
Նախագիծ 
Երկրորդ ընթերցում 

Կ-027-17.09.2021,25.10.2021-ՏՏԳՇ-011 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 
ՕՐԵՆՔԸ 

«ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔՈՒՄ ՏԵՂԱԿԱՆ ԻՆՔՆԱԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՕՐԵՆՔՈՒՄ 
ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

Հոդված 1. «Երևան քաղաքում տեղական ինքնակառավարման մասին» 2008 

թվականի դեկտեմբերի 26-ի թիվ ՀՕ-5-Ն օրենքի (այսուհետ՝ Օրենք) 52-րդ հոդվածի 

2-րդ մասը լրացնել նոր՝ 1.1-րդ կետով հետևյալ բովանդակությամբ. 

«1.1) Մարզպետի կարգավիճակ ունեցող Երևանի քաղաքապետի, Երևան 

քաղաքի շրջանային խորհուրդների և նրանց գործադիր մարմինների, Երևանի 

քաղաքային խորհուրդների կողմից ընդունված և իրենց իրավական ուժը 

պահպանած ակտերի պահանջների կատարման համար անհրաժեշտ 

փոփոխություններ և լրացումներ է կատարում համապատասխան ակտերում, կամ 

ուժը կորցրած ճանաչում մարզպետի կարգավիճակ ունեցող Երևանի 

քաղաքապետի, Երևան քաղաքի շրջանային խորհուրդների և նրանց գործադիր 

մարմինների, Երևանի քաղաքային խորհուրդների կողմից ընդունված և իրենց 

իրավական ուժը պահպանած ակտերը։»: 

 

Հոդված 2. Օրենքի 105-րդ հոդվածը լրացնել նոր՝ 3.1-րդ մասով՝ հետևյալ 

բովանդակությամբ. 

«3.1. Սույն օրենքի 52-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 1.1-րդ կետով սահմանված 

լիազորության նկատմամբ Հայաստանի Հանրապետության տարածքային 

կառավարման բնագավառի պետական լիազոր մարմինն իրականացնում է 

մասնագիտական հսկողություն:»: 

 



Հոդված 3. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը 

հաջորդող օրվանից: 

 

ՏԵՂԵԿԱՆՔ 

«ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔՈՒՄ ՏԵՂԱԿԱՆ ԻՆՔՆԱԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՕՐԵՆՔՈՒՄ 
ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» ՕՐԵՆՔԻ ՆԱԽԱԳԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ 

ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 

Հոդված 1. «Երեւան քաղաքում տեղական ինքնակառավարման մասին» 2008 թվականի 
դեկտեմբերի 26-ի թիվ ՀՕ-5-Ն օրենքի (այսուհետ՝ Օրենք) 52-րդ հոդվածի 2-րդ մասը 
լրացնել նոր 1.1-րդ կետով հետեւյալ բովանդակությամբ.  

«1.1) փոփոխում, լրացնում, ուժը կորցրած է ճանաչում մարզպետի կարգավիճակ ունեցող 
Երեւանի քաղաքապետի, Երեւան քաղաքի շրջանային խորհուրդների եւ նրանց գործադիր 
մարմինների, Երեւանի քաղաքային խորհուրդների կողմից ընդունված եւ իրենց իրավական 
ուժը պահպանած ակտերը, ինչպես նաեւ ապահովում է դրանց կատարումը:»:  

«1.1) Մարզպետի կարգավիճակ ունեցող Երևանի քաղաքապետի, Երևան քաղաքի 
շրջանային խորհուրդների և նրանց գործադիր մարմինների, Երևանի քաղաքային 
խորհուրդների կողմից ընդունված և իրենց իրավական ուժը պահպանած ակտերի 
պահանջների կատարման համար անհրաժեշտ փոփոխություններ և լրացումներ է 
կատարում համապատասխան ակտերում, կամ ուժը կորցրած ճանաչում մարզպետի 
կարգավիճակ ունեցող Երևանի քաղաքապետի, Երևան քաղաքի շրջանային խորհուրդների 
և նրանց գործադիր մարմինների, Երևանի քաղաքային խորհուրդների կողմից ընդունված և 
իրենց իրավական ուժը պահպանած ակտերը:»: 

Հոդված 2. Օրենքի 105-րդ հոդվածը լրացնել նոր 3.1-րդ մասով՝ հետեւյալ 
բովանդակությամբ.  

«3.1. Սույն օրենքի 52-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 1.1-րդ կետով սահմանված լիազորության 
նկատմամբ Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման բնագավառի 
պետական լիազոր մարմինն իրականացնում է իրավական մասնագիտական 
հսկողություն:»: 



ԱՄՓՈՓԱԹԵՐԹ 
 

ՀՀ ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎՈՒՄ ԱՌԱՋԻՆ ԸՆԹԵՐՑՄԱՄԲ ԸՆԴՈՒՆՎԱԾ «ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔՈՒՄ ՏԵՂԱԿԱՆ 

ԻՆՔՆԱԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՕՐԵՆՔՈՒՄ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» ՕՐԵՆՔԻ ՆԱԽԱԳԾԻ (Կ-027-

17.09.2021-ՏՏԳՇ-011/1) ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎԱԾ ԱՌԱՋԱՐԿՆԵՐԻ 

 
№ Առաջարկության 

(փոփոխության, 
լրացման) 
հեղինակը 

 

Հոդվածը, կետը, 
որին վերաբերում է 
առաջարկությունը 

Առաջարկություն (փոփոխո 
ւթյուն, լրացում) 

Առաջարկության 
վերաբերյալ հեղինակի 
(հիմնական զեկուցողի) 

եզրակացությունը 

Առաջարկություն
ներն ընդունելու 

կամ մերժելու 
վերաբերյալ 

հանձնաժողովի 
որոշումը 

     
1. ՀՀ 

կառավարություն 
Հոդված 1 Նախագծի 1-ին հոդվածով 

կատարվող լրացումը շարադրել 
հետևյալ խմբագրությամբ․  
«1.1) Մարզպետի կարգավիճակ 
ունեցող Երևանի քաղաքապետի, 
Երևան քաղաքի շրջանային 
խորհուրդների և նրանց գործադիր 
մարմինների, Երևանի քաղաքային 
խորհուրդների կողմից ընդունված 
և իրենց իրավական ուժը 
պահպանած ակտերի 
պահանջների կատարման համար 
անհրաժեշտ փոփոխություններ և 
լրացումներ է կատարում 
համապատասխան ակտերում, 
կամ ուժը կորցրած ճանաչում 
մարզպետի կարգավիճակ ունեցող 

Ընդունվել է, կատարվել է 
համապատասխան 
փոփոխություն։ 

  Ընդունվել է 



Երևանի քաղաքապետի, Երևան 
քաղաքի շրջանային խորհուրդների 
և նրանց գործադիր մարմինների, 
Երևանի քաղաքային 
խորհուրդների կողմից ընդունված 
և իրենց իրավական ուժը 
պահպանած ակտերը:»: 

2.  ՀՀ 
կառավարություն 

Հոդված 2 Նախագծի 2-րդ հոդվածում 
«իրավական» բառը փոխարինել 
«մասնագիտական» բառով՝ 
«Տեղական ինքնակառավարման 
մասին» օրենքի 95-րդ հոդվածի 4-
րդ հոդվածով սահմանված 
համապատասխան ակտերի 
ընդունման արդյունավետությունն 
ու միասնականությունը ստուգելու 
նպատակով: 

Ընդունվել է, կատարվել է 
համապատասխան 
փոփոխություն։ 

Ընդունվել է 

 
 

 

 

 


