
 

Համարը Համարը N 1179-Ն Տ եսակը Տ եսակը Պաշտոնական
Ինկորպորացիա

Տ իպը Տ իպը Որոշում Կարգավիճակը Կարգավիճակը Գործում է
Սկզբնաղբյուրը Սկզբնաղբյուրը ՀՀՊՏ 2015.10.21/70(1159) Հոդ.

914
Ընդունման վայրը Ընդունման վայրը Երևան

Ընդունող մարմինը Ընդունող մարմինը ՀՀ կառավարություն Ընդունման ամսաթիվը Ընդունման ամսաթիվը 08.10.2015
Ստորագրող մարմինը Ստորագրող մարմինը ՀՀ վարչապետ Ստորագրման ամսաթիվը Ստորագրման ամսաթիվը 16.10.2015

Վ ավերացնող մարմինը Վ ավերացնող մարմինը Վ ավերացման ամսաթիվը Վ ավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ  մտնելու ամսաթիվը Ուժի մեջ  մտնելու ամսաթիվը 01.01.2016 Ուժը կորցնելու ամսաթիվը Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 

 Կապեր այլ փաստաթղթերի հետԿապեր այլ փաստաթղթերի հետ
 Փ ոփոխողներ և ինկորպորացիաներՓ ոփոխողներ և ինկորպորացիաներ

ՀՀ ԿԱՌԱՎ ԱՐՈՒ Թ ՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒ ՄԸ Չ ԱՇԽԱՏ ՈՂ ԱՆՁԻՆ ՄԱՅՐՈՒ Թ ՅԱՆ ՆՊԱՍՏ  ՆՇԱՆԱԿԵԼՈՒ  ԵՎՀՀ ԿԱՌԱՎ ԱՐՈՒ Թ ՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒ ՄԸ Չ ԱՇԽԱՏ ՈՂ ԱՆՁԻՆ ՄԱՅՐՈՒ Թ ՅԱՆ ՆՊԱՍՏ  ՆՇԱՆԱԿԵԼՈՒ  ԵՎ
Վ ՃԱՐԵԼՈՒ  ԿԱՐԳԸ ՀԱՍՏ ԱՏ ԵԼՈՒ  ՄԱՍԻՆՎ ՃԱՐԵԼՈՒ  ԿԱՐԳԸ ՀԱՍՏ ԱՏ ԵԼՈՒ  ՄԱՍԻՆ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
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Չ ԱՇԽԱՏ ՈՂ ԱՆՁԻՆ ՄԱՅՐՈՒ Թ ՅԱՆ ՆՊԱՍՏ  ՆՇԱՆԱԿԵԼՈՒ  ԵՎ  Վ ՃԱՐԵԼՈՒ  ԿԱՐԳԸՉ ԱՇԽԱՏ ՈՂ ԱՆՁԻՆ ՄԱՅՐՈՒ Թ ՅԱՆ ՆՊԱՍՏ  ՆՇԱՆԱԿԵԼՈՒ  ԵՎ  Վ ՃԱՐԵԼՈՒ  ԿԱՐԳԸ
ՀԱՍՏ ԱՏ ԵԼՈՒ  ՄԱՍԻՆՀԱՍՏ ԱՏ ԵԼՈՒ  ՄԱՍԻՆ

 
Հիմք ընդունելով «Պետական նպաստների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 6-րդ հոդվածի 4-րդ մասը,

8-րդ հոդվածի 2-րդ մասը և 23.2-րդ հոդվածները՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որոշ ում է .որոշ ում է .
1. Հաստատել՝
1) չաշխատող անձին մայրության նպաստ նշանակելու և վճարելու կարգը` համաձայն N 1 հավելվածի.
2) լիազոր մարմնի և բանկի միջև կնքվող` մայրության նպաստն անկանխիկ եղանակով վճարելու ծառայությունների

մատուցման մասին պայմանագրի օրինակելի ձևը` համաձայն N 2 հավելվածի.
3) (ենթակետն ուժը կորցրել է  20.01.16 N  75-Ն)(ենթակետն ուժը կորցրել է  20.01.16 N  75-Ն)  
(1-ին կետը փոփ.  20.01.16 N  75-Ն)(1-ին կետը փոփ.  20.01.16 N  75-Ն)  
1.1. Սահմանել, որ սկսած 2017 թվականի հունվարի 1-ից` «Պետական նպաստների մասին» Հայաստանի

Հանրապետության օրենքի 6-րդ հոդվածի 1-ին մասով սահմանված՝ քաղաքացու բնակության վայրի տարածքային
կենտրոն է համարվում այն տարածքային կենտրոնը, որտեղ փաստացի ներկայացվում են սույն որոշմամբ սահմանված
դիմումները:

(1.1-ին կետը լրաց.  08.12.16 N  1250-Ն)(1.1-ին կետը լրաց.  08.12.16 N  1250-Ն)  
2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում 2016 թվականի հունվարի 1-ից:
 

Հայաստանի ՀանրապետությանՀայաստանի Հանրապետության
վարչապետվարչապետ

Հ.  ԱբրահամյանՀ.  Աբրահամյան
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Հա վել վա ծ N  1Հա վել վա ծ N  1

