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 Հիմք ընդունելով «Ազգային ժողովի կանոնակարգ» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքի 62-րդ հոդվածի 2-րդ մասը՝ Հայաստանի 

Հանրապետության Ազգային ժողովը ՈՐՈՇՈՒՄ Է. 

Հայաստանի Հանրապետության կառավարության նախաձեռնությամբ                   

2017 թվականի դեկտեմբերի 12-ին գումարված Հայաստանի Հանրապետության 

Ազգային ժողովի արտահերթ նիստի օրակարգում ընդգրկված՝  

 «Հայաստանի Հանրապետության հարկային օրենսգրքում փոփոխություններ և 

լրացումներ կատարելու մասին»,  

«Առևտրի և ծառայությունների մասին» Հայաստանի Հանրապետության 

օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին,  

«Ավտոմոբիլային  ճանապարհների մասին» Հայաստանի Հանրապետության 

օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ  կատարելու մասին»,  

«Ընկերությունների կողմից վճարվող բնապահպանական վճարների 

նպատակային օգտագործման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 

փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասին»,  

«Բնապահպանական վերահսկողության մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին»,  

«Հայաստանի Հանրապետության բյուջետային համակարգի մասին» 

Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին», 
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«Գաֆէսճեան թանգարան» հիմնադրամին հարկային, մաքսային և պարտադիր 

վճարների գծով արտոնություններ տրամադրելու մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասին», 

«Գործունեության իրականացման ծանուցման մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքում փոփոխություն և լրացում կատարելու մասին»,  

«Գովազդի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 

փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասին», 

«Հանրային ծառայությունների կարգավորման պարտադիր վճարների մասին» 

Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին», 

«Հարկային ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 

փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին»,  

«Հաշվապահական հաշվառման մասին» Հայաստանի Հանրապետության 

օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին»,   

«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և Ամերիկայի Միացյալ 

Նահանգների կառավարության միջև համագործակցության վերաբերյալ 

մարդասիրական և տեխնիկական տնտեսական օգնության վերահսկումը 

հեշտացնելու մասին» 1992 թվականի դեկտեմբերի 15-ին ստորագրված 

համաձայնագրով նախատեսված հարկային, մաքսային և պարտադիր վճարների 

արտոնություններից  օգտվելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 

փոփոխություններ կատարելու մասին»,  

«Իրան-Հայաստան 400 կվ լարման էլեկտրահաղորդման օդային գծի` 

Հայաստանի Հանրապետության տարածքով անցնող հատվածի շինարարության 

աշխատանքների նկատմամբ հարկային և մաքսային վճարների արտոնություններ 

սահմանելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ 

կատարելու մասին»,  

«Իրավաբանական անձանց պետական գրանցման, իրավաբանական անձանց 

առանձնացված ստորաբաժանումների, հիմնարկների և անհատ ձեռնարկատերերի 

պետական հաշվառման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 

լրացումներ կատարելու մասին»,  
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«Ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման մասին» 

Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և լրացում կատարելու 

մասին»,  

«Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքում լրացում և  փոփոխություններ կատարելու մասին»,  

«Լիցենզավորման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում  լրացում 

կատարելու մասին»,  

«Մաքսային ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 

փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին»,  

«Եկամտային հարկի և սոցիալական վճարի անձնավորված հաշվառման 

մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ 

կատարելու մասին»,  

«Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության ժամանակ 

զինծառայողների կյանքին կամ առողջությանը պատճառված վնասների հատուցման 

մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ 

կատարելու մասին»,  

«Պետական կենսաթոշակների մասին» Հայաստանի Հանրապետության 

օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին»,  

«Պետական նպաստների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 

փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին»,  

«Աղբահանության և սանիտարական մաքրման մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին»,  

«Ժամանակավոր անաշխատունակության և մայրության նպաստների մասին» 

Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ 

կատարելու մասին»,  

«Կուտակային կենսաթոշակների մասին» Հայաստանի Հանրապետության 

օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին»,  

«Էլեկտրոնային հաղորդակցության մասին» Հայաստանի Հանրապետության 

օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին»,  
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«Օպերատիվ-հետախուզական գործունեության մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին»,  

«Պետական տուրքի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 

լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին»,  

«Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքում 

փոփոխություն և լրացում կատարելու մասին»,  

«Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքում փոփոխություն 

կատարելու մասին»,  

«Սահմանամերձ համայնքներում իրականացվող գործունեությունը հարկերից 

ազատելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ 

կատարելու մասին»,  

«Սնանկության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 

փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին»,  

«Հայաստանի Հանրապետությունում ստուգումների կազմակերպման և 

անցկացման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ 

և լրացում կատարելու մասին»,  

«Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի 

Հանրապետության օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին»,  

«Հայաստանի Հանրապետությունում ջրամատակարարման, ջրահեռացման և  

կեղտաջրերի մաքրման ծառայություններ մատուցող ընկերությանը 

բնապահպանական վճարների գծով արտոնություններ սահմանելու և «Երևան ջուր» 

փակ բաժնետիրական ընկերությանը բնապահպանական վճարների գծով 

արտոնություններ սահմանելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքն 

ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 

փոփոխություններ կատարելու մասին»,  

«Հայաստանի Հանրապետության ընդերքի մասին օրենսգրքում լրացումներ և 

փոփոխություններ կատարելու մասին» 
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Հայաստանի Հանրապետության օրենքների նախագծերի փաթեթի 

քննարկման տևողությունը սահմանել 4 ժամ: 

  

 

 


