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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 պատգամավոր Ռուզաննա 

Առաքելյանի` օրենսդրական նախաձեռնության կարգով ներկայացրած «Հայաստանի 

Հանրապետության աշխատանքային օրենսգրքում լրացում կատարելու մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքի նախագծի վերաբերյալ: 

Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը լեռնային և բարձր լեռնային 

բնակավայրերի ամրապնդումը, տարածքային համաչափ զարգացումը համարում է իր 

գործունեության կարևոր, գերակա ուղղություններից մեկը և առաջիկա տարիների ընթաց-

քում կփորձի համալիր, համակողմանի մոտեցում ցուցաբերել սոցիալական հրատապ 

խնդիրներին՝ քայլ առ քայլ անդրադառնալով ու անհրաժեշտ լուծումներ տալով դրանց: 

Այդ լուծումները կներառեն պետական հատվածի աշխատողների աշխատավարձերի 

նկատմամբ հավելավճարների սահմանումը, սոցիալական ծրագրերի փաթեթը` սուբսիդա-

վորման տեսքով, ինչպես նաև բանկային տոկոսների սուբսիդավորումը: 
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Ինչ վերաբերում է օրենքի նախագծով առաջարկվող լուծմանը` հիմնական աշխա-

տավարձի նկատմամբ հավելումներ սահմանելուն, ապա դրա ընդունման դեպքում այն 

մասնավոր հատվածում կհանգեցնի աշխատուժի վրա կատարվող լրացուցիչ ծախսերի 

ավելացման և կարող է էապես խոչընդոտել լրացուցիչ ներդրումները, ինչպես նաև կարող 

է առկա աշխատատեղերի կրճատման առիթ դառնալ, իսկ ծրագրի իրականացումը միայն 

մեկ տարվա համար Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեից լրացուցիչ 

կպահանջի 8-11 մլրդ դրամ, որի համար այսօր անհրաժեշտ միջոցներ չկան:  

Ելնելով շարադրվածից` Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը դեմ է 

ներկայացված նախագծի ընդունմանը:  

Միաժամանակ հայտնում ենք, որ, ներկայացված օրենքի նախագիծը Հայաստանի 

Հանրապետության Ազգային ժողովում քննարկելիս, հարակից զեկուցմամբ հանդես կգա 

Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարար  

Ա. Գրիգորյանը։  

Կից ներկայացվող փաստաթղթերում տրվում է օրենքի նախագծի կարգավորման 

ազդեցության գնահատականը: 

 
    Հարգանքով` 

 
ՏԻԳՐԱՆ ՍԱՐԳՍՅԱՆ 
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ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌՈՒՄ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ  ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ 
ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ 

 
«Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքային օրենսգրքում լրացում 

կատարելու մասին» օրենքի նախագծի ընդունման դեպքում 

 
 

«Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքային օրենսգրքում լրացում 

կատարելու մասին» օրենքի նախագծի ընդունումը առողջապահության բնագավառի վրա 

ազդեցություն չի ունենա: 
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ՀԱԿԱԿՈՌՈՒՊՑԻՈՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌՈՒՄ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ 

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ 

«Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքային օրենսգրքում լրացում կատարելու 

մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագծի վերաբերյալ 

 

 

«Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքային օրենսգրքում լրացում 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 կետի ենթակետերով նախատեսված որևէ 

կոռուպցիոն գործոն չի պարունակում: 
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Եզրակացություն 
 
 

«Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքային օրենսգրքում լրացում 
կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագծի սոցիալական 

ազդեցության գնահատման վերաբերյալ 
 

«Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքային օրենսգրքում լրացում 
կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագծի (այսուհետ` 
Նախագիծ) սոցիալական ազդեցության գնահատումը կատարվել է «Իրավական ակտերի 
մասին» ՀՀ օրենքի 27.1 հոդվածի և ՀՀ Կառավարության 2010թ. հունվարի 14-ի N 18-Ն 
որոշման համաձայն: 

Արդյունքում Նախագիծը`   
ա) սոցիալական պաշտպանության ոլորտի վրա ունի դրական ազդեցություն,  
բ) ռազմավարական ազդեցության կարգավորման տեuանկյունից ունի 

բարենպաuտ ազդեցություն և ենթակա չէ լրամշակման, 
գ) բնագավառի շահառուների վրա ազդեցության կարգավորման տեսանկյունից ունի 

բարենպաuտ ազդեցություն և ենթակա չէ լրամշակման: 
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ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ  ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԱՍԻՆ ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ 
 

