
Ազգային ժողովի ֆինանսավարկային եւ բյուջետայի հարցերի մշտական հանձնաժողովի 7-րդ 

գումարման 4-րդ նստաշրջանի ընթացքում կատարած աշխատանքների վերաբերյալ 

 

1. Կայացած նիստերի քանակը կազմել է 28-ը՝ 12 հերթական, 4 արտահերթ և 12՝ Ազգային 

ժողովի մշտական հանձնաժողովների հետ համատեղ նիստեր («Հայաստանի 

Հանրապետության 2019 թվականի պետական բյուջեի կատարման տարեկան 

հաշվետվությունը հաստատելու մասին » ՀՀ օրենքի նախագծի նախնական քննարկումների): 

2. Հանձնաժողովը գլխադասային է նշանակվել՝ 41 օրենքի նախագծի (որոնցից՝ 4 օրենքների 

նախագծերի փաթեթներ)՝ ընդունվել են ամբողջությամբ՝ 24, դուրս են եկել շրջանառությունից՝ 

3,  դեռեւս չեն ընդգրկվել օրակարգում՝ 3, ընդգրկվել են օրակարգում՝ 11(որոնցից՝ քննարկվել 

եւ քվեարկվել է 1-ին ընթերցմամբ՝ 10),  5 համաձայնագրի (որոնցից՝ հաստատվել են՝3, դեռեւս 

չեն ընդգրկվել՝ 2)  2 հաղորդումի`/ընդունվել են ի գիտություն/: 

3. Նիստերի ընթացքում քննարկվել են՝ 

3.1.  Օրենքների նախագծեր՝ թվով 38, որոնցից. 

 24 ընդունվել են ամբողջությամբ՝  

1) Պ-364. Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքում փոփոխություն 

կատարելու մասին Հեղինակներ` ԱԺ պատգամավորներ՝ Արտակ Մանուկյան, 

Համազասպ Դանիելյան, 

2) Կ-412. «Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքում լրացում 

կատարելու մասին»,  

3) Կ-348. «Լիցենզավորման մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին», 

4) Կ- 3481 «Պետական տուրքի մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին»,  

5) Կ- 3482 «Արժութային կարգավորման եւ արժութային վերահսկողության մասին» 

օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին»,  

6) Կ- 3483  «Արժեթղթերի շուկայի մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին», 

7) Կ- 3484 «Վճարահաշվարկային համակարգերի եւ վճարահաշվարկային 

կազմակերպությունների մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին»,   

8) Կ- 3485  Հայաստանի Հանրապետության հարկային օրենսգրքում փոփոխություններ 

կատարելու մասին,  

9) Կ- 3487 «Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի մասին» օրենքում 

փոփոխություններ կատարելու մասին»,  

10) Կ- 3488 «Փողերի լվացման եւ ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին» 

օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին»,  

11) Կ- 3489 «Ֆինանսական համակարգի հաշտարարի մասին» օրենքում փոփոխություն 

կատարելու մասին»,  

12) Կ-302. «Բանկային գաղտնիքի մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին»,  
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13) Խ-343. «Ֆինանսական համակարգի հաշտարարի մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին», 

Հեղինակ`«Լուսավոր Հայաստան» խմբակցություն, 

14)  Խ-343.1 Հայաստանի Հանրապետության հարկային օրենսգրքում լրացումներ 

կատարելու մասին, Հեղինակ`«Լուսավոր Հայաստան» խմբակցություն,  

15) Խ-343.2 Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական դատավարության 

օրենսգրքում փոփոխություն կատարելու մասին, Հեղինակ`«Լուսավոր Հայաստան» 

խմբակցություն,  

16) Պ-491. «Սպառողական կրեդիտավորման մասին» Հայաստանի Հանրապետության 

օրենքում լրացումներ կատարելու մասին», Հեղինակներ` Արտակ Մանուկյան, Վարազդատ 

Կարապետյան,  

17) Կ-485. Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքում 

փոփոխություններ կատարելու մասին. 

