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ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 
 ԱԶԳԱՅԻՆ   ԺՈՂՈՎԻ   ՆԱԽԱԳԱՀ 

  պարոն  ՀՈՎԻԿ ԱԲՐԱՀԱՄՅԱՆԻՆ 
 

 

Հարգելի պարոն Աբրահամյան 

 

Ձեզ ենք ներկայացնում Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 

եզրակացությունը Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի պատգամավորներ Հովիկ 

Աբրահամյանի և Կարեն Ավագյանի` օրենսդրական նախաձեռնության կարգով ներկայացրած 

«Հանրակրթության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ և 

փոփոխություն կատարելու մասին»  Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագծի 

լրամշակված տարբերակի վերաբերյալ: 

1. Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը կիսում է հեղինակների 

մտահոգությունը ներկայացվող խնդրի օրենսդրական կարգավորման վերաբերյալ, սակայն 

նպատակահարմար է համարում ուսումնական տարվա ընթացքում` 180 ժամ և ավելի դասերից 

բացակայած սովորողին հաջորդ դասարան կամ հանրակրթության հաջորդ աստիճան 

փոխադրելու հարցի վերաբերյալ կրթության պետական կառավարման լիազորված մարմնի 

սահմանած կարգով որոշումն ընդունելու իրավասությունը վերապահել ուսումնական 

հաստատության մանկավարժական խորհրդին: Այդ կապակցությամբ առաջարկում ենք օրենքի 

նախագծի 1-ին հոդվածը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ. 

«Հոդված 1. «Հանրակրթության մասին» Հայաստանի Հանրապետության 2009 թվականի 

հուլիսի 10-ի ՀՕ-160-Ն օրենքի (այսուհետ` օրենք) 16-րդ հոդվածի 11-րդ մասը շարադրել 

հետևյալ խմբագրությամբ.  

 «11.  Ուսումնական տարվա ընթացքում` 180 ժամ և ավելի դասերից բացակայած 

սովորողին հաջորդ դասարան կամ հանրակրթության հաջորդ աստիճան փոխադրելու հարցի 

վերաբերյալ որոշումն ընդունում է ուսումնական հաստատության մանկավարժական 

խորհուրդը  ̀կրթության պետական կառավարման լիազորված մարմնի սահմանած կարգով:»։ 

2. Առաջարկում ենք հանել օրենքի  նախագծի 2-րդ հոդվածը, քանի որ դրա 

անհրաժեշտությունը չկա:  
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Ելնելով շարադրվածից` Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունն օրենքի նախա-

գիծն ընդունելի կհամարի իր ներկայացրած առաջարկությունների ընդունման դեպքում: 

Միաժամանակ հայտնում ենք, որ, ներկայացված օրենքի նախագիծը  Հայաստանի 

Հանրապետության Ազգային ժողովում քննարկելիս, հարակից զեկուցմամբ հանդես կգա 

Հայաստանի Հանրապետության կրթության և գիտության նախարար Արմեն Աշոտյանը։ 

 

    Հարգանքով` 

    

                                     ՏԻԳՐԱՆ ՍԱՐԳՍՅԱՆ 
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Լրամշակված տարբերակ 
Պ-896-12.05.2010,19.07.2010-ԳԿ-010/0 

 
 
 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  
ՕՐԵՆՔԸ 

«Հանրակրթության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ եւ 
փոփոխություն կատարելու մասին 

Հոդված 1. «Հանրակրթության մասին» Հայաստանի Հանրապետության 2009 թվականի 
հուլիսի 10-ի ՀՕ-160-Ն օրենքի (այսուհետ` Օրենք) 16-րդ հոդվածի  

ա) 10-րդ մասը «դասարան» բառից հետո լրացնել «` բացառությամբ սույն հոդվածի 11-
րդ մասով նախատեսված դեպքի:»:  

բ) 11-րդ մասը շարադրել հետեւյալ բովանդակությամբ նոր խմբագրությամբ.  

«11. Ուսումնական տարվա ընթացքում` 180 ժամ եւ ավելի դասերից բացակայած 
սովորողին հաջորդ դասարան կամ հանրակրթության հաջորդ աստիճան փոխադրելու 
հարցի վերաբերյալ որոշումն ընդունում է կրթության պետական կառավարման 
լիազորված մարմինը` իր կողմից սահմանած կարգով:  

Սովորողի հաջորդ դասարան կամ հանրակրթության հաջորդ աստիճան չփոխադրելու 
կամ որոշում չընդունելու դեպքում սովորողը կրկնում է տվյալ ուսումնական տարվա 
դասընթացը:»:  

Հոդված 2. Օրենքի 30-րդ հոդվածի 1-ին մասի 27-րդ կետը «իրականացնում է» բառից 
հետո լրացնել «սույն օրենքով,» բառերը:  

Հոդված 3. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան 
հաջորդող տասներորդ օրը:  
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ՏԵՂԵԿԱՆՔ - ՀԻՄՆԱՎՈՐՈՒՄ  

«Հանրակրթության մասին» Հայաստանի Հանրապետության  օրենքում լրացումներ եւ 
փոփոխություն   կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 

նախագծի ընդունման  վերաբերյալ  

«Հանրակրթության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ եւ 
փոփոխություն   կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 
նախագծի ընդունման   անհրաժեշտությունը պայմանավորված է այն հանգամանքով, 
որ ցանկություն ունենալով կարգավորել եւ վերահսկելի դարձնել   սովորողների 
բնականոն հաճախելիությունը հանրակրթական դպրոց եւ մասնակցությունը 
հանրակրթական ծրագրերին` գործող օրենքով բոլոր սովորողների 
(աշակերտների)համար սահմանվել են առավել խիստ  եւ  որոշակի  լուծումներ:  

Մինչդեռ, օրենքի ավելի քան մեկ տարվա կիրառության ընթացքում  ստեղծված 
իրավիճակի վերլուծությունը  ցույց է տվել, որ  դեպքերը եւ պատճառները  տարբեր են 
(սպորտ` այդ թվում  Եվրոպայի ու աշխարի առաջնություններ, օլիմպիական խաղեր,  
առարկայական օլիմպիադաներ` այդ թվում միջազգային, տարբեր միջոցառումներ, 
հիվանդություններ, անհարգելի բացակայություններ եւ այլն) եւ դրանց միանշանակ 
վերաբերվելը կարող է բացասական ազդեցություն ունենալ հաճախելիության, ինչու չէ 
նաեւ  դպրոցի վարկանիշի  վրա:  

Չմեղմելով հարցը եւ կարեւորելով սովորողի պարտադիր մասնակցությունը դասերին  
կամ  հանրակրթական  տվյալ աստիճանին, ներկայացված օրենսդրական 
նախաձեռնությամբ հնարավորություն է ընձեռվում, ուսումնական տարում` 180 ժամ եւ 
ավելի դասերից բացակայած սովորողին հաջորդ դասարան կամ հանրակրթության 
հաջորդ աստիճան փոխադրելու հարցի վերաբերյալ որոշումն ընդունի կրթության 
պետական կառավարման լիազորված մարմինը, այդ կերպ  կխուսափենք նաեւ 
զանազան ասեկոսներից, չարաշահումներից եւ այլն: 

 


