
Նախագիծ 
ԵՐԿՐՈՐԴ ԸՆԹԵՐՑՈՒՄ 

ԼՐԱՄՇԱԿՎԱԾ ՆԱԽԱԳԻԾ 
Կ-0684-22.03.2019-ՊԻ-011 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  
ՕՐԵՆՔԸ 

«ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՕՐԵՆՔՈՒՄ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

Հոդված 1. «Հանրային ծառայության մասին» 2018 թվականի մարտի 23-ի ՀՕ-206-Ն օրենքի 
(այսուհետ՝ օրենք) 8-րդ հոդվածում՝  

1) 3-րդ մասը «դեսպանի պաշտոնը,» բառերից հետո լրացնել «սփյուռքի գործերի գլխավոր 
հանձնակատարի պաշտոնը,» բառերով, 

2) լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ՝ 3.1-ին մասով.  
«3.1. Սփյուռքի գործերի գլխավոր հանձնակատարի պաշտոնը կարող է զբաղեցնել բարձրագույն 

կրթություն ունեցող, քսանհինգ տարին լրացած, հայերենին տիրապետող, ինչպես նաև առնվազն 
երկու օտար լեզվի իմացությամբ անձը:»:   

Հոդված 2. Օրենքի 9-րդ հոդվածը լրացնել հետեւյալ բովանդակության նոր 25-րդ կետով. 

«25. Սփյուռքի գործերի գլխավոր հանձնակատարին պաշտոնի նշանակում, պաշտոնից ազատում, 
արձակուրդ տրամադրում եւ խրախուսանքի միջոցներ կիրառում է վարչապետը:»: 

Հոդված 3. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող 
տասներորդ օրը:  



ԵՐԿՐՈՐԴ ԸՆԹԵՐՑՈՒՄ 
ԼՐԱՄՇԱԿՎԱԾ ՆԱԽԱԳԻԾ 

Կ-0684-22.03.2019-ՊԻ-011/1 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  
ՕՐԵՆՔԸ 

«ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՕՐԵՆՔՈՒՄ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

Հոդված 1. «Հանրային ծառայության մասին» 2018 թվականի մարտի 23-ի ՀՕ-206-Ն օրենքի 
(այսուհետ՝ օրենք) 8-րդ հոդվածում՝  

3) 3-րդ մասը «դեսպանի պաշտոնը,» բառերից հետո լրացնել «սփյուռքի գործերի գլխավոր 
հանձնակատարի պաշտոնը,» բառերով, 

4) լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ՝ 3.1-ին մասով.  
«3.1. Սփյուռքի գործերի գլխավոր հանձնակատարի պաշտոնը կարող է զբաղեցնել բարձրագույն 

կրթություն ունեցող, քսանհինգ տարին լրացած, հայերենին տիրապետող, ինչպես նաև առնվազն 
երկու օտար լեզվի իմացությամբ անձը:»:   

8-րդ հոդվածի 3-րդ մասի «դեսպանի պաշտոնը,» բառերից հետո լրացնել «սփյուռքի գործերի 
գլխավոր հանձնակատարի պաշտոնը,» բառերը: 

Հոդված 2. Օրենքի 9-րդ հոդվածը լրացնել հետեւյալ բովանդակության նոր 25-րդ կետով. 

«25. Սփյուռքի գործերի գլխավոր հանձնակատարին պաշտոնի նշանակում, պաշտոնից ազատում, 
արձակուրդ տրամադրում եւ խրախուսանքի միջոցներ կիրառում է վարչապետը:»: 

Հոդված 3. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող 
տասներորդ օրը:  

 



ԱՄՓՈՓԱԹԵՐԹ 
ՀՀ ԱԺ ԿՈՂՄԻՑ ԱՌԱՋԻՆ ԸՆԹԵՐՑՄԱՄԲ ԸՆԴՈՒՆՎԱԾ «ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԻ ԵՎ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ 

ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ»,  «ՊԵՏԱԿԱՆ ՊԱՇՏՈՆՆԵՐ ԵՎ ՊԵՏԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ 
ՊԱՇՏՈՆՆԵՐ ԶԲԱՂԵՑՆՈՂ ԱՆՁԱՆՑ ՎԱՐՁԱՏՐՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄ 

ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ», «ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ ԿԱԶՄԱՎՈՐՄԱՆ ԵՎ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ 
ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ», «ՊԵՏԱԿԱՆ ԱՐԱՐՈՂԱԿԱՐԳԻ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ 
ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ», «ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ», 

«ՊԱՇՏՈՆԱՏԱՐ ԱՆՁԱՆՑ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ, ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ԵՎ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԵՐԱՇԽԻՔՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ 
ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՆԵՐԻ ՆԱԽԱԳԾԵՐԻ ՓԱԹԵԹԻ (Կ-068-

22.03.2019-ՊԻ-011/1)  ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎԱԾ ԱՌԱՋԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 
 

