
ՆԱԽԱԳԻԾ   

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏؤԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ 
  

Ո Ր Ո Շ Ո Ւ Մ Ը

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏؤԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ 
 ՅՈԹԵՐՈՐԴ ԳؤՄԱՐՄԱՆ ԵՐԿՐՈՐԴ 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 երկրորդ նստաշրջանի օրակարգٳմ լրացٳցիչ

ընդգրկել պարտադիր քննարկման ենթակա հետևյալ հարցերը.

Հարցի անվանٳմը Կոդը և հեղինակները

1. Հայաստանի Հանրապետٳթյան հաշվեքննիչ պալատի 2018

թվականի գործٳնեٳթյան վերաբերյալ տարեկան հաղորդٳմը
 

140-20.05.2019-ՖՎ
 

2. ա) Հայաստանի Հանրապետٳթյան քրեակատարողական

օրենսգրքٳմ փոփոխٳթյٳններ և լրացٳմներ կատարելٳ մասին
 

Կ-165-27.05.2019-ՊԻ-011/0
 Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն

բ) «Ձերբակալված և կալանավորված անձանց պահելٳ մասին»

Հայաստանի Հանրապետٳթյան օրենքٳմ փոփոխٳթյٳն և

լրացٳմներ կատարելٳ մասին
 

Կ-1651-27.05.2019-ՊԻ-011/0
 Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն

3. Սահմանադրական դատարանի դատավորի ընտրٳթյٳն
 

171-31.05.2019-
 

4. Հայաստանի Հանրապետٳթյան ԷԵԲՊՆ ջրային կոմիտեի, դրա

կառٳցվածքային ստորաբաժանٳմների և ՀՀ ԷԵԲՊՆ ջրային

տնտեսٳթյան պետական կոմիտեի ջրային տնտեսٳթյան ԾԻԳ-ի

գործٳնեٳթյٳնը Արարատի և Արմավիրի մարզերٳմ, դրա

հիմնավորվածٳթյٳնը և խնդիրները քննٳթյան առարկա

դարձնելٳ նպատակով ստեղծված քննիչ հանձնաժողովի

անդամների թիվը սահմանելٳ մասին
 

Պ-172-31.05.2019--012/0
 Հեղինակ` Ծովինար Վարդանյան

5. Բարձրագٳյն դատական խորհրդի անդամի ընտրٳթյٳն 
 

183-07.06.2019-
 

 

 

        2. «Ազգային ժողովի կանոնակարգ» սահմանադրական օրենքի 38-րդ հոդվածի 5-րդ մասի 2-րդ կետի համաձայն՝
Հայաստանի Հանրապետٳթյան Ազգային ժողովի յոթերորդ գٳմարման երկրորդ նստաշրջանի օրակարգٳմ լրացٳցիչ

ընդգրկել գլխադասային հանձնաժողովի կողմից դրական եզրակացٳթյٳն ստացած հետևյալ հարցերը.

Հարցի անվանٳմը Կոդը և հեղինակները

1. «Քաղաքացիական կացٳթյան ակտերի մասին» Հայաստանի
Հանրապետٳթյան օրենքٳմ փոփոխٳթյٳններ և լրացٳմներ

կատարելٳ մասին

Կ-029-26.02.2019-ՊԻ-011/0
 Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն

http://www.parliament.am/drafts.php?sel=showdraft&DraftID=10468&Reading=0
http://www.parliament.am/drafts.php?sel=showdraft&DraftID=10506&Reading=0
http://www.parliament.am/drafts.php?sel=showdraft&DraftID=10507&Reading=0
http://www.parliament.am/drafts.php?sel=showdraft&DraftID=10527&Reading=0
http://www.parliament.am/drafts.php?sel=showdraft&DraftID=10529&Reading=0
http://www.parliament.am/deputies.php?sel=details&ID=1350
http://www.parliament.am/drafts.php?sel=showdraft&DraftID=10552&Reading=0
http://www.parliament.am/drafts.php?sel=showdraft&DraftID=10222&Reading=0


2. «Ջրօգտագործողների ընկերٳթյٳնների և ջրօգտագործողների

ընկերٳթյٳնների միٳթյٳնների մասին» օրենքٳմ լրացٳմ

կատարելٳ մասին
 

Պ-097-09.04.2019,12.06.2019-ՏՏԳԲ-011/0
 Հեղինակ` Սերգեյ Բագրատյան

3. ա) «Աղբահանٳթյան և սանիտարական մաքրման մասին»

օրենքٳմ փոփոխٳթյٳններ և լրացٳմներ կատարելٳ մասին
 

Պ-106-15.04.2019,14.06.2019-ՏՏԳԲ-011/0
 Հեղինակ` Գեւորգ Պապոյան

բ) Վարչական իրավախախտٳմների վերաբերյալ Հայաստանի
Հանրապետٳթյան օրենսգրքٳմ փոփոխٳթյٳններ և լրացٳմներ

կատարելٳ մասին
 

Պ-1061-15.04.2019,14.06.2019-ՏՏԳԲ-011/0
 Հեղինակ` Գեւորգ Պապոյան

4. «Հայաստանի Հանրապետٳթյٳնٳմ հաշմանդամների

սոցիալական պաշտպանٳթյան մասին» Հայաստանի
Հանրապետٳթյան օրենքٳմ փոփոխٳթյٳններ կատարելٳ մասին

 

Խ-112-18.04.2019-ԱՍ-011/0
 Հեղինակ`«Լٳսավոր Հայաստան»