18)  Կ-485.1 «Բանկերի եւ բանկային գործունեության մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին»,  

19) Կ-485.2 «Վարկային կազմակերպությունների մասին» Հայաստանի Հանրապետության 

օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին»,  

20) Կ-485.3 «Ավտոտրանսպորտային միջոցների կայանատեղերի տեղական վճարի մասին» 

Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին»,  

21) Կ-485.4 Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության 

օրենսգրքում փոփոխություն կատարելու մասին,  

22) Կ-485.5 Հայաստանի Հանրապետության հարկային օրենսգրքում լրացումներ եւ 

փոփոխություններ կատարելու մասին  

23) Կ-586 «Հայաստանի Հանրապետության 2020 թվականի պետական բյուջեի մասին» 

օրենքում փոփոխություն եւ լրացումներ կատարելու մասին», 

24) Կ-599 Հայաստանի Հանրապետության 2019 թվականի պետական բյուջեի կատարման 

տարեկան հաշվետվությունը հաստատելու մասին»: 

 

 11 ընդգրկվել են օրակարգում, որոնցից 10՝ քննարկվել եւ քվեարկվել են 1-ին 

ընթերցմամբ  և 1 ընդգրկվել է լիագումար նիստի օրակարգում ՝  

 

1) Խ-401. Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքում 

փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին, Հեղինակ`«Լուսավոր 

Հայաստան» խմբակցություն,  

2) Պ-554. «Բանկային ավանդների ներգրավման մասին» օրենքում փոփոխություններ եւ 

լրացում կատարելու մասին», Հեղինակներ` Արտակ Մանուկյան, Վարազդատ 

Կարապետյան, Բաբկեն Թունյա, 

3) Պ-554.1 «Սպառողական կրեդիտավորման մասին» օրենքում փոփոխություն եւ 

լրացում կատարելու մասին», Հեղինակներ` Արտակ Մանուկյան, Վարազդատ 

Կարապետյան, Բաբկեն Թունյան, 

4) Պ-554.2  «Բնակարանային հիպոտեկային կրեդիտավորման մասին» օրենքում 

փոփոխություններ կատարելու մասին, Հեղինակներ` Արտակ 

Մանուկյան, Վարազդատ Կարապետյան, Բաբկեն Թունյան 
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5) Պ-554.3 «Բանկերի եւ բանկային գործունեության մասին» օրենքում փոփոխություն 

կատարելու մասին», Հեղինակներ` Արտակ Մանուկյան, Վարազդատ 

Կարապետյան, Բաբկեն Թունյան, 

6) Պ-554.4 «Ապահովագրության եւ ապահովագրական գործունեության մասին» 

օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին», Հեղինակներ` Արտակ 

Մանուկյան, Վարազդատ Կարապետյան, Բաբկեն Թունյան 

7) Պ-554.5  «Վարկային կազմակերպությունների մասին» օրենքում փոփոխություն 

կատարելու մասին» 

Հեղինակներ` Արտակ Մանուկյան, Վարազդատ Կարապետյան, Բաբկեն Թունյան 

8) Պ-562.  «Արժութային կարգավորման եւ արժութային վերահսկողության մասին» 

օրենքում փոփոխություն եւ լրացում կատարելու մասին», Հեղինակներ` Արտակ 

Մանուկյան, Վարազդատ Կարապետյան, 

9) Պ-582. «Ֆիզիկական անձանց բանկային ավանդների հատուցումը երաշխավորելու 

մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին», Հեղինակ` Միքայել 

Մելքումյան, 

10) Պ-518. «Բանկերի եւ բանկային գործունեության մասին» ՀՀ օրենքում 

փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին», Հեղինակ` Արտակ Մանուկյան, 

 

    ընդգրկվել է լիագումար նիստի օրակարգում ՝  

11) Կ-615. «Հանրային հատվածի կազմակերպությունների հաշվապահական 

հաշվառման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ 

լրացումներ կատարելու մասին»: 

 

 3 դուրս են եկել շրջանառությունից՝ 

 

1) Խ-325. «Ֆինանսական համակարգի հաշտարարի մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին», Հեղինակ` 

«,Լուսավոր Հայաստան” խմբակցություն, 

2) Պ-368. Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքում լրացում 

կատարելու մասին, Հեղինակներ` ԱԺ պատգամավորներ՝  Արտակ Մանուկյան, 

Վարազդատ Կարապետյան, 

3) Խ-376. «Սպառողական կրեդիտավորման մասին» Հայաստանի Հանրապետության 

օրենքում լրացում կատարելու մասին» , Հեղինակ` «Լուսավոր Հայաստան» 

խմբակցություն 

 

3.2. Համաձայնագրեր /թվով 3/. 

