
Նախագիծ 
Երկրորդ  ընթերցում 

Կ-3422-05.11.2019-ԳԿ-011 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ 

ՕՐԵՆՔԸ 

«ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ» ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ 

ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

Հոդված 1. «Ազգային ժողովի կանոնակարգ» սահմանադրական օրենքի (այսուհետ` 

Օրենք)  12-րդ հոդվածի 1-ին մասի 3-րդ կետում   

«Ազգային ժողովին» բառերից հետո լրացնել «կամ այլ պետական մարմիններին» 

բառերը:      

Հոդված 2․      Օրենքի 5-րդ հոդվածի 2-րդ մասը լրացնել նոր 23-րդ կետով՝            

«23) նշանակում է Հայաստանի Հանրապետության պետական մրցանակների 

մրցանակակիր ընտրող հանձնաժողովների և      մրցանակաբաշխության կոմիտեի 

անդամի թեկնածու առաջադրելու իրավասություն ունեցող Ազգային ժողովի մշտական 

հանձնաժողով»: 

 

Հոդված 3. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը 

հաջորդող օրվանից: 



ԱՄՓՈՓԱԹԵՐԹ 

«ՊԵՏԱԿԱՆ ՄՐՑԱՆԱԿՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԻ (Կ-342-05.11.2019-ԳԿ-011/1) ԵՎ ՀԱՐԱԿԻՑ 

ՕՐԵՆՔՆԵՐԻ ՆԱԽԱԳԾԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎԱԾ ԱՌԱՋԱՐԿՆԵՐԻ  

 Առաջարկի  

փոփոխության, լրացման) 

հեղինակը 

Օրենքի 

նախագիծը, 

նախագծի 

մասը, որին 

վերաբերում 

է առաջարկը 

Առաջարկը (փոփոխությունը, 

լրացումը) 

Առաջարկի վերաբերյալ 

հեղինակի (հիմնական 

զեկուցողի) եզրակացությունը 

Առաջարկն 

ընդունելու կամ 

մերժելու 

վերաբերյալ 

հանձնաժողով

ի որոշումը 

 1 2 3 4 5 

1 Կառավարություն Նախագիծ Նախագծում կատարվել են 

հետևյալ փոփոխությունները (տես 

տեղեկանքը) 

Ընդունվել է Ընդունվել է 

2 «Բարգավաճ 

Հայաստան» խմբակցություն 

1. Հոդված 4-
ի 2-րդ մասի 

1-ին կետ 

«երկու» բառը փոխարինել 

«երեք» բառով Ընդունվել է։ Նախագծի 4-րդ 

հոդվածի 2-րդ մասում կատարված 

փոփոխության համաձայն՝  ի թիվս 

այլ ոլորտների նաև 

գրականության, 

հրապարակախոսության և 

արվեստի, ճարտարապետության և 

քաղաքաշինության, ճշգրիտ և 

բնական գիտությունների, 

հումանիտար և հասարակական 

գիտությունների, աստղաֆիզիկայի, 

Ընդունվել է 



ինչպես նաև դրան հարակից 

ֆիզիկայի, մաթեմատիկայի 

բնագավառներում պետական 

մրցանակի ներկայացման ժամկետ 

է սահմանվել մրցանակի հայցման 

առաջարկությունների 

ներկայացման ժամկետն 

ավարտվելու օրվան նախորդող 

երեք տարին։ 

 

3  2. Հոդված 4-
ի 2-րդ մասի 

2-րդ կետ 

«մեկ» բառը փոխարինել 

«երկու» բառով 

Չի ընդունվել։ Նախագծով 

առաջարկվում է բարձր 

տեխնոլոգիաների ոլորտում` 

մրցանակի հայցման 

առաջարկությունների 

ներկայացման վերաբերյալ 

հարցերը կարգավորել 

Կառավարության որոշմամբ։ Այդ 

պատճառով նշված 

իրավակարգավորումը 

ամբողջությամբ  հանվել է 

նախագծից։ Բացի այդ հաշվի է 

առնվել նախկինում տվյալ ոլորտում 

առաջին անգամ իրագործման 

պահից շատ ավելի երկար 

Չի ընդունվել  



ժամանակ անցած դեպքերում 

մրցանակի շնորհման 

պրակտիկան։  

4  3.Հոդված 6.-
ի 6-րդ մասը 

շարադրել 

նոր 

խմբագրությ

ամբ 

 «6.Հանձնաժողովների, 

մրցանակաբաշխության կոմիտեի 

անհատական կազմերը 

հաստատվում են 

համապատասխան ոլորտում 

Կառավարության 

քաղաքականությունը մշակող եւ 

իրականացնող պետական 

կառավարման լիազոր մարմնի 

կողմից:» 

