
ՆԱԽԱԳԻԾ 

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ 

«_____» «_____________» 2018 թվականի N ______-Ն 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2012 ԹՎԱԿԱՆԻ 
ՄԱՐՏԻ 29-Ի N 378-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ 

ՄԱՍԻՆ 

 

«Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության 
օրենքի 34-րդ հոդվածի համաձայն` Հայաստանի Հանրապետության 
կառավարությունը որոշում է. 

1. ՀՀ կառավարության 2012 թվականի մարտի 29-ի «Հատուկ նշանակության 
հողերում քաղաքաշինական գործունեության իրականացման կարգը հաստատելու 
մասին» N 378-Ն որոշման 2-րդ կետի` «սույն որոշումն ուժի մեջ մտնելուց հետո            
6-ամսյա ժամկետում» բառերը փոխարինել` «մինչև 2019 թվականի հուլիսի 1-ը» 
բառերով. 

2. ՀՀ կառավարության 2012 թվականի մարտի 29-ի «Հատուկ նշանակության 
հողերում քաղաքաշինական գործունեության իրականացման կարգը հաստատելու 
մասին» N 378-Ն որոշման հավելվածի. 

1) 3-րդ կետի 3-րդ ենթակետի` «2010 թվականի մայիսի 6-ի N 711-Ն 
որոշմամբ» բառերը փոխարինել` «2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշման N 2 
հավելվածով» բառերով. 

2)   3-րդ կետի 5-րդ ենթակետի` «2003 թվականի մայիսի 8-ի «Ավարտված 
շինարարության շահագործման փաստագրման կարգը հաստատելու մասին» N 626-Ն 
որոշմամբ հաստատված կարգի 10-րդ կետի համաձայն» բառերը փոխարինել` «2015 
թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշման N 1 հավելվածի VII բաժնով սահմանված 
կարգով» բառերով: 

3. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում հաստատմանը հաջորդող տասներորդ օրը: 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ՀԻՄՆԱՎՈՐՈՒՄ 

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2012 ԹՎԱԿԱՆԻ 
ՄԱՐՏԻ 20-Ի N 378-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ 

ՄԱՍԻՆ» ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՄԱՆ ՆԱԽԱԳԾԻ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ 
ԱՆՀՐԱԺԵՇՏՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ 

 

1.Իրավական ակտի ընդունման անհրաժեշտությունը (նպատակը)  

ՀՀ կառավարության 2012 թվականի մարտի 20-ի N 378-Ն որոշմամբ 
հաստատված` Հատուկ նշանակության հողերում քաղաքաշինական գործունեության 
իրականացման կարգի փոփոխման վերանայման նպատակն է՝ որոշմամբ սահմանված 
դրույթները համապատասխանեցնել վերջին տարիներին կատարված 
փոփոխություններին, մասնավորապես վերանայել որոշման մեջ կատարված 
հղումներն այլ իրավական ակտերին, ինչպես նաև որոշմամբ սահմանված 
ժամկետների երկարաձգումը:  

 
2. Ընթացիկ իրավիճակը և խնդիրները 

ՀՀ կառավարության 2012 թվականի մարտի 20-ի N 378-Ն որոշման 2-րդ կետով 
սահմանված է վերջնաժամկետ` հատուկ նշանակության հողերին առնչվող իրավական 
կարգավորումների համար, որոնք սահմանված ժամկետում չեն իրականացվել: 
Հատուկ նշանակության հողերում կառուցապատման գործընթացները 
կանոնակարգելու նպատակով անհրաժեշտ է մշակել որոշման 2-րդ կետով 
սահմանված իրավական ակտերի նախագծերը: 

Գործող կարգում հղումներ են կատարված այնպիսի իրավական ակտերի, որոնք 
ուժը կորցրած են ճանաչվել: 

