փոխարինում է նրան: 
7. Բժիշկ-փորձագետի բացակայության դեպքում նրան կարող է փոխարինել 

այլ հանձնաժողովի տվյալ մասնագիտությամբ բժիշկ փորձագետը,  առողջապահա-
կան կազմակերպության մասնագետը` Հանձնաժողովի նախագահի գրավոր միջնոր-
դությամբ գործակալության պետի հանձնարարությամբ, առավելագույնը մեկ ամիս 
ժամկետով: 

8.  Հանձնաժողովի բժիշկ-փորձագետը` 
1) կատարում է  հանձնաժողովի նախագահի հանձնարարականները. 
2) պատասխանատվություն է կրում իր տված մասնագիտական և փորձաքննա-

կան եզրակացության համար. 

3) իր մասնագիտությամբ իրականացնում է փորձաքննվող անձանց բժշկասո-
ցիալական փորձաքննություն և դրանից բխող գործառույթները. 
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4) պատասխանատվություն է կրում օրենքների, այլ իրավական ակտերի պա-
հանջները, իրեն վերապահված լիազորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կա-
տարելու կամ վերազանցելու, ինչպես նաև  Հանձնաժողովի նախագահի տրված 
հանձնարարականները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար: 

III. ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ԲԺԻՇԿ-ՓՈՐՁԱԳԵՏԻ ԼԻԱԶՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ, 
ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

8. Հանձնաժողովի բժիշկ-փորձագետը մասնակցում է՝ 

 անձի բժշկասոցիալական փորձաքննության իրականացման, անձին հաշման-
դամ ճանաչելու, հաշմանդամության խումբ (<<հաշմանդամ երեխա>> կարգավիճակ) 
սահմանելու, պատճառական կապ, տևողության ժամկետ որոշելու գործընթացներին, 

 հաշմանդամի սոցիալական պաշտպանության անհրաժեշտ ձևերի որոշմանը,  
 հաշմանդամի վերականգնողական անհատական ծրագրի կազմմանը, բժշկա-

կան, սոցիալական և մասնագիտական վերականգնողական միջոցառումների տեսակ-
ների ու ծավալների որոշման և արդյունավետության գնահատմանը, 

 Հայաստանի Հանրապետության օրեսդրությամբ սահմանված կարգով` ժամա-
նակավոր անաշխատունակության  ժամկետը երկարաձգելու մասին որոշման կայաց-
մանը, 

 հաշմանդամի աշխատանքի պայմանների, բնույթի որոշման և հաշմանդամին 
համապատասխան աշխատանք կատարելու վերաբերյալ երաշխավորագիր կազմելու 
գործընթացներին, 

 անձի մասնագիտական աշխատունակության կորստի աստիճանի (տոկոսնե-
րով) որոշմանը, 

 Հայաստանի Հանրպետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով և դեպ-
քերում անձի մահվան կամ հաշմանդամության պատճառական կապի որոշման գոր-
ծընթացներին, 

 փորձաքննված անձանց տվյալների` հաշմանդամների հաշվառման տեղե-
կատվական բազա առցանց գրանցման գործընթացին, 

 բժշկասոցիալական փորձաքննություն անցած հաշմանդամների տվյալների 
շտեմարանի ստեղծմանը և սոցիալական պաշտպանության ոլորտի տեղեկատվական 
համակարգի ձևավորմանը, 

  հաշմանդամության վիճակի, շարժի և հաշմանդամություն առաջացնող պատ-
ճառների ուսումնասիրման և վերլուծման գործընթացներին, 

 առողջապահական կազմակերպություններին, զբաղվածության և սոցիալա-
կան ծառայությունների տարածքային կենտրոններին հաշմանդամին բուժվերականգ-
նողական, մասնագիտական կողմնորոշման, որոշակի աշխատանքի ցուցված կամ 
հակացուցված լինելու, ուսման, վերաորակավորման, տնային սպասարկման անհրա-
ժեշտության և այլ հարցերի վերաբերյալ խորհրդատվություն և եզրակացություն տրա-
մադրելու գործընթացներին. 

 բժշկասոցիալական փորձաքննություն անցնող անձանց խորհրդատվական 
օգնության տրամադրմանը: Հանձնաժողովի նախագահի հանձնարարությամբ զննում 
և փորձաքննում է փորձաքննվող անձանց. 
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 փորձաքննական գնահատականի կազմմանը և փորձաքննական որոշման ըն-
դունմանը` ձևակերպելով  փորձաքննվողի կլինիկո-փորձագիտական ախտորոշումը 
(տալիս է մասնագիտական և փորձաքննական եզրակացություն). 

 Հանձնաժողովի նախագահի հանձնարարությամբ մասնակցում է  ամսական, 
եռամսյակային և տարեկան հաշվետվությունների կազմմանը. 

 Հանձնաժողովի նախագահի հանձնարարությամբ տալիս է մասնագիտական 
խորհրդատվություն և եզրակացություն առողջապահական կազմակերպություններին, 
<<Զբաղվածություն պետական ծառայություն>> գործակալության տարածքային կենտ-
րոններին և սոցիալական ծառայությունների տարածքային գործակալություններին. 

 Հանձնաժողովի նախագահի հանձնարարությամբ կազմում է տեղեկանքներ, 
քաղվածքներ և այլ գրություններ: 

 
IV. ՇՓՈՒՄՆԵՐԸ ԵՎ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՑՉՈՒԹՅՈՒՆԸ 

9. Հանձնաժողովի բժիշկ-փորձագետը՝ 

1) Գործակալության ներսում շփվում է Գործակալության պետի, Գործակալութ-
յան պետի տեղակալի, կառուցվածքային ստորաբաժանումների ղեկավարների և աշ-
խատողների հետ. 

2) Աշխատակազմի ներսում շփվում է Աշխատակազմի ղեկավարի, Աշխատա-
կազմի ղեկավարի տեղակալի, Աշխատակազմի կառուցվածքային ստորաբաժանում-
ների ղեկավարների և աշխատողների հետ. 

3) Հանձնաժողովի բժիշկ-փորձագետը Հանձնաժողովի նախագահի հանձնա-
րարությամբ մասնակցում է Գործակալությունում կազմակերպվող սեմինարներին, 
խորհրդակցություններին.  

4) Հանձնաժողովի նախագահի հանձնարարությամբ մասնակցում է պետական 
և այլ մարմինների նիստերին (խորհրդակցություններին). 

5) Հանձնաժողովի նախագահի հանձնարարությամբ Աշխատակազմից դուրս 
շփվում  և հանդես է գալիս որպես ներկայացուցիչ, մասնակցում է Հայաստանի Հան-
րապետության և օտարերկրյա պետությունների, միջազգային և այլ կազմակերպու-
թյունների իրավասու մարմինների ներկայացուցիչների հետ հանդիպումներին, 
խորհրդակցություններին, գիտաժողովներին: 

 
V. ԽՆԴԻՐՆԵՐԻ ԲԱՐԴՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ԴՐԱՆՑ ՍՏԵՂԾԱԳՈՐԾԱԿԱՆ 

ԼՈՒԾՈՒՄԸ 

10. Հանձնաժողովի բժիշկ-փորձագետը՝ 

1) Հանձնաժողովի նախագահի հանձնարարությամբ մասնակցում է Գործակա-
լության ռազմավարական և կազմակերպական նշանակության խնդիրների բացա-
հայտմանը, վերլուծմանը և գնահատմանը, ինչպես նաև դրանց ստեղծագործական և 
այլընտրանքային լուծումներ տալու աշխատանքներին. 
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2) բացահայտում, վերլուծում և գնահատում է Գործակալության առջև դրված 
գործառույթներից բխող մասնագիտական նշանակության խնդիրներ, ինչպես նաև 
դրանց տալիս է ստեղծագործական և այլընտրանքային լուծումներ: 

 
VI. ԳԻՏԵԼԻՔՆԵՐԸ ԵՎ ՀՄՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

11. Հանձնաժողովի բժիշկ-փորձագետը՝ 
1) ունի բարձրագույն բժշկական կրթություն` բուժական գործ մասնագիտութ-

յամբ` թերապևտի կամ վիրաբույժի կամ նյարդաբանի կամ մանկաբուժի որակավոր-
մամբ, իսկ մասնագիտացված բժշկասոցիալական փորձաքննական հանձնաժողովնե-
րում` հոգեբուժական մասնագիտացվածում հոգեբույժի, նյարդաբանի կամ թերապև-
տի, իսկ ակնաբանականում` ակնաբույժի, թերապևտի կամ նյարդաբանի մասնագի-
տությամբ որակավորում, 

  2) ունի 3 տարվա մասնագիտական աշխատանքի ստաժ կամ ավարտել է կլի-
նիկական օրդինատուրա` ստանալով համապատասխան որակավորում կամ անցել է 
վերապատրաստում, 

3) ունի <<Հայաստանի Հանրապետությունում հաշմանդամների պաշտպանութ-
յան մասին>> ՀՀ օրենքի, <<Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի 
մասին>> ՀՀ օրենքի, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2002թ. նո-
յեմբերի 14-ի <<Հայաստանի Հանրապետության աշխտանքի և սոցիալական հարցերի  
նախարարության  Հայաստանի Հանրապետության բժշկասոցիալական փորձաքն-
նության գործակալության  կանոնադրությունն ու կառուցվածքը  հաստատելու մասին 
և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 1998 թվականի  նոյեմբերի 3-ի  
684-Ն որոշման  մեջ փոփոխություն կատարելու մասին>> N1822-Ն, 2006թ մարտի 2-
ի <<Բժշկասոցիալական փորձաքննության  իրականացման կարգը հաստատելու մա-
սին>> N276-Ն, 2003թ հունիսի 13-ի <<Բժշկասոցիալական փորձաքննության  չափո-
րոշիչները հաստատելու մասին>> N 780-Ն որոշումների  և իր լիազորությունների հետ 
կապված   այլ իրավական ակտերի անհրաժեշտ իմացություն, ինչպես նաև տրամա-
բանելու, տարբեր իրավիճակներում կողմնորոշվելու ունակություն. 

4) տիրապետում է անհրաժեշտ տեղեկատվությանը. 
5) ունի հայերենի գրավոր և բանավոր հաղորդակցության գերազանց հմտութ-

յուններ, 
6) ունի համակարգչով և ժամանակակից այլ տեխնիկական միջոցներով աշխա-

տելու ունակություն: 
13. Հանձնաժողովի բժիշկ-փորձագետն ունի նաև հետևյալ մասնագիտական 

հմտությունները՝ 
1) արդյունքներին նպատակաուղղված մոտեցում, 
2) վերլուծական գերազանց հմտություններ, 
3) ներկայացման լավ կարողություններ, 
4) թիմային աշխատանքի ունակություն, 
5) բանակցային հմտություններ, 
6) սահմանափակ ժամանակի պայմաններում խնդիրների լուծման և   
  որոշումների կայացման հստակ կարողություններ, 
7) հաշվետվությունների պատրաստման հմտություններ: 
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Հավելված N 3              
Հայաստանի Հանրապետության 

աշխատանքի և սոցիալական հարցերի  
նախարարի 2013  թվականի 01.02  N  19-Ա/1    հրամանի 

 
 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԵՎ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ 
ՀԱՐՑԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ 

ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԲԺՇԿԱՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅԱՆ 
ԳՈՐԾԱԿԱԼՈՒԹՅԱՆ  ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ԲՈՒԺՎԻՃԱԿԱԳՐԻ 

ՊԱՇՏՈՆԻ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ 
 
 

I. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ 
1. ՀՀ բժշկասոցիալական փորձաքննության հանձնաժողովի /այսուհետ` Հանձ-

նաժողով/ բուժվիճակագիրը քաղաքացիական աշխատանք կատարող  է: 
2. Հանձնաժողովի բուժվիճակագրին պաշտոնի է նշանակում և պաշտոնից ա-

զատում Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նա-
խարարության աշխատակազմի (այսուհետ` աշխատակազմ) ղեկավարը: 

3. Հանձնաժողովի բուժվիճակագիրն ունի Հայաստանի Հանրապետության աշ-
խատանքային օրենսդրությամբ սահմանված իրավունքներ, սոցիալական երաշխիք-
ներ և պարտականություններ: 

 
II. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄԸ  

4. Հանձնաժողովի բուժվիճակագիրը անմիջականորեն ենթակա և հաշվետու է 
հանձնաժողովի նախագահին: 

5. Հանձնաժողովի բուժվիճակագիրը` 
1) կատարում է  հանձնաժողովի նախագահի հանձնարարականները և ցուցում-

ները, 
2) պատասխանատվություն է կրում օրենքների, այլ իրավական ակտերի պա-

հանջները, իրեն վերապահված լիազորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կա-
տարելու, կամ վերազանցելու, ինչպես նաև  Հանձնաժողովի նախագահի տրված 
հանձնարարականները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար: 

 
III. ԳԻՏԵԼԻՔՆԵՐԸ ԵՎ ՀՄՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

6. Հանձնաժողովի բուժվիճակագիրը՝ 
1) ունի բարձրագույն կամ միջին մասնագիտական  կրթություն.  
2) ունի Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2002թ. նոյեմբերի 14-

ի <<Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի  նախա-
րարության  Հայաստանի Հանրապետության բժշկասոցիալական փորձաքննության 
գործակալության  կանոնադրությունն ու կառուցվածքը  հաստատելու մասին և Հա-
յաստանի Հանրապետության կառավարության 1998 թվականի  նոյեմբերի 3-ի  684-Ն 
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որոշման  մեջ փոփոխություն կատարելու մասին>> N1822-Ն, 2006թ մարտի 2-ի 
<<Բժշկասոցիալական փորձաքննության  իրականացման կարգը հաստատելու մա-
սին>> N276-Ն, Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հար-
ցերի նախարարի 2005թ. ապրիլի 19-ի Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի 
և սոցիալական հարցերի նախարարության աշխատակազմի Հայաստանի Հանրապե-
տության բժշկասոցիալական փորձաքննության գործակալությունում վարչական վա-
րույթի վերաբերյալ գործերի, դրանց հաշվառման գրանցամատյանների և վարչական 
ակտերի հաշվառման գրանցամատյանների վարման կարգը հաստատելու մասին   
թիվ 48-Ն հրամանի անհրաժեշտ իմացություն, ինչպես նաև տրամաբանելու, տարբեր 
իրավիճակներում կողմնորոշվելու ունակություն.  

3) տիրապետում է բուժվիճակագրի պարտականությունները պատշաճ կատա-
րելու համար անհրաժեշտ տեղեկատվությանը. 

4) ունի հայերենի գրավոր և բանավոր հաղորդակցության բավարար հմտութ-
յուններ. 

5) ունի համակարգչով և ժամանակակից այլ տեխնիկական միջոցներով աշխա-
տելու ունակություն: 

 
IV. ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

7. Հանձնաժողովի բուժվիճակագիրը` 

1) մասնակցում է հանձնաժողովի ընթացիկ գործառույթների իրականացմանը. 
2) լրացնում  և վարում է հանձնաժողովի գործունեության համար անհրաժեշտ 

գրանցամատյաններ, իրականացնում է հանձնաժողովի գործավարությունը. 
3) Հանձնաժողովի նախագահի հանձնարարությամբ մասնակցում է ամսական, 

եռամսյակային և տարեկան հաշվետվությունների կազմմանը. 
4) Հանձնաժողովի նախագահի հանձնարարությամբ մասնակցում է  փոր-

ձաքննված անձանց և հաշմանդամների տվյալների շտեմարանի ստեղծմանը, կատա-
րում է փորձաքննված անձանց տվյալների առցանց մուտքագրում. 

5) լրացնում է ձևաթղթերը և սահմանված կարգով գրանցում է գրանցամատյան-
ներում. 

6) Հանձնաժողովի նախագահի հանձնարարությամբ կազմում է տեղեկանք-
ներ, քաղվածքներ և այլ գրություններ. 

7) ժամանակին և ճշտորեն կատարում է հանձնաժողովի նախագահի հանձնա-
րարականները: 

8. Հանձնաժողովի բուժվիճակագիրն ունի նաև հետևյալ մասնագիտական 
հմտությունները՝ 

 1) վերլուծական հմտություններ. 
 2) ներկայացման կարողություններ. 
 3) թիմային աշխատանքի ունակություն. 
 4) բանակցային հմտություններ. 
 5) սահմանափակ ժամանակի պայմաններում խնդիրների լուծման հստակ կա-

րողություններ. 
 6) հաշվետվությունների պատրաստման հմտություններ: 
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ՀՐԱՄԱՆ 
    
04 մարտի 2013 թ.                                                                                      N 31-Ն 

 

ԲԺՇԿԱՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՓՈՐՁԱՔՆՆԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎՆԵՐԻ ԿՈՂՄԻՑ 
ԻՐԱԿԱՆԱՑՎՈՂ ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՆ ՀԱՇՄԱՆԴԱՄՈՒԹՅՈՒՆ 

ՈՒՆԵՑՈՂ ԱՆՁԱՆՑ ՀԱՐՑԵՐՈՎ ԶԲԱՂՎՈՂ ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ 
ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՑԻՉՆԵՐԻ 

ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 
 
Ղեկավարվելով Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2002 թվականի 

նոյեմբերի 14-ի թիվ 1821-Ն որոշմամբ հաստատված Հայաստանի Հանրապետության աշ-
խատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության կանոնադրության 12-րդ կետի «դ» 
ենթակետով, ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2006 թվա-
կանի մարտի 2-ի թիվ 276-Ն որոշման 5.3 կետի դրույթների համաձայն՝ 

ՀՐԱՄԱՅՈՒՄ ԵՄ` 
1. Հաստատել բժշկասոցիալական փորձաքննական հանձնաժողովների կողմից 

իրականացվող փորձաքննություններին հաշմանդամություն ունեցող անձանց հարցե-
րով զբաղվող հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչների մասնակ-
ցության կարգը՝ համաձայն հավելվածի։  

2. Սույն հրամանի կատարման հսկողությունը վերապահել Հայաստանի Հանրա-
պետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարի տեղակալ Ջ. Բաղդա-
սարյանին։ 

 
Ա. ԱՍԱՏՐՅԱՆ 
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Հավելված  
ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական  

հարցերի նախարարի  
2013 թ. մարտի 4-ի  
թիվ 31-Ն հրամանի 

 
Կ Ա Ր Գ 

 
ԲԺՇԿԱՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՓՈՐՁԱՔՆՆԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎՆԵՐԻ 
ԿՈՂՄԻՑ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎՈՂ ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՆ 

ՀԱՇՄԱՆԴԱՄՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ ԱՆՁԱՆՑ ՀԱՐՑԵՐՈՎ ԶԲԱՂՎՈՂ 
ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՑԻՉՆԵՐԻ 

ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅԱՆ 
 
1. Սույն կարգով կարգավորվում են բժշկասոցիալական փորձաքննության հանձ-

նաժողովների կողմից իրականացվող փորձաքննություններին (այսուհետ՝ փորձաքն-
նություն) հաշմանդամություն ունեցող անձանց հարցերով զբաղվող հասարակական 
կազմակերպությունների (այսուհետ՝ կազմակերպություններ) մասնակցության հետ 
կապված հարաբերությունները։ 

2. Կազմակերպությունների ներկայացուցիչները, փորձաքննվող անձի համա-
ձայնության կամ ցանկության դեպքում, կարող են մասնակցել փորձաքննություննե-
րին։ Փորձաքննվող անձն իր համաձայնությունը հայտնում է գրավոր կամ բանավոր՝ -
Հանձնաժողովի անդամների առջև հաստատելով իր համաձայնությունը։ 

3. Կազմակերպությունների ներկայացուցիչները փորձաքննություններին մաս-
նակցում են դիտորդի կարգավիճակով։ 

4. Կազմակերպությունները Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և -
սոցիալական հարցերի նախարարություն (այսուհետ՝ նախարարություն) են ներկա-
յացնում փորձաքննություններին մասնակցելու համար իրենց կողմից լիազորված ներ-
կայացուցիչների ցուցակները, որոնցում ներառվում են ներկայացուցչի անունը, ազգա-
նունը, հասարակական կազմակերպության անվանումը, հեռախոսահամարները։ 

5. Նախարարությունը կազմակերպությունների կողմից ներկայացված ցուցակ-
ները տրամադրում է հանձնաժողովներին։ 

6. Կազմակերպությունները Հանձնաժողովների կողմից իրականացվող փոր-
ձաքննությունների ժամանակացույցի վերաբերյալ տեղեկանում են Հայաստանի Հան-
րապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության պաշտոնա-
կան կայքէջից (www։mss.am)։ 

7. Նախարարությունը փորձաքննություններին մասնակցելու իրավունք ունեցող 
հասարակական կազմակերպությունների ցանկը տեղադրում է նախարարության 
պաշտոնական կայքէջում (www։mss.am)։ 

8. Կազմակերպությունների ցանկում կարող են ընդգրկվել հաշմանդամների 
հիմնահարցերով զբաղվող այլ հասարակական կազմակերպություններ, որոնք այդ 
նպատակով նախարարություն են ներկայացնում հայտ, կցելով կազմակերպության 
կանոնադրությունը, տվյալները և իրենց լիազոր ներկայացուցիչների ցուցակը։ 
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9. Կազմակերպության ընդգրկման դեպքում կազմակերպության տվյալները տե-
ղադրվում են նախարարության կայքէջում։ 

10. Կազմակերպության ներկայացուցիչը փորձաքննություններին մասնակցելու 
համար ներկայանում է անձը հաստատող փաստաթղթով։ 
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ՀՐԱՄԱՆ 
     
     03 ապրիլի 2013թ.                               N 49-Ա/1 

 
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԵՎ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ 

ՀԱՐՑԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐԻ 2013թ. ՓԵՏՐՎԱՐԻ 1-Ի` ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ 
ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԲԺՇԿԱՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅԱՆ 

ԳՈՐԾԱԿԱԼՈՒԹՅԱՆ ԲԺՇԿԱՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՓՈՐՁԱՔՆՆԱԿԱՆ 
ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎՆԵՐԻ ԿԱԶՄԸ, ՀԱՍՏԻՔՆԵՐԻ ԹԻՎԸ, ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ 

ՆՈՐՄԱՑՈՒՅՑԵՐԸ, ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ՏԱՐԱԾՔՆԵՐԸ ԵՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ 
ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ N 21-Ա/1 ՀՐԱՄԱՆՈՒՄ 

ԼՐԱՑՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 
 
    Ղեկավարվելով <<Իրավական ակտերի մասին>> Հայաստանի Հանրապե-

տության օրենքի 70-րդ հոդվածի 1-ին մասի և Հայաստանի Հանրապետության կառա-
վարության 2002 թվականի նոյեմբերի 14-ի թիվ 1821-Ն որոշմամբ հաստատված Հա-
յաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարութ-
յան կանոնադրության 12-րդ կետի զ 1) ենթակետի դրույթներով`  

 
Հ Ր Ա Մ Ա Յ Ո Ւ Մ  Ե Մ  

 
1. Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նա-

խարարի 2013թ. փետրվարի 1-ի N 21-Ա/1 հրամանը 2-րդ կետից հետո լրացնել նոր 2.1. 
կետով հետևյալ բովանդակությամբ` 

«2.1 Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության 
քրեակատարողական հիմնարկներում (այսուհետ` ՔԿՀ) դատապարտյալների բժշկա-
սոցիալական փորձաքննությունն իրականացնելու նպատակով ՔԿՀ-ների սպասար-
կումն իրականացնել` համաձայն N 3 հավելվածի»: 

2. Հայաստանի Հանրապետության բժշկասոցիալական փորձաքննության գոր-
ծակալության պետին` ՔԿՀ-ները սպասարկող հանձնաժողովների վերաբերյալ տեղե-
կատվությունը հաղորդել համապատասխան ՔԿՀ-ի պետին: 

3. Սույն հրամանի կատարման հսկողությունը վերապահել Հայաստանի Հան-
րապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության աշխատա-
կազմի ղեկավարին: 

 
                                                                                           Ա. ԱՍԱՏՐՅԱՆ 
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Հավելված N 3 
ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարի 

2013 թ. ապրիլի 3-ի N 49-Ա/1 հրամանի 
 
 
ՔԿՀ-ները սպասարկող բժշկասոցիալական հանձնաժողովները 
 

ԲՍՓՀ-ի անվանու-
մը 

Քրեակատարողական հիմ-
նարկների անվանումը 

Քրեակատարողական հիմ-
նարկների գտնվելու վայրը 

Երևանի թիվ 1 
ԲՍՓՀ 

ՀՀ Արդարադատության նա-
խարարության  <<Վարդա-
շեն>> ՔԿՀ 

ք.Երևան, Նուբարաշենի խճու-
ղի 7, հեռ. 47-43-01 

Երևանի թիվ 2 
ԲՍՓՀ 

ՀՀ Արդարադատության նա-
խարարության  <<Նուբարա-
շեն>> ՔԿՀ 

ք.Երևան, Նուբարաշենի խճու-
ղի 2, հեռ. 47-11-72 

Երևանի թիվ 5 
ԲՍՓՀ  

ՀՀ Արդարադատության նա-
խարարության  
 << Էրեբունի>> ՔԿՀ 

ք.Երևան, Նուբարաշենի խճու-
ղի 3/5, հեռ. 47-04-44 
 

Երևանի թիվ 6 
ԲՍՓՀ 

ՀՀ Արդարադատության նա-
խարարության  <<Դատա-
պարտյալների հիվանդա-
նոց>> ՔԿՀ 

ք.Երևան, Արշակունյաց 2, 
հեռ. 060-47-11-02 

Արագածոտնի 
մարզի ԲՍՓՀ  

ՀՀ Արդարադատության նա-
խարարության  <<Կոշ>> 
ՔԿՀ 

Արագածոտնի մարզ, գ. Կոշ, 
հեռ. 0232-6-30-10 

Կոտայքի մարզի 
ԲՍՓՀ  

ՀՀ Արդարադատության նա-
խարարության  <<Աբով-
յան>> ՔԿՀ 

Կոտայքի մարզ, ք. Աբովյան, 
հեռ. 0222-2-38-62 

Գեղարքունիքի 
մարզի թիվ 1 
ԲՍՓՀ 

ՀՀ Արդարադատության նա-
խարարության  <<Սևան>> 
ՔԿՀ 

Գեղարքունիքի մարզ, ք.Սևան, 
հեռ. 060-47-11-21 

Լոռու մարզի թիվ 1 
ԲՍՓՀ  

ՀՀ Արդարադատության նա-
խարարության  <<Վանաձո-
ր>> ՔԿՀ 

Լոռու մարզ, ք. Վանաձոր, -
Տավրոսի 20, հեռ. 0322-6-29-
20 
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Շիրակի մարզի -
թիվ 2 ԲՍՓՀ  

ՀՀ Արդարադատության նա-
խարարության  <<Արթիկ>> 
ՔԿՀ 

Շիրակի մարզ, գ. Հառիճ, հեռ. 
0244-6-10-73 

Սյունիքի մարզի -
թիվ 2 ԲՍՓՀ  

ՀՀ Արդարադատության ն-
ախարարության  <<Գորի-
ս>> ՔԿՀ 

Սյունիքի մարզ, ք. Գորիս, Ն-
արեկացու 5, հեռ. 0284-2-18-7-
7 

Մասնագիտացված 
ակնաբանական -
ԲՍՓՀ  

Համաձայն ՀՀ Արդարադատության նախարարության ՔԿՀ - 
ների կողմից ներկայացված միջնորդագրերի`Երևան քաղաքի, 
<<Կոշի>> և <<Աբովյանի>>  ՔԿՀ-ների ակնաբանական 
հիվանդություններ ունեցող դատապարտյալների  

Մասնագիտացված 
հոգեբուժական 
ԲՍՓՀ  

Համաձայն ՀՀ Արդարադատության նախարարության ՔԿՀ - 
ների կողմից ներկայացված միջնորդագրերի` Երևան քաղաքի 
ՔԿՀ-ների հոգեկան խանգարում ունեցող 
դատապարտյալների    
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ՀՐԱՄԱՆ 
      5 ապրիլի 2013 թ.                                                                              N 51-Ն 

