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« ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ՄԱUԻՆ» ՀԱՅԱUՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ OՐԵՆՔՈՒՄ   

ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 
Հոդված 1. «Կրթության մասին» Հայաստանի Հանրապետության 1999 թվականի 

ապրիլի14-ի,  ՀՕ-297 օրենքի (այսուհետև՝ Օրենք) 6-րդ  հոդվածի 4-րդ մասը շարադրել նոր 

խմբագրությամբ` 

 «4.Պետական հանրակրթական դպրոցների առաջինից չորրորդ դասարանների 

աշակերտներին  պետությունը  պետական բյուջեի միջոցների հաշվին, անվճար ապահովում 

է`     տարրական ընդհանուր կրթական ծրագրերով  նախատեսված դասագրքերով:»: 

 

Հոդված 2  16-րդ հոդվածի 2-րդ մասը ուժը կորցրած ճանաչել: 

 

Հոդված 3 Օրենքի 40-րդ հոդվածի 4-րդ մասից հանել «,մանկավարժական 

խորհուրդը» բառերը:    

 

Հոդված 4.  Օրենքի 48-րդ հոդվածը շարադրել նոր խմբագրությամբ` 

«1. Ուսումնական  հաստատությունների նյութատեխնիկական բազան,որն 

անհրաժեշտ է կրթական, հետազոտական, գիտաարտադրական գործունեության և 

կրթության բնագավառի այլ խնդիրների լուծման համար, ստեղծվում և զարգացվում է 

բյուջետային, ինչպես նաև սեփական միջոցների հաշվին` կրթության զրգացման պետական 

ծրագրի և ուսումնական հաստատությունների զարգացման ծրագրերի  հիման վրա: 

 2. Ուսումնական հաստատությունների նյութատեխնիկական բազան, կախված այդ 

հաստատությունների տիպերից եւ ձեւերից, ներառում է սովորողների համար անհրաժեշտ 

տարածքներ, կառույցներ, ինչպես նաեւ կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք 

ունեցող անձանց ուսուցման համար անհատական տեխնիկական միջոցներ եւ 

սարքավորումներ, համակարգչային դասարաններ։  

3. Հատուկ ուսումնական հաստատություններում սովորող երեխաները ապահովվում 

են դասագրքերով, հատուկ գրենական պիտույքներով ու հարմարանքներով, 

գիտամեթոդական նյութերով։  

4. Կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող անձանց կրթության 

նյութատեխնիկական եւ գիտամեթոդական միջոցներով ապահովումը ֆինանսավորվում է 

պետական բյուջեի եւ օրենքով չարգելված այլ միջոցների հաշվին։»։ 



 

 Հոդված 5. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան 

հաջորդող տասներորդ օրը։  



 

 

ԱՄՓՈՓԱԹԵՐԹ 

Առաջին ընթերցմամբ ընդունված «Հանրակրթության մասին» Հայաստանի Հանրապետության  օրենքում լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու 
վերաբերյալ» և «Կրթության մասին » Հայաստանի Հանրապետության  օրենքում փոփոխություններ կատարելու վերաբերյալ» ՀՀ օրենքների 

առաջարկությունների  

 

Առաջարկության 
հեղինակը 

Հոդվածը, կետը, ենթակետը, 
որին վերաբերում է 
առաջարկութունը 

 
Առաջարկությունը 

Առաջարկության 
վերաբեյրալ 
հեղինակի 

եզրակացությունը 
Ռ.Մուրադյան,  

Ա.Դավթյան,  

կառավարություն 

Հոդված 3, մաս 1,  ա)  Լրացնել. «10.8-րդ և 10.9-րդ» բառերը, ինչպես նաև սահմանել 
«անհատական ուսուցման պլան» և  «ուսուցչի օգնական» 
հասկացությունները։  
բ)  ամբողջ նախագծում «հոգեբանական կենտրոն» բառերը 
փոխարինե մանկավարժահոգեբանական աջակցության կենտրոն 
բառերով 
գ) 10.1-րդ կետում «կրթական ծրագիր  բառերը փոխարինել 
«առարկայական ծրագրեր» բառերով 
դ) 10.3-րդ կետում համար բառից հետո լրացնել «  այդ թվում՝ 
կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող,  
զարգացման առանձնահատկություններին համապատասխան, »  
ե) 10.4-րդ կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ՝  
մանկավարժահոգեբանական աջակցության ծառայություններ՝  
ուսումնամեթոդական, հոգեբանական և մանկավարժական 
աջակցություն,  որը ցուցաբերվում է սովորող երեխային, նրա ծնողին և 
մանկավարժական աշխատողին. 
զ)10.5-րդ կետից հանել նպատակը նկարագրող առաջին առաջին 
նախադասությունը,  
 է) 10.6 –րդ կետից հանել «հատուկ կրթական ծրագրեր 
իրականացնող» բառերը։  
ը) 12-րդ կետում լրացնել «ինչպես նաև մանկավարժահոգեբանական 
աջակցության կենտրոնի աշխատակից» բառերը, 
 

 
 
 
 
 
 
 
Ընդունվել է 

Ա.Դավթյան Հոդված 4,  Լրացնել համընդհանուր ներառման քաղաքականության սահմանման 
վերաբերյալ դրույթ 

Ընդունվել է, 
սահմանվել է 
օրենքի 4-րդ 



հոդվածում 
Հ.Բաբուխանյան   Լրացնել 7-րդ ենթակետհետևյալ բովանդակությամբ. 

