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Նախագիծ 
Լրամշակված տարբերակ 

Երկրորդ ընթերցում 
Պ-884-02.03.2021,09.04.2021-ՏՀ-011 
 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 
ՕՐԵՆՔԸ 

«ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՕՐԵՆՔԻ ՆԱԽԱԳԾՈՒՄ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 
ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ  

Հոդված 1. «Քաղաքաշինության մասին» 1998 թվականի մայիսի 5-ի ՀՕ-217 օրենքի (այսուհետ` Օրենք) 6-րդ 
հոդվածի 4-րդ մասի «դ» կետը «նախագծման» բառից հետո լրացնել «ելակետային տվյալներ կամ» բառերով: 
 
Հոդված 2. Օրենքի 22.1-ին հոդվածի 1-ին մասի 

 
1) առաջին պարբերությունը «էլեկտրամատակարարում» բառից հետո լրացնել                                            «, 
գազամատակարարում» բառով, իսկ «նախագծման» բառից հետո լրացնել «Հայաստանի Հանրապետության 
կառավարության որոշմամբ սահմանած ելակետային տվյալները (այսուհետ`ելակետային տվյալներ) կամ» 
բառերով. 
2) երկրորդ պարբերության «Տեխնիկական» բառը փոխարինել «Ելակետային տվյալները կամ 
տեխնիկական» բառերով. 
3) 2-րդ պարբերությունից հետո լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ պարբերություններով.  
«Ինժեներական սպասարկում իրականացնող ծառայությունները ելակետային տվյալները կամ տեխնիկական 
պայմանները տրամադրում են ճարտարապետահատակագծային առաջադրանք տրամադրող մարմնի 
հարցումը ստանալուց հետո Կառավարության սահմանած ընթացակարգով և ժամկետներում: Նշված 
ընթացակարգի կամ ժամկետների խախտմամբ ելակետային տվյալի կամ տեխնիկական պայմանի 
տրամադրումն առաջացնում է օրենքով սահմանած պատասխանատվություն: 
Ելակետային տվյալները կամ տեխնիկական պայմանները տրամադրվում են ելնելով քաղաքաշինական 
օբյեկտի ինժեներական ենթակառուցվածքների համակարգի թողունակության, հուսալիության, այլ անձանց 
իրավունքներն ու օրինական շահերը չխախտելու և կառուցապատողի համար դրանց միացման համար 
անհրաժեշտ աշխատանքները նվազագույն ծախսերով իրականացնելու պայմաններից: Նշված պայմանները 
ապահովելու անհնարինությունը պետք է լինի հստակ հիմնավորված: 
Համայնքի ղեկավարի կողմից ինժեներական սպասարկում իրականացնող ծառայության հարցման 
պատասխանի ժամկետը սահմանում է Կառավարությունը:»: 
 
Հոդված 3. Օրենքի 22.1-ին հոդվածի 6-րդ մասի «կարգով» բառը փոխարինել «ընթացակարգով և 
ժամկետներում» բառերով: 
 
Հոդված 4. Օրենքի 22.1-ին հոդվածի 6-րդ մասը «համայնքի ղեկավարը՝» բառերից հետո լրացնել 
«քաղաքաշինական բնագավառի պետական կառավարման լիազորված մարմնի կողմից համակարգվող 
քաղաքաշինական թույլտվությունների առցանց տրամադրման համակարգի միջոցով՝» բառերով: 
 
Հոդված 5. Oրենքի 22.1-ին հոդվածը լրացնել հետևյալ բովանդակությամ 8-րդ մասով. 
 «8. Համայնքի ղեկավարը ճարտարապետահատակագծային առաջադրանքի տրամադրումը կարող է մերժել 
միայն օրենսդրությամբ նախատեսված որևէ հիմքի առկայության դեպքում:»: 
 
Հոդված 6. Oրենքի 23-րդ հոդվածի 2-րդ պարբերությունը «համայնքի ղեկավարը» բառերից հետո լրացնել 
«քաղաքաշինական բնագավառի պետական կառավարման լիազորված մարմնի կողմից համակարգվող 
քաղաքաշինական թույլտվությունների առցանց տրամադրման համակարգի միջոցով՝» բառերով: 
 
