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Հարգելի պարոն Աբրահամյան 
 

 

Ձեզ ենք ներկայացնում Հայաստանի Հանրապետության կառավարության եզրակա-

ցությունը Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի պատգամավորներ Հեղինե 

Բիշարյանի և Հովհաննես Մարգարյանի՝ օրենսդրական նախաձեռնության կարգով ներկա-

յացրած «Կազմակերպությունների և անհատ ձեռնարկատերերի կողմից ներմուծվող` մաքսա-

տուրքի 0 տոկոս դրույքաչափ ունեցող և ակցիզային հարկով հարկման ոչ ենթակա այն 

ապրանքների ցանկը հաստատելու մասին, որոնցից ավելացված արժեքի հարկը մաքսային 

մարմինների կողմից չի հաշվարկվում և գանձվում» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 

լրացում կատարելու մասին» (Պ-290-19.06.2013-ՏՀ-010/0) Հայաստանի Հանրապետության 

օրենքի նախագծի վերաբերյալ: 

ԱՊՀ անդամ պետությունների կողմից կիրառվող` արտաքին տնտեսական գործունեու-

թյան ապրանքների անվանացանկում գետնախնձորի առանձնացված իննանիշ ծածկագիր 

սահմանված չէ: Այն դասվում է ԱՏԳ ԱԱ 0714 90 900 ծածկագրին (օսլա կամ ինուլին պարունա-

կող պալարապտուղներ այլ  ̀պաղեցրած, թարմ, կտրտված և այլն): Ընդ որում, այդ ծածկագրին 
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կարող են դասվել ինչպես վերջնական սպառման համար նախատեսված, այնպես էլ սերմացու 

համարվող գետնախնձորը և այլ պալարապտուղ բույսեր: Հետևաբար, նախագծով անհրա-

ժեշտ է սահմանել, որ նշված արտոնությունը պետք է կիրառվի ըստ ապրանքի նկարագրի: 

Հարկ է նշել նաև, որ «Կազմակերպությունների և անհատ ձեռնարկատերերի կողմից ներմուծ-

վող` մաքսատուրքի 0 տոկոս դրույքաչափ ունեցող և ակցիզային հարկով հարկման ոչ ենթակա 

այն ապրանքների ցանկը հաստատելու մասին, որոնցից ավելացված արժեքի հարկը 

մաքսային մարմինների կողմից չի հաշվարկվում և գանձվում» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքում նման դրույթ արդեն իսկ գործում է, և ծածկագրի լրացումը պետք 

է կատարվի նշված օրենքի 1-ին հոդվածի երրորդ պարբերությունում: 

 Միաժամանակ, ԱՏԳ ԱԱ 0714 90 900 ծածկագրին դասվող ապրանքների ներմուծման 

համար Հայաստանի Հանրապետության մաքսային օրենսգրքով սահմանված է մաքսատուրքի 

10 տոկոս դրույքաչափ, իսկ «Կազմակերպությունների և անհատ ձեռնարկատերերի կողմից 

ներմուծվող  ̀մաքսատուրքի 0 տոկոս դրույքաչափ ունեցող և ակցիզային հարկով հարկման ոչ 

ենթակա այն ապրանքների ցանկը հաստատելու մասին, որոնցից ավելացված արժեքի հարկը 

մաքսային մարմինների կողմից չի հաշվարկվում և գանձվում» Հայաստանի Հան-

րապետության օրենքի առաջին հոդվածով սահմանված ցանկը ևս մեկ ապրանքատեսակով 

համալրելու համար անհրաժեշտ նախապայման է տվյալ ապրանքի` մաքսատուրքի 0 տոկոս 

դրույքաչափ ունենալու հանգամանքը: Հետևաբար, առանց Հայաստանի Հանրապետության 

մաքսային օրենսգրքում համապատասխան փոփոխություն կատարելու, նշված ծածկագիրը 

հնարավոր չէ ընդգրկել «Կազմակերպությունների և անհատ ձեռնարկատերերի կողմից 

ներմուծվող  ̀մաքսատուրքի 0 տոկոս դրույքաչափ ունեցող և ակցիզային հարկով հարկման ոչ 

ենթակա այն ապրանքների ցանկը հաստատելու մասին, որոնցից ավելացված արժեքի հարկը 

մաքսային մարմինների կողմից չի հաշվարկվում և գանձվում» Հայաստանի Հանրա-

պետության օրենքով հաստատված ցանկում: 
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 Հաշվի առնելով շարադրվածը` հայտնում ենք, որ խնդրի համապարփակ 

