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Հարգելի պարոն Աբրահամյան 
 
 

Ձեզ ենք ներկայացնում Հայաստանի Հանրապետության կառավարության եզրակա-

ցությունը Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի պատգամավոր Հակոբ 

Հակոբյանի (024)՝ օրենսդրական նախաձեռնության կարգով ներկայացրած «Պետական 

նպաստների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և 

լրացումներ կատարելու մասին»  Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագծի վերա-

բերյալ (Պ-293-25.06.2013-ՍՀ-010/0): 

1. Նախագծով դիմողի ընտանիքի բնակության վայրի, կացարանի մասին տեղեկանքի 

ներկայացման մասին պահանջը հանելով` պարզ չէ, թե կանխիկ վճարման եղանակն ընտրելու 

դեպքում, ինչ հասցեով պիտի իրականացվի նպաստի վճարումը: 

2. Քննարկման ենթակա են նախագծով առաջարկված երեխայի ծննդյան միանվագ և 

մինչև երկու տարեկան երեխայի խնամքի նպաստների նշանակման և վճարման ժամկետները: 

Այսպես` գործնականում, հաճախ անհնար է 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում ճշտել 
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նպաստի համար ներկայացված դիմումում հայտարարագրված տվյալները, ինչպես նաև 

նպաստի նշանակման օրվան հաջորդող մեկ ամսվա ընթացքում նպաստի վճարման 

կազմակերպումը: 

3. «Միևնույն բնակության վայրում փաստացի բնակվող» բառերը հանելով խնդիր է 

առաջանում ամուսնալուծված ընտանիքների դեպքում, քանի որ հնարավոր չի լինի բացառել 

մեկ երեխայի համար կրկնակի նպաստի ստացումը` ծնողներից յուրաքանչյուրի միջոցով: 

4. Նախագծում առկա են հստակեցման, պարզաբանման և հիմնավորման  կարիք 

ունեցող դրույթներ: Այսպես՝ նախագծի 1-ին հոդվածի «բ» կետով ուժը կորցրած է ճանաչվում 

օրենքի 22-րդ հոդվածի 1-ին մասի 3-րդ կետը, որի համաձայն դիմողն անհրաժեշտության 

դեպքում ներկայացնում է նաև 3-րդ կետում նշված փաստաթղթերն ընտանիքում ծնված 

երեխայի թիվը որոշելու նպատակով: Նշված կետն ուժը կորցրած ճանաչելու դեպքում նշված 

կարգավորումը բաց է մնում:  Կարգավորումների հետ կապված համանման խնդիրներ են 

առաջանում նաև նախագծի 1-ին հոդվածի «ե» և «զ», 2-րդ հոդվածի «ա», «բ», «դ» և «ե» 

կետերի կապակցությամբ: 

5. Նախագծում մասամբ պահպանված չեն օրենսդրական տեխնիկայի կանոնները: 

Սկզբունքորեն ընդունելով նախագծի հեղինակի նպատակադրումները, հաշվի առնելով 

վերը շարադրվածը, ինչպես նաև այն հանգամանքը, որ Հայաստանի Հանրապետության 

կառավարությունում քննարկվում է «Պետական նպաստների մասին» Հայաստանի Հանրապե-

տության նոր օրենքի նախագիծը, մեր պատրաստակամությունն ենք հայտնում համա-

գործակցել նախագծի հեղինակի հետ և օրենսդրական նախաձեռնությամբ առաջարկվող 

փոփոխությունները քննարկել արդեն իսկ Հայաստանի Հանրապետության կառա-

վարությունում գտնվող «Պետական նպաստների մասին» Հայաստանի Հանրապետության 

օրենքի նախագծի շրջանակներում: 
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Միաժամանակ  հայտնում ենք, որ, ներկայացված օրենքի նախագիծը Հայաստանի 

Հանրապետության  Ազգային  ժողովում  քննարկելիս,  հարակից  զեկուցմամբ  հանդես  

կգա Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարար 

Ա. Ասատրյանը: 