Հոդված 7. Oրենքի 24-րդ հոդվածի 2-րդ պարբերությունը «համայնքի ղեկավարը՝» բառերից հետո լրացնել 
«քաղաքաշինական բնագավառի պետական կառավարման լիազորված մարմնի կողմից համակարգվող 
քաղաքաշինական թույլտվությունների առցանց տրամադրման համակարգի միջոցով՝» բառերով: 
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Հոդված 8. 25-րդ հոդվածի 1-ին մասի 2-րդ պարբերությունը «համայնքի ղեկավարը՝» բառերից հետո լրացնել 
«քաղաքաշինական բնագավառի պետական կառավարման լիազորված մարմնի կողմից համակարգվող 
քաղաքաշինական թույլտվությունների առցանց տրամադրման համակարգի միջոցով՝» բառերով: 
 
Հոդված 9.  
 
1. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը: 
2. Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը պարտավոր է անհրաժեշտ լրացումներ և 
փոփոխություններ կատարել Կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի թիվ 596-Ն և Հայաստանի 
Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի հոկտեմբերի 29-ի թիվ 1317-Ն որոշումներում՝ այն 
համապատասխանեցնելով սույն օրենքների պահանջներին սույն օրենքն ուժի մեջ մտնելուց հետո՝ հինգ 
ամսվա ընթացքում, 
3. Սույն օրենքի 1-ին հոդվածով սահմանված կարգավորումները գործելու են սույն օրենքի 2-րդ հոդվածի 2-րդ 
մասով նախատեսված Կառավարության որոշումներն ուժի մեջ մտնելու պահից, բացառությամբ սույն օրենքով 
սահմանված հոդվածների: 
4. Սույն օրենքի 4-րդ, 6-րդ-8-րդ հոդվածներով սահմանված կարգավորումները գործելու են Հայաստանի 
Հանրապետության կառավարության սահմանած կարգերն ուժի մեջ մտնելու պահից, բայց ոչ ուշ, քան 2024 
թվականի դեկտեմբերի 30-ը: 
 
 
 

 

 

Տեղեկանք 

Երկրորդ ընթերցում 

«ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՕՐԵՆՔԻ ՆԱԽԱԳԾՈՒՄ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 
ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ  

«ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ  

Հոդված 1. «Քաղաքաշինության մասին» 1998 թվականի մայիսի 5-ի ՀՕ-217 օրենքի (այսուհետ` Օրենք) 6-րդ 
հոդվածի 4-րդ3-րդ մասի «դ» կետը կետում «նախագծման» բառից հետո լրացնել «ելակետային տվյալներ 
կամ» բառերով բառերը: 
 
Հոդված 2. Օրենքի 22.1-ին 22.1-րդ հոդվածի 1-ին մասի 

 
4) առաջին պարբերությունը 1-ին պարբերությունում «էլեկտրամատակարարում» բառից հետո լրացնել «, 
գազամատակարարում» բառով բառը, իսկ «նախագծման» բառից հետո լրացնել «Հայաստանի 
Հանրապետության կառավարությանԿառավարության որոշմամբ սահմանված ելակետային տվյալները 
(այսուհետ`ելակետային տվյալներ) կամ» բառերով բառերը.: 
5) երկրորդ պարբերության2-րդ պարբերությունում «Տեխնիկական» բառը փոխարինել «Ելակետային 
տվյալները կամ տեխնիկական» բառերով.: 
6) 2-րդ պարբերությունից հետո լրացնել հետևյալ պարբերություններով. նոր պարբերություններ.  
«Ինժեներական սպասարկում իրականացնող ծառայությունները ելակետային տվյալները կամ տեխնիկական 
պայմանները տրամադրում են ճարտարապետահատակագծային առաջադրանք տրամադրող մարմնի 
հարցումը ստանալուց հետո Հայաստանի Հանրապետության կառավարության Կառավարության սահմանած 
ընթացակարգով և ժամկետներում: Նշված ընթացակարգի կամ ժամկետների խախտմամբ ելակետային 
տվյալի կամ տեխնիկական պայմանի տրամադրումն առաջացնում է օրենքով սահմանված 
պատասխանատվություն: 
Ելակետային տվյալները կամ տեխնիկական պայմանները տրամադրվում են ելնելով քաղաքաշինական 
օբյեկտի ինժեներական ենթակառուցվածքների համակարգի թողունակության, հուսալիության, այլ անձանց 
իրավունքներն ու օրինական շահերը չխախտելու և կառուցապատողի համար դրանց միացման համար 
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անհրաժեշտ աշխատանքները նվազագույն ծախսերով իրականացնելու պայմաններից: Նշված պայմանները 
ապահովելու անհնարինությունը պետք է լինի հստակ հիմնավորված: 
 
