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         ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 
          ԱԶԳԱՅԻՆ  ԺՈՂՈՎԻ  ՆԱԽԱԳԱՀ 
 

                      պարոն  ՀՈՎԻԿ ԱԲՐԱՀԱՄՅԱՆԻՆ 
 
 

Հարգելի պարոն Աբրահամյան 
 
 

Ձեզ ենք ներկայացնում Հայաստանի Հանրապետության կառավարության եզրա-

կացությունը Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի պատգամավորներ 

Գալուստ Սահակյանի,  Հերմինե Նաղդալյանի,  Հովհաննես Սահակյանի և  Ռուբեն 

Սադոյանի՝ օրենսդրական նախաձեռնության կարգով ներկայացրած «Հայաստանի Հան-

րապետության կենտրոնական բանկի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրեն-

քում փոփոխություն կատարելու մասին» և «Ազգային ժողովի կանոնակարգ» Հայաս-

տանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետու-

թյան օրենքների նախագծերի (Պ-319-29.08.2013-ՖՎ-010/0 և Պ-3191-29.08.2013-ՖՎ-010/0) 

փաթեթի վերաբերյալ: 

«Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի մասին» Հայաստանի Հան-

րապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապե-

տության օրենքի նախագծի 1-ին հոդվածում «հունվար ամսին» բառերն առաջարկում ենք 

փոխարինել «մինչև ապրիլի 1-ը» բառերով: 
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Առաջարկության ընդունման դեպքում անհրաժեշտ է համապատասխան փոփոխու-

թյուն կատարել նաև «Ազգային ժողովի կանոնակարգ» Հայաստանի Հանրապետության 

օրենքում լրացում կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագծում:  

Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը ներկայացված օրենքների նախա-

գծերի փաթեթն ընդունելի կհամարի իր կողմից ներկայացված առաջարկությունների ընդուն-

ման դեպքում: 

Միաժամանակ հայտնում ենք, որ, ներկայացված օրենքների նախագծերի փաթեթը 

Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովում քննարկելիս, հարակից զեկուցմամբ 

հանդես կգա Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի նախագահի տեղա-

կալ Ներսես Երիցյանը: 

Օրենքների նախագծերի ընդունման դեպքում Հայաստանի Հանրապետության 

կառավարության որոշման կամ այլ իրավական ակտի ընդունման անհրաժեշտություն չի 

առաջանում: 

Կից ներկայացվում են օրենքի նախագծի կարգավորման ազդեցության գնահա-

տականները: 

 
 
 
            Հարգանքով` 

         ՏԻԳՐԱՆ  ՍԱՐԳՍՅԱՆ 
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ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌՈՒՄ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ 
ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ 

  Ազգային Ժողովի պատգամավորների հեղինակած «Հայաստանի Հանրապետության 
կենտրոնական բանկի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն 
կատարելու մասին» և «Ազգային ժողովի կանոնակարգ» Հայաստանի Հանրապետության 

օրենքում լրացում կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքների  
նախագծերի ընդունման դեպքում 

 
      «Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» և «Ազգային ժողովի 
կանոնակարգ» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին» 
Հայաստանի Հանրապետության օրենքների  նախագծերի ընդունումը առողջապահության 
բնագավառի վրա ազդեցություն չի ունենա:   

 

ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ  ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԱՍԻՆ ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ 

<<Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի մասին>> Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին>>  և <<Ազգային 

ժողովի կանոնակարգ>>  Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում 

կատարելու մասին>>  Հայաստանի Հանրապետության օրենքների նախագծերի 

բնապահպանության բնագավառում կարգավորման 

1. <<Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի մասին>> 

Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին>> և 

<<Ազգային ժողովի կանոնակարգ>> Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում 

կատարելու մասին>> Հայաստանի Հանրապետության օրենքների նախագծերի 

(այսուհետ` նախագծեր) ընդունման արդյունքում մթնոլորտի, հողի, ջրային ռեսուրսների, 

ընդերքի, բուuական և կենդանական աշխարհի, հատուկ պահպանվող տարածքների 

վրա բացասական հետևանքներ չեն առաջանա: 

2. Նախագծերի չընդունման դեպքում շրջակա միջավայրի oբյեկտների  վրա 

բացասական հետևանքներ չեն առաջանա: 

           3. Նախագծերը բնապահպանության ոլորտին չեն առնչվում, այդ ոլորտը կանոնակարգող 
իրավական ակտերով ամրագրված uկզբունքներին և պահանջներին չեն հակասում:           

Օրենքների կիրարկման արդյունքում բնապահպանության բնագավառում  կանխա-
տեuվող հետևանքների գնահատման և վարվող քաղաքականության համեմատական 
վիճակագրական վերլուծություններ կատարելու անհրաժեշտությունը բացակայում  է:  
  ՀԱԿԱԿՈՌՈՒՊՑԻՈՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌՈՒՄ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ 

ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ 
«Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» և «Ազգային ժողովի 
կանոնակարգ» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին» 

Հայաստանի Հանրապետության օրենքների նախագծերի վերաբերյալ 
 

          «Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» և «Ազգային ժողովի 
կանոնակարգ» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին» 
Հայաստանի Հանրապետության օրենքների նախագծերն իրենց մեջ Հայաստանի 
Հանրապետության կառավարության 2009 թվականի հոկտեմբերի 22-ի «Նորմատիվ իրավական 
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ակտերի նախագծերի հակակոռուպցիոն բնագավառում կարգավորման ազդեցության 
գնահատման իրականացման կարգը հաստատելու մասին» թիվ 1205-Ն որոշմամբ հաստատված 
Կարգի 9-րդ կետով նախատեսված որևէ կոռուպցիոն գործոն չեն պարունակում: 

 
 

Եզրակացություն  
«Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» և «Ազգային ժողովի 
կանոնակարգ» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին» 
Հայաստանի Հանրապետության օրենքների նախագծերի բյուջետային բնագավառում 

կարգավորման ազդեցության գնահատման վերաբերյալ 
 
«Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» և «Ազգային ժողովի 

կանոնակարգ» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին» 

Հայաստանի Հանրապետության օրենքների նախագծերի թե ընդունումը, թե չընդունումը ՀՀ պե-

տական բյուջեի և ՀՀ համայնքների բյուջեների եկամուտների, ծախսերի, ինչպես նաև բյուջե-

տային բնագավառում քաղաքականության փոփոխման չեն հանգեցնում: 

 

ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ 
«Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» և «Ազգային ժողովի 
կանոնակարգ» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին» 

Հայաստանի Հանրապետության օրենքների նախագծերի տնտեսական, այդ թվում` փոքր և 
միջին ձեռնարկատիրության բնագավառում կարգավորման ազդեցության գնահատման 

 
«Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» և «Ազգային ժողովի 
կանոնակարգ» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին» 
Հայաստանի Հանրապետության օրենքների նախագծերի (այսուհետ` Նախագիծ) գործարար և 
ներդրումային միջավայրի վրա կարգավորման ազդեցության գնահատման նպատակով 
իրականացվել են նախնական դիտարկումներ:      
 Գնահատման նախնական փուլում պարզ է դարձել, որ Նախագիծը վերաբերում է 
Ազգային ժողովում կենտրոնական բանկի կողմից ներկայացվող ընթացիկ տարվա 

դրամավարկային քաղաքականության ծրագրի քննարկման ժամկետների հստակեցմանը և 
Նախագծի ընդունման դեպքում, դրա կիրարկման արդյունքում գործարար և ներդրումային 
միջավայրի վրա ազդեցություն չի նախատեսվում: 

 

ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ 
«Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» և «Ազգային ժողովի 
կանոնակարգ» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին» 
Հայաստանի Հանրապետության օրենքների նախագծերի մրցակցության բնագավառում 

կարգավորման ազդեցության գնահատման 
 

«Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» և «Ազգային ժողովի 

կանոնակարգ» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին» 
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Հայաստանի Հանրապետության օրենքների նախագծերով (այսուհետ` Նախագծեր) 

փոփոխվում է Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի կողմից 

ներկայացվող ընթացիկ տարվա դրամավարկային քաղաքականության ծրագիրն 

Ազգային ժողովում քննարկելու ժամկետը: 

Նախագծերով կարգավորվող շրջանակները չեն առնչվում որևէ ապրանքային 

շուկայի հետ, ուստի և Նախագծերի ընդունմամբ որևէ ապրանքային շուկայում 

մրցակցային դաշտի վրա ազդեցություն լինել չի կարող:  

Հիմք ընդունելով նախնական փուլի արդյունքները` կարգավորման ազդեցության 
գնահատման աշխատանքները դադարեցվել են` արձանագրելով Նախագծերի ընդունմամբ 
մրցակցության միջավայրի վրա ազդեցություն չհայտնաբերվելու եզրակացություն: 

Եզրակացություն 
«Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի մասին»  Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին», Ազգային ժողովի 
կանոնակարգ»  Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին» ՀՀ 

օրենքների նախագծերի վերաբերյալ սոցիալական պաշտպանության ոլորտում 
կարգավորման ազդեցության գնահատման 

 
«Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի մասին»  Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին», Ազգային ժողովի 
կանոնակարգ»  Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին» ՀՀ 
օրենքների նախագծերի (այսուհետ` նախագծեր) սոցիալական պաշտպանության ոլորտում 
կարգավորման ազդեցության գնահատումը կատարվել է «Իրավական ակտերի մասին»  ՀՀ 
օրենքի 27.1 հոդվածի և ՀՀ Կառավարության 2010 թվականի հունվարի 14-ի թիվ 18-Ն որոշման 
համաձայն: 

