
ԼՐԱՄՇԱԿՎԱԾ ՆԱԽԱԳԻԾ 

ԵՐԿՐՈՐԴ ԸՆԹԵՐՑՈՒՄ 

 

Պ-214-28.03.2022,18.05.2022-ՊԻ-011 

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ՕՐԵՆՔԸ 

«ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ» ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

      Հոդված 1. «Ազգային ժողովի կանոնակարգ» 2016 թվականի դեկտեմբերի    16-ի   ՀՕ-9-Ն 

սահմանադրական օրենքի 20-րդ հոդվածի 7-րդ մասում «մեկ» բառը փոխարինել «երկու» բառով, 

իսկ «վեց ամսով» բառերը փոխարինել «վեցական ամսով» բառերով: 

    Հոդված 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող 

տասներորդ օրը: 

 

 
 
 
 
 

ՏԵՂԵԿԱՆՔ 
                                                       ԼՐԱՄՇԱԿՎԱԾ ՆԱԽԱԳԻԾ 

                                                            Երկրորդ ընթերցում 
Պ-214-28.03.2022,18.05.2022-ՊԻ-011/1 

 
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ՕՐԵՆՔԸ 
 

«ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ» ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 
ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 
Հոդված 1. «Ազգային ժողովի կանոնակարգ» 2016 թվականի դեկտեմբերի 16-ի ՀՕ-9-Ն 
սահմանադրական օրենքի 20-րդ հոդվածի 7-րդ մասում  առաջին «վեց ամիս» բառերը 
փոխարինել «մեկ տարի» բառերով«մեկ» բառը փոխարինել «երկու» բառով, իսկ «վեց ամսով» 
բառերը փոխարինել «վեցական ամսով» բառերով: 
 
Հոդված 2. 1.Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող 
տասներորդ օրը: 
 
2. Սույն կարգավորումները կիրառելի կլինեն օրենքի ուժի մեջ մտնելուց հետո ստեղծվելիք 
հանձնաժողովների նկատմամբ: 



ԱՄՓՈՓԱԹԵՐԹ  

«ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ» ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

ՕՐԵՆՔԻ ՆԱԽԱԳԾԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎԱԾ (ՓԱՍՏԱԹՂԹԻ ԿՈԴ՝ Պ-214-28.03.2022,18.05.2022-ՊԻ-011/1) ԱՌԱՋԱՐԿՆԵՐԻ 

 
     

Առաջարկության  
(փոփոխության, լրացման)  

հեղինակը  

 Հոդվածը, կետը,  
որին վերաբերում 

է  
առաջարկությունը  

 Առաջարկություն  
(փոփոխություն, լրացում)  

 

 Առաջարկության 
վերաբերյալ  
հեղինակի  

(հիմնական 
զեկուցողի)  

եզրակացությունը  
   

Առաջարկություններն 
ընդունելու կամ   

մերժելու վերաբերյալ  
հանձնաժողովի որոշումը  

1 
Պատգամավոր Վլադիմիր 

Վարդանյան 
Նախագծի 1-ին 

հոդված 

«առաջին «վեց ամիս» բառերը փոխարինել «մեկ 
տարի» բառերով» փոխարինել հետևյալ 
խմբագրությամբ. ««մեկ» բառը փոխարինել «երկու» 
բառով, իսկ «վեց ամսով» բառերը փոխարինել 
«վեցական ամսով» բառերով:»: 

Ընդունվել է Ընդունվել է 

2 
Պատգամավոր Վլադիմիր 

Վարդանյան 
Նախագծի 2-րդ 

հոդված 
հոդվածից հանել համարակալումը և 2-րդ մասը Ընդունվել է Ընդունվել է 

3 Կառավարություն Նախագիծ 

1. Նախագծի վերնագրում «ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ» 
բառը փոխարինել «ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ» բառով, 

2.  1-ին հոդվածից հանել «առաջին» բառը, քանի որ 
այն ավելորդ է, 

3.  2-րդ հոդվածի 1-ին և 2-րդ մասերի դրույթները 
միավորել՝ դրանք շարադրելով մեկ հոդվածի տեսքով 
հետևյալ խմբագրությամբ՝ 

«Հոդված 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում 
պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող 
տասներորդ օրը և կիրառվում է սույն օրենքն ուժի մեջ 
մտնելուց հետո ստեղծվող հանձնաժողովների 
նկատմամբ:»:   

       - 
Առաջարկը հանվել է, քանի 
որ նախագիծը ընդունվել է 

այլ խմբագրությամբ: 
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