օրենսդրական կարգավորման նպատակով վերը նշված երկու իրավական ակտերում փոփո-

խություններ և լրացումներ նախատեսող օրենքների նախագծերը պետք է ներկայացվեն մեկ 

միասնական փաթեթով  ̀ միաժամանակ սահմանելով, որ մաքսային վճարներ չգանձելու 

արտոնությունը պետք է կիրառվի բացառապես ըստ ապրանքի նկարագրի: 

Ելնելով շարադրվածից` Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը օրենս-

դրական նախաձեռնությունն ընդունելի կհամարի ներկայացված առաջարկությունների 

ընդունման դեպքում: 

 Միաժամանակ, հայտնում ենք, որ նախագծի ընդունմամբ պայմանավորված 

Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2002 թվականի մայիսի 25-ի «Առանց 

ավելացված արժեքի հարկի հաշվարկման ու գանձման՝ Հայաստանի Հանրապետության 

կարտոֆիլի, սպելտայի, փափուկ ցորենի և մեսլին սերմացուի, եգիպտացորենի սերմացուի, 

յուղատու բույսերի սերմերի և պտուղների, ցանքի համար սերմերի, պտուղների և հատիկների 

և գարու սերմացուների ներմուծման կարգը հաստատելու մասին» N 621 որոշման մեջ 

համապատասխան փոփոխություններ կատարելու մասին որոշումը կընդունվի օրենքի ընդու-

նումից հետո 2 ամսվա ընթացքում: 

Հայտնում ենք նաև, որ, ներկայացված օրենքի նախագիծը Հայաստանի Հանրապետու-

թյան Ազգային ժողովում քննարկելիս, հարակից զեկուցմամբ հանդես կգա Հայաստանի Հան-

րապետության ֆինանսների նախարար Դ. Սարգսյանը: 

Կից ներկայացվող փաստաթղթերում տրվում է օրենքի նախագծի կարգավորման ազ-

դեցության գնահատականը: 

 

Հարգանքով` 

                                               ՏԻԳՐԱՆ  ՍԱՐԳՍՅԱՆ  
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ՀԱԿԱԿՈՌՈՒՊՑԻՈՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌՈՒՄ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ 

ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ 

«Կազմակերպությունների և անհատ ձեռնարկատերերի կողմից ներմուծվող` մաքսատուրքի 0 

տոկոս դրույքաչափ ունեցող և ակցիզային հարկով հարկման ոչ ենթակա այն ապրանքների ցանկը 

հաստատելու մասին, որոնցից ավելացված արժեքի հարկը մաքսային մարմինների կողմից չի 

հաշվարկվում և գանձվում» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին» 

ՀՀ օրենքի նախագծի վերաբերյալ 

 

«Կազմակերպությունների և անհատ ձեռնարկատերերի կողմից ներմուծվող` մաքսատուրքի 0 

տոկոս դրույքաչափ ունեցող և ակցիզային հարկով հարկման ոչ ենթակա այն ապրանքների ցանկը 

հաստատելու մասին, որոնցից ավելացված արժեքի հարկը մաքսային մարմինների կողմից չի 

հաշվարկվում և գանձվում» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին» ՀՀ 

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 

ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌՈՒՄ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ 

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ 

 
 

«Կազմակերպությունների և անհատ ձեռնարկատերերի կողմից ներմուծվող՝ մաքսատուրքի 0 տոկոս 

դրույքաչափ ունեցող և ակցիզային հարկով հարկման ոչ ենթակա այն ապրանքների ցանկը 

հաստատելու մասին, որոնցից ավելացված արժեքի հարկը մաքսային մարմինների կողմից չի 

հաշվարկվում և գանձվում» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին» 

Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագծի ընդունման դեպքում 

 
 

«Կազմակերպությունների և անհատ ձեռնարկատերերի կողմից ներմուծվող՝ մաքսատուրքի 0 

տոկոս դրույքաչափ ունեցող և ակցիզային հարկով հարկման ոչ ենթակա այն ապրանքների ցանկը 

հաստատելու մասին, որոնցից ավելացված արժեքի հարկը մաքսային մարմինների կողմից չի 

հաշվարկվում և գանձվում» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին» 

Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագծի ընդունումը առողջապահության բնագավառի վրա 

ազդեցություն չի ունենա: 
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ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ  ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԱՍԻՆ ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ 

 
<<Կազմակերպությունների և անհատ ձեռնարկատերերի կողմից ներմուծվող՝ 
մաքսատուրքի 0 տոկոս դրույքաչափ ունեցող և ակցիզային հարկով հարկման ոչ 
ենթակա այն ապրանքների ցանկը հաստատելու մասին, որոնցից ավելացված 
արժեքի հարկը մաքսային մարմինների կողմից չի հաշվարկվում և գանձվում>>   
Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին>>  
Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագծի բնապահպանության 

