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ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏؤԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ 
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ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏؤԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ 
 ՎԵՑԵՐՈՐԴ ԳؤՄԱՐՄԱՆ ԵՐԿՐՈՐԴ ՆՍՏԱՇՐՋԱՆԻ 

 ՕՐԱԿԱՐԳؤՄ ԼՐԱՑؤՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼؤ ՄԱՍԻՆ
 

        Հայաստանի Հանրապետٳթյան Ազգային ժողովը ՈՐՈՇؤՄ Է.
 

        1. «Ազգային ժողովի կանոնակարգ» Հայաստանի Հանրապետٳթյան սահմանադրական օրենքի 38-րդ

հոդվածի 5-րդ մասի 1-ին կետի համաձայն՝ Հայաստանի Հանրապետٳթյան Ազգային ժողովի վեցերորդ գٳմարման

երկրորդ նստաշրջանի օրակարգٳմ լրացٳցիչ ընդգրկել պարտադիր քննարկման ենթակա հետևյալ հարցերը.

Հարցի անվանٳմը Կոդը և հեղինակները

1. Հայաստանի Հանրապետٳթյան վերահսկիչ պալատի 2018

թվականի գործٳնեٳթյան տարեկան ծրագիրը հաստատելٳ

մասին
 

170-31.10.2017-ՖՎ-012/0
 

2. «Հայաստանի Հանրապետٳթյան կառավարٳթյան և

Ռٳսաստանի Դաշնٳթյան կառավարٳթյան միջև՝ Հայաստանի
Հանրապետٳթյան կառավարٳթյանը պետական արտահանման

վարկ տրամադրելٳ մասին» համաձայնագիրը վավերացնելٳ

մասին
 

Կ-185-16.11.2017-ՊԱ-011/0
 Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն

3. ա) Ընտանիքٳմ բռնٳթյան կանխարգելման, ընտանիքٳմ

բռնٳթյան ենթարկված անձանց պաշտպանٳթյան և

ընտանիքٳմ համերաշխٳթյան վերականգնման մասին
 

Կ-186-16.11.2017,05.12.2017-ՊԻՄԻ-011/0
 Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն

բ) Հայաստանի Հանրապետٳթյան քրեական օրենսգրքٳմ

լրացٳմ կատարելٳ մասին
 

Կ-1861-16.11.2017-ՊԻՄԻ-011/0
 Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն

գ) Հայաստանի Հանրապետٳթյան վարչական դատավարٳթյան

օրենսգրքٳմ լրացٳմներ կատարելٳ մասին
 

Կ-1862-16.11.2017-ՊԻՄԻ-011/0
 Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն

դ) Հայաստանի Հանրապետٳթյան քաղաքացիական

դատավարٳթյան օրենսգրքٳմ լրացٳմ կատարելٳ մասին
 

Կ-1863-16.11.2017,05.12.2017-ՊԻՄԻ-011/0
 Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն

ե) Վարչական իրավախախտٳմների վերաբերյալ Հայաստանի
Հանրապետٳթյան օրենսգրքٳմ լրացٳմներ կատարելٳ մասին

 

Կ-1864-16.11.2017-ՊԻՄԻ-011/0
 Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն

զ) Հայաստանի Հանրապետٳթյան քրեական դատավարٳթյան

օրենսգրքٳմ լրացٳմ կատարելٳ մասին
 

Կ-1865-16.11.2017-ՊԻՄԻ-011/0
 Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն

է) «Սոցիալական աջակցٳթյան մասին» Հայաստանի
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Հանրապետٳթյան օրենքٳմ փոփոխٳթյٳններ կատարելٳ

մասին
 

Կ-1866-16.11.2017-ՊԻՄԻ-011/0
 Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն

ը) «Փաստաբանٳթյան մասին» Հայաստանի Հանրապետٳթյան

օրենքٳմ լրացٳմ կատարելٳ մասին
 

Կ-1867-16.11.2017-ՊԻՄԻ-011/0
 Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն

        2. «Ազգային ժողովի կանոնակարգ» Հայաստանի Հանրապետٳթյան սահմանադրական օրենքի 38-րդ

հոդվածի 5-րդ մասի 2-րդ կետի համաձայն՝ Հայաստանի Հանրապետٳթյան Ազգային ժողովի վեցերորդ գٳմարման

երկրորդ նստաշրջանի օրակարգٳմ լրացٳցիչ ընդգրկել գլախադասային հանձնաժողովի կողմից դրական

եզրակացٳթյٳն ստացած հետևյալ հարցերը

Հարցի անվանٳմը Կոդը և հեղինակները

1. ա) Հանրագրերի մասին
 

Կ-105-31.07.2017,04.12.2017-ՊԻՄԻ-011/0
 Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն

բ) «Տեղական ինքնակառավարման մասին» Հայաստանի
Հանրապետٳթյան օրենքٳմ փոփոխٳթյٳններ կատարելٳ

մասին
 

Կ-1051-31.07.2017-ՊԻՄԻ-011/0
 Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն

գ) «Երևան քաղաքٳմ տեղական ինքնակառավարման մասին»

Հայաստանի Հանրապետٳթյան օրենքٳմ փոփոխٳթյٳններ

կատարելٳ մասին
 

Կ-1052-31.07.2017-ՊԻՄԻ-011/0
 Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն

դ) «Դիվանագիտական ծառայٳթյան մասին» Հայաստանի
Հանրապետٳթյան օրենքٳմ փոփոխٳթյٳն կատարելٳ մասին

 

Կ-1053-31.07.2017-ՊԻՄԻ-011/0
 Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն

ե) «Հյٳպատոսական ծառայٳթյան մասին» Հայաստանի
Հանրապետٳթյան օրենքٳմ լրացٳմ կատարելٳ մասին

 

Կ-1054-31.07.2017-ՊԻՄԻ-011/0
 Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն

զ) «Հանրային ծառայٳթյան մասին» Հայաստանի
Հանրապետٳթյան օրենքٳմ փոփոխٳթյٳն կատարելٳ մասին

 

Կ-1055-31.07.2017-ՊԻՄԻ-011/0
 Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն

է) «Վարչարարٳթյան հիմٳնքների և վարչական վարٳյթի

մասին» Հայաստանի Հանրապետٳթյան օրենքٳմ փոփոխٳթյٳն

կատարելٳ մասին
 

Կ-1056-31.07.2017-ՊԻՄԻ-011/0
 Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն

ը) «Ազգային ժողովի կանոնակարգ» Հայաստանի
Հանրապետٳթյան սահմանադրական օրենքٳմ լրացٳմներ

կատարելٳ մասին
 

Կ-1057-31.07.2017,04.12.2017-ՊԻՄԻ-011/0
 Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն

2. Հայաստանի Հանրապետٳթյան հարկային օրենսգրքٳմ

փոփոխٳթյٳն կատարելٳ մասին
 

Պ-121-30.08.2017,21.11.2017-ՏՀ-011/0
 Հեղինակներ` Միքայել Մելքٳմյան, Նաիրա

Զոհրաբյան, Վահե Էնֆիաջյան, Հրանտ
Մադաթյան, Գեւորգ Պետրոսյան, Վարդան
Բոստանջյան, Շաքե Իսայան

3. ա) «Էներգետիկայի մասին» Հայաստանի Հանրապետٳթյան

օրենքٳմ փոփոխٳթյٳններ և լրացٳմներ կատարելٳ մասին
 

Կ-135-27.09.2017-ՏՀ-011/0
 Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն
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բ) «Լիցենզավորման մասին» Հայաստանի Հանրապետٳթյան

օրենքٳմ փոփոխٳթյٳններ կատարելٳ մասին
 

Կ-1351-27.09.2017-ՏՀ-011/0
 Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն

գ) «Պետական տٳրքի մասին» Հայաստանի Հանրապետٳթյան

օրենքٳմ փոփոխٳթյٳններ կատարելٳ մասին
 

Կ-1352-27.09.2017-ՏՀ-011/0
 Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն

4. «Պետական և ծառայողական գաղտնիքի մասին» Հայաստանի
Հանրապետٳթյան օրենքٳմ փոփոխٳթյٳն կատարելٳ մասին

 

Կ-139-03.10.2017,01.12.2017-ՊԻՄԻ-011/0
 Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն

5. Հայաստանի Հանրապետٳթյան հարկային օրենսգրքٳմ

փոփոխٳթյٳններ կատարելٳ մասին
 

Կ-144-04.10.2017-ՏՀ-011/0
 Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն

6. «Քաղաքացիական ծառայٳթյան մասին» Հայաստանի
Հանրապետٳթյան օրենքٳմ փոփոխٳթյٳն և լրացٳմներ

կատարելٳ մասին
 

Կ-146-04.10.2017-ՊԻՄԻ-011/0
 Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն

7. Հայաստանի Հանրապետٳթյան քրեական դատավարٳթյան

օրենսգրքٳմ լրացٳմ կատարելٳ մասին
 

Պ-147-05.10.2017,04.12.2017-ՊԻՄԻ-011/0
 Հեղինակներ` Գալٳստ Սահակյան, Շٳշան

Սարդարյան, Ռաֆիկ Գրիգորյան, Ռٳստամ

Մախմٳդյան, Հակոբ Բեգլարյան

8. «Շարժական գٳյքի նկատմամբ ապահովված իրավٳնքների

գրանցման մասին» Հայաստանի Հանրապետٳթյան օրենքٳմ

փոփոխٳթյٳն կատարելٳ մասին
 

Կ-148-05.10.2017,05.12.2017-ՊԻՄԻ-011/0
 Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն

9. ա) «Դատական ակտերի հարկադիր կատարման մասին»

Հայաստանի Հանրապետٳթյան օրենքٳմ փոփոխٳթյٳններ և

լրացٳմներ կատարելٳ մասին
 

Կ-153-10.10.2017,01.12.2017-ՊԻՄԻ-011/0
 Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն

բ) «Հրապարակային սակարկٳթյٳնների մասին» Հայաստանի
Հանրապետٳթյան օրենքٳմ փոփոխٳթյٳններ և լրացٳմներ

կատարելٳ մասին
 

Կ-1531-10.10.2017-ՊԻՄԻ-011/0
 Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն

գ) Հայաստանի Հանրապետٳթյան քաղաքացիական

դատավարٳթյան օրենսգրքٳմ փոփոխٳթյٳններ կատարելٳ

մասին
 

Կ-1532-10.10.2017-ՊԻՄԻ-011/0
 Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն

դ) Հայաստանի Հանրապետٳթյան վարչական դատավարٳթյան

օրենսգրքٳմ փոփոխٳթյٳն ٳ լրացٳմ կատարելٳ մասին
 

Կ-1533-10.10.2017-ՊԻՄԻ-011/0
 Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն

10. ա) Հաշվեքննիչ պալատի մասին 
 

Պ-154-16.10.2017,24.11.2017-ՖՎ-011/0
 Հեղինակներ` Գալٳստ Սահակյան, Գագիկ

Մինասյան, Սամվել Նիկոյան

բ) «Աٳդիտորական գործٳնեٳթյան մասին» Հայաստանի
Հանրապետٳթյան օրենքٳմ լրացٳմ կատարելٳ մասին

 

Պ-1541-16.10.2017,24.11.2017-ՖՎ-011/0
 Հեղինակներ` Գալٳստ Սահակյան, Գագիկ

Մինասյան, Սամվել Նիկոյան

գ) «Հայաստանի Հանրապետٳթյան բյٳջետային համակարգի

մասին» Հայաստանի Հանրապետٳթյան օրենքٳմ փոփոխٳթյٳն

կատարելٳ մասին
 

Պ-1542-16.10.2017,24.11.2017-ՖՎ-011/0
 Հեղինակներ` Գալٳստ Սահակյան, Գագիկ

Մինասյան, Սամվել Նիկոյան
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դ) «Գանձապետական համակարգի մասին» Հայաստանի
Հանրապետٳթյան օրենքٳմ փոփոխٳթյٳն կատարելٳ մասին

 

Պ-1543-16.10.2017,24.11.2017-ՖՎ-011/0
 Հեղինակներ` Գալٳստ Սահակյան, Գագիկ

Մելիքյան, Սամվել Նիկոյան

ե) «Հայաստանի Հանրապետٳթյան կենտրոնական բանկի

մասին» Հայաստանի Հանրապետٳթյան օրենքٳմ

փոփոխٳթյٳններ կատարելٳ մասին
 

Պ-1544-16.10.2017,24.11.2017-ՖՎ-011/0
 Հեղինակներ` Գալٳստ Սահակյան, Գագիկ

Մինասյան, Սամվել Նիկոյան

զ) «Հայաստանի Հանրապետٳթյٳնٳմ ստٳգٳմների

կազմակերպման և անցկացման մասին» Հայաստանի
Հանրապետٳթյան օրենքٳմ փոփոխٳթյٳն կատարելٳ մասին

 

Պ-1545-16.10.2017,24.11.2017-ՖՎ-011/0
 Հեղինակներ` Գալٳստ Սահակյան, Գագիկ

Մինասյան, Սամվել Նիկոյան

է) «Պետական պաշտոններ զբաղեցնող անձանց

վարձատրٳթյան մասին» Հայաստանի Հանրապետٳթյան

օրենքٳմ փոփոխٳթյٳններ կատարելٳ մասինե,
 

Պ-1546-16.10.2017,24.11.2017-ՖՎ-011/0
 Հեղինակներ` Գալٳստ Սահակյան, Գագիկ

Մինասյան, Սամվել Նիկոյան

ը) «Պետական և ծառայողական գաղտնիքի մասին» Հայաստանի
Հանրապետٳթյան օրենքٳմ փոփոխٳթյٳն կատարելٳ մասին