Կից ներկայացվող փաստաթղթերում տրվում է օրենքի նախագծի կարգավորման ազ-

դեցության գնահատականը: 

 

Հարգանքով` 

                                                                                            ՏԻԳՐԱՆ ՍԱՐԳՍՅԱՆ  
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ՀԱԿԱԿՈՌՈՒՊՑԻՈՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌՈՒՄ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ 

ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ 

««Պետական նպաստների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և 

լրացումներ կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագծի վերաբերյալ 

 

 

 

««Պետական նպաստների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ 

և լրացումներ 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: 

 

 

ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ 
«Պետական նպաստների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և 

լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի նախագծի մրցակցության բնագավառում 
կարգավորման ազդեցության գնահատման 

 

 

«Պետական նպաստների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ 

և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի նախագծով (այսուհետ` Նախագիծ) փոփոխվում է 

երեխայի ծննդյան միանվագ նպաստի տրամադրման կարգը: 

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: 

 

 

ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ 
«Պետական նպաստների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և 
լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի նախագծի տնտեսական, այդ թվում` փոքր և միջին 

ձեռնարկատիրության բնագավառում կարգավորման ազդեցության գնահատման 
 

«Պետական նպաստների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և 

լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի նախագծի (այսուհետ` Նախագիծ) գործարար և 
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ներդրումային միջավայրի վրա կարգավորման ազդեցության գնահատման նպատակով 

իրականացվել են նախնական դիտարկումներ:  

Գնահատման նախնական փուլում պարզ է դարձել, որ Նախագիծը վերաբերում է երեխաների 

նպաստի տրամադրման կարգի պարզեցմանը և Նախագծի ընդունման դեպքում, դրա կիրարկման 

արդյունքում գործարար և ներդրումային միջավայրի վրա ազդեցություն չի նախատեսվում։ 

 

 

ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌՈՒՄ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ 

ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ 

 

«Պետական նպաստների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և 

լրացումներ կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագծի 

 

     «Պետական նպաստների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և 

լրացումներ կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագծի ընդունումը 

առողջապահության բնագավառի վրա  ազդեցություն չի ունենա:    

 

 

Եզրակացություն 
 

«Պետական նպաստների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և 
լրացումներ կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագծի  վերաբերյալ 

սոցիալական պաշտպանության ոլորտում կարգավորման ազդեցության գնահատման 

 
 

«Պետական նպաստների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ 

և լրացումներ կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագծի վերաբերյալ 

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: 

Նախագծի սոցիալական պաշտպանության ոլորտում կարգավորման  ազդեցության 

գնահատումը կատարվել է սոցիալական պաշտպանության ոլորտի և դրա առանձին ենթաոլորտների 

իրավիճակի բնութագրիչների և դրանց  ինդիկատորների հիման վրա: 

     Նախագիծը` 

          ա) ռազմավարական կարգավորման  ազդեցության տեսանկյունից ունի չեզոք ազդեցություն, 

 բ) շահառուների վրա կարգավորման ազդեցության տեսանկյունից` դրական ազդեցություն: 
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ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ  ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԱՍԻՆ ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ 

 

«Պետական նպաստների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 
փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքի նախագծի բնապահպանության բնագավառում  
կարգավորման 

 

1. «Պետական նպաստների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 

փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագծի 

(այսուհետ` օրենքի) 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: 

 

 

ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ 

«Պետական նպաստների մասին» Հայաստանի Հանրապետության  օրենքում փոփոխություններ և 

լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի նախագծի` բյուջետային բնագավառում կարգավորման 

ազդեցության գնահատման վերաբերյալ 

 

«Պետական նպաստների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ 

կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի նախագծի թե ընդունումը, և թե չընդունումը ՀՀ պետական բյուջեի եկամուտների և 

ծախսերի փոփոխության չի հանգեցնում: 

 

 

 
 

 


