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ՆԱԽԱԳԻԾ   

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏؤԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ 
  

Ո Ր Ո Շ Ո Ւ Մ Ը

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏؤԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ 
 ՅՈԹԵՐՈՐԴ ԳؤՄԱՐՄԱՆ ՎԵՑԵՐՈՐԴ ՆՍՏԱՇՐՋԱՆԻ 

 ՕՐԱԿԱՐԳؤՄ ԼՐԱՑؤՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼؤ ՄԱՍԻՆ
  

        Ազգային ժողովը ՈՐՈՇؤՄ Է.
 

        1. «Ազգային ժողովի կանոնակարգ» սահմանադրական օրենքի 38-րդ հոդվածի 5-րդ մասի 1-ին կետի

համաձայն` Հայաստանի Հանրապետٳթյան Ազգային ժողովի յոթերորդ գٳմարման վեցերորդ նստաշրջանի

օրակարգٳմ լրացٳցիչ ընդգրկել պարտադիր քննարկման ենթակա հետեւյալ հարցերը.

Հարցի անվանٳմը Կոդը և հեղինակները

1. ա) Բարձրագٳյն կրթٳթյան եւ գիտٳթյան մասին
 

Կ-797-04.12.2020-ԳԿ-011/0
 Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն

բ) «Կրթٳթյան մասին» օրենքٳմ փոփոխٳթյٳններ եւ լրացٳմներ

կատարելٳ մասին
 

Կ-7971-04.12.2020-ԳԿ-011/0
 Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն

գ) «Հիմնադրամների մասին» օրենքٳմ լրացٳմ կատարելٳ

մասին
 

Կ-7972-04.12.2020-ԳԿ-011/0
 Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն

դ) «Պետական ոչ առեւտրային կազմակերպٳթյٳնների մասին»

օրենքٳմ փոփոխٳթյٳններ կատարելٳ մասին
 

Կ-7973-04.12.2020-ԳԿ-011/0
 Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն

ե) «Լիցենզավորման մասին» օրենքٳմ փոփոխٳթյٳններ եւ

լրացٳմ կատարելٳ մասին
 

Կ-7974-04.12.2020-ԳԿ-011/0
 Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն

զ) «Պետական տٳրքի մասին» օրենքٳմ փոփոխٳթյٳններ եւ

լրացٳմ կատարելٳ մասին
 

Կ-7975-04.12.2020-ԳԿ-011/0
 Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն

է) Հայաստանի Հանրապետٳթյան հարկային օրենսգրքٳմ

փոփոխٳթյٳններ կատարելٳ մասին
 

Կ-7976-04.12.2020-ԳԿ-011/0
 Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն

ը) Հայաստանի Հանրապետٳթյան քրեակատարողական

օրենսգրքٳմ փոփոխٳթյٳն կատարելٳ մասին
 

Կ-7977-04.12.2020-ԳԿ-011/0
 Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն

թ) «Բնակչٳթյան բժշկական օգնٳթյան եւ սպասարկման մասին»

օրենքٳմ փոփոխٳթյٳն կատարելٳ մասին
 

Կ-7978-04.12.2020-ԳԿ-011/0
 Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն

ժ) «Էկոլոգիական կրթٳթյան եւ դաստիարակٳթյան մասին» Կ-7979-04.12.2020-ԳԿ-011/0

http://www.parliament.am/drafts.php?sel=showdraft&DraftID=12066&Reading=0
http://www.parliament.am/drafts.php?sel=showdraft&DraftID=12080&Reading=0
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http://www.parliament.am/drafts.php?sel=showdraft&DraftID=12082&Reading=0
http://www.parliament.am/drafts.php?sel=showdraft&DraftID=12083&Reading=0
http://www.parliament.am/drafts.php?sel=showdraft&DraftID=12084&Reading=0
http://www.parliament.am/drafts.php?sel=showdraft&DraftID=12085&Reading=0
http://www.parliament.am/drafts.php?sel=showdraft&DraftID=12086&Reading=0
http://www.parliament.am/drafts.php?sel=showdraft&DraftID=12087&Reading=0
http://www.parliament.am/drafts.php?sel=showdraft&DraftID=12088&Reading=0


