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Երկրորդ ընթերցում 
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ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  
ՕՐԵՆՔԸ 

 
«ԱՂԲԱՀԱՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՍԱՆԻՏԱՐԱԿԱՆ ՄԱՔՐՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 
 
 

Հոդված 1.   «Աղբահանության և սանիտարական մաքրման մասին» Հայաստանի Հանրապետության 

2011 թվականի հունիսի 23-ի ՀՕ-237-Ն օրենքի՝ (այսուհետ` Օրենք)  լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 

նոր 4.1 և 4.2 հոդվածներով. 

 
«Հոդված  4.1  ԱՂԲԱՀԱՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՍԱՆԻՏԱՐԱԿԱՆ ՄԱՔՐՄԱՆ ՈԼՈՐՏՈՒՄ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ 

ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԼԻԱԶՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 
 
1. Աղբահանության և սանիտարական մաքրման ոլորտում Հայաստանի Հանրապետության 

կառավարության իրավասություններն են` 

1) աղբահանության և սանիտարական մաքրման ոլորտում պետական քաղաքականության մշակումը և 
իրականացման համակարգումը. 

2) աղբահանության և սանիտարական մաքրման ոլորտում պետական կառավարման մարմինների 

գործունեության համակարգումը. 
3) աղբահանության ժամանակակից տեխնոլոգիաների, թափոնների հավաքման, տեսակավորման, 

տեղափոխման, պահպանման, անվտանգ հեռացման մեխանիզմների ներդրումը. 

4) օրենքով նախատեսված այլ լիազորություններ: 

 
Հոդված  4.2  ԱՂԲԱՀԱՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՍԱՆԻՏԱՐԱԿԱՆ ՄԱՔՐՄԱՆ ՈԼՈՐՏԻ ՊԵՏԱԿԱՆ 

ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԼԻԱԶՈՐՎԱԾ ՄԱՐՄՆԻ ԼԻԱԶՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 
1. Աղբահանության և սանիտարական մաքրման  ոլորտի պետական կառավարման լիազորված 

մարմնի իրավասություններն են` 

1) մասնակցությունը աղբահանության և սանիտարական մաքրման  ոլորտում պետական 

քաղաքականության ձևավորմանը. 

2) աղբահանության և սանիտարական մաքրման  ոլորտում տարածքային նշանակության 

նպատակային ծրագրերի կազմումը. 

3)  աղբահանության ծառայությունների բարելավմանն ուղղված ծրագրերի մշակումը և 

համակարգումը. 

4) աղբահանության և սանիտարական մաքրման  ոլորտը կարգավորող իրավական ակտերի 

նախագծերի մշակումը. 

5) չհսկվող և չարտոնագրված աղբավայրերի վերացման  (լիկվիդացման) աշխատանքների 

համակարգումը. 
6) կոշտ կենցաղային թափոնների գործածության ոլորտում միջազգային համագործակցության 

մասնակցությունը. 

7) օրենքով նախատեսված այլ լիազորություններ:»: 
 
Հոդված 2. Օրենքի 14-րդ հոդվածը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ. 

«Հոդված 14. Աղբահանության վճարի դրույքաչափը 
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1. Բնակելի նպատակային նշանակության շենքերում և (կամ) շինություններում կոշտ կենցաղային 

թափոնների համար աղբահանության վճարը սահմանվում է. 

1) ըստ հաշվառված անձանց քանակի՝ համայնքում անձնագրային հաշվառման կանոններով ըստ 
հասցեի հաշվառում ունեցող և (կամ) բնակվող յուրաքանչյուր բնակչի համար՝ ամսական հիսունից մինչև 
չորս հարյուր ՀՀ դրամ, կամ 

2) ըստ բնակելի շինության կամ բնակարանի ընդհանուր մակերեսի՝ մեկ քառակուսի մետր մակերեսի 

համար` հինգից մինչև քսանհինգ ՀՀ դրամ: 
2. Ոչ բնակելի նպատակային նշանակության շենքերում և (կամ) շինություններում, այդ թվում` 

հասարակական և արտադրական շենքերում և (կամ) շինություններում աղբահանության վճարը սահմանվում 

է՝ ըստ շինության ընդհանուր մակերեսի հետևյալ դրույքաչափերով. 
1) առևտրի (այդ թվում` շուկաների), հանրային սննդի և բնակչության սպասարկման այլ 

ծառայություններ իրականացվող շինությունների մասով մեկ քառակուսի մետր մակերեսի համար՝ հիսունից 
մինչև հարյուր ՀՀ դրամ, 

2) հյուրանոցների և հյուրանոցային տնտեսության ծառայություններ, ինչպես նաև այլ  գործունեություն 

իրականացնող հասարակական շինությունների մասով` մեկ քառակուսի մետր մակերեսի համար` քսանից 

մինչև հիսուն ՀՀ դրամ, 
3) արտադրական, արդյունաբերական և գրասենյակային նշանակության շինությունների մասով` մեկ 

քառակուսի մետր մակերեսի համար` հինգից մինչև տասնհինգ ՀՀ դրամ. 