ՀՀ կա ռա վա րությա ն 2015 թվա կա նիՀՀ կա ռա վա րությա ն 2015 թվա կա նի

հոկտ եմբ երի 8-ի N  1179-Ն որոշմա նհոկտ եմբ երի 8-ի N  1179-Ն որոշմա ն

 
 Կ Ա Ր Գ Կ Ա Ր Գ

 
Չ ԱՇԽԱՏ ՈՂ ԱՆՁԻՆ ՄԱՅՐՈՒ Թ ՅԱՆ ՆՊԱՍՏ  ՆՇԱՆԱԿԵԼՈՒ  ԵՎ  Վ ՃԱՐԵԼՈՒՉ ԱՇԽԱՏ ՈՂ ԱՆՁԻՆ ՄԱՅՐՈՒ Թ ՅԱՆ ՆՊԱՍՏ  ՆՇԱՆԱԿԵԼՈՒ  ԵՎ  Վ ՃԱՐԵԼՈՒ

 
1. Սույն կարգով կարգավորվում են «Պետական նպաստների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի

(այսուհետ՝ օրենք) 23.1-ին հոդվածի 1-ին մասի 3-րդ կետում նշված անձանց (այսուհետ՝ չաշխատող կին) մայրության
նպաստ (այսուհետ՝ նպաստ) նշանակելուն և վճարելուն առնչվող հարաբերությունները:

2. Սույն կարգում կիրառվող հասկացություններն են՝
1) դիմող՝դիմող՝  մայրության նպաստը նշանակելու և վճարելու մասին դիմում ներկայացրած անձ.
2) շ ահառու՝շ ահառու՝  օրենքի 23.1-ին հոդվածի 1-ին մասի 3-րդ կետում նշված չաշխատող կին (ում նշանակվում և

վճարվում է մայրության նպաստը).
3) տարածքային կենտրոն`տարածքային կենտրոն`  Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի

նախարարության սոցիալական ապահովության պետական ծառայության (այսուհետ` ծառայություն) տարածքային
կենտրոն.

4) անձը հաստատող փաստաթուղթ՝անձը հաստատող փաստաթուղթ՝
ա. Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների (այդ թվում` երկքաղաքացիների) համար` Հայաստանի

Հանրապետության քաղաքացու անձնագիրը կամ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու նույնականացման
քարտը,

բ. օտարերկրյա քաղաքացիների և քաղաքացիություն չունեցող անձանց համար` օրենքով կամ միջազգային
պայմանագրով սահմանված` Հայաստանի Հանրապետությունում բնակվելու իրավունքը (կացության կարգավիճակը)
հաստատող փաստաթուղթը,

գ. փախստականի կարգավիճակ ունեցող անձի համար` կոնվենցիոն ճամփորդական փաստաթուղթը.
5) բանկ`բանկ`  Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության հետ

մայրության նպաստն անկանխիկ եղանակով վճարելու ծառայությունների մատուցման մասին պայմանագիր կնքած
բանկ.

6) բանկային հաշ իվ`բանկային հաշ իվ`  Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության
հետ մայրության նպաստն անկանխիկ եղանակով վճարելու ծառայությունների մատուցման մասին պայմանագիր կնքած
բանկում բացված հաշիվ:

3. Մայրության նպաստ նշանակվում և վճարվում է՝
1) Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի (այդ թվում` երկքաղաքացի) կամ քաղաքացիություն չունեցող կամ

փախստականի կարգավիճակ ունեցող շահառուին, եթե նա հաշվառված է Հայաստանի Հանրապետության բնակության
վայրի հասցեով.

2) օտարերկրյա քաղաքացի շահառուին, եթե նա հղիության և ծննդաբերության արձակուրդի իրավունք ունենալու
ժամանակահատվածի առաջին օրվա դրությամբ առնվազն երեք տարի անընդմեջ հաշվառված է Հայաստանի
Հանրապետության բնակության վայրի հասցեով:

(3-րդ կետը խմբ.  23.06.17 N  727-Ն)(3-րդ կետը խմբ.  23.06.17 N  727-Ն)
4. Նպաստը նշանակելու համար դիմողը տարածքային կենտրոն է ներկայացնում`
1) դիմում, որում ներառվում են՝
ա. դիմողի անունը, ազգանունը, անձը հաստատող փաստաթղթի սերիան և համարը, բնակության (հաշվառման)

վայրի հասցեն,
բ. շահառուի անունը, ազգանունը, անձը հաստատող փաստաթղթի սերիան և համարը, հանրային

ծառայությունների համարանիշը (հանրային ծառայությունների համարանիշ չստանալու մասին տեղեկանքի համարը,
եթե դիմողը հրաժարվել է հանրային ծառայությունների համարանիշ ստանալուց), բնակության (հաշվառման) վայրի
հասցեն,

գ. շահառուի բանկային հաշվի համարը կամ այն բանկը, որտեղից շահառուն ցանկանում է ստանալ մայրության
նպաստի գումարը.

2) դիմողի և շահառուի անձը հաստատող փաստաթղթերը, շահառուի հանրային ծառայությունների համարանիշ
չստանալու մասին տեղեկանքը, եթե շահառուն հրաժարվել է հանրային ծառայությունների համարանիշ ստանալուց.

3) Հայաստանի Հանրապետության կառավարության սահմանած կարգով բժշկական կազմակերպության տված
ժամանակավոր անաշխատունակության թերթիկը.

4) Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված ծննդօգնության պետական հավաստագիրը, իսկ
եթե դիմումը ներկայացվել է երեխայի ծնվելուց հետո` ծննդօգնության պետական հավաստագրի պատճենը
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(վավերացված այն բժշկական կազմակերպության կնիքով և տնօրենի ստորագրությամբ, որտեղ ծննդաբերել է հղին) և
երեխայի ծննդի պետական գրանցման փաստը հաստատող փաստաթուղթը (ծննդյան վկայական, երեխայի ծննդի
պետական գրանցման փաստը հաստատող այլ փաստաթուղթ կամ մահվան վկայական).

5) շահառուի ստորագրած հայտարարությունը՝ հղիության և ծննդաբերության արձակուրդի իրավունք ունենալու
ժամանակահատվածի առաջին օրվա դրությամբ՝ օրենքով սահմանված վարձու աշխատող կամ ինքնուրույնաբար իրեն
աշխատանքով ապահոված անձ չհանդիսանալու մասին (հայտարարությունը ներառում է նաև շահառուի անունը,
ազգանունը, անձը հաստատող փաստաթղթի սերիան ու համարը, հայտարարությունը տալու ամսաթիվը, ամիսը,
տարեթիվը): Հայտարարությունը կարող է շարադրվել նաև ազատ ոճով:

(4-րդ կետը փոփ.  20.01.16 N  75-Ն,  08.12.16 N  1250-Ն)(4-րդ կետը փոփ.  20.01.16 N  75-Ն,  08.12.16 N  1250-Ն)
4.1. Եթե շահառուն նախածննդյան հսկողության է կանգնել (հաշվառվել է) կամ ծննդաբերել է Արցախի

Հանրապետության բժշկական կազմակերպությունում, ապա սույն կարգի 4-րդ կետի 4-րդ ենթակետում նշված
փաստաթղթերի փոխարեն ներկայացվում է Արցախի Հանրապետության բժշկական կազմակերպության տված
ծննդօգնության պետական հավաստագիրը, իսկ եթե դիմումը ներկայացվել է երեխայի ծնվելուց հետո` ծննդօգնության
պետական հավաստագրի պատճենը (վավերացված այն բժշկական կազմակերպության կնիքով և տնօրենի
ստորագրությամբ, որտեղ ծննդաբերել է հղին): Այս դեպքում մայրության նպաստ նշանակվում է, եթե շահառուին
Արցախի Հանրապետությունում մայրության նպաստ չի նշանակվել:

(4.1-ին կետը լրաց.  23.06.17 N  727-Ն)(4.1-ին կետը լրաց.  23.06.17 N  727-Ն)
4.2. Սույն կարգի 4.1-ին կետում նշված դեպքում մայրության նպաստ նշանակելու դիմումը և անհրաժեշտ

փաստաթղթերը տարածքային բաժին ներկայացվելու դեպքում շահառուին` Արցախի Հանրապետությունում
մայրության նպաստ նշանակված չլինելու վերաբերյալ տեղեկատվությունն Արցախի Հանրապետության աշխատանքի և
սոցիալական հարցերի նախարարությունից ստանում է, ինչպես նաև ներկայացված փաստաթղթի (ծննդօգնության
պետական հավաստագրի կամ դրա պատճենի) հավաստիությունը ճշտելու համար Արցախի Հանրապետության
աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությանը հարցումը կատարում է ծառայությունը` դիմումը
ներկայացվելուց հետո երեք աշխատանքային օրվա ընթացքում: Այս դեպքում սույն կարգի 10-րդ կետում նշված
մեկամսյա ժամկետը հաշվարկվում է Արցախի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի
նախարարության պատասխանն ստանալու օրվանից:

(4.2-րդ կետը լրաց.  23.06.17 N  727-Ն)(4.2-րդ կետը լրաց.  23.06.17 N  727-Ն)
5. Սույն կարգի 4-րդ կետում նշված` դիմողին վերաբերող դրույթները կիրառելի են, եթե դիմողը շահառուն չէ:
6. Եթե առկա է նույն շահառուին մայրության նպաստ նշանակելու մասին մերժված դիմում, որից հետո

ներկայացվում է նոր դիմում, ապա մերժված դիմումին կից ներկայացված փաստաթղթերը համարվում են նոր դիմումին
կից ներկայացված փաստաթղթեր՝ բացառությամբ դիմողի անձը հաստատող փաստաթղթի, որը ներկայացվում է
անկախ որևէ հանգամանքից:

7. Հղիության 154-րդ օրը և 154 օրից հետո՝ մինչև հղիության և ծննդաբերության արձակուրդի իրավունք ունենալու
ժամանակահատվածի առաջին օրը, վաղաժամ ծննդաբերելու դեպքում մայրության նպաստը տրվում է 70 օրվա համար`
հաշված երեխայի ծննդյան օրվանից (ներառյալ այն դեպքը, երբ երեխան ծնվել է մահացած): Այս դեպքում
ներկայացվում է վաղաժամ ծննդաբերելու մասին փաստաթուղթ:

(7-րդ կետը խմբ.  20.01.16 N  75-Ն)(7-րդ կետը խմբ.  20.01.16 N  75-Ն)
8. Երեխայի ծննդյան օրվա դրությամբ ծննդօգնության պետական հավաստագիրը չստացած կնոջը մայրության

նպաստ չի նշանակվում՝ բացառությամբ այն դեպքի, երբ հղի կինը նախածննդյան հսկողության վաղ հաշվառման է
կանգնել մինչև հղիության 12 շաբաթական ժամկետը:

9. Սույն կարգի 8-րդ կետում նշված դեպքում ծննդօգնության պետական հավաստագրի` բժշկական
կազմակերպության (որտեղ ծննդաբերել է հղին) կնիքով և տնօրենի ստորագրությամբ վավերացված պատճենի հետ
միասին ներկայացվում է նաև նախածննդյան հսկողություն իրականացրած բժշկական կազմակերպության (որտեղ
հաշվառված է եղել հղին) տված տեղեկանքը կնոջ` մինչև հղիության 12 շաբաթական ժամկետը նախածննդյան
հսկողության վաղ հաշվառման կանգնելու մասին: Տեղեկանքը հաստատվում է բժշկական կազմակերպության կնիքով և
տնօրենի ստորագրությամբ: Տեղեկանքում նշվում են`

1) կնոջ (ծննդկանի) ազգանունը, անունը, տարիքը` ծննդյան ամսաթվի նշումով.
2) կնոջ (ծննդկանի) բնակության (հաշվառման) վայրի հասցեն.
3) կնոջ (ծննդկանի) անձը հաստատող փաստաթղթի սերիան և համարը.
4) տվյալ հղիության հետ կապված նախածննդյան հսկողության վերցնելու ժամկետը, ամսաթիվը, ամիսը,

տարեթիվը, հղիության ժամկետը.
5) բժշկական կազմակերպության անվանումը, որի կողմից իրականացվել է հղիի նախածննդյան հսկողությունը.
6) տալու ամսաթիվը, ամիսը, տարեթիվը:
10. Ներկայացված փաստաթղթերի և առկա տեղեկատվության հիման վրա տարածքային կենտրոնը՝ դիմումը և կից

փաստաթղթերը ներկայացվելուց հետո մեկամսյա ժամկետում որոշում է`
1) մերժել մայրության նպաստ նշանակելը և դրա մասին տեղեկացնել շահառուին (տեղեկացնել լրացուցիչ

փաստաթղթեր ներկայացնելու անհրաժեշտության մասին).
2) նշանակել և վճարել մայրության նպաստը:
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11. Տարածքային կենտրոնը մերժում է մայրության նպաստ նշանակելը (տեղեկացնում է լրացուցիչ փաստաթղթեր
ներկայացնելու անհրաժեշտության մասին), եթե`

1) շահառուն չունի մայրության նպաստի իրավունք, կամ՝
2) դիմումին կից չեն ներկայացվել անհրաժեշտ փաստաթղթերը, կամ դիմումում չեն ներառվել անհրաժեշտ

տվյալները, կամ՝
3) համաձայն առկա տեղեկատվության՝ շահառուի մայրության նպաստը պետք է նշանակվի և վճարվի

«Ժամանակավոր անաշխատունակության և մայրության նպաստների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով
սահմանված կարգով, կամ՝

4) դիմումը ներկայացվել է հղիության և ծննդաբերության արձակուրդի իրավունք ունենալու (140 օր)
ժամանակահատվածն ավարտվելուց (ժամկետը լրանալուց) հետո: Ընդ որում, սույն կարգի 7-րդ կետում նշված դեպքում
140-օրյա ժամանակահատվածը հաշվարկվում է երեխայի ծննդյան օրվանից.

5) սույն կարգի 4.2-րդ կետում նշված տեղեկատվության համաձայն շահառուին Արցախի Հանրապետությունում
նշանակվել է մայրության նպաստ:

(11-րդ կետը լրաց.  23.06.17 N  727-Ն)(11-րդ կետը լրաց.  23.06.17 N  727-Ն)
12. Տարածքային կենտրոնը նաև մերժում է մայրության նպաստ նշանակելը, եթե շահառուն բնակչության

պետական ռեգիստրում հաշվառված չէ Հայաստանի Հանրապետության բնակության վայրի հասցեով կամ օտարերկրյա
քաղաքացի շահառուն հղիության և ծննդաբերության արձակուրդի իրավունք ունենալու ժամանակահատվածի առաջին
օրվա դրությամբ առնվազն երեք տարի անընդմեջ հաշվառված չի եղել Հայաստանի Հանրապետության բնակության
վայրի հասցեով:

(12-րդ կետը լրաց.  23.06.17 N  727-Ն)(12-րդ կետը լրաց.  23.06.17 N  727-Ն)
13. Տարածքային կենտրոնը, սույն կարգի 11-րդ կամ 12-րդ կետերով սահմանված դեպքերում, որոշումն ընդունելու

օրվան հաջորդող հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում պատշաճ կարգով տեղեկացնում է շահառուին: Եթե
տարածքային կենտրոնը որոշման մասին տեղեկացնում է փոստային ծառայության միջոցով, ապա որոշումն ուղարկվում
է շահառուին՝ բնակչության պետական ռեգիստրում առկա` Հայաստանի Հանրապետությունում բնակության վայրի
հասցեով: Սույն կետով սահմանված դեպքում (բացառությամբ 11-րդ կետի 4-րդ ենթակետով սահմանված դեպքի), եթե
նախորդ դիմումը մերժելու մասին որոշման ընդունման օրվանից հետո մեկ ամսվա ընթացքում կրկին ներկայացվում է
նույն շահառուին մայրության նպաստ նշանակելու մասին դիմում, ապա դիմելու օր է համարվում նախորդ դիմումը
ներկայացնելու օրը: Այս դեպքում դիմումին կից ներկայացվում են միայն պակասող փաստաթղթերը (բացառությամբ
դիմումատուի անձը հաստատող փաստաթղթի, որը ներկայացվում է՝ անկախ որևէ հանգամանքից):