 
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԵՎ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ 

ՀԱՐՑԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱ-
ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԲԺՇԿԱՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾԱԿ-

ԱԼՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ ՀԱՐՈՒՑՎՈՂ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՎԱՐՈՒՅԹԻ ՎԵՐԱԲԵՐ-
ՅԱԼ ԳՈՐԾԵՐԻ, ԴՐԱՆՑ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ԳՐԱՆՑԱՄԱՏՅԱՆՆԵՐԻ ԵՎ 

ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԱԿՏԵՐԻ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ԳՐԱՆՑԱՄԱՏՅԱՆՆԵՐԻ ՎԱՐՄԱՆ 
ԿԱՐԳՆ ՈՒ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ, ԻՆՉՊԵՍ ՆԱԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ 
ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԵՎ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՀԱՐՑԵՐԻ ՆԱԽ-

ԱՐԱՐԻ 2005 ԹՎԱԿԱՆԻ ԱՊՐԻԼԻ 19-Ի N 48-Ն ՀՐԱՄԱՆՆ ՈՒԺԸ 
ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

Հիմք ընդունելով Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2004թ. հու-
նիսի 25-ի N 975-Ն որոշման 2-րդ, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 
2006թ. մարտի 2-ի N 276-Ն որոշման 23-րդ կետերի դրույթները, ինչպես նաև ղեկ-
ավարվելով «Իրավական ակտերի մասին» ՀՀ օրենքի 72-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին 
կետի բ) և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2002 թվականի նոյ-
եմբերի 14-ի N 1821-Ն որոշման 12-րդ կետի դ) ենթակետերի դրույթներով` 

ՀՐԱՄԱՅՈՒՄ ԵՄ` 
1. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական 

հարցերի նախարարության աշխատակազմի Հայաստանի Հանրապետության բժշկ-
ասոցիալական փորձաքննության գործակալության կողմից հարուցվող վարչական 
վարույթի վերաբերյալ գործերի, դրանց հաշվառման գրանցամատյանների և վար-
չական ակտերի հաշվառման գրանցամատյանների վարման կարգն ու պայմանները` 
համաձայն հավելվածի:  

2. Ուժը կորցրած ճանաչել Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոց-
իալական հարցերի նախարարի 2005 թվականի ապրիլի 19-ի «Հայաստանի Հան-
րապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության աշխատակ-
ազմի Հայաստանի Հանրապետության բժշկասոցիալական փորձաքննության 
գործակալությունում վարչական վարույթի վերաբերյալ գործերի, դրանց հաշվառման 
գրանցամատյանների և վարչական ակտերի հաշվառման գրանցամատյանների վա-
րման կարգը հաստատելու մասին» N 48-Ն հրամանը: 

3. Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի 
նախարարության աշխատակազմի Հայաստանի Հանրապետության բժշկասո-
ցիալական փորձաքննության գործակալությունում վարչական վարույթի վերաբերյալ 
գործերի, դրանց հաշվառման գրանցամատյանների և վարչական ակտերի հաշվառ-
ման գրանցամատյանների վարման կարգի կատարման նկատմամբ հսկողությունը 
վերապահել Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի 
նախարարության աշխատակազմի Հայաստանի Հանրապետության բժշկասո-
ցիալական փորձաքննության գործակալության պետին: 

Ա. ԱՍԱՏՐՅԱՆ 
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Հավելված 
ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական 

հարցերի նախարարի 
2013 թվականի ապրիլի 5-ի 

թիվ 51-Ն հրամանի 
 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԵՎ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ 
ՀԱՐՑԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ 

ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԲԺՇԿԱՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅԱՆ 
ԳՈՐԾԱԿԱԼՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ ՀԱՐՈՒՑՎՈՂ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՎԱՐՈՒՅԹԻ 

ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ԳՈՐԾԵՐԻ, ԴՐԱՆՑ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ԳՐԱՆՑԱՄԱՏՅԱՆՆԵՐԻ 
ԵՎ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԱԿՏԵՐԻ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ԳՐԱՆՑԱՄԱՏՅԱՆՆԵՐԻ 

ՎԱՐՄԱՆ ԿԱՐԳՆ ՈՒ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ 
 
I. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ 
1. Սույն կարգով և պայմաններով սահմանվում են Հայաստանի Հանրապետու-

թյան աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության (այսուհետ` նախա-
րարություն) աշխատակազմի Հայաստանի Հանրապետության բժշկասոցիալական 
փորձաքննության գործակալության (այսուհետ` գործակալություն) վարչական վարու-
յթի բժշկասոցիալական փորձաքննության գործերի (այսուհետ` ԲՍՓ գործ), դրանց 
գրանցամատյանների, ընդունված փորձաքննական որոշումների և փորձաքննված ա-
նձի ԲՍՓ գործերի հաշվառման գրանցամատյանների վարման կարգն ու պայմա-
նները (այսուհետ` կարգ): 

2. Սույն կարգով սահմանված կանոնները պարտադիր են գործակալության 
կառուցվածքային ստորաբաժանումների և տարածքային մարմինների աշխատողների 
համար: 

3. Գործակալության կառուցվածքային ստորաբաժանումներում և տարածքային 
մարմիններում կարգի իրականացման և վարման համար պատասխանատու է համա-
պատասխան կառուցվածքային ստորաբաժանման կամ տարածքային մարմնի 
ղեկավարը: 

4. Սույն կարգով ԲՍՓ գործեր են հարուցվում`  
1) գործակալության տարածքային մարմիններում անձի դիմումի հիման վրա -

բժշկասոցիալական փորձաքննություն իրականացնելիս` անձին հաշմանդամ ճան-
աչելու, «հաշմանդամ երեխա» կարգավիճակ և հաշմանդամության խումբ սահմանելո-
ւ, պատճառական կապ, մահվան պատճառական կապ, մասնագիտական աշ-
խատունակության կորստի աստիճան որոշելու նպատակով. 

2) անձի բողոքի կամ գործակալության նախաձեռնությամբ վերափորձաքննու-
թյան բաժնի կողմից բժշկասոցիալական փորձաքննություն իրականացնելիս` 
տարածքային մարմինների ընդունած փորձաքննական որոշումների վերափորձ-
աքննության նպատակով: 

5. Տարածքային մարմինների ընդունած փորձաքննական որոշումների դեմ 
բերված բողոքների մասով որպես վերադաս վարչական մարմին հանդես է գալիս 
գործակալության վերափորձաքննության բաժինը և Նախարարության համապատաս-
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խան ստորաբաժանումը, իսկ գործակալության վերափորձաքննության բաժնի ընդուն-
ած փորձաքննական որոշումների դեմ բերված բողոքների մասով որպես վերադաս 
վարչական մարմին հանդես է գալիս Նախարարության համապատասխան 
ստորաբաժանումը: 

6. Վարչական վարույթին առնչվող սույն կարգում օգտագործվող տերմինները 
կամ հասկացություններն ունեն նույն նշանակությունը, ինչ նշանակությամբ դրանք օ-
գտագործվում են «Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» 
Հայաստանի Հանրապետության օրենքում (այսուհետ` օրենք): 

7. Գրանցամատյաններում և ԲՍՓ գործերում գրառումները պետք է կատարվեն 
առանց կրճատումների և ջնջումների, պարզ ու ընթեռնելի ձեռագրով: Չի թույլատր-
վում գրանցամատյաններում և ԲՍՓ գործերում մատիտով գրանցումներ կատարել: 

8. Գործակալության տարածքային մարմինների աշխատակարգը, վարչական 
վարույթի վերաբերյալ գործերի, վարչական ակտերի հաշվառման գրանցամատյաննե-
րի ու վարչական վարույթին առնչվող փաստաթղթերի հաշվառման գրանցամատ-
յանների ձևերը, ինչպես նաև վարչական վարույթին առնչվող փաստաթղթերի ձևերը 
հաստատում է Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հա-
րցերի նախարարը: 

II. ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՎԱՐՈՒՅԹԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ԳՈՐԾԵՐԻ ՎԱՐՄԱՆ ԿԱՐԳՆ ՈՒ 
ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ 

9. Գործակալությունում ԲՍՓ գործերը կազմվում և վարվում են տարածքային 
մարմինների կողմից անձի դիմումի հիման վրա կամ վերափորձաքննության բաժնի 
նախաձեռնությամբ, վարչական վարույթ հարուցվելու պահից:  

Եթե գործակալության որևէ ստորաբաժանում, համաձայն օրենքի 33-րդ հոդվա-
ծի, դիմումը վերահասցեագրում է իրավասու վարչական մարմնին կամ վերադարձն-
ում դիմողին, ապա տվյալ դիմումի առնչությամբ գործ չի կազմվում, այլ դիմումն ու 
փաստաթղթերը ուղարկում են այն իրավասու վարչական մարմնին, որի գործառույթն 
է: Եթե օրենքի 33-րդ հոդվածի համաձայն վերահասցեագրված կամ վերադարձված 
դիմումը որևէ հիմքով ենթակա է քննարկման, ապա դրա վերաբերյալ վարչական 
վարույթ հարուցվելու պահից ևս կազմվում է ԲՍՓ գործ` սույն կարգին համապ-
ատասխան:  

10. ԲՍՓ գործերը կազմվում և վարվում են առանձին-առանձին` հետևյալ խմ-
բերով` 

1) անձի դիմումի կամ բողոքի հիման վրա հարուցված վարույթներով գործեր. 
2) գործակալության նախաձեռնությամբ հարուցված վարույթներով գործեր: 
Հարուցված յուրաքանչյուր վարչական վարույթով կազմվում է առանձին ԲՍՓ 

գործ, որում պահվում են տվյալ վարույթին առնչվող առողջության խաթարման և նրա 
պատճառի վերաբերյալ բոլոր փաստաթղթերը` հետազոտման տվյալները, էպիկրիզ-
ները, ռազմաբժշկական փաստաթղթերը, որոշումները, դժբախտ դեպքի վերաբերյալ 
ակտերը, մասնագիտական հիվանդության վերաբերյալ եզրակացությունները և 
բժշկասոցիալական փորձաքննության համար նշանակություն ունեցող այլ փաստա-
թղթեր: 

11. ԲՍՓ գործերի համարակալումն իրականացվում է աճող թվերով, յուրաքան-
չյուր տարվա կտրվածքով` տվյալ տարվա հունվարի 1-ից մինչև դեկտեմբերի 31-ն ըն-
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կած ժամանակահատվածում հարուցված վարույթներով գործերի ընդգրկմամբ: ԲՍՓ 
գործի հերթական համարը իր մեջ ներառում է դիմումի կամ բողոքի մուտքագրման 
համարը, վարչական վարույթի հաշվառման համարը (օրինակ` 54_16): 

12. ԲՍՓ գործերը կազմվում են 4 հիմնական խմբերով`  
1) 18 տարին լրացած անձանց ԲՍՓ գործեր,  
2) մինչև 18 տարեկան երեխաների ԲՍՓ գործեր,  
3) անձի մահվան պատճառը արտադրական խեղման, մասնագիտական հիվա-

նդության, ռազմաճակատում գտնվելու, զինծառայության և այլ հանգամանքների հետ 
կապելու ԲՍՓ գործեր,  

4) հաշմանդամների վերականգնողական անհատական ծրագիր կազմելու ԲՍՓ 
գործեր:  

13. Սույն կարգի 12-րդ կետում նշված ԲՍՓ գործերի ձևաթղթերը հաստատում է 
Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարը:  

14. Փորձաքննական որոշումները կարող են բողոքարկվել վարչական կամ դ-
ատական կարգով: Եթե փորձաքննական որոշումը բողոքարկվել է, ապա դրան 
առնչվող բոլոր փաստաթղթերը բողոքարկվող դիմումի հետ միասին ներկայացվում են 
գործակալություն կամ Նախարարության համապատասխան ստորաբաժանում: Այդ 
դեպքում ԲՍՓ գործի վերին աջ անկյունում նշվում է «բողոքարկվել է»: Բողոքարկման 
վարույթի ավարտից հետո փորձաքննված անձի ԲՍՓ գործն ամբողջությամբ հետ է 
վերադարձվում տարածքային մարմին: ԲՍՓ գործում պահվում են դրանց առնչվող փ-
աստաթղթերի բնօրինակները կամ դրանց պատճենները` համեմատված բնօրինակի 
հետ և հաստատված տարածքային մարմնի ղեկավարի կողմից: Դատական կարգով 
բողոքարկման դեպքում, դատական ակտի օրինական ուժի մեջ մտնելուց հետո փո-
րձաքննված անձի գործը սույն կետով նախատեսված կարգով հետ է վերադարձվում 
տարածքային մարմին: 

15. Փորձաքննված անձի ԲՍՓ գործերը կարվում և համարակալվում են: 
Գործում պետք է լինի տարածքային մարմնի ղեկավարի և գործերի վարման համար 
պատասխանատու անձի ստորագրությունը, նշելով էջերի քանակը, տարեթիվը, 
ամիսն ու ամսաթիվը: Փորձաքննված անձի ԲՍՓ գործին կարվում է նաև դրա 
շապիկը (կրկնակի անգամ փորձաքննված անձի համար` նախորդ տարիների իր փո-
րձաքննված անձի ԲՍՓ գործին): 

16. Փորձաքննված անձի ԲՍՓ գործի շապիկի (կազմի) վրա գրվում են` 
1) տարածքային մարմնի լրիվ անվանումը 
2) փորձաքննված անձի անունը, հայրանունը, ազգանունը և հասցեն 
3) ծննդյան ամսաթիվը, ամիսը, տարեթիվը, սեռը 
4) փորձաքննված անձի ԲՍՓ գործ N:  
Գործի հերթական համարը գրվում է արաբական թվերով ըստ համապատաս-

խան հաշվառման գրանցամատյանի: Փորձաքննված անձի ԲՍՓ գործերը հա-
մարակալվում են ենթախմբերով` կախված նրանից, թե տվյալ վարչական վարույթ ի-
րականացնող մարմինը ինչ բնույթի որոշում է կայացրել` հաշմանդամ ճանաչվածներ, 
չճանաչվածներ, ժամանակավոր անաշխատունակներ, միայն մասնագիտական 
անաշխատունակության կորստի տոկոս որոշվածներ, մահվան պատճառական կապի 
վերաբերյալ որոշումներ: 
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Եթե նախատեսված է պայմանանշան (պայմանանշանների զուգորդություն), 
ապա հերթական համարի սկզբում` գծիկով անջատմամբ, նշվում է այդ պայմանանշ-
անը (պայմանանշանների զուգորդությունը): 

Փորձաքննված անձի ԲՍՓ գործի մեջ ժամանակագրական կարգով նշվում է 
վարույթը սկսելու և ավարտելու տարեթիվը, ամիսն ու ամսաթիվը, տվյալ տարած-
քային մարմնի ղեկավարի կամ վերափորձաքննության բաժնի պետի անունը, հայր-
անունը, ազգանունը և պաշտոնը: Բացի պաշտոնատար անձի մասին տեղ-
եկություններից նշվում է նաև այն մասին, թե ում նախաձեռնությամբ է վարույթը հա-
րուցվել (օրինակ, «Անձի դիմումի հիման վրա», «Անձի բողոքի հիման վրա», իսկ եթե 
վարչական մարմինն է վարույթ հարուցել, ապա «Նախաձեռնության հիման վրա»): 

Վարույթը սկսելու տարեթիվը, ամիսն ու ամսաթիվը նշվում են` 
ա. անձի դիմումի կամ բողոքի դեպքում` համապատասխան դիմումը կամ 

բողոքը վարչական մարմնում ստանալու օրվանից. 
բ. վարչական մարմնի նախաձեռնության դեպքում` այն գործողության (գործող-

ությունների) սկսման օրվանից, որը նպատակամղված է վարչական մարմնի 
նախաձեռնությամբ վարչական ակտի ընդունմանը (օրենքի 30-րդ հոդվածի 2-րդ և 3-
րդ մասեր): 

Վարույթն ավարտելու տարեթիվը, ամիսն ու ամսաթիվը նշվում են ըստ այն տա-
րեթվի, ամսվա և ամսաթվի, երբ վարչական վարույթի վերաբերյալ տվյալ գործով ըստ 
էության որոշում է ընդունվել (օրենքի 50-րդ և 58-րդ հոդվածներ): 

17. Ըստ պայմանանիշերի համարակալված (հաշմանդամ չճանաչվածներ` ՀՉ, 
ժամանակավոր անաշխատունակներ` ԺԱ, միայն մասնագիտական անաշխատունակ-
ության կորստի տոկոս որոշվածներ` ԱԿ, մահվան պատճառական կապի վերաբերյալ 
որոշումներ` ՄՊ) «փորձաքննված անձի» ԲՍՓ գործերը նույնպես պահվում են 
առանձին: Առանձնացվում են նաև մահացած հաշմանդամների գործերը: 

18. Փորձաքննված անձի ԲՍՓ գործերը պահվում են փորձաքննված անձի 
բնակության վայրի տարածքային մարմնում:  

19. Ֆիզիկական և իրավաբանական անձինք փորձաքննված անձի ԲՍՓ 
գործերի նյութերին, փաստաթղթերին ծանոթանում, դրանցից քաղվածքներ կամ 
պատճեններ կատարում են ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:  

III. ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՎԱՐՈՒՅԹԻ ԳՈՐԾԵՐԻ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ԳՐԱՆՑԱՄԱՏՅԱՆՆ-
ԵՐԻ ՎԱՐՄԱՆ ԿԱՐԳՆ ՈՒ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ 

20. Գործակալության կառուցվածքային ստորաբաժանումներում և տարածք-
ային մարմիններում կազմվում և վարվում են վարչական վարույթի գործերի հաշվառ-
ման երեք հիմնական գրանցամատյաններ` 

1) դիմումների հիման վրա հարուցված գործերի հաշվառման գրանցամատյան 
(տարածքային մարմիններ), 

2) անձի բողոքի հիման վրա հարուցված գործերի հաշվառման գրանցամատյան 
(կառուցվածքային ստորաբաժանում), 

3) գործակալության նախաձեռնությամբ հարուցված գործերի հաշվառման 
գրանցամատյան (կառուցվածքային ստորաբաժանում): 

Վարչական վարույթի գործերի հաշվառման գրանցամատյանները կազմվում և 
լրացվում են յուրաքանչյուր տարվա համար առանձին: 
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Գրանցամատյանի շապիկի (կազմի) վրա գրվում է վերադաս վարչական մարմն-
ի, համապատասխան գրանցամատյանը կազմող և լրացնող կառուցվածքային 
ստորաբաժանման կամ տարածքային մարմնի լրիվ անվանումը, տարեթիվը: 

21. Գրանցամատյանի շապիկի (կազմի) կենտրոնական մասում պետք է լինի 
կոնկրետ գրանցամատյանի անվանումը:  

22. Գրանցամատյանում գործերի մասին տեղեկությունները լրացվում են տվյալ 
գործով վարչական վարույթ հարուցելու օրվանից և վարչական վարույթի ընթացքին 
զուգընթաց` ամբողջացվում: 

23. Գործերի հաշվառման գրանցամատյանները տեղեկություններ են պար-
ունակում տվյալ տարվա ընթացքում հարուցված բոլոր վարչական վարույթի գործերի 
մասին, որի վերջին էջի վրա Գործակալության կառուցվածքային ստորաբաժանման 
կամ տարածքային մարմնի ղեկավարը նշում է «Գրանցամատյանը լրացված է», և 
ստորագրում` նշելով ստորագրման տարեթիվը, ամիսն ու ամսաթիվը: 

Կարված և համարակալված Գրանցամատյանը ստորագրվում և կնքվում է 
գործակալության պետի կողմից: 

24. Գրանցամատյաններում ուղղումներ կարող են կատարել միայն Գործակալու-
թյան կառուցվածքային ստորաբաժանումների և տարածքային մարմինների ղե-
կավարները: Համապատասխան ղեկավարը գրանցամատյանում ուղղումներ 
կատարելու դեպքում տվյալ էջի աջ անկյունում` ուղղմանը զուգահեռ մասում նշում է, 
որ ուղղումները կատարել է ինքը և ստորագրում է:  

IV. ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԱԿՏԵՐԻ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ԳՐԱՆՑԱՄԱՏՅԱՆՆԵՐԻ ՎԱՐՄԱՆ 
ԿԱՐԳՆ ՈՒ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ 

25. Գործակալության վերափորձաքննության բաժինը և տարածքային մարմ-
ինները վարում են ընդունված փորձաքննական որոշումների առանձին հաշվառման 
գրանցամատյաններ: Տարածքային մարմիններում կազմվում է «անձի դիմումի հիման 
վրա հարուցված վարչական վարույթի գործերի հաշվառման գրանցամատյան», վերա-
փորձաքննության բաժնում` «անձի բողոքի հիման վրա հարուցված վարչական վարու-
յթի գործերի հաշվառման գրանցամատյան», «գործակալության նախաձեռնությամբ 
հարուցված վարչական վարույթի գործերի հաշվառման գրանցամատյան»: 

26. ԲՍՓ գործերի հաշվառման գրանցամատյանի շապիկի (կազմի) վրա գրվում 
է վերադաս վարչական մարմնի լրիվ անվանումը, վարույթի հետ կապված գործա-
ռույթներն իրականացնող ստորաբաժանման կամ տարածքային մարմնի անվանումը, 
տարեթիվը, որի ընթացքում ընդունված ակտերը հաշվառվել են տվյալ գրան-
ցամատյանում, իսկ կենտրոնական մասում պետք է լինի հետևյալ գրառումը` «անձի 
դիմումի հիման վրա հարուցված վարչական վարույթի գործերի հաշվառման գրան-
ցամատյան» կամ «անձի բողոքի հիման վրա հարուցված վարչական վարույթի գոր-
ծերի հաշվառման գրանցամատյան» կամ «գործակալության նախաձեռնությամբ հա-
րուցված վարչական վարույթի գործերի հաշվառման գրանցամատյան»: 

27. Վարչական ակտերի հաշվառման գրանցամատյանում լրացվում են գոր-
ծակալության կառուցվածքային ստորաբաժանման և տարածքային մարմինների 
կողմից տվյալ տարվա ընթացքում ընդունված փորձաքննական որոշումների վերա-
բերյալ տեղեկությունները, այդ թվում` եթե դրանք փոխկապակցված են կամ միմյանց 
լրացնում են: 
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Հաշվառման ենթակա են գործակալության ընդունած հետևյալ վարչական ակտ-
երը` 

ա. անձի դիմումի հիման վրա կամ գործակալության նախաձեռնությամբ հա-
րուցված վարչական վարույթի արդյունքում ընդունված ակտը. 

բ. վարչական ակտի բողոքարկման հիման վրա, օրենքի 73-րդ հոդվածի 
համաձայն, դրա վերաբերյալ գործակալության ընդունած վարչական ակտը, եթե 
օրենքի համաձայն տվյալ բողոքի հիման վրա վարույթն այդ մարմինն է իրակա-
նացրել` ներառյալ բողոքն առանց քննության թողնելու մասին որոշումը. 

գ. վերադաս վարչական մարմնի հանձնարարության հիման վրա, իսկ օրենքով 
սահմանված կարգով դատարան հայց ներկայացնելու կամ հետագայում նաև դա-
տարան բողոք բերելու դեպքերում` դատական ակտի հիման վրա գործակալության-
ընդունած նոր վարչական ակտը, ինչպես նաև վերադաս վարչական մարմնի կամ 
դատարանի կողմից վարչական մարմնի գործողությունը ոչ իրավաչափ ճանաչելու 
կամ վիճարկվող գործողություն կատարելու պարտականություն դնելու մասին որոշ-
ման հիման վրա գործակալության ընդունած նոր վարչական ակտերը: 

ԲՍՓ գործի մեջ հաշվառում է նաև վարչական վարույթին առնչվող մյուս փաստա-
թղթերը (օրինակ, վարույթը կասեցնելու, փորձագետ հրավիրելու, զննում կատարելու, 
վարույթի ժամկետը երկարաձգելու, բացարկի վերաբերյալ փաստաթղթերը և այլն): 

28. Գործակալության տարածքային մարմիններին և կառուցվածքային ստորա-
բաժանումներին վերապահված իրավասություններն իրականացնելու նպատակով 
վարվում են նաև վարչական վարույթին առնչվող փաստաթղթերի և վարչական այլ 
ակտերի հաշվառման գրանցամատյաններ, որոնց ձևերը հաստատում է ՀՀ 
աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարը: 

 
V. ԵԶՐԱՓԱԿԻՉ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ 
29. Գործակալության պետը յուրաքանչյուր տարվա ավարտից հետո` մինչև 

դրան հաջորդող տարվա մարտ ամիսը ապահովում է ԲՍՓ գործերի, վարչական վա-
րույթին առնչվող փաստաթղթերի և վարչական ակտերի հաշվառման գրանցամտյան-
ների վարման սահմանված կարգի պահպանման վիճակի ստուգումը և, ըստ ան-
հրաժեշտության, տալիս համապատասխան հանձնարարականներ:  

30. ԲՍՓ գործերը, դրանց հաշվառման և վարչական ակտերի, վարչական վա-
րույթին առնչվող փաստաթղթերի հաշվառման գրանցամատյանները պահպանվում 
են գործակալության կառուցվածքային ստորաբաժանումներում և տարածքային մար-
միններում, գործակալության գործավարության կարգով սահմանված կանոններին 
համապատասխան և օրենքով սահմանված կարգով ենթակա են արխիվացման: 

31. Մահացած հաշմանդամների գործերը առանձնացվում են և ցուցակագրվում: 
Դրանցից զինվորական, աշխատանքային խեղումով և մասնագիտական 
հիվանդությամբ պատճառական կապերով գործերը պահվում են տարածքային 
մարմիններում, իսկ մյուսները ցուցակով ներկայացվում են ոչնչացման` Հայաստանի 
Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով: 
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ՀՐԱՄԱՆ 
 
    07 հունիսի 2013 թ.                                                                             N  79-Ա/1 

 
        

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԵՎ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ  
ՀԱՐՑԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ  

ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԲԺՇԿԱՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅԱՆ 
ԳՈՐԾԱԿԱԼՈՒԹՅԱՆ ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱՐԳԸ 

ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 
Ղեկավարվելով Հայաստանի Հանրապետության Կառավարության 2002 թվա-

կանի նոյեմբերի 14-ի թիվ 1821-Ն որոշմամբ հաստատված Հայաստանի Հանրապետո-
ւթյան աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության կանոնադրության 12-
րդ կետի դ) ենթակետով և հիմք ընդունելով ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցեր-
ի  նախարարի 2013 թվականի ապրիլի 5-ի  N 51-Ն հրամանի հավելվածի 8-րդ կետը` 

 
  ՀՐԱՄԱՅՈՒՄ ԵՄ 
 
1. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական 

հարցերի նախարարության աշխատակազմի Հայաստանի Հանրապետության 
բժշկասոցիալական փորձաքննության գործակալության տարածքային մարմինների 
(բժշկասոցիալական փորձաքննական հանձնաժողովների) աշխատակարգը` համ-
աձայն հավելվածի: 

2. Սույն հրամանի կատարման հսկողությունը վերապահել Հայաստանի 
Հանրապետության բժշկասոցիալական փորձաքննության գործակալության պետին: 

Ա. ԱՍԱՏՐՅԱՆ 



 104

Հավելված 
ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի 

նախարարի 2013թ. հունիսի 7-ի N 79-Ա/1 հրամանի  
 

ԱՇԽԱՏԱԿԱՐԳ 
Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի 

նախարարության աշխատակազմի Հայաստանի Հանրապետության  
բժշկասոցիալական փորձաքննության գործակալության  

տարածքային մարմինների 
 
I.ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ 
II. 1. Սույնով սահմանվում է Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և 

սոցիալական հարցերի նախարարության (այսուհետ` Նախարարություն) 
աշխատակազմի Հայաստանի Հանրապետության բժշկասոցիալական 
փորձաքննության գործակալության (այսուհետ` Գործակալություն) տարածքային մա-
րմինների (այսուհետ` Հանձնաժողով կամ Հանձնաժողովներ) աշխատակարգը: 

1. Հանձնաժողովների աշխատողների համար սահմանվում է հնգօրյա աշխատ-
անքային շաբաթ` երկու հանգստյան օրով: Աշխատանքային օրն սկսվում է առավոտ-
յան ժամը 09.00-ին և ավարտվում 17.12-ին, ընդմիջումը` 13.00-ից մինչև 14.00-ն: 

 
ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԵՎ ԲԺՇԿԱՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ 

ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԸ 
3. Անձը բժշկասոցիալական փորձաքննության ենթարկվելու նպատակով դիմում 

է իր հաշվառման կամ փաստացի բնակության վայրն սպասարկող Հանձնաժողով 
կամ համալիր (ինտեգրված) սոցիալական ծառայությունների տարածքային կենտրոնի 
ընդունարան` ներկայացնելով. 

