
 
 

Հավելված 6  
Հաստատված է  

 Հայաստանի Հանրապետության 
 կենտրոնական բանկի խորհրդի  

2013 թվականի հունիսի 7-ի թիվ 142-Ն որոշմամբ 
 

Կ Ա Ր Գ 
 

ՊԵՏԱԿԱՆ ՊԱՐՏԱՏՈՄՍԵՐՈՎ ԳՈՐԾԱՌՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ ԿԻՐԱՌՎՈՂ 
ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ՆՎԱԶԱԳՈՒՅՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԻ 

 ՄԱՍԻՆ  
 

1. Սույն կարգը սահմանում է այն վավերապայմանները, որոնք պարտադիր պետք 
է առկա լինեն պետական պարտատոմսերով գործառնություններ իրականացնելու 
համար հիմք հանդիսացող փաստաթղթերում: 
2. Պետական պարտատոմսերով գործառնությունների կատարման համար հիմք 
հանդիսացող   փաստաթղթերը   պետք է պարունակեն սույն կարգի հավելված 1-ում 
սահմանված վավերապայմանները: 
3. Սույն կարգի Հավելված 1-ում առանձին փաստաթղթերի համար սահմանված 
վավերապայմանների առկայությունը տվյալ փաստաթղթում պարտադիր է, և այդ 
վավերապայմանը ենթակա է պարտադիր լրացման՝ սույն կարգի Հավելված 1-ում 
ներկայացված աղյուսակի «լրացման կարգը» սյունակում «պարտադիր» նշված լինելու 
դեպքում և ենթակա չէ պարտադիր լրացման՝ «լրացման կարգը» սյունակում «ոչ 
պարտադիր» նշված լինելու դեպքում: Էլեկտրոնային հաղորդագրությունների 
ֆորմատներում ոչ պարտադիր լրացման ենթակա վավերապայմանները կարող են 
բացակայել: 
4. Պետական պարտատոմսերով գործառնությունների կատարման համար հիմք 
հանդիսացող փաստաթղթերը, բացի սույն կարգով սահմանված 
վավերապայմաններից, կարող են անհրաժեշտության դեպքում պարունակել նաև 
ենթապահառուի (պահառուի) կողմից սահմանված այլ վավերապայմաններ: 
5. Հայաստանի Հանրապետության տարածքում պետական պարտատոմսերով 
գործառնությունների կատարման համար հիմք հանդիսացող փաստաթղթերի 
բլանկները պարտադիր պետք է լինեն հայերեն, իսկ օտար լեզվով դրանց 
թարգմանությունը կատարվում է ըստ անհրաժեշտության: 



 
 

«Պետական պարտատոմսերով գործառնություններում կիրառվող 
փաստաթղթերի նվազագույն վավերապայմանների մասին» կարգի 
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ՊԵՏԱԿԱՆ ՊԱՐՏԱՏՈՄՍԵՐՈՎ ԳՈՐԾԱՌՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ ԿԻՐԱՌՎՈՂ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ՆՎԱԶԱԳՈՒՅՆ 
ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ 

 
1. Պետական պարտատոմսերով գործառնություններում կիրառվող փաստաթղթերի նվազագույն 
վավերապայմանները 

 
Փաստաթղթի անվանումը Նվազագույն 

վավերապայմանները 
Լրացման 

կարգը 
Նշումներ 

1. Պետական պարտատոմսերի 
առաջնային տեղաբաշխման 
աճուրդի հայտ 

1) Հայտի համարը Պարտադիր  

 2) պարտատոմսերի պետական 
գրանցման համարը

պարտադիր  

 3) հայտի ներկայացման 
(ընդունման) ամսաթիվը 

պարտադիր  

 4) հայտ ներկայացնողի անվանումը պարտադիր  
 5) հայտ ներկայացնողի դեպո 

հաշվի համարը կամ կոդը  
պարտադիր Նշվում է պահառուի 

(ենթապահառուի) կողմից 
հայտ ներկայացնողին 
տրամադրված կոդը կամ 
վերջինիս ազատ 
կարգավիճակով դեպո հաշվի 
համարը 

 6) մրցակցային առաջարկության 
ծավալը թվերով 

ոչ 
պարտադիր  

տվյալ վավերապայմանը 
կարող է կրկնվել մինչև 20 

անգամ 



գանձապետական պահառուի 
հայտում տվյալ 
վավերապայմանը 
բացակայում է 

 7) մրցակցային առաջարկության 
գինը թվերով (կարճաժամկետ 
պարտատոմսերի համար) 
ա. մրցակցային առաջարկության 
եկամտաբերությունը թվերով 
(արժեկտրոնային պարտատոմսերի 
համար) 