14. Սույն կարգի 10-րդ կետի 2-րդ ենթակետում նշված դեպքում տարածքային կենտրոնը վճարում է նպաստը:
15. Մայրության նպաստը վճարվում է անկանխիկ եղանակով:
(15-րդ կետը խմբ.  20.01.16 N  75-Ն)(15-րդ կետը խմբ.  20.01.16 N  75-Ն)
16. Եթե մայրության նպաստը նշանակելու մասին դիմումը ներկայացրել է այլ անձ, ապա մայրության նպաստը

վճարվում է շահառուի բանկային հաշվին փոխանցելու եղանակով՝ բացառությամբ այն դեպքի, երբ դիմումին կից
ներկայացվել է մայրության նպաստը դիմումատուին վճարելու վերաբերյալ նոտարական կարգով վավերացված
լիազորագիր: Շահառուի տված՝ նպաստը դիմողին վճարելու վերաբերյալ նոտարի վավերացրած կամ դրան
հավասարեցված լիազորագիր ներկայացնելու դեպքում նպաստը վճարվում է լիազորված անձի բանկային հաշվին
փոխանցվելու միջոցով:

(16-րդ կետը փոփ. ,  լրաց.  20.01.16 N  75-Ն)(16-րդ կետը փոփ. ,  լրաց.  20.01.16 N  75-Ն)
17. Մայրության նպաստն անկանխիկ եղանակով վճարելը՝ Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և

սոցիալական հարցերի նախարարության հետ մայրության նպաստն անկանխիկ եղանակով վճարելու ծառայությունների
մատուցման մասին պայմանագիր կնքած բանկում բացված շահառուի կամ նրա լիազորած անձի բանկային հաշվին
գումարը փոխանցելն է:

(17-րդ կետը լրաց.  20.01.16 N  75-Ն)(17-րդ կետը լրաց.  20.01.16 N  75-Ն)
18. (կետն ուժը կորցրել է  20.01.16 N  75-Ն)(կետն ուժը կորցրել է  20.01.16 N  75-Ն)
19. Չաշխատող անձին մայրության նպաստ նշանակելու օրվան հաջորդող 12 ամսվա ընթացքում նպաստի

չվճարման դեպքում նպաստ ստանալու իրավունքը դադարում է:
(19-րդ կետը փոփ.  23.06.17 N  727-Ն)(19-րդ կետը փոփ.  23.06.17 N  727-Ն)
20. Սույն կարգի 10-րդ կետի 2-րդ ենթակետով սահմանված կարգով նշանակված, սակայն շահառուի մահվան

պատճառով չվճարված նպաստի գումարը ենթակա է ժառանգման:
(հավելվածը փոփ. ,  խմբ. ,  լրաց.  20.01.16 N  75-Ն,  փոփ.  08.12.16 N  1250-Ն,  խմբ. ,  լրաց. ,  փոփ.(հավելվածը փոփ. ,  խմբ. ,  լրաց.  20.01.16 N  75-Ն,  փոփ.  08.12.16 N  1250-Ն,  խմբ. ,  լրաց. ,  փոփ.

23.06.17 N  727-Ն)23.06.17 N  727-Ն)
 

Հայաստանի ՀանրապետությանՀայաստանի Հանրապետության
կառավարության աշ խատակազմիկառավարության աշ խատակազմի

ղեկավար-նախարարղեկավար-նախարար
Դ.  ՀարությունյանԴ.  Հարությունյան
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Հա վել վա ծ N  2Հա վել վա ծ N  2

ՀՀ կա ռա վա րությա ն 2015 թվա կա նիՀՀ կա ռա վա րությա ն 2015 թվա կա նի

հոկտ եմբ երի 8-ի N  1179-Ն որոշմա նհոկտ եմբ երի 8-ի N  1179-Ն որոշմա ն

 

Oրինա կել ի ձևOրինա կել ի ձև

մա յրությա ն նպ ա ստ ն ա նկա նխիկ մա յրությա ն նպ ա ստ ն ա նկա նխիկ 

եղա նա կով եղա նա կով վճա րել ու ծա ռա յություններիվճա րել ու ծա ռա յությունների

մամա տ ուցմա ն տ ուցմա ն մա սին պ ա յմա նա գրիմա սին պ ա յմա նա գրի

 
Պ Ա Յ Մ Ա Ն Ա Գ Ի ՐՊ Ա Յ Մ Ա Ն Ա Գ Ի Ր

 
 ՄԱՅՐՈՒ Թ ՅԱՆ ՆՊԱՍՏ Ն ԱՆԿԱՆԽԻԿ ԵՂԱՆԱԿՈՎ  Վ ՃԱՐԵԼՈՒ  ԾԱՌԱՅՈՒ Թ ՅՈՒ ՆՆԵՐԻ ՄԱՅՐՈՒ Թ ՅԱՆ ՆՊԱՍՏ Ն ԱՆԿԱՆԽԻԿ ԵՂԱՆԱԿՈՎ  Վ ՃԱՐԵԼՈՒ  ԾԱՌԱՅՈՒ Թ ՅՈՒ ՆՆԵՐԻ

ՄԱՏ ՈՒ ՑՄԱՆ ՄԱՍԻՆՄԱՏ ՈՒ ՑՄԱՆ ՄԱՍԻՆ
 

Քաղ. Երևան ____ _____________ 20  թ..