 

Չի Ընդունվել։ Նախագծի 7-րդ 

հոդվածի 12-րդ և 14-րդ մասերով 

նշված լիազորությունը 

վերապահվել է Վարչապետին։  

Չի ընդունվել  

5  4. Հոդված 6-
ը լրացնել 

նոր՝ 8-րդ 

մասով 

«Հանձնաժողովների և 

մրցանակաբաշխության 

կոմիտեների կազմում ընդգրկվում 

են Հայաստանի Հանրապետության 

Նախագահի, Կառավարության, 

Ազգային Ժողովի,դատական 

Չի ընդունվել։ 

Մրցանակաբաշխության կոմիտեի 

ձևավորման և գործունեության 

կարգը, ըստ Նախագծի 7-րդ 

հոդվածի 14-րդ կետի, սահմանում է 

Կառավարությունը։ Իսկ 

հանձնաժողովների ձևավորման 

կարգը նախատեսվել է 7-րդ 

 



մարմինների, համապատասխան 

ոլորտի բարձրագույն ուսումնական 

և գիտական հաստատությունների 

գիտական աստիճան ունեցող, 

ստեղծագործական միությունների, 

հասարակական 

կազմակերպություննների 

ներկայացուցիչներ:» 

 

հոդվածի 2-րդ մասով։ 

6  5.Հոդված 6-
ը լրացնել 

նոր՝ 9-րդ 

մասով 

«Հանձնաժողովները և 

մրցանակաբաշխության կոմիտեն 

կազմավորվում են մրցութային 

հիմունքով»:  

 

Ընդունվել է մասնակի։ 

Նախագծի 7-րդ հոդվածի 8-րդ 

մասով հասարակական 

կազմակերպությունների կողմից 

առաջադրման ենթակա 

թեկնածուների ընտրությունը 

նախատեսվում է իրականացնել 

մրցութային կարգով։ 

Մասնավորապես, 

Կառավարության 

քաղաքականությունը մշակող և 

իրականացնող 

նախարարությունը 

հանձնաժողովի անդամի թափուր 

Ընդունվել է 



տեղ առաջանալուց առնվազն 

երեսուն օր առաջ հայտարարում է 

մրցույթ, որի շրջանակներում 

հասարակական 

կազմակերպությունները 

ներկայացնում են մեկական 

թեկնածու: Իսկ մրցույթի 

արդյունքում ընտրված 

թեկնածուների վերաբերյալ 

տվյալները ներկայացվում են 

վարչապետի աշխատակազմ։ 

 

