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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. Հայաստանի Հանրապետٳթյան վարչական

դատավարٳթյան օրենսգրքٳմ փոփոխٳթյٳններ եւ

լրացٳմներ կատարելٳ մասին
 

Կ-890-09.03.2021-ՊԻ-011/0
 Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն

2. ա) «Պետٳթյٳն-մասնավոր գործընկերٳթյան մասին»

օրենքٳմ փոփոխٳթյٳններ եւ լրացٳմներ կատարելٳ մասին
 

Կ-907-23.03.2021-ՏՀ-011/0
 Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն

բ) «Գնٳմների մասին» օրենքٳմ փոփոխٳթյٳններ եւ լրացٳմ

կատարելٳ մասին
 

Կ-9071-23.03.2021-ՏՀ-011/0
 Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն

գ) Հայաստանի Հանրապետٳթյան քաղաքացիական

դատավարٳթյան օրենսգրքٳմ փոփոխٳթյٳն կատարելٳ

մասին
 

Կ-9072-23.03.2021-ՏՀ-011/0
 Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն

3. «Հայաստանի Հանրապետٳթյան դատախազٳթյան 2020

թվականի գործٳնեٳթյան մասին» հաղորդٳմ
 

917-30.03.2021-ՊԻ
 

4. Հեռٳստատեսٳթյան եւ ռադիոյի հանձնաժողովի 2020

թվականի գործٳնեٳթյան մասին տարեկան հաղորդٳմ
 

920-31.03.2021-ԳԿ
 

5. «2020 թվականի ընթացքٳմ Հայաստանի Հանրապետٳթյան

մարդٳ իրավٳնքների պաշտպանի գործٳնեٳթյան, մարդٳ

իրավٳնքների եւ ազատٳթյٳնների պաշտպանٳթյան

վիճակի մասին» տարեկան հաղորդٳմ եւ «Հայաստանի
Հանրապետٳթյան մարդٳ իրավٳնքների պաշտպանի`

որպես կանխարգելման ազգային մեխանիզմի 2020 թվականի

գործٳնեٳթյան վերաբերյալ» տարեկան զեկٳյց
 

921-02.04.2021-ՄԻ
 

http://www.parliament.am/drafts.php?sel=showdraft&DraftID=12281&Reading=0
http://www.parliament.am/drafts.php?sel=showdraft&DraftID=12344&Reading=0
http://www.parliament.am/drafts.php?sel=showdraft&DraftID=12345&Reading=0
http://www.parliament.am/drafts.php?sel=showdraft&DraftID=12346&Reading=0
http://www.parliament.am/drafts.php?sel=showdraft&DraftID=12371&Reading=0
http://www.parliament.am/drafts.php?sel=showdraft&DraftID=12377&Reading=0
http://www.parliament.am/drafts.php?sel=showdraft&DraftID=12379&Reading=0


6. Հայաստանի Հանրապետٳթյան հանրային ծառայٳթյٳնները

կարգավորող հանձնաժողովի անդամի նշանակٳմ
 

928-08.04.2021-
 

 

 

        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. Հայաստանի Հանրապետٳթյան քաղաքացիական

օրենսգրքٳմ լրացٳմ կատարելٳ մասին
 

Պ-827-29.12.2020,09.04.2021-ՊԻ-011/0
 Հեղինակներ` Արթٳր Դավթյան, Աննա

Կարապետյան

2. ա) «Սնանկٳթյան մասին» օրենքٳմ փոփոխٳթյٳններ եւ

լրացٳմներ կատարելٳ մասին
 

Պ-828-29.12.2020-ՊԻ-011/0
 Հեղինակ` Արթٳր Դավթյան

բ) «Դատական ակտերի հարկադիր կատարման մասին»

