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ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՕՐԵՆՔԸ 

«ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐԱՆԻՇԻ ՄԱՍԻՆ» 

ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

Հոդված 1. «Հանրային ծառայությունների համարանիշի մասին» 2011 

թվականի նոյեմբերի 30-ի ՀՕ-288-Ն օրենքի (այսուհետ` Օրենք) 3-րդ հոդվածի 1-ին 

մասից հետո լրացնել 1.1-ին մաս հետևյալ բովանդակությամբ:   

«1.1 Հանրային ծառայությունների համարանիշը ամրագրվում է նաև սույն 

օրենքի 2-րդ հոդվածի 1-ին մասով սահմանված անձից ծնված  երեխայի ծննդյան 

պետական գրանցման հիման վրա Հայաստանի Հանրապետությունում տրված 

ծննդյան վկայականում եւ ծննդի պետական գրանցման մասին տեղեկանքում»: 

Հոդված 2. Օրենքի 5-րդ հոդվածի 2-րդ մասի «երեխայի բնակության վայրի 

տեղական ռեգիստրի» բառերը փոխարինել «բնակչության պետական ռեգիստր 

վարող լիազոր մարմնի» բառերով: 

Հոդված 3. Սույն օրենքը ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման 

օրվան հաջորդող տասներորդ օրը: 



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՕՐԵՆՔԸ 

«ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐԱՆԻՇԻ ՄԱՍԻՆ» 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ 

ԼՐԱՑՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

Հոդված 1. «Հանրային ծառայությունների համարանիշի մասին» 

Հայաստանի Հանրապետության 2011 թվականի նոյեմբերի 30-ի ՀՕ-288-Ն օրենքի 

(այսուհետ` Օրենք) 3-րդ հոդվածի 1-ին մասից հետո լրացնել 1.1-ին մաս հետևյալ 

բովանդակությամբ:   

«1.1 Հանրային ծառայությունների համարանիշը ամրագրվում է նաև սույն 

Օօրենքի 2-րդ հոդվածի 1-ին մասով սահմանված անձից ծնված  երեխայի ծննդյան 

պետական գրանցման հիման վրա Հայաստանի Հանրապետությունում տրված 

ծննդյան վկայականում և ծննդի պետական գրանցման մասին 

տեղեկանքումՀայաստանի Հանրապետությունում գրանցված ծննդյան 

վկայականում և ծննդի պետական գրանցման մասին տեղեկանքում»: 

Հոդված 2. Օրենքի 5-րդ հոդվածի 2-րդ մասի «երեխայի բնակության վայրի 

տեղական ռեգիստրի» բառերը փոխարինել «բնակչության պետական ռեգիստր 

վարող լիազոր մարմնի» բառերով։ 

Հոդված 3. Սույն օրենքը ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման 

օրվան հաջորդող տասներորդ օրը: 



ԱՄՓՈՓԱԹԵՐԹ 
««ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԿԱՑՈՒԹՅԱՆ ԱԿՏԵՐԻ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ  
ՄԱՍԻՆ» ՕՐԵՆՔԻ ՆԱԽԱԳԾԻ (ՓԱՍՏԱԹՂԹԱՅԻՆ ԿՈԴ՝ Կ-547-07.04.2020-ՊԻ-011/0) ԵՒ  ««ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 

ՀԱՄԱՐԱՆԻՇԻ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԵՒ  ԼՐԱՑՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ  ՄԱՍԻՆ» ՕՐԵՆՔԻ 
ՆԱԽԱԳԾԻ (ՓԱՍՏԱԹՂԹԱՅԻՆ ԿՈԴ՝  Կ-547-07.04.2020,25.05.2020-ՊԻ-011/1) ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ  ՆԵՐԿԱՅԱՑՎԱԾ ԱՌԱՋԱՐԿՆԵՐԻ 

№ Առաջարկությ ան 
(փոփոխությ ան, 
լ րացման) 
հեղինակը 

 

Հոդվածը, կետը, 
որին 

վերաբերում է  
առաջարկությ ու

նը 

Առաջարկությ ուն 
(փոփոխությ ուն, լ րացում) 

Առաջարկությ ան 
վերաբերյ ալ  
հեղինակի 
(հիմնական 
զեկուցողի) 

եզրակացությ ունը 

Առաջարկությ
ուններն 

ընդունել ու  
կամ 

մերժել ու  
վերաբերյ ալ  
հանձնաժողով
ի որոշումը 

      
1. Կառավարու թյ ու ն ««Քաղաքացիական  

կացու թյ ան  
ակտերի  մասին» 
Հայ աստանի  
Հանրապետու թյ ա
ն օրենքու մ 
փոփոխու թյ ու ն  
կատարել ու  
մասին» եւ  
««Հանրայ ին  
ծառայ ու թյ ու նն
երի  համարանիշ ի  
մասին» 
Հայ աստանի  
Հանրապետու թյ ա
ն օրենքու մ 
փոփոխու թյ ու ն  
եւ  լ րացու մ 
կատարել ու  

