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(Ընդունված է 1996 թվականի հունիսի 30-ին)

Հոդված 5.

Կենտրոնական բանկի խնդիրները

1. Կենտրոնական բանկի խնդիրներն են`
ա) Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսական համակարգի կայունության և
բնականոն գործունեության ապահովումը, այդ թվում՝ Հայաստանի
Հանրապետության բանկային համակարգի կայունության, իրացվելիության,
վճարունակության և բնականոն գործունեության համար անհրաժեշտ պայմաններ
ապահովելը.
բ) գործուն վճարահաշվարկային համակարգ ստեղծելն ու զարգացնելը.
գ) Հայաստանի Հանրապետության արժույթի թողարկումը,
դրամաշրջանառության կազմակերպումը և կարգավորումը.
դ) փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի
կազմակերպումն ու կարգավորումը.
ե) արժեթղթերում ներդրողների պաշտպանության, շուկայում արժեթղթերի
արդար գնագոյացման համակարգի ձևավորման ու պահպանման, արժեթղթերի
արդար, թափանցիկ և վստահելի շուկայի կանոնակարգված և բնականոն
գործունեության և զարգացման համար անհրաժեշտ պայմանների ապահովումը.
զ) ֆինանսական համակարգում սպառողների իրավունքների և օրինական
շահերի պաշտպանության համար անհրաժեշտ պայմանների ապահովումը:
2. Իր խնդիրներն իրագործելու նպատակով Կենտրոնական բանկը սույն
օրենքով սահմանված կարգով`

ա) իրականացնում է կառավարության բանկային սպասարկումը.
բ) հանդիսանում է կառավարության ֆինանսական գործակալն ու խորհրդատուն.
գ) լիցենզավորում է բանկերը, օրենքով նախատեսված դեպքերում` նաև այլ
անձանց, կարգավորում և վերահսկում է դրանց գործունեությունը.
դ) որպես վերջին ատյանի վարկատու վարկեր է տրամադրում բանկերին.
ե) կարգավորում և վերահսկում է վճարահաշվարկային համակարգի, այդ թվում`
վճարահաշվարկային ծառայություններ մատուցող կազմակերպությունների, որոնք
բանկ չեն, գործունեությունը.
զ) տիրապետում, օգտագործում և տնօրինում է Հայաստանի Հանրապետության
միջազգային պահուստները.
է) իրականացնում է դրամավարկային և ֆինանսական համակարգի
վիճակագրության հավաքագրումը, ամփոփումը և հրապարակումը.
ը) իրականացնում է փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման
վերաբերյալ տեղեկությունների հավաքագրումը, համակարգումն ու վերլուծությունը,
տեղեկությունների փոխանակումը և տրամադրումը ներպետական իրավասու
մարմիններին և միջազգային կազմակերպություններին, իսկ Հայաստանի
Հանրապետության միջազգային պայմանագրերով նախատեսված դեպքերում՝ նաև
այլ պետությունների իրավասու մարմիններին:
(5-րդ հոդվածը լրաց., փոփ. 23.10.01 ՀՕ-243, փոփ. 29.05.02 ՀՕ-371-Ն, լրաց.
14.12.04 ՀՕ-17-Ն, 08.12.05 ՀՕ-245-Ն, փոփ. 26.05.08 ՀՕ-83-Ն, լրաց. 17.06.08
ՀՕ-132-Ն)

Հոդված 36.

Բանկային գործունեության կարգավորումը և լիցենզավորումը:
Այլ անձանց լիցենզավորումը

1. Կենտրոնական բանկը, օրենքին համապատասխան, սահմանում է բանկերի
գործունեության հիմնական և այլ տնտեսական նորմատիվները, դրանց
հաշվարկման կարգը և կապիտալի հաշվարկման կանոնները:

2. Կենտրոնական բանկն օրենքով սահմանված կարգով լիցենզավորում է
բանկային գործունեությունը, վերահսկում է Հայաստանի Հանրապետության
տարածքում գործող բանկերի գործունեությունը, սահմանում է դրանց
կողմիցԿենտրոնական բանկ ներկայացվող հաշվետվությունների և տեղեկանքների
ձևերը և դրանք ներկայացնելու կարգը: Բանկերի գործունեության
վերահսկողությունը Կենտրոնական բանկի բացառիկ իրավասությունն
է: Կենտրոնականբանկն օրենքով նախատեսված դեպքերում կարող է բանկերի
նկատմամբ պատժամիջոցներ կիրառել:
3. Կենտրոնական բանկն այլ անձանց լիցենզիա է տրամադրում օրենքով
սահմանված կարգով:
4. Բանկերից, վարկային կազմակերպություններից և Կենտրոնական բանկի
կողմից լիցենզավորվող ու վերահսկվող այլ անձանցից հաշվետվություններ
պահանջելու և ստանալու բացառիկ իրավասությունը, բացառությամբ օրենքով
սահմանված դեպքերի, պատկանում է Կենտրոնական բանկին:
(36-րդ հոդվածը լրաց. 23.10.01 ՀՕ-243, 03.03.04 ՀՕ-45-Ն)

