
                                                                                        ՆԱԽԱԳԻԾ 
ԵՐԿՐՈՐԴ ԸՆԹԵՐՑՈՒՄ 

 
Կ-2391-23.01.2018-ԱՍ 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  
ՕՐԵՆՔԸ 

«ԱՌԵՎՏՐԻ ԵՎ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 
ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

Հոդված 1. «Առևտրի և ծառայությունների մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության 2004 թվականի նոյեմբերի 24-ի ՀՕ-134-Ն օրենքի 9-րդ հոդվածի 

7-րդ մասի «Վաճառողի կողմից սննդամթերքի կշռափաթեթավորում կատարելիս, 

ելնելով տվյալ ապրանքատեսակի առանձնահատկությունից, փաթեթավորման 

համար օգտագործվում են հիգիենիկ և հակահամաճարակային ծառայության կողմից 

թույլատրված նյութերից պատրաստված փաթեթավորման միջոցներ» 
նախադասությունը հանել։ 

Հոդված 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման 

օրվան հաջորդող տասներորդ օրը:  

 

Տեղեկանք փոփոխվող հոդվածների վերաբերյալ 
 

Կ-2391-23.01.2018-ԱՍ-011/1 

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  
ՕՐԵՆՔԸ 

 

«ԱՌԵՎՏՐԻ ԵՎ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 
ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

Հոդված 1. «Առևտրի և ծառայությունների մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության 2004 թվականի նոյեմբերի 24-ի ՀՕ-134-Ն օրենքի 9-րդ հոդվածի 

7-րդ մասի «Վաճառողի կողմից սննդամթերքի կշռափաթեթավորում կատարելիս, 

ելնելով տվյալ ապրանքատեսակի առանձնահատկությունից, փաթեթավորման 
համար օգտագործվում են հիգիենիկ և հակահամաճարակային ծառայության կողմից 



 2 

թույլատրված նյութերից պատրաստված փաթեթավորման միջոցներ» 

նախադասությունը հանել։ 

Հոդված 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման 

օրվան հաջորդող տասներորդ օրը:  

 

Comment [AM1]: Հոդվածը 
խմբագրվել է`« Հոդված 2. Սույն 
օրենքն ուժի մեջ է մտնում 
պաշտոնական հրապարակմանը 
հաջորդող օրվանից:» բառերը 
փոխարինվել են «Սույն օրենքն ուժի 
մեջ է մտնում պաշտոնական 
հրապարակման օրվան հաջորդող 
տասներորդ օրը:» բառերով 



ԱՄՓՈՓԱԹԵՐԹԻԿ 
«Հայաստանի Հանրապետության բնակչության սանիտարահամաճարակային անվտանգության ապահովման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ 

լրացումներ կատարելու մասին»  և այլ օրենքներում փոփոխություններ կատարելու մասին նախագծերի փաթեթի (Կ-239-23.01.2018-ԱՍ-011/0)  երկրորդ ընթերցմամբ ընդունելու 

ԱՌԱՋԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ վերաբերյալ 

ԱՌԱՋԱՐԿԻ 
ՀԵՂԻՆԱԿԸ  

ՕՐԵՆՔԻ ՆԱԽԱԳԻԾԸ ԿԱՄ ՕՐԵՆՔԻ 
ՆԱԽԱԳԾԻ ՄԱՍԸ  ԱՌԱՋԱՐԿԸ  

ԱՌԱՋԱՐԿՆ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒ ԿԱՄ 
ՄԵՐԺԵԼՈՒ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ 
ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԶԵԿՈՒՑՈՂԻ 

ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆԸ 

ԱՌԱՋԱՐԿՆ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒ 
ԿԱՄ ՄԵՐԺԵԼՈՒ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ 
ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ՈՐՈՇՈՒՄԸ 

    ՀԱԿՈԲ 
ՀԱԿՈԲՅԱՆ 
    ՄԱՐԻՆԱ 
ՄԱՐԳԱՐՅԱՆ 

«Հայաստանի Հանրապետության 
բնակչության 
սանիտարահամաճարակային 
անվտանգության ապահովման մասին» 
Հայաստանի Հանրապետության 
օրենքում փոփոխություններ եւ 
լրացումներ կատարելու մասին» 
(Կ-239-23.01.2018-ԱՍ-011/0) 

