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ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 
 ԱԶԳԱՅԻՆ   ԺՈՂՈՎԻ   ՆԱԽԱԳԱՀ 

  պարոն  ՀՈՎԻԿ ԱԲՐԱՀԱՄՅԱՆԻՆ 
 

 

Հարգելի պարոն Աբրահամյան 

 

 Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի պատգամավորներ Հովիկ 

Աբրահամյանի, Գագիկ Մելիքյանի և Հերմինե Նաղդալյանի` օրենսդրական նախա-

ձեռնության կարգով ներկայացրած «Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի 

աշխատակազմում պետական ծառայության մասին»  Հայաստանի Հանրապետության 

օրենքում լրացում և փոփոխություններ կատարելու մասին» և «Ֆիզիկական անձանց 

գույքի և եկամուտների հայտարարագրման մասին»  Հայաստանի Հանրապետության 

օրենքում լրացումներ կատարելու մասին»  Հայաստանի Հանրապետության օրենքների 

նախագծերի փաթեթի վերաբերյալ սկզբունքային առարկություններ չունենք: 

 Կից ներկայացվող փաստաթղթերում տրված է օրենքների նախագծերի փաթեթի 

կարգավորման ազդեցության գնահատականը:   

  

    Հարգանքով` 

 
ՏԻԳՐԱՆ ՍԱՐԳՍՅԱՆ 



Ezrakacutyun,2011-02-10tvakani,nisti 

Ղեկավարվելով ՀՀ կառավարության 2009 թվականի  

սեպտեմբերի 23-ի N 1104-Ն որոշման պահանջներով 

 

ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌՈՒՄ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ 

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ 

 

Ազգային ժողովի պատգամավորների  հեղինակած «Հայաստանի Հանրապետության 

Ազգային Ժողովի աշխատակազմում պետական ծառայության մասին» 

Հայաստանի Հանրապետության  օրենքում լրացում և փոփոխություններ 

կատարելու մասին» և Ֆիզիկական անձանց գույքի և եկամուտների 

հայտարարագրման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում 

կատարելու մասին»» ՀՀ օրենքների նախագծերի ընդունման դեպքում 

 

«Հայաստանի Հանրապետության Ազգային Ժողովի աշխատակազմում պետական 

ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության  օրենքում լրացում և 

փոփոխություններ կատարելու մասին» և Ֆիզիկական անձանց գույքի և 

եկամուտների հայտարարագրման մասին» Հայաստանի Հանրապետության 

օրենքում լրացում կատարելու մասին»» ՀՀ օրենքների նախագծերի ընդունումը 

առողջապահության բնագավառի վրա ազդեցություն չի ունենա:   

 

 

ՀՀ ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐ                      Հ.ՔՈՒՇԿՅԱՆ  
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ՀԱԿԱԿՈՌՈՒՊՑԻՈՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌՈՒՄ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ 

ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ 

 

««Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի աշխատակազմում պետական 

ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում և փոփոխություններ 

կատարելու մասին» և ««Ֆիզիկական անձանց գույքի և եկամուտների հայտարարագրման մասին» 

Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքների նախագծերի վերաբերյալ 

 

««Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի աշխատակազմում պետական 

ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում և փոփոխություններ 

կատարելու մասին» և ««Ֆիզիկական անձանց գույքի և եկամուտների հայտարարագրման մասին» 

Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքների նախագծերն իրենց 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 կետի 

ենթակետերով նախատեսված որևէ կոռուպցիոն գործոն չեն պարունակում:  
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Եզրակացություն 

«Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի անձնակազմում պետական 
ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում և 

փոփոխություններ կատարելու մասին» և «Ֆիզիկական անձանց գույքի և 
եկամուտների հայտարարագրման մասին» Հայաստանի Հանրապետության 

օրենքում լրացում կատարելու մասին» ՀՀ օրենքների նախագծերի մրցակցության 
բնագավառում կարգավորման ազդեցության գնահատման 

 

«Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի անձնակազմում 
պետական ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 
լրացում և փոփոխություններ կատարելու մասին» և «Ֆիզիկական անձանց գույքի 
և եկամուտների հայտարարագրման մասին» Հայաստանի Հանրապետության 
օրենքում լրացում կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքների 
նախագծերը համաձայն նախնական դիտարկման արդյունքների ներկայացված 
իրավական ակտերի նախագծերի ընդունմամբ մրցակցային միջավայրի վրա 
զգալի ազդեցություն չի կարող լինել:  

Գնահատման նախնական փուլում պարզ է դարձել, որ վերոնշյալ օրենքների 
նախագծերի ընդունման դեպքում դրա կիրարկման արդյունքում մրցակցության 
բնագավառում զգալի ազդեցություն չի նախատեսվում` հաշվի առնելով հետևյալ 
հանգամանքները. 

