
Նախագիծ 

Երկրորդ ընթերցում 

Կ-191-14.06.2019-ՏՏԳԲ-011 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  
ՕՐԵՆՔԸ 

«ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԻ ԵՎ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ» 
ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

Հոդված 1. «Կառավարության կառուցվածքի եւ գործունեության մասին» 2018 
թվականի մարտի 23-ի ՀՕ-253-Ն օրենքի (այսուհետ՝ օրենք) հավելվածի 4-րդ կետից 
հանել «հիդրոօդերեւութաբանական երեւույթների ռեժիմային ու հատուկ 
դիտարկումների, ուսումնասիրությունների եւ կանխատեսումների իրականացման 
ապահովման, մթնոլորտային երեւույթների վրա ակտիվ ներգործության 
աշխատանքների համակարգման,» բառերը:  

Հոդված 2. Օրենքի հավելվածի 6-րդ կետը «համաձայնեցումների 
տրամադրման,» բառերից հետո լրացնել «հիդրոօդերեւութաբանական երեւույթների 
ռեժիմային ու հատուկ դիտարկումների, ուսումնասիրությունների եւ 
կանխատեսումների իրականացման ապահովման, մթնոլորտային երեւույթների վրա 
ակտիվ ներգործության աշխատանքների համակարգման,» բառերով:  

Հոդված 3. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը 
հաջորդող օրվանից: 



Տեղեկանք 
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ԱՄՓՈՓԱԹԵՐԹ 

«Կառավարության կառուցվածքի եւ գործունեության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն եւ լրացում 
կատարելու մասին» (փաստաթղթային կոդ՝ Կ-191-14.06.2019-ՏՏԳԲ-011/0) օրենքի նախագծի փաթեթի վերաբերյալ ներկայացված 

առաջարկությունների 

 

 

Առաջարկության 
հեղինակը 

 

Առաջարկության բովանդակությունը 

 

Առաջարկության վերաբերյալ հեղինակի 
(հիմնական զեկուցողի) 

եզրակացությունը 

Առաջարկությունն
երը ընդունելու 
կամ մերժելու 
վերաբերյալ 

հանձնաժողովի 
որոշումը 

 

 

 

 

Կառավարություն 

Նախագծի վերնագրի  «Հայաստանի 
Հանրապետության» բառերն առաջարկում 
ենք հանել, հիմք ընդունելով «Նորմատիվ 
իրավական ակտերի մասին » օրենքի 12-րդ 
հոդվածի 5-րդ եւ 18-րդ հոդվածի 3-րդ 
մասերը: 

Ընդունվել է, կատարվել է 
համապատասխան փոփոխություն 

Ընդունվել է 

Նախագծի 3-րդ հոդվածը առաջարկում ենք 
շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ․ 
«Հոդված 3. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում 
պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող 
օրվանից »  

Ընդունվել է, կատարվել է 
համապատասխան փոփոխություն 

Ընդունվել է 

 


