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ՏԵՂԵԿԱՆՔ 

   
Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի 2014 թվականի  

նոյեմբերի 17-20-ի արտահերթ նիստի մասին 
 

N 

ը/կ 

Հարցի անվանումը Հեղինակը Ծանոթություն 

1 2 3 4 

1. «Հայաստանի Հանրապետության 
կառավարության կառուցվածքի մասին»  Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքում փոփոխություն և 
լրացումներ կատարելու մասին» 

 (երկրորդ ընթերցում, քվեարկություն)  

ՀՀ կառավարություն 
Կ-655-06.11.2014-ՊԻ 

Հ. ՄԱՆՈՒԿՅԱՆ 

ԱՆՀԵՏԱՁԳԵԼԻ 

Քննարկվեց և ընդունվեց 
երկրորդ ընթերցմամբ և 

ամբողջությամբ` 70 կողմ, 6 
դեմ, 30 ձեռնպահ ձայներով: 

2. 

«Սահմանամերձ համայնքների սոցիալական 
աջակցության մասին» 

(նախագիծ) 

(երկրորդ ընթերցում) 

(երրորդ ընթերցում) 

 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-665-15.11.2014-ՏՏ 

Վ. ՏԵՐՏԵՐՅԱՆ 

Նախ քննարկվեց և 

ընդունվեց առաջին 
ընթերցմամբ` 97 կողմ, 0 

դեմ, 0 ձեռնպահ ձայներով, 
ապա քննարկվեց և 
ընդունվեց երկրորդ 

ընթերցմամբ` 97 կողմ, 0 

դեմ, 0 ձեռնպահ ձայներով, 

ապա քննարկվեց երրորդ 
ընթերցմամբ, սակայն 

քվեարկություն 
չկազմակերպվեց: 
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3. 

«Սահմանամերձ գյուղական համայնքներում 
իրականացվող գործունեությունը հարկերից ազատելու 

մասին» 
(երկրորդ ընթերցում) 

(երրորդ ընթերցում) 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-621-03.10.2014-ՏՀ 

Վ. ՄԻՐՈՒՄՅԱՆ 

ԱՆՀԵՏԱՁԳԵԼԻ 

Նախ քննարկվեց և 
ընդունվեց երկրորդ 

ընթերցմամբ` 94 կողմ, 3 

դեմ, 1 ձեռնպահ ձայներով, 
ապա քննարկվեց և 

ընդունվեց երրորդ 
ընթերցմամբ և 

ամբողջությամբ` 75 կողմ, 3 
դեմ, 18 ձեռնպահ ձայներով: 

4. 

«Ֆինանսական համահարթեցման մասին» 

Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 

փոփոխություն և լրացում կատարելու մասին» 
 (նախագիծ) 

 (երկրորդ ընթերցում) 

 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-558-30.06.2014-ՏՏ 

Պ. ՍԱՖԱՐՅԱՆ 

Նախ քննարկվեց և 

ընդունվեց առաջին 
ընթերցմամբ` 79 կողմ, 1 

դեմ, 19 ձեռնպահ ձայներով, 

ապա քննարկվեց երկրորդ 
ընթերցմամբ, սակայն 

քվեարկություն 
չկազմակերպվեց: 

5. 

«Պետական պաշտոններ զբաղեցնող անձանց 
վարձատրության մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքում լրացում և փոփոխություն 

կատարելու մասին» 
(նախագիծ ) 

(երկրորդ ընթերցում) 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-624-03.10.2014-ՏՀ 

Վ. ՄԻՐՈՒՄՅԱՆ 

Նախ քննարկվեց և 

ընդունվեց առաջին 
ընթերցմամբ` 93 կողմ, 1 

դեմ, 4 ձեռնպահ ձայներով, 
ապա քննարկվեց երկրորդ 

ընթերցմամբ, սակայն 
քվեարկություն 

չկազմակերպվեց: 
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6. ա. «Ժամանակավոր անաշխատունակության 
նպաստների մասին» Հայաստանի Հանրապետության 
օրենքում լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու 

մասին» 
բ. «Պետական նպաստների մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքում լրացումներ և  փոփո-
խություններ կատարելու մասին» 

գ. «Եկամտային հարկի մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու 
մասին» 

դ. «Հայաստանի Հանրապետության 
աշխատանքային օրենսգրքում լրացումներ և փոփոխու-

թյուններ  կատարելու մասին»  
ե.  «Պետական կենսաթոշակների մասին» 

Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփո-
խություն կատարելու մասին»  

զ.  «Եկամտային հարկի և սոցիալական վճարի 

անձնավորված հաշվառման մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու 

մասին» 
(նախագիծ) 

