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  պարոն  ՀՈՎԻԿ ԱԲՐԱՀԱՄՅԱՆԻՆ 

 

 

 

Հարգելի պարոն Աբրահամյան 
 
 

Ձեզ ենք ներկայացնում Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 

եզրակացությունը Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի պատգամավորներ 

Վահե Էնֆիաջյանի, Նաիրա Զոհրաբյանի, Վահե Հովհաննիսյանի, Էլինար 

Վարդանյանի, Միքայել Մելքումյանի, Տիգրան Ուրիխանյանի և Վահան Բաբայանի՝ 

օրենսդրական նախաձեռնության կարգով ներկայացրած «Հայաստանի Հան-

րապետության տոների և հիշատակի օրերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության 

օրենքում լրացում կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագծի 

(Պ-416-16.12.2013-ԳԿ-010/0) վերաբերյալ: 

Նախագծի հիմնավորման կապակցությամբ հարկ ենք համարում նշել, որ 

միջազգային օրերի և տոների ցանկը մեծ է: Միայն ՄԱԿ-ի ցանկում տոնական օրերի թիվը 

շուրջ 116 է: Մի շարք միջազգային տոնական օրեր ներառված են «Հայաստանի 
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Հանրապետության տոների և հիշատակի օրերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության 

օրենքում, որոնք Հայաստանի Հանրապետությունում նշվել են ավանդաբար:  

Միաժամանակ տեղեկացնում ենք, որ նախագծով առաջարկվող «Հայաստանի 

Հանրապետության տոների և հիշատակի օրերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության 

օրենքում  ուսանողության օր սահմանելու վերաբերյալ առաջարկը նոր չէ: Դեռևս 2010 

թվականի ապրիլին Երևանի պետական համալսարանի ուսանողական խորհուրդը նման 

առաջարկությամբ դիմել էր Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանը և 

Հայաստանի Հանրապետության կրթության և գիտության նախարարությանը: Հարցը 

քննարկվել է նաև Հայաստանի Հանրապետության վարչապետին առընթեր ազգային 

երիտասարդական քաղաքականության խորհրդի նիստում և հանձնարարվել Հայաստանի 

Հանրապետության կրթության և գիտության նախարարին ու Հայաստանի Հանրա-

պետության սպորտի և երիտասարդության հարցերի նախարարին պատրաստել և 

ներկայացնել անհրաժեշտ օրենսդրական փոփոխությունների նախագիծ: Որդեգրված 

ազգային երիտասարդական պետական քաղաքականության շրջանակներում, ի 

կատարումն հիշատակված օրենսդրական կարգավորումների վերաբերյալ տրված 

հանձնարարականի, Հայաստանի Հանրապետության կրթության և գիտության 

նախարարության առաջարկությամբ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 

2014 թվականի հունվարի 16-ի նիստում Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 

հավանությանն է արժանացել «Հայաստանի Հանրապետության տոների և հիշատակի 

օրերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին» 

Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագիծը, որով առաջարկվում է մայիսի 16-ը 

նշել որպես ուսանողների և երիտասարդության օր՝ պայմանավորված Երևանի պետական 
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համալսարանի՝ մայր բուհի հիմնադրման օրով:  

 Գտնում ենք, որ Հայաստանի Հանրապետության պետական տոնացույցում ուսա-

նողի օր ունենալու հարցն անհրաժեշտ է դիտարկել Հայաստանի Հանրապետությունում 

երիտասարդական պետական քաղաքականության և ազգային կրթական համակարգի 

պատմության համատեքստում: Այդ առումով Հայաստանի Հանրապետության 

կառավարության օրենսդրական նախաձեռնությունն ավելի ընդգրկուն և հիմնարար է: 

Ելնելով շարադրվածից, Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը նպա-

տակահարմար չի համարում ներկայացված օրենքի նախագծի ընդունումը:  

Միաժամանակ հայտնում ենք, որ, ներկայացված օրենքի նախագիծը Հայաստանի 

Հանրապետության Ազգային ժողովում քննարկելիս, հարակից զեկուցմամբ հանդես կգա 

Հայաստանի Հանրապետության կրթության և գիտության նախարար Արմեն Աշոտյանը: 

