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Հիմք ընդունելով «Ազգային ժողովի կանոնակարգ» Հայաստանի Հանրապետու-

թյան սահմանադրական օրենքի 66-րդ հոդվածի 2-րդ մասը՝  

Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի 

նախարար Վահրամ Դումանյանին նշանակել Հայաստանի Հանրապետության Ազգային 

ժողովում «Բարձրագույն կրթության և գիտության մասին», «Կրթության մասին» Հայաս-

տանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին», 

«Հիմնադրամների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատա-

րելու մասին», «Պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին», «Լիցենզավորման 

մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և լրացում կատա-

րելու մասին», «Պետական տուրքի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 

փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասին», «Հայաստանի Հանրապետության 
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հարկային օրենսգրքում  փոփոխություններ կատարելու մասին», «Հայաստանի Հանրա-

պետության քրեակատարողական օրենսգրքում փոփոխություն կատարելու մասին», 

«Բնակչության բժշկական օգնության և սպասարկման մասին» Հայաստանի Հանրապե-

տության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին», «Էկոլոգիական կրթության և 

դաստիարակության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն-

ներ կատարելու մասին», «Էներգախնայողության և վերականգնվող էներգետիկայի 

մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին», 

«Փրկարար ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխու-

թյուններ կատարելու մասին», «Ոստիկանությունում ծառայության մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին», «Հա-

յաստանի Հանրապետության ոստիկանության կարգապահական կանոնագիրքը հաս-

տատելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու մասին», 

«Ազգային անվտանգության մարմիններում ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրա-

պետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին», «Զորամասերի և զինվորա-

կան հաստատությունների կարգավիճակի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրեն-

քում  փոփոխություն կատարելու մասին», «Զինվորական ծառայության և զինծառայողի 

կարգավիճակի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և 

լրացումներ կատարելու մասին», «Դեղերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրեն-

քում փոփոխություն կատարելու մասին», «Հայաստանի Հանրապետության պետական 

պարգևների և պատվավոր կոչումների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրեն-

քում փոփոխություն կատարելու մասին», «Նոտարիատի մասին» Հայաստանի Հանրա-

պետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին», «Պետական կենսաթոշակների 

մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կա-
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տարելու մասին», «Լեզվի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփո-

խություն և լրացում կատարելու մասին» և «Գնումների մասին» Հայաստանի Հանրա-

պետության օրենքում լրացում կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենք-

ների նախագծերի փաթեթը քննարկելիս Հայաստանի Հանրապետության կառավա-

րության ներկայացուցիչ: 
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