ոչ 
պարտադիր  

տվյալ վավերապայմանը 
կարող է կրկնվել մինչև 20 

անգամ.  
այն լրացվում է սույն կետի 
6-րդ ենթակետում նշված 

վավերապայմանի լրացման 
դեպքում 

գանձապետական պահառուի 
հայտում տվյալ 
վավերապայմանը 
բացակայում է 

 
 

8) ոչ մրցակցային 
առաջարկության ծավալը

ոչ պարտադիր  

 9) հայտ ներկայացնողի 
վավերացումը 

պարտադիր  

2. Պետական պարտատոմսերի 
առուվաճառքի (գնման/վաճառքի) 
դեպո հանձնարարական 

1) դեպո հանձնարարականի 
համարը 

պարտադիր  

 2) դեպո հանձնարարականի 
ներկայացման (ընդունման) 
ամսաթիվը

պարտադիր  

 3) առաքողին սպասարկող 
ենթապահառուի անվանումը  

 ոչ 
պարտադիր 

լրացվում է պարտատոմսերի 
առաքողը ներդրող լինելու 
դեպքում 

 4) առաքողի անվանումը պարտադիր լրացվում է պարտատոմսերի 
առաքող հանդիսացողի 
(ներդրողի, առևտրային 
բանկի, ենթապահառուի) 



անվանումը կամ անուն, 
ազգանունը 

 5) առաքողի դեպո հաշվի համարը  պարտադիր լրացվում է ենթապահառուի 
(առևտրային բանկի) մոտ 
վարվող առաքողի ազատ 
կարգավիճակով դեպո հաշվի 
համարը

 6) կրեդիտագրվող դրամական 
հաշվի համարը 

պարտադիր տվյալ դաշտում նշվում է 
առաքողի դրամական հաշվի 
համարը, որի վրա պետք է 
փոխանցվեն առաքողին 
հասանելիք դրամական 
միջոցները 

 7) ստացողին սպասարկող 
ենթապահառուի անվանումը 

ոչ պարտադիր լրացվում է պարտատոմսերի 
ստացողը ներդրող լինելու 
դեպքում 

 8) ստացողի  անվանումը պարտադիր լրացվում է պարտատոմսերի 
ստացող հանդիսացողի 
(ներդրողի, առևտրային 
բանկի, ենթապահառուի) 
անվանումը կամ անուն, 
ազգանունը  

 9) ստացողի դեպո հաշվի համարը  պարտադիր լրացվում է ենթապահառուի 
(առևտրային բանկի) մոտ 
վարվող ստացողի ազատ 
կարգավիճակով դեպո հաշվի 
համարը 

 10) դեբետագրվող դրամական 
հաշվի համարը 

 պարտադիր դրամական հաշվի համարը, 
որից պետք է փոխանցվեն 
ստացողի կողմից առաքողին 
վճարվող դրամական 
միջոցները



 11) պարտատոմսերի պետական 
գրանցման համարը 

պարտադիր  

 12) պարտատոմսերի անվանական 
ծավալը թվերով  

պարտադիր  

 13) պարտատոմսերի անվանական 
ծավալը բառերով 

ոչ 
պարտադիր 

 

 14) գործարքի գումարը թվերով և 
արժույթի կոդը  

պարտադիր տվյալ դաշտում նշվում է 
պարտատոմսերի գնման 
գինը 

 15) գործարքի գումարը և արժույթը 
բառերով 

ոչ 
պարտադիր 

 

 16) նպատակը պարտադիր տվյալ դաշտում նշվում է 
“առք” կամ “վաճառք” 

 17) կատարման ամսաթիվը ոչ 
պարտադիր 

տվյալ դաշտում նշվում է 
գործարքի կատարման 
ամսաթիվը 

 18) դեպո հանձնարարական 
ներկայացնողի վավերացումը 

պարտադիր  

3. Պետական պարտատոմսերի 
ազատ առաքման դեպո 
հանձնարարական 

1) դեպո հանձնարարականի 
համարը 

պարտադիր  

 2) դեպո հանձնարարականի 
ներկայացման (ընդունման) 
ամսաթիվը 

պարտադիր  

 
 3) առաքողին սպասարկող 

ենթապահառուի անվանումը  
 ոչ պարտադիր լրացվում է պարտատոմսերի 

առաքողը ներդրող լինելու 
դեպքում 

 4) առաքողի անվանումը պարտադիր լրացվում է պարտատոմսերի 
առաքող հանդիսացողի 
(ներդրողի, առևտրային 
բանկի, ենթապահառուի) 



անվանումը կամ անուն, 
ազգանունը 

 5) առաքողի դեպո հաշվի համարը  պարտադիր լրացվում է ենթապահառուի 
(առևտրային բանկի) մոտ 
վարվող առաքողի ազատ 
կարգավիճակով դեպո հաշվի 
համարը

