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ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈւԹՅԱՆ 

Օ Ր Ե Ն Ք Ը 

«ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈւԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈւԹՅԱՆ 

ՕՐԵՆՔՈւՄ ՓՈՓՈԽՈւԹՅՈւՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈւ ՄԱՍԻՆ 

 

Հոդված 1. 

«Հանրային ծառայության մասին» 2018 թվականի մարտի 23-ի ՀՕ-206-Ն 

օրենքի (այսուհետ՝ «Օրենք») 28-րդ հոդվածի 1-ին մասի, 33-րդ հոդվածի 7-րդ մասի, 

34-րդ հոդվածի 1-ին և 2-րդ մասերի «15 000 և ավելի բնակչություն ունեցող» բառերը 

հանել։ 

 

Հոդված 2. 

1. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում 2020 թվականի մայիսի 1-ից։ 

2. Մինչև 15 000 բնակչություն ունեցող համայքների ղեկավարները և 

նրանց տեղակալները 2020 թվականի հուլիսի 1-ից մինչև հոկտեմբերի 1-ը 

Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողով են ներկայացնում 2020 թվականի 

մայիսի 1-ի դրությամբ առկա գույքի, եկամուտների և շահերի հայտարարագիր, 

որնՕրենքի իմաստով համարվում է պաշտոնեական պարտականությունները 

ստանձնելու հայտարարագիր: 

3. Եթե մինչև սույն հոդվածի 2-րդ մասով նախատեսված հայտարագիրը 

ներկայացնելը, հայտարարատու պաշտոնատար անձի լիազորությունները 

դադարում (դադարեցվում) են, ապա իր լիազորությունների դադարման 

(դադարեցման) օրվան հաջորդող 30 օրվա ընթացքում, սակայն ոչ շուտ քան, սույն 

հոդվածի 2-րդ մասով նախատեսված հայտարագիրը ներկայացնելը, 

հայտարարատու պաշտոնատար անձնՕրենքով սահմանված կարգով Կոռուպցիայի 

կանխարգելման հանձնաժողով է ներկայացնում պաշտոնեական 

պարտականությունները դադարեցնելու հայտարարագիր: 

  



Առաջին ընթերցում 
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ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՕՐԵՆՔԸ 

«ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

Հոդված 1.  

«Հանրային ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության 2018 

թվականի մարտի 23-ի ՀՕ-206-Ն օրենքի (այսուհետ՝ «Օրենք)») 28-րդ հոդվածի 1-ին 

մասից հանել  «15 000 եւ ավելի բնակչություն ունեցող» բառերը: 
մասի, 

Հոդված 2. 

Օրենքի 33-րդ հոդվածի 7-րդ մասից հանել «15 000 եւ ավելի բնակչություն 

ունեցող» բառերըմասի,: 

 

Հոդված 3. 

Օրենքի 34-րդ հոդվածի` 

1) 1-ին մասից մասից հանել «15 000 եւ ավելի բնակչություն ունեցող» բառերը. 

2) և 2-րդ մասից մասից հանելմասերի «15 000 եւև ավելի բնակչություն 
ունեցող» բառերը: հանել։ 

 

Հոդված 4.2.  

4. 1.  Սույն օրենքի 1-ին հոդվածը եւ 3-րդ հոդվածի 2-րդ կետնօրենքն ուժի 
մեջ են մտնումէ մտնում 2020 թվականի հունվարիմայիսի 1-ից:։ 

5. Մինչև 15 000 բնակչություն ունեցող համայքների ղեկավարները և 

նրանց տեղակալները 2020 թվականի հուլիսի 1-ից մինչև հոկտեմբերի 1-ը 

Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողով են ներկայացնում 2020 թվականի 

մայիսի 1-ի դրությամբ առկա գույքի, եկամուտների և շահերի հայտարարագիր, որն 

Օրենքի իմաստով համարվում է պաշտոնեական պարտականությունները 

ստանձնելու հայտարարագիր: 