1. Կարգավորման ենթակա հարաբերությունները հետևանքներ չեն 
առաջացնում ապրանքային շուկայում մատակարարների քանակի 
ուղղակիորեն սահմանափակմանը կամ սահմանափակման 
հնարավորությանը:  

2. միմյանց հետ մրցելու մատակարարների հնարավորության 
սահմանափակմանը կամ սահմանափակման հնարավորությանը: 

3. միմյանց հետ մրցելու մատակարարների շարժառիթների 
սահմանափակմանը կամ սահմանափակման հնարավորությանը: 

Հաշվի առնելով վերոնշյալը` կարգավորման ազդեցության գնահատման 
աշխատանքները դադարեցվել են` արձանագրելով զգալի ազդեցություն 
չհայտնաբերելու եզրակացություն: 
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ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ 

 

«Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի անձնակազմում պետական 
ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում և 

փոփոխություններ կատարելու մասին» և «Ֆիզիկական անձանց գույքի և 
եկամուտների հայտարարագրման մասին» Հայաստանի Հանրապետության 

օրենքում լրացում կատարելու մասին» ՀՀ օրենքների նախագծերի տնտեսական, 
այդ թվում` փոքր և միջին ձեռնարկատիրության բնագավառում կարգավորման 

ազդեցության գնահատման 

 

«Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի անձնակազմում 
պետական ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 
լրացում և փոփոխություններ կատարելու մասին» և «Ֆիզիկական անձանց գույքի 
և եկամուտների հայտարարագրման մասին» Հայաստանի Հանրապետության 
օրենքում լրացում կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքների 
նախագծերի տնտեսական, այդ թվում` փոքր և միջին ձեռնարկատիրության 
բնագավառում կարգավորման ազդեցության գնահատման նպատակով 
իրականացվել են նախնական դիտարկումներ:  

Գնահատման նախնական փուլում պարզ է դարձել, որ վերոնշյալ օրենքների 
նախագծերի ընդունման դեպքում դրա կիրարկման արդյունքում տնտեսական, 
այդ թվում` փոքր և միջին ձեռնարկատիրության բնագավառում զգալի 
ազդեցություն չի նախատեսվում` հաշվի առնելով հետևյալ հանգամանքները. 

1. Կարգավորման ենթակա հարաբերությունները հետևանքներ չեն 
առաջացնում տնտեսական աճի և ներդրումների ներգրավման վրա: 

2. «Գործարարությամբ զբաղվելը» համաթվի բաղադրիչները չեն 
ներառում կարգավորման ենթակա հայցագրերի ընթացակարգերը: 

3. ՓՄՁ զարգացման ինդեքսի հաշվարկման հիմքում ընկած 
ցուցանիշների ցանկը չի ներառում խնդրո առարկա փաստաթղթերի 
հետ կապված ցուցանիշները: 

Հաշվի առնելով վերոնշյալը` կարգավորման ազդեցության գնահատման 
աշխատանքները դադարեցվել են` արձանագրելով զգալի ազդեցություն 
չհայտնաբերելու եզրակացություն: 
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Եզրակացություն 
 

<<Հայաստանի Հանրապետության Ազգային Ժողովի աշխատակազմում 
պետական ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 

լրացում և փոփոխություններ կատարելու մասին>> և <<Ֆիզիկական անձանց 
գույքի և եկամուտների հայտարարագրման մասին>> Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին>> Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքների նախագծերի /այսուհետ` նախագծեր/ 

սոցիալական պաշտպանության ոլորտում կարգավորման ազդեցության  
 
 

Նախագծերի` սոցիալական պաշտպանության ոլորտում կարգավորման 

ազդեցության գնահատումն իրականացվել է Հայաստանի Հանրապետության 

կառավարության 2010 թվականի հունվարի 14-ի <<Նորմատիվ իրավական 

ակտերի նախագծերի` սոցիալական պաշտպանության ոլորտում 

կարգավորման ազդեցության գնահատման իրականացման կարգը 

հաստատելու մասին>> N 18-Ն որոշման համաձայն: 

Սոցիալական պաշտպանության ոլորտում Նախագիծն ունի չեզոք 

ազդեցություն: 
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