 6) ստացողին սպասարկող 
ենթապահառուի անվանումը 

ոչ 
պարտադիր 

լրացվում է պարտատոմսերի 
ստացողը ներդրող լինելու 
դեպքում 

 7) ստացողի  անվանումը պարտադիր լրացվում է պարտատոմսերի 
ստացող հանդիսացողի 
(ներդրողի, առևտրային 
բանկի, ենթապահառուի) 
անվանումը կամ անուն, 
ազգանունը  

 8) ստացողի դեպո հաշվի համարը  պարտադիր լրացվում է ենթապահառուի 
(առևտրային բանկի) մոտ 
վարվող ստացողի ազատ 
կարգավիճակով դեպո հաշվի 
համարը 

 9) պարտատոմսերի պետական 
գրանցման համարը 

պարտադիր  

 10) պարտատոմսերի անվանական 
ծավալը թվերով

պարտադիր  

 11) պարտատոմսերի անվանական 
ծավալը բառերով 

ոչ 
պարտադիր 

 

 12) նպատակը պարտադիր  
 13) կատարման ամսաթիվը ոչ 

պարտադիր 
տվյալ դաշտում նշվում է 
գործարքի կատարման 
ամսաթիվը 

 14) դեպո հանձնարարական պարտադիր



ներկայացնողի վավերացումը 
4. Պետական պարտատոմսերի 
գրավադրման դեպո 
հանձնարարական 

1) դեպո հանձնարարականի 
համարը 

պարտադիր  

 2) դեպո հանձնարարականի 
ներկայացման (ընդունման) 
ամսաթիվը

պարտադիր  

 3) գրավատուին սպասարկող 
ենթապահառուի անվանումը  

 ոչ 
պարտադիր 

լրացվում է պարտատոմսերի 
գրավատուն ներդրող լինելու 
դեպքում 

 4) գրավատուի անվանումը պարտադիր լրացվում է պարտատոմսերի 
գրավատու հանդիսացողի 
(ներդրողի, առևտրային 
բանկի, ենթապահառուի) 
անվանումը կամ անուն, 
ազգանունը 

 5) գրավատուի  դեպո հաշվի 
համարը  

պարտադիր լրացվում է ենթապահառուի 
(առևտրային բանկի) մոտ 
վարվող գրավատուի ազատ 
կարգավիճակով դեպո հաշվի 
համարը 

 6) կրեդիտագրվող դրամական 
հաշվի համարը 

պարտադիր լրացվում է գրավատուի 
դրամական հաշվի համարը, 
որի վրա պետք է փոխանցվի 
գրավառուի կողմից 
գրավատուին տրամադրվող 
փոխառության (վարկի) 
գումարը 

 7) գրավառուին սպասարկող 
ենթապահառուի անվանումը 

 ոչ 
պարտադիր 

լրացվում է պարտատոմսերի 
գրավառուն ներդրող լինելու 
դեպքում 

 8) գրավառուի անվանումը պարտադիր լրացվում է պարտատոմսերի



գրավառու հանդիսացողի 
(ներդրողի, առևտրային 
բանկի, ենթապահառուի) 
անվանումը կամ անուն, 
ազգանունը 

 9) գրավառուի դեպո հաշվի 
համարը 

պարտադիր լրացվում է ենթապահառուի 
(առևտրային բանկի) մոտ 
վարվող գրավառուի ազատ 
կարգավիճակով դեպո հաշվի 
համարը 

 10) դեբետագրվող  դրամական 
հաշվի համարը 

պարտադիր լրացվում է դրամական հաշվի
համարը, որից պետք է 
փոխանցվի գրավառուի 
կողմից գրավատուին 
տրամադրվող փոխառության 
(վարկի) գումարը 

 11) պարտատոմսերի պետական 
գրանցման համարը 

պարտադիր  

 12) պարտատոմսերի անվանական 
ծավալը թվերով  

պարտադիր  

 13) պարտատոմսերի անվանական 
ծավալը բառերով 

ոչ 
պարտադիր 

 

 14) գործարքի գումարը թվերով և 
արժույթի կոդը  

պարտադիր տվյալ դաշտում նշվում է 
փոխառության (վարկի) 
գումարը

 15) գործարքի գումարը և արժույթը 
բառերով 

ոչ 
պարտադիր 

 

 16) նպատակը պարտադիր  
 17) կատարման ամսաթիվը ոչ 

պարտադիր 
տվյալ դաշտում նշվում է 
գործարքի կատարման 
ամսաթիվը 

 18) դեպո հանձնարարական պարտադիր



ներկայացնողի վավերացումը 
5. Պետական պարտատոմսերի 
գրավադրման միակողմանի դեպո 
հանձնարարական 