4) կրթական, մշակութային, առողջապահական, սպորտային, գիտահետազոտական և նմանատիպ այլ 
հասարակական շինությունների մասով` մեկ քառակուսի մետր մակերեսի համարերեքից մինչև տասնհինգ 

դրամ: 

5) Շինություններում, որտեղ իրականացվում է մեկից ավելի առանձնացված  տնտեսական 

գործունեություն, աղբահանության վճարն ամբողջությամբ հաշվարկվում է տնտեսական գործունեության 

համար սահմանված առավել բարձր դրույքաչափով: 

3. Ոչ կենցաղային աղբի համար աղբահանության վճարը սահմանվում է` 

1) ըստ ծավալի՝ մեկ խորանարդ մետր աղբի համար՝  երեք հազար ՀՀ դրամ, կամ 

2) ըստ զանգվածի՝ մեկ տոննա աղբի համար՝ տասը հազար ՀՀ դրամ. 
4. Աղբահանության վճար սահմանելու համար կիրառվող մեթոդները և աղբահանության վճարի 

դրույքաչափերը յուրաքանչյուր համայնքի համար սահմանվում են համայնքի ավագանու կողմից օրենքով 

սահմանված կարգով` սույն հոդվածի 1-ից 3-րդ  մասերով սահմանված դրույքաչափերի սահմաններում: 

5. Աղբի տարբեր տեսակների համար կարող են սահմանվել սույն հոդվածի 1-ից 3-րդ մասերով 

սահմանված դրույքաչափեր՝ հաշվի առնելով աղբի գոյացման վայրի (անշարժ գույքի) նպատակային կամ 

գործառնական նշանակությունը: 
 

Հոդված 3. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող 

տասներորդ օրը: 
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Երկրորդ ընթերցում  

 
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  

ՕՐԵՆՔԸ 
 

«ԱՂԲԱՀԱՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՍԱՆԻՏԱՐԱԿԱՆ ՄԱՔՐՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 
ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 
 

Հոդված 1.   «Աղբահանության և սանիտարական մաքրման մասին» Հայաստանի Հանրապետության 

2011 թվականի հունիսի 23-ի ՀՕ-237-Ն օրենքի՝ (այսուհետ` Օրենք)  լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 

նոր 4.1 և 4.2 հոդվածներով. 

 
«Հոդված  4.1  ԱՂԲԱՀԱՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՍԱՆԻՏԱՐԱԿԱՆ ՄԱՔՐՄԱՆ ՈԼՈՐՏՈՒՄ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ 

ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԼԻԱԶՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 
 
1. Աղբահանության և սանիտարական մաքրման ոլորտում Հայաստանի Հանրապետության 

կառավարության իրավասություններն են` 

1) աղբահանության և սանիտարական մաքրման ոլորտում պետական քաղաքականության մշակումը և 
իրականացման համակարգումը. 

2) աղբահանության և սանիտարական մաքրման ոլորտում պետական կառավարման մարմինների 
գործունեության համակարգումը. 

3) աղբահանության ժամանակակից տեխնոլոգիաների, թափոնների հավաքման, տեսակավորման, 
տեղափոխման, պահպանման, անվտանգ հեռացման մեխանիզմների ներդրումը. 

4) օրենքով նախատեսված այլ լիազորություններ: 

 
Հոդված  4.2  ԱՂԲԱՀԱՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՍԱՆԻՏԱՐԱԿԱՆ ՄԱՔՐՄԱՆ ՈԼՈՐՏԻ ՊԵՏԱԿԱՆ 

ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԼԻԱԶՈՐՎԱԾ ՄԱՐՄՆԻ ԼԻԱԶՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 
1. Աղբահանության և սանիտարական մաքրման  ոլորտի պետական կառավարման լիազորված 

մարմնի իրավասություններն են` 

1) մասնակցությունը աղբահանության և սանիտարական մաքրման  ոլորտում պետական 

քաղաքականության ձևավորմանը. 

