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ՀՀ Ազգային Ժողովի նախագահ 

պարոն Ալեն Սիմոնյանին, 

Ազգային ժողովի մշտական հանձնաժողովներին 

 

 

2021թ․ սեպտեմբերի 16-ին ՀՀ կառավարությունն արդեն երկրորդ անգամ 

հավանություն տվեց «Հայաստանի Հանրապետության տոների և հիշատակի օրերի մասին» 

ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին օրենքի նախագծին, որով 

նախատեսվում է չեղարկել Ամանորյա և Սուրբ Ծննդյան տոների գերակշիռ մասը։ Սույն 

թվականի հոկտեմբերի 21-ին նշված օրենքի նախագիծը հավանության է արժանացել ՀՀ 

Ազգային ժողովի Պետական-իրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովի կողմից և 

ընդգրկվել է ԱԺ նստաշրջանի օրակարգում։  

 Որպես հանրության աշխատանքային և սոցիալական իրավունքների վրա զգալի 

ազդեցություն ունեցող օրենսդրական նախագիծ, այն, նախքան Կառավարության կողմից 

ընդունվելը պետք է քննարկվեր սոցիալական գործընկերների հետ, ինչպես որ պահանջում 

է 2020թ․ հոկտեմբերի 5-ին կնքված Հանրապետական կոլեկտիվ պայմանագիրը։ Այսինքն, 

Կառավարությունը խախտել է Կոլեկտիվ պայմանագիրն ու սոցիալական երկխոսության 

սկզբունքը և առաջ է տարել Նախագիծը ոչ ժողովրդավար եղանակով։ Ավելին՝ Նախագիծը 

ՀՀ Էկոնոմիկայի նախարարության կողմից հիմնավորվում է հակասական, մակերեսային, 

ինչպես նաև ոչ ճշգրիտ թեզերով։ 

Բացի վերոնշվածից, Կառավարության 2021թ․ ապրիլի 15-ի նիստին Նախագծի 

քննարկման ժամանակ ՀՀ վարչապետն ընդունեց, որ  Նախագիծը հակասական է և շեշտեց, 
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որ  պետք է հանգիստ ու հանդարտ պայմաններում ստուգել և վերստուգել բոլոր փաստերն 

ու փաստարկները, լսել բոլոր կարծիքները և ըստ այդմ կայացնել որոշում, ինչն այդպես էլ 

չարվեց։ 

Նախագծի ընդունումից հետո հարցումներ ենք ուղարկել Պետական եկամուտների 

կոմիտեին և ՀՀ վիճակագրական կոմիտեին՝ պարզելու համար, թե արդյո՞ք 

աշխատանքային և ոչ աշխատանքային օրերը տարբեր կերպ են անդրադառնում ՀՆԱ-ի 

գեներացման վրա։ Գերատեսչությունների պարզաբանումները փաստում են, որ նման 

տվյալներ գոյություն չունեն, ինչը ստիպում է մեզ եզրակացնել, որ Նախագծի 

հիմնավորումները կեղծ են։ Ավելին՝ աշխարհի տարբեր պետությունների 

վիճակագրությունը ցույց է տալիս, որ սովորաբար տարվա առաջին ամիսները միշտ ավելի 

պակաս ներդրում ունեն տարվա համախառն ներքին արդյունքի մեջ, քան տարվա վերջին 

ամիսները,  անկախ տվյալ պետությունում ոչ աշխատանքային օրերի քանակից և Նոր 

տարվա հետ կապված երկարատև տոների՝ հունվարին կամ այլ ամսին լինելուց։   

Հայաստանի պետական հիմնարկների, ՏԻՄ-երի աշխատողների արհմիությունն իր 

փաստարկված կարծիքն էր հայտնել Նախագծի վերաբերյալ դեռևս փետրվար ամսին, որը 

որևէ կերպ հաշվի չի առնվել, ինչպես հաշվի չեն առնվել այլ գերատեսչությունների 

կարծիքները։  

Կից ներկայացվում ենք մեր արհմիության դիտարկումները Նախագծի վերաբերյալ։  

Կոչ ենք անում  Ձեզ, որպես ժողովրդի ներկայացուցիչ, դեմ քվեարկել նշված 

հակաժողովրդական, հակաքրիստոնեական օրենքի նախագծին։ Անհրաժեշտության 

դեպքում՝ ծավալել լայն քննարկումներ, այդ թվում՝ աշխատանքային 

հարաբերություններում Կառավարության սոցիալական գործընկերների հետ, և միայն 

դրանից հետո ընդունել  որոշում, որը կլինի գիտելիքի վրա հիմնված, այլ ոչ թե՝ սիրողական 

մակարդակի գաղափարների։ 

Հույս ունենք, որ 20000 աշխատողներ միավորող արհմիության ձայնը հաշվի կառնվի։  

Առդիր՝ 7 էջ։  

 

Հարգանքով՝ 

Հայաստանի պետհիմնարկների,  

ՏԻՄ-երի աշխատողների  

արհմիության նախագահ                                                       Անահիտ Ասատրյան 

https://arhmiutyun.org/2021/02/03/on-cancelling-christmas/
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