1) Կ-508. «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության եւ Գերմանիայի Դաշնային 

Հանրապետության կառավարության միջեւ 2016 թվականի ֆինանսական 

համագործակցության մասին» համաձայնագիրը վավերացնելու մասին,                                                                                                                                                                               

2) Կ-514. «Հայաստանի Հանրապետության ու Վերակառուցման եւ զարգացման միջազգային 

բանկի միջեւ «Կենսական նշանակության ճանապարհային ցանցի բարելավման ծրագրի 

երկրորդ լրացուցիչ ֆինանսավորում» վարկային համաձայնագիրը վավերացնելու մասին,  
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3) Կ-661. Հայաստանի Հանրապետության եւ Արժույթի միջազգային հիմնադրամի միջեւ 2020 

թվականի մայիսի 23-ին եւ հունիսի 1-ին ստորագրված «Պահուստային ծրագրի միջոցների 

օգտագործման եւ լրացուցիչ փոխառու միջոցների ներգավման մասին» նամակ-

համաձայնագիրը վավերացնելու մասին: 

 

3.3. Հաղորդումներ /թվով 2/. 

1) 598. Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի գործունեության վերաբերյալ 

տարեկան հաղորդում,                                                                                                                                                                                                       

2) 635. Հայաստանի Հանրապետության հաշվեքննիչ պալատի 2019 թվականի գործունեության 

վերաբերյալ տարեկան հաղորդումը: 

3.4.  Տեղեկանքներ /թվով 5/. 

1) 2019 թվականի պետական բյուջեի ինն ամիսների կատարման ընթացքի վերաբերյալ 

տեղեկատվության քննարկում,                                                                                                                                                                                          

2) ՀՀ Հաշվեքննիչ պալատի 2020 թվականի գործունեության ծրագիր ,                                                                                                                                                                                                   

3) 2020 թվականի պետական բյուջեի առաջին կիսամյակի կատարման ընթացքի վերաբերյալ,                                                                     

4) Բյուջետային գրասենյակի 2019 թվականի տարեկան հաշվետվությունը` կատարած 

աշխատանքների վերաբերյալ,                                                                                                                                                                                                 

5) Բյուջետային գրասենյակի հաշվետվությունը`2020 թվականի առաջին եռամսյակում 

կատարած աշխատանքների վերաբերյալ: 

3.5. Հանձնաժողովի որոշումներ /թվով 4/. 

1)  Հիմք ընդունելով "Ազգային ժողովի կանոնակարգ" ՀՀ սահմանադրական օրենքի 12-րդ 

հոդվածի 1-ին կետի 5-րդ ենթակետը, 2020 թվականի փետրվարի 21-ին ժամը 10.00-ին ԱԺ 

նիստերի դահլիճում «Պետական գնումների համակարգի հիմնախնդիրները և դրանց 

բարելավման ուղիները» թեմայով խորհրդարանական լսումներ կազմակերպելու  

վերաբերյալ, 

2) Հիմք ընդունելով Ազգային ժողովի աշխատակարգի XX բաժինը և Հայաստանի 

Հանրապետության Ազգային ժողովի ֆինանսավարկային և բյուջետային հարցերի մշտական 

հանձնաժողովի Հաշվեքննության և աուդիտի հարցերի ենթահանձնաժողովի գործունեության 

Կարգը, սույն թվականի փետրվարի 18-ին և 19-ին, ժամը 12.00-ին ԱԺ 1-ին մասնաշենքի 334 

դահլիճում հրավիրել ԱԺ ֆինանսավարկային և բյուջետային հարցերի մշտական 

հանձնաժողովի նիստ ՀՀ Հաշվեքննիչ պալատի հետևյալ ընթացիկ եզրակացությունները 

քննարկելու նպատակով՝ 

1. փետրվարի 18-ին՝ 

- «ՀՀ պետական պարտքի կառավարման հաշվեքննության արդյունքների վերաբերյալ», 

2. փետրվարի 19-ին՝ 

- ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտեի կողմից ռիսկի վրա հիմնված համալիր հարկային 

ստուգումների մեթոդաբանության և ռիսկայնությունը որոշող չափանիշների կիրառության 

վերաբերյալ Հաշվեքննիչ պալատի ընթացիկ եզրակացություն,                                                                                                                                                                          
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- «Երևանի Ջերմաէլեկտրակենտրոն» ՓԲԸ-ի ֆինանսատնտեսական գործունեության 

վերաբերյալ Հաշվեքննիչ պալատի ընթացիկ եզրակացություն, 

 

3) ՀՀ ԱԺ ֆինանսավարկային և բյուջետային հարցերի մշտական հանձնաժողովի և ՀՀ 

գիտակրթական, գործարար ու հասարակական կազմակերպությունների միջև 2019թ. 