1) դիմում (մինչև 16 տարեկան երեխաների համար դիմումը գրում է ծնողներից 
մեկը կամ օրինական ներկայացուցիչը, իսկ 16-ից մինչև 18 տարեկան երեխաները 
դիմումը գրում են անձամբ` ներկայացնելով անձը հաստատող փաստաթուղթ). 

2) անձը հաստատող փաստաթուղթ (անձնագիր,  մինչև 16 տարեկան երեխ-
աների համար ներկայացվում է երեխայի ծննդյան վկայական, ինչպես նաև ծնողնե-
րից մեկի կամ խնամակալի (հոգաբարձուի) անձնագիրը), եթե դիմումատուն ներ-
կայացուցիչն է, ապա ներկայացուցչի անձնագիրը, ինչպես նաև ներկայացուցչի 
կարգավիճակը հավաստող փաստաթուղթ). 

3) առողջության խաթարումը հավաստող` հայերենով լրացված բժշկական 
փաստաթղթերը կամ սահմանված կարգով հաստատված թարգմանությունը` կցված 
բնօրինակին. 

4) առաջին անգամ դիմելու դեպքում` նաև համապատասխան բուժում կամ սպ-
ասարկում իրականացրած առողջապահական կազմակերպության կողմից տրված ո-
ւղեգիրը (թիվ 088 ձև կամ 088-1 ձև), որտեղ պետք է նշված լինի փորձաքննվող անձի 
ախտորոշումը, կիրառված բուժական վերականգնողական միջոցառումները և դրանց 
արդյունքները` մանրամասն ներկայացնելով բոլոր օրգան-համակարգերի մասին 
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տվյալները, նշելով ֆունկցիայի խանգարման տեսակը և աստիճանը, ուղեգրման 
նպատակը և հիմնավորումը: 

Հաշվառում չունեցող անձինք ներկայացնում են նաև տեղեկանք փաստացի 
բնակության վայրից: 

4. Փորձաքննվող անձի հաշվառման կամ փաստացի բնակության վայրն 
սպասարկող Հանձնաժողովի կողմից փորձաքննություն իրականացնելու 
անհնարինության դեպքում (Հանձնաժողովի անդամների արձակուրդում գտնվելը, 
ժամանակավոր անաշխատունակ լինելը, Հանձնաժողովի կազմի դեմ բացարկ հայտ-
նելը և նմանատիպ այլ իրավիճակներ), Գործակալության պետի հանձնարարությամբ 
բժշկասոցիալական փորձաքննությունն իրականացվում է այլ Հանձնաժողովի կողմից: 

5. Եթե անձը, ելնելով առողջական վիճակից, չի կարող ներկայանալ 
բժշկասոցիալական փորձաքննության անցկացման վայր և դրա մասին նշել է դիմում-
ում, ապա Հանձնաժողովն ամբողջ կազմով բժշկասոցիալական փորձաքննությունը 
կարող է իրականացնել անձի Հայաստանի Հանրապետությունում գտնվելու վայրում 
(բնակության վայր կամ հիվանդանոց):  

6. Եթե հաշմանդամը բուժման նպատակով գտնվում է Հայաստանի Հանրապ-
ետությունից դուրս, ապա նրա բժշկասոցիալական փորձաքննությունը, հաշմանդամի 
կամ նրա ներկայացուցչի դիմումի համաձայն, իրականացվում է հեռակա` 
բժշկասոցիալական փորձաքննության նախկին փաստաթղթերի և այն առողջա-
պահական կազմակերպության տված փաստաթղթերի հիման վրա, որտեղ հաշման-
դամը գտնվում է բուժման մեջ:  

Նման դեպքերում դիմումը ներկայացվում է Գործակալության պետին, ով հավա-
ստիանալով փաստաթղթերի լիարժեքության մեջ տալիս է գրավոր հանձնարարական 
համապատասխան Հանձնաժողովի նախագահին իրականացնելու հաշմանդամի 
հեռակա վերափորձաքննություն: Այն կարող է իրականացվել հեռակա, սակայն ոչ ավ-
ել, քան մեկ անգամ անընդմեջ: 

7. Հանձնաժողով դիմած անձի փաստաթղթերն ընդունում է Հանձնաժողովի 
բուժվիճակագիրը և ներկայացնում Հանձնաժողովի նախագահին, իսկ համալիր (ին-
տեգրված) սոցիալական ծառայությունների տարածքային կենտրոնում ընդունարանի 
համապատասխան աշխատակիցը: Նույն օրը Հանձնաժողովի նախագահը, ուսումն-
ասիրելով ներկայացված դիմումն ու համապատասխան փաստաթղթերը և հավաստի-
անալով փաստաթղթերի լիարժեքության մեջ, տալիս է համապատասխան ընթացք 
(հարուցում է վարչական վարույթ)` անձին կամ նրա ներկայացուցչին պատշաճ ձևով 
ծանուցելով  բժշկասոցիալական փորձաքննության իրականացման օրվա, վայրի և 
ժամի  մասին: Եթե ներկայացված փաստաթղթերը թերի են կամ ոչ լիարժեք, ապա 
Հանձնաժողովի նախագահը մեկ աշխատանքային օրվա ընթացքում այդ մասին 
պատշաճ կարգով ծանուցում կամ տեղեկացնում է Հանձնաժողով դիմած անձին կամ 
նրա ներկայացուցչին` նշելով պատճառները և/կամ պակասող փաստաթղթերը: 

8. Բժշկասոցիալական փորձաքննության համար հիմք հանդիսացող բժշկական 
փաստաթղթերի լուսապատճեները համեմատվում են բնօրինակի հետ և հաստա-
տվում Հանձնաժողովի նախագահի կողմից` նշելով «իսկականի հետ ճիշտ է», 
ստորագրվում և վավերացվում Հանձնաժողովի կնիքով: 
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9. Հանձնաժողովում անձանց բժշկասոցիալական փորձաքննությունը իրակա-
նացվում է նախագահի և երկու կամ երեք բժիշկ փորձագետների մասնակցությամբ` 
դիմումն ընդունելու օրվանից ոչ ուշ քան մեկ ամսվա ընթացքում: Վարչական վարո-
ւյթի վերաբերյալ բժշկասոցիալական փորձաքննական գործը (այսուհետ` ԲՍՓ գործ) 
լրացվում է փորձաքննության ժամանակ և նույն օրը կայացվում է բժշկասոցիալական 
փորձաքննական որոշում (վարչական ակտ), որից հետո այն գրանցվում է Հանձ-
նաժողովի վարչական ակտերի հաշվառման համապատասխան գրանցամատյանում: 

10. Մինչև 18 տարեկան երեխաների բժշկասոցիալական փորձաքննությանը 
մասնակցում է նաև մանկաբույժ փորձագետը: Այս դեպքում բժշկասոցիալական 
փորձաքննական որոշումը (վարչական ակտը) ընդունվում է Հանձնաժողովի նախա-
գահի և երեք անդամների (բժիշկ փորձագետների) մասնակցությամբ: 

11. Փորձաքննության օրը Հանձնաժողովի նախագահը փաստաթղթերը 
ներկայացնում է Հանձնաժողովի անդամներին, ովքեր` 

1) ծանոթանում են փաստաթղթերին և անցկացնում են անձի օբյեկտիվ զննում 
(բացառությամբ հեռակա փորձաքննության դեպքերի),  

2) ձևակերպում կլինիկո-փորձագիտական ախտորոշումը` նշելով օրգանիզմի 
ֆունկցիայի խանգարման տեսակը և աստիճանը, 

3) տալիս են մասնագիտական և փորձաքննական եզրակացություն:  
12. Հանձնաժողովի նախագահը և անդամները (բժիշկ փորձագետները)`  
1) սահմանում են ֆունկցիայի խանգարումները և դրանց աստիճանը, 
2) գնահատում են անձի կենսագործունեության սահմանափակման տեսակը և 

աստիճանը, 
3) հաշմանդամի վերափորձաքննության դեպքում` գնահատում են վերա-

կանգնողական անհատական ծրագրով երաշխավորված միջոցառումների արդյո-
ւնքները, 

4) որոշում են  և ընդգծում կլինիկական ու վերականգնողական կանխատես-
ումը: 

Արդյունքների քննարկման հիման վրա  ընդունվում է բժշկասոցիալական 
փորձաքննական որոշում: Ընդունված որոշումը ստորագրվում է Հանձնաժողովի 
նախագահի և անդամների (բժիշկ փորձագետների) կողմից ու վավերացվում Հանձ-
նաժողովի կնիքով: 

13. Եթե Հանձնաժողովի նախագահը կամ անդամներից (բժիշկ փորձագետնե-
րից) որևէ մեկը համաձայն չէ փորձաքննական որոշման հետ, ապա նա գրավոր 
ձևակերպում է իր անհամաձայնությունը` նշելով հիմնավորումները: Անհամաձայնու-
թյան մասին Հանձնաժողովի նախագահի կամ անդամի կարծիքը կցվում է ԲՍՓ 
գործին և այն եռօրյա ժամկետում ներկայացվում է Գործակալության պետին: 

14. Եթե Հանձնաժողովը մասնագիտական հարցերում խորհրդատվություն 
ստանալու նպատակով գործը ներկայացնում է Գործակալություն, ապա այդ մասին 
պետք է նշում կատարվի ԲՍՓ գործում և Հանձնաժողովի կողմից վարվող համա-
պատասխան գրանցամատյանում: 
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Եթե խորհրդատվությունը իրականացվում է արտագնա, ապա այդ մասին կա-
տարվում է նշում ԲՍՓ գործում և համապատասխան հաշվառման գրանցամատյա-
նում:  

15. Հանձնաժողովի նախագահը`  
1) ընդունված որոշումը հանձնաժողովի անդամների կողմից ստորագրվելուց 

հետո հաստատում և վավերացնում է Հանձնաժողովի կնիքով, 
2) անձի ժամանակավոր անաշխատունակության ժամկետը երկարաձգելու վե-

րաբերյալ որոշում ընդունելուց հետո ժամանակավոր անաշխատունակության թեր-
թիկում կատարում է գրառում` նշելով դիմումի մուտքագրման ամսաթիվը և 
վավերացնում Հանձնաժողովի կնիքով, 

3) բժշկասոցիալական փորձաքննությունն անցած անձի  կամ նրա ներկայ-
ացուցչի ներկայությամբ հրապարակում է բժշկասոցիալական փորձաքննական 
որոշումը` անձին հաշմանդամ ճանաչելու կամ չճանաչելու կամ մահվան պատ-
ճառական կապը սահմանելու կամ ժամանակավոր անաշխատունակաության 
ժամկետը երկարաձգելու կամ անձի միայն մասնագիտական աշխատունակության 
կորստի աստիճանը /տոկոսներով/ սահմանելու վերաբերյալ, 

4) Հանձնաժողովի կնիքով հաստատում է հաշմանդամի վերականգնողական 
անհատական ծրագիրը, 

5) հետազոտման հատուկ մեթոդների կիրառում պահանջող դեպքերում, ինչպես 
նաև անհրաժեշտ տեղեկություններ ստանալու համար հաստատում է Հանձնաժողովի կ-
ողմից կազմված լրացուցիչ հետազոտման ծրագիրը և դրա մասին տեղեկացնում անձին  
կամ նրա ներկայացուցչին: Այդ դեպքում անձին տրվում է ուղեգիր, որում նշվում է 
բժշկական կազմակերպության անվանումը և կցվում հետազոտման ծրագիրը, 

6) ստուգում է հասարակական կազմակերպության ներկայացուցչի ինքնությունը 
և լիազորությունը հաստատող փաստաթղթերը և ստանալով փորձաքննվող անձի 
համաձայնությունը, թույլ է տալիս ներկա գտնվել անձի բժշկասոցիալական փորձաք-
ննության գործընթացին, 

7) ելնելով փորձաքննվող անձի վիճակից որոշում է կայացնում փորձաքննու-
թյունը հիվանդանոցում կամ անձի բնակության վայրում իրականացնելու վերաբերյալ,  

8) պատասխանատվություն է կրում վարչական վարույթի վերաբերյալ փորձ-
աքննված անձանց ԲՍՓ գործերի, դրանց հաշվառման գրանցամատյանների և 
ընդունած վարչական ակտերի գրանցամատյանների վարման կարգի և դրանց 
պահպանման համար: 

16. Անձին հաշմանդամ ճանաչելու դեպքում հանձնաժողովի կողմից եռօրյա 
ժամկետում կազմվում է հաշմանդամի վերականգնողական անհատական ծրագիր 
(այսուհետ` ՎԱԾ)` նշելով դրա կազմելու օրը, ամիսը, տարեթիվը: ՎԱԾ-ը անձի 
բժշկասոցիալական փորձաքննական որոշման հետ միասին գրանցվում է դիմումների 
հիման վրա հարուցված գործերի գրանցամատյանում և ստորագրությամբ հանձնվում 
է հաշմանդամ ճանաչված անձին կամ նրա ներկայացուցչին կամ առաքվում է 
փոստով` 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում: 

ՎԱԾ-ով նախատեսված վերականգնողական միջոցառումներից հրաժարվելու 
դեպքում, անձը ստորագրում է ՎԱԾ-ում և այն կարվում է փորձաքննված անձի ԲՍՓ 
գործին:  



 108

ՎԱԾ-ը եռօրյա ժամկետում ուղարկվում է նաև Հայաստանի Հանրապետության 
աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարի հրամանով սահմանված` 
համալիր (ինտեգրված) սոցիալական ծառայությունների տարածքային կենտրոններ: 

17. Փորձաքննված անձի կամ նրա ներկայացուցչի գրավոր պահանջի դեպքում 
տրամադրվում է նաև ԲՍՓ գործի պատճենը: 

18. Հանձնաժողովներում անձանց տրամադրվող խորհրդատվությունները 
գրանցվում են համապատասխան գրանցամատյանում, որում նշվում են անձի անունը 
և ազգանունը, ծննդյան օրը, ամիսը, տարին, հաշվառման կամ փաստացի բնակու-
թյան վայրի հասցեն, դիմելու օրը, ամիսը և տարեթիվը, դիմելու նպատակը, տրված 
խորհրդատվության համառոտ բովանդակությունը: 

19. Հանձնաժողովը փորձաքննական որոշման մասին հաղորդագրությունը 
կամ ծանուցումն ուղարկում է անձի բուժող կամ սպասարկող բժշկական կազմա-
կերպություն: 

20. Փորձաքննական որոշման քաղվածքը կամ ծանուցումը մեկշաբաթյա ժամ-
կետում ուղարկվում է անձի հաշվառման վայրի կենսաթոշակ նշանակող ստորաբա-
ժանում կամ փաստացի բնակության վայրը սպասարկող կենսաթոշակ նշանակելու 
իրավասություն ունեցող մարմին: 

21. Հանձնաժողովները բժշկասոցիալական փորձաքննությունը (վարչական 
վարույթը) կասեցնելիս և կարճելիս ղեկավարվում են Հայաստանի Հանրապետության 
օրենքներով և այլ իրավական ակտերով:  

22. Բժշկասոցիալական փորձաքննության (վարչական վարույթի) ժամկետը 
կասեցնելու կամ կարճելու վերաբերյալ որոշում ընդունելու դեպքում եռօրյա ժամկետո-
ւմ այդ որոշումը պատշաճ ձևով ուղարկվում է բժշկասոցիալական փորձաքննություն 
անցնող անձին կամ նրա ներկայացուցչին: 

23. Յուրաքանչյուր ամիս Հանձնաժողովները համապատասխան զինվորական 
կոմիսարիատներին տրամադրում են տեղեկատվություն հաշմանդամ ճանաչված 
զորակոչային տարիքի անձանց մասին: 

24. Հանձնաժողովները բժշկասոցիալական փորձաքննություն անցած անձանց 
և հաշմանդամների տվյալները առցանց մուտքագրում են հաշմանդամների հաշվառ-
ման տեղեկատվական շտեմարան: 

25. Բժշկասոցիալական փորձաքննական որոշման (փորձաքննական որոշման 
քաղվածքի կամ տեղեկանքի) կորստի կամ օգտագործման համար պիտանիությունը 
կորցնելու դեպքում հաշմանդամ ճանաչված անձը կարող է դիմում ներկայացնել 
համապատասխան Հանձնաժողով` դիմումում նշելով փաստաթղթի կորելու կամ ոչ 
պիտանի դառնալու մասին` խնդրելով իրեն տրամադրել կրկնօրինակ:  

Դիմումը թղթակցությունների գրանցամատյանում  մուտքագրվելուց հետո 3 
օրյա ժամկետում փորձաքննված անձի ԲՍՓ գործի տվյալների հիման վրա հաշման-
դամին տրամադրվում է փորձաքննական որոշման կրկնօրինակը: Կրկնօրինակը 
լրացվում է նոր փորձաքննական որոշման ձևաթղթի վրա, որի վերևի աջ անկյունում 
կատարվում է նշում` «Կրկնօրինակ», ինչպես նաև հաջորդ էջում կրկնօրինակը 
տրամադրող Հանձնաժողովի նախագահը նշում է տրման ամսաթիվը, Հանձնա-
ժողովի անվանումը, կորած կամ ոչ պիտանի դարձած բժշկասոցիալական 
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փորձաքննական որոշման համարը, ստորագրում և վավերացնում Հանձնաժողովի 
կնիքով:  

Տվյալ տարածքը սպասարկող կենսաթոշակ նշանակելու իրավասություն 
ունեցող ստորաբաժանում է ուղարկվում համապատասխան գրություն, որին կցվում 
է նաև նոր լրացված փորձաքննական որոշման քաղվածքը, որը ներառում է սույն 
կետի 2-րդ պարբերությամբ սահմանված տեղեկությունները: 
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ՀՐԱՄԱՆ 
 
         10 հունիսի 2013թ.                                                                      80-Ա/1  

 
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԵՎ 

 ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՀԱՐՑԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ 
 ԲԺՇԿԱՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾԱԿԱԼՈՒԹՅԱՆ 

ԿՈՂՄԻՑ ՀԱՐՈՒՑՎՈՂ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՎԱՐՈՒՅԹԻՆ ԱՌՆՉՎՈՂ  
ՓԱՍՏԱՂԹՂԵՐԻ ՁԵՎԵՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ  

 ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԵՎ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՀԱՐՑԵՐԻ  
ՆԱԽԱՐԱՐԻ 2006 ԹՎԱԿԱՆԻ ՄԱՅԻՍԻ 11-Ի N 74-Ա/1 ՀՐԱՄԱՆՆ ՈՒԺԸ 

ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 
 
Ղեկավարվելով «Իրավական ակտերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության 

օրենքի 72-րդ հոդվածի 1-ին մասով, Հայաստանի  Հանրապետության 
կառավարության 2002 թվականի նոյեմբերի 14-ի N 1821-Ն որոշմամբ հաստատված 
ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի  նախարարության   կանոնադրության 12-
րդ կետի «դ» ենթակետով, Հայաստանի  Հանրապետության կառավարության 2006 
թվականի մարտի 2-ի N 276-Ն որոշման հավելվածի 13-րդ, ՀՀ աշխատանքի և 
սոցիալական հարցերի  նախարարի 2013 թվականի ապրիլի 5-ի  N 51-Ն հրամանի 
հավելվածի 8-րդ և 13-րդ կետերով. 

 
ՀՐԱՄԱՅՈՒՄ ԵՄ 
 
1. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական 

հարցերի նախարարության աշխատակազմի բժշկասոցիալական փորձաքննության 
գործակալության կողմից հարուցվող վարչական վարույթին առնչվող փաստաթղթերի 
ձևերը` համաձայն հավելվածի: 

2. Սույն հրամանի հավելվածով հաստատված ձևաթղթերը գործածության մեջ 
դնել 2013 թվականի հոկտեմբերի 1-ից: 

3. ՀՀ բժշկասոցիալական փորձաքննության գործակալության պետին` 
1) մինչ 2013 թվականի հոկտեմբերի 1-ը բժշկասոցիալական փորձաքննության 

գործակալության կառուցվածքային ստորաբաժանումներում և տարածքային մարմին-
ներում ապահովել նախկինում գործող ձևաթղթերի կիրառումը, 

2) Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով 
ապահովել սույն հրամանով հաստատված ձևաթղթերի տպագրման գործընթացը: 

4. «Նորք» տեղեկատվավերլուծական կենտրոն» ՓԲԸ տնօրենին` 
1) ապահովել սույն հրամանով հաստատված ձևաթղթերի էլեկտրոնային տարբ-

երակների ներդրումը հաշմանդամների «Փյունիկ» տեղեկատվական շտեմարանում և 
դրանց հետագա կիրառումը, 

2) NN 1-3 ձևաթղթերի  էլեկտրոնային տարբերակները մինչև 2013 թվականի 
հուլիսի 1-ը ներդնել ինտեգրված սոցիալական ծառայությունների համալիր 
կենտրոնների դիմումների հաշվառման համակարգում: 
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5. Ուժը կորցրած ճանաչել Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոց-
իալական հարցերի նախարարի 2006 թվականի մայիսի 11-ի N 74-Ա/1 հրամանը: 

6. Սույն հրամանի կատարման հսկողությունը վերապահել Հայաստանի 
Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության 
աշխատակազմի բժշկասոցիալական փորձաքննության գործակալության պետին: 

                                
 Ա. ԱՍԱՏՐՅԱՆ 
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Ձև N 1 
Հաստատված է Հայաստանի Հանրապետության  

աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարի 
10.06.2013թ-ի N 80-Ա/1 hրամանով 

 (18 տարեկանից բարձր անձանց)                 
ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության աշխատակազմի  
ՀՀ  ԲՍՓ գործակալության  _________________________________ ԲՍՓՀ-ի 

նախագահ` 
 (տարածքային մարմնի անվանումը) 
_____________________________________________________________________ ին 
 
____________________________________________________________________ ից 

Փորձաքննվողի  անուն, հայրանուն, ազգանուն 
 ______________________________________________________________________ 
                հասցեն, հեռախոսի  համարը 
Անձնագրի N-ը _____________________ 
Հանրային ծառայությունների համարանիշը (Սոցիալական քարտի N-ը) _______ 
Ծննդյան թիվը, ամիսը, ամսաթիվը _____________________ 
Սեռը՝  արական □,  իգական □ 
 

Դ Ի Մ Ո Ւ Մ 
 
Առողջական վիճակով պայմանավորված ունեմ գործունեության զգալի 

սահմանափակումներ`  
չեմ կարողանում աշխատել իմ մասնագիտությամբ □ 
չեմ կարողանում կատարել որևէ աշխատանք □ 
դժվարանում եմ սովորել սովորական ուսումնական ծրագրերով □ 
դժվարանում եմ տեղաշարժվել  □, չեմ կարողանում տեղաշարժվել □ 
չեմ կարողանում ապահովել առօրյա գործունեություն □,չեմ կարողանում 

լիարժեք ապահովել առօրյա գործունեություն □ 
դժվարանում եմ  հսկել սեփական վարքը □, չեմ կարողանում հսկել սեփական 

վարքը □  
դժվարանում եմ հաղորդակցվել շրջապատի հետ □, չեմ կարողանում հաղոր-

դակցվել □  
դժվարանում եմ կողմնորոշվել շրջակա միջավայրում □ 
Խնդրում եմ ինձ ճանաչել հաշմանդամ` սահմանելով համապատասխան  

հաշմանդամության խումբ □,  
թույլատրել երկարաձգելու ժամանակավոր անաշխատունակության 

ժամկետը  □, որոշել մասնագիտական աշխատունակության կորստի աստիճանը 
□, փոփոխել հաշմանդամության պատճառական կապը □,կազմել նոր ՎԱԾ 
□,որոշել մահվան պատճառական կապը □: Խնդրում եմ ինձ ենթարկել 
բժշկասոցիալական փորձաքննություն տնային □ կամ հիվանդանոցային 
պայմաններում □ 
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Կրթությունը` տարրական □, միջնակարգ □, միջին մասնագիտական □, 
բարձրագույն □                                                                                       

Մասնագիտությունը ___________________________________________________  
Զբաղվածությունը`           
ա. աշխատում եմ այո □, ոչ □   (վայրը, պաշտոնը) _______________________ 
_____________________________________________________________________ 
բ. սովորում եմ այո □, ոչ □  (նշել հաստատությունը, կուրսը) ________________ 
գ. այլ զբաղմունքներ (նշել տեսակները) ___________________________________ 
Ընտանեկան դրությունը` (ամուսնացած □, ամուսնալուծված □, ամուրի □, այրի 

□, միայնակ  մայր □) 
 
Ընտանիքի կազմը_______________________________________________________  
________________________________________________________________________ 
Դիմումին կից ներկայացնում եմ առողջությանս խաթարումը հաստատող 

հետևյալ բժշկական փաստաթղթերը`  
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
Դիմող`                     ____________________________________________                                     
Ստորագրություն, անուն, ազգանուն (փորձաքննվողի կամ ներկայացուցչի) 
 

    “           ” ________________ 201  թ              
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Ձև N 2 
Հաստատված է Հայաստանի Հանրապետության 

աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարի 
10.06.2013թ-ի N 80-Ա/1 hրամանով 

(16-18 տարեկան երեխաների) 
                          
 
ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության աշխատակազմի  
ՀՀ  ԲՍՓ գործակալության  ___________________________ԲՍՓՀ-ի նախագահ` 
                                             (տարածքային մարմնի անվանումը) 
_____________________________________________________________________ին 
 
____________________________________________________________________ ից 

                                         Դիմումատուի  անուն, ազգանունը 
______________________________________________________________________ 
               հասցեն, հեռախոսի համարը 
Անձնագրի N-ը _____________________ 
Հանրային ծառայությունների համարանիշը (Սոցիալական քարտի N-ը) ______ 
Ծննդյան թիվը, ամիսը, ամսաթիվը _____________________ 
Սեռը՝  արական □,  իգական □ 

Դ Ի Մ Ո Ւ Մ 
 
Առողջական վիճակով պայմանավորված ունեմ գործունեության զգալի 

սահմանափակումներ`  
 դժվարանում եմ  սովորել սովորական ուսումնական ծրագրերով □, չեմ  

կարողանում սովորել □  
 դժվարանում եմ տեղաշարժվել  □, չեմ   կարողանում տեղաշարժվել □ 
 դժվարանում եմ ինքնուրույն լվացվել □, սանրվել □, սնվել □, հագնվել □,  

լողանալ □, 
 չեմ կարողանում ինքնուրույն լվացվել □, սանրվել □,  սնվել □, հագնվել □,  

լողանալ □,  
 դժվարանում եմ հսկել սեփական վարքը □, ունեմ  լուրջ վարքային խնդիրներ □ 
 դժվարանում եմ հաղորդակցվել իմ հասակակիցների (ընկերների) հետ □,  
դժվարանում եմ հաղորդակցվել անծանոթների հետ □, դժվարանում եմ հա-

