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ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

 Օ Ր Ե Ն Ք Ը 
  

 «ԹԱՆԿԱՐԺԵՔ ՄԵՏԱՂՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ» ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 
 

 Հոդված 1. «Թանկարժեք մետաղների մասին» 2006 թվականի մայիսի 23-ի ՀՕ-83-Ն օրենքի (այսուհետ՝ 
Օրենք) 17-րդ հոդվածի 1-ին մասը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ. 

«1. Սույն օրենքով Հայաստանի Հանրապետության թանկարժեք մետաղների և թանկարժեք քարերի 

պետական գանձարանին (այսուհետ՝ գանձարան) վերապահված խնդիրների լուծումն ու գործառույթների 

իրականացումն ապահովում է պետական ֆինանսների կառավարման լիազոր մարմինը:»:  

 

Հոդված 2.  Օրենքի 20-րդ հոդվածի 3-րդ մասը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.  

 «3. Ազգային պահուստում արժեքների հաշվեգրումն իրականացվում է կառավարության որոշումներով՝ 

փորձագիտական եզրակացությունների հիման վրա, որի անցկացման կարգը սահմանում է 

կառավարությունը` պետական ֆինանսների կառավարման լիազոր մարմնի ներկայացմամբ: Գանձարանն 

իրականացնում է ազգային պահուստում հաշվեգրման ենթակա արժեքների հաշվառումը, 

պահպանությունը, վերականգնումը և կառավարության հանձնարարությամբ` դրանց ցուցադրումը: Ազգային 

պահուստում հաշվառման են ենթակա նաև պետական և համայնքային թանգարաններում և մշակութային 

կազմակերպություններում, արխիվներում գտնվող թանկարժեք մետաղները, ինչպես նաև թանկարժեք 

մետաղներից և թանկարժեք քարերից պատրաստված իրերը:»: 

 

Հոդված 3․ Եզրափակիչ և անցումային դրույթներ 

 

1. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող օրվանից: 

2. Սույն օրենքն ուժի մեջ մտնելուց հետո՝ երկամսյա ժամկետում, կատարվում են ֆինանսների 

կառավարման լիազոր մարմնի կանոնադրության փոփոխությունները և սույն օրենքի ընդունումից բխող այլ 

իրավական ակտերում անհրաժեշտ փոփոխություններ:  

 

  



Առաջին ընթերցում 

Երկրորդ ընթերցում 

ԼՐԱՄՇԱԿՎԱԾ ՆԱԽԱԳԻԾ 
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ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 
ՕՐԵՆՔԸ 

«ԹԱՆԿԱՐԺԵՔ ՄԵՏԱՂՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ» ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

Հոդված 1. «Թանկարժեք մետաղների մասին» 2006 թվականի մայիսի 23-ի ՀՕ-83-Ն օրենքի 
(այսուհետ՝ Օրենք) 17-րդ հոդվածի 1-ին մասը շարադրել հետեւյալ խմբագրությամբ. 

«1. Սույն օրենքով Հայաստանի Հանրապետության թանկարժեք մետաղների եւ թանկարժեք քարերի 
պետական գանձարանին (այսուհետ՝ գանձարան) վերապահված խնդիրների լուծումն ու 
գործառույթների իրականացումն ապահովում է պետական ֆինանսների կառավարման լիազոր 
մարմինը:»: 

Հոդված 2. Օրենքի 20-րդ հոդվածի 3-րդ մասը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ. 

«3. Ազգային պահուստում արժեքների հաշվեգրումն իրականացվում է կառավարության որոշումներով՝ 

փորձագիտական եզրակացությունների հիման վրա, որի անցկացման կարգը սահմանում է 

կառավարությունը` պետական ֆինանսների կառավարման լիազոր մարմնի ներկայացմամբ: Գանձարանն 

իրականացնում է ազգային պահուստում հաշվեգրման ենթակա արժեքների հաշվառումը, 

պահպանությունը, վերականգնումը և կառավարության հանձնարարությամբ` դրանց ցուցադրումը: Ազգային 

պահուստում հաշվառման են ենթակա նաև պետական և համայնքային թանգարաններում և մշակութային 

կազմակերպություններում, արխիվներում գտնվող թանկարժեք մետաղները, ինչպես նաև թանկարժեք 

մետաղներից և թանկարժեք քարերից պատրաստված իրերը:»: 

Հոդված 32. Եզրափակիչ եւ անցումային դրույթներ 

1. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող օրվանից: 

