
 



  

 

 



 



  

  

 

 

 



«Պետական ոչ առեվտրային 

կազմակերպությունների մասին» 

օրենքում փոփոխություններ եվ 

լրացումներ կատարելու մասին» 

օրենքի նախագծի վերնագիր (Պ-

619-15.05.2020,11.09.2020-ՏՏԳԲ-

011/1)

Նախագծի վերնագրում       

«փոփոխություն» բառը  

փոխարինել 

փոփոխություններ  բառով

Ընդունվել է, 

կատարվել է 

համապատասխան 

փոփոխություն 

Ընդունվել է

«Պետական ոչ առեվտրային 

կազմակերպությունների մասին» 

օրենքում փոփոխություններ եվ 

լրացումներ կատարելու մասին» 

օրենքի նախագծի վերնագիր (Պ-

619-15.05.2020,11.09.2020-ՏՏԳԲ-

Նախագծի 1-ին հոդվածի 1-ին 

կետի 1-ին մասում       «երկու» 

բառը  փոխարինել երեք  

բառով «Համապատասխան» 

բառից հետո լրացնել 

Ընդունվել է, 

կատարվել է 

համապատասխան 

փոփոխություն 

Ընդունվել է



011/1) «բնագավառի» բառը։

«Լուսավոր 

Հայաստան» 

խմբակցություն 

 «Պետական ոչ առեվտրային 

կազմակերպությունների մասին» 

օրենքում փոփոխություններ եվ 

լրացումներ կատարելու մասին» 

օրենքի նախագծի 1-ին հոդվածի՝ 

2-րդ կետում 1․2-րդ մաս (Պ-619-

15.05.2020,11.09.2020-ՏՏԳԲ-

011/1) 

Ն

րդ կետում 1․2․-րդ մասը 

լրացնել ՝ Հարցազրույցի

ամբողջ ընթացքը

տեսանկարահանվում է։

նախադասությամբ

Ընդունվել է, 

կատարվել է 

համապատասխան 

փոփոխություն 

Ընդունվել է

 

 «Պետական ոչ առեվտրային 

կազմակերպությունների մասին» 

օրենքում փոփոխություններ եվ 

լրացումներ կատարելու մասին» 

օրենքի նախագծի 1-ին հոդվածի՝ 

2-րդ կետի 1․4-րդ մաս (Պ-619-

15.05.2020,11.09.2020-ՏՏԳԲ-

011/1) 

Ն 2-րդ 

կետի 1 ․ 4-րդ մասում 

«(բացառությամբ Հայաստանի 

Հանրապետության 

օրենսդրությամբ սահմանված 

դեպքերի) սահմանում է 

Հայաստանի 

Հանրապետության 

կառավարությունը:» բառերը 

փոխարինել (սահմանում է 

Հայաստանի 

Հանրապետության 

կառավարությունը, 

բացառությամբ՝ օրենքով 

սահմանված դեպքերի:» 

բառերով։

Ընդունվել է, 

կատարվել է 

համապատասխան 

փոփոխություն 

Ընդունվել է

 

 «Պետական ոչ առեվտրային 

կազմակերպությունների մասին» 

օրենքում փոփոխություններ եվ 

լրացումներ կատարելու մասին» 

օրենքի նախագծի 1-ին հոդվածի՝ 

2-րդ կետի 1․5-րդ մաս (Պ-619-

Նախագծի 1-ին հոդվածի 2-րդ 

կետի 1 ․ 5-րդ մասում 

«նշանակում է» բառից հետո 

լրացնել «սույն օրենքի 16-րդ 

հոդվածի 1-ին մասի 

պահանջները բավարարող 

Ընդունվել է, 

կատարվել է 

համապատասխան 

փոփոխություն 

Ընդունվել է



15.05.2020,11.09.2020-ՏՏԳԲ-

011/1) 

անձի կամ կազմակերպության 

կանոնադրությամբ 

նախատեսված լինելու 

դեպքում՝ գործադիր մարմնի 

տեղակալին» բառերը։ 

 