բնագավառում կարգավորման 
 

 

1. <<Կազմակերպությունների և անհատ ձեռնարկատերերի կողմից ներմուծվող՝ 
մաքսատուրքի 0 տոկոս դրույքաչափ ունեցող և ակցիզային հարկով հարկման ոչ 
ենթակա այն ապրանքների ցանկը հաստատելու մասին, որոնցից ավելացված արժեքի 
հարկը մաքսային մարմինների կողմից չի հաշվարկվում և գանձվում>>  Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին>>  Հայաստանի Հանրապե-
տության օրենքի նախագծի (այսուհետ` նախագիծ) ընդունման արդյունքում մթնոլորտի, 
հողի, ջրային ռեսուրսների, ընդերքի, բուuական և կենդանական աշխարհի, հատուկ 
պահպանվող տարածքների վրա բացասական հետևանքներ չեն առաջանա: 

2. Նախագծի չընդունման դեպքում շրջակա միջավայրի oբյեկտների  վրա 
բացասական հետևանքներ չեն առաջանա: 
         3. Նախագիծը բնապահպանության ոլորտին չի առնչվում, այդ  ոլորտը կանոնակարգող 
իրավական ակտերով ամրագրված uկզբունքներին և պահանջներին չի հակասում:           

Օրենքի կիրարկման արդյունքում բնապահպանության բնագավառում  կանխատեuվող  
հետևանքների գնահատման և վարվող քաղաքականության համեմատական վիճակագրական 
վերլուծություններ կատարելու անհրաժեշտությունը բացակայում  է:  

 

ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ 
«Կազմակերպությունների և անհատ ձեռնարկատերերի կողմից ներմուծվող` մաքսատուրքի 

0 տոկոս դրույքաչափ ունեցող և ակցիզային հարկով հարկման ոչ ենթակա այն ապրանքների 
ցանկը հաստատելու մասին, որոնցից ավելացված արժեքի հարկը մաքսային մարմինների կողմից 

չի հաշվարկվում և գանձվում» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու 
մասին» ՀՀ օրենքի նախագծի մրցակցության բնագավառում կարգավորման ազդեցության 

գնահատման 
 

«Կազմակերպությունների և անհատ ձեռնարկատերերի կողմից ներմուծվող` մաքսատուրքի 0 
տոկոս դրույքաչափ ունեցող և ակցիզային հարկով հարկման ոչ ենթակա այն ապրանքների ցանկը 
հաստատելու մասին, որոնցից ավելացված արժեքի հարկը մաքսային մարմինների կողմից չի 
հաշվարկվում և գանձվում» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին» ՀՀ 
օրենքի  նախագծի (այսուհետ` Նախագիծ) ընդունումը պայմանավորված է ՀՀ-ում իրականացվող 
գետնախնձորի աճեցման և վերամշակման ծրագրերին պետական աջակցություն ցուցաբերելու  և 
սերմացու ներկրողներին մաքսային արտոնություններ տալու հանգամանքով: 

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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ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ 

«Կազմակերպությունների և անհատ ձեռնարկատերերի կողմից ներմուծվող` մաքսատուրքի 0 
տոկոս դրույքաչափ ունեցող և ակցիզային հարկով հարկման ոչ ենթակա այն ապրանքների ցանկը 

հաստատելու մասին, որոնցից ավելացված արժեքի հարկը մաքսային մարմինների կողմից չի 
հաշվարկվում և գանձվում» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին» 
ՀՀ օրենքի նախագծի տնտեսական, այդ թվում` փոքր և միջին ձեռնարկատիրության բնագավառում 

կարգավորման ազդեցության գնահատման 
 

«Կազմակերպությունների և անհատ ձեռնարկատերերի կողմից ներմուծվող` մաքսատուրքի 0 

տոկոս դրույքաչափ ունեցող և ակցիզային հարկով հարկման ոչ ենթակա այն ապրանքների ցանկը 

հաստատելու մասին, որոնցից ավելացված արժեքի հարկը մաքսային մարմինների կողմից չի 

հաշվարկվում և գանձվում» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում 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 Նախագծի ընդունման դեպքում, դրա 

կիրարկման արդյունքում գործարար և ներդրումային միջավայրի վրա նախատեսվում է դրական 

ազդեցություն` հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ Նախագծով նախատեսվում է գետնախնձորի 

սերմնացուի ներկրումը ազատել մաքսատուրքից:  

 

 

 