 
Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությունը (այսուհետ` լիազոր

մարմին), ի դեմս Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարար
___________________ -ի, ով գործում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2002 թվականի նոյեմբերի 14-ի
N 1821-Ն որոշմամբ հաստատված` Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի
նախարարության կանոնադրության հիման վրա, և __________________ ընկերությունը` ի դեմս _________________-ի,
ով գործում է իր կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ` բանկ) կնքեցին սույն պայմանագիրը հետևյալի մասին.

 
 I .  ՊԱՅՄԱՆԱԳՐՈՒ Մ ԿԻՐԱՌՎ ՈՂ ՀԱՍԿԱՑՈՒ Թ ՅՈՒ ՆՆԵՐԸ I.  ՊԱՅՄԱՆԱԳՐՈՒ Մ ԿԻՐԱՌՎ ՈՂ ՀԱՍԿԱՑՈՒ Թ ՅՈՒ ՆՆԵՐԸ

 
 1. Սույն պայմանագրում կիրառվող հասկացություններն են՝
1) նպաստ`նպաստ`  «Պետական նպաստների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի (այսուհետ՝ օրենք) 23.1-ին

հոդվածի 1-ին մասի 3-րդ կետով սահմանված մայրության նպաստ.
2) շ ահառու՝շ ահառու՝  օրենքի 23.1-ին հոդվածի 1-ին մասի 3-րդ կետում նշված չաշխատող կին, ում նշանակվում և վճարվում

է մայրության նպաստը:
 

II.  ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ ԵՎ  ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐII.  ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ ԵՎ  ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ
 
2. Սույն պայմանագրով բանկը պարտավորվում է`
1) լիազոր մարմնից ընդունել և շահառուի բանկային հաշվում մուտքագրել նպաստի գումարը` ըստ լիազոր մարմնի

ներկայացրած` սույն պայմանագրի հավելվածով սահմանված տեղեկատվության (այսուհետ` վճարման ցուցակ).
2) շահառուի վերաբերյալ լիազոր մարմնի տրամադրած տվյալների հիման վրա շահառուի անվամբ անվճար բացել

բանկային հաշիվ և այդ հաշվում մուտքագրել նպաստի գումարը: Ընդ որում, կողմերն անվերապահորեն ընդունում են, որ
շահառուն ավանդատուի (հաշվետիրոջ) իրավունքներ է ձեռք բերում Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական
օրենսգրքի հիման վրա՝ շահառուի անվամբ բանկային հաշիվ բացելու համար անհրաժեշտ տվյալները և վճարման
ենթակա գումարն ստանալու օրվան հաջորդող օրվանից հետո բանկին այդ իրավունքների վրա հիմնված առաջին իսկ
պահանջը բանկ ներկայացնելու դեպքում՝ պահանջ ներկայացնելու ժամանակ, եթե լիազոր մարմնի ներկայացրած
տվյալները համապատասխանում են շահառուի ներկայացրած տվյալներին:

(2-րդ կետը փոփ.  20.01.16 N  75-Ն)(2-րդ կետը փոփ.  20.01.16 N  75-Ն)
3. Սույն պայմանագրի կատարման համար անհրաժեշտ տեղեկատվությունը փոխանակվում է, լիազոր մարմնի

կողմից պահանջագրերը ներկայացվում են էլեկտրոնային եղանակով` Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական
բանկի կողմից սահմանված վճարային հաղորդագրության տեսակների միջոցով:

4. Պայմանագրի կատարման համար անհրաժեշտ տեղեկատվությունը փոխանակվում է փոխհամաձայնեցված
կարգով և ժամկետներում:

http://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=114486 5/8



5. Շահառուի բանկային հաշվում մուտքագրված նպաստի գումարները տնօրինելու հետ կապված
հարաբերությունները կարգավորվում են դիմողի և բանկի միջև կնքված բանկային հաշվի մասին պայմանագրով:

 
III.  ԿՈՂՄԵՐԻ ԻՐԱՎ ՈՒ ՆՔՆԵՐԸ ԵՎ  ՊԱՐՏ ԱԿԱՆՈՒ Թ ՅՈՒ ՆՆԵՐԸIII.  ԿՈՂՄԵՐԻ ԻՐԱՎ ՈՒ ՆՔՆԵՐԸ ԵՎ  ՊԱՐՏ ԱԿԱՆՈՒ Թ ՅՈՒ ՆՆԵՐԸ

 
6. Կողմերն իրավունք ունեն՝
1) սույն պայմանագրով սահմանված կարգով դադարեցնելու պայմանագրի գործողությունը.
2) օրենքով սահմանված կարգով բողոքարկելու մյուս կողմի գործողությունները և (կամ) անգործությունը.
3) իրականացնելու օրենքներով, այլ իրավական ակտերով, սույն պայմանագրով նախատեսված այլ իրավունքներ:
7. Բանկը պարտավոր է`
1) նպաստի գումարը, համաձայն վճարման ցուցակի, դիմողի բանկային հաշվում մուտքագրել ոչ ուշ, քան

դրամական միջոցների ընդունման օրվան հաջորդող բանկային օրվա ընթացքում, եթե ավելի կարճ ժամկետներ
նախատեսված չեն օրենքով կամ այլ նորմատիվ իրավական ակտերով, իսկ սույն պայմանագրի 2-րդ կետի 2-րդ
ենթակետում նշված դեպքում՝ ոչ ուշ, քան այդ դրամական միջոցների ընդունման օրվան հաջորդող օրվանից հետո սույն
պայմանագրի 2-րդ կետի 2-րդ ենթակետում նշված պահանջը շահառուի կողմից բանկ ներկայացվելը.

