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ՀՀ կառավարության աշխատակազմի ղեկավար 

պարոն Դ. Սարգսյանին 

 

Հարգելի պարոն Սարգսյան 

Ի կատարումն ՀՀ վարչապետի 04.05.2008թ. N 225-Ա որոշման` Ձեզ եմ 

ուղարկում ՀՀ վերահսկիչ պալատի խորհրդի 2011 թվականի դեկտեմբերի 23-ի <<ՀՀ 

աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության սոցիալական 

ապահովության պետական ծառայության կողմից բանկերի միջոցով 

կենսաթոշակների վճարման գործընթացի նկատմամբ իրականացված 

վերահսկողության արդյունքների վերաբերյալ ընթացիկ հաշվետվությունը 

հաստատելու մասին>> թիվ 33/1 որոշումը, ինչպես նաև հաշվետվությամբ 

ներկայացված առաջարկությունների վերաբերյալ տեղեկանքը: 

Առդիր` 10 էջ: 

 
Հարգանքներով՝                                                      Ա. Գրիգորյան 

 
 
 
 
 
 
 
Կատ.` կենսաթոշակային ապահովության  վարչություն 
010  52 04 48 
 
 
 
 



Տեղեկանք 
 

ՀՀ վերահսկիչ պալատի խորհրդի 2011 թվականի դեկտեմբերի 23-ի թիվ 33/1 
որոշմամբ հաստատված` ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի 

նախարարության սոցիալական ապահովության պետական ծառայության կողմից 
բանկերի միջոցով կենսաթոշակների վճարման գործընթացի նկատմամբ 
իրականացված վերահսկողության արդյունքների վերաբերյալ ընթացիկ 

հաշվետվությամբ ներկայացված առաջարկությունների վերաբերյալ 
 
 
ՀՀ ԱՍՀՆ սոցիալական ապահովության պետական ծառայության և  

կենսաթոշակների անկանխիկ վճարման ծառայություններ մատուցող առևտրային 
բանկերի հետ կնքված համաձայնագրերով սահմանվել է կողմերի միջև 
կենսաթոշակների անկանխիկ վճարումն ապահովող անհրաժեշտ 
տեղեկատվության փոխանակության կարգը, որի համաձայն հստակեցվել են 
կենսաթոշակների վճարման էլեկտրոնային ցուցակների ձևաչափերը, ամրագրվել 
են դրանց տրամադրման կարգը, ժամկետները և սահմանվել են գործընթացը 
կանոնակարգող այլ պայմաններ:  

Պետական կենսաթոշակային համակարգում առկա խնդիրներին լուծումներ 
տալու նպատակով՝ Ծառայության կողմից ձեռնարկվել են պետական 
կենսաթոշակային ապահովության oրենսդրության կիրառման օրինականությունն 
ապահովելու, պետական կենսաթոշակային համակարգի տվյալների շտեմարան 
ներառված անհատական տվյալները ճշգրտելու և ամբողջացնելու, ինչպես նաև 
կենսաթոշակային համակարգի զարգացմանն ուղղված առաջնահերթ համալիր 
միջոցառումներ: Արդյունքում՝ տեղեկատվական տարբեր համակարգերի 
շտեմարանների հետ իրականացված անհրաժեշտ համադրումների, 
վերլուծությունների, ինքնաշխատ եղանակով կատարված անհրաժեշտ 
ճշգրտումների հիման վրա, ներկայումս բացառվում է չճանաչված (ոչ իդենտիֆիկ), 
ինչպես նաև չնույնականացված այլ տվյալներով անձանց առկայությունը 
կենսաթոշակների վճարման ցուցակներում: 

Միաժամանակ, բանկերի միջոցով կենսաթոշակների վճարման գործընթացի 
նկատմամբ իրականացվող հսկողության արդյունավետությունը բարձրացնելու 
նպատակով` ՀՀ կառավարություն է ներկայացվել «Հայաuտանի Հանրապետության 
կառավարության 2011 թվականի մայիսի 11-ի N 670-Ն որոշման մեջ 
փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության կառավարության որոշման նախագիծը (նախագիծը 
հավանության է արժանացել մշտապես գործող նախարարական սոցիալական 
կոմիտեի նիստում), որի համաձայն կենսաթոշակների վճարման ցուցակները 
բանկերին են տրամադրվելու գանձապետարանի միջոցով: 

Վերոնշյալ որոշումն ընդունվելուց հետո համապատասխան 
փոփոխություններ կկատարվեն բանկերի հետ կնքված պայմանագրերում և 
համաձայնագրերում: 

Ծառայության պետի համապատասխան հրամանով հաստատվել է 
Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի 
նախարարության սոցիալական ապահովության պետական ծառայության կողմից 
կենսաթոշակ վճարելու ընթացակարգը, որի համաձայն կարգավորվել է 
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կենսաթոշակների և սոցիալական ապահովության այլ ծրագրերով նախատեսված 
դրամական վճարների գումարների վճարման ամբողջական գործընթացը, այդ 
թվում՝ նկարագրվել են անկանխիկ եղանակով վճարվող կենսաթոշակների 
վճարման գործընթացի կազմակերպման առանձնահատկությունները, 
կենսաթոշակի գումարի ֆինանսավորման և վճարման ընթացակարգերը: 
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Ձեր 23.01.2013թ. N 02/23.16/795-13 