1) դեպո հանձնարարականի 
համարը 

պարտադիր  

 2) դեպո հանձնարարականի 
ներկայացման (ընդունման) 
ամսաթիվը

պարտադիր  

 3) գրավատուին սպասարկող 
ենթապահառուի անվանումը  

 ոչ պարտադիր լրացվում է պարտատոմսերի 
գրավատուն ներդրող լինելու 
դեպքում 

 4) գրավատուի անվանումը պարտադիր լրացվում է պարտատոմսերի 
գրավատու հանդիսացողի 
(ներդրողի, առևտրային 
բանկի, ենթապահառուի) 
անվանումը կամ անուն, 
ազգանունը 

 5) գրավատուի  դեպո հաշվի 
համարը  

պարտադիր լրացվում է ենթապահառուի 
(առևտրային բանկի) մոտ 
վարվող գրավատուի ազատ 
կարգավիճակով դեպո հաշվի 
համարը 

 6) գրավառուին սպասարկող 
ենթապահառուի անվանումը 

 ոչ 
պարտադիր 

լրացվում է պարտատոմսերի 
գրավառուն ներդրող լինելու 
դեպքում 

 7) գրավառուի անվանումը պարտադիր լրացվում է պարտատոմսերի 
գրավառու հանդիսացողի 
(ներդրողի, առևտրային 
բանկի, ենթապահառուի) 
անվանումը կամ անուն, 
ազգանունը 

 8) գրավառուի դեպո հաշվի համարը պարտադիր լրացվում է ենթապահառուի 
(առևտրային բանկի) մոտ



վարվող գրավառուի ազատ 
կարգավիճակով դեպո հաշվի 
համարը 

 9) պարտատոմսերի պետական 
գրանցման համարը 

պարտադիր  

 10) պարտատոմսերի անվանական 
ծավալը թվերով

պարտադիր  

 11) պարտատոմսերի անվանական 
ծավալը բառերով 

ոչ 
պարտադիր 

 

 12) նպատակը պարտադիր  
 13) կատարման ամսաթիվը ոչ պարտադիր տվյալ դաշտում նշվում է 

գործարքի կատարման 
ամսաթիվը 

 
 

14) դեպո հանձնարարական 
ներկայացնողի վավերացումը 

պարտադիր  

6. Պետական պարտատոմսերի 
գրավից հանման դեպո 
հանձնարարական  

1) դեպո հանձնարարականի 
համարը 

պարտադիր  

 2) դեպո հանձնարարականի 
ներկայացման (ընդունման) 
ամսաթիվը 

պարտադիր  

 3) գրավատուին սպասարկող 
ենթապահառուի անվանումը  

 ոչ 
պարտադիր 

լրացվում է պարտատոմսերի 
գրավատուն ներդրող լինելու 
դեպքում 

 4) գրավատուի անվանումը պարտադիր լրացվում է պարտատոմսերի 
գրավատու հանդիսացողի 
(ներդրողի, առևտրային 
բանկի, ենթապահառուի) 
անվանումը կամ անուն, 
ազգանունը 

 5) գրավատուի  դեպո հաշվի 
համարը

պարտադիր լրացվում է ենթապահառուի 
(առևտրային բանկի) մոտ



վարվող գրավատուի ազատ 
կարգավիճակով դեպո հաշվի 
համարը 

 6) դեբետագրվող դրամական հաշվի 
համարը 

պարտադիր լրացվում է դրամական հաշվի
համարը, որից պետք է 
վճարվի  գրավատուի կողմից 
գրավառուին վերադարձվող 
փոխառության (վարկի) 
գումարը 

 7)գրավառուին սպասարկող 
ենթապահառուի անվանումը 

 ոչ 
պարտադիր 

լրացվում է պարտատոմսերի 
գրավառուն ներդրող լինելու 
դեպքում 

 8)  գրավառուի անվանումը պարտադիր լրացվում է պարտատոմսերի 
գրավառու հանդիսացողի 
(ներդրողի, առևտրային 
բանկի, ենթապահառուի) 
անվանումը կամ անուն, 
ազգանունը 

 9) գրավառուի դեպո հաշվի 
համարը 

պարտադիր լրացվում է ենթապահառուի 
(առևտրային բանկի) մոտ 
վարվող գրավառուի ազատ 
կարգավիճակով դեպո հաշվի 
համարը 

 10) կրեդիտագրվող  դրամական 
հաշվի համարը 

պարտադիր լրացվում է գրավառուի 
դրամական հաշվի համարը, 
որի վրա պետք է փոխանցվի 
գրավատուի կողմից 
գրավառուին վերադարձվող 
փոխառության (վարկի) 
գումարը 

 11) պարտատոմսերի պետական 
գրանցման համարը

պարտադիր  



 12) պարտատոմսերի անվանական 
ծավալը թվերով  

պարտադիր  

 13) պարտատոմսերի անվանական 
ծավալը բառերով 

ոչ 
պարտադիր 

 

