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    ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

                                                                                    ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ ՆԱԽԱԳԱՀ                                                               

                                                                                   պարոն  ՀՈՎԻԿ ԱԲՐԱՀԱՄՅԱՆԻՆ 

 

Հարգելի պարոն Աբրահամյան 

 

Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը Հայաստանի Հանրապետության 

Ազգային ժողովի պատգամավոր Հովիկ Աբրահամյանի կողմից օրենսդրական նախաձեռնու-

թյան կարգով ներկայացված «Ազգային ժողովի կանոնակարգ» Հայաստանի Հանրապետու-

թյան օրենքում լրացում կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախա-

գծի վերաբերյալ առարկություններ չունի: 

Միաժամանակ հայտնում ենք, որ նախագծի ընդունման դեպքում Հայաստանի Հանրա-

պետության կառավարության որոշման կամ այլ իրավական ակտի ընդունման անհրաժեշտու-

թյուն չի առաջանում: 

 Կից ներկայացվող փաստաթղթերում տրվում է օրենքի նախագծի կարգավորման ազդե-

ցության գնահատականը: 

 

Հարգանքով`                     

                                                                                                                                                                                           

                                                                                            ԱՐՄԵՆ  ԳԵՎՈՐԳՅԱՆ                                                                      
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ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌՈՒՄ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ 

 ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ 

 

«Ազգային ժողովի կանոնակարգ» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում 

կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագծի ընդունման դեպքում 

 

 «Ազգային ժողովի կանոնակարգ» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում 

կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագծի ընդունումը 

առողջապահության բնագավառի վրա ազդեցություն չի ունենա: 

 

 
 
 

ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ 
 

<<Ազգային ժողովի կանոնակարգ>> Հայաստանի Հանրապետության 

օրենքում լրացում կատարելու մասին>> Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 

նախագծի /այսուհետ` Նախագիծ/` սոցիալական պաշտպանության ոլորտում 

կարգավորման ազդեցության գնահատման  
 

 

Նախագծի` 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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ՀԱԿԱԿՈՌՈՒՊՑԻՈՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌՈՒՄ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ 

ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ 

«Ազգային ժողովի կանոնակարգ» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում 

կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագծի վերաբերյալ 

 

«Ազգային ժողովի կանոնակարգ» 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: 

 

 

ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ  ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԱՍԻՆ ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ 

«Ազգային ժողովի կանոնակարգ» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 
լրացում կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 

նախագծի  բնապահպանության բնագավառում  կարգավորման 

   1. «Ազգային ժողովի կանոնակարգ» 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 չընդունման դեպքում շրջակա միջավայրի oբյեկտների  վրա 

բացասական հետևանքներ չեն առաջանա: 
   3. Օրենքը  բնապահպանության ոլորտին չի առնչվում  և 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 
«Ազգային Ժողովի կանոնակարգ» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում 

կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի նախագծի մրցակցության բնագավառում կարգավորման 

ազդեցության գնահատման 

 

 

«Ազգային Ժողովի կանոնակարգ» Հայաստանի Հանրապետության 

օրենքում լրացում կատարելու մասին» ՀՀ 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 Նախագծի ընդունմամբ 

մրցակցության միջավայրի վրա ազդեցություն չհայտնաբերվելու եզրակացություն: 

 

 

 

ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ 
««Ազգային ժողովի կանոնակարգ» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում 

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

գնահատման 
 

««Ազգային ժողովի կանոնակարգ» 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 Նախագիծը վերաբերում ՀՀ ԱԺ 

մշտական հանձնաժողովների աշխատանքներին խմբակցության, պատգամավորական խմբի 

անդամների մասնակցությանը և Նախագծի ընդունման դեպքում, դրա կիրարկման արդյունքում 

գործարար և ներդրումային միջավայրի վրա ազդեցություն չի նախատեսվում: 
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Եզրակացություն 

 

«Ազգային Ժողովի կանոնակարգ» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում 

կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի նախագծի բյուջետային բնագավառում կարգավորման 

ազդեցության գնահատման վերաբերյալ 

 

 

 «Ազգային Ժողովի կանոնակարգ» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում 

կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի նախագիծը` ընդունվելու կամ չընդունվելու դեպքում, ՀՀ 

պետական բյուջեի մուտքերի և ելքերի, ինչպես նաև բյուջետային բնագավառում 

քաղաքականության փոփոխմանը չի հանգեցնում: 
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Նախագիծ 

Պ-005-18.06.2012-ՊԻ-010/0 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  

ՕՐԵՆՔԸ 

«Ազգային ժողովի կանոնակարգ» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 
լրացում կատարելու մասին 

ՀՈԴՎԱԾ 1. «Ազգային ժողովի կանոնակարգ» Հայաստանի Հանրապետության 

2002 թվականի փետրվարի 20-ի ՀՕ-308 օրենքի (այսուհետ` օրենք) 25-րդ 

հոդվածի 6.1 մասը լրացնել հետեւյալ բովանդակությամբ նոր նախադասությամբ.  

«Եթե խմբակցության, պատգամավորական խմբի անդամների ընդհանուր թվի 

կրկնապատիկը փոքր է մշտական հանձնաժողովների ընդհանուր թվից,  ապա 

խմբակցությունը, պատգամավորական խումբն իրավունք ունի իր անդամին 

ներկայացնելու մինչեւ երեք մշտական հանձնաժողովի կազմում ընդգրկվելու 

համար`  յուրաքանչյուր մշտական հանձնաժողովում ունենալով մեկական 

պատգամավոր:»  

ՀՈԴՎԱԾ 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման 

օրվան հաջորդող օրը:  
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ՀԻՄՆԱՎՈՐՈՒՄ  

««ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 
ՕՐԵՆՔՈՒՄ ԼՐԱՑՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ 
ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԻ ՆԱԽԱԳԾԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ  

Օրենքի ընդունման անհրաժեշտությունը պայմանավորված է այն 

հանգամանքով,  որ խորհրդարանական ընտրությունների արդյունքում 

խմբակցությունը կամ պատգամավորական խումբը կարող է ներկայացված լինել 

անդամների այնպիսի քանակով, որ չկարողանա մասնակցել ԱԺ բոլոր 12  

հանձնաժողովների աշխատանքներին, որոնք ստեղծված են ՀՀ 

Սահմանադրությամբ սահմանված հանձնաժողովների առավելագույն քանակով: 

«Ազգային ժողովի կանոնակարգ» ՀՀ օրենքի գործող խմբագրությունը 

հնարավորություն է ընձեռում խմբակցություններին եւ պատգամավորական 

խմբերին միեւնույն անդամին ներկայացնել առավելագույնը 2 հանձնաժողովում: 

Մինչդեռ հնարավոր է իրավիճակ, երբ անգամ երկու հանձնաժողովում 

ներկայացված լինելու արդյունքում, խմբակցությունը ԱԺ բոլոր մշտական 

հանձնաժողովներում ներկայացված չլինի: Այս նախագիծը հնարավորություն է 

ընձեռում, որպեսզի խմբակցության /խմբի/ անդամը կարողանա մասնակցել ԱԺ 
մինչեւ 3 հանձնաժողովների աշխատանքներին:  

 