ղորդակցվել հարազատների հետ □, չեմ կարողանում հաղորդակցվել □ 
 դժվարանում եմ կողմնորոշվել շրջակա միջավայրում □, չեմ կարողանում 

կողմնորոշվել շրջակա  միջավայրում  □  
Խնդրում եմ ինձ ենթարկել բժշկասոցիալական փորձաքննության տնային □ 

կամ հիվանդանոցային պայմաններում □ 
Խնդրում եմ ինձ սահմանել «հաշմանդամ երեխա» կարգավիճակ □, կազմել 

նոր ՎԱԾ □:                     
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Հաճախում եմ` հանրակրթական դպրոց □, հատուկ հանրակրթական դպրոց, 
մասնագիտացված դպրոց □, արհեստագործական ուսումնարան □, միջնակարգ 
մասնագիտական հաստատություն □, ԲՈՒՀ □                                                                           

Ուսումնական հաստատության անվանումը, բաժինը և կուրսը (դասարանը)  
 
_______________________________________________________________________  
                                                                                  
Ընտանիքի 

կազմը______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
 
Դիմումին կից ներկայացնում եմ իմ առողջության խաթարումը հաստատող 

հետևյալ բժշկական փաստաթղթերը`  
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
Դիմող` _______________________________________________________ 
               Ստորագրություն, անուն, ազգանուն 
 
    
 “           ” ________________ 201  թ    
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Ձև N 3  
Հաստատված է Հայաստանի Հանրապետության  

աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարի 
10.06.2013թ-ի  N 80-Ա/1 hրամանով 

(մինչև 16 տարեկան երեխաների) 
                          
ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության աշխատակազմի  
ՀՀ  ԲՍՓ գործակալության  ________________________ԲՍՓՀ-ի նախագահ` 
                                       (տարածքային մարմնի անվանումը) 
 
____________________________________________________________________ ին 
 
Երեխայի անուն, ազգանունը ___________________________________________ 

_____________________________________________________________________ ից 

Նրա օրինական ներկայացուցչի անուն, ազգանունը 
____________________________________________________________________ 
                                              հասցեն, հեռախոսի համարը 
Անձնագրի N-ը _____________________ 
Հանրային ծառայությունների համարանիշը (Սոցիալական քարտի N-ը)  _______ 
Ծննդյան թիվը, ամիսը, ամսաթիվը _____________________ 
Սեռը՝  արական □,  իգական □ 
 

Դ Ի Մ Ո Ւ Մ 
Առողջական վիճակով պայմանավորված իմ երեխան (խնամարկյալը) ունի 

գործունեության զգալի սահմանափակումներ`  
դժվարանում է սովորել սովորական ուսումնական ծրագրերով □,  
չի կարողանում սովորել □ 
դժվարանում է տեղաշարժվել  □, չի  կարողանում տեղաշարժվել □ 
դժվարանում է ինքնուրույն լվացվել □, սանրվել □, սնվել □, հագնվել □,  
լողանալ □, 
չի  կարողանում ինքնուրույն լվացվել □, սանրվել □,  սնվել □, հագնվել □,   
լողանալ □,  
դժվարանում է խաղալ իր հասակակիցների (ընկերների) հետ □, չի կարողանում 

խաղալ իր  հասակակիցների  (ընկերների) հետ □  
դժվարանում է հսկել սեփական վարքը □, ունի լուրջ վարքային խնդիրներ □ 
դժվարանում է հաղորդակցվել հասակակիցների (ընկերների) հետ □, դժվարա-

նում է հաղորդակցվել անծանոթների հետ □, դժվարանում է հաղորդակցվել հարա-
զատների հետ □, չի կարողանում հաղորդակցվել □ 

դժվարանում է կողմնորոշվել շրջակա միջավայրում □, չի կարողանում 
կողմնորոշվել շրջակա         միջավայրում  □ 

Խնդրում եմ իմ երեխային (խնամարկյալին) ենթարկել բժշկասոցիալական 
փորձաքննություն տնային □ կամ հիվանդանոցային պայմաններում □ 
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Խնդրում եմ իմ երեխային սահմանել «հաշմանդամ երեխա» կարգավիճակ 
□, կազմել նոր ՎԱԾ □                     

Հաճախում է` նախադպրոցական հաստատություն □,  հանրակրթական դպրոց 
□, հատուկ հանրակրթական դպրոց □, մասնագիտացված դպրոց □, 
արհեստագործական ուսումնարան □, միջնակարգ մասնագիտական հաստատություն 
□, ԲՈՒՀ □                                                                                     

Ուսումնական հաստատության անվանումը, բաժինը և կուրսը (դասարանը)  
 
_________________________________________________________________  
                                                                                  
Ընտանիքի կազմը_____________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
 
Դիմումին կից ներկայացնում եմ երեխայիս առողջության խաթարումը 

հաստատող հետևյալ բժշկական փաստաթղթերը`  
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
           
Դիմող`   _______________________________________________________ 
 Ներկայացուցչի ստորագրություն, անուն, ազգանուն 
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Ձև N 4 
Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության 

աշխատակազմի ՀՀ բժշկասոցիակալական փորձաքննության գործակալություն 

 
 

(մարմնի  անվանումը) 

 
 
 
 

Փորձաքննված անձի  ԲՍՓ գործ N ________ 
 
 
 

(Ազգանուն, անուն, հայրանուն) 

 
 

(Հասցեն ) 

Սեռը __________    Ծննդյան ամսաթիվ ___________________ 
 
 
 

Վարչական 
վարույթի 

հարուցման 
ամսաթիվ  

Վարչական 
վարույթի 

ավարտման 
ամսաթիվ 

Ում 
նախաձեռնութ

յամբ է 
հարուցվել 

Ընդունված 
որոշումը 

Մարմնի 
ղեկավարի 

անուն  
ազգանունը  
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Աշխատանքային (ներառյալ ուսումնական) գործունեությունը 
ժամանակագրական կարգով 

 
Ամսաթիվ Զբաղմունքը մինչ հաշմանդամ ճանաչվելը և 

հաշմանդամությունը սահմանելուց հետո ինչ 
փոփոխություններ են եղել 
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Ամսաթիվ Էջերի 

թիվը 
Պատասխանատուի 
անուն, հայրանուն, 

ազգանուն 

Ստորագրություն 
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Ձև N  5 

Հաստատված է 
Հայաստանի Հանրապետության 

աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարի 
10.06.2013թ. թիվ  80-Ա/1 հրամանով 

 
մարմնի անվանումը 

 
ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՎԱՐՈՒՅԹ 

 
Անձի մահվան պատճառը արտադրական խեղման, մասնագիտական 

հիվանդության, ռազմաճակատում գտնվելու, զինծառայության կամ այլ 
հանգամանքների հետ կապելու 

 
ԲՍՓ գործ N------- 

 
1. Դիմումի (բողոքի) ընդունման կամ գործակալության նախաձեռնության օրը 

____________________________ 

      ավարտման օրը__________________________________ 

2. Մահացած անձի  ազգանուն, անուն, հայրանունը ------------------------------------------

---------------------------------------- Հաշվառման կամ փաստացի բնակության վայրը --

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------- 

       ծննդյան ամսաթիվ, ամիս, տարեթիվ-------------------------         

       մահվան ամսաթիվ, ամիս, տարեթիվ------------------------- 

3. ՈՒղեգրող՝ կենսաթոշակ նշանակող իրավասու մարմնի անվանումը--------------------

---------------------------------------ուղեգրման ամսաթիվ, ամիս, տարեթիվ ----------------- 

ուղեգրի համարը---------------------------------------------- 

4. Մահվան պատճառ հանդիսացող հիվանդությունները (ըստ մահվան 

վկայականի)-----------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------- 

5. Արտադրական խեղումը, մասնագիտական հիվանդությունը, ռազմաճա-

կատում գտնվելու կամ զին. ծառայության ընթացքում կամ այլ հան-

գամանքներում տարած հիվանդությունը, վնասվածքը կամ խեղումը--------------
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------- 

6. Հիվանդությունը, վնասվածքը կամ խեղումը հավաստող բժշկական, 

ռազմաբժշկական և այլ փաստաթղթեր-----------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------ 

7. ԲՍՓ որոշումը մահվան պատճառի վերաբերյալ------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------ 

8. ԲՍՓ որոշման հիմնավորումը------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------ 

ԲՍՓՀ-ի նախագահ/բաժնի պետ/ ________________________ 

Բժիշկ-փորձագետներ՝ (գլխավոր մասնագետներ) ________________________                

 ________________________ 

                                                  ________________________ 

                                                 ________________________ 

                                                  ________________________  

 ________________________ 

 Կ. Տ. “---------“ --------------------------201---թ. 
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9 Գործակալության վերափորձաքնության բաժնի գրառումը 

-------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Բաժնի պետ՝                      ------------------------------------------- 

Գլխավոր մասնագետներ՝      ------------------------------------------ 

------------------------------------------- 

------------------------------------------- 

------------------------------------------- 

------------------------------------------- 

------------------------------------------- 

------------------------------------------- 

------------------------------------------- 

-------------------------------------------- 

Կ. Տ. "---------“----------------------------201---թ.     

Վարչական բողոքը կարող է բերվել վարչական ակտն ուժի մեջ 

մտնելու օրվանից 6 ամսվա ընթացքում: 
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Ձև N 6 

ԾԱՆՈՒՑՈՒՄ  

ԲԺՇԿԱՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՓՈՐՁԱՔՆՆԱԿԱՆ ՈՐՈՇՄԱՆ 

Կենսաթոշակ նշանակող մարմնի անվանումը 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Տրվում է քաղ.________________________________________________________________ 

Ծննդյան թիվը ________ հասցեն_______________________________________________ 

____________________________________________________________________________, 

որ նա հերթական բժշկասոցիալական փորձաքննության արդյունքում հաշմանդամ չի 

ճանաչվել: 

Փորձաքննման ամսաթիվը՝________________________________ 

ԲՍՓՀ-ի նախագահ ՝       
Կ.Տ. 
 

 

ԲԺՇԿԱՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՓՈՐՁԱՔՆՆԱԿԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄ________ 

Տրվում է քաղ.________________________________________________________________ 

Ծննդյան թիվը ________ հասցեն_______________________________________________ 

____________________________________________________________________________, 

որ նա հերթական բժշկասոցիալական փորձաքննության արդյունքում հաշմանդամ չի 

ճանաչվել: 

Փորձաքննման ամսաթիվը՝_______________________________________________ 

 
ԲՍՓՀ-ի նախագահ ՝     
Կ.Տ. 
Վարչական բողոքը կարող է բերվել վարչական ակտն ուժի մեջ մտնելու օրվանից 6 ամսվա ընթացքում 
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                     Ձև N 7    
                

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԵՎ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՀԱՐՑԵՐԻ 
ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ԲԺՇԿԱՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾԱԿԱԼՈՒԹՅՈՒՆ 
 

ԲՍՓ  իրավասու պետական մարմնի անվանումը 
 

ԲԺՇԿԱՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՓՈՐՁԱՔՆՆԱԿԱՆ ՈՐՈՇՄԱՆ ՔԱՂՎԱԾՔ  
N______________________ 

18 տարեկանից բարձր անձանց   
 

                       (հաշմանդամի անունը, հայրանունը, ազգանունը) 
Հանրային ծառայությունների համարանիշը /սոցիալական քարտի N-ը/    
_____________________________________________________________________________ 
Ծննդյան ամսաթիվը  ________ ամիսը___________________________________________ 
տարեթիվը__________________________________________________________________ 
Սեռը` արական, իգական (ընդգծել) 
Հասցեն և 
հեռախոսահամարը___________________________________________________________ 
Անձնագրի սերիան, համարը,  տրման 
կոդը______________________________________________________ 
Փորձաքննությունը կատարվել է /____/__________________201  թ.  
/____/________________201  թ. 

                                          (սկիզբը)                                        (ավարտը) 
Փորձաքննությունը____________________________________________________________ 
                                                                        (առաջնակի, վերափորձաքննություն) 
Հաշմանդամության 
շարժը_______________________________________________________________________
___________ 
Հաշմանդամության խումբը ____________1-ին _____________ 2-րդ ____________  3-րդ   
                                                                                                   (գրել նաև տառերով)   
Հաշմանդամության պատճառը_________________________________________________ 

Աշխատանքային գործունեությամբ զբաղվելու կարողության 

սահմանափակում`____________________________աստ. 

Հաշմանդամությունը սահմանվել է մինչև /_____/_____________________ 201   թ. 

Վերափորձաքննության ժամկետն է          /_____/_____________________201   թ. 

______________________________________________________________________________________ 
կտրման գիծ 
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ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԵՎ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՀԱՐՑԵՐԻ 
ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ԲԺՇԿԱՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾԱԿԱԼՈՒԹՅՈՒՆ 
ԲՍՓ իրավասու պետական մարմնի անվանումը 

 
ԲԺՇԿԱՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՓՈՐՁԱՔՆՆԱԿԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄ N------------------------------- 

18 տարեկանից բարձր անձանց  
                        (հաշմանդամի անունը, հայրանունը, ազգանունը) 

Հանրային ծառայությունների համարանիշը /սոցիալական քարտի N-ը/______________ 
Ծննդյան ամսաթիվը  ________ ամիսը____________________ 
տարեթիվը_____________________________ 
Սեռը` արական, իգական (ընդգծել) 
Հասցեն և 
հեռախոսահամարը___________________________________________________________ 
Անձնագրի սերիան, համարը,  տրման 
կոդը______________________________________________________ 
Փորձաքննությունը կատարվել է /____/___________201  թ.  /____/_____________201  թ. 

                                                (սկիզբը)                                                (ավարտը) 
Փորձաքննությունը___________________________________________________________ 
Հաշմանդամության շարժը____________________________________________________ 
                                                                           (առաջնակի, վերափորձաքննություն) 
Հաշմանդամության խումբը _____________1-ին ____________ 2-րդ ___________  3-րդ 
                                                                                                    (գրել նաև տառերով) 
Հաշմանդամության պատճառը_______________________________________________ 

Աշխատանքային գործունեությամբ զբաղվելու կարողության 

սահմանափակում`____________________________աստ. 

Հաշմանդամությունը սահմանվել է մինչև /_____/_____________________ 201   թ. 

Վերափորձաքննության ժամկետն է          /_____/_____________________201   թ. 

ԲՍՓ ախտորոշումը _____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Երաշխավորված բժշկական վերականգնման տեսակները________________________ 
_____________________________________________________________________________  
 
Երաշխավորված մասնագիտական վերականգնում, եզրակացություն աշխատանքի 
բնույթի, պայմանների և այլ ձևերի մասին_______________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

(նշել անհրաժեշտը) 
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Երաշխավորված սոցիալական վերականգնման տեսակները    

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

(նշել անհրաժեշտը) 
 
Վարչական ակտերի գրանցամատյանում հերթական համարը ___________   
 
 ԲՍՓՀ-ի նախագահ /բաժնի պետ/   _______ / _____________ /       /_____/__________   201  թ. 
                                                        (ստորագրություն)           ( ազգանուն) 
 
Կ.Տ. 
   
կտրման գիծ 

Երաշխավորված բժշկական վերականգնման տեսակները`________________________________  
 

(նշել անհրաժեշտը) 
 
Երաշխավորված մասնագիտական վերականգնում, եզրակացություն աշխատանքի բնույթի, պայմանների և 
այլ ձևերի 
մասին__________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

(նշել անհրաժեշտը) 
 
Երաշխավորված սոցիալական վերականգնման տեսակները    

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

 
(նշել անհրաժեշտը) 

 
Վարչական ակտերի գրանցամատյանում հերթական համարը ________________     
 
ԲՍՓՀ-ի նախագահ /բաժնի պետ/  ________ / __________ /                /_____/_________   201  թ. 
                                                         (ստորագրություն)               ( ազգանուն) 

 
Կ.Տ. Վարչական բողոքը կարող է բերվել վարչական ակտն ուժի մեջ մտնելու 
օրվանից 6 ամսվա ընթացքում 
 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
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Ձև N  8 

Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի 
նախարարության աշխատակազմի Հայաստանի Հանրապետության 

բժշկասոցիալական 
փորձաքննության գործակալության  

 
(մարմնի  անվանումը) 

 
ԲԺՇԿԱՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՓՈՐՁԱՔՆՆԱԿԱՆ ՈՐՈՇՄԱՆ ՔԱՂՎԱԾՔ 

N______________________ 

Մասնագիտական աշխատունակության կորստի աստիճանի մասին տոկոսներով  
Հանրային ծառայությունների համարանիշը /սոցիալական քարտի N-ը/ 
____________________ 
 
Ազգանուն, անուն, հայրանունը 

________________________________________________________ 

Կազմակերպության անվանումը-------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Փորձաքննության սկիզբը և ավարտը____________________________________ 

Մասնագիտական աշխատունակության կորստի աստիճանը 

տոկոսներով__________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

                                                                          /լրացվում է տառերով/ 
Վերափորձաքննության ժամկետը 
_____________________________________________________ 
 

կտրման գիծ 
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Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի 
նախարարության աշխատակազմի Հայաստանի Հանրապետության 

բժշկասոցիալական 
փորձաքննության գործակալության  

 
 

(մարմնի  անվանումը) 
ԲԺՇԿԱՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՓՈՐՁԱՔՆՆԱԿԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄ N -----------------------------         

 
Մասնագիտական աշխատունակության կորստի աստիճանի մասին  տոկոսներով 
 

                                                        փորձաքննվողի  Ա Հ Ա 
 
Մասնագիտական աշխատունակության կորստի աստիճանը 
տոկոսներով__________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
                                                                        (լրացվում է տառերով) 
Փորձաքննության սկիզբը և 
ավարտը__________________________________________________ 

Կապված է _____________________________ 

սկիզբը_____________________________________ 

 

Վերափորձաքննության ժամկետը 

_____________________________________________________ 

 

Երաշխավորված վերականգնողական ձևեր (բժշկական, սոցիալական և 

մասնագիտական) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 
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Հիմք՝ վարչական ակտերի գրանցամատյանի թիվ____  / ___/ _____201 թ. 

 
ԲՍՓՀ-ի նախագահ /բաժնի պետ/ ՝_____________      /__________ / 

 

Կ. Տ 

կտրման գիծ 

Երաշխավորված վերականգնողական ձևեր (բժշկական, սոցիալական, մասնագիտական) 
_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Հիմք՝ վարչական ակտերի գրանցամատյանի թիվ____ / ____ / ___201    թ. 

 

ԲՍՓՀ-ի նախագահ /բաժնի պետ/ ՝  __________        / ___________________ / 

Կ. Տ.    

________________________________________________________________ 

Վարչական բողոքը կարող է բերվել վարչական ակտն ուժի մեջ մտնելու օրվանից 

6 ամսվա ընթացքում 
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Ձև N 9 
Հաստատված է 

                                                     ՀՀ աշխատանքի և  սոցիալական հարցերի  
 նախարարի   10.06. 2013թ.-ի 80-Ա/1  հրամանով 

 
ՀԱՇՄԱՆԴԱՄԻ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՈՂԱԿԱՆ ԱՆՀԱՏԱԿԱՆ ԾՐԱԳԻՐ /ՎԱԾ/ 

 
ՀՀ ԲՍՓ գործակալության -------------------------------------------------------------------------- 

                                    մարմնի անվանումը 
Վարչական վարույթ ԲՍՓ ----------------- գործ 

Հանրային ծառայությունների համարանիշը /սոցիալական քարտի N-ը/ 
_____________________ 

Ազգանուն-----------------------------------Անուն------------------------------------------------------- 
Հայրանուն ------------------------------Սեռը---------------------------------------------------------- 

Ծննդյան ամսաթիվ, ամիս, տարի----------------------------------------------- 

Հասցեն` մշտական, ժամանակավոր բնակության /ընդգծել/------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

հեռախոս ----------------------------------- 

Կրթությունը` տարրական, հանրակրթական դպրոց, հատուկ հանրակրթական դպրոց, 
մասնագիտացված դպրոց, արհեստագործական ուսումնարան, միջնակարգ 
մասնագիտական հաստատություն, ԲՈՒՀ /ընդգծել/ 

Մասնագիտությունը /որակավորում` կարգ, դաս, կոչում/ --------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

Կատարվող աշխատանքը փորձաքննության պահին /աշխատանքի վայրը և 

հասցեն/-------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------- 
Հաշմանդամության խումբը /<<հաշմանդամ երեխա>> կարգավիճակ/, ժամկետը, 
պատճառական կապը --------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ԲՍՓ ախտորոշումը` -----------------------------------------------------------------
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

Վերականգնողական փորձաքննական եզրակացություն___________ 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
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Բժշկական վերականգման ծրագիր 

 
Վերականգնողական  

միջոցառումների տեսակները 
Կատարողը Կատարման 

ժամկետը 
Փոփոխություններ    

և լրացումներ 
ծրագրում 

 
1 2 3 4 

Վերականգնողական բուժում 
Մերսում,  

Էլեկտրաբուժում, 
Ճառագայթաբուժում և այլն 

   

Վերակառուցողական 
վիրաբուժություն` 
պրոթեզավորման 

նախապատրաստում, շտկողական 
վիրաբուժություն 

   

Պրոթեզա-օրթոպեդիկ օգնություն` 
պրոթեզավորում. 
Վերին վերջույթի. 

բազկի մակարդակում; 
նախաբազկի մակարդակում; 

դաստակի մակարդակում; 
Ստորին վերջույթի. 

ազդրի վերին երրորդականի 
մակարդակում; 

 ազդրի միջին երրորդականի 
մակարդակում; 

ազդրի ստորին երրորդականի 
մակարդակում; 

սրունքի վերին երրորդականի 
մակարդակում; 

սրունքի միջին վերին 
երրորդականի մակարդակում; 

սրունքի ստորին վերին 
երրորդականի մակարդակում; 

ոտնաթաթի` Շոպարի հոդի 
մակարդակում; 

ոտնաթաթի` Լիս-Ֆրանկի հոդի 
մակարդակում; 

սրունքի օրթոպրոթեզ օրթեզ, 
ապարատ` կաշվից, պլաստիկից, 

լամինացիայից; սեղմիրան, 
աղեկապ, Կոշիկներ` պրոթեզի, 

օրթեզի, օրթոպեդիկ   
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Բժշկական վերականգնման 
տեխնիկական միջոցներ` 

ձեռնափայտ,հենակ,քայլակ,սուպի
նատոր, կրծքագեղձի. աչքի 

պրոթեզ, լսողական սարքեր` ԱՊՀ 
երկների; Եվրոպական; 

ձայնաստեղծ սարք 
հաշմանդամի սայլակ սովորական, 

փոքր տրամաչափի սայլակ  

   

Առողջարանային բուժում   
 
 
 
 
 

 

 
 

Տեղեկատվություն 
Սոցիալական վերականգնման ծրագրի կատարման վերաբերյալ` 

սոցիալ-կենցաղային հարմարեցում 
 

1. Բուժվերականգնողական կենտրոնի  անվանումը --------------------------------------------
------------------------------------------------------------------- 

2. Իրականացված սոցիալական վերականգման միջոցառումները--------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------- 

3. Սոցիալական վերականգնման ծրագրի իրականացման արդյունքները և 
արդյունավետությունը----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Բուժվերականգնողական  
       կենտրոնի ղեկավար` ------------------(-----------------------------) 

                                      ստորագրություն               Ա. Ա. Հ. 
Կ. Տ.   

Սոցիալ-միջավայրային հարմարեցում 
1. Իրականացնող մարմնի անվանումը---------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------- 
2. Իրականացված սոցիալական վերականգման միջոցառումները -------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

3. Սոցիալական վերականգնման ծրագրի իրականցման արդյունքները և 
արդյունավետությունը----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Սպասարկման կենտրոնի  
                Տնօրեն`---------------------------- (-------------------------------) 

                      ստորագրություն                      Ա. Ա. Հ.  
                                                                                              Կ. Տ.                          

 
Վերակառուցողական վիրաբուժություն 

1. Բժշկական հիմնարկի անվանումը 
______________________________________________________ 
__________________________________________________________________________

__________________________________ 
2. Բժշկական վերականգնմանն ուղղված միջոցառումները և ծառայությունները -------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------_____________________________________________________________ 

3. Նախատեսված և չիրականացված միջոցառումներն ու ծառայությունները և  
չիրականացման պատճառը -------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------- 

4. Բժշկական վերականգնման ծրագրի իրականացման արդյունքները և 
արդյունավետությունը ---------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------- 

Բժշկական կազմակերպության ղեկավար`----------------- (-----------------)                        
                                                              ստորագրություն   Ա.Ա.Հ.  

                                                                  Կ.Տ. 
Բուժող բժիշկ`   ---------------------- (---------------------------------------)                    

                 ստորագրություն                  Ա.Ա.Հ.       
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Առողջարանային բուժում 

1. Առողջարանի  անվանումը և բնույթը -------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------- 

2. Իրականացված միջոցառումները------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------- 

Առողջարանի  ղեկավար` ----------------------- (--------------------------)                 
                                 ստորագրություն          Ա.Ա.Հ.   

Կ.Տ 
Բուժող բժիշկ` ----------------------- (-------------------------------------)       

ստորագրություն      Ա.Ա.Հ.   
 

Պրոթեզա-օրթոպեդիկ (Պ-Օ) օգնություն և բժշկական 
վերականգնման տեխնիկական միջոցներով ապահովում 

1. Պրոթեզա-օրթոպեդիկ օգնություն և բժշկական վերականգնման  տեխնիկական 
միջոցներ տրամադրող կազմակերպության անվանումը---------------------------------------
------------------------------------ 
2. Տրամադրված Պ-Օ օգնության և բժշկական վերականգնման տեխնիկական 
միջոցների տեսակները --------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------Չտրամադրված Պ-Օ օգնության և բժշկական 
վերականգման տեխնիկական միջոցների տեսակները և չտրամադրման 
պատճառները---------------------------------------------------------------------- 

Հիմնարկի ղեկավար` ----------------------- (----------------------------------------------)                    
ստորագրություն  Ա.Ա.Հ.   

 
Մասնագիտական վերականգնման ծրագիր 

Վերականգնողական  
միջոցառումների 

տեսակները  

Եզրակացությունը Կատարողը և  
ժամկետը  

Մասնագիտական 
կողմնորոշում և 

խորհրդատվություն 

  

Մասնագիտական ուսուցում, 
վերամասնագիտացում 

  

Աշխատանքային 
երաշխավորագիրը` 

աշխատանքի բնույթի  
ցուցվածության և  

հակացուցվածության, 
աշխատանքի պայմանների 

և ծավալի վերաբերյալ 
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Տեղեկատվություն 
Մասնագիտական վերականգնման ծրագրի կատարման մասին 

(լրացվում է «Զբաղվածության պետական ծառայություն» գործակալությունում) 
 

1. «Զբաղվածության պետական ծառայություն» գործակալության տարածքային 
կենտրոնի անվանումը -------------------------------------------------------------------------------------- 
2. Հաշմանդամի զբաղվածությունը` այո, ոչ (ընդգծել) եթե /այո/, նշել ժամկետները  
/----/------201   թ-ից մինչև /-----/ --------201   թ. 
3. Իրականացվել  է մասնագիտական կողմնորոշում` այո, ոչ, ընտրվել է մասնա-
գիտություն, ընդգրկվել է ուսուցման մեջ, տեղավորվել է աշխատանքի (ընդգծել)---------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
4. Ուսուցում զբաղվածության գործակալության համակարգում և այլ ուսումնական 
հաստատություններում -------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------/------/ -----------------------  201         թ. 
5. Աշխատանքի տեղավորումը զբաղվածության ծառայության տարածքային 
կենտրոնների միջոցով` այո, ոչ (ընդգծել), եթե <այո> աշխատանքի տեղավորման 
ամսաթիվը տարեթիվը /------/------------ 201   թ., աշխատանքի վայրը ------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

մասնագիտության անվանումը -------------------------------------------------------------
զբաղվածությունը --------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------- 
6. Աշխատանքի տեղավորում նոր որակավորմամբ` այո, ոչ (ընդգծել), աշխատանքի 
տեղավորման ամսաթիվը /------/ ----------------------201  թ. 
7. Նշումներ հաշմանդամի մասնագիտական վերականգնման ծրագրի չկատարված 
միջոցառումների մասին և չկատարելու պատճառները -------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

«Զբաղվածության պետական 
ծառայություն» գործակալության 

տարածքային կենտրոնի               
ղեկավար` 

 
 

 ----------------------- (------------------------------------) 
     ստորագրություն      Ա.Ա.Հ.  