 
 

 ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 

ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՂԵԿԱՎԱՐ 

ՊԱՐՈՆ Դ. ՍԱՐԳՍՅԱՆԻՆ 

Հարգելի պարոն Սարգսյան 

 
Ի կատարումն ՀՀ վարչապետի հանձնարարականի՝ Ձեզ եմ ուղարկում ՀՀ վերահսկիչ 

պալատի 2011 թվականի դեկտեմբերի 23-ի թիվ 33/1 որոշմամբ հաստատված՝ ՀՀ 

աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության սոցիալական ապահովության 

պետական ծառայության կողմից բանկերի միջոցով կենսաթոշակների վճարման 

գործընթացի նկատմամբ իրականացված վերահսկողության արդյունքների վերաբերյալ 

ընթացիկ հաշվետվությունում ամրագրված՝ հայտնաբերված խախտումների վերացման 

ուղղությամբ իրականացված միջոցառումների կատարման արդյունքների վերաբերյալ 

տեղեկանքը: 

Առդիր՝ 3 թերթ: 

 
 
 

Հարգանքով՝                                     Ա. Աբրահամյան 
 
 
Կատ. Սմբատ Սաիյան 
Հեռ. 010 511 401 



ՏԵՂԵԿԱՆՔ 

ՀՀ վերահսկիչ պալատի 2011 թվականի դեկտեմբերի 23-ի թիվ 33/1 որոշմամբ 
հաստատված՝ ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության սոցիալական 

ապահովության պետական ծառայության կողմից բանկերի միջոցով կենսաթոշակների 
վճարման գործընթացի նկատմամբ իրականացված վերահսկողության արդյունքների 

վերաբերյալ ընթացիկ հաշվետվությունում ամրագրված՝ հայտնաբերված խախտումների 
վերացման ուղղությամբ իրականացված միջոցառումների կատարման վերջնական 

արդյունքների վերաբերյալ 

 

Կենսաթոշակները անկանխիկ եղանակով (բանկերի միջոցով) վճարելու 

ընթացակարգերը սահմանված են «Պետական կենսաթոշակների մասին» ՀՀ օրենքով և ՀՀ 

կառավարության 2011 թվականի մայիսի 5-ի N 670-Ն որոշմամբ: 

ՀՀ կառավարության 2011 թվականի մայիսի 5-ի N 670-Ն որոշմամբ, ի կատարումն 

«Պետական կենսաթոշակների մասին» ՀՀ օրենքի, սահմանված են կենսաթոշակ վճարելու 

կարգը, ինչպես նաև լիազոր մարմնի և բանկի միջև կնքվող` կենսաթոշակների վճարման 

ծառայությունների մատուցման պայմանագրի օրինակելի ձևը: 

ՀՀ կառավարության որոշմամբ հաստատված օրինակելի պայմանագրի հիման վրա 

առանձին պայմանագրեր են կնքված 16 բանկերի հետ, ինչպես նաև, ի կատարումն 

պայմանագրի 2.2-րդ կետի, բանկերի հետ կնքված համաձայնագրերով կարգավորված են 

բանկի և ծառայության միջև տեղեկատվության փոխանակության ընթացակարգերը, այդ 

թվում՝ բանկային  հաշիվ բացած կենսաթոշակառուի տվյալների համադրումը (ճշտումը), 

բանկի կողմից «Պետական կենսաթոշակների մասին» ՀՀ օրենքով սահմանված կարգով 

տարեկան մեկ բանկ ներկայանալու (չներկայանալու) մասին տեղեկատվության 

տրամադրումը Ծառայությանը,  յուրաքանչյուր ամսվա կենսաթոշակի վճարման 

ցուցակների փոխանցումը բանկին և այլն: 

Համաձայն փոխհամաձայնեցված կարգի՝ բանկի և ծառայության միջև 

տեղեկատվության փոխանակությունը իրականացվում է ինքնաշխատ եղանակով՝ CBANet 

համակարգի միջոցով: Այս հանգամանքը հնարավորություն է տալիս պահպանել 

փոխանակվող տեղեկատվությունը սկզբնական վիճակով՝ բացառելով որևէ փոփոխություն 

կատարելու հնարավորությունը փոխանակված ֆայլերում: 

Միաժամանակ, ՀՀ կառավարության 2011 թվականի մայիսի 5-ի N 670-Ն որոշման մեջ 

ՀՀ կառավարության 2012 թվականի փետրվարի 2-ի N 184-Ն որոշմամբ կատարված 

փոփոխությունների համաձայն՝ նախատեսվում է անկանխիկ եղանակով կենսաթոշակի 



վճարումն իրականացնել (կենսաթոշակը կենսաթոշակառուի բանկային հաշվին 

փոխանցել) գանձապետական համակարգի միջոցով: 