օրենքٳմ փոփոխٳթյٳններ կատարելٳ մասին
 

Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն

ժա) «Էներգախնայողٳթյան եւ վերականգնվող էներգետիկայի

մասին» օրենքٳմ փոփոխٳթյٳններ կատարելٳ մասին
 

Կ-79710-04.12.2020-ԳԿ-011/0
 Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն

ժբ) «Փրկարար ծառայٳթյան մասին» օրենքٳմ փոփոխٳթյٳններ

կատարելٳ մասին
 

Կ-79711-04.12.2020-ԳԿ-011/0
 Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն

ժգ) «Ոստիկանٳթյٳնٳմ ծառայٳթյան մասին» օրենքٳմ

փոփոխٳթյٳններ եւ լրացٳմներ կատարելٳ մասին
 

Կ-79712-04.12.2020-ԳԿ-011/0
 Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն

ժդ) «Հայաստանի Հանրապետٳթյան ոստիկանٳթյան

կարգապահական կանոնագիրքը հաստատելٳ մասին»

Հայաստանի Հանրապետٳթյան օրենքٳմ լրացٳմներ կատարելٳ

մասին
 

Կ-79713-04.12.2020-ԳԿ-011/0
 Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն

ժե) «Ազգային անվտանգٳթյան մարմիններٳմ ծառայٳթյան

մասին» օրենքٳմ փոփոխٳթյٳններ կատարելٳ մասին
 

Կ-79714-04.12.2020-ԳԿ-011/0
 Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն

ժզ) «Զորամասերի եւ զինվորական հաստատٳթյٳնների

կարգավիճակի մասին» օրենքٳմ փոփոխٳթյٳն կատարելٳ

մասին
 

Կ-79715-04.12.2020-ԳԿ-011/0
 Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն

ժէ) «Զինվորական ծառայٳթյան եւ զինծառայողի կարգավիճակի

մասին» օրենքٳմ փոփոխٳթյٳններ եւ լրացٳմներ կատարելٳ

մասին
 

Կ-79716-04.12.2020-ԳԿ-011/0
 Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն

ժը) «Դեղերի մասին» օրենքٳմ փոփոխٳթյٳն կատարելٳ մասին
 

Կ-79717-04.12.2020-ԳԿ-011/0
 Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն

ժթ) «Հայաստանի Հանրապետٳթյան պետական պարգեւների եւ

պատվավոր կոչٳմների մասին» օրենքٳմ փոփոխٳթյٳն

կատարելٳ մասին
 

Կ-79718-04.12.2020-ԳԿ-011/0
 Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն

ի) «Նոտարիատի մասին» օրենքٳմ փոփոխٳթյٳն կատարելٳ

մասին
 

Կ-79719-04.12.2020-ԳԿ-011/0
 Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն

իա) «Պետական կենսաթոշակների մասին» օրենքٳմ

փոփոխٳթյٳններ եւ լրացٳմներ կատարելٳ մասին
 

Կ-79720-04.12.2020-ԳԿ-011/0
 Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն

իբ) «Լեզվի մասին» օրենքٳմ փոփոխٳթյٳն եւ լրացٳմ

կատարելٳ մասին
 

Կ-79721-04.12.2020-ԳԿ-011/0
 Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն

իգ) «Գնٳմների մասին» օրենքٳմ լրացٳմ կատարելٳ մասին
 

Կ-79722-04.12.2020-ԳԿ-011/0
 Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն

2. «Հանրային հատվածի կազմակերպٳթյٳնների հաշվապահական

հաշվառման մասին» Հայաստանի Հանրապետٳթյան օրենքٳմ

փոփոխٳթյٳններ եւ լրացٳմներ կատարելٳ մասին
 

Կ-846-22.01.2021-ՖՎ-011/0
 Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն

http://www.parliament.am/drafts.php?sel=showdraft&DraftID=12089&Reading=0
http://www.parliament.am/drafts.php?sel=showdraft&DraftID=12090&Reading=0
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http://www.parliament.am/drafts.php?sel=showdraft&DraftID=12207&Reading=0


 

 

        2. «Ազգային ժողովի կանոնակարգ» սահմանադրական օրենքի 38-րդ հոդվածի 5-րդ մասի 2-րդ կետի

համաձայն՝ Հայաստանի Հանրապետٳթյան Ազգային ժողովի յոթերորդ գٳմարման վեցերորդ նստաշրջանի

օրակարգٳմ լրացٳցիչ ընդգրկել գլխադասային հանձնաժողովի կողմից դրական եզրակացٳթյٳն ստացած

հետեւյալ հարցերը.