                                         
                                                              Կ. Տ. 

<<Զբաղվածության պետական 
ծառայություն>> գործակալության 

տարածքային կենտրոնի մասնագետ` 

 
 

----------------------- (--------------------------------------)    
ստորագրություն                   Ա.Ա.Հ.   
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Սոցիալական  վերականգնման ծրագիր 
1 2 3 4 

Սոցիալ-կենցաղային հարմարեցում` 
 վերականգնողական միջոցներից 
օգտվելու հարմարեցում, 
ինքնասպասարկման հմտությունների 

ուսուցում 

   

Սոցիալ-միջավայրային հարմարեցում 
 խնամք` կողմնակի, մասնագիտա-

կան, բժշկական և կենցաղային  
 սոցիալ-իրավական խորհրդատվու-

թյուն և տեղե-կատվությամբ ապահովում.
 սուրդոթարգմանությամբ,  Բրայլի հա-

մակարգով լրացուցիչ ուսուցում, հատուկ 
տառատեսակներով գրքերի տրա-
մադրում 

   

 
Տեղեկատվություն 

Բժշկական վերականգնման ծրագրի կատարման մասին 
(լրացվում է բժշկական վերականգնում իրականացնող  կազմակերպության կողմից) 

Վերականգնողական բուժում 
1.  Բժշկական կասզմակերպության անվանումը ---------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------- 
2.   Բժշկական վերականգնմանն ուղղված միջոցառումները և ծառայությունները ------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------- 

3.   Նախատեսված և չիրականացված միջոցառումներն ու ծառայությունները,  
չիրականացման պատճառը -----------------------------------------------------------------------
-------------------------------------- 

4.   Վերականգնման ծրագրի իրականացման արդյունքները և արդյունավետությունը 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------- 
Բժշկական կազմակերպության --------------------- (-----------------------------------) 

 ղեկավար`             ստորագրություն              Ա.Ա.Հ.   
                                               Կ.Տ. 

Բուժող բժիշկ` ------------------------- (-----------------------------------------) 
        ստորագրություն                          Ա.Ա.Հ. 
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Մերսում, էլեկտրաբուժում,  ճառագայթաբուժում և այլն 
 

1. Բժշկական կազմակերպության անվանումը ----------------------------------------------------
--------------------------------------------------------- 

2. Բժշկական վերականգնմանն ուղղված միջոցառումները և ծառայությունները -------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3. Նախատեսված և չիրականացված միջոցառումներն ու ծառայությունները և 
չիրականացման պատճառը -------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4. Բժշկական վերականգնման ծրագրի իրականացման արդյունքները և 
արդյունավետությունը ---------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Բժշկական կազմակերպության     --------------------- (-------------------------) 
 ղեկավար`                ստորագրություն         Ա.Ա.Հ.   

Կ.Տ. 
 

Բուժող բժիշկ`----------------------- (--------------------------------------)  
            ստորագրություն                  Ա.Ա.Հ. 

 
Բժշկական, մասնագիտական, սոցիալական վերականգնման ծրագրի հետ 
ծանոթացա /ընդգծել/ -------------------------------------------------------------- 

 ՎԱԾ-ի հետ համաձայն չեմ ___________________________________________ 
 

 Հաշմանդամի ստորագրություն______________________________ 
                                                                     Ա.Հ.Ա. 

 ԲՍՓՀ-ի նախագահ--------------------------------------------------------------------- 
                                                                Ա.Հ.Ա. 

    /--------/---------------------- 201  թ.                                            Կ.Տ. 
 
Կատարված վերականգնողական միջոցառումների արդյունքների գնահատում 

          ՎԱԾ-ը իրականացված է լրիվ, մասնակի (ընդգծել)  

Բժշկական վերականգնման արդյունքները` խանգարված ֆունկցիան 
վերականգնվել է, հասցվել է կոմպենսացիայի փուլ, դրական արդյունքները  
բացակայում են /ընդգծել/. 
Մասնագիտական վերականգնման արդյունքները` 
Նոր մասնագիտության ձեռք բերում /ուսուցում, վերամասնագիտացում/, 
աշխատանքով ապահովում /լրիվ, ոչ լրիվ զբաղվածությամբ/, դրական 
արդյունքները բացակայում են/ ընդգծել/. 
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Սոցիալական վերականգնման արդյունքները` 
Ինքնասպասարկումն ապահովված է, ինտեգրվել է հասարակություն, /լրիվ, 
մասնակի/, դրական արդյունքները  բացակայում են  /ընդգծել/: 

 
Եզրակացություն ՎԱԾ-ի իրականացման վերաբերյալ 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
ԲՍՓՀ-ի նախագահ /բաժնի պետ/`  /----------------------------------/ 

                                                         ստորագրություն                       Ա.Ա.Հ. 
 

/-------/ ------------------- 201 թ. 
 Պրոթեզավորման անհրաժեշտության դեպքում տրամադրվում է նաև դրա 
տեխնիկական բնութագիրը 
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 Ձև N 10 
Հաստատված է  

Հայաստանի Հանրապետության 
աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարի 

 10.06. 2013թ-ի N 80-Ա/1   հրամանով 

ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության 

աշխատակազմի ՀՀ ԲՍՓ գործակալության 

մարմնի անվանումը 

            Վարչական վարույթ ԲՍՓ գործ N________________ 

Հանրային ծառայությունների համարանիշը /սոցիալական քարտի N-ը/   ____                                 

1. Դիմումի (բողոքի) ընդունման կամ գործակալության նախաձեռնության 

օրը_______վարույթի ավարտման օրը____ 

2. Փորձաքննվում է  առաջին անգամ, կրկնակի (ընդգծել) 

3. Ազգանուն, անուն, հայրանուն_________________________ __________ 

4. Ծննդյան ամսաթիվ, ամիս, տարեթիվ_________սեռը`_______ 

5. Անձնագրի սերիան և համարը_________ տրված`_____ի  կողմից, ______թ.        

6. Հաշվառման կամ փաստացի բնակության վայրը և 
հեռախոսը_____________________________________________     
__________________________________________________________________________               

7. Կրթությունը` տարրական, հանրակրթական դպրոց, հատուկ հանրակրթական 
դպրոց, մասնագիտացված դպրոց, արհեստագործական ուսումնարան, 
միջնակարգ մասնագիտական հաստատություն, ԲՈՒՀ /ընդգծել/ 

8. Ընտանեկան դրությունը և ընտանիքի կազմը 

__________________________________________________________________________ 

9. Հիմնական մասնագիտությունը _____________________________________________ 

10. Զբաղմունքը ______________________________________________________________ 

11. Աշխատանքի վայրը և հասցեն______________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

12. Փորձաքննության հետազոտման արդյունքները 
ա. հիվանդի գանգատները  ____________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
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բ. հիվանդության անամնեզը __________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
գ. Տվյալներ վերջին մեկ տարվա ընթացքում ստացած բուժումների և ժամանակավոր 
անաշխատունակության օրերի վերաբերյալ ___________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
դ. Այլ մասնագետներ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
13. Բժիշկ փորձագետների կամ գլխավոր մասնագետների օբյեկտիվ քննության 

արդյունքները. 

ա.Թերապևտ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
14.Լրացուցիչ հետազոտման ծրագիր 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
15. Ախտորոշումը և ֆունկցիայի խանգարումը (ըստ գործող հիվանդությունների 
միջազգային դասակարգման). 
ա.հիմնականհիվանդություն____________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
բ.ուղեկցողհիվանդություններ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
16. Փորձաքննական գնահատականը 

ա. Ֆունկցիաների խանգարումները և դրանց աստիճանները.  

 հոգեկան ֆունկցիայի խանգարումներ 

_____________________________________________________________________________ 

 լեզվական և խոսքի խանգարումներ 

_____________________________________________________________________________                

զգայական ֆունկցիայի 

խանգարումներ_______________________________________________________________ 

հենաշարժական  ֆունկցիայի խանգարումներ 

_________________________________________________________________________ 

ընդերային և նյութափոխանակության խանգարումներ 

_______________________________________________________________________ 

ձևախեղումներ ___________________________________________ 

բ.Կենսագործունեության սահմանափակումները և դրանց աստիճանները` 

Ինքնասպասարկման ապահովման ունակություն ____________________  
Ինքնուրույն տեղաշարժվելու  կարողություն ________________________ 
ՈՒսումնառության կարողություն____________________________________ 
Աշխատանքային գործունեությամբ զբաղվելու կարողություն___________ 
Կողմնորոշման կարողություն______________________________________ 
Հաղորդակցվելու կարողություն____________________________________ 
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Սեփական վարքագիծը հսկելու կարողություն________________________ 
գ. Վերականգնողական անհատական ծրագրով երաշխավորված միջոցառումների 
արդյունքները, վերկանգնումը` լրիվ, մասնակի, անարդյունք  (ընդգծել, նշվում է 
վերափորձաքննության ժամանակ). 
դ. Կլինիկական կանխատեսում` բարենպաստ, համեմատաբար բարենպաստ, անորոշ 
(հիվանդության ոչ պարզ պրոգնոզ), անբարենպաստ (ընդգծել): 
ե. Վերականգնողական կանխատեսում` բարենպաստ, համեմատաբար բարենպաստ, 
անորոշ (վերականգնման ոչ պարզ պրոգնոզ), անբարենպաստ (ընդգծել): 
Սոցիալական անբավարարության առկայություն _______________ 
Այլ գործոններ _____________________________________________ 
17. Որոշման հիմնավորումը  

(հաշմանդամության խմբի, պատճառական կապի, ժամկետի կամ ՎԱԾ-ի) 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
Որոշման եզրափակիչ մասը  ______________________________ 
                           ճանաչվել է հաշմանդամ, հաշմանդամ չի ճանաչվել (գրել տառերով) 

Հաշմանդամության խումբը__________________________________ 
Պատճառական կապը _____________________________________ 
Ժամկետը__________________________________________________ 
Մասնագիտական աշխատունակության կորստի աստիճանը______________% 
Հաշմանդամություն սահմանվել է մինչև`  01   _________201   թ.     
Վերափորձաքննության ժամկետը` <        > ___________201   թ.      
19. Վերականգնողական միջոցառումներ 

ա.Երաշխավորված բժշկական վերականգման տեսակները 
_____________________________________________________________________________
_______________________________________ 
բ. Երաշխավորված մասնագիտական վերականգնման 
տեսակները__________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
գ.Երաշխավորված սոցիալական վերականգման 
տեսակները__________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
20. Բժշկասոցիալական փորձաքննության համար հիմք հանդիսացող փաստաթղթեր 
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_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
21. Տրված է քաղվածք-տեղեկանք N ______________________________ 
 
22. Գործը  ներկայացված է ԲՍՓ գործակալության ___________ 
վերափորձաքննության բաժին  <        >___________201  թ.   
_____________________________________________________________________________ 

(ուղարկելու նպատակը) 

 
 
ԲՍՓՀ-ի նախագահ /բաժնի պետ/`       /------------------------------/                                         
Բժիշկ փորձագետներ               /____________________/ 
(գլխավոր մասնագետներ)՝   /____________________/ 

/____________________/ 
/____________________/ 
/____________________/ 
/____________________/ 

 
Կ. Տ. <---->---------------------------201   թ. 

23. Նշումներ վարչական վարույթի կասեցման, կարճման և վերսկսման վերաբերյալ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
24.Դիտողություններ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
                                                                    
Վարչական բողոքը կարող է բերվել վարչական ակտն ուժի մեջ մտնելու օրվանից 
6 ամսվա ընթացքում:  
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Ձև N 11 

 

 

-------------------------------------ԲՍՓՀ-ի նախագահին------------------------------ 

Հասցեի կամ ախտորոշման փոփոխման պատճառով խնդրում եմ  

 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                                                  փորձաքննվող անձի  Ա Հ Ա 

________________________________________________________________ 

                                                           հասցեն 

Փորձաքննված անձի ԲՍՓ գործը ուղարկել -------------------------------------- 

 

ԲՍՓՀ-ի անվանում 
                             
 
------------------------------------------------ ԲՍՓՀ–ի նախագահ`__________________________ 

                                Կ.Տ           

                       __________________201   թ. 
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Ձև N 12 
 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԵՎ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՀԱՐՑԵՐԻ 
ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ԲԺՇԿԱՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾԱԿԱԼՈՒԹՅՈՒՆ 
 

մարմնի անվանումը 

 
ՏԵՂԵԿԱՆՔ  ՎԱՐՉԱԿԱՆ  ԱԿՏԻՑ թիվ ____ 

 
Մահվան պատճառի մասին 

 
_______________________________________________________________վերաբերյալ, որ               

/ ազգանուն, անուն , հայրանուն/ 
 
նրա մահվան պատճառը _____________________________________________________ 

(գրել տառերով) 
 
 
 

ԲՍՓՀ-ի նախագահ /բաժնի պետ/  
_____________________________________________________                                   

(ստորագրություն) ազգանուն 
 
Կ.Տ. 
 
<_____>_________________________201___թ 
 
_____________________________________________________________________________ 
կտրման գիծ 

 
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԵՎ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՀԱՐՑԵՐԻ 

ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 
ԲԺՇԿԱՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾԱԿԱԼՈՒԹՅՈՒՆ 

 
 

մարմնի անվանումը 
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ՏԵՂԵԿԱՆՔ  ՎԱՐՉԱԿԱՆ  ԱԿՏԻՑ Թիվ ____ 
 

Մահվան պատճառի մասին 
______________________________________________________________վերաբերյալ, որ 
                                (ազգանուն, անուն, հայրանուն) 
 
նրա մահվան պատճառը __________________ 
______________________________________ 
                                                                   (գրել տառերով) 
 
 

ԲՍՓՀ-ի նախագահ /բաժնի պետ 
/____________________________________________________                                   

(ստորագրություն) ազգանուն 
 
Կ.Տ. 
 
<_____>_________________________201___թ 
 
Վարչական բողոքը կարող է բերվել վարչական ակտն ուժի մեջ մտնելու օրվանից 6 

ամսվա ընթացքում 
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ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական 
հարցերի  նախարարության 
աշխատակազմի  
ՀՀ բժշկասոցիալական  
փորձաքննության 
գործակալության 
 

մարմնի անվանումը 
N ________ 
<------>---------------- 

 

Ձև N 13 
 

Հաստատված է Հայաստանի Հանրապետության 
ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի 

նախարարի 
10.06.2013թ. թիվ 80-Ա/1 հրամանով 

 

Բժշկասոցիալական փորձաքննություն  
իրականացնելու նպատակով պետական 

 պատվերի շրջանակներում հետազոտման 
 

ՈՒ Ղ Ե Գ Ի Ր 
 

_______________________________________________  

Բժշկական կազմակերպության անվանումը 

_______________________________________________ 
Ուղեգրվողի ԱՀԱ 

 
Հետազոտման ծրագիր__________________________ 
_______________________________________________ 
_______________________________________________ 

 
 
 

 
ԲՍՓՀ նախագահ 
/բաժնի պետ/`_________________________________ 
 
Կ.Տ                                                                    
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ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական 
հարցերի  

նախարարության աշխատակազմի 
ՀՀ բժշկասոցիալական  
փորձաքննության 
գործակալության 
 

մարմնի անվանումը 

N ________ 
 
<------>----------------- 

 

Ձև N 14 
 

Ուղարկվում է կենսաթոշակ  
նշանակող մարմին և պահվում է  
կենսաթոշակային գործում 

 
ԾԱՆՈՒՑՈՒՄ 

ԲԺՇԿԱՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՓՈՐՁԱՔՆՆԱԿԱՆ ՈՐՈՇՄԱՆ 
ՄԱՍԻՆ_________________________________________________ 
 
ՀՀ ՍԱՊԾ  տարածքային կենտրոն կամ այլ մարմին 
Տրվում է քաղ.______________________________________ 
Ծննդյան թիվը ________ հասցեն____________________ 
_______________________________________________, 

 
որ նա վերափորձաքննության բաժնի բժշկասոցիալական 
փորձաքննության արդյունքում հաշմանդամ չի ճանաչվել: 

Վերափորձաքննության ամսաթիվը՝______________________________ 
 
Վերափորձաքննության բաժնի պետ ՝                               
Կ.Տ. 
 



 151

ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական 
հարցերի  

նախարարության աշխատակազմի 
ՀՀ բժշկասոցիալական  
փորձաքննության 
գործակալության 
 

մարմնի անվանումը 

 
      N ________ 
 
<------>----------------- 
 
 

ԲԺՇԿԱՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՓՈՐՁԱՔՆՆԱԿԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄ________ 

 

 
Տրվում է քաղ._______________________________________________ 

Ծննդյան թիվը ________ հասցեն_______________________________ 

____________________________________________________________, 

որ նա վերափորձաքննության բաժնի բժշկասոցիալական 

փորձաքննության արդյունքում հաշմանդամ չի ճանաչվել: 

Վերափորձաքննության ամսաթիվը՝ 

_____________________________ 

 
Վերափորձաքննության բաժնի պետ ՝                       
    
Կ.Տ. 
Վարչական բողոքը կարող է բերվել վարչական ակտն ուժի մեջ 
մտնելու օրվանից 6 ամսվա ընթացքում 
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Ձև N 15 

 
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԵՎ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՀԱՐՑԵՐԻ 

ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 
ԲԺՇԿԱՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾԱԿԱԼՈՒԹՅՈՒՆ 

 

ԲՍՓ  իրավասու պետական մարմնի անվանումը 
ԲԺՇԿԱՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՓՈՐՁԱՔՆՆԱԿԱՆ ՈՐՈՇՄԱՆ ՔԱՂՎԱԾՔ 

N____________________ 
ՄԻՆՉԵՎ 18 ՏԱՐԵԿԱՆ ԵՐԵԽԱՅԻ 

                           (հաշմանդամ երեխայի անունը, հայրանունը, ազգանունը) 
Ծննդյան  ամսաթիվը  _____ ամիսը ____________ տարեթիվը ________________    
Սեռը՝ արական, իգական (ընդգծել) 
Ծննդյան վկայականի (անձնագրի) սերիան, համարը 
____________________________________________ 
Երեխայի ծնողի (կամ խնամակալի) 
ա.հ.ա______________________________________________________ 
Փորձաքննությունը կատարվել է  /____/_______________201___թ. 
/_____/______________201___թ. 
 (սկիզբը)                                                      (ավարտը) 

Փորձաքննությունը__________________________________________________ 
                                 (առաջնակի, վերափորձաքննություն) 
 
Երեխայի հաշվառման կամ փաստացի բնակության վայրը 
___________________________________________ 
Երեխայի ծնողի (կամ խնամակալի) հաշվառման 
վայրը___________________________________________ 
Սահմանվել է <հաշմանդամ երեխա> կարգավիճակ` <Երկու տարի ժամկետով> <Մինչև 18 
տարեկան> (ընդգծել) 
Աշխատանքային գործունեությամբ զբաղվելու կարողության 
սահմանափակում`______________աստ.(16-18տ)   
Հաշմանդամությունը սահմանվում է մինչև՝ /______/_______________201___թ. 
  
Վերափորձաքննության ժամկետն է՝            /______/_______________201___թ. 
_________________________________________________________կտրման գիծ 
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ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԵՎ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՀԱՐՑԵՐԻ 
ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ԲԺՇԿԱՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾԱԿԱԼՈՒԹՅՈՒՆ 
__________________________________________________________________________________

____________________ 
ԲՍՓ  իրավասու պետական մարմնի անվանումը 

ԲԺՇԿԱՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՓՈՐՁԱՔՆՆԱԿԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄ N------------------------- 
ՄԻՆՉԵՎ 18 ՏԱՐԵԿԱՆ ԵՐԵԽԱՅԻ  

(հաշմանդամ երեխայի անունը, հայրանունը, ազգանունը) 
Ծննդյան  ամսաթիվը  _______ ամիսը ______________ տարեթիվը _______________    
Սեռը՝ արական, իգական (ընդգծել), ծննդյան վկայականի (անձնագրի) սերիան, 
համարը_____________ 
Երեխայի ծնողի (կամ խնամակալի) 
ա.հ.ա______________________________________________________ 
Փորձաքննությունը կատարվել է  /____/______________201___թ. 
/_____/_____________201___թ. 
 (սկիզբը)                                                   ավարտը) 
Փորձաքննությունը__________________________________________________                                
(առաջնակի, վերափորձաքննություն) 
Երեխայի հաշվառման կամ փաստացի բնակության 
վայրը՝____________________________________________  
Երեխայի ծնողի (կամ խնամակալի) հաշվառման 
վայրը`_______________________________________________ 
Սահմանվել է <<հաշմանդամ երեխա>> կարգավիճակ`  <Երկու տարի ժամկետով>  <Մինչև 
18 տարեկան>                                                                                                                          
(ընդգծել)  
Աշխատանքային գործունեությամբ զբաղվելու կարողության 
սահմանափակում`______________աստ.(16-18տ)   
Հաշմանդամությունը սահմանվում է մինչև՝ /____/__________________201___թ.  
Վերափորձաքննության ժամկետն է՝            /____/__________________201___թ. 
  ԲՍՓ ախտորոշումը՝ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
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Երաշխավորված վերականգնողական միջոցառումներ` 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
Վարչական ակտերի գրանցամատյանում հերթական համարը   ______________    
 
 
ԲՍՓՀ-ի նախագահի /բաժնի պետի` /___________  /____  /_____/__________201___  թ. 
                                                      (ստորագրություն) ( ազգանուն) 

Կ. Տ. 
 

կտրման գիծ 
Եզրակացություն երաշխավորված վերականգնողական միջոցառումների վերաբերյալ` 
վերականգնողական բուժում, ռեկոնստրուկտիվ վիրաբուժություն, առողջարանային 
բուժում, սոցիալ-հոգեբանական վերականգնում, պրոթեզավորում, օրթեզավորում, 
տեղաշարժման միջոցներ՝ բազկաթոռ, սայլակ, քայլակ և այլ օժանդակ պարագաներ  
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 
Երաշխավորված մասնագիտական վերականգնում______________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 

 
Վարչական ակտերի գրանցամատյանում հերթական համարը      ____________  
 
ԲՍՓՀ-ի նախագահի________/ ___________________ / _____/____________ 201 _____ թ  
/բաժնի պետի/՝        (ստորագրություն)  ( ազգանուն) 
 
Կ. Տ 
Վարչական բողոքը կարող է բերվել վարչական ակտն ուժի մեջ մտնելու օրվանից 
6 ամսվա ընթացքում 
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Ձև N 16 
 

ԾԱՆՈՒՑՈՒՄ 
ԲԺՇԿԱՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՓՈՐՁԱՔՆՆԱԿԱՆ ՈՐՈՇՄԱՆ 

 
 

Բժշկական  կազմակերպության անվանումը 
 
 

ՀՀ ԲՍՓ գործակալության տարածքային մարմնի անվանումը_______________       
________________________________________________________________ 
  
Փորձաքննվող անձի անուն, հայրանուն, ազգանուն ________________ 
_____________________________________________________________________________ 
Հասցեն կամ (փաստացի բնակության վայրը) 
 

Բժշկասոցիալական փորձաքննական 
որոշումը_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
Փորձաքննական որոշման ամսաթիվը______________________201   թ. 
 
ԲՍՓՀ նախագահ         __________________                     __________________ 
                                    ԱՀԱ                                        ստորագրություն 
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 Ձև  N 17 
Հաստատված է  

Հայաստանի Հանրապետության 
աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարի 

    2013թ-ի      հրամանով 
ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության  

 աշխատակազմի  ՀՀ ԲՍՓ գործակալության 
______________________________________________________________________ 

մարմնի անվանումը  
Վարչական վարույթ 

 
 Մինչև 18 տարեկան անձանց ԲՍՓ գործ N _____________ 

  Հանրային ծառայությունների համարանիշը /սոցիալական քարտի N-ը 
____________________________ 

1. Դիմումի (բողոքի) ընդունման կամ գործակալության 
նախաձեռնության օրը____________վարույթի ավարտման օրը 
_______________ 

2. Փորձաքննվում է առաջնակի, կրկնակի (ընդգծել) 
3. Ազգանուն, անուն, հայրանուն 

_______________________________________________________________ 

4. Ծննդյան ամսաթիվ, ամիս, տարեթիվ ____________________ 
5. Սեռը՝ արական, իգական (ընդգծել) 
6. Ծննդյան վկայականի (անձնագրի) սերիան և համարը 

______________________________________________________ 
7. Երեխայի հաշվառման կամ փաստացի բնակության վայրը, հեռախոսը  

                        ___________________________________________________ 

8. Զբաղմունքը, հաստատության անվանումը, որտեղ հաճախում է 

երեխան __________________________________ 

9. Ընտանիքի կազմը _____________________________________ 

10. Երեխայի ծնողի (հոգաբարձուի կամ խնամակալի) ազգանունը, 
անունը, հայրանունը, բնակության վայրը, անձնագրի սերիան և  
համարը 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

             11. Փորձաքննության հետազոտման արդյունքները.  
              ա.Հիվանդի գանգատները`  

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 



 157

բ.Հիվանդության անամնեզը` 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
գ. Տվյալներ վերջին մեկ տարվա ընթացքում ստացած բուժումների 
մասին`_______________________________________________________________________ 
12.Բժիշկ-փորձագետների կամ գլխավոր  մասնագետների օբյեկտիվ քննության 
արդյունքները. 
ա. Մանկաբույժ` _____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
Ախտորոշումը` _______________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
Փորձաքննական եզրակացություն` _____________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
բ.Նյարդաբան`_______________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
ե.Այլ մասնագետներ` 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
13. Լրացուցիչ հետազոտման 

ծրագիր`__________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
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__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

14. Ախտորոշումը և ֆունկցիայի խանգարումը (ըստ գործող հիվանդությունների 
միջազգային դասակարգման). 
ա. հիմնական հիվանդություն 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

բ. ուղեկցող հիվանդություններ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
15. Փորձաքննական գնահատականը 
ա. Ֆունկցիաների խանգարումները և դրանց աստիճանները. 

 հոգեկան ֆունկցիաների խանգարումներ_______________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 լեզվական և խոսքի խանգարումներ ___________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 զգայական  ֆունկցիաների խանգարումներ ____________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 հենաշարժական ֆունկցիաների խանգարումներ ________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 ընդերային և նյութափոխանակության խանգարումներ ___________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
ձևախեղումներ_______________________________________________________________ 
բ. Կենսագործունեության սահմանափակումները և դրանց աստիճանները. 