Եզրակացություն 
 

«Կազմակերպությունների և անհատ ձեռնարկատերերի կողմից ներմուծվող՝ մաքսատուրքի 
0 տոկոս դրույքաչափ ունեցող և ակցիզային հարկով հարկման ոչ ենթակա այն ապրանքների 

ցանկը հաստատելու մասին, որոնցից ավելացված արժեքի հարկը մաքսային մարմինների կողմից 
չի հաշվարկվում և գանձվում» Հայաստանի Հանրապետությաան օրենքում լրացում կատարելու 

մասին» ՀՀ օրենքի նախագծի վերաբերյալ սոցիալական պաշտպանության ոլորտում 
կարգավորման ազդեցության գնահատման 

 
«Կազմակերպությունների և անհատ ձեռնարկատերերի կողմից ներմուծվող՝ մաքսատուրքի 0 

տոկոս դրույքաչափ ունեցող և ակցիզային հարկով հարկման ոչ ենթակա այն ապրանքների ցանկը 
հաստատելու մասին, որոնցից ավելացված արժեքի հարկը մաքսային մարմինների կողմից չի 
հաշվարկվում և գանձվում» Հայաստանի Հանրապետությաան օրենքում լրացում կատարելու մասին» ՀՀ 
օրենքի նախագծի (այսուհետ` նախագիծ) 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 ունի  չեզոք ազդեցություն: 
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Եզրակացություն 

«Կազմակերպությունների և անհատ ձեռնարկատերերի կողմից ներմուծվող` մաքսատուրքի 0 տոկոս 

դրույքաչափ ունեցող և ակցիզային հարկով հարկման ոչ ենթակա այն ապրանքների ցանկը 

հաստատելու մասին, որոնցից ավելացված արժեքի հարկը մաքսային մարմինների կողմից չի 

հաշվարկվում և գանձվում» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին» 

Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագծի` բյուջետային բնագավառում կարգավորման 

ազդեցության գնահատման վերաբերյալ 

  

 Նախագծով առաջարկվում է «Կազմակերպությունների և անհատ ձեռնարկատերերի կողմից 

ներմուծվող` մաքսատուրքի 0 տոկոս դրույքաչափ ունեցող և ակցիզային հարկով հարկման ոչ ենթակա 

այն ապրանքների ցանկը հաստատելու մասին, որոնցից ավելացված արժեքի հարկը մաքսային 

մարմինների կողմից չի հաշվարկվում և գանձվում» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 1-ին 

հոդվածով սահմանված ցանկում, ըստ արտաքին տնտեսական գործունեության ապրանքային 

անվանացանկի (ԱՏԳ ԱԱ), սահմանել նոր ծածկագիր և ցանկը լրացնել «գետնախնձորի սերմացու` 

թարմ կամ պաղեցրած» բառերով: 

 «Գետնախնձորի սերմացու` թարմ կամ պաղեցրած» ապրանքատեսակը առանձին դասա-

կարգում չունի և դասվում է ԱՏԳ ԱԱ 0714 90 900 ծածկագրին (օսլա կամ ինուլին պարունակող պալա-

րապտուղներ այլ` պաղեցրած, թարմ, կտրտված և այլն), որի ներմուծման ժամանակ, գործող 

օրենադրությամբ սահմանված կարգով, գանձվում է մաքսատուրք և ԱԱՀ: 

  Հաշվի առնելով վերոգրյալը` գտնում ենք, որ նախագծի ընդունումը պետական բյուջեի 

եկամուտների վրա կունենա բացասական, իսկ ծախսերի վրա` չեզոք ազդեցություն: 
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ՆԱԽԱԳԻԾ 
Պ-290-19.06.2013-ՏՀ-010/0 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  

ՕՐԵՆՔԸ 

«ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ԱՆՀԱՏ ՁԵՌՆԱՐԿԱՏԵՐԵՐԻ ԿՈՂՄԻՑ 
ՆԵՐՄՈՒԾՎՈՂ` ՄԱՔՍԱՏՈՒՐՔԻ 0 ՏՈԿՈՍ ԴՐՈՒՅՔԱՉԱՓ ՈՒՆԵՑՈՂ ԵՎ 

ԱԿՑԻԶԱՅԻՆ ՀԱՐԿՈՎ ՀԱՐԿՄԱՆ ՈՉ ԵՆԹԱԿԱ ԱՅՆ ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ ՑԱՆԿԸ 
ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ, ՈՐՈՆՑԻՑ ԱՎԵԼԱՑՎԱԾ ԱՐԺԵՔԻ ՀԱՐԿԸ 

