
 
 ԼՐԱՄՇԱԿՎԱԾ ՆԱԽԱԳԻԾ 

ԵՐԿՐՈՐԴ ԸՆԹԵՐՑՈՒՄ 
 

Պ-669-19.06.2020-ՊԻ-011 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 
ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ՕՐԵՆՔԸ 

«ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ» ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ 
ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

Հոդված 1. «Ազգային ժողովի կանոնակարգ» 2016 թվականի դեկտեմբերի 16-ի ՀՕ-
9-Ն սահմանադրական օրենքի (այսուհետ` Օրենք) 15-րդ հոդվածի 6.1-ին մասում. 

1. «մեկնող» բառից հետո լրացնել «, ինչպես նաեւ համաճարակի հետևանքով 
առաջացած արտակարգ իրավիճակի հիմքով հայտարարված արտակարգ դրության 
դեպքում իրավասու մարմնի ցուցումով որպես սահամանափակում՝ մեկուսացման 
կամ ինքնամեկուսացման մեջ գտնվող» կետադրական նշանը եւ բառերը: 

2. երկրորդ նախադասության սկզբում լրացնել «Ազգային ժողովի կողմից 
գործուղման մեկնող» բառերը, 

3. երկրորդ նախադասությունից հետո լրացնել նոր նախադասություն. 

« Սույն  մասում նշված հիմքով մեկուսացման կամ ինքնամեկուսացման մեջ գտնվող 
հանձնաժողովի անդամի ստորագրած գրությունը փակ ծրարով հանձնաժողովի 
նախագահին կամ նրան փոխարինողին պետք է հանձնվի հարցի քվեարկությունից 
առնվազն երեք ժամ առաջ:» 

Հոդված 2. Օրենքի 31-րդ հոդվածի 6-րդ մասում. 

1. «մեկնող» բառից հետո լրացնել «, ինչպես նաեւ համաճարակի հետևանքով 
առաջացած արտակարգ իրավիճակի հիմքով հայտարարված արտակարգ դրության 
դեպքում իրավասու մարմնի ցուցումով որպես սահամանափակում՝ մեկուսացման 
կամ ինքնամեկուսացման մեջ  գտնվող» կետադրական նշանը եւ բառերը, 

2. երկրորդ նախադասության սկզբում լրացնել «Ազգային ժողովի կողմից 
գործուղման մեկնող» բառերը, 

3. երկրորդ նախադասությունից հետո լրացնել նոր նախադասություն. 

« Սույն  մասում նշված հիմքով մեկուսացման կամ ինքնամեկուսացման մեջ գտնվող 
Խորհրդի անդամի ստորագրած գրությունը փակ ծրարով Ազգային ժողովի 
նախագահին կամ նրան փոխարինող տեղակալին պետք է հանձնվի Խորհրդի 
նիստից առնվազն երեք ժամ առաջ:»: 



Հոդված 3. Օրենքի 60-րդ հոդվածի 5-րդ մասում. 

1. «մեկնող» բառից հետո լրացնել «,ինչպես նաեւ համաճարակի հետևանքով 
առաջացած արտակարգ իրավիճակի հիմքով հայտարարված արտակարգ դրության 
դեպքում իրավասու մարմնի ցուցումով որպես սահամանափակում՝ մեկուսացման 
կամ ինքնամեկուսացման մեջ գտնվող» կետադրական նշանը եւ բառերը, 

2. երկրորդ նախադասության սկզբում լրացնել «Ազգային ժողովի կողմից 
գործուղման մեկնող» բառերը, 

3. երկրորդ նախադասությունից հետո լրացնել նոր նախադասություն. 

« Սույն  մասում նշված հիմքով մեկուսացման կամ ինքնամեկուսացման մեջ  գտնվող 
պատգամավորի ստորագրած գրությունը փակ ծրարով Աշխատակազմին պետք է 
հանձնվի հարցի քվեարկությունից առնվազն երեք ժամ առաջ:»: 

Հոդված 4. Uույն oրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը 
հաջորդող oրվանից: 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 ԼՐԱՄՇԱԿՎԱԾ ԵՐԿՐՈՐԴ ԸՆԹԵՐՑՈՒՄ 

Պ-669-19.06.2020-ՊԻ-011/1 

ՏԵՂԵԿԱՆՔ 

«ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ» ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ 
ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 
ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ՕՐԵՆՔԻ 

Հոդված 1. «Ազգային ժողովի կանոնակարգ» 2016 թվականի դեկտեմբերի 16-ի ՀՕ-
9-Ն սահմանադրական օրենքի (այսուհետ` Օրենք) 15-րդ հոդվածի 6.1-ին մասում. 

1. «մեկնող» բառից հետո լրացնել «, ինչպես նաեւ համաճարակի հետևանքով 
առաջացած արտակարգ իրավիճակի հիմքով հայտարարված արտակարգ դրության 
դեպքում իրավասու մարմնի ցուցումով որպես սահամանափակում՝ մեկուսացման 
կամ ինքնամեկուսացման մեջ ժամանակավոր անաշխատունակության վիճակում 
գտնվող» կետադրական նշանը եւ բառերը: 

2. երկրորդ նախադասության սկզբում լրացնել «Ազգային ժողովի կողմից 
գործուղման մեկնող» բառերը, 

3. երկրորդ նախադասությունից հետո լրացնել նոր նախադասություն. 

