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ՊԵՏԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆԻ ՄԱՍԻՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ 
ՄԱՍԻՆ» 2021 ԹՎԱԿԱՆԻ ՓԵՏՐՎԱՐԻ 11-Ի ՀՕ-75-Ն ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ 

 ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԻ ԿԻՐԱՐԿՈՒՄՆ ԱՊԱՀՈՎՈՂ 
ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ՑԱՆԿԸ 

 
 

Իրավական ակտի 
վերնագիրն ու տեսակը 
 

Իրավական ակտի 
նախագիծը ներկայացնելու 
համար պատասխանատու 
պետական կառավարման 

համակարգի մարմինը 

Իրավական 
ակտի 

նախագիծը 
ներկայացնելու 

ժամկետը 

Իրավական ակտի 
ընդունման 

առնչությամբ 
իրականացվող 

միջոցառումների 
ֆինանսական 
ապահովման 

աղբյուրը 

Իրավական 
հիմքը 

Տրանսպորտի 
բնագավառում 

վերահսկողության 
մասին օրենքի 
նախագիծը ՀՀ 
վարչապետի 

աշխատակազմ 
ներկայացնելը 

ՀՀ վարչապետի 
աշխատակազմի 

տեսչական մարմինների 
աշխատանքների 
համակարգման 

գրասենյակ 
 

Քաղաքաշինության, 
տեխնիկական և 

հրդեհային 
անվտանգության 

տեսչական մարմին 

2021 թվականի 
սեպտեմբերի 

առաջին 
տասնօրյակ 

Ֆինանսավորում չի 
պահանջվում 

Պետական 
սահմանի 
մասին» 

օրենքում 
լրացումներ 
կատարելու 
մասին» 2021 

թվականի 
փետրվարի 11-ի 
N ՀՕ-75-Ն ՀՀ 

օրենքի 1-ին 
հոդվածի 2-րդ 

մաս 
Հայաստանի 

Հանրապետության 
կառավարության 2011 
թվականի մայիսի 12-ի 
N 702-Ն որոշման մեջ 
լրացում կատարելու 

մասին Հայաստանի 
Հանրապետության 
կառավարության 

որոշման նախագիծը  
ՀՀ վարչապետի 
աշխատակազմ 
ներկայացնելը 

 

ՀՀ վարչապետի 
աշխատակազմի 

տեսչական մարմինների 
աշխատանքների 
համակարգման 

գրասենյակ 
 

 
Քաղաքաշինության, 

տեխնիկական և 
հրդեհային 

անվտանգության 
տեսչական մարմին 

2021 թվականի  
սեպտեմբերի 

առաջին 
տասնօրյակ 

 

 

Ֆինանսավորում չի 
պահանջվում 

Պետական 
սահմանի 
մասին» 

օրենքում 
լրացումներ 
կատարելու 
մասին» 2021 

թվականի 
փետրվարի 11-ի 
N ՀՕ-75-Ն ՀՀ 

օրենքի 1-ին 
հոդվածի 2-րդ 

մաս 



 2 

«Հայաստանի 
Հանրապետության 

կառավարության 2012 
թվականի հունիսի 22-ի 
N 777-Ն որոշման մեջ 

լրացումներ կատարելու 
մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության 
կառավարության 

որոշման նախագիծը  
ՀՀ վարչապետի 
աշխատակազմ 
ներկայացնելը 

ՀՀ վարչապետի 
աշխատակազմի 

տեսչական մարմինների 
աշխատանքների 
համակարգման 

գրասենյակ 
 

 
Քաղաքաշինության, 

տեխնիկական և 
հրդեհային 

անվտանգության 
տեսչական մարմին 

2021 թվականի 
սեպտեմբերի 

առաջին 
տասնօրյակ 

 

Ֆինանսավորում չի 
պահանջվում 

Պետական 
սահմանի 
մասին» 

օրենքում 
լրացումներ 
կատարելու 
մասին» 2021 

թվականի 
փետրվարի 11-ի 
N ՀՕ-75-Ն ՀՀ 

օրենքի 1-ին 
հոդվածի 2-րդ 

մաս  
«Հայաստանի 

Հանրապետության 
վարչապետի 2018 

թվականի հունիսի 11-ի 
N 730-Լ 

որոշման մեջ լրացում 
կատարելու 

մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության 

վարչապետի որոշման 
նախագիծը ՀՀ 
վարչապետի 

աշխատակազմ 
ներկայացնելը 

ՀՀ վարչապետի 
աշխատակազմի 

տեսչական մարմինների 
աշխատանքների 
համակարգման 

գրասենյակ 
 

Քաղաքաշինության, 
տեխնիկական և 

հրդեհային 
անվտանգության 

տեսչական մարմին 

2021 թվականի 
սեպտեմբերի 

առաջին 
տասնօրյակ 

 

Ֆինանսավորում չի 
պահանջվում 

Պետական 
սահմանի 
մասին» 

օրենքում 
լրացումներ 
կատարելու 
մասին» 2021 

թվականի 
փետրվարի 11-ի 
N ՀՕ-75-Ն ՀՀ 

օրենքի 1-ին 
հոդվածի 2-րդ 

մաս 

Հայաստանի 
Հանրապետության 
վարչապետի 2018 

թվականի հունիսի 11-ի 
N 706-Ա ոոշման մեջ 
լրացում կատարելու 

մասին Հայաստանի 
Հանրապետության 

վարչապետի որոշման 
նախագիծը  

ՀՀ վարչապետի 
աշխատակազմ 
ներկայացնելը 

ՀՀ վարչապետի 
աշխատակազմի 

տեսչական մարմինների 
աշխատանքների 
համակարգման 

գրասենյակ 
 

Քաղաքաշինության, 
տեխնիկական և 

հրդեհային 
անվտանգության 

տեսչական մարմին 

2021 թվականի  
սեպտեմբերի 

առաջին 
տասնօրյակ 

Ֆինանսավորում չի 
պահանջվում 

Պետական 
սահմանի 
մասին» 

օրենքում 
լրացումներ 
կատարելու 
մասին» 2021 

թվականի 
փետրվարի 11-ի 
N ՀՕ-75-Ն ՀՀ 

օրենքի 1-ին 
հոդվածի 2-րդ 

մաս  

 
 

     ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 
      ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ  

            ՂԵԿԱՎԱՐ                                                   Ա. ԹՈՐՈՍՅԱՆ 
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