օրենքٳմ լրացٳմներ կատարելٳ մասին
 

Պ-8281-29.12.2020-ՊԻ-011/0
 Հեղինակ` Արթٳր Դավթյան

3. «Էներգախնայողٳթյան եւ վերականգնվող էներգետիկայի

մասին» Հայաստանի Հանրապետٳթյան օրենքٳմ

լրացٳմներ կատարելٳ մասին
 

Պ-8551-05.02.2021,09.04.2021-ՏՀ-011/0
 Հեղինակ` Արտաշես Պետրոսյան

4. «Հայաստանի Հանրապետٳթյան Ազգային ժողովի

աշխատակազմٳմ պետական ծառայٳթյան մասին» օրենքٳմ

փոփոխٳթյٳններ կատարելٳ մասին
 

Պ-861-10.02.2021,07.04.2021-ՊԻ-011/0
 Հեղինակներ` Նիկոլայ Բաղդասարյան,

Վիկտոր Ենգիբարյան, Սերգեյ Ատոմյան,

Կորյٳն Մկրտչյան, Սերգեյ Մովսիսյան,

Քրիստինե Պողոսյան

5. «Չափٳմների միասնականٳթյան ապահովման մասին»

օրենքٳմ լրացٳմներ եւ փոփոխٳթյٳններ կատարելٳ մասին
 

Կ-867-16.02.2021,09.04.2021-ՏՀ-011/0
 Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն

6. «Մաքսային ծառայٳթյան մասին» օրենքٳմ լրացٳմներ եւ

փոփոխٳթյٳն կատարելٳ մասին
 

Կ-868-16.02.2021,09.04.2021-ՏՀ-011/0
 Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն

7. ա) «Հٳղարկավորٳթյٳնների կազմակերպման եւ

գերեզմանատների ٳ դիակիզարանների շահագործման

մասին» Հայաստանի Հանրապետٳթյան օրենքٳմ

փոփոխٳթյٳններ եւ լրացٳմներ կատարելٳ մասին
 

Պ-870-19.02.2021-ՏՏԳԲ-011/0
 Հեղինակներ` Նիկոլայ Բաղդասարյան,

Սերգեյ Մովսիսյան, Վիկտոր Ենգիբարյան

բ) Վարչական իրավախախտٳմների վերաբերյալ

Հայաստանի Հանրապետٳթյան օրենսգրքٳմ

փոփոխٳթյٳններ կատարելٳ մասին
 

Պ-8701-19.02.2021-ՏՏԳԲ-011/0
 Հեղինակներ` Նիկոլայ Բաղդասարյան,

Սերգեյ Մովսիսյան, Վիկտոր Ենգիբարյան

8. «Պետական պաշտոններ եւ պետական ծառայٳթյան

պաշտոններ զբաղեցնող անձանց վարձատրٳթյան մասին»

օրենքٳմ փոփոխٳթյٳններ եւ լրացٳմներ կատարելٳ մասին

Կ-871-22.02.2021-ԱՍ-011/0
 Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն

http://www.parliament.am/drafts.php?sel=showdraft&DraftID=12390&Reading=0
http://www.parliament.am/drafts.php?sel=showdraft&DraftID=12401&Reading=0
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http://www.parliament.am/drafts.php?sel=showdraft&DraftID=12166&Reading=0
http://www.parliament.am/deputies.php?sel=details&ID=1361
http://www.parliament.am/drafts.php?sel=showdraft&DraftID=12167&Reading=0
http://www.parliament.am/deputies.php?sel=details&ID=1361
http://www.parliament.am/drafts.php?sel=showdraft&DraftID=12400&Reading=0
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http://www.parliament.am/deputies.php?sel=details&ID=1374
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http://www.parliament.am/drafts.php?sel=showdraft&DraftID=12251&Reading=0
http://www.parliament.am/deputies.php?sel=details&ID=1374
http://www.parliament.am/deputies.php?sel=details&ID=1405
http://www.parliament.am/deputies.php?sel=details&ID=1402
http://www.parliament.am/drafts.php?sel=showdraft&DraftID=12252&Reading=0


9. Հայաստանի Հանրապետٳթյան հարկային օրենսգրքٳմ

լրացٳմներ կատարելٳ մասին
 

Կ-872-22.02.2021-ՏՀ-011/0
 Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն

10. «Պետական տٳրքի մասին» օրենքٳմ լրացٳմ եւ

փոփոխٳթյٳն կատարելٳ մասին
 

Պ-874-23.02.2021-ՏՀ-011/0
 Հեղինակներ` Մխիթար Հայրապետյան,

Վահագն Թեւոսյան, Անٳշ Բեղլոյան

11. «Դիլիջանի միջազգային դպրոց» ծրագրի շրջանակներٳմ

հարկային եւ մաքսային արտոնٳթյٳններ տրամադրելٳ

մասին» Հայաստանի Հանրապետٳթյան օրենքٳմ

փոփոխٳթյٳններ եւ լրացٳմներ կատարելٳ մասին
 

Կ-875-23.02.2021-ՏՀ-011/0
 Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն

12. «Տեղական ինքնակառավարման մասին» Հայաստանի
Հանրապետٳթյան օրենքٳմ փոփոխٳթյٳն կատարելٳ

մասին
 

Կ-879-25.02.2021-ՏՏԳԲ-011/0
 Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն

13. Հայաստանի Հանրապետٳթյան հարկային օրենսգրքٳմ

փոփոխٳթյٳններ եւ լրացٳմներ կատարելٳ մասին
 

Կ-881-26.02.2021-ՏՀ-011/0
 Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն

14. «Թմրամիջոցների, հոգեներգործող նյٳթերի եւ

բաղադրիչների ապօրինի շրջանառٳթյան դեմ պայքարٳմ

Անկախ Պետٳթյٳնների Համագործակցٳթյան մասնակից

պետٳթյٳնների համագործակցٳթյան մասին» 2000

թվականի նոյեմբերի 30-ի համաձայնագրٳմ

փոփոխٳթյٳններ կատարելٳ մասին» արձանագրٳթյٳնը

վավերացնելٳ մասին
 

Կ-889-09.03.2021-ՊԱ-011/0
 Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն

15. Վարչական իրավախախտٳմների վերաբերյալ Հայաստանի
Հանրապետٳթյան օրենսգրքٳմ փոփոխٳթյٳններ եւ

լրացٳմներ կատարելٳ մասին
 

Կ-883-01.03.2021-ՏՏԳԲ-011/0
 Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն

16. ա) «Քաղաքաշինٳթյան մասին» Հայաստանի
Հանրապետٳթյան օրենքٳմ փոփոխٳթյٳններ եւ լրացٳմներ

կատարելٳ մասին
 

Պ-884-02.03.2021,09.04.2021-ՏՀ-011/0
 Հեղինակներ` Նիկոլայ Բաղդասարյան,

Նարեկ Ղահրամանյան, Վիկտոր
Ենգիբարյան, Հայկ Ցիրٳնյան, Հովիկ
Աղազարյան

բ) Վարչական իրավախախտٳմների վերաբերյալ

Հայաստանի Հանրապետٳթյան օրենսգրքٳմ

փոփոխٳթյٳններ կատարելٳ մասին
 

Պ-8841-02.03.2021,09.04.2021-ՏՀ-011/0
 Հեղինակներ` Նիկոլայ Բաղդասարյան,

Նարեկ Ղահրամանյան, Վիկտոր
Ենգիբարյան, Հայկ Ցիրٳնյան, Հովիկ
Աղազարյան

17. «Հայաստանի Հանրապետٳթյան կենտրոնական բանկի

մասին» Հայաստանի Հանրապետٳթյան օրենքٳմ լրացٳմ

կատարելٳ մասին
 

Կ-887-03.03.2021-ՖՎ-011/0
 Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն

18. «Եվրասիական տնտեսական միٳթյան եւ իր անդամ Կ-913-29.03.2021-ՏԵ-011/0
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պետٳթյٳնների՝ մի կողմից, եւ Սերբիայի Հանրապետٳթյան՝
մյٳս կողմից, միջեւ ազատ առեւտրի մասին»

համաձայնագիրը վավերացնելٳ մասին
 

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

օրակարգٳմ լրացٳցիչ ընդգրկել գլխադասային հանձնաժողովների կողմից բացասական եզրակացٳթյٳն

ստացած, ինչպես նաեւ Կանոնակարգով սահմանված ժամկետٳմ եզրակացٳթյٳն չստացած հետեւյալ

հարցերը.

Հարցի անվանٳմը Կոդը և հեղինակները

 

 

 

 