սեպտեմբերի 3-ին ստորագրված համագործակցության հուշագրի կողմերի 2020-2021 

թվականների գործունեության ծրագրի նախագծի հաստատման վերաբերյալ, 

 

4) ՀՀ ԱԺ ֆինանսավարկային և բյուջետային հարցերի մշտական հանձնաժողովի 

հաշվեքննության և աուդիտի հարցերի ենթահանձնաժողովի նախագահի վերընտրության 

վերաբերյալ (ՀՀ ԱԺ ֆինանսավարկային և բյուջետային հարցերի մշտական հանձնաժողովի 

հաշվեքննության և աուդիտի հարցերի ենթահանձնաժողովի նախագահ ընտրվեց Եղիշե 

Սողոմոնյանը): 

 

3.6.  ՀՀ Հաշվեքննիչ պալատի  ընթացիկ եզրակացություններ /թվով 3/. 

1)  «ՀՀ պետական պարտքի կառավարման հաշվեքննության արդյունքների վերաբերյալ», 

2)  ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտեի կողմից ռիսկի վրա հիմնված համալիր հարկային 

ստուգումների մեթոդաբանության և ռիսկայնությունը որոշող չափանիշների կիրառության 

վերաբերյալ, 

3) «Երևանի Ջերմաէլեկտրակենտրոն» ՓԲԸ-ի ֆինանսատնտեսական գործունեության 

վերաբերյալ: 

 

3.7. Հայաստանի ՀաՀնրապետության 2019 թվականի պետական բյուջեի կատարման 

տարեկան հաշվետվությունը և Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի 2019 

թվականի վարչական ծախսերի և կապիտալ ներդրումների կատարման տարեկան 

հաշվետվությունը /թվով 12 նիստ/  (Ազգային ժողովի մշտական հանձնաժողովների հետ 

համատեղ նախնական քննարկումների կազմակերպում և իրականացում): 

 

3.8. "Ազգային ժողովի կանոնակարգ" Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրական 

օրենքի 145-րդ հոդվածի hամաձայն ՝ Կենտրոնական բանկի նախագահի թեկնածության և 

Ազգային ժողովին այդ պաշտոնին թեկնածու առաջարկելու վերաբերյալ քննարկում  

(Հանձնաժողովը Հայաստանի Հանրապետության Կենտրոնական բանկի նախագահի 

տեղի համար Ազգային ժողովին  առաջարկեց "Իմ քայլ" խմբակցության կողմից 

ներկայացված Մարտին Գալստյանի թեկնածությունը):  

 

4.  ԱԺ ֆինանսավարկային եւ բյուջետային հարցերի մշտական հանձնաժողովը, հիմք 

ընդունելով "Ազգային ժողովի կանոնակարգ" ՀՀ սահմանադրական օրենքի 12-րդ հոդվածի             

1-ին կետի 5-րդ ենթակետը և համաձայն իր իսկ թ.2 նիստում (04.02.2020) ընդունած որոշման, 

սույն թվականի  փետրվարի 21-ին ժամը 10.00-ին ԱԺ նիստերի դահլիճում կազմակերպեց 
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խորհրդարանական լսումներ   հետեւյալ թեմայով.   «Պետական գնումների համակարգի 

հիմնախնդիրները և դրանց բարելավման ուղիները»:  

 

5. Հանձնաժողովի 2019 թվականի ապրիլի 4-ի նիստում ընդունած որոշման համաձայն (ինչը 

վերաբերվում է քաղաքացիների 2019-2020 թվականների ընդունելության տարեկան 

ժամանակացույցի հաստատմանը)՝ 4-րդ նստաշրջանի ընթացքում հանձնաժողովը ունեցել է 2 

ընդունելություն (փետրվար-մարտ)՝ յուրաքանչյուր ամիս մեկ անգամ. ընդհանուր 19 

քաղաքացի: 

 

6.  Հանձնաժողովը մասնակցել է, ԳՄՀԸ (GIZ) կողմից իրականացվող Գերմանիայի դաշնային 

կառավարության «Հանրային ֆինանսների կառավարում Հարավային Կովկասում» 

տարածաշրջանային ծրագրի փակման արարողությանը, որը տեղի է ունեցել 2020 թվականի 

մարտի 2-ին Երևանի պետական կամերային թատրոնում (Երևան, Մաշտոցի, 58):  

 

7. ՀՀ ԱԺ ֆինանսավարկային և բյուջետային հարցերի մշտական հանձնաժողովի գործունեության 

վերաբերյալ տեղեկատվությունը տեղադրվել է ԱԺ կայքի հանձնաժողովի էլեկտրոնային  էջում: 

 

 

 