Առաջարկվու մ  է  նախագծերի  
վերնագրու մ  նշ ված  երկրորդ 
«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ» 
բառերը  հանել ՝  հիմք 
ընդու նել ով  «Նորմատիվ 
իրավական ակտերի  մասին» 
օրենքի  18-րդ հոդվածի  3-րդ 
մասը : Նու յ ն հիմքով 
ղեկավարվել ով՝  առաջարկու մ 
ենք  նշ ված  նախագծերի  1-ին 
հոդվածու մ  օրենքների  
վերնագրերից  հետո  նշ ված  
«Հայ աստանի  Հանրապետու թյ ան» 
բառերը  հանել  

Ընդու նվել  է : Ընդու նվել  է : 



մասին» 
օրենքների  
նախագծեր  

2. Կառավարու թյ ու ն ««Քաղաքացիական  
կացու թյ ան  
ակտերի  մասին» 
Հայ աստանի  
Հանրապետու թյ ա
ն օրենքու մ 
փոփոխու թյ ու ն  
կատարել ու  
մասին» օրենքի  
նախագիծ  

Առաջարկվու մ  է  նախագծի  1-ին 
հոդվածու մ  նշ ված  «(այ սու հետ՝  
Օրենք)» բառերը  հանել  , քանի  որ  
Նախագծու մ  օրենքին  այ լ եւ ս  
հղու մ  չ ի  կատարվու մ։  

Ընդու նվել  է : Ընդու նվել  է : 

3. Կառավարու թյ ու ն ««Քաղաքացիական  
կացու թյ ան  
ակտերի  մասին» 
Հայ աստանի  
Հանրապետու թյ ա
ն օրենքու մ  
փոփոխու թյ ու ն  
կատարել ու  
մասին» օրենքի  
նախագիծ  

Առաջարկվու մ  է  Նախագծի  1-ին 
հոդվածու մ  նշ ված  «հետեւ յ ալ » 
բառը  փոխարինել  «նոր» բառով՝  
հիմք  ընդու նել ով  «Նորմատիվ  
իրավական ակտերի  մասին» 
օրենքի  33-րդ հոդվածի  1-ին 
մասի  3-րդ կետը  

Ընդու նվել  է  Ընդու նվել  է : 

4. Կառավարու թյ ու ն ««Քաղաքացիական  
կացու թյ ան  
ակտերի  մասին» 
Հայ աստանի  
Հանրապետու թյ ա
ն օրենքու մ 
փոփոխու թյ ու ն  
կատարել ու  
մասին» օրենքի  
նախագիծ  

Նախագծի  1-ին հոդվածով  
կատարված  փոփոխու թյ ան 
արդյ ու նքու մ  ծննդյ ան 
վկայ ականու մ  նշ վող 
տեղեկու թյ ու նների  շ արքից  
դու րս  է  մնու մ  երեխայ ի  սեռի  
մասին նշ ու մը  , որի  
վերաբերյ ալ  Ն ախագծերի  
փաթեթին կցված  հիմնավորման 
մեջ  որեւ է  պարզաբանու մ 

Ընդու նվել  է  Ընդու նվել  է  



նախատեսված  չ է ։  Միաժամանակ , 
հարկ  ենք  համարու մ  նշ ել  , որ  
«Քաղաքացիական  կացու թյ ան 
ակտերի  մասին» օրենքի  23 - րդ 
հոդվածի  1 - ին մասի  «ա» կետու մ 
ծննդյ ան  վկայ ականու մ  նշ վող 
տեղեկու թյ ու նների  շ արքու մ 
երեխայ ի  սեռի  վերաբերյ ալ  
նշ ու մը  լ րացվել  է  2020 
թվականի  մարտի  6-ին ՀՕ - 103-Ն 
օրենքով։  

5.  Կառավարու թյ ու ն ««Հանրայ ին  
ծառայ ու թյ ու նն
երի  համարանիշ ի  
մասին» 
Հայ աստանի  
Հանրապետու թյ ա
ն օրենքու մ 
փոփոխու թյ ու ն  
եւ  լ րացու մ 
կատարել ու  
մասին» օրենքի  
նախագիծ  

Առաջարկվու մ  է  նախագծի  1-ին 
հոդվածով  «Հանրայ ին 
ծառայ ու թյ ու նների  
համարանիշ ի  մասին» օրենքի  3-
րդ հոդվածի  1-ին մասից  հետո  
լ րացվող  1.1-ին մասու մ  նշ ված  
«Օրենքի» բառը  նշ ել  
փոքրատառով  , քանզի  «Հանրայ ին 
ծառայ ու թյ ու նների  
համարանիշ ի  մասին» օրենքու մ 
տվյ ալ  օրենքը  մեծատառով  չ ի  
նշ վու մ։  

