
Նախագիծ 
Երկրորդ ընթերցում 

(լրամշակված տարբերակ) 
Կ-050-07.03.2019-ՏՀ-011/2           

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

Օ Ր Ե Ն Ք  

«ԱՋԱԿՈՂՄՅԱՆ ՂԵԿԱՅԻՆ ՏԵՂԱԲԱՇԽՄԱՄԲ ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱՅԻՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՆԵՐՄՈՒԾՈՒՄՆ 
ԱՐԳԵԼԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ 

ՄԱՍԻՆ 

  

Հոդված 1. «Աջակողմյան ղեկային տեղաբաշխմամբ տրանսպորտային միջոցների ներմուծումն 

արգելելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության 2018 թվականի մարտի 1-ի թիվ ՀՕ-125-Ն օրենքի 

2-րդ հոդվածի «որոնք ձեռք բերելու համար վճարումները կատարվել են մինչև 2018 թվականի 

հունվարի 25-ը» բառերը փոխարինել «որոնց՝ ՀՀ տարածք ներմուծողների կողմից մաքսային 

մարմիններ ներկայացվող փաստաթղթերում առկա տեղեկատվության համաձայն ձեռք բերման 

հիմքերը առկա են եղել մինչև 2018 թվականի դեկտեմբերի 31-ը և ՀՀ տարածք են ներմուծվելու մինչև 

2019 թվականի մայիսի 1-ը» բառերով: 

Հոդված 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող օրվանից: 

 

 

Առաջին ընթերցումԵրկրորդ ընթերցում 
(լրամշակված տարբերակ) 

Կ-050-07.03.2019-ՏՀ-011/1 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  
ՕՐԵՆՔԸ 

«ԱՋԱԿՈՂՄՅԱՆ ՂԵԿԱՅԻՆ ՏԵՂԱԲԱՇԽՄԱՄԲ ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱՅԻՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՆԵՐՄՈՒԾՈՒՄՆ 
ԱՐԳԵԼԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ 

ՄԱՍԻՆ 

Հոդված 1. «Աջակողմյան ղեկային տեղաբաշխմամբ տրանսպորտային միջոցների ներմուծումն 
արգելելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության 2018 թվականի մարտի 1-ի թիվ ՀՕ-125-Ն օրենքի 
2-րդ հոդվածի «որոնք ձեռք բերելու համար վճարումները կատարվել են մինչև 2018 թվականի 
հունվարի 25-ը» բառերը փոխարինել «որոնց՝ ՀՀ տարածք ներմուծողների կողմից մաքսային 
մարմիններ ներկայացվող փաստաթղթերում առկա տեղեկատվության համաձայն ձեռք բերման 
հիմքերը առկա են եղել մինչև 2018 թվականի դեկտեմբերի 31-ը և ՀՀ տարածք են ներմուծվելու մինչև 
2019 թվականի մայիսի 1-ը» բառերով:«Աջակողմյան ղեկային տեղաբաշխմամբ տրանսպորտային 
միջոցների ներմուծումն արգելելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության 2018 թվականի մարտի 1-
ի թիվ ՀՕ-125-Ն օրենքի 2-րդ հոդվածի «որոնք ձեռք բերելու համար վճարումները կատարվել են 
մինչեւ 2018 թվականի հունվարի 25-ը» բառերը փոխարինել «որոնք ՀՀ տարածք ներմուծողների 
կողմից մաքսային մարմիններ ներկայացվող փաստաթղթերում առկա տեղեկատվության համաձայն 
ձեռք են բերվել մինչեւ 2018 թվականի դեկտեմբերի 30-ը եւ ՀՀ տարածք են ներմուծվելու մինչեւ 2019 
թվականի մայիսի 1-ը» բառերով: 

Հոդված 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող օրվանից:  



Ա Մ Փ Ո Փ Ա Թ Ե Ր Թ 

ՀՀ ԱԺ կողմից առաջին ընթերցմամբ ընդունված «Աջակողմյան ղեկային տեղաբաշխմամբ տրանսպորտային միջոցների ներմուծումն արգելելու մասին» 
Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի նախագծի (փաստաթղթային կոդ՝ Կ-50-7.03.2019-ՏՀ-011/1) 

վերաբերյալ 

 

Հ/Հ Առաջարկության 
(փոփոխության, 

լրացման) հեղինակը 

Հոդվածը, կետը որին 
վերաբերում է 

առաջարկությունը 

Առաջարկությունը (փոփոխությունը, 
լրացումը) 

Առաջարկության 
վերաբերյալ հեղինակի 
(հիմնական զեկուցողի) 

եզրակացությունը 

Առաջարկությունն 
ընդունելու կամ 

մերժելու վերաբերյալ 
Հանձնաժողովի 

որոշումը 
1 2 3 4 5 6 

1. ՀՀ ԱԺ պատգամավոր, 
ՀՀ ԱԺ տնտեսական 
հարցերի մշտական 
հանձնաժողովի 
նախագահ՝ Բաբկեն 
Թունյան, 
ՀՀ կառավարություն 

Նախագծի 1-ին 
հոդված 

Նախագծի 1-ին հոդվածը շարադրել 
հետևյալ բովանդակությամբ. 
«Աջակողմյան ղեկային տեղաբաշխմամբ 
տրանսպորտային միջոցների 
ներմուծումն արգելելու մասին» 
Հայաստանի Հանրապետության 2018 
թվականի մարտի 1-ի թիվ ՀՕ-125-Ն 
օրենքի 2-րդ հոդվածի «որոնք ձեռք 
բերելու համար վճարումները կատարվել 
են մինչև 2018 թվականի հունվարի 25-ը» 
բառերը փոխարինել «որոնց՝ ՀՀ 
տարածք ներմուծողների կողմից 
մաքսային մարմիններ ներկայացվող 
փաստաթղթերում առկա 
տեղեկատվության համաձայն ձեռք 
բերման հիմքերը առկա են եղել մինչև 
2018 թվականի դեկտեմբերի 31-ը և ՀՀ 
տարածք են ներմուծվելու մինչև 2019 
թվականի մայիսի 1-ը» բառերով: 
 

Ընդունվել է Ընդունվել է 

 

 