Համայնքի ղեկավարի կողմից ինժեներական սպասարկում իրականացնող ծառայության հարցման 
պատասխանի ժամկետը սահմանվում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունըԿառավարության 
կողմից:»: 
 
Հոդված 3. Օրենքի 22.1-ին 22.1-րդ հոդվածի 6-րդ մասի մասում «կարգով» բառը փոխարինել 
«ընթացակարգով և ժամկետներում» բառերով:. 
 
Հոդված 4. Օրենքի 22.1-ին հոդվածի 6-րդ մասը «համայնքի ղեկավարը՝» բառերից հետո լրացնել 
«քաղաքաշինական բնագավառի պետական կառավարման լիազորված մարմնի կողմից համակարգվող 
քաղաքաշինական թույլտվությունների առցանց տրամադրման համակարգի միջոցով՝» բառերով: 
 
Հոդված 5 Հոդված 4. Oրենքի 22.1-ին 22.1-րդ հոդվածը լրացնել հետևյալ բովանդակությամնոր 8-րդ մասով. «8. 
Համայնքի ղեկավարը ճարտարապետահատակագծային առաջադրանքի տրամադրումը կարող է մերժել 
միայն օրենսդրությամբ նախատեսված որևէ հիմքի առկայության դեպքում:»: 
 
Հոդված 6. Oրենքի 23-րդ հոդվածի 2-րդ պարբերությունը «համայնքի ղեկավարը» բառերից հետո լրացնել 
«քաղաքաշինական բնագավառի պետական կառավարման լիազորված մարմնի կողմից համակարգվող 
քաղաքաշինական թույլտվությունների առցանց տրամադրման համակարգի միջոցով՝» բառերով: 
 
Հոդված 7. Oրենքի 24-րդ հոդվածի 2-րդ պարբերությունը «համայնքի ղեկավարը՝» բառերից հետո լրացնել 
«քաղաքաշինական բնագավառի պետական կառավարման լիազորված մարմնի կողմից համակարգվող 
քաղաքաշինական թույլտվությունների առցանց տրամադրման համակարգի միջոցով՝» բառերով: 
 
Հոդված 8. Oրենքի 25-րդ հոդվածի 1-ին մասի 2-րդ պարբերությունը «համայնքի ղեկավարը՝» բառերից հետո 
լրացնել «քաղաքաշինական բնագավառի պետական կառավարման լիազորված մարմնի կողմից 
համակարգվող քաղաքաշինական թույլտվությունների առցանց տրամադրման համակարգի միջոցով՝» 
բառերով: 
 
Հոդված 9 Հոդված 5.  
 
5. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը: 
6. Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունըԿառավարությունը պարտավոր է անհրաժեշտ 
լրացումներ և փոփոխություններ կատարել Կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի թիվ 596-Ն և 
Հայաստանի Հանրապետության կԿառավարության 2015 թվականի հոկտեմբերի 29-ի թիվ 1317-Ն 
որոշումներում՝ այն համապատասխանեցնելով սույն օրենքների պահանջներին սույն օրենքն ուժի մեջ 
մտնելուց հետո՝ հինգ ամսվա ընթացքումեռամսյա ժամկետում: 
7. Սույն օրենքի 1-ին հոդվածով սահմանված կարգավորումները գործելու են սույն օրենքի 2-րդ հոդվածի 2-րդ 
մասով նախատեսված Հայաստանի Հանրապետության կառավարության Կառավարության որոշումներն ուժի 
մեջ մտնելու պահից, բացառությամբ սույն օրենքով սահմանված հոդվածների: 

