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Հարգելի պարոն Գալստյան 

 

        Համաձայն «Ազգային ժողովի կանոնակարգ» Հայաստանի Հանրապետության 

սահմանադրական օրենքի 39-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 2-րդ կետի, առաջարկում ենք 

Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի Ֆինանսավարկային և բյուջետային 

հարցերի մշտական հանձնաժողովի նիստում դրական եզրակացություն ստացած  

«Մաքսային ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 

փոփոխություններ կատարելու մասին», «Հարկային ծառայության մասին» 

Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և լրացում կատարելու 

մասին», «Հայաստանի Հանրապետության հարկային օրենսգրքում փոփոխություններ 

կատարելու մասին», «Մաքսային կարգավորման մասին» Հայաստանի Հանրա-

պետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին», «Պետական տուրքի 

մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու մասին», 



«Ինտերնետով հրապարակային և անհատական ծանուցման մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին», «Շարժական գույքի 

նկատմամբ ապահովված իրավունքների գրանցման մասին» Հայաստանի Հանրա-

պետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին», «Իրավաբանական 

անձանց պետական գրանցման, իրավաբանական անձանց առանձնացված 

ստորաբաժանումների, հիմնարկների և անհատ ձեռնարկատերերի պետական 

հաշվառման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ 

կատարելու մասին», «Քաղաքացիական կացության ակտերի մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին», «Սոցիալական 

աջակցության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ 

կատարելու մասին», 

«Ապրանքային նշանների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 

փոփոխություն կատարելու մասին», «Սննդամթերքի անվտանգության պետական 

վերահսկողության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխու-

թյուններ կատարելու մասին», «Դատական ակտերի հարկադիր կատարման մասին» 

Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին», 

«Հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրա-

պետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին», «Ճանապարհային 

երթևեկության անվտանգության ապահովման մասին» Հայաստանի Հանրա-

պետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին», «Սննդամթերքի 

անվտանգության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն 

կատարելու մասին», «Ավիացիայի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 

փոփոխություն կատարելու մասին», «Ոստիկանության մասին» Հայաստանի Հանրա-

պետության օրենքում փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասին», «Ոստիկանու-

թյունում ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում 

կատարելու մասին», «Պետական նյութական պահուստի մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին», «Տեղական 

ինքնակառավարման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 



փոփոխություն կատարելու մասին», «Տեղական տուրքերի և վճարների մասին» 

Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին», 

«Տեսչական մարմինների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 

փոփոխություն կատարելու մասին», «Գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական 

գրանցման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ 

կատարելու մասին», «Պետական պաշտոններ և պետական ծառայության պաշտոններ 

զբաղեցնող անձանց վարձատրության մասին» Հայաստանի Հանրապետության 

օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին» և «Հայաստանի Հանրապետության 

ընտրական օրենսգիրք» Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրական օրենքում 

փոփոխություն կատարելու մասին» (Կ-204-21.06.2019-ՖՎ-011/0) Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքների նախագծերի փաթեթի քննարկումն ընդգրկել 

Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի հաջորդ հերթական նիստերի 

օրակարգ:  

 

  Հարգանքով՝ 

 

      

  էԴՈՒԱՐԴ ԱՂԱՋԱՆՅԱՆ 