ՄԱՔՍԱՅԻՆ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻ ԿՈՂՄԻՑ ՉԻ ՀԱՇՎԱՐԿՎՈՒՄ ԵՎ ԳԱՆՁՎՈՒՄ» 
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ԼՐԱՑՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ 

ՄԱՍԻՆ 

Հոդված 1. «Կազմակերպությունների եւ անհատ ձեռնարկատերերի կողմից 
ներմուծվող` մաքսատուրքի 0 տոկոս դրույքաչափ ունեցող եւ ակցիզային հարկով 

հարկման ոչ ենթակա այն ապրանքների ցանկը հաստատելու մասին, որոնցից  
ավելացված արժեքի հարկը մաքսային մարմինների կողմից չի հաշվարկվում եւ 
գանձվում» Հայաստանի Հանրապետության 2001 թվականի հունիսի 29-ի օրենքի 
(այսուհետ` օրենք) 1-ին հոդվածով սահմանված ցանկում ըստ ԱՏԳ ԱԱ-ի սահմանել  
նոր ծածկագիր եւ ցանկը լրացնել «Գետնախնձորի սերմացու` թարմ կամ պաղեցրած» 
բառերով: 

Հոդված 2. Սույն օրենքը ուժի մեջ ե մտնում պաշտոնական հրապարակմանը 

հաջորդող տասներորդ օրվանից:  
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ՀԻՄՆԱՎՈՐՈՒՄ 

«ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ԱՆՀԱՏ ՁԵՌՆԱՐԿԱՏԵՐԵՐԻ ԿՈՂՄԻՑ 
ՆԵՐՄՈՒԾՎՈՂ` ՄԱՔՍԱՏՈՒՐՔԻ 0 ՏՈԿՈՍ ԴՐՈՒՅՔԱՉԱՓ ՈՒՆԵՑՈՂ ԵՎ 

ԱԿՑԻԶԱՅԻՆ ՀԱՐԿՈՎ ՀԱՐԿՄԱՆ ՈՉ ԵՆԹԱԿԱ ԱՅՆ ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ ՑԱՆԿԸ 
ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ, ՈՐՈՆՑԻՑ ԱՎԵԼԱՑՎԱԾ ԱՐԺԵՔԻ ՀԱՐԿԸ ՄԱՔՍԱՅԻՆ 
ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻ ԿՈՂՄԻՑ ՉԻ ՀԱՇՎԱՐԿՎՈՒՄ ԵՎ ԳԱՆՁՎՈՒՄ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ 

ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ԼՐԱՑՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» ՀՀ  ՕՐԵՆՔԻ 
ՆԱԽԱԳԾԻ 

Օրենքի ընդունման անհրաժեշտությունը պայմանավորված է Հայաստանի 
Հանրապետությունում իրականացվող գետնածնձորի աճեցման եւ վերամշակման 
ծրագրերի արդյունավետության բարձրացմանը նպատակուղղված պետական 
աջակցություն ցուցաբերելու եւ գետնախնձորի սերմացու ներկրողներին մաքսային 
արտոնություններ տալու հանգամանքով: Նկատի ունենալով, որ գետնախնձորը որպես 
հեշտ մշակվող, քիչ ծախսատար, արագ բազմացող եւ մեր բնակլիմայական 
պայմաններում կենսունակ եւ դիմացկուն մշակաբույս, անհրաժեշտ է աստիճանաբար 
ավելացնել գետնախնձորի ցանկատարածքները: Ուսումնասիրությունները ցույց են 
տալիս, որ գետնախնձորը պարունակում է այնպիսի օրգանական նյութեր, որոնք 
կարգավորում են օրգանիզմում ինսուլինի պարունակությունը` նվազեցնելով արյան մեջ 
խոլեստերինի եւ շաքարի պարունակությունը, ավելին` գետնախնձորը այն եզակի 
վիտամիններով հարուստ բույսերից է, որի օգտագործումը բուժում է տարբեր տեսակի 
աղեստամոքսային եւ սիրտ-անոթային հիվանդություններ: 

Օրենքի նախագծի ընդունմամբ գետնախնձորի սերմացու ներկրողները կազատվեն 
մաքսատուրքից, ինչը հնարավորություն կտա գյուղատնտեսներին հնարավորինս էժան 
ձեռք բերել սերմացու: Կարծում եմ` խրախուսելով եւ աջակցելով գետնախնձորի 
աճեցման ու վերամշակման ծրագրերը, լուրջ ձեռքբերումներ կունենանք 
գյուղատնտեսության ոլորտում եւ սպառողները կկարողանան համեմատաբար ավելի 
էժան գետնախնձոր ձեռք բերել եւ օգտագործել: 