 14) գործարքի գումարը թվերով և 
արժույթի կոդը  

պարտադիր տվյալ դաշտում նշվում է 
վերադարձվող փոխառության 
(վարկի) գումարը

 15) գործարքի գումարը և արժույթը 
բառերով 

ոչ 
պարտադիր 

 

 16) նպատակը պարտադիր  
 17) կատարման ամսաթիվը ոչ 

պարտադիր 
տվյալ դաշտում նշվում է 
գործարքի կատարման 
ամսաթիվը 

 18) դեպո հանձնարարական 
ներկայացնողի վավերացումը 
 

պարտադիր  

7. Պետական պարտատոմսերի 
գրավից հանման միակողմանի 
դեպո հանձնարարական 

1) դեպո հանձնարարականի 
համարը 

պարտադիր  

 2) դեպո հանձնարարականի 
ներկայացման (ընդունման) 
ամսաթիվը 

պարտադիր  

 3) գրավատուին սպասարկող 
ենթապահառուի անվանումը  

 ոչ պարտադիր լրացվում է պարտատոմսերի 
գրավատուն ներդրող լինելու 
դեպքում

 4) գրավատուի անվանումը պարտադիր լրացվում է պարտատոմսերի 
գրավատու հանդիսացողի 
(ներդրողի, առևտրային 
բանկի, ենթապահառուի) 
անվանումը կամ անուն, 
ազգանունը 

 5) գրավատուի  դեպո հաշվի պարտադիր լրացվում է ենթապահառուի



համարը  (առևտրային բանկի) մոտ 
վարվող գրավատուի ազատ 
կարգավիճակով դեպո հաշվի 
համարը 

 6) գրավառուին սպասարկող 
ենթապահառուի անվանումը 

 ոչ 
պարտադիր 

լրացվում է պարտատոմսերի 
գրավառուն ներդրող լինելու 
դեպքում

 7) գրավառուի անվանումը պարտադիր լրացվում է պարտատոմսերի 
գրավառու հանդիսացողի 
(ներդրողի, առևտրային 
բանկի, ենթապահառուի) 
անվանումը կամ անուն, 
ազգանունը 

 8) գրավառուի դեպո հաշվի համարը պարտադիր լրացվում է ենթապահառուի 
(առևտրային բանկի) մոտ 
վարվող գրավառուի ազատ 
կարգավիճակով դեպո հաշվի 
համարը 

 9) պարտատոմսերի պետական 
գրանցման համարը 

պարտադիր  

 10) պարտատոմսերի անվանական 
ծավալը թվերով  

պարտադիր  

 11) պարտատոմսերի անվանական 
ծավալը բառերով 

ոչ 
պարտադիր 

 

 12) նպատակը պարտադիր
 13) կատարման ամսաթիվը ոչ պարտադիր տվյալ դաշտում նշվում է 

գործարքի կատարման 
ամսաթիվը 

 14) դեպո հանձնարարական 
ներկայացնողի վավերացումը1 

պարտադիր  

8. Գրավադրված պարտատոմսերից 
հրաժարման դեպո 

1) դեպո հանձնարարականի 
համարը

պարտադիր  



հանձնարարական 
 2) դեպո հանձնարարականի 

ներկայացման (ընդունման) 
ամսաթիվը 

պարտադիր  

 3) գրավատուին սպասարկող 
ենթապահառուի անվանումը  

 ոչ 
պարտադիր 

լրացվում է պարտատոմսերի 
գրավատուն ներդրող լինելու 
դեպքում

 4) գրավատուի անվանումը   
պարտադիր 

լրացվում է պարտատոմսերի 
գրավատու հանդիսացողի 
(ներդրողի, առևտրային 
բանկի, ենթապահառուի) 
անվանումը կամ անուն, 
ազգանունը 

 5) գրավատուի  դեպո հաշվի 
համարը  

պարտադիր լրացվում է ենթապահառուի 
(առևտրային բանկի) մոտ 
վարվող գրավատուի 
գրավադրված 
կարգավիճակով դեպո հաշվի 
համարը 

 6) գրավառուին սպասարկող 
ենթապահառուի անվանումը 

 ոչ 
պարտադիր 

լրացվում է պարտատոմսերի 
գրավառուն ներդրող լինելու 
դեպքում 

 7) գրավառուի անվանումը պարտադիր լրացվում է պարտատոմսերի 
գրավառու հանդիսացողի 
(ներդրողի, առևտրային 
բանկի, ենթապահառուի) 
անվանումը կամ անուն, 
ազգանունը 

 8) գրավառուի դեպո հաշվի 
համարը  

պարտադիր լրացվում է ենթապահառուի 
(առևտրային բանկի) մոտ 
վարվող գրավառուի ազատ 
կարգավիճակով դեպո հաշվի