(երկրորդ ընթերցում) 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-622-6225-10.10.2014-ՍՀ 

Ա. ԱՍԱՏՐՅԱՆ 

Նախ քննարկվեց և 
ընդունվեց առաջին 

ընթերցմամբ` 67 կողմ, 7 

դեմ, 25 ձեռնպահ ձայներով, 
ապա քննարկվեց երկրորդ 

ընթերցմամբ, սակայն 
քվեարկություն 

չկազմակերպվեց: 

7. «Նվազագույն ամսական աշխատավարձի մասին» 
Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 
փոփոխություններ կատարելու մասին» 

(նախագիծ ) 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-625-03.10.2014-ՍՀ 

Ա. ԱՍԱՏՐՅԱՆ 

Նախ քննարկվեց և 
ընդունվեց առաջին 

ընթերցմամբ` 95 կողմ, 0 
դեմ, 5 ձեռնպահ ձայներով, 
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(երկրորդ ընթերցում) ապա քննարկվեց երկրորդ 
ընթերցմամբ, սակայն 

քվեարկություն 

չկազմակերպվեց: 

8. 

«Ֆինանսական համահարթեցման մասին» 
Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 

փոփոխություններ կատարելու մասին» 
(նախագիծ) 

(երկրորդ ընթերցում) 

 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-623-03.10.2014-ՏՏ 

Վ. ՏԵՐՏԵՐՅԱՆ 

Նախ քննարկվեց և 

ընդունվեց առաջին 
ընթերցմամբ` 68 կողմ, 4 

դեմ, 28 ձեռնպահ ձայներով, 

ապա քննարկվեց երկրորդ 
ընթերցմամբ, սակայն 

քվեարկություն 
չկազմակերպվեց: 

9. 

«Բաժնետիրական ընկերությունների մասին» 
Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 
փոփոխություններ կատարելու մասին» 

 (նախագիծ ) 

(երկրորդ ընթերցում) 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-359-09.10.2013-ՏՀ 

Վ. ՄԻՐՈՒՄՅԱՆ 

Նախ քննարկվեց և 

ընդունվեց առաջին 
ընթերցմամբ` 68 կողմ, 1 

դեմ, 32 ձեռնպահ ձայներով, 
ապա քննարկվեց երկրորդ 

ընթերցմամբ, սակայն 

քվեարկություն 
չկազմակերպվեց: 

10. ա. «Պետական կենսաթոշակների մասին» 
Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 

փոփոխություններ կատարելու մասին» 

բ. «Պետական պաշտոններ զբաղեցրած անձանց 
սոցիալական երաշխիքների մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքում լրացում և 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-651-6512-27.10.2014-ՍՀ 

Ա. ԱՍԱՏՐՅԱՆ 

ԱՆՀԵՏԱՁԳԵԼԻ 

Նախ քննարկվեց և 
ընդունվեց առաջին 

ընթերցմամբ` 83 կողմ, 4 

դեմ, 14 ձեռնպահ ձայներով, 
ապա քննարկվեց երկրորդ 
ընթերցմամբ, սակայն 
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փոփոխություններ կատարելու մասին» 
գ. «Զինծառայողների և նրանց ընտանիքների 

անդամների սոցիալական ապահովության մասին» 

Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 
փոփոխություններ կատարելու  մասին» 

(նախագիծ) 

(երկրորդ ընթերցում) 

քվեարկություն 
չկազմակերպվեց: 

11. ա. «Լիցենզավորման մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու 

մասին» 
բ. «Պետական տուրքի մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու 
մասին»  

(նախագիծ) 

(երկրորդ ընթերցում) 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-652, 6521-03.11.2014-ՏՀ 

Ա. ԱՌԱՔԵԼՅԱՆ 

ԱՆՀԵՏԱՁԳԵԼԻ 

Նախ քննարկվեց և 
ընդունվեց առաջին 

ընթերցմամբ` 81 կողմ, 1 դեմ, 

22 ձեռնպահ ձայներով, 
ապա քննարկվեց երկրորդ 

ընթերցմամբ, սակայն 
քվեարկություն 

չկազմակերպվեց: 

12. «Շրջանառության հարկի մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և 

լրացումներ կատարելու մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու 

մասին» 
(երկրորդ ընթերցում) 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-638-15.10.2014-ՏՀ 

Վ. ՄԻՐՈՒՄՅԱՆ 

ԱՆՀԵՏԱՁԳԵԼԻ 

Քննարկվեց և ընդունվեց 
երկրորդ ընթերցմամբ և 

ամբողջությամբ` 89 կողմ, 5 
դեմ, 4 ձեռնպահ ձայներով: 