 

Պ-1547-16.10.2017,24.11.2017-ՖՎ-011/0
 Հեղինակներ` Գալٳստ Սահակյան, Գագիկ

Մինասյան, Սամվել Նիկոյան

թ) «Հատٳկ քննչական ծառայٳթյան մասին» Հայաստանի
Հանրապետٳթյան օրենքٳմ փոփոխٳթյٳն կատարելٳ մասին

 

Պ-1548-16.10.2017,24.11.2017-ՖՎ-011/0
 Հեղինակներ` Գալٳստ Սահակյան, Գագիկ

Մինասյան, Սամվել Նիկոյան

ժ) «Դատախազٳթյան մասին» Հայաստանի Հանրապետٳթյան

օրենքٳմ փոփոխٳթյٳն կատարելٳ մասին
 

Պ-1549-16.10.2017,24.11.2017-ՖՎ-011/0
 Հեղինակներ` Գալٳստ Սահակյան, Գագիկ

Մինասյան, Սամվել Նիկոյան

ժա) «Տեղական ինքնակառավարման մասին» Հայաստանի
Հանրապետٳթյան օրենքٳմ փոփոխٳթյٳններ կատարելٳ

մասին
 

Պ-15410-16.10.2017,24.11.2017-ՖՎ-011/0
 Հեղինակներ` Գալٳստ Սահակյան, Գագիկ

Մինասյան, Սամվել Նիկոյան

ժբ) «Երևան քաղաքٳմ տեղական ինքնակառավարման մասին»

Հայաստանի Հանրապետٳթյան օրենքٳմ փոփոխٳթյٳն

կատարելٳ մասին
 

Պ-15411-16.10.2017,24.11.2017-ՖՎ-011/0
 Հեղինակներ` Գալٳստ Սահակյան, Գագիկ

Մինասյան, Սամվել Նիկոյան

ժգ) Հայաստանի Հանրապետٳթյան քրեական դատավարٳթյան

օրենսգրքٳմ փոփոխٳթյٳն կատարելٳ մասին
 

Պ-15412-16.10.2017,24.11.2017-ՖՎ-011/0
 Հեղինակներ` Գալٳստ Սահակյան, Գագիկ

Մինասյան, Սամվել Նիկոյան

11. ա) «Նոտարիատի մասին» Հայաստանի Հանրապետٳթյան

օրենքٳմ լրացٳմներ և փոփոխٳթյٳններ կատարելٳ մասին
 

Կ-155-17.10.2017,04.12.2017-ՊԻՄԻ-011/0
 Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն

բ) «Պետական տٳրքի մասին» Հայաստանի Հանրապետٳթյան

օրենքٳմ լրացٳմ կատարելٳ մասին
 

Կ-1551-17.10.2017-ՊԻՄԻ-011/0
 Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն

12. «Հայաստանի Հանրապետٳթյան և ՆԱՏՕ-ի ապահովման և

մատակարարման կազմակերպٳթյան միջև`

Կ-157-18.10.2017-ՊԱ-011/0
 Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն
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համագործակցٳթյան աջակցٳթյան մասին» համաձայնագիրը

վավերացնելٳ մասին
 

13. «Կազմակերպٳթյٳնների և անհատ ձեռնարկատերերի կողմից

ներմٳծվող՝ ակցիզային հարկով հարկման ոչ ենթակա այն

ապրանքների ցանկը հաստատելٳ մասին, որոնց ներմٳծٳմն
ազատված է ավելացված արժեքի հարկից» Հայաստանի
Հանրապետٳթյան օրենքٳմ լրացٳմներ կատարելٳ մասին

 

Պ-158-19.10.2017,29.11.2017-ՏՀ-011/0
 Հեղինակներ` Միքայել Մելքٳմյան, Նաիրա

Զոհրաբյան, Վարդեւան Գրիգորյան

14. Հայաստանի Հանրապետٳթյան կառավարٳթյան և Էստոնիայի
Հանրապետٳթյան կառավարٳթյան միջև «Հայաստանի
Հանրապետٳթյան և Եվրոպական միٳթյան միջև` առանց

թٳյլտվٳթյան բնակվող անձանց հետընդٳնման (ռեադմիսիայի)

մասին» համաձայնագրի կիրարկման մասին (կիրարկող

արձանագրٳթյٳն) արձանագրٳթյٳնը վավերացնելٳ մասին
 

Կ-160-20.10.2017-ԵԻ-011/0
 Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն

15. «Փրկարար ٳժերի և փրկարարի կարգավիճակի մասին»

Հայաստանի Հանրապետٳթյան օրենքٳմ փոփոխٳթյٳններ և

լրացٳմ կատարելٳ մասին
 

Կ-161-20.10.2017-ՊԻՄԻ-011/0
 Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն

16. «Այլընտրանքային ծառայٳթյան մասին» Հայաստանի
Հանրապետٳթյան օրենքٳմ փոփոխٳթյٳններ և լրացٳմներ

կատարելٳ մասին
 

Կ-165-24.10.2017-ՊԱ-011/0
 Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն

17. ա) «Հայաստանի Հանրապետٳթյան զինված ٳժերի ներքին

ծառայٳթյան կանոնագիրքը հաստատելٳ մասին» Հայաստանի
Հանրապետٳթյան օրենքٳմ փոփոխٳթյٳններ և լրացٳմ

կատարելٳ մասին
 

Կ-169-27.10.2017-ՊԱ-011/0
 Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն

բ) «Ռազմարդյٳնաբերական համալիրի մասին» Հայաստանի
Հանրապետٳթյան օրենքٳմ փոփոխٳթյٳններ կատարելٳ

մասին
 

Կ-1691-27.10.2017-ՊԱ-011/0
 Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն

գ) «Ռազմական ոստիկանٳթյան մասին» Հայաստանի
Հանրապետٳթյան օրենքٳմ փոփոխٳթյٳններ և լրացٳմներ

կատարելٳ մասին
 

Կ-1692-27.10.2017-ՊԱ-011/0
 Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն

18. «Եվրասիական տնտեսական միٳթյան մաքսային օրենսգրքի

մասին» պայմանագիրը վավերացնելٳ մասին
 

Կ-177-03.11.2017-ՏՀ-011/0
 Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն

19. ա) «Հայաստանի Հանրապետٳթյան քաղաքացիական

օրենսգրքٳմ փոփոխٳթյٳններ և լրացٳմներ կատարելٳ

մասին» Հայաստանի Հանրապետٳթյան օրենքٳմ փոփոխٳթյٳն

կատարելٳ մասին
 

Պ-178-07.11.2017,01.12.2017-ՊԻՄԻ-011/0
 Հեղինակներ` Հրայր Թովմասյան, Կարեն

Ավագյան, Սամվել Ֆարմանյան, Արման
Սահակյան, Արմեն Աշոտյան

բ) Հայաստանի Հանրապետٳթյան քաղաքացիական

օրենսգրքٳմ լրացٳմ կատարելٳ մասին
 

Պ-1781-07.11.2017-ՊԻՄԻ-011/0
 Հեղինակներ` Հրայր Թովմասյան, Կարեն

Ավագյան, Սամվել Ֆարմանյան, Արման
Սահակյան, Արմեն Աշոտյան

գ) «Իրավաբանական անձանց պետական գրանցման,

իրավաբանական անձանց առանձնացված
Պ-1782-07.11.2017-ՊԻՄԻ-011/0

 Հեղինակներ` Հրայր Թովմասյան, Կարեն
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ստորաբաժանٳմների, հիմնարկների և անհատ

ձեռնարկատերերի պետական հաշվառման մասին» Հայաստանի
Հանրապետٳթյան օրենքٳմ լրացٳմ կատարելٳ մասին

 

Ավագյան, Սամվել Ֆարմանյան, Արման
Սահակյան, Արմեն Աշոտյան

դ) «Հասարակական կազմակերպٳթյٳնների մասին» ՀՀ
օրենքٳմ փոփոխٳթյٳն կատարելٳ մասին

 

Պ-1783-01.12.2017-ՊԻՄԻ-011/0
 Հեղինակներ` Հրայր Թովմասյան, Կարեն

Ավագյան, Սամվել Ֆարմանյան, Արման
Սահակյան, Արմեն Աշոտյան

        3. «Ազգային ժողովի կանոնակարգ» Հայաստանի Հանրապետٳթյան սահմանադրական օրենքի 38-րդ

հոդվածի 5-րդ մասի 3-րդ կետի համաձայն՝ Հայաստանի Հանրապետٳթյան Ազգային ժողովի վեցերորդ գٳմարման

երկրորդ նստաշրջանի օրակարգٳմ լրացٳցիչ ընդգրկել գլխադասային հանձնաժողովների կողմից բացասական

եզրակացٳթյٳն ստացած, ինչպես նաև Կանոնակարգով սահմանված ժամկետٳմ եզրակացٳթյٳն չստացած

հետևյալ հարցերը

Հարցի անվանٳմը Կոդը և հեղինակները
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