8. Սույն օրենքի 4-րդ, 6-րդ-8-րդ հոդվածներով սահմանված կարգավորումները գործելու են Հայաստանի 
Հանրապետության կառավարության սահմանած կարգերն ուժի մեջ մտնելու պահից, բայց ոչ ուշ, քան 2024 
թվականի դեկտեմբերի 30-ը: 
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Ա Մ Փ Ո Փ Ա Թ Ե Ր Թ 

 

ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎՈՒՄ ԱՌԱՋԻՆ ԸՆԹԵՐՑՄԱՄԲ ԸՆԴՈՒՆՎԱԾ «ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՕՐԵՆՔՈՒՄ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԵՎ 

ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ (Պ-884-02.03.2021,09.04.2021-ՏՀ-011/1) ԵՎ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԻՐԱՎԱԽԱԽՏՈՒՄՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ (Պ-884
1
-02.03.2021,09.04.2021-ՏՀ-011/1) 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՆԵՐԻ ՆԱԽԱԳԾԵՐԻ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎԱԾ ԱՌԱՋԱՐԿՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ 

 

Առաջարկության 
(փոփոխության, 

լրացման) հեղինակը 
 

Հոդվածը, կետը, որին 

վերաբերում է 

առաջարկությունը 

Առաջարկություն  
(փոփոխություն, լրացում) 

Առաջարկության 

վերաբերյալ հեղինակի 

(հիմնական զեկուցողի) 

եզրակացությունը 

Առաջարկություններն 

ընդունելու կամ մերժելու 

վերաբերյալ 

հանձնաժողովի որոշումը 

Պատգամավոր 

Նիկոլայ Բաղդասարյան 

«Քաղաքաշինության 

մասին» օրենքում 

լրացումներ և 

փոփոխություններ 

կատարելու մասին օրենքի 

նախագծի վերնագիր 

Առաջարկվել է նախագծի վերնագիրը 
շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ. 

««ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՕՐԵՆՔԻ 
ՆԱԽԱԳԾՈՒՄ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԵՎ 
ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ»   

 

Ընդունվել է 
Ընդունվել է 

 

Կառավարություն 

«Քաղաքաշինության 

մասին» օրենքում 

լրացումներ և 

փոփոխություններ 

կատարելու մասին օրենքի 

նախագիծ 

Առաջարկվել է նախագծի համարակալումը 
համապատասխանեցնել «Նորմատիվ 
իրավական ակտերի մասին» օրենքի 14-րդ 
հոդվածի պահանջներին: 

Ընդունվել է Ընդունվել է 
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Պատգամավոր 

Նիկոլայ Բաղդասարյան 

«Քաղաքաշինության 

մասին» օրենքում 

լրացումներ և 

փոփոխություններ 

կատարելու մասին օրենքի 

նախագծի 1-ին հոդված 

Առաջարկվել է նախագծի 1-ին հոդվածի 
«կետում» բառը փոխարինել «կետը» բառով և 
նույն հոդվածի «բառերը» բառը փոխարինել 

«բառերով» բառով: 

 

Ընդունվել է 
Ընդունվել է 

 

Կառավարություն 

«Քաղաքաշինության 

մասին» օրենքում 

լրացումներ և 

փոփոխություններ 

կատարելու մասին օրենքի 

նախագծի 1-ին հոդված 

Առաջարկվել է նախագծի 1-ին հոդվածի «3-
րդ» բառը փոխարինել «4-րդ» բառով: 
 

Ընդունվել է Ընդունվել է 

Պատգամավոր 

Նիկոլայ Բաղդասարյան 

«Քաղաքաշինության 

մասին» օրենքում 

լրացումներ և 

փոփոխություններ 

կատարելու մասին օրենքի 

նախագծի 2-րդ հոդված 

Առաջարկվել է նախագծի 2-րդ հոդվածի «22.1-
րդ» բառը փոխարինել «22.1-ին» բառով: 
 

