
 

Նախագիծ 

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ  

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ 

«    »  «            »  2016 թվականի N     -Ն 

  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀՈՂԱՅԻՆ ՖՈՆԴԻ` ԸՍՏ ՆՊԱՏԱԿԱՅԻՆ 

ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ (ԿԱՏԵԳՈՐԻԱՆԵՐԻ) ՀՈՂԵՐԻ 2016 ԹՎԱԿԱՆԻ ԿԱԴԱՍՏՐԱՅԻՆ 

ԳՆԵՐԸ (ԱՐԺԵՔՆԵՐԸ) ԵՎ ԿԱԴԱՍՏՐԱՅԻՆ ԶՈՒՏ ԵԿԱՄՏԻ ՉԱՓԵՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ 

ՄԱՍԻՆ 

  

Հայաստանի Հանրապետության հողային օրենսգրքի 66-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 

երկրորդ պարբերությանը և «Հողի հարկի մասին» Հայաստանի Հանրապետության 

օրենքի 2-րդ հոդվածի պահանջներին համապատասխան` Հայաստանի 

Հանրապետության կառավարությունը որոշում է. 

1.Հայաստանի Հանրապետության հողային ֆոնդի՝ ըստ նպատակային նշանակության 

(կատեգորիաների) հողերի 2016 թվականի կադաստրային գները (արժեքները) և 

կադաստրային զուտ եկամտի չափերը սահմանել Հայաստանի Հանրապետության 

կառավարության 2007 թվականի ապրիլի 19-ի «Գյուղատնտեսական նշանակության և 

բնակավայրերի հողերի կադաստրային արժեքների (գների) ու կադաստրային զուտ 

եկամտի 2007 թվականի չափերը սահմանելու մասին» N 607-Ն որոշմամբ սահմանված 

չափերով: 

2.Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող 

տասներորդ օրը: 

  

 

 

 
 
 
 
 



 
 

 

ՀԻՄՆԱՎՈՐՈՒՄ 

 

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀՈՂԱՅԻՆ ՖՈՆԴԻ` ԸՍՏ ՆՊԱՏԱԿԱՅԻՆ 

ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ (ԿԱՏԵԳՈՐԻԱՆԵՐԻ) ՀՈՂԵՐԻ 2016 ԹՎԱԿԱՆԻ ԿԱԴԱՍՏՐԱՅԻՆ 

ԳՆԵՐԸ (ԱՐԺԵՔՆԵՐԸ) ԵՎ ԿԱԴԱՍՏՐԱՅԻՆ ԶՈՒՏ ԵԿԱՄՏԻ ՉԱՓԵՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ 

ՄԱՍԻՆ» ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՄԱՆ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏՈՒԹՅԱՆ 

ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ 

 

1. Ընթացիկ իրավիճակը և իրավական ակտի ընդունման անհրաժեշտությունը 

Իրավական ակտի ընդունումը պայմանավորված է հողի հարկի 2016 թվականի 

հարկման բազայի ձևավորման, ինչպես նաև ՀՀ հողային օրենսգրքի 66-հոդվածի 2-րդ 

մասի 2-րդ պարբերության և «Հողի հարկի մասին» ՀՀ օրենքի 2-րդ հոդվածի 

պահանջների կատարման անհրաժեշտությամբ: 

 

2. Առաջարկվող կարգավորման բնույթը 

 Կարգավորման բնույթը հանդիսանում է «Հողի հարկի մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով հողի հարկի հարկման բազայի 

որոշման նպատակով ֆիզիկական անձանց և կազմակերպություններին պատկանող 

հողերի կադաստրային գնահատման աշխատանքների արդյունքում ձևավորված հարկվող 

օբյեկտ հանդիսացող հողամասերի հարկման բազաների (կադաստրային գների) 

պահպանումը և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2007 թվականի 

ապրիլի 19-ի «Հողի սեփականատերերի և պետական սեփականություն հանդիսացող 

հողի անհատույց (մշտական) օգտագործողների հողերի վերաբերյալ տեղեկությունները 

ներկայացնելու կարգը հաստատելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 

2000 թվականի հոկտեմբերի 10-ի N 629 որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» N 

465-Ն որոշմամբ հաստատված կարգի 5-րդ կետի 2-րդ և 3-րդ ենթակետերի 

պահանջների համաձայն հողի հարկ վճարողներին uեփականության կամ անհատույց 

(մշտական) oգտագործման իրավունքով պատկանող հողամասերի հաշվառման ու 

գնահատման տվյալների ամփոփ ցուցակների ձևավորումը: 