Առաջարկում ենք վերախմբագրել 
գործող օրենքի 8-րդ հոդվածը, 
այն համապատասխանեցնել 
գործող օրենսդրության հետ:  

Ընդունվել է: Ընդունվել է: 

    ՀԱԿՈԲ 
ՀԱԿՈԲՅԱՆ 
    ՄԱՐԻՆԱ 
ՄԱՐԳԱՐՅԱՆ 

«Հայաստանի Հանրապետության 
բնակչության 
սանիտարահամաճարակային 
անվտանգության ապահովման մասին» 
Հայաստանի Հանրապետության 
օրենքում փոփոխություններ եւ 
լրացումներ կատարելու մասին» 
(Կ-239-23.01.2018-ԱՍ-011/0) 

Առաջարկում ենք վերախմբագրել 
և հստակեցնել գործող օրենքի 9-
րդ հոդվածում «արտադրական 
վերահսկողություն» և «տեղական 
իշխանություններ» 
հասկացությունները:   

Ընդունվել է: Ընդունվել է: 

    ՀԱԿՈԲ 
ՀԱԿՈԲՅԱՆ 
    ՄԱՐԻՆԱ 
ՄԱՐԳԱՐՅԱՆ 

«Հայաստանի Հանրապետության 
բնակչության 
սանիտարահամաճարակային 
անվտանգության ապահովման մասին» 
Հայաստանի Հանրապետության 
օրենքում փոփոխություններ եւ 
լրացումներ կատարելու մասին» 
(Կ-239-23.01.2018-ԱՍ-011/0)  

Առաջարկում ենք վերախմբագրել 
և հստակեցնել գործող օրենքի 11-
րդ հոդվածը:  

Ընդունվել է: Ընդունվել է: 
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    ՀԱԿՈԲ 
ՀԱԿՈԲՅԱՆ 
    ՄԱՐԻՆԱ 
ՄԱՐԳԱՐՅԱՆ 

«Հայաստանի Հանրապետության 
բնակչության 
սանիտարահամաճարակային 
անվտանգության ապահովման մասին» 
Հայաստանի Հանրապետության 
օրենքում փոփոխություններ եւ 
լրացումներ կատարելու մասին» 
(Կ-239-23.01.2018-ԱՍ-011/0)  

Առաջարկում ենք վերախմբագրել 
և հստակեցնել գործող օրենքի 12-
րդ հոդվածի առաջին 
պարբերությունը:  

Ընդունվել է: Ընդունվել է: 

    ՀԱԿՈԲ 
ՀԱԿՈԲՅԱՆ 
   ՄԱՐԻՆԱ 
ՄԱՐԳԱՐՅԱՆ 

«Հայաստանի Հանրապետության 
բնակչության 
սանիտարահամաճարակային 
անվտանգության ապահովման մասին» 
Հայաստանի Հանրապետության 
օրենքում փոփոխություններ եւ 
լրացումներ կատարելու մասին» 
(Կ-239-23.01.2018-ԱՍ-011/0)  

Առաջարկում ենք հանել գործող 
օրենքի 13-րդ հոդվածը:  

Ընդունվել է: Ընդունվել է: 

    ՀԱԿՈԲ 
ՀԱԿՈԲՅԱՆ 
   ՄԱՐԻՆԱ 
ՄԱՐԳԱՐՅԱՆ 

«Հայաստանի Հանրապետության 
բնակչության 
սանիտարահամաճարակային 
անվտանգության ապահովման մասին» 
Հայաստանի Հանրապետության 
օրենքում փոփոխություններ եւ 
լրացումներ կատարելու մասին» 
(Կ-239-23.01.2018-ԱՍ-011/0)  

Առաջարկում ենք նախագծի 8-րդ 
և 9-րդ հոդվածներով 
առաջարկվող «Տեսչական 
մարմնի պաշտոնատար անձանց» 
բառերը փոխարինել «Տեսչական 
մարմնի» բառերով: 

Ընդունվել է: Ընդունվել է: 

