


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. Արարատի եւ Արմավիրի մարզերٳմ Հայաստանի
Հանրապետٳթյան տարածքային կառավարման եւ

ենթակառٳցվածքների նախարարٳթյան ջրային կոմիտեի, դրա

կառٳցվածքային ստորաբաժանٳմների եւ ջրային տնտեսٳթյան

ծրագրերի իրականացման գրասենյակի գործٳնեٳթյան

արդյٳնավետٳթյٳնն ٳսٳմնասիրող քննիչ հանձնաժողովի

կատարած աշխատանքների վերաբերյալ զեկٳյց
 

16.02.2021-
 

 

 

        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) «Փախստականների եւ ապաստանի մասին» Հայաստանի
Հանրապետٳթյան օրենքٳմ փոփոխٳթյٳն եւ լրացٳմներ

կատարելٳ մասին
 

Կ-826-28.12.2020,26.02.2021-ՊԻ-011/0
 Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն

բ) Հայաստանի Հանրապետٳթյան վարչական դատավարٳթյան

օրենսգրքٳմ լրացٳմներ կատարելٳ մասին
 

Կ-8261-28.12.2020,26.02.2021-ՊԻ-011/0
 Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն

2. ա) «Հայաստանի Հանրապետٳթյան դատական օրենսգիրք»

սահմանադրական օրենքٳմ փոփոխٳթյٳն եւ լրացٳմ

կատարելٳ մասին
 

Պ-831-29.12.2020-ՊԻ-011/0
 Հեղինակներ` Արթٳր Դավթյան, Վլադիմիր

Վարդանյան, Աննա Կարապետյան

բ) «Պաշտոնատար անձանց գործٳնեٳթյան ապահովման, Պ-8311-29.12.2020-ՊԻ-011/0
 

http://www.parliament.am/drafts.php?sel=showdraft&DraftID=12247&Reading=0
http://www.parliament.am/drafts.php?sel=showdraft&DraftID=12266&Reading=0
http://www.parliament.am/drafts.php?sel=showdraft&DraftID=12267&Reading=0
http://www.parliament.am/drafts.php?sel=showdraft&DraftID=12174&Reading=0
http://www.parliament.am/deputies.php?sel=details&ID=1361
http://www.parliament.am/deputies.php?sel=details&ID=1315
http://www.parliament.am/deputies.php?sel=details&ID=1299
http://www.parliament.am/drafts.php?sel=showdraft&DraftID=12175&Reading=0


սպասարկման եւ սոցիալական երաշխիքների մասին»

Հայաստանի Հանրապետٳթյան օրենքٳմ փոփոխٳթյٳններ

կատարելٳ մաuին
 

Հեղինակներ` Արթٳր Դավթյան, Վլադիմիր

Վարդանյան, Աննա Կարապետյան

3. ա) «Պետական տٳրքի մասին» Հայաստանի Հանրապետٳթյան

օրենքٳմ փոփոխٳթյٳններ եւ լրացٳմներ կատարելٳ մասին
 

Կ-832-29.12.2020-ՊԻ-011/0
 Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն

բ) Հայաստանի Հանրապետٳթյան քաղաքացիական

դատավարٳթյան օրենսգրքٳմ փոփոխٳթյٳն եւ լրացٳմներ

կատարելٳ մասին
 

Կ-8321-29.12.2020-ՊԻ-011/0
 Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն

գ) Հայաստանի Հանրապետٳթյան վարչական դատավարٳթյան

օրենսգրքٳմ փոփոխٳթյٳններ եւ լրացٳմներ կատարելٳ մասին
 

Կ-8322-29.12.2020-ՊԻ-011/0
 Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն

4. Ադրբեջանի վերահսկողٳթյան ներքո գտնվող ռազմագերիների եւ

գերեվարված քաղաքացիական անձանց, այդ թվٳմ` կանանց

հայրենադարձٳմը խոչընդոտելٳ եւ անհարկի ձգձգելٳ

Ադրբեջանի քաղաքականٳթյٳնը դատապարտելٳ վերաբերյալ
 

Պ-869-17.02.2021,01.03.2021-ԱՀ-013/0
 Հեղինակներ` Թագٳհի Թովմասյան, Աննա

Գրիգորյան, Վարդան Աթաբեկյան

 

 

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

համաձայն՝ Հայաստանի Հանրապետٳթյան Ազգային ժողովի յոթերորդ գٳմարման վեցերորդ նստաշրջանի

օրակարգٳմ լրացٳցիչ ընդգրկել գլխադասային հանձնաժողովների կողմից բացասական եզրակացٳթյٳն ստացած,

ինչպես նաեւ Կանոնակարգով սահմանված ժամկետٳմ եզրակացٳթյٳն չստացած հետեւյալ հարցերը.

Հարցի անվանٳմը Կոդը և հեղինակները

 

 

 

 

http://www.parliament.am/deputies.php?sel=details&ID=1361
http://www.parliament.am/deputies.php?sel=details&ID=1315
http://www.parliament.am/deputies.php?sel=details&ID=1299
http://www.parliament.am/drafts.php?sel=showdraft&DraftID=12176&Reading=0
http://www.parliament.am/drafts.php?sel=showdraft&DraftID=12177&Reading=0
http://www.parliament.am/drafts.php?sel=showdraft&DraftID=12178&Reading=0
http://www.parliament.am/drafts.php?sel=showdraft&DraftID=12272&Reading=0
http://www.parliament.am/deputies.php?sel=details&ID=1409
http://www.parliament.am/deputies.php?sel=details&ID=1425
http://www.parliament.am/deputies.php?sel=details&ID=1413
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