“ՀՀ աշխատանքային օրենսգրքում լրացում կատարելու մասին” ՀՀ օրենքի 
նախագծի բնապահպանության բնագավառում  կարգավորման 

 
1. “ՀՀ աշխատանքային օրենսգրքում լրացում կատարելու մասին”  Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքի (այսուհետ` օրենք) նախագծի ընդունման արդյունքում 
շրջակա միջավայրի oբյեկտների` մթնոլորտի, հողի, ջրային ռեսուրսների, ընդերքի, 
բուuական և կենդանական աշխարհի, հատուկ պահպանվող տարածքների, վրա 
բացասական հետևանքներ չեն առաջանում: 
         2. Օրենքի նախագծի չընդունման դեպքում շրջակա միջավայրի oբյեկտների  վրա 
բացասական հետևանքներ չեն առաջանում: 
         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:  
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ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ 
 

«Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքային օրենսգրքում լրացում կատարելու 
մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագծի տնտեսական, այդ թվում` 

փոքր և միջին ձեռնարկատիրության բնագավառում կարգավորման ազդեցության 
գնահատման 

 
«Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքային օրենսգրքում լրացում 

կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագծի 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, դրանց 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. Կարգավորման ենթակա հարաբերությունները չեն ազդում 
«Գործարարությամբ զբաղվելը» համաթվի բաղադրիչների վրա: 

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 աշխատանքային օրենսգրքում լրացում կատարելու 
մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագծի մրցակցության բնագավառում 

կարգավորման ազդեցության գնահատման: 
 

«Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքային օրենսգրքում լրացում 

կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագծի (այսուհետ` 

Նախագիծ) մրցակցության բնագավառում ազդեցության գնահատման գործընթացի 

նախնական փուլում պարզվել է` 

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 նախագծերի 

ընդունմամբ մրցակցության միջավայրի վրա զգալի ազդեցություն չհայտնաբերվելու 

եզրակացություն: 
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Նախագիծ 
Պ-1090-18.02.2011-ՍՀ-010/0 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  
ՕՐԵՆՔԸ 

ՀՀ աշխատանքային օրենսգրքում լրացում կատարելու մասին 

ՀՈԴՎԱԾ 1. Հայաստանի Հանրապետության 2004 թվականի նոյեմբերի 9-ի 
աշխատանքային օրենսգրքը լրացնել նոր 183.1 հոդվածով հետեւյալ 
բովանդակությամբ.  

«ՀՈԴՎԱԾ 183.1. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՎԱՐՁԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ԼԵՌՆԱՅԻՆ ԵՎ  ԲԱՐՁՐ 
ԼԵՌՆԱՅԻՆ  ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԵՐՈՒՄ ԱՇԽԱՏԵԼՈՒ ԴԵՊՔՈՒՄ  

Լեռնային եւ բարձր լեռնային  բնակավայրերում աշխատելու համար աշխատողին 
վճարվում է հավելում  հիմնական աշխատավարձի` լեռնային բնակավայրերում  
ոչ պակաս քան 10 տոկոսի չափով, իսկ բարձր լեռնային բնակավայրերում 
աշխատելու համար` ոչ պակաս քան 20 տոկոսի չափով»:  

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

 

Տեղեկանք-հիմնավորում  

«Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքային օրենսգրքում լրացում 
կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքների նախագծի 

ընդունման  

«Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքային օրենսգրքում լրացում 
կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի նախագծով (այսուհետ` Նախագիծ) նախատեսվում 
է որոշակի լրացուցիչ սոցիալ-աշխատանքային երաշխիք լեռնային եւ բարձր 
լեռնային բնակավայրերում աշխատողների համար: Մասնավորապես, 
Նախագծով առաջարկվում է ՀՀ աշխատանքային օրենսգրքով սահմանել 
հավելման նվազագույն չափեր` լեռնային եւ բարձր լեռնային բնակավայրերում 
աշխատողների հիմնական աշխատավարձին: Նախագծի ընդունման արդյունքում 
լեռնային եւ բարձր լեռնային բնակավայրերում որոշակիորեն կբարձրանա 
աշխատավարձերի մակարդակը, ինչն էլ իր հերթին` կխթանի այդ 
բնակավայրերում արդյունավետ զբաղվածությունը, կբարելավի սոցիալական եւ 
ժողովրդագրական վիճակը:  

Նախագծով նախատեսվում է նաեւ կանխարգելել լեռնային եւ բարձր լեռնային 
բնակավայրից աշխատուժի արտաքին եւ ներքին տեղաշարժը: 