համարը 
 9) պարտատոմսերի պետական 

գրանցման համարը 
պարտադիր  

 10) պարտատոմսերի 
անվանական ծավալը թվերով  

պարտադիր  

 11) պարտատոմսերի անվանական 
ծավալը բառերով

ոչ 
պարտադիր

 

 12) նպատակը պարտադիր
 13) կատարման ամսաթիվը ոչ 

պարտադիր 
տվյալ դաշտում նշվում է 
գործարքի կատարման 
ամսաթիվը 

 14) դեպո հանձնարարական 
ներկայացնողի վավերացումը 

պարտադիր  

9. Գրավի առարկա հանդիսացող 
պետական պարտատոմսերի 
փոխարինման դեպո 
հանձնարարական 

1) դեպո հանձնարարականի 
համարը 

պարտադիր  

 2) դեպո հանձնարարականի 
ներկայացման (ընդունման) 
ամսաթիվը 

պարտադիր  

 3) գրավատուին սպասարկող 
ենթապահառուի անվանումը  

 ոչ 
պարտադիր 

լրացվում է պարտատոմսերի 
գրավատուն ներդրող լինելու 
դեպքում 

 4) գրավատուի անվանումը պարտադիր լրացվում է պարտատոմսերի 
գրավատու հանդիսացողի 
(ներդրողի, առևտրային 
բանկի, ենթապահառուի) 
անվանումը կամ անուն, 
ազգանունը 

 5) գրավատուի  դեպո հաշվի 
համարը  

պարտադիր լրացվում է ենթապահառուի 
(առևտրային բանկի) մոտ 
վարվող գրավատուի ազատ



կարգավիճակով դեպո հաշվի 
համարը 

 6) գրավառուին սպասարկող 
ենթապահառուի անվանումը 

 ոչ պարտադիր լրացվում է պարտատոմսերի 
գրավառուն ներդրող լինելու 
դեպքում 

 7) գրավառուի անվանումը պարտադիր լրացվում է պարտատոմսերի 
գրավառու հանդիսացողի 
(ներդրողի, առևտրային 
բանկի, ենթապահառուի) 
անվանումը կամ անուն, 
ազգանունը 

 8) գրավառուի դեպո հաշվի համարը պարտադիր լրացվում է ենթապահառուի 
(առևտրային բանկի) մոտ 
վարվող գրավառուի ազատ 
կարգավիճակով դեպո հաշվի 
համարը 

 9) փոխարինվող պարտատոմսերի 
պետական գրանցման համարը 

պարտադիր  

 10) փոխարինվող պարտատոմսերի 
անվանական ծավալը թվերով  

պարտադիր  

 11) փոխարինվող պարտատոմսերի 
անվանական ծավալը բառերով 

ոչ 
պարտադիր 

 

 12) փոխարինող պարտատոմսերի 
պետական գրանցման համարը 

պարտադիր  

 13) փոխարինող պարտատոմսերի 
անվանական ծավալը թվերով  

պարտադիր  

 14) փոխարինող պարտատոմսերի 
անվանական ծավալը բառերով 

ոչ 
պարտադիր 

 

 15) նպատակը պարտադիր  
 16) կատարման ամսաթիվը ոչ 

պարտադիր 
տվյալ դաշտում նշվում է 
գործարքի կատարման 
ամսաթիվը



 17) դեպո հանձնարարական 
ներկայացնողի վավերացումը 
 

պարտադիր  

10. Պետական պարտատոմսերի 
գրավատուի փոխարինման դեպո 
հանձնարարական 

1) դեպո հանձնարարականի 
համարը 

պարտադիր  

 2) դեպո հանձնարարականի 
ներկայացման (ընդունման) 
ամսաթիվը 

պարտադիր  

 3) գրավատուին սպասարկող 
ենթապահառուի անվանումը  

 ոչ 
պարտադիր 

լրացվում է պարտատոմսերի 
փոխարինվող գրավատուն 
ներդրող լինելու դեպքում 

 4) գրավատուի անվանումը   
պարտադիր 

լրացվում է պարտատոմսերի 
փոխարինվող գրավատու 
հանդիսացողի (ներդրողի, 
առևտրային բանկի, 
ենթապահառուի) անվանումը 
կամ անուն, ազգանունը 

 5) գրավատուի  դեպո հաշվի 
համարը  

պարտադիր լրացվում է ենթապահառուի 
(առևտրային բանկի) մոտ 
վարվող փոխարինվող 
գրավատուի գրավադրված 
կարգավիճակով դեպո հաշվի 
համարը 

 6) նոր գրավատուին սպասարկող 
ենթապահառուի անվանումը  

 ոչ 
պարտադիր 

լրացվում է պարտատոմսերի 
նոր գրավատուն ներդրող 
լինելու դեպքում 

 7) նոր գրավատուի անվանումը   
պարտադիր 

լրացվում է պարտատոմսերի 
նոր գրավատու 
հանդիսացողի (ներդրողի, 
առևտրային բանկի, 
ենթապահառուի) անվանումը