2) աղբահանության և սանիտարական մաքրման  ոլորտում տարածքային նշանակության 

նպատակային ծրագրերի կազմումը. 

3)  աղբահանության ծառայությունների բարելավմանն ուղղված ծրագրերի մշակումը և 

համակարգումը. 

4) աղբահանության և սանիտարական մաքրման  ոլորտը կարգավորող իրավական ակտերի 

նախագծերի մշակումը. 

5) չհսկվող և չարտոնագրված աղբավայրերի վերացման  (լիկվիդացման) աշխատանքների 

համակարգումը. 
6) կոշտ կենցաղային թափոնների գործածության ոլորտում միջազգային համագործակցության 

մասնակցությունը. 

7) օրենքով նախատեսված այլ լիազորություններ:»: 
 

Հոդված 2. Օրենքի 14-րդ հոդվածը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ. 

«Հոդված 14. Աղբահանության վճարի դրույքաչափը 
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1. Բնակելի նպատակային նշանակության շենքերում և (կամ) շինություններում կոշտ կենցաղային 

թափոնների համար աղբահանության վճարը սահմանվում է. 

1) ըստ հաշվառված անձանց քանակի՝ համայնքում անձնագրային հաշվառման կանոններով ըստ 
հասցեի հաշվառում ունեցող և (կամ) բնակվող յուրաքանչյուր բնակչի համար՝ ամսական հիսունից մինչև 
չորս հարյուր ՀՀ դրամ, կամ 

2) ըստ բնակելի շինության կամ բնակարանի ընդհանուր մակերեսի՝ մեկ քառակուսի մետր մակերեսի 

համար` հինգից մինչև քսանհինգ ՀՀ դրամ: 
2. Ոչ բնակելի նպատակային նշանակության շենքերում և (կամ) շինություններում, այդ թվում` 

հասարակական և արտադրական շենքերում և (կամ) շինություններում աղբահանության վճարը սահմանվում 

է՝ ըստ շինության ընդհանուր մակերեսի հետևյալ դրույքաչափերով. 
1) առևտրի (այդ թվում` շուկաների), հանրային սննդի և բնակչության սպասարկման այլ 

ծառայություններ իրականացվող շինությունների մասով մեկ քառակուսի մետր մակերեսի համար՝ հիսունից 
մինչև հարյուր ՀՀ դրամ, 

2) հյուրանոցների և հյուրանոցային տնտեսության ծառայություններ, ինչպես նաև այլ  գործունեություն 

իրականացնող հասարակական շինությունների մասով` մեկ քառակուսի մետր մակերեսի համար` քսանից 

մինչև հիսուն ՀՀ դրամ, 
3) արտադրական, արդյունաբերական և գրասենյակային նշանակության շինությունների մասով` մեկ 

քառակուսի մետր մակերեսի համար` հինգից մինչև տասնհինգ ՀՀ դրամ. 

4) կրթական, մշակութային, առողջապահական, սպորտային, գիտահետազոտական և նմանատիպ այլ 
հասարակական շինությունների մասով` մեկ քառակուսի մետր մակերեսի համարերեքից մինչև տասնհինգ 

դրամ: 

5) Շինություններում, որտեղ իրականացվում է մեկից ավելի առանձնացված  տնտեսական 

գործունեություն, աղբահանության վճարն ամբողջությամբ հաշվարկվում է տնտեսական գործունեության 

համար սահմանված առավել բարձր դրույքաչափով: 

3. Ոչ կենցաղային աղբի համար աղբահանության վճարը սահմանվում է` 

1) ըստ ծավալի՝ մեկ խորանարդ մետր աղբի համար՝  երեք հազար ՀՀ դրամ, կամ 

2) ըստ զանգվածի՝ մեկ տոննա աղբի համար՝ տասը հազար ՀՀ դրամ. 
4. Աղբահանության վճար սահմանելու համար կիրառվող մեթոդները և աղբահանության վճարի 

դրույքաչափերը յուրաքանչյուր համայնքի համար սահմանվում են համայնքի ավագանու կողմից օրենքով 

սահմանված կարգով` սույն հոդվածի 1-ից 3-րդ  մասերով սահմանված դրույքաչափերի սահմաններում: 

5. Աղբի տարբեր տեսակների համար կարող են սահմանվել սույն հոդվածի 1-ից 3-րդ մասերով 

սահմանված դրույքաչափեր՝ հաշվի առնելով աղբի գոյացման վայրի (անշարժ գույքի) նպատակային կամ 