6. Եթե մինչև սույն հոդվածի 2-րդ մասով նախատեսված հայտարագիրը 

ներկայացնելը, հայտարարատու պաշտոնատար անձի լիազորությունները 

դադարում (դադարեցվում) են, ապա իր լիազորությունների դադարման 

(դադարեցման) օրվան հաջորդող 30 օրվա ընթացքում, սակայն ոչ շուտ քան, սույն 

հոդվածի 2-րդ մասով նախատեսված հայտարագիրը ներկայացնելը, 

հայտարարատու պաշտոնատար անձն Օրենքով սահմանված կարգով Կոռուպցիայի 

կանխարգելման հանձնաժողով է ներկայացնում պաշտոնեական 

պարտականությունները դադարեցնելու հայտարարագիր: 

 



Ա Մ Փ Ո Փ Ա Թ Ե Ր Թ 

«ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈւԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈւԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈւՄ 

ՓՈՓՈԽՈւԹՅՈւՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈւ ՄԱՍԻՆ ԵՎ «ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈւԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ» 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈւԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈւՄՓՈՓՈԽՈւԹՅՈւՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈւ ՄԱՍԻՆ 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈւԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՆԵՐԻ ՆԱԽԱԳԾԵՐԻ ՓԱԹԵԹԻ  

(Խ-275) ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎԱԾ ԱՌԱՋԱՐԿՆԵՐԻ 

 

Առաջարկիհեղին

ակը 

Հոդվածը, կետը, 

որինվերաբերում է 

առաջարկը 

Առաջարկը (փոփոխությունը, 

լրացումը) 

Առաջարկիվերաբե

րյալհեղինակի 

(հիմնականզեկուցո

ղի) 

եզրակացությունը 

Առաջարկն 

ընդունելու կամ 

մերժելուվերաբե

րյալ 

հանձնաժողովի 

որոշումը 

հիմնական 

զեկուցող 

Խ-275 նախագիծ Հանել փաթեթից 

(Օրենքն ուժը կորցրել է մինչ 

նախագծի երկրորդ 

ընթերցմամբ և ամբողջությամբ 

ընդունումը) 

 

Ընդունվել է, հանվել 

է 

Ընդունվել է 

կառավարություն, 

պատգամավոր 

Վլադիմիր 

Վարդանյան 

Խ-2751 նախագծի 4-

րդ հոդվածի 1-ին և 

2-րդ մասեր 

Օրենքի ուժի մեջ մտնելու 

ժամկետ սահմանել մայիսի 1-ը 

 

Ընդունվել է, 

խմբագրվել է 

Ընդունվել է 

պատգամավոր 

Վլադիմիր 

Վարդանյան 

Խ-2751 նախագծի 4-

րդ հոդված 

Հանել հետադարձ ուժ տալուն 

վերաբերող դրույթները հանել 

 

Ընդունվել է, 

խմբագրվել է 

Ընդունվել է 

հիմնական 

զեկուցող, 

կառավարություն, 

պատգամավոր 

Վլադիմիր 

Վարդանյան 

Խ-2751 նախագծի 4-

րդ հոդված 

Հանել Կոռուպցիայի 

կանխարգելման 

հանձնաժողովի ստեղծման 

հետ կապվող ուժի մեջ մտնելու 

դրույթը 

 

Ընդունվել է, 

խմբագրվել է 

Ընդունվել է 

կառավարություն, 

պատգամավոր 

Վլադիմիր 

Վարդանյան 

Խ-2751 նախագծի 

անցումային 

դրույթներ 

Լրացումներ կատարել 

Նախագծի անցումային 

դրույթներում՝ Օրենքի 59-րդ 

հոդվածի փոխարեն 

Ընդունվել է, 

լրացվել է, 

խմբագրվել է 

Ընդունվել է 

պատգամավոր 

Վլադիմիր 

Վարդանյան 

Նոր նախագիծ 

փաթեթում 

Համապատասխան 

փոփոխություններ կատարել 

նաև «Կոռուպցիայի 

կանխարգելման մասին» 

Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքում 

 

Ընդունվել է, 

լրացվել է 

Ընդունվել է 

պատգամավոր 

Վլադիմիր 

Վարդանյան 

 

Խ-2751 նախագծի 1-

4-րդ հոդվածներ 

Օրենսդրական տեխնիկայի 

կանոններ 

Ընդունվել է, 

խմբագրվել է 

Ընդունվել է 

 