կամ անուն, ազգանունը 
 8) նոր գրավատուի  դեպո հաշվի 

համարը  
պարտադիր լրացվում է ենթապահառուի 

(առևտրային բանկի) մոտ 
վարվող նոր գրավատուի 
գրավադրված 
կարգավիճակով դեպո հաշվի 
համարը

 9) գրավառուին սպասարկող 
ենթապահառուի անվանումը 

 ոչ պարտադիր լրացվում է պարտատոմսերի 
գրավառուն ներդրող լինելու 
դեպքում 

 10) գրավառուի անվանումը պարտադիր լրացվում է պարտատոմսերի 
գրավառու հանդիսացողի 
(ներդրողի, առևտրային 
բանկի, ենթապահառուի) 
անվանումը կամ անուն, 
ազգանունը 

 11) գրավառուի դեպո հաշվի 
համարը 

պարտադիր լրացվում է ենթապահառուի 
(առևտրային բանկի) մոտ 
վարվող գրավառուի ազատ 
կարգավիճակով դեպո հաշվի 
համարը 

 12) պարտատոմսերի պետական 
գրանցման համարը 

պարտադիր  

 13) պարտատոմսերի անվանական 
ծավալը թվերով

պարտադիր  

 14) պարտատոմսերի անվանական 
ծավալը բառերով 

ոչ 
պարտադիր 

 

 15) նպատակը պարտադիր  
 16) կատարման ամսաթիվը ոչ 

պարտադիր 
տվյալ դաշտում նշվում է 
գործարքի կատարման 
ամսաթիվը 

 17) դեպո հանձնարարական պարտադիր



ներկայացնողի վավերացումը և 
օրենսդրությամբ պահանջվող այլ 
անձանց վավերացումները 
 

11. Պետական պարտատոմսերի 
գրավառուի փոխարինման դեպո 
հանձնարարական  

1) դեպո հանձնարարականի 
համարը 

պարտադիր  

 2) դեպո հանձնարարականի 
ներկայացման (ընդունման) 
ամսաթիվը 

պարտադիր  

 3) գրավատուին սպասարկող 
ենթապահառուի անվանումը  

 ոչ պարտադիր լրացվում է պարտատոմսերի 
գրավատուն ներդրող լինելու 
դեպքում 

 4) գրավատուի անվանումը   պարտադիր լրացվում է պարտատոմսերի 
գրավատու հանդիսացողի 
(ներդրողի, առևտրային 
բանկի, ենթապահառուի) 
անվանումը կամ անուն, 
ազգանունը 

 5) գրավատուի  դեպո հաշվի 
համարը  

պարտադիր լրացվում է ենթապահառուի 
(առևտրային բանկի) մոտ 
վարվող  գրավատուի ազատ 
կարգավիճակով դեպո հաշվի 
համարը 

 6) գրավառուին սպասարկող 
ենթապահառուի անվանումը  

 ոչ 
պարտադիր 

լրացվում է պարտատոմսերի 
նախկին գրավառուն ներդրող 
լինելու դեպքում 

 7) գրավառուի անվանումը   
պարտադիր 

լրացվում է պարտատոմսերի 
նախկին գրավառու 
հանդիսացողի (ներդրողի, 
առևտրային բանկի, 
ենթապահառուի) անվանումը



կամ անուն, ազգանունը 
 8) գրավառուի  դեպո հաշվի 

համարը  
պարտադիր լրացվում է ենթապահառուի 

(առևտրային բանկի) մոտ 
վարվող նախկին գրավառուի 
ազատ կարգավիճակով դեպո 
հաշվի համարը 

 9) նոր գրավառուին սպասարկող 
ենթապահառուի անվանումը 

 ոչ 
պարտադիր 

լրացվում է պարտատոմսերի 
նոր գրավառուն ներդրող 
լինելու դեպքում 

 10) նոր գրավառուի անվանումը պարտադիր լրացվում է պարտատոմսերի 
նոր գրավառու հանդիսացողի
(ներդրողի, առևտրային 
բանկի, ենթապահառուի) 
անվանումը կամ անուն, 
ազգանունը 

 11) նոր գրավառուի դեպո հաշվի 
համարը 

պարտադիր լրացվում է ենթապահառուի 
(առևտրային բանկի) մոտ 
վարվող նոր գրավառուի 
ազատ կարգավիճակով դեպո 
հաշվի համարը 

 12) պարտատոմսերի պետական 
գրանցման համարը 

պարտադիր  

 13) պարտատոմսերի անվանական 
ծավալը թվերով  

պարտադիր  

 14) պարտատոմսերի անվանական 
ծավալը բառերով 

ոչ 
պարտադիր 

 