Ընդու նվել  է  Ընդու նվել  է  

6.  Կառավարու թյ ու ն ««Հանրայ ին  
ծառայ ու թյ ու նն
երի  համարանիշ ի  
մասին» 
Հայ աստանի  
Հանրապետու թյ ա
ն օրենքու մ 
փոփոխու թյ ու ն  
եւ  լ րացու մ 
կատարել ու  

Առաջարկվու մ  է  նախագծի  1-ին 
հոդվածով  նախատեսվու մ  է  
«Հանրայ ին ծառայ ու թյ ու նների  
համարանիշ ի  մասին» օրենքի  3-
րդ հոդվածի  1-ին մասից  հետո  
լ րացվող  1 . 1-ին մաս  հետեւ յ ալ  
բովանդակու թյ ամբ՝  «Հանրայ ին 
ծառայ ու թյ ու նների  
համարանիշ ը  ամրագրվու մ  է  
նաեւ  սու յ ն Օրենքի  2-րդ 

Ընդու նվել  է   Ընդու նվել  է  



մասին» օրենքի  
նախագիծ  

հոդվածի  1-ին մասով  սահմանված  
անձից  ծնված  
երեխայ ի  Հայ աստանի  
Հանրապետու թյ ու նու մ  
գրանցված  ծննդյ ան 
վկայ ականու մ  եւ  ծննդի  
պետական գրանցման  մասին 
տեղեկանքու մ»։  Մինչ դեռ , հարկ  
է  նկատել , որ  «Քաղաքացիական 
կացու թյ ան  ակտերի  մասին» 
օրենքի  3-րդ հոդվածի  2-րդ մասի , 
6-րդ հոդվածի2-րդ մասի  եւ  8-րդ 
հոդվածի  1-ին մասիդրու յ թների  
վերլ ու ծու թյ ու նից  ստացվու մ 
է , որ  պետական գրանցման  
ենթակա է  քաղաքացիական 
կացու թյ ան  ակտը՝  տվյ ալ  
դեպքու մ  ծնու նդը  եւ  ոչ  թե  
ծննդյ ան  վկայ ականը , իսկ  
ծննդյ ան  վկայ ականը  կամ  ծննդի  
պետական գրանցման  մասին 
տեղեկանքը  տրվու մ  կամ  տրամադ
րվու մ  է ՝ գրանցված  
քաղաքացիական  կացու թյ ան 
ակտի  հիման վրա։  Ու ստի , 
առաջարկու մ  ենք  լ րացվող  1 .1 -
ին մասը  ձ եւ ակերպել  հետեւ յ ալ  
խմբագրու թյ ամբ՝  «Հանրայ ին 
ծառայ ու թյ ու նների  
համարանիշ ը  ամրագրվու մ  է  
նաեւ  սու յ ն Օրենքի  2-րդ 
հոդվածի  1-ին մասով  սահմանված  
անձից  ծնված  երեխայ ի  ծննդյ ան 



պետական գրանցման  հիման վրա 
Հայ աստանի  
Հանրապետու թյ ու նու մ  տրված  
ծննդյ ան  վկայ ականու մ  եւ  
ծննդի  պետական գրանցման 
մասին տեղեկանքու մ»։  

7.  Կառավարու թյ ու ն ««Հանրայ ին  
ծառայ ու թյ ու նն
երի  համարանիշ ի  
մասին» 
Հայ աստանի  
Հանրապետու թյ ա
ն օրենքու մ 
փոփոխու թյ ու ն  
եւ  լ րացու մ 
կատարել ու  
մասին» օրենքի  
նախագիծ  

Առաջարկվու մ  է  նախագծի  2-րդ 
հոդվածու մ  նշ ված  «5-րդ» բառից  
առաջ  նշ ել  «Օրենքի» բառը՝  
հիմք  ընդու նել ով  «Նորմատիվ 
իրավական ակտերի  մասին» 
օրենքի  17-րդ հոդված  4-րդ 
մասը։  

Ընդու նվել  է  Ընդու նվել  է   

8. Կառավարությ ուն  ««Հանրայ ին  
ծառայ ու թյ ու նն
երի  համարանիշ ի  
մասին» 
Հայ աստանի  
Հանրապետու թյ ա
ն օրենքու մ 
փոփոխու թյ ու ն  
եւ  լ րացու մ 
կատարել ու  
մասին» օրենքի  
նախագիծ  

Առաջարկվու մ  է  նախագծի  2-րդ 
հոդվածու մ  «փո խե լ » բ առ ը  
փո խար ի ն ե լ  «փո խար ի ն ե լ » 
բ առ ո վ , ի ս կ  «մար մ ն ի »» 
բ առ ի ց  հ ե տո  լ ր աց ն ե լ  
«բ առ ե ր ո վ » բ առ ը ։  

Ընդու նվել  է  Ընդու նվել  է  

 


