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ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏؤԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ 
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ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏؤԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ 

ՅՈԹԵՐՈՐԴ ԳؤՄԱՐՄԱՆ ԵՐՐՈՐԴ ՆՍՏԱՇՐՋԱՆԻ 

ՕՐԱԿԱՐԳؤՄ ԼՐԱՑؤՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼؤ ՄԱՍԻՆ

        Հայաստանի Հանրապետٳթյան 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 երրորդ նստաշրջանի

օրակարգٳմ լրացٳցիչ ընդգրկել պարտադիր քննարկման ենթակա հետևյալ հարցերը.

Հարցի անվանٳմը Կոդը և հեղինակները

1. Սահմանադրական դատարանի դատավոր (անդամ) Հրայր
Թովմասյանի լիազորٳթյٳնները դադարեցնելٳ հարցով

Սահմանադրական դատարան դիմելٳ մասին

Խ-287-19.09.2019,26.09.2019-ՊԻ-012/0

Հեղինակ`«Իմ քայլը» խմբակցٳթյٳն

2. Մետաղական հանքարդյٳնաբերٳթյան ոլորտٳմ

ներդրٳմային ծրագրերի շրջանակներٳմ գործադիր

իշխանٳթյան մարմիններին ներկայացված և նրանց կողմից

ընդٳնված ֆինանսական և այլ հաշվետվٳթյٳնների

օրինականٳթյٳնը, հիմնավորվածٳթյٳնը և

արժանահավատٳթյٳնը ٳսٳմնասիրելٳ նպատակով

ստեղծված քննիչ հանձնաժողովի անդամների թիվը

սահմանելٳ մասին

Պ-299-27.09.2019--012/0

Հեղինակ` Սերգեյ Բագրատյան

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

համաձայն՝ Հայաստանի Հանրապետٳթյան Ազգային ժողովի յոթերորդ գٳմարման երրորդ նստաշրջանի

օրակարգٳմ լրացٳցիչ ընդգրկել գլխադասային հանձնաժողովի կողմից դրական եզրակացٳթյٳն ստացած

հետևյալ հարցերը.

Հարցի անվանٳմը Կոդը և հեղինակները

1. Հայաստանի Հանրապետٳթյան հարկային օրենսգրքٳմ

փոփոխٳթյٳններ և լրացٳմներ կատարելٳ մասին

Պ-115-23.04.2019,27.09.2019-ՏՀ-011/0

Հեղինակներ` Արտակ Մանٳկյան,

Վարազդատ Կարապետյան, Բաբկեն
Թٳնյան

2. ա) Հաշվապահական հաշվառման մասին Կ-116-25.04.2019,25.09.2019-ՖՎ-011/0

Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն

բ) Աٳդիտորական գործٳնեٳթյան մասին Կ-1161-25.04.2019,25.09.2019-ՖՎ-011/0

Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն

գ) Հաշվապահական հաշվառման և աٳդիտորական

գործٳնեٳթյան կարգավորման և հանրային
Կ-1162-25.04.2019,25.09.2019-ՖՎ-011/0

Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն
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վերահսկողٳթյան մասին

դ) «Հիմնադրամների մասին» Հայաստանի Հանրապետٳթյան

օրենքٳմ փոփոխٳթյٳններ կատարելٳ մասին
Կ-1163-25.04.2019-ՖՎ-011/0

Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն

ե) «Հասարակական կազմակերպٳթյٳնների մասին»

Հայաստանի Հանրապետٳթյան օրենքٳմ փոփոխٳթյٳն

կատարելٳ մասին

Կ-1164-25.04.2019-ՖՎ-011/0

Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն

զ) «Բաժնետիրական ընկերٳթյٳնների մասին» Հայաստանի
Հանրապետٳթյան օրենքٳմ փոփոխٳթյٳններ կատարելٳ

մասին

Կ-1165-25.04.2019-ՖՎ-011/0

Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն

է) «Լիցենզավորման մասին» Հայաստանի Հանրապետٳթյան

օրենքٳմ փոփոխٳթյٳն կատարելٳ մասին
Կ-1166-25.04.2019-ՖՎ-011/0

Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն

ը) «Պետական տٳրքի մասին» Հայաստանի
Հանրապետٳթյան օրենքٳմ փոփոխٳթյٳն կատարելٳ

մասին

Կ-1167-25.04.2019-ՖՎ-011/0

Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն

3. ա) Տարածքային կառավարման մասին Կ-144-20.05.2019,26.09.2019-ՏՏԳԲ-011/0

Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն

բ) «Կառավարչական իրավահարաբերٳթյٳնների

կարգավորման մասին» Հայաստանի Հանրապետٳթյան

օրենքٳմ փոփոխٳթյٳններ և լրացٳմ կատարելٳ մասին

Կ-1441-20.05.2019-ՏՏԳԲ-011/0

Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն

գ) «Համայնքային ծառայٳթյան մասին» Հայաստանի
Հանրապետٳթյան օրենքٳմ փոփոխٳթյٳն կատարելٳ