Առաջարկվել է նախագծի 2-րդ հոդվածի 1-ին 
կետի «1-ին պարբերությունում» բառերը 
փոխարինել «առաջին պարբերությունը» 
բառերով, նույն կետի «բառը» բառը փոխարինել 
«բառով» բառով և նույն կետի «բառերը» բառը 
փոխարինել «բառերով» բառով: 
 
Առաջարկվել է նախագծի 2-րդ հոդվածի 2-րդ 
կետի «2-րդ պարբերությունում» բառերը 
փոխարինել «երկրորդ պարբերության» 
բառերով: 
 
Առաջարկվել է նախագծի 2-րդ հոդվածի 3-րդ 
կետի «նոր պարբերություններ» բառերը 
փոխարինել «հետևյալ պարբերություններով» 
բառերով: 
 

Ընդունվել է 
Ընդունվել է 
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Կառավարություն 

«Քաղաքաշինության 

մասին» օրենքում 

լրացումներ և 

փոփոխություններ 

կատարելու մասին օրենքի 

նախագծի 2-րդ հոդված 

Առաջարկվել է նախագծի 2-րդ հոդվածի 3-րդ 
կետի երկրորդ պարբերությունը 
«պայմաններից» բառից հետո լրացնել «Նշված 
պայմանները ապահովելու անհնարինությունը 
պետք է լինի հստակ հիմնավորված:» բառերով: 
 

Ընդունվել է Ընդունվել է 

Պատգամավոր 

Նիկոլայ Բաղդասարյան 

«Քաղաքաշինության 

մասին» օրենքում 

լրացումներ և 

փոփոխություններ 

կատարելու մասին օրենքի 

նախագիծ 

Առաջարկվել է նախագծի «Կառավարություն» 
բառը փոխարինել «Հայաստանի 
Հանրապետության կառավարություն» բառերով: 
 

Ընդունվել է 

Ընդունվել է 

 

 

Պատգամավոր 

Նիկոլայ Բաղդասարյան 

«Քաղաքաշինության 

մասին» օրենքում 

լրացումներ և 

փոփոխություններ 

կատարելու մասին օրենքի 

նախագծի 3-րդ հոդված 

Առաջարկվել է նախագծի 3-րդ հոդվածի «22.1-
րդ» բառը փոխարինել «22.1-ին» բառով և նույն 
հոդվածի «մասում» բառը փոխարինել «մասի» 
բառով: 
 

Ընդունվել է 
Ընդունվել է 

 

Կառավարություն 

«Քաղաքաշինության 

մասին» օրենքում 

լրացումներ և 

փոփոխություններ 

կատարելու մասին օրենքի 

նախագիծ 

Առաջարկվել է նախագիծը լրացնել հետևյալ 
բովանդակությամբ 4-րդ հոդվածով. 
«Հոդված 4. Օրենքի 22.1-ին հոդվածի 6-րդ 
մասը «համայնքի ղեկավարը՝» բառերից հետո 
լրացնել «քաղաքաշինական բնագավառի 
պետական կառավարման լիազորված մարմնի 
կողմից համակարգվող քաղաքաշինական 
թույլտվությունների առցանց տրամադրման 
համակարգի միջոցով՝» բառերով:»: 

Ընդունվել է Ընդունվել է 



7 
 

Պատգամավոր 

Նիկոլայ Բաղդասարյան 

«Քաղաքաշինության 

մասին» օրենքում 

լրացումներ և 

փոփոխություններ 

կատարելու մասին օրենքի 

նախագծի 4-րդ հոդված 

Առաջարկվել է նախագծի 4-րդ հոդվածի 
«Հոդված 4» բառերը փոխարինել «Հոդված 5» 
բառերով, «22.1-րդ» բառը փոխարինել «22.1-
ին» բառով և նույն հոդվածի «նոր» բառը 
փոխարինել «հետևյալ բովանդակությամբ» 
բառերով: 
 

Ընդունվել է 
Ընդունվել է 

 

