
ՆԱԽԱԳԻԾ 

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ  ԺՈՂՈՎԻ 

Ո Ր Ո Շ Ո Ւ Մ Ը 

 

2019 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒՆԻՍԻ 7-ԻՆ ԳՈՒՄԱՐՎԱԾ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ 

ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ ԱՐՏԱՀԵՐԹ ՆԻՍՏԻ 

ՕՐԱԿԱՐԳԱՅԻՆ ՀԱՐՑԵՐԻ ՔՆՆԱՐԿՄԱՆ ՀԱՏՈՒԿ 

ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻ  ՄԱՍԻՆ 

 Հիմք ընդունելով «Ազգային ժողովի կանոնակարգ» Հայաստանի 

Հանրապետության սահմանադրական օրենքի 41-րդ հոդվածի 6-րդ մասը՝ Հայաստանի 

Հանրապետության Ազգային ժողովը ՈՐՈՇՈՒՄ Է.  

Հայաստանի Հանրապետության կառավարության նախաձեռնությամբ 2019 

թվականի հունիսի 7-ին գումարված Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի 

արտահերթ նիստի օրակարգային հարցերից՝ 

1. «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության 

օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին» (Կ-137-17.05.2019-ՊԻ-011/0), 

 «Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության 

օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին» (Կ-152-22.05.2019-ՊԻ-011/0) 

«Պետական կառավարման համակարգի մարմինների մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» 

Հայաստանի Հանրապետության օրենքների նախագծերի երկրորդ ընթերցմամբ 

քննարկումը կազմակերպել առաջին ընթերցմամբ դրանց ընդունումից հետո` 24 ժամվա 

ընթացքում: Նախագծերի վերաբերյալ գրավոր առաջարկները և գլխադասային 

հանձնաժողովի եզրակացությունը ներկայացնելու համար սահմանել  երեքական ժամ:  

2. «Հայաստանի Հանրապետության հարկային օրենսգրքում փոփոխություններ և 

լրացումներ կատարելու և 2018 թվականի հունիսի 21-ի «Հայաստանի Հանրապետության 

հարկային օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու և 2017 թվականի 

դեկտեմբերի 21-ի «Հայաստանի Հանրապետության Հարկային օրենսգրքում 

փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՕ-266-Ն օրենքում 

փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՕ-338-Ն օրենքում փոփոխություն 

կատարելու մասին»,  



«Պետական տուրքի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 

փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին»,  

«Ապահովագրության և ապահովագրական գործունեության մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին»,  

«Լիցենզավորման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 

փոփոխություն կատարելու մասին»,  

«Կուտակային կենսաթոշակների մասին» Հայաստանի Հանրապետության 

օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին»,  

«Ինքնազբաղված անձանց հարկային արտոնությունների մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին»,  

«Ինքնազբաղված անձանց հարկային արտոնությունների մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին»,  

«Սահմանամերձ բնակավայրերում իրականացվող գործունեությունը հարկերից 

ազատելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ 

կատարելու մասին»,  

«Կազմակերպությունների և անհատ ձեռնարկատերերի կողմից ներմուծվող` 

ակցիզային հարկով հարկման ոչ ենթակա այն ապրանքների ցանկը հաստատելու 

մասին, որոնց ներմուծումն ազատված է ավելացված արժեքի հարկից» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքում փոփոխություն և լրացում կատարելու մասին»,  

«Պետական կենսաթոշակների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 

լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին»,  

 «Ժամանակավոր անաշխատունակության և մայրության նպաստների մասին» 

Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և լրացում կատարելու 

մասին»,   

«Պետական նպաստների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 

լրացում և փոփոխություններ կատարելու մասին»  

(Կ-075-29.03.2019-ՏՀ-011/0) 

Հայաստանի Հանրապետության օրենքների նախագծերի փաթեթի վերաբերյալ 

գրավոր առաջարկները ներկայացնելու համար սահմանել հինգ օր:  

Գլխադասային հանձնաժողովի եզրակացությունը ներկայացնել մինչև Հայաստանի 

Հանրապետության Ազգային ժողովի հաջորդ հերթական նիստը: 

Հայաստանի Հանրապետության օրենքների նախագծերի փաթեթի երկրորդ 

ընթերցմամբ քննարկումն ընդգրկել Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի 

հաջորդ հերթական նիստերի օրակարգում:  

 

 