7 Արսեն Ջուլֆալակյան Նախագիծ 1. ՀՀ պետական մրցանակների 
ցակում ներառել սպորտի 

բնագավառը, քանի որ նաև այդ 

բնագավառում ձեռք բերված 

հաջողություններն ու նվաճումներն 

են մեծապես նպաստում 

պետության հեղինակության 

բարձրացմանը և միջազգային 

ճանաչմանը։ Առաջարկում եմ 

պետական մրցանակների համար 

սահմանել չափորոշիչներ՝ 

պետական մրցանակներ շնորհել 

օլիմպիական խաղերի ծրագրով 

Ընդունվել է մասնակի։ Նախագծի 

3-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 11-րդ 

կետով ՀՀ պետական 

մրցանակների թվում նախատեսվել 

է ֆիզիկական կուլտուրայի և 

սպորտի ոլորտում ձեռքբերման 

համար Հայաստանի 

Հանրապետության պետական 

մրցանակը։ 

Նախագծի 5-րդ հոդվածի 4-րդ 

մասով սահմանվել են 

մրցանակների հավակնորդների 

ընտրության չափանիշները։ 

Ընդունվել է  



նախատեսված մարզաձևերից 

չեմպիոն դարձած մարզիկին և 

օլիմպիական խաղերի ծրագրով 

նախատեսված մարզաձևերից 

աշխարհի առաջնության կրկնակի 

չեմպիոն դարձած մարզիկին, 

ինչպես նաև վերոնշյալ 

տիտղոսները նվաճած մարզիկների 

մարզիչներին։ Նշեմ նաև, որ 

նորանկախ ՀՀ պատմության մեջ 

նման տիտղոսակիրների թիվը 

ներկա պահին չի գերազանցում 10-

ը։ 

Մասնավորապես, մրցանակների 

հավակնորդների ընտրությունն 

իրականացվում է` հիմք ընդունելով 

ստեղծագործությունների, 

հայտնագործությունների 

(գյուտերի) եւ աշխատանքների 

արժեքավորությունը, 

նշանակությունը տվյալ ոլորտի 

զարգացման համար և այլ 

չափանիշներ, որոնք սահմանվում 

են հանձնաժողովների կամ 

մրցանակաբաշխության կոմիտեի 

կողմից։  

8  Նախագծի 6-

րդ հոդվածի 

6-րդ կետ 

2. Սույն նախագծի 6-րդ հոդվածի 
6-րդ կետի համաձայն՝ 

հանձնաժողովները, 

մրցանակաբաշխության կոմիտեն 

ստեղծվում և դրանց անհատական 

կազմերը հաստատվում են 

համապատասխան ոլորտում 

Կառավարության 

քաղաքականությունը մշակող և 

իրականացնող նախարարի 

կողմից։Հանձնաժողովների և 

մրցանակաբաշխության կոմիտեի 

անդամների համար չկան օրենքով 

Ընդունվել է։ Նախագծի 7-րդ 

հոդվածի 2-րդ մասով 

նախատեսվել է հանձնաժողովի 

ձևավորման կարգը, իսկ նույն 

հոդվածի 12-րդ և 14-րդ մասերի 

համաձայն՝  հանձնաժողովների, 

մրցանակաբաշխության կոմիտեի 

անհատական կազմը հաստատում 

է վարչապետը։ Նախագծի 7-րդ 

հոդվածի 4-րդ մասով սահմանվել 

են այն չափանիշները, որոնց պետք 

է համապատասխանի 

հանձնաժողովի անդամը, իսկ նույն 

Ընդունվել է 



սահմանված որևիցե 

չափորոշիչներ, ինչը իր մեջ 

ռիսկայի գործոններ է 

պարունակում։ Վերոգրյալից 

ելնելով կարծում եմ ավելի 

նպատակահարմար կլինի 

սահմանել չափորոշիչներ 

անհատական կազմերի համար։ 

հոդվածի 5-րդ մասով 

նախատեսվել են հանձնաժողովի 

անդամ ընտրվելու համար արգելք 

հանդիսացող հանգամանքները։ 

Մրցանակաբաշխության կոմիտեի 

ձևավորման և գործունեության 

կարգը, ըստ Նախագծի 7-րդ 

հոդվածի 14-րդ կետի, սահմանում է 

Կառավարությունը։ 

9  Նախագիծ 3. Պետական մրցանակների 

ոլորտային դասակարգման 

վերաբերյալ առաջարկում եմ ավելի 

համընդհանուր դասակարգում 

իրականացնել, օրինակ՝ ոչ թե 

առանձնացնել կերպարվեստի 

ոլորտ, թատերական արվեստի 

ոլորտ,կինոարվեստի ոլորտ, այլ 

նշել արվեստի ոլորտ, որը կներառի 

վերոշարադրյալ բոլոր ոլորտները, 

քնաի որ տվյալ պարագայում կա 

հավանականություն, որ կարող է 

լինել ինչ-որ բարձրարժեք 

աշխատանք կամ 

ստեղծագործություն, որը չի 

արժանանա պետական 

մրցանակի, քանի որ տվյալ ոլորտը 

Չի ընդունվել։ Նախագծով փորձ է 

կատարվել հստակ նշել 

Հայաստանի Հանրապետության 

պետական մրցանակների բոլոր 

հնարավոր տեսակները։ 

Չի ընդունվել  



ներառված չէ ցանկի մեջ, ինչ 

արդարացի չէ և ամենակարևորն 

այնն է, որ չկա հիմնավորում, թե 

ինչու ներառված չէ։ Տվյալ 

փոփոխությունը ավելի ճկուն, 

բազմակողմանի և համընդհանուր 

կդարձնի այս օրենքի նախագիծը։ 

Այս նախագծի հիմնական 

նպատակն է պետական 

մրցանակներ շնորհել արժեքավոր 

աշխատանքների ու 

ստեղծագործությունների համար, 

իսկ նմանատիպ ոլորտային 

դասակարգումը չի ընձեռում այդ 

հնարավորությունը, այլ 

սահմանափակում է այն, դուրս 

թողնելով բնագավառներ, որոնք 

օրեցօր զարգանում են և 

միանշանակ արժանի են բարձր 

գնահատականի։ 

 

 