գործառնական նշանակությունը: 
 

Հոդված 3. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող 

տասներորդ օրը: 
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ԱՄՓՈՓԱԹԵՐԹ 
ՀՀ Ազգային ժողովի 2018 թվականի մարտի 21-ի նիստում առաջին ընթերցմամբ ընդունված «Թափոնների մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքում փոփոխություն և լրացումներ կատարելու մասին», «Աղբահանության և սանիտարական մաքրման մասին» 
Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն և լրացումներ կատարելու մասին» և «Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ 

Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության 
օրենքների նախագծերի փաթեթի (Կ-248-31.01.2018,19.03.2018-ՏՏԳԲ) վերաբերյալ  ներկայացված առաջարկությունների 

 
Առաջարկության 

(փոփոխության, 

լրացման) հեղինակը 

Հոդվածը, կետը, որին  

վերաբերում է 

առաջարկությունը 

Առաջարկություն (փոփոխություն, լրացում) Առաջարկության 

վերաբերյալ հեղինակի 

(հիմնական զեկուցողի) 
եզրակացությունը 

Առաջարկութ

յունը 

ընդունելու 
կամ 

մերժելու 

վերաբերյալ 

հանձնաժողո

վի որոշումը 

ՀՀ կառավարություն 1. «Թափոնների մասին» 

Հայաստանի 

Հանրապետության 

օրենքում փոփոխություն 
և լրացումներ 

կատարելու մասին» 

Հայաստանի 

Հանրապետության 

օրենքի նախագիծ 

1) նախագծի 

վերնագիր 

 

 

2) նախագծի 1-ին 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

1.Նախագծի վերնագրից հանել 

«ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ» բառը` համաձայն 
«Իրավական ակտերի մասին» ՀՀ օրենքի 40-րդ 

հոդվածի  1-ին մասի պահանջների 

 

2.Նախագծի 1-ին հոդվածի համարակալումը 

համապատասխանեցնել ՀՀ կառավարության 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Ընդունվել է, նախագծում 

կատարվել է 

համապատասխան 

փոփոխություն: 

 

 

Ընդունվել է, նախագծում 

 



 

 6 

հոդված 2012 թվականի ապրիլի 5-ի «Իրավական 

ակտերի նախագծերի մշակման մեթոդական 

ցուցումներին հավանություն տալու և 

Հայաստանի Հանրապետության 

կառավարության 2010 թվականի հոկտեմբերի 

28-ի N 42 արձանագրային որոշումն ուժը 

կորցրած ճանաչելու մասին» N 13 

արձանագրային որոշման 281-րդ կետի 
պահանջներին 

կատարվել է 

համապատասխան 

փոփոխություն: 

ՀՀ կառավարություն 2. «Աղբահանության և 

սանիտարական 

մաքրման մասին» 

Հայաստանի 

Հանրապետության 

օրենքում փոփոխություն 

և լրացումներ 
կատարելու մասին» 

Հայաստանի 

Հանրապետության 

օրենքի նախագծի 2-րդ 

հոդված  

Նախագծի 2-րդ հոդվածով ներկայացված 

օրենքի 14-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 5-րդ 

ենթակետի համաձայն` շինություններում, որտեղ 

իրականացվում  է մեկից ավելի առանձնացված 

տնտեսական գործունեություն, աղբահանության 

վճարն ամբողջությամբ հաշվարկվում է առավել 

բարձր դրույքաչափով: «Առավել բարձր 
դրույքաչափ» ձևակերպումը հստակեցնելու 

նպատակով առաջարկում ենք «առավել բարձր 

դրույքաչափով» բառերը փոխարինել 

«տնտեսական գործունեության համար 

սահմանված առավել բարձր դրույքաչափով» 

բառերով 

 

Ընդունվել է, նախագծում 

կատարվել է 

համապատասխան 

փոփոխություն: 

 

ՀՀ կառավարություն 3. «Վարչական 

իրավախախտումների 
վերաբերյալ 

Հայաստանի 

Հանրապետության 

օրենսգրքում 

Նախագծի 1-ին հոդվածով նոր 

խմբագրությամբ շարադրվող 43.1-րդ հոդվածի. 
ա) համարակալումը ուղղել ` 1-ին մասի 1-ին 

կետը սահմանելով մասի տեսքով, 

բ) 2-րդ մասում «ու» շաղկապը փոխարինել 

«կամ» շաղկապով` ելնելով այն հանգամանքից, 

Ընդունվել է, նախագծում 

կատարվել է 

համապատասխան 

փոփոխություն: 
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փոփոխություններ և 