Ինքնասպասարկման ապահովման ունակություն__________________________________  
Ինքնուրույն տեղաշարժվելու  կարողություն ______________________________________ 
ՈՒսումնառության  կարողություն _______________________________________________ 
Կողմնորոշման  կարողություն __________________________________________________ 
Հաղորդակցվելու  կարողություն ________________________________________________  
Սեփական վարքագիծը հսկելու  կարողություն ____________________________________   
Խաղալու  կարողություն _______________________________________________________ 
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գ. Վերականգնողական անհատական ծրագրով երաշխավորված միջոցառումների 
արդյունքները, վերկանգնումը` լրիվ, մասնակի, անարդյունք  (ընդգծել և նշել միայն 
վերափորձաքննված հաշմանդամներին). 
դ.Կլինիկական կանխատեսում` բարենպաստ, համեմատաբար բարենպաստ, անորոշ 
(հիվանդության ոչ պարզ պրոգնոզ),անբարենպաստ (ընդգծել): 
ե.Վերականգնողական կանխատեսում՝ բարենպաստ, համեմատաբար բարենպաստ, 
անորոշ (վերականգնման ոչ պարզ պրոգնոզ),   անբարենպաստ (ընդգծել): 
Սոցիալական անբավարարության առկայություն __________________________________ 
______________________________________________________________________________
Ախտորոշումը`__________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
Փորձաքննական եզրակացություն` 
_______________________________________________________________________________ 

գ.Թերապևտ`_________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
Ախտորոշումը`________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
Փորձաքննական եզրակացություն` ____________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
դ.Վիրաբույժ` ________________________________________________________ ________  
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
Ախտորոշումը`________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
Փորձաքննական եզրակացություն` ____________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
16.  Որոշման հիմնավորումը 
(հաշմանդամ երեխա□ կարգավիճակ սահմանմանելու կամ չսահմանելու,  ժամկետի և 

ՎԱԾ-ի) 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
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_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

 
17. Որոշման եզրափակիչ մասը 

__________________________________________________________ 
Սահմանվել է կամ չի սահմանվել <հաշմանդամ երեխա> կարգավիճակ (գրել տառերով) 

 
Պատճառական կապը ______________________________________ 

Ժամկետը _________________________________________________ 

Մասնագիտական աշխատունակության կորստի աստիճանը ___ ______________% 
Հաշմանդամությունը սահմանվել է մինչև` <01>_________201    թ. 

Վերափորձաքննության ժամկետը` <       > _____________201    թ. 

18. Վերականգնողական միջոցառումներ. 

ա. Երաշխավորված բժշկական վերականգման տեսակները  

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
բ.Երաշխավորված մասնագիտական վերականգնման տեսակները______________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
գ.Երաշխավորված սոցիալական վերականգման տեսակները___________________ 
_____________________________________________________________________________ 
19.Փորձաքննության համար հիմք հանդիսացող  փաստաթղթեր  
_____________________________________________________________________________ 
20. Տրված է քաղվածք-տեղեկանք N _______________________ 
21. Գործը ներկայացված է ԲՍՓ գործակալության ____________ 
վերափորձաքննության______ բաժին <       > __________201   թ.   
 
__________________________________________________________ 

(ուղարկելու նպատակը) 
 
ԲՍՓՀ-ի նախագահ 

/բաժնի պետ/  `                                    /_____________________/ 

Բժիշկ փորձագետներ     /_____________________/ 
(գլխավոր մասնագետներ)՝     /_____________________/  
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       /_____________________/ 
/_____________________/                  
/_____________________/ 

                /_____________________ / 
 
Կ. Տ. /_______/ ______________________________ 201   թ. 
 
 
22. Նշումներ վարչական վարույթի կասեցման, կարճման և վերսկսման վերաբերյալ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

23.Դիտողություններ`__________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_________________________________ 
Վարչական բողոքը կարող է բերվել վարչական ակտն ուժի մեջ մտնելու օրվանից 

6 ամսվա ընթացքում:  
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Ձև N 18 
                 

   ՀՀ ԲՍՓ գործակալության պետ 
              

                                                       ____________________________________________ 
                                                      _________________________ հասցեում բնակվող 
                                                       ____________________________________________ 

                                                                                    անուն , ազգանուն              
 
 

Դ Ի Մ ՈՒ Մ 
 
 
Համաձայն չեմ_________________________ԲՍՓՀ-ի  որոշմանը: Խնդրում եմ  
                                նշել ԲՍՓՀ-ն 
թույլ տալ բողոքարկման կարգով վերափորձաքննության:  
 
 
Ես` իրազեկված եմ ներկայանալ վերափորձաքննության 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
      Ք. Երևան, Արմենակյան 129 շենք, 4-րդ հարկ, 403ս.          ամսաթիվը, ժամը 
 
 
                                                               

Դիմող` ___________________________________________                 
 

Ստորագրություն, ազգանուն 
                                                                                                                             
 

                                                         <<______>>  <<______>>  201  թ.              
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Ձև N  19            
 

ՀՀ ԲՍՓ գործակալության պետ 
           

                                                                             ___________________________________ 
                                                                              ____________________________________ 

                                                                    ____________________ հասցեում բնակվող 
                                                                    _______________________________________ 

                                                                                                   անուն , ազգանուն           
 
 
 
 

Դ Ի Մ ՈՒ Մ 
 
 
Ես______________________________________քաղաքացի եմ: Խնդրում եմ թույլ  տալ                   
                          (նշել երկիրը) 
բժշկասոցիալական փորձաքննություն անցնելու ըստ փաստացի բնակության վայրի:  
 
 
 
 

   Դիմող` ________________/_________________ 
                                                                                           Ստորագրություն       ազգանուն  
                                                                                                                             
 

                                                                                   <<______>>  <<______>>  201  թ.              
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Ձև N 20 

Թերթիկ 

ՀՀ ԲՍՓ գործակալության վերափորձաքննության  բաժնի փորձաքննական    

խորհրդատվության 

1.Ազգանուն, անուն, հայրանուն _________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

2.Ծննդյան տարեթիվը, ամիսը, ամսաթիվը________________________________ 

3.Հասցեն_____________________________________________________________ 

4.Գանգատներ և անամնեզ______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

5.Թերապևտ(մանկաբույժ)`_____________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Ախտորոշումը _____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________        «___»_______201__թ. 

                       Ա.Ա.Հ.             ստորագրություն 
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6.Նյարդաբան`____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Ախտորոշումը_____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

__________________________________________        «___»_______201__թ. 

             Ա.Ա.Հ.   ստորագրություն 

7.Վիրաբույժ`______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Ախտորոշումը _____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_________________________________________        «___»_______201__թ. 

                  Ա.Ա.Հ.   ստորագրություն  
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8. Այլ մասնագետներ` ակնաբան, պալարախտաբան, հոգեբույժ _____________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Ախտորոշումը_________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

______________________________________        «___»_______201__թ. 

      Ա.Ա.Հ.   ստորագրություն 
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10.Վերափորձաքննության բաժնի ախտորոշումը (ըստ գործող դասակարգման,  

ֆունկցիայի խանգարման տեսակի և աստիճանի)` 

ա.հիմնական հիվանդություն ________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

բ.ուղեկցող հիվանդություններ________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

11.Փորձաքննական խորհրդատվություն 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

Բաժնի գլխավոր մասնագետներ` 

1. 

2. 

3. 

  

Արձանագրություն________________ «___»____________201__թ. 
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Ձև N 21 

Թերթիկ 

ՀՀ ԲՍՓ գործակալության ակնաբանական մասնագիտացված բժշկասոցիալական 

հանձնաժողովի փորձաքննական խորհրդատվության  

1.Ազգանուն, անուն, հայրանուն _______________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

2.Ծննդյան տարեթիվը, ամիսը, ամսաթիվը______________________________________ 

3.Հասցեն___________________________________________________________________ 

4.Գանգատներ և անամնեզ____________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

5.Ակնաբույժ__________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Ախտորոշումը_________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_________________________________________        «___»_______201__թ. 

                      Ա.Ա.Հ.             ստորագրություն 

 

6.Ակնաբույժ`_________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Ախտորոշումը______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

__________________________________________        «___»_______201__թ. 

                   Ա.Ա.Հ.   ստորագրություն 

7.Թերապևտ/նյարդաբան/`_____________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Ախտորոշումը_________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_________________________________________        «___»_______201__թ. 

                      Ա.Ա.Հ.   ստորագրություն  

8.Այլ գրառումներ`________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

10.Հանձնաժողովի  ախտորոշումը (ըստ գործող դասակարգման,  ֆունկցիայի 

խանգարման տեսակի և աստիճանի)` 

ա.հիմնական հիվանդություն ________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

բ.ուղեկցող հիվանդություններ________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

11.Փորձաքննական խորհրդատվություն 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________



 172

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

ԲՍՓՀ-ի նախագահ_______________________________ «___»_____201__թ.  

                  Ա.Ա.Հ.         ստորագրություն  

Բժիշկ-փորձագետներ` 

1. 

2. 

3. 

Արձանագրություն________________ «___»____________201__թ. 

 

__________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 



 173

Ձև 22 
ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական 

հարցերի նախարարության   աշխատակազմի 
ՀՀ բժշկասոցիալական փորձաքննության 

գործակալություն 
 

Ե Զ Ր Ա Կ Ա Ց ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն 
 

Հաշմանդամի  բարձրագույն  կամ  միջին  մասնագիտական   ուսումնական 
հաստատությունում  սովորելու  և  տվյալ  մասնագիտությամբ  հետագայում 

աշխատելու   վերաբերյալ 
N______________ 

 
Ա.Հ.Ա.______________________________________________________________________  
 
Հաշվառման կամ փաստացի բնակության վայրը________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
Ծննդյան ամսաթիվ, ամիս, տարի _____________________________________________ 
Հաշմանդամության կարգավիճակը __________________ քաղվածք N______________ 
Տրված___________________________ԲՍՓՀ-ի կողմից,  մինչև _____________________ 
                                                                                                                                               
(ամսաթիվ, ամիս, տարի) 
Ուսումնառության կարողություն_______________________________________________ 
Կարող է (չի կարող) սովորել__________________________________________________    (Ընդգծել անհրաժեշտը) (ԲՈՒՀ-ի կամ միջին մասնագիտական ուսումնական հաստատության 
անվանումը) 
_____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
                     (նշել ուսումնառության ձևը` առկա, հեռակա, տնային ուսուցում և այլն)  
________________________________________________________________________և  
հետագայում աշխատել 
___________________________________մասնագիտությամբ_________________________
__________________________________________________________________________ 
      (անհրաժեշտության դեպքում նշել աշխատանքի պայմանները և բնույթը) 
 
Նշումներ  ուսումնական ընթացքի կազմակերպման հատուկ պահանջների 
վերաբերյալ  
_____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
ԲՍՓՀ-ի նախագահ/ բաժնի պետ/`                                      ______________________ 

              
/Անուն, ազգանուն/              

«_____»___________201  թ. 
Կ.Տ.                                                                                                                  
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ՀՐԱՄԱՆ 

10 հունիսի 2013                                                                                N 81-Ա/1 
 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԵՎ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ 
ՀԱՐՑԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ԲԺՇԿԱՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ 

ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾԱԿԱԼՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՎԱՐՈՒՅԹԻ 
ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ԳՈՐԾԵՐԻ, ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԱԿՏԵՐԻ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ 

ԳՐԱՆՑԱՄԱՏՅԱՆՆԵՐԻ ՈՒ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՎԱՐՈՒՅԹԻՆ ԱՌՆՉՎՈՂ 
ԳՐԱՆՑԱՄԱՏՅԱՆՆԵՐԻ ՁԵՎԵՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 
Ղեկավարվելով Հայաստանի  Հանրապետության կառավարության 2002 

թվականի նոյեմբերի 14-ի N 1821-Ն որոշմամբ հաստատված ՀՀ աշխատանքի և սո-
ցիալական հարցերի  նախարարության   կանոնադրության 12-րդ կետի «դ» ենթ-
ակետով և հիմք ընդունելով ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի  նախարարի 
2013 թվականի ապրիլի 5-ի  N 51-Ն հրամանի հավելվածի 8-րդ կետը. 

. 
 
ՀՐԱՄԱՅՈՒՄ ԵՄ 
 
1. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական 

հարցերի նախարարության աշխատակազմի բժշկասոցիալական փորձաքննության 
գործակալության վարչական վարույթի վերաբերյալ գործերի, վարչական ակտերի 
հաշվառման գրանցամատյանների ու վարչական վարույթին առնչվող գրանցամատ-
յանների ձևերը` համաձայն հավելվածի: 

2. Սույն հրամանի հավելվածով հաստատված ձևաթղթղերը գործածության մեջ 
դնել 2013 թվականի հոկտեմբերի 1-ից: 

3. ՀՀ բժշկասոցիալական փորձաքննության գործակալության պետին` 
1) մինչ 2013 թվականի հոկտեմբերի 1-ը բժշկասոցիալական փորձաքննության 

գործակալության կառուցվածքային ստորաբաժանումներում և տարածքային մարմին-
ներում ապահովել նախկինում գործող գրանցամատյանների ձևերի կիրառումը` 
դրանք հնարավորինս համապատասխանեցնելով սույն հրամանով հաստատված 
գրանցամատյանների ձևերին, 

2) ապահովել սույն հրամանով հաստատված գրանցամատյանների ձևերի 
տպագրման գործընթացը` Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ 

սահմանված կարգով: 
4. Սույն հրամանի կատարման հսկողությունը վերապահել Հայաստանի 

Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության 
աշխատակազմի բժշկասոցիալական փորձաքննության գործակալության պետին: 

                             
   Ա. ԱՍԱՏՐՅԱՆ 
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ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ   ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ   ԵՎ   
ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ   ՀԱՐՑԵՐԻ   ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ 

ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ   ԲԺՇԿԱՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅԱՆ 
ԳՈՐԾԱԿԱԼՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԻ ՀԱՆՁՆԱՐԱՐԱԿԱՆ 

 
 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ  ԵՎ  
ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ  ՀԱՐՑԵՐԻ  ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ  ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  ԲԺՇԿԱՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ   
ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅԱՆ  ԳՈՐԾԱԿԱԼՈՒԹՅԱՆ    

ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԱՅԻՆ  ՍՏՈՐԱԲԱԺԱՆՈՒՄՆԵՐԻ  ԵՎ   
ԲԺՇԿԱՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ  ՓՈՐՁԱՔՆՆԱԿԱՆ  ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎՆԵՐԻ   

ԿԱՆՈՆԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ  ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 
 

01 մարտի 2013թ                                                                                      N 10 
 
 Ղեկավարվելով Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2002 

թվականի նոյեմբերի 14-ի «Հայաստանի Հանրապետության  աշխատանքի և սոցիալ-
ական հարցերի նախարարության Հայաստանի Հանրապետության բժշկասոցիալ-
ական փորձաքննության գործակալության կանոնադրությունն ու կառուցվածքը 
հաստատելու և  Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 1998 թվականի 
նոյեմբերի 3-ի N 684 որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» N 1822 որոշմ-
ան N 1 հավելվածի 14-րդ կետի է) ենթակետով` 

 
ՀԱՆՁՆԱՐԱՐՈՒՄ   ԵՄ` 
      
1. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական 

հարցերի նախարարության աշխատակազմի Հայաստանի Հանրապետության բժշկ-
ասոցիալական փորձաքննության գործակալության (այսուհետ` Գործակալություն)` 

1) տեղեկատվական-վերլուծական բաժնի կանոնադրությունը համաձայն N1 հա-
վելվածի. 

2) Գործակալության վերափորձաքննության բաժնի կանոնադրությունը համաձ-
այն N 2 հավելվածի. 

3) Գործակալության իրավական ապահովման  բաժնի կանոնադրությունը համ-
աձայն N3 հավելվածի. 

4) Գործակալության բժշկասոցիալական փորձաքննական հանձնաժողովների կ-
անոնադրությունը համաձայն N 4 հավելվածի. 

5) Գործակալության բժշկասոցիալական փորձաքննական ակնաբանական 
մասնագիտացված հանձնաժողովի կանոնադրությունը համաձայն N 5 հավելվածի: 

2. Սույն հանձնարարականի 5-րդ հավելվածը ուժի մեջ է մտնում 2013 թվականի 
մարտի 15-ից: 
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Հավելված N 1              
Հայաստանի Հանրապետության 

աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության 
աշխատակազմի Հայաստանի Հանրապետության 

բժշկասոցիալական փորձաքննության գործակալության 
պետի 2013 թվականի 01.03    N10    հանձնարարականի 

                                                                                                         
 

Կ Ա Ն Ո Ն Ա Դ Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն 
 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ  ԵՎ  ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ 
ՀԱՐՑԵՐԻ  ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ  ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ  Հ-
ԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  ԲԺՇԿԱՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ  ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅԱՆ 
ԳՈՐԾԱԿԱԼՈՒԹՅԱՆ ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ-ՎԵՐԼՈՒԾԱԿԱՆ ԲԱԺՆԻ 

 
I.  Ընդհանուր դրույթներ 
1. Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի 

նախարարության (այսուհետ` Նախարարություն) աշխատակազմի Հայաստանի Հա-
նրապետության բժշկասոցիալական փորձաքննության գործակալության (այսուհետ` 
Գործակալություն) տեղեկատվական-վերլուծական բաժինը (այսուհետ` Բաժին) 
Գործակալության կառուցվածքային ստորաբաժանում է: 

2. Իր գործունեության ընթացքում Բաժինը ղեկավարվում է Հայաստանի Հան-
րապետության Սահմանադրությամբ, Հայաստանի Հանրապետության օրենքներով, 
Հայաստանի Հանրապետության Նախագահի հրամանագրերով, Հայաստանի Հան-
րապետության կառավարության և Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի 
որոշումներով, այլ իրավական ակտերով, Նախարարության, Գործակալության և սույն 
կանոնադրություններով, ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի  
և սոցիալական հարցերի նախարարի (այսուհետ` Նախարար) և Նախարարության 
աշխատակազմի ղեկավարի հրամաններով, ցուցումներով, Նախարարի համապա-
տասխան տեղակալի և Գործակալության պետի հանձնարարականներով և ցուցում-
ներով: 

3. Բաժնի հաստիքացուցակը հաստատում և փոփոխում է Նախարարը` Նախա-
րարության աշխատակազմի ղեկավարի ներկայացմամբ, Գործակալության պետի հետ 
համաձայնեցնելով: 

4. Բաժինն իր գործառույթներն իրականացնում է Գործակալության մյուս կա-
ռուցվածքային ստորաբաժանումների, Գործակալության բժշկասոցիալական փորձա-
քննական հանձնաժողովների (այսուհետ` Հանձնաժողով), Նախարարության աշխա-
տակազմի կառուցվածքային և առանձնացված ստորաբաժանումների, Նախարարու-
թյան համակարգի կազմակերպությունների հետ համագործակցելով: 

5. Բաժինը   Գործակալության պետի հանձնարարությամբ իր իրավասություն-
ների շրջանակներում համագործակցում է Հայաստանի Հանրապետության 
նախարարությունների, գերատեսչությունների, նրանց ստորաբաժանումների, ինչպես 
նաև այլ կազմակերպությունների հետ: 
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 6. Բաժինն իր գործունեությունը կազմակերպում և իրականացնում է աշ-
խատանքային ծրագրով: Բաժնի աշխատանքային ծրագիրը յուրաքանչյուր տարի 
հաստատում է Գործակալության պետը Հայաստանի Հանրապետության կառավարո-
ւթյան 2011 թվականի հոկտեմբերի 20-ի N 1510-Ն որոշմամբ սահմանված կարգով: 
Բաժնի տվյալ տարվա գործունեության ծրագրի ժամանակացույցը հաստատում է 
Գործակալության պետը: 

 
II. Բաժնի խնդիրները 
7. Բաժնի խնդիրներն են`   
1) Գործակալության գործունեության տեղեկատվական հոսքերի կառավարումը,  
2) Գործակալության Հանձնաժողովների  առցանց գրանցումների հսկողությունը 

և վերլուծությունը. 
3) հաշմանդամների հաշվառման համակարգի ձևավորման, հաշմանդամության 

վիճակի, շարժի և հաշմանդամություն առաջացնող պատճառների, ուսումնասիրում,  
վերլուծություն.  

4) համակարգի ամբողջական թվայնացման աշխատանքների համակարգումը: 
 
III. Բաժնի գործառույթները 
8. Բաժինն իր նպատակների և խնդիրների իրականացման համար Հայ-

աստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով իրականացնում է 
հետևյալ գործառույթները` 

1) Գործակալության կանոնադրությամբ և գործառույթներով նախատեսված գոր-
ծունեության տեղեկատվական հոսքերի կառավարում. 

2)  հաշմանդամների հաշվառման համակարգ սահմանված կարգով մուտքագր-
ված և առկա բժշկասոցիալական փորձաքննություն անցած անձանց փորձաքննու-
թյան արդյունքներից «ռիսկային» խմբերի գործերի տվյալների ընտրություն, տվյ-
ալների վերլուծություն ու ուսումնասիրություն, առաջարկության ներկայացնում, տվ-
յալների տրամադրում վերափորձաքննության բաժնին` վերադասության կարգով վ-
երափորձաքննության ենթարկելու նպատակով. 

3) Հանձաժողովի առցանց գրանցումների հսկողություն և վերլուծություն. 
4) Գործակալության կառուցվածքային ստորաբաժանումների և Հանձնաժողով-

ների կիսամյակային և տարեկան հաշվետվությունների ընդունում, ամփոփում և ա-
ռաջարկությունների ներկայացում. 

5) մասնակցում է բժշկասոցիալական փորձաքննություն անցած հաշմանդամնե-
րի հաշվառման համակարգի ստեղծմանը և մասնակցում սոցիալական պաշտպանո-
ւթյան ոլորտի տեղեկատվական համակարգի ձևավորմանը. 

6) հաշմանդամության վիճակի, շարժի և հաշմանդամություն առաջացնող 
պատճառների ուսումնասիրման, վերլուծության իրականացման ապահովում, առաջ-
արկների ներկայացում. 

7) համակարգի ամբողջական թվայնացման աշխատանքների համակարգման 
ապահովում. 
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8) Գործակալության կառուցվածքային  ստորաբաժանումների և Հանձնա-
ժողովների գործունեության արդյունքների (ցուցանիշների) վերլուծության կազմակ-
երպում  և առաջարկությունների ներկայացում. 

9) Գործակալության Հանձնաժողովների և կառուցվածքային ստորաբաժանում-
ներին տրամադրում է մեթոդական օգնություն տեղեկատվական համակարգի շահագ-
ործման աշխատանքների իրականացման վերաբերյալ. 

10) Գործակալություն դիմող անձանց անհրաժեշտության դեպքում տրամադրում 
է մասնագիտական (բժշկական) խորհրդատվական օգնություն. 

11) Նախարարի հաստատած կարգով մասնակցում է Հանձնաժողովների աշ-
խատանքների մոնիթորինգներին և դրանց արդյունքների վերաբերյալ ներկայացնում 
առաջարկություններ, զեկույցներ. 

12) ուսումնասիրում է ԲՍՓ ոլորտի միջազգային փորձը, Գործակալության 
պետին ներկայացնում առաջարկություններ դրանք ԲՍՓ ոլորտում ներդնելու վերաբ-
երյալ. 

13) Գործակալության պետի հանձնարարությամբ մասնակցում է տարբեր 
մեթոդական ուղեցույցների և ամփոփագրերի մշակմանը, կազմակերպում է -
սեմինարներ. 

14) Գործակալության Հանձնաժողովներում միասնական գործավարության 
ապահովում. 

15) մասնակցում է Գործակալության աշխատակիցների վերապատրաստման և 
որակավորման բարձրացման ծրագրերի իրականացման գործընթացին. 

16) Գործակալության պետի հանձնարարությամբ նախապատրաստում է Բաժնի 
առջև դրված գործառույթներից և խնդիրներից բխող իրավական ակտերի նախագծ-
եր, առաջարկություններ, եզրակացություններ, այլ փաստաթղթեր, ինչպես նաև մշակ-
ում դրանց վերաբերյալ մեթոդական պարզաբանումներ և ուղեցույցեր:   

 
IV. Բաժնի պետը և աշխատողները 
9. Բաժնի պետը պաշտոնի է նշանակվում և պաշտոնից ազատվում «Քաղաքա-

ցիական ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահման-
ված կարգով: 

10. Բաժնի պետը` 
1) իրականացնում է Բաժնի աշխատանքների կազմակերպումը, համակարգումը  

և անմիջական ղեկավարումը. 
2) ապահովում է հաշմանդամների հաշվառման համակարգ սահմանված կար-

գով մուտքագրված և առկա բժշկասոցիալական փորձաքննություն անցած անձանց 
փորձաքննության արդյունքներից <<ռիսկային>> խմբերի գործերի տվյալների ընտրո-
ւթյունը, տվյալների վերլուծությունը ու ուսումնասիրությունը, առաջարկություն է ներ-
կայացնում, տվյալները տրամադրում է Գործակալության վերափորձաքննության բա-
ժնին` վերադասության կարգով վերափորձաքննության ենթարկելու նպատակով. 

3) Գործակալության պետին է ներկայացնում առաջարկություններ` Բաժնի -
աշխատողներին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված 
կարգով արտահերթ ատեստավորելու, վերապատրաստելու, կարգապահական տույժ-
ի ենթարկելու և խրախուսելու վերաբերյալ. 
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4) ատեստավորումից առնվազն երկու շաբաթ առաջ ներկայացնում է իր ան-
միջական ենթակայության տակ գտնվող քաղաքացիական ծառայողների ծառայողա-
կան բնութագրերը. 

5) Գործակալության պետին է ներկայացնում Բաժնի և Բաժնի քաղաքացիական 
ծառայողների աշխատանքային ծրագրերը. 

6) իր լիազորությունների շրջանակներում այլ մարմիններից, պաշտոնատար 
անձանցից ստանում է անհրաժեշտ տեղեկատվություն և նյութեր. 

7) իր լիազորությունների շրջանակներում ապահովում է Բաժնի և այլ մարմին-
ների փոխհարաբերությունները. 

8)    ստորագրում է Բաժնի անունից պատրաստվող փաստաթղթերը. 
9) Բաժնի լիազորությունների շրջանակներում նախապատրաստում է առաջա-

րկություններ, տեղեկանքներ, հաշվետվություններ, միջնորդագրեր և այլ գրությ-
ուններ. 

10) Գործակալության պետին է ներկայացնում առաջարկություններ, ըստ 
անհրաժեշտության, Բաժնի աշխատանքներին մասնագետներ, փորձագետներ, գիտ-
ական հաստատությունների ներկայացուցիչներ ներգրավելու, աշխատանքային 
խմբեր կազմավորելու համար. 

11) Գործակալության պետի հանձնարարությամբ մասնակցում է պետական և 
այլ մարմինների նիստերին և խորհրդակցություններին. 

12) իր լիազորությունների շրջանակներում, անհրաժեշտության դեպքում, համա-
պատասխան զեկույցներ է ներկայացնում իր կողմից սպասարկվող ոլորտին առնչվող 
համապատասխան մարմիններում, ինչպես նաև պաշտոնատար անձանց կողմից -
կատարվող աշխատանքների վիճակի մասին. 

13) իր լիազորությունների շրջանակներում տալիս է համապատասխան ցուցու-
մներ և հանձնարարականներ` Բաժնի աշխատակիցներին. 

14)  պատասխանատվություն է կրում Բաժնի առջև դրված խնդիրների լուծման 
համար. 

15)  կատարում է Նախարարի կողմից վարվող քաղաքականության մասով` Նա-
խարարի, համակարգող փոխնախարարի, իսկ քաղաքացիական ծառայության ղ-
եկավարման և կազմակերպման մասով` Նախարարության աշխատակազմի ղեկավա-
րի և Գործակալության պետի հանձնարարականները. 