2) լիազոր մարմնի պահանջագրի հիման վրա դիմողի բանկային հաշվից Հայաստանի Հանրապետության պետական
բյուջե փոխանցել ավելի վճարված նպաստի գումարները` լիազոր մարմնին տեղեկացնելով Հայաստանի
Հանրապետության պետական բյուջե փոխանցված գումարի (իսկ դիմողի բանկային հաշվում բավարար միջոցների
բացակայության դեպքում` նաև փոխանցման ենթակա, սակայն չփոխանցված գումարի) մասին` համապատասխան
պահանջագիրը ներկայացնելու օրվան հաջորդող աշխատանքային օրվանից ոչ ուշ: Բանկը պատասխանատվություն չի
կրում սխալ վճարված գումարների համար, եթե դրանք հաշվից ելքագրվել են մինչև պահանջագիրն ստանալու օրվան
հաջորդող աշխատանքային օրը.

3) լիազոր մարմնին տրամադրել այն անձանց տվյալները, ովքեր շահառուի անվամբ բանկային հաշիվ բացելու
համար անհրաժեշտ տվյալները և վճարման ենթակա գումարն ստանալու օրվան հաջորդող 12 ամսվա ընթացքում բանկ
չեն ներկայացրել սույն պայմանագրի 2-րդ կետի 2-րդ ենթակետում նշված պահանջը:

(7-րդ կետը փոփ.  20.01.16 N  75-Ն)(7-րդ կետը փոփ.  20.01.16 N  75-Ն)
8. Լիազոր մարմինը պարտավոր է`
1) տվյալ ամսվա վճարման ցուցակը կամ բանկային հաշիվ բացելու համար անհրաժեշտ տվյալները բանկին

տրամադրելու օրվան հաջորդող բանկային օրվանից ոչ ուշ բանկի հաշվին փոխանցել վճարման ենթակա ամբողջ
գումարը.

2) օրենքով սահմանված կարգով ապահովել սույն պայմանագրի շրջանակներում իրեն հայտնի դարձած` բանկային
գաղտնիք կազմող տեղեկատվության գաղտնիությունը.

3) սույն պայմանագրով սահմանված դեպքերում բանկ ներկայացնել սահմանված ձևով պահանջագիր.
4) բանկի հետ փոխհամաձայնեցված կարգով շահառուի անվամբ բանկային հաշիվ բացելու համար անհրաժեշտ

տեղեկատվությունը ներկայացնել բանկ:
(8-րդ կետը փոփ.  20.01.16 N  75-Ն)(8-րդ կետը փոփ.  20.01.16 N  75-Ն)
 

IV.  ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԳԻՆԸIV.  ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԳԻՆԸ
 
9. Սույն պայմանագրում նշված ծառայությունները (այդ թվում՝ լիազոր մարմնի տրամադրած տվյալների հիման

վրա ծնողի կամ նրա լիազորած անձի անվամբ բանկային հաշիվ բացելը և սպասարկելը) բանկը մատուցում է անվճար:
(9-րդ կետը փոփ.  20.01.16 N  75-Ն)(9-րդ կետը փոփ.  20.01.16 N  75-Ն)
 

V.  Վ ԵՃԵՐԻ ԼՈՒ ԾՄԱՆ ԿԱՐԳԸV.  Վ ԵՃԵՐԻ ԼՈՒ ԾՄԱՆ ԿԱՐԳԸ
 
10. Սույն պայմանագրի կապակցությամբ վեճեր ու տարաձայնություններ առաջանալու դեպքում դրանք լուծվում են

տասնհինգ օրվա ընթացքում` բանակցությունների միջոցով, իսկ բանակցությունների միջոցով համաձայնություն ձեռք
չբերվելու դեպքում` Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով:

11. Վեճերի ու տարաձայնությունների վերաբերյալ բանակցությունների կամ դատական գործընթացների
ժամանակահատվածում կողմերը պարտավոր են գործել սույն պայմանագրի համաձայն:

 
 VI.  ԵԶՐԱՓ ԱԿԻՉ  ԴՐՈՒ ՅԹ ՆԵՐ VI.  ԵԶՐԱՓ ԱԿԻՉ  ԴՐՈՒ ՅԹ ՆԵՐ

 
 12. Սույն պայմանագրում փոփոխություններ և լրացումներ կատարվում են կողմերի փոխադարձ

համաձայնությամբ և Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով` լրացուցիչ
համաձայնագրեր կնքելու միջոցով, որոնք կկազմեն սույն պայմանագրի անբաժանելի մասը:

13. Սույն պայմանագիրը կազմված է հավասարազոր իրավաբանական ուժ ունեցող երկու օրինակից։ Յուրաքանչյուր
կողմին տրվում է պայմանագրի մեկ օրինակ։
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14. Սույն պայմանագիրը լուծվում է կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ կամ պայմանագրի կատարումից
միակողմանի հրաժարվելու դեպքում: Պայմանագիրը լուծելու վերաբերյալ առաջարկությունը մի կողմը մյուս կողմին
ներկայացնում է պայմանագրի լուծման նախատեսվող ժամկետից առնվազն երկու ամիս առաջ:

15. Սույն պայմանագիրը լուծվում է պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունները ոչ պատշաճ կատարելու
հետևանքով պատճառված վնասները լրիվ հատուցելու պայմանով:

16. Սույն պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում և կողմերի համար պարտադիր է դառնում կնքելու պահից և գործում է
անորոշ ժամկետով:

17. Սույն պայմանագրով սահմանված լիազոր մարմնի տրամադրած տվյալների հիման վրա շահառուի անվամբ
անվճար բանկային հաշիվ բացելուն, սպասարկելուն վերաբերող և դրանց հետ կապված` սույն պայմանագրով
սահմանված մյուս կարգավորումները կիրարկվում են (ուժի մեջ են մտնում) կողմերի միջև լրացուցիչ համաձայնագիր
կնքվելուց հետո համաձայնագրում նշված ժամկետից:

(17-րդ կետը փոփ.  20.01.16 N  75-Ն)(17-րդ կետը փոփ.  20.01.16 N  75-Ն)
 

VII.  ԿՈՂՄԵՐԻ ԳՏ ՆՎ ԵԼՈՒ  Վ ԱՅՐԵՐԸ,  ԲԱՆԿԱՅԻՆ Վ ԱՎ ԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎVII.  ԿՈՂՄԵՐԻ ԳՏ ՆՎ ԵԼՈՒ  Վ ԱՅՐԵՐԸ,  ԲԱՆԿԱՅԻՆ Վ ԱՎ ԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ
ՍՏ ՈՐԱԳՐՈՒ Թ ՅՈՒ ՆՆԵՐԸՍՏ ՈՐԱԳՐՈՒ Թ ՅՈՒ ՆՆԵՐԸ

 

Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և
սոցիալական հարցերի նախարարություն

 
_____________________________________
_____________________________________

Գտնվելու վայրը՝ ՀՀ, քաղ. Երևան, Կառավարական N 3
շենք

 
Գտնվելու վայրը՝ ________________________
_____________________________________

Հեռ. _____________________
 
Հեռ. _____________________

Էլ. փոստ _____________________
 
Էլ. փոստ _____________________

  
ՀՎՀՀ _____________________

Նախարար ___________________
  (անունը, ազգանունը)

 __________________________________________
(համապատասխան լիազորություններով օժտված անձի

պաշտոնը, անունը, ազգանունը)

----------------------------------------
(ստորագրությունը

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

(ստորագրությունը

(հավելվածը փոփ.  20.01.16 N  75-Ն)(հավելվածը փոփ.  20.01.16 N  75-Ն)  
 

Հայաստանի ՀանրապետությանՀայաստանի Հանրապետության
կառավարության աշ խատակազմիկառավարության աշ խատակազմի

ղեկավար-նախարարղեկավար-նախարար
Դ.  ՀարությունյանԴ.  Հարությունյան

 

Հա վել վա ծ Հա վել վա ծ 

մա յրությա ն նպ ա ստ ն ա նկա նխիկ մա յրությա ն նպ ա ստ ն ա նկա նխիկ 

եղա նա կով եղա նա կով վճա րել ու ծա ռա յություններիվճա րել ու ծա ռա յությունների

մա տ ուցմա ն մա տ ուցմա ն մա սին պ ա յմա նա գրիմա սին պ ա յմա նա գրի

 
 Ց Ա Ն Կ Ց Ա Ն Կ

 
Վ ՃԱՐՄԱՆ ՑՈՒ ՑԱԿՈՒ Մ ՆԵՐԱՌՎ ՈՂ Տ Վ ՅԱԼՆԵՐԻՎ ՃԱՐՄԱՆ ՑՈՒ ՑԱԿՈՒ Մ ՆԵՐԱՌՎ ՈՂ Տ Վ ՅԱԼՆԵՐԻ
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1. Բանկի անվանումը
2. Շահառուի կամ նրա լիազորած անձի անունը, ազգանունը (հայրանունը), անձը հաստատող փաստաթղթի սերիան

և համարը, հանրային ծառայությունների համարանիշը կամ հանրային ծառայությունների համարանիշ չստանալու
մասին տեղեկանքի համարը

(2-րդ կետը լրաց.  20.01.16 N  75-Ն)(2-րդ կետը լրաց.  20.01.16 N  75-Ն)  
3. Շահառուի կամ նրա լիազորած անձի բանկային հաշվի համարը (միայն այն դեպքում, երբ մայրության նպաստը

վճարվում է մայրության նպաստն անկանխիկ եղանակով վճարելու ծառայությունների մատուցման մասին պայմանագրի
2-րդ կետի 1-ին ենթակետի հիման վրա)

(3-րդ կետը լրաց.  20.01.16 N  75-Ն)(3-րդ կետը լրաց.  20.01.16 N  75-Ն)  
4. Վճարման ենթակա նպաստի գումարի չափը
(հավելվածը լրաց.  20.01.16 N  75-Ն)(հավելվածը լրաց.  20.01.16 N  75-Ն)  
 

Հա վել վա ծ N  3Հա վել վա ծ N  3

ՀՀ կա ռա վա րությա ն 2015 թվա կա նիՀՀ կա ռա վա րությա ն 2015 թվա կա նի

հոկտ եմբ երի 8-ի N  1179-Ն որոշմա նհոկտ եմբ երի 8-ի N  1179-Ն որոշմա ն

(հավելվածն ուժը կորցրել է  20.01.16 N  75-Ն)(հավելվածն ուժը կորցրել է  20.01.16 N  75-Ն)  
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