լրացումներ կատարելու 

մասին» ՀՀ օրենքի 

նախագծի  

1) 1-ին հոդված 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

որ առաջարկվող ձևակերպմամբ զանցակազմը 

առկա կլինի փոխաբեռնման կայաններում ու 

աղբավայրերում արարքը միաժամանակ 

կատարելու դեպքում, 

գ) 1-ին կետում «ֆիզիկական անձի» բառերից 

հետո լրացնել «նկատմամբ» բառը, 

դ) 3-րդ կետը «նվազագույն աշխատավարձի 

երեսնապատիկից հիսնապատիկի չափով» 
բառերից առաջ լրացնել «ֆիզիկական անձի 

նկատմամբ» բառերով, 

ե) 9-րդ մասից հանել «իսկ նշված վարչական 

իրավախախտումը կրկին անգամ կատարելը 

առաջացնում է տուգանքի նշանակում տվյալ 

արարքի համար սույն հոդվածով նախատեսված 

տուգանքների չափերի քառապատիկի չափով» 

բառերը, 
զ) 10-րդ մասում վերանայել կատարված 

հղումները, քանի որ նույն հոդվածի 2-րդ մասում 

առկա չեն 13-րդ և 15-րդ մասեր, 

է) նախագծի 1-ին հոդվածով 

միասնականացվում են առանձին տեսակի 

տրանսպորտային միջոցներից 

(տրանսպորտային միջոց, գնացք) աղբ կամ այլ 
առարկաներ նետելու զանցակազմերը:  

Նախագծի 6-րդ հոդվածով հիշյալ 

իրավախախտման համար վարույթ հարուցելու և 

իրականացնելու իրավասությունը 

վերապահվում է ոստիկանությանը: Մինչդեռ, 

Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ 

 

 

 

 

Ընդունվել է, նախագծում 

կատարվել է 
համապատասխան 

փոփոխություն: 
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2) 3-րդ հոդված 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) 5-րդ և 6-րդ 

հոդվածներ 

 

 

 

 
 

 

 

օրենսգրքի 116-րդ հոդվածի 3-րդ մասով 

սահմանված իրավախախտումը 

ոստիկանությանը վերապահված չէ: 

Առաջարկում ենք խմբագրել հոդվածը՝ 

վերոհիշյալ անհամապատասխանությունը 

վերացնելու նպատակով: 

Նախագծի 1-ին հոդվածով նոր 

խմբագրությամբ շարադրվող 43.1-րդ հոդվածը 
լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 4-րդ 

մասով. «Սույն հոդվածի 3-րդ մասով 

նախատեսված վարչական 

իրավախախտումները ջրային համակարգերում, 

այդ թվում ոռոգման ջրանցքներում, ինչպես նաև 

սանիտարական պահպանման գոտիներում 

կատարելը առաջացնում է տուգանքի 

նշանակում` տվյալ արարքի համար սույն 
հոդվածով նախատեսված տուգանքների 

չափերի կրկնապատիկի չափով: 

Նախագծի 3-րդ հոդվածում գնացքների 

վագոնների պատուհաններից կամ դռներից աղբ 

կամ այլ առարկաներ դուրս նետելու 

զանցակազմից հանել «աղբ կամ այլ» բառերը, 

քանի որ Վարչական իրավախախտումների 
վերաբերյալ օրենսգրքի 43.1-րդ և 116-րդ 

հոդվածներով նախատեսված զանցակազմերը 

կարող են խնդրահարույց լինել պրակտիկ 

կիրառման տեսանկյունից: Մասնավորապես, 

գնացքի վագոնի պատուհանից որևէ առարկա 

նետելու պարագայում վարչական մարմնի վրա 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Ընդունվել է, նախագծում 

կատարվել է 
համապատասխան 

փոփոխություն: 
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ապացուցողական բեռ է դրվելու` արդյոք 

նետվածը պարզապես «առարկա» է, թե «աղբ», 

որպեսզի ըստ դրա լուծվի իրավախախտում 

կատարած անձի պատասխանատվության 

հարցը, հատկապես այն դեպքում, երբ երկու 

հոդվածներով սահմանված արարքների համար 

նախատեսված տուգանքի չափը էապես 

տարբերվում է (հինգ հազար և քսանհինգ 
հազար դրամ): Այս կապակցության, 

առաջարկում ենք խմբագրել հոդվածը: 