Կառավարություն 

«Քաղաքաշինության 

մասին» օրենքում 

լրացումներ և 

փոփոխություններ 

կատարելու մասին օրենքի 

նախագիծ 

Առաջարկվել է նախագիծը լրացնել հետևյալ 
բովանդակությամբ 6-րդ, 7-րդ և 8-րդ 
հոդվածներով. 
«Հոդված 6. Oրենքի 23-րդ հոդվածի 2-րդ 
պարբերությունը «համայնքի ղեկավարը» 
բառերից հետո լրացնել «քաղաքաշինական 
բնագավառի պետական կառավարման 
լիազորված մարմնի կողմից համակարգվող 
քաղաքաշինական թույլտվությունների առցանց 
տրամադրման համակարգի միջոցով՝» 
բառերով: 
Հոդված 7. Oրենքի 24-րդ հոդվածի 2-րդ 
պարբերությունը «համայնքի ղեկավարը՝» 
բառերից հետո լրացնել «քաղաքաշինական 
բնագավառի պետական կառավարման 
լիազորված մարմնի կողմից համակարգվող 
քաղաքաշինական թույլտվությունների առցանց 
տրամադրման համակարգի միջոցով՝» 
բառերով: 
Հոդված 8. Oրենքի 25-րդ հոդվածի 1-ին մասի 2-
րդ պարբերությունը «համայնքի ղեկավարը՝» 
բառերից հետո լրացնել «քաղաքաշինական 
բնագավառի պետական կառավարման 
լիազորված մարմնի կողմից համակարգվող 
քաղաքաշինական թույլտվությունների առցանց 
տրամադրման համակարգի միջոցով՝» 
բառերով:»: 

Ընդունվել է Ընդունվել է 



8 
 

Կառավարություն 

«Քաղաքաշինության 

մասին» օրենքում 

լրացումներ և 

փոփոխություններ 

կատարելու մասին օրենքի 

նախագիծ 

Առաջարկվել է «ելակետային տվյալներ» 
բառակապակցությունը սահմանել այնպիսի 
խմբագրությամբ, որ բավարարի նախագծի 
ընդունման հիմնավորմամբ ներկայացված 
նպատակին: 

Ընդունվել է Ընդունվել է 

Կառավարություն 

«Քաղաքաշինության 
մասին» օրենքում 

լրացումներ և 
փոփոխություններ 

կատարելու մասին օրենքի 
նախագծի 1-ին հոդված 

 
Առաջարկվել է նախագծի 1-ին հոդվածի 2-րդ 
կետը վերանայել, քանի որ 
ճարտարապետահատակագծային 
առաջադրանքն ու տեխնիկական պայմանները 
կիրառելի են միայն միասնական ձևաչափով: 

Ընդունվել է Ընդունվել է 

Կառավարություն 

«Քաղաքաշինության 
մասին» օրենքում 

լրացումներ և 
փոփոխություններ 

կատարելու մասին օրենքի 
նախագծի 5-րդ հոդված 

Առաջարկվել է նախագծի «Հոդված 5» բառերը 
փոխարինել «Հոդված 9» բառերով, նույն 
հոդվածի 2-րդ մասի «եռամսյա ժամկետում» 
բառերը փոխարինել «հինգ ամսվա ընթացքում» 
բառերով, նույն հոդվածի 3-րդ մասը «պահից» 
բառից հետո լրացնել «, բացառությամբ սույն 
օրենքով սահմանված հոդվածների» բառերով, 
ինչպես նաև լրացնել հետևյալ 
բովանդակությամբ 4-րդ մասով. 
«4. Սույն օրենքի 4-րդ, 6-րդ-8-րդ հոդվածներով 
սահմանված կարգավորումները գործելու են 
Հայաստանի Հանրապետության 
կառավարության սահմանած կարգերն ուժի մեջ 
մտնելու պահից, բայց ոչ ուշ, քան 2024 
թվականի դեկտեմբերի 30-ը:»: 
 

Ընդունվել է Ընդունվել է 
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Կառավարություն 