 15) նպատակը պարտադիր  
 16) կատարման ամսաթիվը ոչ 

պարտադիր 
տվյալ դաշտում նշվում է 
գործարքի կատարման 
ամսաթիվը 

 17) դեպո հանձնարարական 
ներկայացնողի վավերացումը և

պարտադիր  



օրենսդրությամբ պահանջվող այլ 
անձանց վավերացումները 
 

12. Քաղվածք դեպո հաշվից 1) քաղվածք տրամադրող 
ենթապահառուի (պահառուի) 
անվանումը 

պարտադիր  

 2) քաղվածքի համարը պարտադիր
 3) դեպո հաշվետիրոջ անվանումը պարտադիր
 4) հաճախորդի դեպո հաշվի 

համարը 
պարտադիր  

 5) նախորդ քաղվածքի ամսաթիվը պարտադիր  
 6) քաղվածքի ամսաթիվը  պարտադիր  
 7) դեպո հաշվի սկզբնական 

մնացորդը   
պարտադիր  

 8) դեպո հաշվի շարժ 
դեբետագրված (կրեդիտագրված) 
գումարը   (թվերով) 

պարտադիր  

 9) դեպո հաշվի վերջնական 
մնացորդը  

պարտադիր  

 10) դեպո ենթահաշվի համարը  պարտադիր  
 11) դեպո ենթահաշվի սկզբնական 

մնացորդ 
պարտադիր  

 12) դեպո ենթահաշվի շարժ 
դեբետագրված (կրեդիտագրված) 
գումարը   (թվերով) 
թղթակցող դեպո հաշիվը 
գործարքի ամսաթիվը 
գործառնության հիմքը  

պարտադիր “գործառնության հիմքը” 
դաշտում լրացվում է տվյալ 
գործառնության համար հիմք 
հանդիսացող փաստաթղթի 
համարը 

 13) դեպո ենթահաշվով ընդհանուր 
շարժը 
դեբետագրված (կրեդիտագրված) 
գումարը   (թվերով)

պարտադիր  



 14) դեպո ենթահաշվի վերջնական 
մնացորդը 

պարտադիր  

 15) քաղվածքի տրամադրման 
ամսաթիվը 

պարտադիր  

 16) քաղվածք տրամադրող 
ենթապահառուի (պահառուի) 
վավերացումը

պարտադիր  

13. Տեղեկանք հաճախորդի  
պարտատոմսերի վերաբերյալ (դեպո 
հաշիվներից) 

1) տեղեկանքը տրամադրող 
ենթապահառուի (պահառուի) 
անվանումը  

պարտադիր  

 2) հաճախորդի անվանումը 
(անուն, ազգանունը) 

պարտադիր  

 3) տեղեկանքի ամսաթիվը պարտադիր նշվում է այն ամսաթիվը, որի 
դրությամբ տրամադրվում են 
տեղեկանքում պարունակվող 
տեղեկությունները 

 4) պարտատոմսերի պետական 
գրանցման համարը 

պարտադիր  

 5) պարտատոմսերի անվանական 
ծավալը թվերով 

պարտադիր  

 6) պարտատոմսերի թողարկման 
ամսաթիվը 

պարտադիր  

 7) մինչև պարտատոմսերի 
մարումը օրերի քանակը 

պարտադիր  

 8) տեղեկանքի տրամադրման 
ամսաթիվը 

պարտադիր  

 9) տեղեկանք տրամադրող 
ենթապահառուի (պահառուի) 
վավերացումը 

պարտադիր  

 
 



2. Սույն հավելվածի աղյուսակում «վավերացում» վավերապայմանը ներառում է համապատասխան լիազոր անձի 
ստորագրությունը, էլեկտրոնային եղանակով փաստաթղթի ներկայացման դեպքում՝ անվտանգության 
արարողակարգերով սահմանված էլեկտրոնային ստորագրությունը, գաղտնաբառը, տեստային բանալին և այլն: 

3. Սույն հավելվածի աղյուսակի 2-րդ սյունակում 12-րդ կետի 10-14-րդ ենթակետերը (դաշտերը) կրկնվում են տվյալ 
դեպո հաշվի ներքո բացված ենթահաշիվների քանակի չափով: 

4. Սույն հավելվածի աղյուսակի 2-րդ սյունակում 12-րդ կետի 12-րդ ենթակետում նշված վավերապայմանները կրկնվում 
են քաղվածքի ժամանակահատվածում տվյալ դեպո ենթահաշվով կատարված գործառնությունների քանակի 
չափով: 

5. Սույն հավելվածի աղյուսակի 2-րդ սյունակում 13-րդ կետի 5-րդ ենթակետում պարտատոմսերի ծավալը նշվում է ըստ 
տվյալ պարտատոմսի բոլոր հնարավոր կարգավիճակների (ազատ, գրավադրված և այլն): 

 