N 
Առաջարկության 
(փոփոխության, 

լրացման) հեղինակը 

Հոդվածը, կետը, 
որին վերաբերում է 
առաջարկությունը 

Առաջարկությունը (փոփոխությունը, 
լրացումը) 

Առաջարկության 
վերաբերյալ հեղինակի 
(հիմնական զեկուցողի) 

եզրակացությունը 

Առաջարկությունն ընդունելու 
կամ մերժելու վերաբերյալ 
հանձնաժողովի որոշումը 

«ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԻ ԵՎ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀՀ ՕՐԵՆՔՈՒՄ   ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ»   ՀՀ 
ՕՐԵՆՔԻ ՆԱԽԱԳԾԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ԱՌԱՋԱՐԿՆԵՐԸ (Կ-068-22.03.2019-ՊԻ-011/1) 

1. ՀՀ կառավարություն 

«Կառավարության 
կառուցվածքի և 
գործունեության 
մասին» օրենքում 
փոփոխություններ և 
լրացումներ 
կատարելու մասին» 
օրենքի նախագծի 2-
րդ հոդված 1-ին մաս 
10-րդ կետ 

1. Նախարարության անունը «բարձր 
տեխնոլոգիաների արդյունաբերության» 
բառերը փոխարինել «բարձր 
տեխնոլոգիական արդյունաբերության» 
նախարարություն։  

Ընդունվել է Ընդունվել է 

2. ՀՀ կառավարություն 

«Կառավարության 
կառուցվածքի և 
գործունեության 
մասին» օրենքում 
փոփոխություններ և 
լրացումներ 
կատարելու մասին» 
օրենքի նախագծի 
13-րդ հոդված  

2. Օրենքի հավելվածի 16-րդ մասում 
«թվային» բառից առաջ լրացնել 
«ռազմարդյունաբերության, 
ռազմարդյունաբերական համալիրի, 
սպառազինության եւ ռազմական 
տեխնիկայի զարգացման ապահովման, 
ռազմարդյունաբերական միջազգային 
համագործակցության իրականացման և 
զարգացման,  
ռադիոհաճախականությունների տիրույթի, 
արբանյակային ուղեծրի հատվածների 
արդյունավետ օգտագործման և 
կառավարման, նորարարության 
ձևավորման խթանման, ինովացիոն և 
բարձր տեխնոլոգիաների, 
կիբեռանվտանգության, էլեկտրոնային 

Ընդունվել է Ընդունվել է 



4 

 

ծառայությունների և էլեկտրոնային 
կառավարման համակարգի ներդրման և 
զարգացման, թվայնացման 
գործընթացների համակարգման, 
միասնական թվայնացված միջավայրի և» 
բառերը: 

3 
«Լուսավոր 
Հայաստան» 
խմբակցություն 

5-րդ հոդված 

Հոդվածով առաջարկվող 
փոփոխություններում 10-րդ հոդվածի 15-րդ 
մասը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ. 

«Կառավարության նիստերը դռնբաց են՝ 
բացառությամբ վարչապետի 
հիմնավորված որոշմամբ նիստը կամ դրա 
մի մասը դռնփակ անցկացնելու դեպքերի։»: 

 

Ընդունվել է հետևյալ 
խմբագրությամբ. 
«Կառավարության նիստերը 
դռնբաց են՝ բացառությամբ 
վարչապետի 
պատճառաբանված որոշմամբ 
նիստը կամ դրա մի մասը 
դռնփակ անցկացնելու 
դեպքերի։»: 

«ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» ՀՀ ՕՐԵՆՔԻ ՆԱԽԱԳԾԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ 
ԱՌԱՋԱՐԿՆԵՐԸ (Կ-0684-22.03.2019-ՊԻ-011/1) 

1 
«Իմ քայլը» 

խմբակցություն 
1-ին հոդված 

Հոդված շարադրել հետևյալ 
խմբագրությամբ. 

«Հոդված 1. «Հանրային ծառայության 
մասին» 2018 թվականի մարտի 23-ի ՀՕ-
206-Ն օրենքի (այսուհետ՝ օրենք) 8-րդ 
հոդվածում՝  

5) 3-րդ մասը «դեսպանի պաշտոնը,» 
բառերից հետո լրացնել «սփյուռքի գործերի 
գլխավոր հանձնակատարի պաշտոնը,» 
բառերով, 

6) լրացնել հետևյալ 
բովանդակությամբ՝ 3.1-ին մասով.  

«3.1. Սփյուռքի գործերի գլխավոր 
հանձնակատարի պաշտոնը կարող է 
զբաղեցնել բարձրագույն կրթություն 
ունեցող, քսանհինգ տարին լրացած, 
հայերենին տիրապետող, ինչպես նաև 
առնվազն երկու օտար լեզվի իմացությամբ 
անձը:»:   

Ընդունվել է Ընդունվել է 

 