Նախագծի 5-րդ և 6-րդ հոդվածների 

համարակալումը համապատասխանեցնել ՀՀ 

կառավարության 2012 թվականի ապրիլի 5-ի 

«Իրավական ակտերի նախագծերի մշակման 

մեթոդական ցուցումներին հավանություն տալու 

և Հայաստանի Հանրապետության 
կառավարության 2010 թվականի հոկտեմբերի 

28-ի N 42 արձանագրային որոշումն ուժը 

կորցրած ճանաչելու մասին» N 13 

արձանագրային որոշման 281-րդ կետի 

պահանջներին 

 

ՀՀ Ազգային Ժողովի 

«Ծառուկյան» 
խմբակցություն 

4. «Վարչական 

իրավախախտումների 
վերաբերյալ 

Հայաստանի 

Հանրապետության 

օրենսգրքում 

փոփոխություններ և 

Նախագծի 1-ին հոդվածով նոր 

խմբագրությամբ շարադրվող 43.1-րդ հոդվածի. 
ա) 10-րդ մասում «24 ժամվա» բառերը 

փոխարինել «երեք աշխատանքային օրվա» 

բառերով  

 

 

ա) Առաջարկությունն 

իրացվել է: 
Նախագծում (նոր 

խմբագրությամբ 12-րդ 

մասում)  «24 ժամվա» 

բառերը փոխարինվել են 

«մեկ աշխատանքային 
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լրացումներ կատարելու 

մասին» ՀՀ օրենքի 

նախագծի 1-ին հոդված 

 

 

բ) հոդվածում հստակեցնել 

«համապատասխան ապացույց» 

արտահայտությունը  

օրվա» բառերով: 

 

բ) Նախագծում 

«համապատասխան 

ապացույց» բառերից 

հետո լրացվել են 

(լուսանկար, տեսաերիզ 

համատեղ այցելություն 
համապատասխան վայր) 

բառերը: 

5.  «Աղբահանության և 

սանիտարական 

մաքրման մասին» 

Հայաստանի 

Հանրապետության 

օրենքում փոփոխություն 
և լրացումներ 

կատարելու մասին» 

Հայաստանի 

Հանրապետության 

օրենքի նախագծի 14-րդ 

հոդված 

Նախագծի 14-րդ հոդվածի 1-ին մասը 

շարադրել նոր խմբագրությամբ. «1. Բնակելի 

նպատակային նշանակության շենքերում և 

շինություններում կոշտ կենցաղային թափոնների 

համար աղբահանության վճարը սահմանվում է 

համայնքում անձնագրային հաշվառման 
կանոններով ըստ հասցեի հաշվառում ունեցող և 

բնակվող յուրաքանչյուր բնակչի համար՝ 

ամսական հիսունից մինչև չորս հարյուր ՀՀ 

դրամ:»: 

Չի ընդունվել:  

Նախագծով 

առաջարկվում է 

աղբահանության 

վարձավճարների 

գանձման համար որպես 
այլընտրանք 

հնարավորություն տալ 

կիրառելու նաև  ըստ 

բնակելի շինության կամ 

բնակարանի ընդհանուր 

մակերեսի, քանի որ 

հնարավոր են դեպքեր, 

երբ ավելի 
նպատակահարմար է 

կիրառել բնակ.մակերեսով 

հաշվարկները: Դրա հետ 

մեկտեղ, օրենքով 

առաջարկվում են 
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տարբերակներ, որոնց 

կիրառումը ենթադրվում է 

երկկողմանի 

համաձայնության վրա: 

6.  ‹‹Թափոնների 

մասին›› ՀՀ օրենքի 4-րդ 

հոդվածի 1-ին մասի 4-րդ 

պարբերությունից հանել 

‹‹գոյացման 
կանխարգելման, 

դրանց›› բառերը 

 Օրենքի 4-րդ հոդվածի 1-ին մասի 4-րդ 

պարբերությունից հանել ‹‹գոյացման 

կանխարգելման, դրանց›› բառերը 

Չի ընդունվել:  

Հաշվի առնելով, որ 

օրենքի 4-րդ հոդվածով  

ամրագրվում են 

սահմանումները, ապա 
«թափոնների 

գործածություն» 

սահմանման մեջ 

ներառված են այն 

բոլոր գործողությունները, 

որոնք ուղղված են  

ընդհանրապես 

թափոնների հետ 

գործածությանը, այդ թվում 
թափոնների գոյացման 

կանխարգելմանը, դրանց 

հավաքմանը, 

փոխադրմանը և այլն: 

 

 
 
 