16)   իրականացնում է Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ, -
ինչպես նաև քաղաքացիական ծառայության իր պաշտոնի անձնագրով սահմանված -
այլ լիազորություններ: 

11. Բաժնի աշխատողներն աշխատանքի են ընդունվում և աշխատանքից ազ-
ատվում  քաղաքացիական ծառայության մասին Հայաստանի Հանրապետության օր-
ենսդրությամբ սահմանված կարգով: 

12. Բաժնի աշխատողներն իրականացնում են Հայաստանի Հանրապետության 
օրենսդրությամբ, ինչպես նաև քաղաքացիական ծառայության իրենց պաշտոնների -
անձնագրերով նախատեսված լիազորություններ, ապահովում են իրենց անմիջական -
ղեկավարի հանձնարարականների կատարումը և պատասխանատվություն կրում 
դրանք չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու, կամ լիազորությունները 
վերազանցելու համար: 
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Հավելված N 2              
Հայաստանի Հանրապետության 

աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության 
աշխատակազմի Հայաստանի Հանրապետության 

բժշկասոցիալական փորձաքննության գործակալության 
պետի 2013 թվականի  01.03  N 10   հանձնարարականի 

 
Կ Ա Ն Ո Ն Ա Դ Ր Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն 

 
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ  ԵՎ  ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ  

ՀԱՐՑԵՐԻ  ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ  ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ   
ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  ԲԺՇԿԱՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ  ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅԱՆ   

ԳՈՐԾԱԿԱԼՈՒԹՅԱՆ  ՎԵՐԱՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅԱՆ  ԲԱԺՆԻ 
 
I.Ընդհանուր դրույթներ 
 
1. Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի ն-

ախարարության (այսուհետ` Նախարարություն) աշխատակազմի Հայաստանի Հա-
նրապետության բժշկասոցիալական փորձաքննության գործակալության (այսուհետ` 
Գործակալություն) վերափորձաքննության բաժինը (այսուհետ` Բաժին) գործակալո-
ւթյան կառուցվածքային ստորաբաժանում է: 

2. Իր գործունեության ընթացքում Բաժինը ղեկավարվում է Հայաստանի Հան-
րապետության Սահմանադրությամբ, Հայաստանի Հանրապետության օրենքներով, 
Հայաստանի Հանրապետության Նախագահի հրամանագրերով, Հայաստանի Հան-
րապետության կառավարության և Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի 
որոշումներով, այլ իրավական ակտերով, Նախարարության, Գործակալության և սույն 
կանոնադրություններով, ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի  
և սոցիալական հարցերի նախարարի (այսուհետ` Նախարար) և Նախարարության ա-
շխատակազմի ղեկավարի հրամաններով, ցուցումներով, Նախարարի համապ-
ատասխան տեղակալի և Գործակալության պետի հանձնարարականներով և ցու-
ցումներով: 

3. Բաժնի հաստիքացուցակը հաստատում և փոփոխում է Նախարարը` նա-
խարարության աշխատակազմի ղեկավարի ներկայացմամբ, Գործակալության պետի 
հետ համաձայնեցնելով: 

4. Բաժինն իր գործառույթներն իրականացնում է Գործակալության մյուս 
կառուցվածքային ստորաբաժանումների, Գործակալության բժշկասոցիալական փոր-
ձաքննական հանձնաժողովների (այսուհետ` Հանձնաժողով), Նախարարության աշ-
խատակազմի կառուցվածքային և առանձնացված ստորաբաժանումների, Նախար-
արության համակարգի կազմակերպությունների հետ համագործակցելով: 

5. Բաժինը   Գործակալության պետի հանձնարարությամբ իր իրավասություննե-
րի շրջանակներում համագործակցում է Հայաստանի Հանրապետության 
նախարարությունների, գերատեսչությունների, նրանց ստորաբաժանումների, ինչպես 
նաև այլ կազմակերպությունների հետ: 
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6. Բաժինն իր գործունեությունը կազմակերպում և իրականացնում է 
աշխատանքային ծրագրով: Բաժնի աշխատանքային ծրագիրը յուրաքանչյուր տարի 
հաստատում է Գործակալության պետը` Հայաստանի Հանրապետության կառավար-
ության 2011 թվականի հոկտեմբերի 20-ի N 1510-Ն որոշմամբ սահմանված կարգով: 
Բաժնի տվյալ տարվա գործունեության ծրագրի ժամանակացույցը հաստատում է 
Գործակալության պետը: 

 
II. Բաժնի խնդիրները 
7. Բաժնի խնդիրներն են` 
1) Բողոք ներկայացրած անձանց բժշկասոցիալական վերափորձաքննության -

իրականացումը.  
2) Հսկողական կարգով բժշկասոցիալական վերափորձաքննության իրականաց-

ումը.  
3) Հանձնաժողովների կողմից ներկայացված վարչական վարույթի գործերի 

վերաբերյալ փորձաքննական խորհրդատվության տրամադրումը, հսկողություն և 
վերլուծությունը. 

4) մասնակցությունը հաշմանդամների հաշվառման համակարգի ձևավորմանը: 
 
8. Բաժինը իրականացնում է նաև Նախարարության համապատասխան ստոր-

աբաժանման կողմից ներկայացված անձանց վերադասության կարգով վե-
րափորձաքննություն և կայացնում փորձաքննական որոշում: 

 
III. Բաժնի գործառույթները 
9.  Բաժինն իր նպատակների և խնդիրների իրականացման համար Հայաստ-

անի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով իրականացնում է 
հետևյալ գործառույթները` 

1) Գործակալության Հանձնաժողովների կողմից կայացված որոշումների վեր-
ադասության կարգով բողոքարկման դեպքում իրականացնում է վերափորձաքննու-
թյուն և կայացնում փորձաքննական որոշում` առնվազն 4 գլխավոր մասնագետների 
(ներառյալ համապատասխան մասնագետի) և Բաժնի պետի մասնակցությամբ. 

2) ուսումնասիրում է Գործակալության տեղեկատվական-վերլուծական բաժնի 
կողմից ներկայացված «ռիսկային» խմբերի փորձաքննված անձանց ԲՍՓ գործերը և 
արդյունքները ներկայացնում է Գործակալության պետին. 

3) Նախարարի սահմանած կարգով Հանձնաժողովների կողմից կայացված 
որոշումների օրինականության և հիմնավորվածության ստուգման նպատակով հս-
կողական կարգով իրականացնում է վերափորձաքննություն և կայացնում փորձաքնն-
ական որոշում` առնվազն 4 գլխավոր մասնագետների (ներառյալ համապատասխան 
մասնագետի) և Բաժնի պետի մասնակցությամբ. 

4) Փորձաքննական խորհրդատվություն է տրամադրում Հանձնաժողովների 
կողմից ներկայացվող բժշկասոցիալական փորձաքննության դեպքերի վերաբերյալ` 
առնվազն 3 մասնագետի մասնկացությամբ. 

5) բժշկասոցիալական վերափորձաքննություն անցնող անձանց տրամադրում է 
խորհրդատվական օգնություն. 



 205

6) մասնագիտական խորհրդատվական օգնություն է ցուցաբերում Հանձնաժո-
ղովների բժիշկ-փորձագետներին. 

7) մասնակցում է բժշկասոցիալական փորձաքննություն անցած հաշմանդամն-
երի տվյալների շտեմարանի և սոցիալական պաշտպանության ոլորտի տեղ-
եկատվական համակարգի ձևավորմանը, կատարում է  բողոքարկված և հսկողական 
կարգով վերափորձաքննված անձանց տվյալների առցանց գրանցում. 

8)  բողոքարկման կամ հսկողական վերափորձաքննության դեպքերում կազմում 
կամ անհրաժեշտության դեպքում փոփոխում է հաշմանդամների վերականգնողական 
անհատական ծրագրերը` որոշում բժշկական, սոցիալական և մասնագիտական վե-
րականգնողական միջոցառումների տեսակներն ու ծավալները. 

9)  բողոքարկման կամ հսկողության կարգով բժշկասոցիալական փորձաք-
ննություն անցնող անձանց, անհրաժեշտության դեպքում օրենսդրությամբ սահմնա-
ված կարգով ուղեգրում է լրացուցիչ բժշկական հետազոտման. 

10)  անհրաժեշտության դեպքում խորհրդատվություն և եզրակացություն է տա-
լիս առողջապահական կազմակերպություններին, զբաղվածության և սոցիալական 
ծառայություններին` հաշմանդամին բուժվերականգնողական, մասնագիտական կո-
ղմնորոշման, որոշակի աշխատանքի ցուցված կամ հակացուցված լինելու, ուսման, 
վերավորակավորման և այլ հարցերի վերաբերյալ. 

11) Գործակալության պետի հանձնարարությամբ նախապատրաստում է Բաժնի 
առջև դրված գործառույթներից և խնդիրներից բխող իրավական ակտերի նա-
խագծեր, առաջարկություններ, եզրակացություններ, այլ փաստաթղթեր, ինչպես նաև 
մշակում դրանց վերաբերյալ մեթոդական պարզաբանումներ և ուղեցույցեր. 

12) քրեակատարողական հիմնարկներում իրականացնում է բողոքարկման և 
հսկողական կարգով դատապարտյալների վերափորձաքնություն. 

13) անհրաժեշտության դեպքում առողջապահական կազմակերպություններից, 
գործատուներից (անկախ կազմակերպական-իրավական ձևից) պահանջում է փոր-
ձաքննություն անցնող անձի բժշկական, աշխատանքի բնույթի և պայմանների վեր-
աբերյալ լրացուցիչ փաստաթղթեր և տեղեկություններ. 

14) անհրաժեշտության դեպքում Գործակալության պետի ներկայացմամբ 
Նախարարության աշխատակազմի ղեկավարի հրամանով Բաժնի գլխավոր մասն-
ագետը փոխարինում է Հանձնաժողովի նախագահին` ըստ մասնագիտության, 
առավելագույնը մեկ ամիս ժամկետով. 

15) անհրաժեշտության դեպքում Գործակալության պետի համաձայնությամբ Բ-
աժինը իր աշխատանքներում ներգրավում է  առողջապահական կազմակերպության 
մասնագետների, փորձագետների, գիտական հաստատությունների, հաշմանդամ-
ություն ունեցող անձանց հարցերով զբաղվող հասարակական կազմակերպությ-
ունների ներկայացուցիչների. 

16) Բաժինն իր լիազորությունների շրջանակում նախապատրաստում է ա-
ռաջարկություններ, տեղեկանքներ, հաշվետվություններ, միջնորդագրեր, զեկուցագր-
եր և այլ գրություններ. 

17) Բաժնի գլխավոր մասնագետի բացակայության դեպքում Գործակալության 
պետի հանձնարարությամբ կարող է հրավիրվել Հանձնաժողովի համապատասխան 
մասնագիտությամբ բժիշկ-փորձագետը` առավելագույնը մեկ ամիս ժամկետով, ով 
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տրամադրում է մասնագիտական եզրակացություն փորձաքննվող անձի վերաբերյալ և 
պատասխանատվություն է կրում իր տված եզրակացության համար:  

 
IV. Բաժնի պետը և աշխատողները 
 10. Բաժնի պետը պաշտոնի է նշանակվում և պաշտոնից ազատվում 

«Քաղաքացիական ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով 
սահմանված կարգով: 

11) Բաժնի պետը`  
1) իրականացնում է Բաժնի աշխատանքների կազմակերպումը, համակարգումը, 

 անմիջական ղեկավարումը և վերահսկումը, ապահովում բժշկասոցիալական փորձա-
քննության բնականոն գործընթացը. 

2) ապահովում է բժշկական փաստաթղթերի տվյալների հիման վրա Հանձ-
նաժողովներին մասնագիտական կամ փորձաքննական խորհրդատվության տրա-
մադրումը.  

3) պատասխանատվություն է կրում Բաժնի ընդունած փորձաքննական որոշու-
մների և տրված խորհրդատվությունների համար, ինչպես նաև Բաժնի առջև դրված 
խնդիրների լուծման համար. 

4) կազմում է Բաժնի աշխատակիցների հերթական արձակուրդների ժամանա-
կացույցը. 

5) Գործակալության պետին ներկայացնում է առաջարկություններ` Բաժնի ա-
շխատողներին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կար-
գով ատեստավորելու, վերապատրաստելու, կարգապահական տույժի ենթարկելու և 
խրախուսելու վերաբերյալ. 

6) ատեստավորումից առնվազն երկու շաբաթ առաջ ներկայացնում է իր 
անմիջական ենթակայության տակ գտնվող քաղաքացիական ծառայողների ծառա-
յողական բնութագրերը. 

7) Գործակալության պետին է ներկայացնում Բաժնի քաղաքացիական ծառա-
յողների և Բաժնի աշխատանքային ծրագրերը, արտագնա բժշկասոցիալական փ-
որձաքննության ժամանակացույցը. 

8) իր լիազորությունների շրջանակներում այլ մարմիններից, պաշտոնատար 
անձանցից ստանում է անհրաժեշտ տեղեկատվություն և նյութեր. 

 9) իր լիազորությունների շրջանակում ապահովում է Բաժնի և այլ մարմինների 
փոխհարաբերությունները. 

10) ստորագրում է Բաժնի անունից պատրաստվող փաստաթղթերը. 
11) Բաժնի լիազորությունների շրջանակներում նախապատրաստում է առաջա-

րկություններ, տեղեկանքներ, հաշվետվություններ, միջնորդագրեր, զեկուցագրեր և 
այլ գրություններ. 

12) Գործակալության պետին ներկայացնում է առաջարկություններ, ան-
հրաժեշտության դեպքում, Բաժնի աշխատանքներին առողջապահական 
կազմակերպության մասնագետներ, փորձագետներ, գիտական հաստատությունների, 
հաշմանդամություն ունեցող անձանց հարցերով զբաղվող հասարակական կազմա-
կերպությունների ներկայացուցիչներ ներգրավելու, աշխատանքային խմբեր 
կազմավորելու համար. 
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13) Բաժնի գործառույթների և խնդիրների իրականացման հետ կապված, ինչ-
պես նաև Գործակալության պետի գիտությամբ, կարող է հրավիրել խորհրդակցու-
թյուններ՝ դրանց մասնակից դարձնելով պետական մարմինների պաշտոնատար ան-
ձանց, մասնագետների, փորձագետների. 

14) Գործակալության պետի հանձնարարությամբ մասնակցում է պետական և 
այլ մարմինների նիստերին և խորհրդակցություններին. 

15) իր լիազորությունների շրջանակներում, անհրաժեշտության դեպքում, հա-
մապատասխան զեկուցումներ է ներկայացնում իր կողմից սպասարկվող ոլորտին 
առնչվող համապատասխան մարմիններում, ինչպես նաև պաշտոնատար անձանց`  
կատարվող աշխատանքների վիճակի մասին. 

16) Բաժնի աշխատակիցներին իր լիազորությունների շրջանակներում տալիս է 
համապատասխան ցուցումներ և հանձնարարականներ. 

17) կատարում է Նախարարի կողմից վարվող քաղաքականության մասով 
Նախարարի, համակարգող Նախարարի տեղակալի, իսկ քաղաքացիական ծառայո-
ւթյան ղեկավարման և կազմակերպման մասով` Նախարարության աշխատակազմի 
ղեկավարի և Գործակալության պետի  հանձնարարականները և ցուցումները. 

18) կազմում և Գործակալության պետին է ներկայացնում Բաժնի գործունեու-
թյան մասին հաշվետվություններ. 

19) իրականացնում է Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ, ինչպես 
նաև իր պաշտոնի անձնագրով սահմանված այլ լիազորություններ: 

12. Բաժնի պետը չի իրականացնում փորձաքննվող անձանց զննություն և չի 
տրամադրում մասնագիտական ու փորձագիտական եզրակացություն:  

13. Բաժնի գլխավոր մասնագետներն աշխատանքի են ընդունվում և 
աշխատանքից ազատվում «Քաղաքացիական ծառայության մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով, իսկ Բաժնի բուժվիճա-
կագիրները ՀՀ աշխատանքային օրենսդրությամբ սահմանված կարգով: 

14. Բաժնի աշխատողներն իրականացնում են Հայաստանի Հանրապետության 
օրենսդրությամբ, ինչպես նաև քաղաքացիական ծառայության իրենց պաշտոնների 
անձնագրերով նախատեսված լիազորություններ, ապահովում են իրենց անմիջական 
ղեկավարի հանձնարարականների կատարումը: 

15. Բաժնի գլխավոր մասնագետը` 
1) կատարում է  Բաժնի պետի  հանձնարարականները. 
2) տալիս է մասնագիտական և փորձաքննական եզրակացություն և պատաս-

խանատվություն է կրում իր տված եզրակացությունների համար. 

3) իր մասնագիտությամբ իրականացնում է փորձաքննվող անձանց բժշկասոցի-
ալական փորձաքննություն և դրանից բխող գործառույթներ. 

4) պատասխանատվություն կրում Բաժնի պետի  հանձնարարականները կամ 
իր գործառույթները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու կամ 
լիազորությունները վերազանցելու համար: 
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Հավելված N 3              
Հայաստանի Հանրապետության 

աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության 
աշխատակազմի Հայաստանի Հանրապետության 

բժշկասոցիալական փորձաքննության գործակալության 
պետի 2013 թվականի 01.03. N 10    հանձնարարականի 

 
 

Կ Ա Ն Ո Ն Ա Դ Ր Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն 
 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ  ԵՎ  ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ  
ՀԱՐՑԵՐԻ  ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ  ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ  

 ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  ԲԺՇԿԱՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ  ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅԱՆ  
ԳՈՐԾԱԿԱԼՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ԲԱԺՆԻ 

 
I. Ընդհանուր դրույթներ 
 
1. Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի 

նախարարության (այսուհետ` Նախարարություն) աշխատակազմի Հայաստանի Հան-
րապետության բժշկասոցիալական փորձաքննության գործակալության (այսուհետ` 
Գործակալություն) իրավական ապահովման բաժինը (այսուհետ` Բաժին) Գործակա-
լության կառուցվածքային ստորաբաժանում է: 

2. Իր գործունեության ընթացքում Բաժինը ղեկավարվում է Հայաստանի Հան-
րապետության Սահմանադրությամբ, Հայաստանի Հանրապետության օրենքներով, 
Հայաստանի Հանրապետության Նախագահի հրամանագրերով, Հայաստանի Հան-
րապետության կառավարության և Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի 
որոշումներով, այլ իրավական ակտերով, Նախարարության, Գործակալության և սույն 
կանոնադրություններով, ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի  
և սոցիալական հարցերի նախարարի (այսուհետ` Նախարար) և Նախարարության 
աշխատակազմի ղեկավարի հրամաններով, ցուցումներով, Նախարարի համա-
պատասխան տեղակալի և Գործակալության պետի հանձնարարականներով և ցու-
ցումներով: 

3. Բաժնի հաստիքացուցակը հաստատում և փոփոխում է Նախարարը` նա-
խարարության աշխատակազմի ղեկավարի ներկայացմամբ, Գործակալության պետի 
հետ համաձայնեցնելով: 

4. Բաժինն իր գործառույթներն իրականացնում է Գործակալության մյուս 
կառուցվածքային ստորաբաժանումների, Գործակալության բժշկասոցիալական փորձ-
աքննական հանձնաժողովների (այսուհետ` Հանձնաժողով), Նախարարության աշ-
խատակազմի կառուցվածքային և առանձնացված ստորաբաժանումների, Նախա-
րարության համակարգի կազմակերպությունների հետ համագործակցելով: 

5. Բաժինը   Գործակալության պետի հանձնարարությամբ իր իրավասություն-
ների շրջանակներում համագործակցում է Հայաստանի Հանրապետության 
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նախարարությունների, գերատեսչությունների, նրանց ստորաբաժանումների, ինչպես 
նաև այլ կազմակերպությունների հետ: 

6. Բաժինն իր գործունեությունը կազմակերպում և իրականացնում է աշխա-
տանքային ծրագրով: Բաժնի աշխատանքային ծրագիրը յուրաքանչյուր տարի 
հաստատում է Գործակալության պետը Հայաստանի Հանրապետության  կա-
ռավարության 2011 թվականի հոկտեմբերի 20-ի N 1510-Ն որոշմամբ սահմանված կ-
արգով: Բաժնի տվյալ տարվա գործունեության ծրագրի ժամանակացույցը հաս-
տատում է Գործակալության պետը: 

 
II. Բաժնի խնդիրները 
Բաժնի խնդիրներն են` 
1) Բժշկասոցիալական փորձաքննության ոլորտում ՀՀ օրենսդրության կա-

տարելագործման նպատակով առաջարկությունների մշակումը. 
2) Գործակալության գործունեության իրավական ապահովումը. 
3) Դատական ատյաններում Գործակալության ներկայացուցչության 

ապահովումը:  
 
III. Բաժնի գործառույթները 
8. Բաժինն իր նպատակների և խնդիրների իրականացման համար Հայաստա-

նի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով իրականացնում է 
հետևյալ գործառույթները`                       

1) Բժշկասոցիալական փորձաքննության ոլորտը կարգավորող իրավական 
ակտերի կիրառման, կայացվող որոշումների փորձաքննության ընթացքում առաջա-
ցող իրավական բնույթի խնդիրների ճիշտ լուծման նպատակով մեթոդական և իրա-
վական աջակցության ցուցաբերում Գործակալության Հանձնաժողովներին և 
Գործակալության մյուս կառուցվածքային ստորաբաժանումներին. 

2) Գործակալության անունից տարբեր դատական ատյաններ ներկայացվող 
հայցադիմումների, հայցադիմումների պատասխանների, վերաքննիչ և վճռաբեկ 
բողոքների, դրանց պատասխանների, ինչպես նաև անհրաժեշտության դեպքում ՀՀ 
օրենսդրությամբ սահմանված կարգով ՀՀ գլխավոր դատախազության պետական 
շահերի պաշտպանության վարչություն վճռաբեկ բողոք բերելու համար միջնորդ-
ության նախապատրաստում. 

3) բժշկասոցիալական փորձաքննություն անցնող անձանց անհրաժեշտության 
դեպքում ցուցաբերում է խորհրդատվական օգնություն` կապված փորձաքննվողի 
իրավունքների, վարչական ակտի հետագա բողոքարկման և այլ իրավական հարցերի 
հետ. 

4) Նախարարի հաստատած կարգով մասնակցում է Հանձնաժողովների աշ-
խատանքների մոնիթորինգներին և դրանց արդյունքների վերաբերյալ ներկայացնում 
առաջարկություններ, զեկույցներ. 

5) մշակում է Գործակալության առջև դրված գործառույթներից և խնդիրներից 
բխող իրավական ակտերի նախագծեր, ուսումնասիրում և ներկայացնում է ա-
ռաջարկություններ այլ մարմինների կողմից մշակված և Գործակալություն ներ-
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կայացված իրավական ակտերի և այլ փաստաթղթերի նախագծերի վերաբերյալ ա-
ռաջարկություններ. 

6) այլ մարմիններից և պաշտոնատար անձանցից ստանում Բաժնի առջև դրված 
գործառույթների իրականացումից և խնդիրների լուծումից բխող անհրաժեշտ տեղե-
կատվություն և նյութեր. 

7) Բաժնի լիազորությունների շրջանակում նախապատրաստում է առա-
ջարկություններ, տեղեկանքներ, հաշվետվություններ, միջնորդագրեր, զեկուցագրեր և 
այլ գրություններ. 

8) մասնակցում է առանձին հիվանդությունների բժշկասոցիալական փորձաքնն-
ության առանձնահատկությունների վերաբերյալ մեթոդական պարզաբանումների և 
ուղեցույցների մշակմանը. 

9) մասնակցում է բժշկասոցիալական փորձաքննության ոլորտի միջազգային 
փորձի ուսումնասիրմանը, ներկայացնում համապատասխան առաջարկներ դրանք 
Հայաստանի Հանրապետությունում կիրառելու վերաբերյալ: 

 
 
IV. Բաժնի պետը և աշխատողները 
9. Բաժնի պետը պաշտոնի է նշանակվում և պաշտոնից ազատվում «Քաղաքա-

ցիական ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմա-
նված կարգով: 

10. Բաժնի պետը`  
1) իրականացնում է Բաժնի աշխատանքների կազմակերպումը, համակարգումը 

և անմիջական ղեկավարումը. 
2) Գործակալության պետին ներկայացնում է առաջարկություններ` Բաժնի աշ-

խատողներին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով 
ատեստավորելու, վերապատրաստելու, կարգապահական տույժի ենթարկելու և 
խրախուսելու վերաբերյալ. 

3) ատեստավորումից առնվազն երկու շաբաթ առաջ ներկայացնում է իր անմիջ-
ական ենթակայության տակ գտնվող քաղաքացիական ծառայողների ծառայողական 
բնութագրերը. 

4) Գործակալության պետին է ներկայացնում Բաժնի և Բաժնի քաղաքացիական 
ծառայողների աշխատանքային ծրագրերը. 

5) իր լիազորությունների շրջանակներում այլ մարմիններից, պաշտոնատար 
անձանցից ստանում է անհրաժեշտ տեղեկատվություն և նյութեր. 

6) իր լիազորությունների շրջանակում ապահովում է Բաժնի և այլ մարմինների 
փոխհարաբերությունները. 

7) ստորագրում է Բաժնի անունից պատրաստվող փաստաթղթերը. 
8) Բաժնի լիազորությունների շրջանակներում նախապատրաստում է առաջար-

կություններ, տեղեկանքներ, հաշվետվություններ, միջնորդագրեր, զեկուցագրեր և այլ 
գրություններ. 

9) Գործակալության պետին ներկայացնում է առաջարկություններ, ըստ ան-
հրաժեշտության, Բաժնի աշխատանքներին մասնագետներ, փորձագետներ, գիտա-
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կան հաստատությունների ներկայացուցիչներ ներգրավելու, աշխատանքային խմբեր -
կազմավորելու համար. 

10) Գործակալության պետի հանձնարարությամբ մասնակցում է պետական և 
այլ մարմինների նիստերին և խորհրդակցություններին. 

11) իր լիազորությունների շրջանակներում, անհրաժեշտության դեպքում, հա-
մապատասխան զեկուցումներ է ներկայացնում իր կողմից սպասարկվող ոլորտին 
առնչվող համապատասխան մարմիններում, ինչպես նաև պաշտոնատար անձանց 
կողմից կատարվող աշխատանքների վիճակի մասին. 

12) իր լիազորությունների շրջանակներում տալիս է համապատասխան 
ցուցումներ և հանձնարարականներ. 

13) պատասխանատվություն է կրում Բաժնի առջև դրված խնդիրների լուծման 
համար. 

14) կատարում է Նախարարի կողմից վարվող քաղաքականության մասով 
Նախարարի, համակարգող Նախարարի տեղակալի, իսկ քաղաքացիական ծառայու-
թյան ղեկավարման և կազմակերպման մասով` Նախարարության աշխատակազմի 
ղեկավարի և Գործակալության պետի  հանձնարարականները և ցուցումները. 