«7) ապագա քաղաքացու ձևավորմանը» 
Ընդունվել է 

Ռ.Մուրադյան Հոդված 5, 1-ին մաս հանել «նվազագույն» բառը Ընդունվել է 

 Հոդված 6, 1-ին և 2-րդ 
մասեր  

Խմբագրել , պահպանելով իմաստը Ընդունվել է 

 Հոդված 8, մաս  1-ին, 3-րդ  Լրացնել 1-ին մաս, հետևյալ բովանդակությամբ. 

1) 1.1)  1-ին կետ  շարադրել նոր խմբագրությամբ. 
«1)  Հայաստանի Հանրապետության  կառավարության  սահմանած 
կարգով  ընտրում է տնօրեն:», 
2)  6-րդ   կետը   շարադրել նոր խմբագրությամբ՝ 
«6) տնօրենի ներկայացմամբ քննարկում է ուսումնական 
հաստատության  ամենամյա  ծախսերի  նախահաշիվը, հաջորդ 
տարվա բյուջետային ֆինանսավորման հայտը, տալիս է  
հավանություն և ներկայացնում  

3) 3-րդ մասում, նախադասության 2-րդ հատվածը շարադրել՝  
«տնօրենի պաշտոնի թափուր տեղի համար հայտարարված մրցույթի 
օրվանից մինչև  տվյալ մրցույթի ավարտը, բացառությամբ ծնողական 
խորհրդի կողմից առաջադրված  անդամի դպրոցում սովորող երեխա 
չունենալու, ինչպես նաև մանկավարժական խորհրդի կողմից 
առաջադրված ուսուցչի աշխատանքից  ազատվելու  
դեպքերի»:պետական լիազորված մարմնի հաստատմանը։»: 

 

Ընդունվել է 

Ա.Դավթյան  
 

 

Ռ.Մուրադյան Հոդված 9, մաս 1-ին  

Հոդված 9, նոր 

Ոչ պետական ուսումնական հաստատությունների տնօրենի 
թեկնածուի հավաստագրման պայմանի համար բացառություն 
սահմանել միջազգային, հեղինակային, փորձարարական և 
այլընտրանքային ոչ պետական ՈՒՀ-ների համար։ 4-րդ մասը 
«ընթացակարգերը» բառից հետո լրացնել.  «, ուսումնական 
հաստատության ղեկավարման իրավունքի (հավաստագրի) 
դադարեցման դեպքերն ու ընթացակարգը,» բառերը, այնուհետև 
ինչպես տեքստում։   

5-րդ մասը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ՝  
«5. Վերապատրաստումը կազմակերպվում է տարեկան առնվազն մեկ 
անգամ։ Վերանայել դպրոցների 5-օրյա և 6-օրյա ուսումնառության 
մասին իրազեկման ընթացակարգը։  

Ընդունվել է 



 Հոդված 11, մաս 1-ին  Խմբագրել հետևյալ կերպ. «4-րդ մասում  «է՝ համաձայն ոլորտը 
կարգավորող օրենսդրության» բառերը փոխարինել «ընդհանուր 
հիմնունքերով» բառերով,  

Ընդունվել է 

 

Ա.Դավթյան 

Հոդված 12, մաս 1-ին  

Հոդված 12, մաս 2-րդ 

Հոդված 12, մաս 2-րդ, 2-րդ 
պարբերություն 

 

«Ժամանակավորապես կամ մշտապես» բառերը հանել, իսկ «անձ» 
բառը փոխարինել «սովորող» բառով։  
«Բուժական հաստատություն» բառերը փոխարինել 
«հիվանդանոցային բժշկական կազմակերպություն» բառերով 

Լրացնել «որի օրինակելի ձևը հաստատվում է կրթության պետական 
կառավարման և առողջապահության պետական կառավարման 
լիազորված մարմինների ղեկավարների համատեղ հրամանով։» 

Ընդունվել է 

 

 

 

Ա.Դավթյան  Հոդված 13՝ ըստ հոդված 
17.1-ի 

ա) Խմբագրել և դասակարգված ու ամբողջացված տեսքով սահմանել 
եռամակարդակ աջակցության ծառայությունների լիազորությունները։  
 