 

3. Ակնկալվող արդյունքը 

 �������� ���	 
�������� �ձևավորվի Հայաստանի Հանրապետության 

համայնքների վարչական սահմաններում գտնվող հողերի հարկի 2016թ. հարկման 



 
 

 

բազաները, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2007 թվականի ապրիլի 

19-ի «Հողի սեփականատերերի և պետական սեփականություն հանդիսացող հողի 

անհատույց (մշտական) օգտագործողների հողերի վերաբերյալ տեղեկությունները 

ներկայացնելու կարգը հաստատելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 

2000 թվականի հոկտեմբերի 10-ի N 629 որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» N 

465-Ն որոշմամբ հաստատված կարգի 5-րդ կետի 2-րդ և 3-րդ ենթակետերի համաձայն 

հողի հարկ վճարողներին uեփականության կամ անհատույց (մշտական) oգտագործման 

իրավունքով պատկանող հողամասերի հաշվառման ու գնահատման տվյալների ամփոփ 

ցուցակները, որը հնարավորություն կտա հաշվարկել և գանձել 2016թ. հողի հարկը՝ 

համայնքային բյուջեներ ներգրավելու համար:  

 

 



 
 

 

ՏԵՂԵԿԱՆՔ 

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀՈՂԱՅԻՆ ՖՈՆԴԻ` ԸՍՏ ՆՊԱՏԱԿԱՅԻՆ 

ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ (ԿԱՏԵԳՈՐԻԱՆԵՐԻ) ՀՈՂԵՐԻ 2016 ԹՎԱԿԱՆԻ ԿԱԴԱՍՏՐԱՅԻՆ 

ԳՆԵՐԸ (ԱՐԺԵՔՆԵՐԸ) ԵՎ ԿԱԴԱՍՏՐԱՅԻՆ ԶՈՒՏ ԵԿԱՄՏԻ ՉԱՓԵՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ 

ՄԱՍԻՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՄԱՆ 

ՆԱԽԱԳԾԻ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԿԱՊԱԿՑՈՒԹՅԱՄԲ ԱՅԼ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԱԿՏԵՐՈՒՄ 

ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏՈՒԹՅԱՆ 

ԲԱՑԱԿԱՅՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ 

 

 

«Հայաստանի Հանրապետության հողային ֆոնդի` ըստ նպատակային 

նշանակության (կատեգորիաների) հողերի 2016 թվականի կադաստրային գները 

(արժեքները) և կադաստրային զուտ եկամտի չափերը հաստատելու մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության կառավարության որոշման նախագծի ընդունումն այլ իրավական 

ակտերում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու անհրաժեշտություն չի 

առաջացնում: 

 

                                                       

ՏԵՂԵԿԱՆՔ 

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀՈՂԱՅԻՆ ՖՈՆԴԻ` ԸՍՏ ՆՊԱՏԱԿԱՅԻՆ 

ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ (ԿԱՏԵԳՈՐԻԱՆԵՐԻ) ՀՈՂԵՐԻ 2016 ԹՎԱԿԱՆԻ ԿԱԴԱՍՏՐԱՅԻՆ 

ԳՆԵՐԸ (ԱՐԺԵՔՆԵՐԸ) ԵՎ ԿԱԴԱՍՏՐԱՅԻՆ ԶՈՒՏ ԵԿԱՄՏԻ ՉԱՓԵՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ 

ՄԱՍԻՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՄԱՆ 

ՆԱԽԱԳԾԻ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԿԱՊԱԿՑՈՒԹՅԱՄԲ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵՈՒՄ ԾԱԽՍԵՐԻ ԵՎ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ ԷԱԿԱՆ 

ԱՎԵԼԱՑՄԱՆ ԿԱՄ ՆՎԱԶԵՑՄԱՆ ԲԱՑԱԿԱՅՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ 

 

 

«Հայաստանի Հանրապետության հողային ֆոնդի` ըստ նպատակային 

նշանակության (կատեգորիաների) հողերի 2016 թվականի կադաստրային գները 

(արժեքները) և կադաստրային զուտ եկամտի չափերը հաստատելու մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության կառավարության որոշման նախագծի ընդունումը Հայաստանի 

Հանրապետության պետական և համայնքային բյուջեում ծախսերի և եկամուտների 

ավելացում կամ նվազեցում չի առաջացնում: 

 