 «Պետական ոչ առեվտրային 

կազմակերպությունների մասին» 

օրենքում փոփոխություններ եվ 

լրացումներ կատարելու մասին» 

օրենքի նախագծի 1-ին հոդվածի՝ 

2-րդ կետի 1․6-րդ մաս (Պ-619-

15.05.2020,11.09.2020-ՏՏԳԲ-

011/1) 

Նախագծի 1-ին հոդվածի 2-րդ 

կետի 1 ․ 6-րդ մասում 

«Հայաստանի 

Հանրապետության 

կառավարության» բառերը 

փոխարինել «պաշտոնի 

նշանակելու իրավասություն 

ունեցող անձի» բառերով։ 

Ընդունվել է, 

կատարվել է 

համապատասխան 

փոփոխություն 

Ընդունվել է

 

 «Պետական ոչ առեվտրային 

կազմակերպությունների մասին» 

օրենքում փոփոխություններ եվ 

լրացումներ կատարելու մասին» 

օրենքի նախագծի 1-ին հոդվածի՝ 

2-րդ կետի 1․8-րդ մաս (Պ-619-

15.05.2020,11.09.2020-ՏՏԳԲ-

011/1) 

Նախագծի 1-ին հոդվածի 2-րդ 

կետի 1 ․ 8-րդ մասի 1-ին 

նախադասությունը շարադրել 

հետևյալ կերպ          «1.8. 

Պաշտոնի նշանակելու 

իրավասություն ունեցող անձը 

պահպանելով սույն օրենքի  

16-րդ հոդվածի 1-ին մասի 

պահանջները՝ պետական 

կազմակերպության գործադիր 

մարմնի պաշտոնում որոշակի 

ժամկետով   կատարում է 

նշանակում գործադիր մարմնի 

պաշտոնում նշանակված 

անձի՝»

Ընդունվել է, 

կատարվել է 

համապատասխան 

փոփոխություն 

Ընդունվել է

«Պետական ոչ առեվտրային 

կազմակերպությունների մասին» 

օրենքի 16-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 

Օրենքի 16-րդ հոդվածի 3-րդ 

մասի «ժգ» կետից «,իսկ 

«կրկնակի» բառը հանել:» 

բառերը հանել։ 

Ընդունվել է, 

կատարվել է 

համապատասխան 

Ընդունվել է



«ժգ» կետ փոփոխություն 

Նախագծի 

հեղինակներ 

«Պետական ոչ առեվտրային 

կազմակերպությունների մասին» 

օրենքում փոփոխություններ եվ 

լրացումներ կատարելու մասին» 

օրենքի նախագծի 2-րդ հոդվածի 

2-րդ մաս (Պ-619-

15.05.2020,11.09.2020-ՏՏԳԲ-

011/1)

Նախագծի ին հոդվածի՝

րդ մասում՝ մեկ բառը 

փոխարինել երկու  բառով

Ընդունվել է, 

կատարվել է 

համապատասխան 

փոփոխություն 

Ընդունվել է

 

Նախագծի 1-ին հոդվածի 1-ին 

մաս 

Լրացնել 

 

Չի ընդունվել Չի ընդունվել 

 

Նախագծի 1-ին հոդվածի 2-րդ 

մաս 

6 ամիս ժամկետով  բառերը 

փոխարինել 3 ամիս 

ժամկետով  բառերով 

Չի ընդունվել Չի ընդունվել 

 

Նախագծի 1-ին հոդվածի 3-րդ 

մաս 

Նախագծից հանել 1-ին 

հոդվածի 3-մասը  

Ընդունվել է, 

կատարվել է 

համապատասխան 

փոփոխություն 

Ընդունվել է

Նախագծի 

հեղինակներ 

Նախագծի 1-ին հոդվածի 1-ին, 2-

րդ, 3-րդ, 4-րդ մասեր 

Համարակալումը 

համապատասխանեցնել 

օրենքի 

պահանջին 

Ընդունվել է, 

կատարվել է 

համապատասխան 

փոփոխություն 

Ընդունվել է