Վարչական 

իրավախախտումների 

վերաբերյալ Հայաստանի 

Հանրապետության 

օրենսգրքում լրացում և 

փոփոխություն կատարելու 

մասին օրենքի նախագծի 

1-ին հոդված 

Առաջարկվել է նախագծի 1-ին հոդվածը 
շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ. 
«Վարչական իրավախախտումների 
վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության 
1985 թվականի դեկտեմբերի 6-ի օրենսգրքի 
(այսուհետ` Օրենսգիրք) 157.2-րդ հոդվածը 
շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ. 
«Հոդված 157.2. 
Ճարտարապետահատակագծային 
առաջադրանքը, ինչպես նաև դրա 
տրամադրման համար ինժեներական 
սպասարկում իրականացնող ծառայության 
հարցման պատասխանը սամանված 
ընթացակարգերի և ժամկետների խախտմամբ 
տրամադրելը կամ օրենքի խախտմամբ դրանց 
տրամադրումը մերժելը. 
Ճարտարապետահատակագծային 
առաջադրանքը, ինչպես նաև դրա 
տրամադրման համար ինժեներական 
սպասարկում իրականացնող ծառայության 
հարցման պատասխանը սամանված 
ընթացակարգերի և ժամկետների խախտմամբ 
տրամադրելը կամ օրենքի խախտմամբ դրանց 
տրամադրումը մերժելը՝ 
     առաջացնում է նախազգուշացում 
համայնքի ղեկավարի նկատմամբ: 
Նույն արարքը, որը կատարվել է վարչական 
տույժի միջոցներ կիրառելուց հետո` մեկ 
տարվա ընթացքում`  
     առաջացնում է տուգանքի նշանակում 
համայնքի ղեկավարի նկատմամբ` 
սահմանված նվազագույն աշխատավարձի 
երկուհարյուրապատիկի չափով:»»: 
 

Ընդունվել է 
Ընդունվել է 

 

Կառավարություն 

Վարչական 

իրավախախտումների 

վերաբերյալ Հայաստանի 

Հանրապետության 

օրենսգրքում լրացում և 

փոփոխություն կատարելու 

մասին օրենքի նախագծի 

1-ին հոդված 

Առաջարկվել է սահմանել այնպիսի 
կարգավորում, որպեսզի համայնքը (համայնքի 
ղեկավարը) չտուգանվի մատակարար 
կազմակերպության պատճառով: 

Ընդունվել է Ընդունվել է 
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Կառավարություն 

Վարչական 

իրավախախտումների 

վերաբերյալ Հայաստանի 

Հանրապետության 

օրենսգրքում լրացում և 

փոփոխություն կատարելու 

մասին օրենքի նախագծի 

2-րդ հոդված 

Առաջարկվել է նախագծի 2-րդ հոդվածը 
շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ. 
«Հոդված 157.3. Ինժեներական սպասարկում 
իրականացնող ծառայության կողմից 
ելակետային տվյալներ կամ տեխնիկական 
պայմաններ տրամադրելու ընթացակարգի կամ 
ժամկետների խախտելը կամ կառուցապատողի 
համար ոչ իրավաչափորեն անբարենպաստ 
պայմաններով տրամադրելը. 
Ինժեներական սպասարկում իրականացնող 
ծառայության կողմից ելակետային կամ 
տեխնիկական պայմանները Կառավարության 
սահմանած ընթացակարգի կամ ժամկետների 
խախտմամբ կամ կառուցապատողի համար ոչ 
իրավաչափորեն անբարենպաստ 
պայմաններով տրամադրելը` 
     առաջացնում է նախազգուշացում 
ինժեներական սպասարկում իրականացնող 
ծառայության պաշտոնատար անձի 
նկատմամբ: 
Նույն արարքը, որը կատարվել է վարչական 
տույժի միջոցներ կիրառելուց հետո` մեկ 
տարվա ընթացքում` 
     առաջացնում է տուգանքի նշանակում 
ինժեներական սպասարկում իրականացնող 
ծառայության պաշտոնատար անձի 
նկատմամբ` սահմանված նվազագույն 
աշխատավարձի երկուհարյուրապատիկի 
չափով:»»: 
 

Ընդունվել է 

 

 

 

Ընդունվել է 

 

 

 

Պատգամավոր 

Նիկոլայ Բաղդասարյան 
Նախագիծ 

Առաջարկել է Նախագծի փաթեթը լրացնել 
«Տեղական ինքնակառավարման մասին» 
օրենքում լրացում կատարելու մասին 
Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 
նախագծով: 

Ընդունվել է 
Ընդունվել է 

 

 