մասին

Կ-1442-20.05.2019-ՏՏԳԲ-011/0

Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն

դ) «Տեղական ինքնակառավարման մասին» Հայաստանի
Հանրապետٳթյան օրենքٳմ լրացٳմներ կատարելٳ մասին

Կ-1443-20.05.2019,26.09.2019-ՏՏԳԲ-011/0

Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն

4. ա) «Պետական տٳրքի մասին» Հայաստանի
Հանրապետٳթյան օրենքٳմ լրացٳմ կատարելٳ մասին

Կ-243-29.07.2019-ՏՏԳԲ-011/0

Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն

բ) «Գٳյքի նկատմամբ իրավٳնքների պետական գրանցման

մասին» Հայաստանի Հանրապետٳթյան օրենքٳմ լրացٳմ

կատարելٳ մասին

Կ-2431-29.07.2019-ՏՏԳԲ-011/0

Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն

5. Հայաստանի Հանրապետٳթյան քաղաքացիական

օրենսգրքٳմ փոփոխٳթյٳններ կատարելٳ մասին

Կ-246-02.08.2019-ՊԻ-011/0

Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն

6. «Պետական գٳյքի մասնավորեցման 2017-2020 թվականների

ծրագրի մասին» Հայաստանի Հանրապետٳթյան օրենքٳմ

փոփոխٳթյٳններ կատարելٳ մասին

Կ-247-02.08.2019-ՏՀ-011/0

Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն

7. «Ազգային ժողովի կանոնակարգ» սահմանադրական օրենքٳմ

փոփոխٳթյٳն կատարելٳ մասին

Պ-249-06.08.2019,25.09.2019-ՊԻ-011/0

Հեղինակ` Արման Աբովյան

8. Հայաստանի Հանրապետٳթյան քաղաքացիական

օրենսգրքٳմ փոփոխٳթյٳն և լրացٳմ կատարելٳ մասին

Պ-256-13.08.2019,25.09.2019-ՊԻ-011/0

Հեղինակ` Վլադիմիր Վարդանյան
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9. ա) Հայաստանի Հանրապետٳթյան ջրային օրենսգրքٳմ

փոփոխٳթյٳններ կատարելٳ մասին

Կ-259-14.08.2019,26.09.2019-ՏՏԳԲ-011/0

Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն

բ) «Հայաստանի Հանրապետٳթյան ջրի ազգային ծրագրի

մասին» Հայաստանի Հանրապետٳթյան օրենքٳմ

փոփոխٳթյٳններ կատարելٳ մասին

Կ-2591-14.08.2019-ՏՏԳԲ-011/0

Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն

10. ա) «Նվազագٳյն ամսական աշխատավարձի մասին» օրենքٳմ

փոփոխٳթյٳններ կատարելٳ մասին

Պ-148-22.05.2019,27.09.2019-ԱՍ-011/0

Հեղինակներ` Վարազդատ Կարապետյան,

Բաբկեն Թٳնյան, Նարեկ Զեյնալյան

բ) «Պետական պաշտոններ և պետական ծառայٳթյան

պաշտոններ զբաղեցնող անձանց վարձատրٳթյան մասին»

Հայաստանի Հանրապետٳթյան օրենքٳմ փոփոխٳթյٳններ

կատարելٳ մասին

Պ-1481-22.05.2019-ԱՍ-011/0

Հեղինակներ` Վարազդատ Կարապետյան,

Բաբկեն Թٳնյան, Նարեկ Զեյնալյան

11. «Պետական գٳյքի մասնավորեցման 2017-2020 թվականների

ծրագրի մասին» Հայաստանի Հանրապետٳթյան օրենքٳմ

փոփոխٳթյٳն կատարելٳ մասին

Պ-260-20.08.2019-ՏՀ-011/0

Հեղինակ` Նարեկ Զեյնալյան

12. «Հայաստանի Հանրապետٳթյան բնակչٳթյան

սանիտարահամաճարակային անվտանգٳթյան ապահովման

մասին» Հայաստանի Հանրապետٳթյան օրենքٳմ լրացٳմ

կատարելٳ մասին

Կ-261-26.08.2019-ԱՍ-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 երրորդ 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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