Հարցի անվանٳմը Կոդը և հեղինակները

1. ա) «Բանկային ավանդների ներգրավման մասին» օրենքٳմ

փոփոխٳթյٳն կատարելٳ մասին
 

Պ-763-14.10.2020,05.02.2021-ՖՎ-011/0
 Հեղինակներ` Արտակ Մանٳկյան, Բաբկեն

Թٳնյան

բ) «Բնակարանային հիպոտեկային կրեդիտավորման մասին»

օրենքٳմ փոփոխٳթյٳն կատարելٳ մասին
 

Պ-7631-14.10.2020,05.02.2021-ՖՎ-011/0
 Հեղինակներ` Արտակ Մանٳկյան, Բաբկեն

Թٳնյան

գ) «Սպառողական կրեդիտավորման մասին» օրենքٳմ

փոփոխٳթյٳն կատարելٳ մասին
 

Պ-7632-14.10.2020,05.02.2021-ՖՎ-011/0
 Հեղինակներ` Արտակ Մանٳկյան, Բաբկեն

Թٳնյան

2. Հայաստանի Հանրապետٳթյան քրեական օրենսգրքٳմ

փոփոխٳթյٳններ կատարելٳ մասին
 

Պ-800-09.12.2020,04.02.2021-ՊԻ-011/0
 Հեղինակներ` Վահե Էնֆիաջյան, Նաիրա

Զոհրաբյան, Իվետա Տոնոյան

3. «Էլեկտրոնային հաղորդակցٳթյան մասին» Հայաստանի
Հանրապետٳթյան օրենքٳմ լրացٳմներ կատարելٳ մասին

 

Կ-803-10.12.2020-ՏՀ-011/0
 Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն

4. ա) «Առեւտրի եւ ծառայٳթյٳնների մասին» Հայաստանի
Հանրապետٳթյան օրենքٳմ փոփոխٳթյٳն եւ լրացٳմ

կատարելٳ մասին
 

Կ-810-15.12.2020-ՏՀ-011/0
 Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն

բ) «Վարչական իրավախախտٳմների վերաբերյալ» Հայաստանի
Հանրապետٳթյան օրենսգրքٳմ փոփոխٳթյٳն եւ լրացٳմներ

կատարելٳ մասին
 

Կ-8101-15.12.2020-ՏՀ-011/0
 Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն

գ) «Տեղական տٳրքերի եւ վճարների մասին» Հայաստանի
Հանրապետٳթյան օրենքٳմ փոփոխٳթյٳն կատարելٳ մասին

 

Կ-8102-15.12.2020-ՏՀ-011/0
 Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն

5. «Հրապարակային սակարկٳթյٳնների մասին» Հայաստանի
Հանրապետٳթյան օրենքٳմ փոփոխٳթյٳններ եւ լրացٳմներ

կատարելٳ մասին
 

Պ-815-22.12.2020-ՏՀ-011/0
 Հեղինակներ` Արտակ Մանٳկյան, Հայկ

Գեւորգյան

6. «Հանրագրերի մասին» Հայաստանի Հանրապետٳթյան օրենքٳմ

փոփոխٳթյٳններ եւ լրացٳմներ կատարելٳ մասին
 

Կ-816-22.12.2020-ՊԻ-011/0
 Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն

 

 

        3. «Ազգային ժողովի կանոնակարգ» սահմանադրական օրենքի 38-րդ հոդվածի 5-րդ մասի 3-րդ կետի

համաձայն՝ Հայաստանի Հանրապետٳթյան Ազգային ժողովի յոթերորդ գٳմարման վեցերորդ նստաշրջանի
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օրակարգٳմ լրացٳցիչ ընդգրկել գլխադասային հանձնաժողովների կողմից բացասական եզրակացٳթյٳն ստացած,

ինչպես նաեւ Կանոնակարգով սահմանված ժամկետٳմ եզրակացٳթյٳն չստացած հետեւյալ հարցերը.

Հարցի անվանٳմը Կոդը և հեղինակները

 

 

 

 