Oրենքի նախագծի ընդունման առնչությամբ Հայաստանի Հանրապետության 

կառավարության որոշման կամ այլ իրավական ակտի ընդունման անհրաժեշտություն չի 

առաջանում: 

Կից ներկայացվում են օրենքի նախագծի կարգավորման ազդեցության 

գնահատման  եզրակացությունները: 

Հարգանքով`                                

                                     ՏԻԳՐԱՆ  ՍԱՐԳՍՅԱՆ
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ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌՈՒՄ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ 

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ 

 

«Հայաստանի Հանրապետության տոների և հիշատակի օրերի մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքի նախագծի ընդունման դեպքում 

 

 

       «Հայաստանի Հանրապետության տոների և հիշատակի օրերի մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության 

օրենքի նախագծի ընդունումը առողջապահության բնագավառի վրա ազդեցություն չի 

ունենա: 

 

 

ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ  ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԱՍԻՆ ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ 
 

«Հայաստանի Հանրապետության տոների և հիշատակի օրերի մասին» 
Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին» 
Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագծի բնապահպանության 

բնագավառում  կարգավորման 

 

1. «Հայաստանի Հանրապետության տոների և հիշատակի օրերի մասին» 

Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում 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 և 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 տոների և հիշատակի օրերի մասին» 

Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքի նախագծի տնտեսական, այդ թվում` փոքր և միջին 
ձեռնարկատիրության բնագավառում կարգավորման ազդեցության գնահատման 

 
«Հայաստանի Հանրապետության տոների և հիշատակի օրերի մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության 

օրենքի նախագծի (այսուհետ` Նախագիծ) գործարար և ներդրումային միջավայրի վրա 

կարգավորման ազդեցության գնահատման նպատակով իրականացվել են նախնական 

դիտարկումներ:          

 Գնահատման նախնական փուլում պարզ է դարձել, որ Նախագծով առաջարկվում է 

նոյեմբերի 17-ը պաշտոնապես ճանաչել որպես ուսանողների օր և Նախագծի ընդունման 

դեպքում, դրա կիրարկման արդյունքում գործարար և ներդրումային միջավայրի վրա 

ազդեցություն չի նախատեսվում: 

 

 

 

ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ 
 

« ՀՀ Տոների և հիշատակի օրերի մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու 
մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագծի մրցակցության 

բնագավառում կարգավորման ազդեցության գնահատման 
 

«ՀՀ Տոների և հիշատակի օրերի մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին» 

Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագծով (այսուհետ` Նախագիծ) նոյեմբերի 17-ը 

հռչակվում է որպես ուսանողների օր: 

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: 

 

 

ՀԱԿԱԿՈՌՈՒՊՑԻՈՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌՈՒՄ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ 
ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ 

«ՀՀ տոների և հիշատակի օրերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 
լրացում կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագծի 

վերաբերյալ  
        «ՀՀ տոների և հիշատակի օրերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 

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 կետով նախատեսված որևէ կոռուպցիոն 

գործոն չի պարունակում: 
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Եզրակացություն 

«Հայաստանի Հանրապետության տոների և հիշատակի օրերի մասին» 
Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին» ՀՀ 
օրենքի նախագծի վերաբերյալ սոցիալական պաշտպանության ոլորտում 

կարգավորման ազդեցության գնահատման  
 

«Հայաստանի Հանրապետության տոների և հիշատակի օրերի մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի նախագծի 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: 
 
 
 

ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ 
 

 
“ՀՀ տոների և հիշատակի օրերի մասին” Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 

լրացում կատարելու մասին” Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագծի 

բյուջետային բնագավառում կարգավորման ազդեցության գնահատման 

 

 

 

“ՀՀ տոների և հիշատակի օրերի մասին” Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 

լրացում կատարելու մասին” Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագծի ընդունումը 

կամ չընդունումը Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեի մուտքերի և ելքերի, 

ինչպես նաև բյուջետային բնագավառում քաղաքականության փոփոխմանը չի հանգեցնում: 

 