խմբակցٳթյٳն

5. ա) «Ձերբակալված և կալանավորված անձանց պահելٳ մասին»

Հայաստանի Հանրապետٳթյան օրենքٳմ լրացٳմներ կատարելٳ

մասին
 

Խ-113-18.04.2019-ՊԻ-011/0
 Հեղինակ`«Լٳսավոր Հայաստան»

խմբակցٳթյٳն

բ) Հայաստանի Հանրապետٳթյան քրեակատարողական

օրենսգրքٳմ լրացٳմներ կատարելٳ մասին
 

Խ-1131-18.04.2019-ՊԻ-011/0
 Հեղինակ`«Լٳսավոր Հայաստան»

խմբակցٳթյٳն

6. Հայաստանի Հանրապետٳթյան հարկային օրենսգրքٳմ

փոփոխٳթյٳններ և լրացٳմներ կատարելٳ մասին
 

Պ-114-23.04.2019,17.06.2019-ՏՀ-011/0
 Հեղինակ` Արտակ Մանٳկյան

7. Հայաստանի Հանրապետٳթյան վարչական դատավարٳթյան

օրենսգրքٳմ փոփոխٳթյٳններ կատարելٳ մասին
 

Խ-118-25.04.2019-ՊԻ-011/0
 Հեղինակ`«Լٳսավոր Հայաստան»

խմբակցٳթյٳն

8. Հայաստանի Հանրապետٳթյան աշխատանքային օրենսգրքٳմ

լրացٳմ կատարելٳ մասին
 

Պ-123-30.04.2019,12.06.2019-ԱՍ-011/0
 Հեղինակ` Գեւորգ Պապոյան

9. Պետական գٳյքի մասնավորեցման 2017-2020 թվականների

ծրագրի կատարման 2018 թվականի տարեկան հաշվետվٳթյٳնը

հաստատելٳ մասին
 

Կ-124-02.05.2019-ՏՀ-011/0
 Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն

10. «Տեղական ինքնակառավարման մասին» Հայաստանի
Հանրապետٳթյան օրենքٳմ փոփոխٳթյٳն և լրացٳմ կատարելٳ

մասին
 

Խ-127-02.05.2019,17.06.2019-ՏՏԳԲ-011/0
 Հեղինակ`«Լٳսավոր Հայաստան»

խմբակցٳթյٳն

11. Հայաստանի Հանրապետٳթյան քրեական դատավարٳթյան

օրենսգրքٳմ փոփոխٳթյٳններ և լրացٳմներ կատարելٳ մասին
 

Խ-128-02.05.2019,17.06.2019-ՊԻ-011/0
 Հեղինակ

12. ա) «Ազգային ժողովի կանոնակարգ» սահմանադրական օրենքٳմ

լրացٳմներ կատարելٳ մասին
 

Պ-133-08.05.2019-ՊԻ-017/0
 Հեղինակ` Արարատ Միրզոյան

բ) «Տնտեսական մրցակցٳթյան պաշտպանٳթյան մասին»

օրենքٳմ փոփոխٳթյٳններ և լրացٳմներ կատարելٳ մասին
 

Պ-1331-08.05.2019-ՊԻ-011/0
 Հեղինակ` Արարատ Միրզոյան

գ) «Տնտեսական մրցակցٳթյան պաշտպանٳթյան մասին»

Հայաստանի Հանրապետٳթյան օրենքٳմ լրացٳմներ և
Պ-1332-08.05.2019-ՊԻ-011/0

 Հեղինակ` Արարատ Միրզոյան
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փոփոխٳթյٳններ կատարելٳ մասին» օրենքٳմ փոփոխٳթյٳններ

և լրացٳմներ կատարելٳ մասին
 

դ) «Հանրային ծառայٳթյٳնները կարգավորող մարմնի մասին»

օրենքٳմ փոփոխٳթյٳններ և լրացٳմներ կատարելٳ մասին
 

Պ-1333-08.05.2019-ՊԻ-011/0
 Հեղինակ` Արարատ Միրզոյան

ե) «Հանրային ծառայٳթյٳնները կարգավորող մարմնի մասին»

Հայաստանի Հանրապետٳթյան օրենքٳմ փոփոխٳթյٳններ և

լրացٳմներ կատարելٳ մասին» օրենքٳմ փոփոխٳթյٳններ և

լրացٳմներ կատարելٳ մասին
 

Պ-1334-08.05.2019-ՊԻ-011/0
 Հեղինակ` Արարատ Միրզոյան

13. «Հայաստանի Հանրապետٳթյան կառավարٳթյան և Կորեայի
Հանրապետٳթյան կառավարٳթյան միջև ներդրٳմների

խրախٳսման և փոխադարձ պաշտպանٳթյան մասին»

համաձայնագիրը վավերացնելٳ մասին
 

Կ-138-17.05.2019-ՏՀ-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 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

1. «Տնտեսական մրցակցٳթյան պաշտպանٳթյան մասին»

Հայաստանի Հանրապետٳթյան օրենքٳմ փոփոխٳթյٳն

կատարելٳ մասին
 

Պ-125-02.05.2019-ՊԻ-011/0
 Հեղինակ` Սերգեյ Բագրատյան

2. «Հանրային ծառայٳթյٳնները կարգավորող մարմնի մասին»

օրենքٳմ փոփոխٳթյٳն կատարելٳ մասին
 

Պ-130-03.05.2019-ՊԻ-011/0
 Հեղինակ` Սերգեյ Բագրատյան
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