    ՀԱԿՈԲ 
ՀԱԿՈԲՅԱՆ  
  ՄԱՐԻՆԱ 
ՄԱՐԳԱՐՅԱՆ 

«Հայաստանի Հանրապետության 
բնակչության 
սանիտարահամաճարակային 
անվտանգության ապահովման մասին» 
Հայաստանի Հանրապետության 
օրենքում փոփոխություններ եւ 
լրացումներ կատարելու մասին» 

Առաջարկում ենք վերախմբագրել 
գործող օրենքի 16-րդ հոդվածի 1-
ին և 5-րդ պարբերությունները:   

Ընդունվել է: Ընդունվել է: 
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(Կ-239-23.01.2018-ԱՍ-011/0)  

    ՀԱԿՈԲ 
ՀԱԿՈԲՅԱՆ   
   ՄԱՐԻՆԱ 
ՄԱՐԳԱՐՅԱՆ 

«Հայաստանի Հանրապետության 
բնակչության 
սանիտարահամաճարակային 
անվտանգության ապահովման մասին» 
Հայաստանի Հանրապետության 
օրենքում փոփոխություններ եւ 
լրացումներ կատարելու մասին» 
(Կ-239-23.01.2018-ԱՍ-011/0) 

Առաջարկում ենք վերախմբագրել 
գործող օրենքի 18-րդ հոդվածի 1-
ին պարբերությունը:  

Ընդունվել է: Ընդունվել է: 

    ՀԱԿՈԲ 
ՀԱԿՈԲՅԱՆ 
   ՄԱՐԻՆԱ 
ՄԱՐԳԱՐՅԱՆ 
 

«Հայաստանի Հանրապետության 
բնակչության 
սանիտարահամաճարակային 
անվտանգության ապահովման մասին» 
Հայաստանի Հանրապետության 
օրենքում փոփոխություններ եւ 
լրացումներ կատարելու մասին» 
(Կ-239-23.01.2018-ԱՍ-011/0) 

Առաջարկում ենք վերախմբագրել 
գործող օրենքի 19-րդ հոդվածի 1-
ին պարբերությունը:  

Ընդունվել է: Ընդունվել է: 

    ՀԱԿՈԲ 
ՀԱԿՈԲՅԱՆ 
    ՄԱՐԻՆԱ 
ՄԱՐԳԱՐՅԱՆ 

«Հայաստանի Հանրապետության 
բնակչության 
սանիտարահամաճարակային 
անվտանգության ապահովման մասին» 
Հայաստանի Հանրապետության 
օրենքում փոփոխություններ եւ 
լրացումներ կատարելու մասին» 
(Կ-239-23.01.2018-ԱՍ-011/0) 

Առաջարկում ենք հստակեցնել  
նախագծի 13-րդ հոդվածով 
առաջարկվող գործող օրենքի 23-
րդ հոդվածում արձանագրված 
«մասնագիտական 
փորձաքննություն» 
իրականացնող  մարմինը:  

Ընդունվել է: Ընդունվել է: 

ՀՀ 
կառավարություն 

«Հայաստանի Հանրապետության 
բնակչության 
սանիտարահամաճարակային 
անվտանգության ապահովման մասին» 
Հայաստանի Հանրապետության 
օրենքում փոփոխություններ եւ 

ա. 6-րդ հոդվածից հանել 
հոդվածում կատարել հետևյալ 
փոփոխությունները» բառերը՝ 
նկատի ունենալով հիշյալ 
հոդվածի բովանդակությունը: 
բ. 6-րդ հոդվածի 1-ին կետը 2-րդ 

Ընդունվել է: Ընդունվել է: 
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լրացումներ կատարելու մասին» 
(Կ-239-23.01.2018-ԱՍ-011/0) 

մասում» բառերից առաջ լրացնել 
հոդվածի» բառով:  
գ. 6-րդ հոդվածի 2-րդ կետում 2-
րդ մասով» բառերը փոխարինել 
3-րդ մասով» բառերով: 
դ. 7-րդ հոդվածը 
համապատասխան» բառից 
հետո լրացնել մարմնի» բառով՝ 
նկատի ունենալով օրենքի 14-րդ 
հոդվածի և Իրավական ակտերի 
մասին» ՀՀ օրենքի 36-րդ 
հոդվածի պահանջները: 
 