Սահմանված (կիրարկվող) ընթացակարգերի շրջանակներում էապես բարձրացել են 

գործընթացի թափանցիկությունը և վերահսկելիությունը, ինչպես նաև՝ նվազագույնի է 

հասցվել ոչ հասցեական վճարումների հնարավորությունները:  

Մասնավորապես, տեղեկատվության փոխանակության գործող կառուցակարգերի 

շրջանակներում կենսաթոշակն անկանխիկ եղանակով վճարվում է բացառապես այն 

դեպքում, երբ բանկի տրամադրության տակ գտնվող և կենսաթոշակառուների հաշվառման 

տեղեկատվական համակարգում առկա՝ կենսաթոշակառուի վերաբերյալ տվյալները 

նույնական են՝ բացառելով չնույնականացվող տվյալներով կենսաթոշակառուներին 

կենսաթոշակ վճարելը (անհամապատասխանությունների առկայության դեպքում 

կենսաթոշակը վճարվում է դրանք վերացվելուց հետո): 

Գործող ընթացակարգի շրջանակներում լուծվել է նաև չվճարված կենսաթոշակի 

գումարները ՀՀ պետական բյուջե ետ վերադարձնելու խնդիրը՝ հաշվի առնելով այն 

հանգամանքը, որ կենսաթոշակն անկախիկ եղանակով համարվում է վճարված 

կենսաթոշակառուի բանկային հաշվին փոխանցվելու դեպքում, իսկ պայմանագրի 

համաձայն՝ բանկին փոխանցված գումարները կենսաթոշակառուի բանկային հաշվին են 

մուտքագրվում բանկի կողմից դրանք ընդունելու օրվան հաջորդող բանկային օրվա 

ընթացքում: 

Մասնավորապես, «Պետական կենսաթոշակների մասին» ՀՀ օրենքի և ՀՀ 

կառավարության 2011 թվականի մայիսի 5-ի N 670-Ն որոշման համաձայն՝ սխալ (ավել) 

վճարված կենսաթոշակի գումար է համարվում կենսաթոշակառուի մահվան ամսվան 

հաջորդող ամիսների համար վճարված կենսաթոշակների գումարները, որոնք ենթակա են 

վերադարձման Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջե՝ ծառայության կողմից 

համապատասխան պահանջագիր ներկայացնելու օրվան հաջորդող աշխատանքային 

օրվանից ոչ ուշ: Ընդ որում, պետական կենսաթոշակային ապահովության համակարգի 

«Էլեկտրոնային կենսաթոշակ» տվյալների շտեմարանի շրջանակներում 

կենսաթոշակառուի մահվան ամսվան հաջորդող ամիսների համար կենսաթոշակի գումար 

վճարված լինելը ճշտվում է նաև ինքնաշխատ եղանակով (մահվան ամսաթիվը տվյալների 

շտեմարան մուտքագրելիս): 



Հարկ է նաև նկատի ունենալ, որ սկսած 2012 թվականի հունիսի 1-ից կենսաթոշակի 

անկանխիկ վճարման՝ ՀՀ կառավարության 2011 թվականի մայիսի 5-ի N 670-Ն որոշմամբ 

սահմանված ընթացակարգերը կիրառվում են նաև զինվորական կենսաթոշակների 

վճարման գործընթացում: 

Միաժամանակ, անկանխիկ եղանակով կենսաթոշակը վճարելու գործընթացի 

արդյունավետությունը բարձրացնելու, պատահական և միտումնավոր սխալների 

հավանականությունը նվազեցնելու ուղղությամբ իրականացվող աշխատանքները կրելու 

են շարունակական բնույթ: 

Մասնավորապես, առաջիկայում, պետական կենսաթոշակային ապահովության 

համակարգի «Էլեկտրոնային կենսաթոշակ» տվյալների շտեմարանի շրջանակներում 

նախատեսվում է էլ ավելի կատարելագործել գործընթացը, մասնավորապես, տարածքային 

բաժնի կողմից շտեմարան մուտքագրվող՝ կենսաթոշակառուի բանկային հաշվի համարը 

ճշտել առցանց եղանակով: 

Միաժամանակ, նախատեսվել էր 2012 թվականին ներդնել սահմանային 

էլեկտրոնային կառավարման տեղեկատվական (ՍԷԿՏ) համակարգից ինքնաշխատ 

եղանակով տվյալներ ստանալու ենթահամակարգ, որը հնարավորություն կտար 

կենսաթոշակն անկանխիկ եղանակով վճարելու գործընթացում կիրառել նաև 

կենսաթոշակառուի կողմից սահմանահատում իրականացնելու վերաբերյալ 

տեղեկատվությունը՝ էլ ավելի բարձրացնելով պետական վերահսկողության 

արդյունավետությունը: 

Հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ արդեն իսկ ընթացքի մեջ էին ՀՀ 

կառավարության հանձնարարությամբ ՍԷԿՏ համակարգում համապատասխան 

փոփոխությունների իրականացումը՝ ՍԷԿՏ համակարգից ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական 

հարցերի նախարարությանը ինքնաշխատ եղանակով տվյալներ տրամադրելու 

ենթահամակարգի ներդրումը նախատեսվում է իրականացնել 2013 թվականին: 
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