 
3. Տվյալ բնագավառում իրականացվող քաղաքականությունը 

  «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2012 թվականի մարտի 20-ի 
N 378-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության  
որոշման նախագծի մշակումը պայմանավորված է Հատուկ նշանակության հողերում 
քաղաքաշինական գործունեության իրականացմանն առնչվող խնդիրների քննարկման 
և կանոնակարգման անհրաժեշտությամբ: 

        4.Կարգավորման նպատակը և բնույթը  

Որոշման նախագծի ընդունմամբ կպայմանավորվի նաև կարևորագույն և 
պարտադիր մշակման ենթակա մի շարք  իրավական ակտերի նախագծերի կազմման 



գործընթացը, որոնք կյանքի կկոչեն մինչ այժմ գործողության մեջ չդրված` հատուկ 
նշանակության հողերում քաղաքաշինական գործունեության հատուկ 
կանոնակարգերի, սահմանափակումների, դրանց նկատմամբ կիրառվող 
գաղտնիության չափանիշների և պարտադիր նորմերի` առանձնահատուկ 
սկզբունքային մոտեցումների կիրառումը:  

 

 
5. Նախագծի մշակման գործընթացում ներգրավված ինստիտուտները և անձիք 

 Նախագիծը մշակվել է ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի կողմից: 
 

6. Իրավական ակտի կիրառման դեպքում ակնկալվող արդյունքը 

 Արդյունքում, գործընթացը կնպաստի հատուկ նշանակության հողերի 
տարածքներում քաղաքաշինական գործունեության կանոնակարգմանն ու 
հստակեցմանը, գործառույթների իրագործման մատչելիությանը: 

 

Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Ն Ք 

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2012 ԹՎԱԿԱՆԻ 
ՄԱՐՏԻ 20-Ի N 378-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ 

ՄԱՍԻՆ» ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՄԱՆ ՆԱԽԱԳԾԻ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ 
ԿԱՊԱԿՑՈՒԹՅԱՄԲ ԱՅԼ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԱԿՏԵՐՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՈՒ 
ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՄ ԲԱՑԱԿԱՅՈՒԹՅԱՆ 

ՄԱՍԻՆ 

 

«ՀՀ կառավարության 2012 թվականի մարտի 20-ի N 378-Ն որոշման մեջ 
փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագծի 
ընդունումն այլ իրավական ակտերում փոփոխությունների անհրաժեշտություն չի 
առաջացնում: 

 

Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Ն Ք 

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2012 ԹՎԱԿԱՆԻ ՄԱՐՏԻ 
20-Ի N 378-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ»                 

ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՄԱՆ ՆԱԽԱԳԾԻ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԿԱՊԱԿՑՈՒԹՅԱՄԲ 



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵՈՒՄ ԾԱԽՍԵՐԻ ՈՒ 
ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ ԱՎԵԼԱՑՄԱՆ ԵՎ ՆՎԱԶԵՑՄԱՆ ՄԱՍԻՆ 

 

      «ՀՀ կառավարության 2012 թվականի մարտի 20-ի N 378-Ն որոշման մեջ 
փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագծի 
ընդունումը Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեում ծախսերի և 
եկամուտների ավելացում կամ նվազեցում չի առաջացնում: 

 

ՏԵՂԵԿԱՆՔ 

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2012 ԹՎԱԿԱՆԻ ՄԱՐՏԻ 
20-Ի N 378-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ»                 

ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՄԱՆ ՆԱԽԱԳԾԻ ՔՆՆԱՐԿՄԱՆԸ ՀԱՍԱՐԱԿՈՒԹՅԱՆ 
ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ 

 

       «ՀՀ կառավարության 2012 թվականի մարտի 20-ի N 378-Ն որոշման մեջ 
փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը 
տեղադրվել է ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի կայքում` www.minurban.am: 

Նախագիծը տեղադրվել է իրավական ակտերի նախագծերի հրապարակման 
միասնական www.e-draft.am կայքում: 

                                                                      

 


