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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  Միքայել 

Մելքումյանի, Նաիրա Զոհրաբյանի, Վահե Հովհաննիսյանի, Էլինար Վարդանյանի, 

Ռուբեն Գևորգյանի և Մարտուն Գրիգորյանի՝ օրենսդրական նախաձեռնության կարգով 

ներկայացրած «Պետական կենսաթոշակների մասին» Հայաստանի Հանրապետության 

օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 

նախագծի (Պ-326-13.09.2013-ՍՀ-010/0) վերաբերյալ: 

Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունում քննարկվում է Հայաստանի 

Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության մշակած 

«Պետական կենսաթոշակների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփո-

խություններ կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագիծը, 

որով նախատեսվում է 2014 թվականից ներդնել զինծառայողների և նրանց հավասա-

րեցված անձանց աշխատավարձերի հաշվարկման միասնական համակարգ` վերանա-

յելով նաև զինվորական կենսաթոշակների հաշվարկման կարգը: Ըստ այդմ, զինծառա-
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յողի աշխատավարձը հաշվարկվելու է նրա զբաղեցրած պաշտոնին, զինվորական կոչ-

մանը, զինվորական ծառայության ստաժին համապատասխան գործակիցը բազային աշ-

խատավարձով բազմապատկելու միջոցով, իսկ զինվորական կենսաթոշակի չափը հաշ-

վարկելու համար հիմք են ընդունվելու հիմնական կենսաթոշակի չափը, նշված գոր-

ծակիցը, զինվորական ծառայության ստաժի տևողությունը և զինվորական ծառայության 

ստաժի մեկ տարվա արժեքը: 

Ըստ այդմ, «Պետական կենսաթոշակների մասին» Հայաստանի Հանրապետու-

թյան օրենքի 21-րդ հոդվածն առաջարկվելու է շարադրել նոր խմբագրությամբ:  

Նշված մոտեցումը հնարավորություն կտա զինվորական կենսաթոշակների բնա-

գավառում վարելու էլ ավելի թիրախավորված քաղաքականություն՝ հաշվի առնելով 

ռազմավարական փաստաթղթերով սահմանված առաջնահերթությունները: 

Հարկ ենք համարում տեղեկացնել նաև, որ 2014 թվականի հուլիսի 1-ից նախա-

տեսվում է բարձրացնել նաև զինվորական կենսաթոշակների չափերը: 

 Ելնելով շարադրվածից` Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը նպատա-

կահարմար չի համարում ներկայացված օրենքի նախագծի ընդունումը: 

Միաժամանակ հայտնում ենք, որ, ներկայացված օրենքի նախագիծը Հայաստանի 

Հանրապետության Ազգային ժողովում քննարկելիս, հարակից զեկուցմամբ հանդես կգա 

Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարար Արտեմ 

Ասատրյանը: 

Նախագծի ընդունումը Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշ-

ման կամ այլ իրավական ակտերի ընդունման անհրաժեշտություն չի առաջացնում: 

Կից ներկայացվում են օրենքի նախագծի կարգավորման ազդեցության գնահատ-

ման  եզրակացությունները: 

 
 
           Հարգանքով` 

         ՏԻԳՐԱՆ  ՍԱՐԳՍՅԱՆ 
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ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌՈՒՄ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ 
ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ 

«Պետական կենսաթոշակների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 
փոփոխություններ կատարելու մասին»  Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագծի 

 

    «Պետական կենսաթոշակների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 

փոփոխություններ կատարելու մասին»    Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագծի 

ընդունումը առողջապահության բնագավառի վրա  ազդեցություն չի ունենա:    

 

 

 

 

Եզրակացություն 

«Պետական կենսաթոշակների մասին» Հայաստանի Հանրապետության  

օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության 

օրենքի նախագծի` սոցիալական պաշտպանության բնագավառում կարգավորման 

ազդեցության գնահատման  

 
 
«Պետական կենսաթոշակների մասին» Հայաստանի Հանրապետության  

օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության 

օրենքի նախագծի  սոցիալական ազդեցության գնահատումը կատարվել է «Իրավական 

ակտերի մասին» ՀՀ օրենքի 27.1-րդ հոդվածի և ՀՀ կառավարության 2010թ. հունվարի 

14-ի N 18-Ն որոշման համաձայն: 

Նախագծերի  սոցիալական ազդեցության գնահատումը կատարվել է սոցիալական 

պաշտպանության ոլորտի և դրա առանձին ենթաոլորտների իրավիճակի բնութագրիչների և 

դրանց ինդիկատորների հիման վրա:  

Նախագիծը`  

ա) ռազմավարական կարգավորման ազդեցության տեuանկյունից ունի 

բացասական ազդեցություն, 

բ) շահառուների վրա կարգավորման ազդեցության տեսանկյունից ունի դրական 

ազդեցություն: 
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ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ  ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԱՍԻՆ ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ 

<<Պետական կենսաթոշակների մասին>> Հայաստանի Հանրապետությանօրենքում 
փոփոխություններ կատարելու մասին>> Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 
նախագծի բնապահպանության բնագավառում  կարգավորման 

 

          1. <<Պետական կենսաթոշակների մասին>> Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 

փոփոխություններ կատարելու մասին>> Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագծի 

(այսուհետ` օրենք) ընդունման արդյունքում շրջակա միջավայրի oբյեկտների` մթնոլորտի, հողի, 

ջրային ռեսուրսների, ընդերքի, բուuական և կենդանական աշխարհի հատուկ պահպանվող 

տարածքների վրա բացասական հետևանքներ չեն առաջանա: 

           2. Օրենքի նախագծի չընդունման դեպքում շրջակա միջավայրի oբյեկտների  վրա 
բացասական հետևանքներ չեն առաջանա: 