« Սույն  մասում նշված հիմքով մեկուսացման կամ ինքնամեկուսացման մեջ 
Ժամանակավոր անաշխատունակության վիճակում գտնվող հանձնաժողովի 
անդամի ստորագրած գրությունը, ինչպես նաեւ օրենսդրությամբ սահմանված 
կարգով նրան տրված ժամանակավոր անաշխատունակության թերթիկը փակ 
ծրարով հանձնաժողովի նախագահին կամ նրան փոխարինողին պետք է հանձնվի 
հարցի քվեարկությունից առնվազն երեք ժամ առաջ:» 

Հոդված 2. Օրենքի 31-րդ հոդվածի 6-րդ մասում. 

1. «մեկնող» բառից հետո լրացնել «, ինչպես նաեւ համաճարակի հետևանքով 
առաջացած արտակարգ իրավիճակի հիմքով հայտարարված արտակարգ դրության 
դեպքում իրավասու մարմնի ցուցումով որպես սահամանափակում՝ մեկուսացման 
կամ ինքնամեկուսացման մեջ ինչպես նաեւ ժամանակավոր անաշխատունակության 
վիճակում գտնվող» կետադրական նշանը եւ բառերը, 

2. երկրորդ նախադասության սկզբում լրացնել «Ազգային ժողովի կողմից 
գործուղման մեկնող» բառերը, 

3. երկրորդ նախադասությունից հետո լրացնել նոր նախադասություն. 
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« Սույն  մասում նշված հիմքով մեկուսացման կամ ինքնամեկուսացման մեջ 
Ժամանակավոր անաշխատունակության վիճակում գտնվող Խորհրդի անդամի 
ստորագրած գրությունը, ինչպես նաեւ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով նրան 
տրված ժամանակավոր անաշխատունակության թերթիկը փակ ծրարով Ազգային 
ժողովի նախագահին կամ նրան փոխարինող տեղակալին պետք է հանձնվի 
Խորհրդի նիստից առնվազն երեք ժամ առաջ:»: 

Հոդված 3. Օրենքի 60-րդ հոդվածի 5-րդ մասում. 

1. «մեկնող» բառից հետո լրացնել «, ինչպես նաեւ համաճարակի հետևանքով 
առաջացած արտակարգ իրավիճակի հիմքով հայտարարված արտակարգ դրության 
դեպքում իրավասու մարմնի ցուցումով որպես սահամանափակում՝ մեկուսացման 
կամ ինքնամեկուսացման մեջ ժամանակավոր անաշխատունակության վիճակում 
գտնվող» կետադրական նշանը եւ բառերը, 

2. երկրորդ նախադասության սկզբում լրացնել «Ազգային ժողովի կողմից 
գործուղման մեկնող» բառերը, 

3. երկրորդ նախադասությունից հետո լրացնել նոր նախադասություն. 

« Սույն  մասում նշված հիմքով մեկուսացման կամ ինքնամեկուսացման մեջ 
Ժամանակավոր անաշխատունակության վիճակում գտնվող պատգամավորի 
ստորագրած գրությունը, ինչպես նաեւ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով նրան 
տրված ժամանակավոր անաշխատունակության թերթիկը փակ ծրարով 
Աշխատակազմին պետք է հանձնվի հարցի քվեարկությունից առնվազն երեք ժամ 
առաջ:»: 

Հոդված 4. Uույն oրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը 
հաջորդող oրվանից: 
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ԱՄՓՈՓԱԹԵՐԹ 
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ՕՐԵՆՔԸ 

«ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ» ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 
ՆԱԽԱԳԾԻ (Պ-669-19.06.2020-ՊԻ-011/1) ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ԱՌԱՋԱՐԿՆԵՐԻ 

 
№ ԱՌԱՋԱՐԿԻ 

ՀԵՂԻՆԱԿԸ 
ՆԱԽԱԳԾԻ ԱՅՆ 

ՄԱՍԸ, ՈՐԻՆ 
ՎԵՐԱԲԵՐՈՒՄ Է 

ԱՌԱՋԱՐԿԸ 

ԱՌԱՋԱՐԿԸ ԱՌԱՋԱՐԿՆ 
ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒ ԿԱՄ 
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1 Պատգամավոր 
 
 Վլադիմիր 
Վարդանյան 

Նախագծի 1-ին , 2-
րդ և 3-րդ 
հոդվածներերի 1-ին 
մասեր 

«ժամանակավոր 
անաշխատունակության 
վիճակում» բառերը փոխարինել 
«համաճարակի հետևանքով 
առաջացած արտակարգ 
իրավիճակի հիմքով 
հայտարարված արտակարգ 
դրության դեպքում իրավասու 
մարմնի ցուցումով որպես 
սահամանափակում՝ 
մեկուսացման կամ 
ինքնամեկուսացման մեջ» 
բառերով: 
 

Ընդունվել է՝ կատարվել 
է փոփոխություն 

Ընդունվել է 

2.   Նախագծի 1-ին , 2-
րդ և 3-րդ 
հոդվածներերի 3-
րդ մասեր 

1. «Ժամանակավոր 
անաշխատունակության 
վիճակում» բառերը 
փորխարնել 

«Սույն մասում նշված հիմքով 
մեկուսացման կամ 
ինքնամեկուսացման մեջ» 
բառերով,  

Ընդունվել է՝ կատարվել 
է փոփոխություն 

Ընդունվել է 



 
2. Հանել «, ինչպես նաև 

օրենսդրությամբ 
սահմանված կարգով նրան 

տրված ժամանակավոր 
անաշխատունակության 
թերթիկը» բառերը: 

 

 