Նախագծերի սոցիալական պաշտպանության ոլորտում կարգավորման ազդեցության 
գնահատումը կատարվել է սոցիալական պաշտպանության  ոլորտի և դրա առանձին 
ենթաոլորտների իրավիճակի բնութագրիչների և դրանց ինդիկատորների հիման վրա: 

Նախագծերը` 
ա) ռազմավարական կարգավորման ազդեցության տեսանկյունից ունեն   չեզոք 

ազդեցություն. 
բ) շահառուների վրա կարգավորման ազդեցության տեսանկյունից ունեն  չեզոք 

ազդեցություն: 
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ՆԱԽԱԳԻԾ 
Պ-319-29.08.2013-ՖՎ-010/0 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  
ՕՐԵՆՔԸ 

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԲԱՆԿԻ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ 
ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

Հոդված 1. «Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքի 6-րդ հոդվածի 3-րդ մասը շարադրել հետեւյալ խմբագրությամբ.  

3.Կենտրոնական բանկը յուրաքանչյուր տարվա հունվար ամսին Ազգային ժողով է ուղարկում եւ 
«Ազգային ժողովի կանոնակարգ» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով 
ու ժամկետում Ազգային ժողովի նիստում ներկայացնում է ընթացիկ տարվան նախորդող 
եռամսյակում հաստատված դրամավարկային քաղաքականության ծրագիրը:  

Հոդված 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող 
տասներորդ օրը:  

 

 

 

 

 

 

ՆԱԽԱԳԻԾ 
Պ-3191-29.08.2013-ՖՎ-010/0 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  
ՕՐԵՆՔԸ 

«ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ 
ԼՐԱՑՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

Հոդված 1. «Ազգային ժողովի կանոնակարգ» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 102-րդ 
հոդվածի 1-ին մասում «ընդգրկվում է չորսօրյա նիստերի օրակարգում» բառերից հետո լրացնել « 
եւ քննարկվում մինչեւ ընթացիկ տարվա մարտի 15-ը» բառերը:  

Հոդված 2 . Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող 
տասներորդ օրը:  
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ՀԻՄՆԱՎՈՐՈՒՄ  
 

«Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» եւ «Ազգային ժողովի 
կանոնակարգ» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին» 
Հայաստանի Հանրապետության օրենքների նախագծերի ընդունման անհրաժեշտության 

մասին»  

1. Ընթացիկ իրավիճակը եւ խնդիրները  

«Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքի 6-րդ հոդվածի 3-րդ մասով սահմանվում է, որ կենտրոնական բանկը 
յուրաքանչյուր տարի՝մինչեւ մայիսի 1-ը, Ազգային ժողով է ուղարկում եւ «Ազգային ժողովի 
կանոնակարգ» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով ու ժամկետում 
Ազգային ժողովի նիստում ներկայացնում է ընթացիկ տարվա առաջին եռամսյակում 
հաստատված դրամավարկային քաղաքականության ծրագիրը:  

«Ազգային ժողովի կանոնակարգ» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 102-րդ հոդվածի 1-ին 
մասով սահմանվում է, որ կենտրոնական բանկի կողմից Ազգային ժողով ներկայացվող 
դրամավարկային քաղաքականության ծրագիրն Ազգային ժողով ուղարկելու օրվանից հետո 
մեկամսյա ժամկետում ընդգրկվում է չորսօրյա նիստերի օրակարգում: Միաժամանակ չի 
սահմանվում նշված ծրագիրը Ազգային ժողովում քննարկելու որեւէ ժամկետ:  

Ստացվում է այնպես, որ կենտրոնական բանկի ընթացիկ տարվա դրամավարկային 
քաղաքականության ծրագիրը Ազգային ժողովի չորսօրյա նիստերի օրակարգում ընդգրկվում է 
տվյալ տարվա առաջին կիսամյակի վերջում: Նման իրավիճակում տարեկան ծրագրի քննարկումը 
դառնում է անարդյունավետ եւ կրում ձեւական բնույթ:  

2. Կարգավորման նպատակը  

«Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» եւ «Ազգային ժողովի 
կանոնակարգ» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին» 
Հայաստանի Հանրապետության օրենքների նախագծերի նպատակը կայանում է կենտրոնական 
բանկի կողմից ներկայացվող ընթացիկ տարվա դրամավարկային քաղաքականության ծրագիրն 
Ազգային ժողովում քննարկելու ժամկետների հետ կապված անհեթեթ իրավիճակի վերացումը եւ 
ծրագրի քննարկումն առավել արդյունավետ եւ առարկայական դարձնելու անհրաժեշտությունից 
ելնելով, դրա քննարկման ժամկետը տեղափոխելու ընթացիկ տարվա առաջին եռամսյակ՝ այն 
հնարավորինս մոտեցնելով տվյալ տարվա պետական բյուջեի ընդունման ժամկետին:  

 
 

 

 
 

 