           3. Օրենքի նախագիծը  բնապահպանության ոլորտին չի առնչվում, այդ  ոլորտը 

կանոնակարգող իրավական ակտերով ամրագրված uկզբունքներին պահանջներին չի 

հակասում:  

       Օրենքի կիրարկման արդյունքում բնապահպանության բնագավառում  

կանխատեuվող  հետևանքների գնահատման և վարվող քաղաքականության 
համեմատական վիճակագրական վերլուծություններ կատարելու անհրաժեշտությունը 

բացակայում է: 
 

 

 

 

 

 

ՀԱԿԱԿՈՌՈՒՊՑԻՈՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌՈՒՄ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ 

ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ  

«Պետական կենսաթոշակների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 

փոփոխություններ կատարելու մասին » Հայաստանի Հանրապետության օրենքի  նախագծի 

վերաբերյալ 

«Պետական կենսաթոշակների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 

փոփոխություններ կատարելու մասին»  Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագիծն իր 

մեջ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2009 թվականի հոկտեմբերի 22-ի 

«Նորմատիվ իրավական ակտերի նախագծերի հակակոռուպցիոն բնագավառում կարգավորման 

ազդեցության գնահատման իրականացման կարգը հաստատելու մասին» թիվ 1205-Ն որոշմամբ 

հաստատված Կարգի 9-րդ կետով նախատեսված որևէ կոռուպցիոն գործոն չի պարունակում: 
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ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ 
«Պետական կենսաթոշակների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 

փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի նախագծի տնտեսական, այդ թվում` փոքր 
և միջին ձեռնարկատիրության բնագավառում կարգավորման ազդեցության գնահատման 

 

«Պետական կենսաթոշակների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 

փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի նախագծի (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 

հաշմանդամության զինվորական կենսաթոշակի չափի ավելացմանը և Նախագծի ընդունման 

դեպքում, դրա կիրարկման արդյունքում գործարար և ներդրումային միջավայրի վրա 

ազդեցություն չի նախատեսվում։ 

 

 

 

 

ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ 

«Պետական  կենսաթոշակների մասին» Հայաuտանի Հանրապետության օրենքում 

փոփոխություններ կատարելու մասին»  Հայաuտանի Հանրապետության օրենքի նախագծի 

մրցակցության բնագավառում կարգավորման ազդեցության գնահատման 

 

«Պետական  կենսաթոշակների մասին» Հայաuտանի Հանրապետության օրենքում 

փոփոխություններ կատարելու մասին»  Հայաuտանի Հանրապետության օրենքի նախագծի 

(այսուհետ` Նախագիծ) ընդունմամբ նախատեսվում է կարգավորել զինծառայողների և նրանց 

ընտանիքների անդամների սոցիալական ապահովության որոշ խնդիրներ:     

Նախագծով կարգավորվող շրջանակները չեն առնչվում որևէ ապրանքային շուկայի հետ, 

ուստի և Նախագծի ընդունմամբ որևէ ապրանքային շուկայում մրցակցային դաշտի վրա 

ազդեցություն լինել չի կարող:  

Հիմք ընդունելով նախնական փուլի արդյունքները` կարգավորման ազդեցության 

գնահատման աշխատանքները դադարեցվել են` արձանագրելով Նախագծի ընդունմամբ 

մրցակցության միջավայրի վրա ազդեցություն չհայտնաբերվելու եզրակացություն: 
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ՆԱԽԱԳԻԾ 

Պ-326-13.09.2013-ՍՀ-010/0 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  
ՕՐԵՆՔԸ 

«ՊԵՏԱԿԱՆ ԿԵՆՍԱԹՈՇԱԿՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ 
ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

Հոդված 1. Հայաստանի Հանրապետության 2010 թվականի դեկտեմբեր 22-ի ՀՕ-243-Ն 

«Պետական կենսաթոշակների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 21-րդ հոդվածի 

1-ին մասում  

1) 1-ին կետում «70 տոկոս» բառերը փոխարինել «100 տոկոս» բառերով,  

2) 2-րդ կետում «60 տոկոս» բառերը փոխարինել «80 տոկոս» բառերով,  

3) 3-րդ կետում «40 տոկոս» բառերը փոխարինել «60 տոկոս» բառերով:  

Հոդված 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում 2014 թվականի հունվարի 1-ից:  

 
 
 
 
 
 
 

ՀԻՄՆԱՎՈՐՈՒՄ  

«ՊԵՏԱԿԱՆ ԿԵՆՍԱԹՈՇԱԿՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ 
ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԻ 

ՆԱԽԱԳԾԻ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ  

«Պետական կենսաթոշակների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 

փոփոխություններ կատարելու անհրաժեշտությունը պայմանավորված է նրանով, որ 

զինծառայողների եւ նրանց ընտանիքների անդամների սոցիալական ապահովության 

հիմնախնդրի լուծումը բարոյական եւ սոցիալական նշանակություն ունի: Այս անձանց տրվող 

պետական աջակցությունը պետք է կայուն եւ շոշափելի լինի, որին հասնելու լավագույն եւ 

վստահելի լուծումը գործող օրենքում առաջարկվող փոփոխություններն են:  

Ներկայումս մեր հանրապետությունում աշխատունակ եւ համապատասխան մասնագիտական 

որակավորում ունեցող անձինք դժվարությամբ են աշխատանք հայթայթում, իսկ հաշմանդամ, 

սակայն համապատասխան գիտելիքներ, փորձ եւ հմտություններ ունեցողների համար գրեթե 

բացակայում են աշխատանքային պայմանները եւ աշխատատեղերը, ուստի արդարացված է 

պետության նկատմամբ իրենց պարտքը կատարած անձանց հաշմանդամության զինվորական 

կենսաթոշակի չափի ավելացումը:  

 