բ) Մանկավարժահոգեբանական աջակցության ծառայություն 
իրականացնող մասնագետներին համարել մակավարժական 
աշխատող և  նախատեսել վերապատրասման պայմանը   
 
գ) Սահմանել երեխային գնահատման գործիքները և չափանիշները  
 
դ) հանել 7-րդ մասը 
ե) սահմանել մանկավարժահոգեբանական աջակցության 
կենտրոնների կազմակերպա-իրավական ձևը, կառավարման 
համակարգը և աշխատակիցների կարգավիճակը 

Ընդունվել է,  

Սահմանումները և 
լիազորությունները 
կատարվել են  

Տես հոդվածի 3-
րդը, 5-րդ, 7-րդ, 8-
րդ 9-րդ, 10-րդ և 
11-րդ մասերը։  

Ա.Դավթյան 
Հոդված 13՝ ըստ հոդված 
17.2-ի 1-ին մասի 

1-ին մասում՝ «դիմումի հիան վրա» բառերից հետո լրացնել «կամ 
երեխայի կրթության վայր հանդիսացող ուսումնական հաստատության 
մանկավարժական խորհրդի դիմումի հիման վրա, եթե դիմումին 
կցված է ծնողի կողմից ստորագրված համաձայնագիրը։ » 

Ընդունվել է 

 

Ա.Դավթյան 

կառավարություն 

Հոդված 13՝ ըստ հոդված 
17.2-ի 3-րդ մասի 

 

Լրացնել . «3. Երեխային կրթության առանձնահատուկ պայմանի 
կարիքի գնահատումը իրականացվում է երեխային 
կենսագործունեության բնական միջավայրում (ընտանիք, 
ուսումնական հաստատություն և երեխայի շփման այլ  միջավայրում)։»   
 

 

Ընդունվել է 

 

Ա.Դավթյան 

Կառավարություն 

Հոդված 13՝ ըստ հոդված 
17.3-ի 3-րդ մասի 

 

Շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ՝ «3. Կրթության առանձնահատուկ 
պայմանների կարիքի վերաբերյալ  վկայագիր ունեցող  երեխայի 
կրթության կազմակերպման համար տրամադրվում են 
համապատասխան մանակավարժահոգեբանական աջակցության 

 

 



ծառայություններ, իսկ սույն օրենքի 35-րդ հոդվածի 3.1-րդ կետով 
սահմանված  դեպքում տրվում է  ֆինանսավորման բարձրացված 
չափաքանակ՝  համաձայն նույն հոդվածի 3.2-րդ կետի պայմանների:»:   
 

Ընդունվել է 

 

Կառավարություն Հոդված 14  «5.1» թվերը փոխարինել «3.1»-ով  Ընդունվել է 

 

Ա.Դավթյան 

Ռ.Մուրադյան Հոդված 15 

Ուսուցչի գործուղումը լիազորված մարմնի կողմից կիրառելի համարել 
միայն սահմանամերձ և բարձր լեռնային բնակավայրերի համար, եթե 
տեղում 2 և ավել անգամ մրցույթը չի կայացել  
 

Իսկ ուսուցիչ համար նեղ առարկայական մասնագետ լինելու պայմանը 
դեռևս չկիրառել՝ նոր կրճատումները տեղի չտալու պատճառով։ հանել 
գործող օրենքի 26-րդ հոդվածում առաջարկվող փոփոխությունը  

Ընդունվել է 

 

Ռ.Մուրադյան 

Հոդված  17, մաս 1-ին (նոր) 

 

 

 

Հոդված 17, մաս 2 

1) 1-ին կետում «պետական ծրագրերը» բառերից հետո լրացնել 
«հաստատում է» բառերը, 
2) 5-րդ կետը շարադրել  նոր խմբագրությամբ. 
 «5) համարվում է պետական ավագ դպրոցների, ինչպես նաև 
տարածքային ու հանրապետական մանկավարժահոգեբանական 
կենտրոնների պետական լիազոր մարմինը:»: 
3) 9-րդ կետը  ուժը կորցրած ճանաչել: 
«28.1»  թվերը փոխարինել «26.1» թվերով։  

Ընդունվել է 

Ա.Դավթյան  

Հոդված 19, մաս 1, 2 

ա) Մտավոր և ֆիզիկական ֆունկցիոնալ խանգարում ունեցող 
երեխաների  դասակարգումները սահմանել միջազգային 
չափանիշներին համապատասխան   
 

բ) Ֆինանսավորման բարձրացված չափաքանակը սահմանել ըստ 
երեխայի կարիքի ծանության աստիճանի։  

Ընդունվել է, 
սահմանվել է ըստ 
միջազգային 
դասակարգիչների  

Ա.Դավթյան  Հոդված 20.  Սահմանել անցումնային նորեր Ընդունվել է  

 