2. Սույն օրենքն ուժի մեջ մտնելուց հետո՝ երկամսյա ժամկետում, կատարվում են ֆինանսների 
կառավարման լիազոր մարմնի կանոնադրության փոփոխությունները եւ սույն օրենքի ընդունումից 
բխող այլ իրավական ակտերում անհրաժեշտ փոփոխություններ: 



 
ԱՄՓՈՓԱԹԵՐԹ 

 
ՀՀ ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎՈՒՄ ԱՌԱՋԻՆ ԸՆԹԵՐՑՄԱՄԲ ԸՆԴՈՒՆՎԱԾ «ԹԱՆԿԱՐԺԵՔ ՄԵՏԱՂՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ» ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ 

ՄԱՍԻՆ, «ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔՐԵԱԿԱՆ ԴԱՏԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ», «ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ 

ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔՐԵԱԿԱՆ ԴԱՏԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» ՕՐԵՆՔՆԵՐԻ ՆԱԽԱԳԾԵՐԻ (Կ-299-

13.06.2022-ՖՎ-011/1) ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎԱԾ ԱՌԱՋԱՐԿՆԵՐԻ 

 

№ Առաջարկության 
(փոփոխության, լրացման) 

հեղինակը 
 

Հոդվածը, կետը, որին 
վերաբերում է 

առաջարկությունը 

Առաջարկություն (փոփոխո 
ւթյուն, լրացում) 

Առաջարկության վերաբերյալ 
հեղինակի (հիմնական 

զեկուցողի) եզրակացությունը 

Առաջարկություններ
ն ընդունելու կամ 

մերժելու 
վերաբերյալ 

հանձնաժողովի 
որոշումը 

      

«ԹԱՆԿԱՐԺԵՔ ՄԵՏԱՂՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ» ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» ՀՀ ՕՐԵՆՔԻ ՆԱԽԱԳԾԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ 

1. ՀՀ կառավարություն Նախագծի վերնագիր Առաջարկում ենք նախագծի վերնագրում 
«ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ» բառը փոխարինել 
«ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ» բառով:  

Ընդունվել է: Կատարվել է 
համապատասխան 
փոփոխություն: 

Դրական 

2. ՀՀ կառավարություն Նախագծի նոր 2-րդ 
հոդված 
(օրենքի 20-րդ հոդվածի 
3-րդ մաս) 

Օրենքի 20-րդ հոդվածի 3-րդ մասում 
ամրագրված գործառույթը նախատեսվել է 
պետական ֆինանսների կառավարման 
լիազոր մարմնի համար: Սակայն ներկայումս 
հաշվի առնելով հանրային ֆինանսների 
օպտիմալացման կարևորությունը՝ 
քննարկվում է այդ գործառույթի 
իրականացումը կազմակերպել 
այլընտրանքային եղանակներով, օրինակ՝ 
արտապատվիրակման կամ արդեն իսկ 
գոյություն ունեցող այլ կառույցների միջոցով: 
Ուստի առաջարկում ենք նախագիծը 
լրացնել նոր 2-րդ հոդվածով՝ հետևյալ 
բովանդակությամբ. 
 
 «Հոդված 2. Օրենքի 20-րդ հոդվածի 3-րդ 
մասը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ. 
   3. Ազգային պահուստում արժեքների 
հաշվեգրումն իրականացվում է 
կառավարության որոշումներով՝ 
փորձագիտական եզրակացությունների 
հիման վրա, որի անցկացման կարգը 
սահմանում է կառավարությունը` պետական 
ֆինանսների կառավարման լիազոր մարմնի 
ներկայացմամբ: Գանձարանն 
իրականացնում է ազգային պահուստում 
հաշվեգրման ենթակա արժեքների 

Ընդունվել է: Կատարվել է 

համապատասխան 

փոփոխություն: 

      Դրական 

http://www.parliament.am/drafts.php?sel=showdraft&DraftID=13394&Reading=0
http://www.parliament.am/drafts.php?sel=showdraft&DraftID=13394&Reading=0


 4 
հաշվառումը, պահպանությունը, 
վերականգնումը և կառավարության 
հանձնարարությամբ` դրանց ցուցադրումը: 
Ազգային պահուստում հաշվառման են 
ենթակա նաև պետական և համայնքային 
թանգարաններում և մշակութային 
կազմակերպություններում, արխիվներում 
գտնվող թանկարժեք մետաղները, ինչպես 
նաև թանկարժեք մետաղներից և 
թանկարժեք քարերից պատրաստված 
իրերը:»: 
 
Ըստ այդ առաջարկում ենք վերանայել 
նախագծի համարակալումը: 

 

 


