
ՆԱԽԱԳԻԾ   

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏؤԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ 

Ո Ր Ո Շ Ո Ւ Մ Ը

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏؤԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ 

ՅՈԹԵՐՈՐԴ ԳؤՄԱՐՄԱՆ ԵՐՐՈՐԴ 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 երրորդ նստաշրջանի

օրակարգٳմ լրացٳցիչ ընդգրկել պարտադիր քննարկման ենթակա հետևյալ հարցերը.

Հարցի անվանٳմը Կոդը և հեղինակները

1. ա) Հայաստանի Հանրապետٳթյան ընդերքի մասին

օրենսգրքٳմ փոփոխٳթյٳններ և լրացٳմներ կատարելٳ

մասին

Կ-273-09.09.2019,21.10.2019-ՏՀ-011/0

Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն

բ) Վարչական իրավախախտٳմների վերաբերյալ Հայաստանի
Հանրապետٳթյան օրենսգրքٳմ լրացٳմներ և փոփոխٳթյٳն

կատարելٳ մասին

Կ-2731-09.09.2019-ՏՀ-011/0

Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն

գ) «Պետական տٳրքի մասին» Հայաստանի
Հանրապետٳթյան օրենքٳմ լրացٳմներ կատարելٳ մասին

Կ-2732-09.09.2019,21.10.2019-ՏՀ-011/0

Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն

        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. «Սևանա լճի էկոհամակարգի վերականգնման, պահպանման,

վերարտադրման և օգտագործման միջոցառٳմների տարեկան

մٳմ լրացٳմասին» օրենք ٳհամալիր ծրագրերը հաստատել ٳ

կատարելٳ մասին

Պ-268-04.09.2019,16.10.2019-ՏՏԳԲ-011/0

Հեղինակ` Վարազդատ Կարապետյան

2. Հայաստանի Հանրապետٳթյան քրեական դատավարٳթյան

օրենսգրքٳմ լրացٳմ կատարելٳ մասին

Կ-269-04.09.2019-ՊԻ-011/0

Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն

3. «Հայաստանի Հանրապետٳթյան հարկային օրենսգրքٳմ

փոփոխٳթյٳններ և լրացٳմներ կատարելٳ և 2018 թվականի

հٳնիսի 21-ի «Հայաստանի Հանրապետٳթյան հարկային

օրենսգրքٳմ փոփոխٳթյٳններ և լրացٳմներ կատարելٳ և

2017 թվականի դեկտեմբերի 21-ի «Հայաստանի
Հանրապետٳթյան հարկային օրենսգրքٳմ փոփոխٳթյٳններ

և լրացٳմներ կատարելٳ մասին» ՀՕ-266-Ն օրենքٳմ

Խ-270-05.09.2019-ՏՀ-011/0

Հեղինակ`«Լٳսավոր Հայաստան»

խմբակցٳթյٳն
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փոփոխٳթյٳններ և լրացٳմներ կատարելٳ մասին» ՀՕ-338-Ն
օրենքٳմ փոփոխٳթյٳն կատարելٳ մասին» Հայաստանի
Հանրապետٳթյան օրենքٳմ փոփոխٳթյٳններ կատարելٳ

մասին

4. «Ռազմական դրٳթյան իրավական ռեժիմի մասին»

Հայաստանի Հանրապետٳթյան օրենքٳմ լրացٳմներ

կատարելٳ մասին

Կ-280-12.09.2019,16.10.2019-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

1. Հայաստանի Հանրապետٳթյան հարկային օրենսգրքٳմ

փոփոխٳթյٳն կատարելٳ մասին

Խ-154-23.05.2019-ՏՀ-011/0

Հեղինակ`«Լٳսավոր Հայաստան»

խմբակցٳթյٳն

2. «Երևան քաղաքٳմ տեղական ինքնակառավարման մասին»

Հայաստանի Հանրապետٳթյան օրենքٳմ փոփոխٳթյٳններ և

լրացٳմներ կատարելٳ մասին

Խ-157-24.05.2019-ՏՏԳԲ-011/0

Հեղինակ`«Լٳսավոր Հայաստան»

խմբակցٳթյٳն

3. Ներդրٳմային ծրագրերի իրականացման պետական

աջակցٳթյան մասին

Պ-182-07.06.2019-ՏՀ-011/0

Հեղինակներ` Միքայել Մելքٳմյան, Արտյոմ
Ծառٳկյան

4. Հայաստանի Հանրապետٳթյան հարկային օրենսգրքٳմ

լրացٳմներ կատարելٳ մասին

Խ-206-24.06.2019-ՏՀ-011/0

Հեղինակ`«Լٳսավոր Հայաստան»

խմբակցٳթյٳն

5. «Վարչական իրավախախտٳմների վերաբերյալ» Հայաստանի
Հանրապետٳթյան օրենսգրքٳմ փոփոխٳթյٳն կատարելٳ

մասին

Պ-236-25.07.2019-ՊԱ-011/0

Հեղինակներ` Վահե Էնֆիաջյան, Նաիրա
Զոհրաբյան

6. Հայաստանի Հանրապետٳթյան հարկային օրենսգրքٳմ

լրացٳմներ կատարելٳ մասին

Խ-245-01.08.2019-ՏՀ-011/0

Հեղինակ`«Լٳսավոր Հայաստան»

խմբակցٳթյٳն

7. «Կրթٳթյան մասին» Հայաստանի Հանրապետٳթյան օրենքٳմ

լրացٳմ կատարելٳ մասին

Պ-250-13.08.2019-ԳԿ-011/0

Հեղինակ` Վահե Էնֆիաջյան

8. «Զինվորական ծառայٳթյան և զինծառայողի կարգավիճակի

մասին» Հայաստանի Հանրապետٳթյան օրենքٳմ լրացٳմ

կատարելٳ մասին

Խ-264-02.09.2019-ՊԱ-011/0

Հեղինակ`«Լٳսավոր Հայաստան»

խմբակցٳթյٳն

9. Հայաստանի Հանրապետٳթյան քրեական դատավարٳթյան

օրենսգրքٳմ փոփոխٳթյٳններ կատարելٳ մասին

Խ-265-02.09.2019-ՊԻ-011/0

Հեղինակ`«Լٳսավոր Հայաստան»

խմբակցٳթյٳն
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