ՀՀ 
կառավարություն 

«Առևտրի և ծառայությունների մասին» 
Հայաստանի Հանրապետության 
օրենքում փոփոխություն կատարելու 
մասին» ՀՀ օրենքի նախագծի 2-րդ 
հոդվածը 
Կ-2391-23.01.2018-ԱՍ-011/1 

Նախագծի 2-րդ հոդվածը շարադրել 
հետևյալ խմբագրությամբ. 
Հոդված 2. Սույն օրենքն ուժի 
մեջ է մտնում պաշտոնական 
հրապարակման օրվան 
հաջորդող տասներորդ օրը:»: 
 

Ընդունվել է: Ընդունվել է: 

ՀՀ 
կառավարություն 

«Մարդու արյան և դրա բաղադրամասերի 
դոնորության և փոխներարկումային 
բժշկական օգնության մասին» 
Հայաստանի Հանրապետության 
օրենքում փոփոխություններ և լրացում 
կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի 
նախագիծ 
Կ-2393-23.01.2018-ԱՍ-011/1 

Նախագծի 3-րդ հոդվածը շարադրել 
հետևյալ խմբագրությամբ.  
«Հոդված 3. Օրենքի 8-րդ գլխի 
վերնագրում, 38-րդ հոդվածի 
վերնագրում, 38-րդ հոդվածի 1-ին և 2-րդ 
մասերում «հսկողությունը» բառերը 
փոխարինել «վերահսկողությունը» 
բառերով։»: 
բ. 4-րդ հոդվածի 1-ին կետը շարադրել 
հետևյալ խմբագրությամբ. 
«1) վերնագրում, 1-ին, 2-րդ և 3-րդ 
մասերում «հսկողություն» բառը 
համապատասխան հոլովաձևերով 

Ընդունվել է: Ընդունվել է: 
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փոխարինել «վերահսկողություն» 
բառով։»: 
 գ. 4-րդ հոդվածի 2-րդ կետը 
«տեսչական մարմինը» բառերից հետո 
լրացնել «բառերով» բառով՝ համաձայն 
«Իրավական ակտերի մասին» ՀՀ 
օրենքի 70-րդ հոդվածի պահանջների: 
դ. 4-րդ հոդվածի 3-րդ կետում «բառից» 
բառը փոխարինել «բառերից» բառով՝  
նկատի ունենալով «Իրավական 
ակտերի մասին» ՀՀ օրենքի 36-րդ 
հոդվածի պահանջները: 

ՀՀ 
կառավարություն 

«Երեխաներին կրծքով կերակրման 
խրախուսման և մանկական սննդի 
շրջանառության մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքում 
փոփոխություններ կատարելու մասին» 
ՀՀ օրենքի նախագիծ 
Կ-2398-23.01.2018-ԱՍ-011/1 

ա.վերնագրում «ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ» 
բառը փոխարինել «ՓՈՓՈԽՈՒԹ-
ՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄ» բառերով, 
քանի որ նախագծի 2-րդ հոդվածով նաև 
լրացում է նախատեսված: 
բ. 2-րդ հոդվածով լրացվող 6.1-րդ 
հոդվածի 2-րդ մասում «լիազոր մարմնի» 
բառերը փոխարինել «վերահսկողություն 
իրականացնող մարմնի» բառերով՝ 
նկատի ունենալով 6.1-րդ հոդվածի 
վերնագրի և 1-ին մասի պահանջները: 

Ընդունվել է: Ընդունվել է: 

ՀՀ 
կառավարություն 

«Հայաստանի Հանրապետությունում 
ստուգումների կազմակերպման և 
անցկացման մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքում 
փոփոխություն կատարելու մասին» ՀՀ 
օրենքի  նախագիծ 
Կ-23912-23.01.2018-ԱՍ-011/1 

Նախագծի 1-ին հոդվածում 
«կետերը» բառը փոխարինել 
«պարբերությունները» բառով՝ 
նկատի ունենալով նշված օրենքի 
2-րդ հոդվածի 1-ին մասի, ինչպես 
նաև «Իրավական ակտերի 
մասին» ՀՀ օրենքի 41-րդ և 70-րդ 
հոդվածների պահանջները: 

Ընդունվել է: Ընդունվել է: 

 
 