15) իրականացնում է Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ, ինչպես 
նաև իր պաշտոնի անձնագրով սահմանված այլ լիազորություններ: 

11. Բաժնի գլխավոր մասնագետներն աշխատանքի են ընդունվում և աշխատան-
քից ազատվում «Քաղաքացիական ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետու-
թյան օրենսդրությամբ սահմանված կարգով: 

12. Բաժնի գլխավոր մասնագետներն իրականացնում են Հայաստանի 
Հանրապետության օրենսդրությամբ, ինչպես նաև քաղաքացիական ծառայության 
իրենց պաշտոնների անձնագրերով նախատեսված լիազորություններ, ապահովում են 
իրենց անմիջական ղեկավարի հանձնարարականների կատարումը և 
պատասխանատվություն կրում դրանք չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու, 
կամ լիազորությունները վերազանցելու համար: 
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Հավելված N 4              
Հայաստանի Հանրապետության 

աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության 
աշխատակազմի Հայաստանի Հանրապետության 

բժշկասոցիալական փորձաքննության գործակալության 
պետի 2013 թվականի 01.03.  N10    հանձնարարականի 

 
 

Կ Ա Ն Ո Ն Ա Դ Ր Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն 
 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ  ԵՎ  ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ  
ՀԱՐՑԵՐԻ  ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ  ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ   

ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  ԲԺՇԿԱՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ  ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅԱՆ   
ԳՈՐԾԱԿԱԼՈՒԹՅԱՆ ԲԺՇԿԱՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՓՈՐՁԱՔՆՆԱԿԱՆ  

ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ 
 
I. Ընդհանուր դրույթներ 
1. Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի 

նախարարության (այսուհետ` Նախարարություն) աշխատակազմի Հայաստանի Հան-
րապետության բժշկասոցիալական փորձաքննության գործակալության (այսուհետ` 
Գործակալություն) բժշկասոցիալական փորձաքննական հանձնաժողովը (այսուհետ` 
Հանձնաժողովը) Գործակալության տարածքային մարմին է: 

2. Հանձնաժողովը իր գործունեության ընթացքում ղեկավարվում է Հայաստանի 
Հանրապետության Սահմանադրությամբ, Հայաստանի Հանրապետության օրենքնե-
րով, Հայաստանի Հանրապետության Նախագահի հրամանագրերով, Հայաստանի 
Հանրապետության կառավարության և Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի 
որոշումներով, այլ իրավական ակտերով, Նախարարության, Գործակալության և սույն 
կանոնադրություններով, ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի  
և սոցիալական հարցերի նախարարի (այսուհետ` Նախարար) և Նախարարության 
աշխատակազմի ղեկավարի հրամաններով, ցուցումներով, Նախարարի համա-
պատասխան տեղակալի, Գործակալության պետի ցուցումներով և հանձնարարա-
կաններով: 

3. Հանձնաժողովի հաստիքացուցակը հաստատում և փոփոխում է Նախարարը` 
Նախարարության աշխատակազմի ղեկավարի ներկայացմամբ` համաձայնեցնելով 
Գործակալության պետի հետ: 

4. Հանձնաժողովի կազմը, հաստիքների թիվը, սպասարկման նորմացույցները 
և սպասարկման տարածքները սահմանում է Նախարարը` Գործակալության պետի 
ներկայացմամբ: 

5. Հանձնաժողովը իր գործառույթներն իրականացնում է Գործակալության 
կառուցվածքային ստորաբաժանումների, մյուս Հանձնաժողովների և համալիր սոցի-
ալական ծառայությունների տարածքային կենտրոնի բաժինների հետ համագոր-
ծակցելով: 
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6. Հանձնաժողովները ընդհանուր բնույթի են և մասնագիտացված: Ընդհանուր 
բնույթի Հանձնաժողովի կազմում աշխատում են 3 բժիշկ փորձագետ` թերապևտ, 
նյարդաբան, վիրաբույժ, նրանցից մեկը Հանձնաժողովի նախագահ: Որոշ Հանձ-
նաժողովների կազմում ներառվում է նաև  4-րդ մասնագետը` մանկաբույժ փորձ-
ագետ, որը հաստատված ժամանակացույցով սպասարկում է նաև այլ Հանձնաժո-
ղովների մինչև 18 տարեկան երեխաներին: Մասնագիտացված Հանձնաժողովում 
աշխատում են բնույթին համապատախանող մասնագիտությամբ երկու կամ երեք 
բժիշկ փորձագետ (որոնցից մեկը` Հանձնաժողովի նախագահ), ինչպես նաև թե-
րապևտ կամ նյարդաբան: 

7. Հանձնաժողովը Գործակալության պետի հանձնարարությամբ իր իրավա-
սությունների շրջանակներում համագործակցում է Հայաստանի Հանրապետության 
նախարարությունների, գերատեսչությունների, նրանց ստորաբաժանումների, 
տեղական ինքնակառավարման մարմինների, ինչպես նաև այլ կազմակերպություն-
ների հետ: 

8. Հանձնաժողովն իր գործունեությունը կազմակերպում և իրականացնում է 
աշխատանքային ծրագրով: Հանձնաժողովի աշխատանքային ծրագիրը յուրաքանչյուր 
տարի հաստատում է Գործակալության պետը Հայաստանի Հանրապետության 
կառավարության 2011 թվականի հոկտեմբերի 20-ի N 1510-Ն որոշմամբ սահմանված 
կարգով: Հանձնաժողովի տվյալ տարվա գործունեության ծրագրի ժամանակացույցը 
(ինչպես նաև` արտագնա) հաստատում է Գործակալության պետը, որը տեղադրվում է 
Նախարարության կայք էջում: 

9. Ըստ հաստատված ժամանակացույցի` Հանձնաժողովի աշխատանքներին 
մասնակցում են առողջապահական կազմակերպությունների մասնագետներ, փորձա-
գետներ` անձանց առաջին անգամ բժշկասոցիալական փորձաքննություն իրական-
ացնելիս: 

10. Հանձնաժողովների կողմից իրականացվող փորձաքննություններին կարող 
են մասնակցել հաշմանդամություն ունեցող անձանց հարցերով զբաղվող հասարա-
կական կազմակերպությունների ներկայացուցիչները, փորձաքննվող անձի հա-
մաձայնության կամ ցանկության դեպքում` դիտորդի կարգավիճակով: 

11. Իրականացված վերականգնողական միջոցառումների անարդյունավետութ-
յան դեպքում, որը բերում է հաշմանդամի տևական սոցիալական պաշտպանության 
անհրաժեշտության, ապա 2 տարին մեկ անգամ Հանձնաժողովի կողմից վարչական 
վարույթ ԲՍՓ գործերը մասնագիտական և փորձաքննական խորհրդատվության 
նպատակով ուղարկվում են Գործակալության վերափորձաքննության բաժին: 

12. Հանձնաժողովն ունի Հայաստանի Հանրապետության զինանշանի պատ-
կերով և գործակալության ու իր անվամբ կլոր կնիք և ձևաթուղթ: 

 
 
II. Հանձնաժողովի խնդիրները 
13. Հանձնաժողովի խնդիրներն են` 
1) բժշկաuոցիալական փորձաքննության բնագավառում ծառայությունների մա-

տուցումը` բժշկաuոցիալական փորձաքննության իրականացման` անձին հաշմանդամ 
ճանաչելու, անձի հաշմանդամության խմբի որոշման, հաշմանդամության պատճա-
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ռական կապի, տևողության ժամկետների uահմանման, հաշմանդամի վերականգ-
նողական անհատական ծրագրի մշակման, uոցիալական պաշտպանության ան-
հրաժեշտ ձևերի որոշման ապահովումը.  

2) մասնակցությունը հաշմանդամների հաշվառման համակարգի ձևավորմանը:  
 
III. Հանձնաժողովի  գործառույթները 
14. Հանձնաժողովն իր առջև դրված խնդիրների իրականացման համար իր 

իրավասությունների սահմաններում իրականացնում է հետևյալ  գործառույթները`                       
1) անձին ճանաչում է հաշմանդամ, սահմանում հաշմանդամության խումբը, 

պատճառական կապը, տևողության ժամկետը. 
2) որոշում է հաշմանդամի սոցիալական պաշտպանության անհրաժեշտ 

ձևերը. 
3) Հայաստանի Հանրապետության օրեսդրությամբ սահմանված կարգով 

կայացնում է ժամանակավոր անաշխատունակության ժամկետը երկարաձգելու մա-
սին որոշում. 

4) որոշում է հաշմանդամի աշխատանքի պայմանները, բնույթը, տալիս է 
երաշխավորագիր հաշմանդամին համապատասխան աշխատանք կատարելու վեր-
աբերյալ. 

5) որոշում է անձի մասնագիտական աշխատունակության կորստի աստիճանը 
(տոկոսներով) կապված աշխատանքային խեղման, մասնագիտական հիվանդության 
կամ առողջության այլ խաթարման հետ. 

6) օրենսդրությամբ սահմանված կարգով և դեպքերում որոշում է անձի մահվան 
կամ հաշմանդամության պատճառական կապը. 

7) հաշմանդամների հաշվառման տեղեկատվական շտեմարանում առցանց 
գրանցում է փորձաքննված անձանց տվյալները. 

8) մասնակցում է բժշկասոցիալական փորձաքննություն անցած հաշմանդամ-
ների տվյալների շտեմարանի և սոցիալական պաշտպանության ոլորտի տեղե-
կատվական համակարգի  ձևավորմանը. 

9) ուսումնասիրում և վերլուծում է իր կողմից սպասարկվող տարածքներում հաշ-
մանդամության վիճակը, շարժը և հաշմանդամություն առաջացնող պատճառները. 

10) խորհրդատվություն և եզրակացություն է տալիս առողջապահական 
կազմակերպություններին, զբաղվածության և սոցիալական ծառայությունների տա-
րածքային կենտրոններին հաշմանդամին բուժվերականգնողական, մասնագիտական 
կողմնորոշման, որոշակի աշխատանքի ցուցված կամ հակացուցված լինելու, ուսման, 
վերաորակավորման, տնային սպասարկման անհրաժեշտության և այլ հարցերի վեր-
աբերյալ. 

11) օրենքով սահմանված կարգով համապատասխան զինվորական կոմի-
սարիատներին տալիս է տեղեկատվություն հաշմանդամ ճանաչված զորակոչային 
տարիքի անձանց մասին. 

12) բժշկասոցիալական փորձաքննություն անցնող անձանց տրամադրում է 
խորհրդատվական օգնություն. 

13) բժշկասոցիալական փորձաքննություն անցնող անձանց անհրաժեշտության 
դեպքում ուղեգրում է լրացուցիչ բժշկական հետազոտման. 
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14) անհրաժեշտության դեպքում առողջապահական կազմակերպություններից, 
գործատուներից (անկախ կազմակերպական-իրավական ձևից) պահանջում է փորձա-
քննություն անցնող անձի բժշկական, աշխատանքի բնույթի և պայմանների վերաբ-
երյալ լրացուցիչ փաստաթղթեր, ինչպես նաև ուսումնասիրում է փորձաքննություն 
անցնող անձի աշխատանքի պայմաններն ու բնույթը. 

15) կազմում է հաշմանդամի վերականգնողական անհատական ծրագիրը, որոշ-
ում բժշկական, սոցիալական և մասնագիտական վերականգնողական միջոցառում-
ների տեսակներն ու ծավալները, աջակցում դրանց իրականացմանը և գնահատում 
արդյունավետությունը. 

16) Հանձնաժողովը անձին հաշմանդամ ճանաչելու դեպքում վերականգնողակ-
ան անհատական ծրագիրը հանձնում է հաշմանդամություն ունեցող անձին կամ նրա 
ներկայացուցիչին, անձի վերականգնողական անհատական ծրագիրը եռօրյա ժամ-
կետում ուղարկում է Նախարարի հրամանով սահմանած համալիր (ինտեգրված) 
սոցիալական ծառայությունների տարածքային կենտրոններ:  

 
IV. Հանձնաժողովի նախագահը և աշխատողները 
15. Հանձնաժողովի նախագահը պաշտոնի նշանակվում և պաշտոնից ազատ-

վում է  Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքային օրեսդրությամբ սահման-
ված կարգով: Հանձնաժողովի նախագահի բացակայության դեպքում, Գործակալությ-
ան պետի ներկայացմամբ Նախարարության աշխատակազմի ղեկավարի հրամանով 
Հանձնաժողովի նախագահին փոխարինում է հանձնաժողովի բժիշկ փորձագետների-
ց մեկը կամ գործակալության վերափորձաքննության բաժնի գլխավոր մասնագետը: 

16. Հանձնաժողովի նախագահը`  
1) իրականացնում է Հանձնաժողովի աշխատանքների կազմակերպումը, համ-

ակարգումը և անմիջական ղեկավարումը. 
2) Գործակալության պետին է ներկայացնում առաջարկություններ` հանձնաժող-

ովի աշխատողների Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված 
կարգով վերապատրաստելու, կարգապահական տույժի ենթարկելու և խրախուսելու 
վերաբերյալ. 

3) կազմում և Գործակալության պետի հաստատմանն է ներկայացնում Հանձնա-
ժողովի տարեկան աշխատանքային ծրագիրը և բժշկասոցիալական փորձաքննու-
թյան ժամանակացույցը, ներառյալ` արտագնա.  

4) իր լիազորությունների շրջանակներում այլ մարմիններից, պաշտոնատար 
անձանցից ստանում է անհրաժեշտ տեղեկատվություն և նյութեր. 

5) իր լիազորությունների շրջանակներում ապահովում է Հանձանաժողովի և այլ 
մարմինների փոխհարաբերությունները. 

6) ստորագրում է Հանձնաժողովի անունից պատրաստվող փաստաթղթերը. 
7) Հանձնաժողովի լիազորությունների շրջանակներում նախապատրաստում է 

առաջարկություններ, տեղեկանքներ, հաշվետվություններ, միջնորդագրեր, զեկուցա-
գրեր և այլ գրություններ. 

8) իր լիազորությունների շրջանակներում, անհրաժեշության դեպքում համ-
ապատասխան զեկուցումներ է ներկայացնում իր կողմից սպասարկվող տարածքին 
առնչվող համապատասխան մարմիններին. 
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9) իր լիազորությունների շրջանակներում տալիս է համապատասխան ցու-
ցումներ և հանձնարարականներ հանձնաժողովի աշխատակիցներին. 

10) պատասխանատվություն է կրում Հանձնաժողովի խնդիրների լուծման և 
Հանձնաժողովի ընդունած որոշումների համար. 

11) կատարում է Նախարարի կողմից վարվող քաղաքականության մասով` 
Նախարարի, համակարգող նախարարի տեղակալի, Նախարարության աշխատա-
կազմի ղեկավարի,  Գործակալության պետի հաձնարարականները. 

12) իրականցնում է Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ, ինչպես 
նաև պաշտոնի բնութագրով սահմանված այլ լիազորութուններ: 

17. Հանձնաժողովի աշխատողները աշխատանքի են ընդունվում և աշխատ-
անքից ազատվում են Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքային օրեսդրու-
թյամբ սահմանված կարգով: 

18. Հանձնաժողովի աշխատողները իրականացնում են Հայաստանի Հանրա-
պետության օրենսդրությամբ, ինչպես նաև պաշտոնի բնութագրերով նախատեսված 
լիազորություններ և պարտականություններ, ապահովում են իրենց անմիջական 
ղեկավարի հանձնարարականների կատարումը և պատասխանատվություն կրում 
դրանք չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու, կամ լիազորությունները 
վերազանցելու համար: 
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Հավելված N5              
Հայաստանի Հանրապետության 

աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության 
աշխատակազմի Հայաստանի Հանրապետության 

բժշկասոցիալական փորձաքննության գործակալության 
պետի 2013 թվականի 01.03.  N10   հանձնարարականի 

 
Կ Ա Ն Ո Ն Ա Դ Ր Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն 

 
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ  ԵՎ   

ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ  ՀԱՐՑԵՐԻ  ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ  ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ  
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  ԲԺՇԿԱՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ   

ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅԱՆ  ԳՈՐԾԱԿԱԼՈՒԹՅԱՆ 
ԲԺՇԿԱՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՓՈՐՁԱՔՆՆԱԿԱՆ ԱԿՆԱԲԱՆԱԿԱՆ  

ՄԱՍՆԱԳԻՏԱՑՎԱԾ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ 
 
I. Ընդհանուր դրույթներ 
 
1. Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի 

նախարարության (այսուհետ` Նախարարություն) աշխատակազմի Հայաստանի 
Հանրապետության բժշկասոցիալական փորձաքննության գործակալության (այսուհե-
տ` Գործակալություն) ակնաբանական մասնագիտացված բժշկասոցիալական փոր-
ձաքննական հանձնաժողովը (այսուհետ` Հանձնաժողով) Գործակալության 
տարածքային մարմին է: 

2. Հանձնաժողովը իր գործունեության ընթացքում ղեկավարվում է Հայաստանի 
Հանրապետության Սահմանադրությամբ, Հայաստանի Հանրապետության օրենքնե-
րով, Հայաստանի Հանրապետության Նախագահի հրամանագրերով, Հայաստանի 
Հանրապետության կառավարության և Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի 
որոշումներով, այլ իրավական ակտերով, Նախարարության, Գործակալության և սույն 
կանոնադրություններով, ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի  
և սոցիալական հարցերի նախարարի (այսուհետ` Նախարար) և Նախարարության 
աշխատակազմի ղեկավարի հրամաններով, ցուցումներով, Նախարարի 
համապատասխան տեղակալի, Գործակալության պետի հանձնարարականներով և 
ցուցումներով: 

3. Հանձնաժողովի  հաստիքացուցակը հաստատում և փոփոխում է Նախարա-
րը` Նախարարության աշխատակազմի ղեկավարի ներկայացմամբ`  համաձայնեց-
նելով Գործակալության պետի հետ: 

4. Հանձնաժողովի կազմը, հաստիքների թիվը, սպասարկման նորմացույցը և  
սպասարկման տարածքները սահմանում է Նախարարը`  Գործակալության պետի նե-
րկայացմամբ: 

5. Ըստ հաստատված ժամանակացույցի` Հանձնաժողովը իրականացնում է 
Գործակալության մյուս Հանձնաժողովների կողմից ներկայացված տեսողական օրգա-
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նի ախտահարում ունեցող անձանց բժշկասոցիալական փորձաքննությունը, տրա-
մադրում մասնագիտական և փորձաքննական խորհրդատվություն:  

6. Հանձնաժողովը իր գործառույթներն իրականացնում է Գործակալության 
կառուցվածքային ստորաբաժանումների, մյուս Հանձնաժողովների և համալիր ինտ-
եգրված սոցիալական ծառայությունների տարածքային կենտրոնի բաժինների հետ 
համագործակցելով: 

7. Հանձնաժողովում աշխատում է երեք ակնաբույժ փորձագետ, որոնցից մեկը 
նշանակվում է նախագահ, ինչպես նաև թերապևտ կամ նյարդաբան: 

8. Հանձնաժողովը Գործակալության պետի հանձնարարությամբ իր իրավա-
սությունների շրջանակներում համագործակցում է Հայաստանի Հանրապետության 
նախարարությունների, գերատեսչությունների, նրանց ստորաբաժանումների, 
տեղական ինքնակառավարման մարմինների, ինչպես նաև այլ կազմակերպություն-
ների հետ: 

9. Հանձնաժողովը իր գործունեությունը կազմակերպում և իրականացնում է 
աշխատանքային ծրագրով: Հանձնաժողովի աշխատանքային ծրագիրը յուրաքանչյուր 
տարի հաստատում է Գործակալության պետը Հայաստանի Հանրապետության  
կառավարության 2011 թվականի հոկտեմբերի 20-ի N 1510-Ն որոշմամբ սահմանված 
կարգով: Հանձնաժողովի տվյալ տարվա գործունեության ծրագրի ժամանակաց-
ույցը(ինչպես նաև` արտագնա) հաստատում է Գործակալության պետը: 

10. Ըստ հաստատված ժամանակացույցի` Հանձնաժողովի աշխատանքներին 
մասնակցելու են առողջապական կազմակերպությունների մասնագետներ, փորձա-
գետներ` անձանց առաջին անգամ բժշկասոցիալական փորձաքննություն իրա-
կանացնելիս: 

11. Հանձնաժողովի կողմից իրականացվող փորձաքննություններին կարող են 
մասնակցել հաշմանդամություն ունեցող անձանց հարցերով զբաղվող հասարակա-
կան կազմակերպությունների ներկայացուցիչները, փորձաքննվող անձի համաձայն-
ության կամ ցանկության դեպքում` դիտորդի կարգավիճակով. 

12. Հանձնաժողովն ունի Հայաստանի Հանրապետության զինանշանի պատ-
կերով և Գործակալության ու իր անվամբ կլոր կնիք, ձևաթուղթ և անհատակացման 
այլ միջոց: 

 
II. Հանձնաժողովի խնդիրները 
13. Հանձնաժողովի խնդիրներն են` 
1) բժշկաuոցիալական փորձաքննության բնագավառում ծառայությունների մա-

տուցում` բժշկաuոցիալական փորձաքննության իրականացման` անձին հաշմանդամ 
ճանաչելու, անձի հաշմանդամության խմբի որոշման, հաշմանդամության պատճառա-
կան կապի, տևողության ժամկետների uահմանման, հաշմանդամի վերականգնողա-
կան անհատական ծրագրի մշակման, uոցիալական պաշտպանության անհրաժեշտ 
ձևերի որոշման ապահովումը.  

2) մասնակցությունը հաշմանդամների հաշվառման համակարգի ձևավորմանը:  
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III. Հանձնաժողովի  գործառույթները 
14. Հանձնաժողովն իր խնդիրների իրականացման համար իր իրավասո-

ւթյունների սահմաններում իրականացնում է հետևյալ  գործառույթները`                       
1) անձին ճանաչում է հաշմանդամ, սահմանում հաշմանդամության խումբը, 

պատճառական կապը, տևողության ժամկետը. 
2)  մյուս Հանձնաժողովների կողմից ուղարկված դեպքերում տրամադրում է 

մասնագիտական և փորձաքննական խորհրդատվություն. 
3) որոշում է հաշմանդամի սոցիալական պաշտպանության անհրաժեշտ ձևերը. 
4) Հայաստանի Հանրապետության օրեսդրությամբ սահմանված կարգով 

կայացնում է ժամանակավոր անաշխատունակության ժամկետը երկարաձգելու մա-
սին որոշում. 

5) որոշում է հաշմանդամի աշխատանքի պայմանները, բնույթը, տալիս է երաշ-
խավորագիր հաշմանդամին համապատասխան աշխատանք կատարելու վերա-
բերյալ. 

6) որոշում է անձի մասնագիտական աշխատունակության կորստի աստիճանը 
(տոկոսներով) կապված աշխատանքային խեղման, մասնագիտական հիվանդության 
կամ առողջության այլ խաթարման հետ. 

7) օրենսդրությամբ սահմանված կարգով և դեպքերում որոշում է անձի մահվան 
կամ հաշմանդամության պատճառական կապը. 

8) մասնակցում է բժշկասոցիալական փորձաքննություն անցած հաշմանդամնե-
րի տվյալների շտեմարանի և սոցիալական պաշտպանության ոլորտի տեղեկատվա-
կան համակարգի  ձևավորմանը. 

9) ուսումնասիրում և վերլուծում է հաշմանդամության վիճակը, շարժը և հաշ-
մանդամություն առաջացնող պատճառները. 

10) խորհրդատվություն և եզրակացություն է տալիս առողջապահական 
կազմակերպություններին, զբաղվածության և սոցիալական ծառայությունների տա-
րածքային կենտրոններին հաշմանդամին բուժվերականգնողական, մասնագիտական 
կողմնորոշման, որոշակի աշխատանքի ցուցված կամ հակացուցված լինելու, ուսման, 
վերաորակավորման, տնային սպասարկման անհրաժեշտության և այլ հարցերի վե-
րաբերյալ. 

11) օրենքով սահմանված կարգով համապատասխան զինվորական կոմի-
սարիատներին տալիս է տեղեկատվություն հաշմանդամ ճանաչված զորակոչային 
տարիքի անձանց մասին. 

12) բժշկասոցիալական փորձաքննություն անցնող անձանց տրամադրում է 
խորհրդատվական օգնություն. 

13) բժշկասոցիալական փորձաքննություն անցնող անձանց անհրաժեշտության 
դեպքում ուղեգրում է լրացուցիչ բժշկական հետազոտման. 

14) անհրաժեշտության դեպքում առողջապահական կազմակերպություններից, 
գործատուներից (անկախ կազմակերպական-իրավական ձևից) պահանջում է փորձա-
քննություն անցնող անձի բժշկական, աշխատանքի բնույթի և պայմանների վերա-
բերյալ լրացուցիչ փաստաթղթեր, ինչպես նաև ուսումնասիրում է փորձաքննություն 
անցնող անձի աշխատանքի պայմաններն ու բնույթը. 
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15) կազմում է հաշմանդամի վերականգնողական անհատական ծրագիրը, որոշ-
ում բժշկական, սոցիալական և մասնագիտական վերականգնողական միջոցառում-
ների տեսակներն ու ծավալները, աջակցում դրանց իրականացմանը և գնահատում 
արդյունավետությունը. 

16) Հանձնաժողովը անձին հաշմանդամ ճանաչելու դեպքում վերականգնողա-
կան անհատական ծրագիրը հանձնում է հաշմանդամություն ունեցող անձին կամ նրա 
ներկայացուցիչին, անձի վերականգնողական անհատական ծրագիրը եռօրյա ժամկե-
տում ուղարկում է Նախարարի հրամանով սահմանած համալիր (ինտեգրված) սոցիա-
լական ծառայությունների տարածքային կենտրոններ:  

 
IV. Հանձնաժողովի նախագահը և աշխատողները 
15. Հանձնաժողովի նախագահը պաշտոնի նշանակվում և պաշտոնից 

ազատվում է Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքային օրենսդրությամբ 
սահմանված կարգով:Հանձնաժողովի նախագահի բացակայության դեպքում, Գոր-
ծակալության պետի ներկայացմամբ Նախարարության աշխատակազմի ղեկավարի 
հրամանով Հանձնաժողովի նախագահին փոխարինում է հանձնաժողովի ակնաբույժ 
փորձագետներից որևէ մեկը կամ Գործակալության վերափորձաքննության բաժնի 
գլխավոր մասնագետը: 

16. Հանձնաժողովի նախագահը`  
1) իրականացնում է Հանձնաժողովի աշխատանքների կազմակերպումը, համա-

կարգումը և անմիջական ղեկավարումը. 
2) ապահովում է մյուս Հանձնաժողովների կողմից ներկայացված տեսողական 

օրգանի ախտահարում ունեցող անձանց բժշկասոցիալական փորձաքննությունը` 
մասնագիտական և փորձաքննական խորհրդատվությունը. 

3) Գործակալության պետին է ներկայացնում առաջարկություններ` Հանձնաժող-
ովի աշխատողների Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված 
կարգով վերապատրաստելու, կարգապահական տույժի ենթարկելու և խրախուսելու 
վերաբերյալ. 

4) կազմում և Գործակալության պետի հաստատմանն է ներկայացնում Հան-
ձնաժողովի տարեկան աշխատանքային ծրագիրը և բժշկասոցիալական փորձաքնն-
ության ժամանակացույցը, ներառյալ` արտագանա.  

5) իր լիազորությունների շրջանակներում այլ մարմիններից, պաշտոնատար 
անձանցից ստանում է անհրաժեշտ տեղեկատվություն և նյութեր. 

 6) իր լիազորությունների շրջանակներում ապահովում է Հանձնաժողովի և այլ 
մարմինների փոխհարաբերությունները. 

 7) ստորագրում է Հանձնաժողովի անունից պատրաստվող փաստաթղթերը. 
 8) Հանձնաժողովի լիազորությունների շրջանակներում նախապատրաստում է 

առաջարկություններ, տեղեկանքներ, հաշվետվություններ, միջնորդագրեր, զեկուցագ-
րեր և այլ գրություններ. 

 9) իր լիազորությունների շրջանակներում, անհրաժեշության դեպքում համապ-
ատասխան զեկուցումներ է ներկայացնում իր կողմից սպասարկվող տարածքին առն-
չվող համապատասխան մարմիններին. 
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 10) իր լիազորությունների շրջանակներում տալիս է համապատասխան ցուցու-
մներ և հանձնարարականներ Հանձնաժողովի աշխատակիցներին. 

 11) պատասխանատվություն է կրում Հանձնաժողովի խնդիրների լուծման, 
Հանձնաժողովի ընդունած որոշումների, տրված մասնագիտական և փորձաքննական 
խորհրդատվությունների համար. 

 12) կատարում է Նախարարի կողմից վարվող քաղաքականության մասով` 
նախարարի, համակարգող փոխնախարարի, Նախարարության աշխատակազմի 
ղեկավարի,  գործակալության պետի հաձնարարականները. 

13) իրականցնում է Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ, ինչպես 
նաև պաշտոնի բնութագրով սահմանված այլ լիազորություններ: 

17. Հանձնաժողովի աշխատողները աշխատանքի են ընդունվում և աշխա-
տանքից ազատվում են Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքային 
օրենսդրությամբ սահմանված կարգով: 

18. Հանձնաժողովի աշխատողները իրականացնում են Հայաստանի 
Հանրապետության օրենսդրությամբ նախատեսված լիազորություններ, ապահովում 
են իրենց անմիջական ղեկավարների հանձնարարականների կատարումը և 
պատասխանատվություն են կրում դրանք չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու, 
կամ լիազորությունները վերազանցելու համար: 

 
 
 