13. ա. «Հարկերի մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքում լրացում և փոփո-

խություններ կատարելու մասին»  
բ. «Ավելացված արժեքի հարկի մասին» 

Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-6211-7-03.10.2014-ՏՀ 

Վ. ՄԻՐՈՒՄՅԱՆ 

ԱՆՀԵՏԱՁԳԵԼԻ 

Քննարկվեց և ընդունվեց 
երկրորդ ընթերցմամբ և 

ամբողջությամբ` 77 կողմ, 0 
դեմ, 25 ձեռնպահ ձայներով: 
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փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին»  
գ. «Եկամտային հարկի մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու 

մասին»  
դ. «Արտոնագրային վճարների մասին» 

Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ 
կատարելու մասին»  

ե. «Պետական տուրքի մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և 
լրացում կատարելու մասին» 

զ. «Բնապահպանական և բնօգտագործման 
վճարների մասին» Հայաստանի Հանրապետության 

օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին»  
է. «Ճանապարհային վճարի մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու 
մասին» 

 (երկրորդ ընթերցում) 
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14. ա. «Շարժական գույքի նկատմամբ իրավունքների 
գրանցման մասին»  

բ. «Հայաստանի Հանրապետության 

քաղաքացիական օրենսգրքում փոփոխություններ և 
լրացում կատարելու մասին»  

գ. «Դատական ակտերի հարկադիր կատարման 
մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 

փոփոխություն և լրացում կատարելու մասին»  
դ. «Իրավաբանական անձանց պետական 

գրանցման, իրավաբանական անձանց առանձնացված 
ստորաբաժանումների, հիմնարկների և անհատ 
ձեռնարկատերերի հաշվառման մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքում լրացում և 
փոփոխություններ կատարելու մասին»  

ե. «Գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական 
գրանցման մասին» Հայաստանի Հանրապետության 

օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու 
մասին»  

զ. «Բանկերի և բանկային գործունեության մասին» 
Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 
փոփոխություններ կատարելու մասին»  

է. «Ապահովագրության և ապահովագրական 
գործունեության մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու 
մասին»  

ՀՀ կառավարություն 
Կ-593,5931-13-09.09.2014-

ՊԻ 

Ա. ՄԿՐՏՉՅԱՆ 

ԱՆՀԵՏԱՁԳԵԼԻ 

Քննարկվեց և ընդունվեց 
առաջին ընթերցմամբ` 65 

կողմ, 28 դեմ, 4 ձեռնպահ 

ձայներով: 
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ը. «Սահմանափակ պատասխանատվությամբ 
ընկերությունների մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ 

կատարելու մասին»  
թ. «Ընդերքի մասին Հայաստանի 

Հանրապետության օրենսգրքում փոփոխություններ 
կատարելու մասին»  

ժ. «Ապրանքային նշանների մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ 
կատարելու մասին»  

ժա. «Ավիացիայի մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքում լրացումներ և 

փոփոխություններ կատարելու մասին»  
ժբ. «Հարկերի մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և 
լրացում կատարելու մասին»  

ժգ. «Պետական տուրքի մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ 
կատարելու մասին»  

 ժդ. «Հայաստանի Հանրապետության քրեական 
օրենսգրքում լրացում կատարելու մասին» 

(նախագիծ) 

15. ա. «Անձնական տվյալների պաշտպանության 

մասին»  
բ. «Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ 

Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքում 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-592,5921-4-09.09.2014-ՊԻ 

Ա. ՄԿՐՏՉՅԱՆ 

ԱՆՀԵՏԱՁԳԵԼԻ 

Մերժվեց` 61 կողմ, 2 դեմ, 1 

ձեռնպահ ձայներով: 
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լրացումներ կատարելու մասին»  
գ. «Օտարերկրացիների մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ 

կատարելու մասին»  
դ. «Փախստականների և ապաստանի մասին» 

Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 
փոփոխություններ կատարելու մասին» 

ե. «Հայաստանի Հանրապետության վարչական 
դատավարության օրենսգրքում լրացում կատարելու 
մասին» 

(նախագիծ) 

16. ա.  «Վարչարարության հիմունքների և վարչական 
վարույթի մասին» Հայաստանի Հանրապետության 

օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու 
մասին» 

բ. «Հայաստանի Հանրապետության վարչական 

դատավարության օրենսգրքում փոփոխություններ և 
լրացումներ կատարելու մասին»  

գ. «Դատական ակտերի հարկադիր կատարման 
մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 

փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին»  
դ. «Հայաստանի Հանրապետության մաքսային 

օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին»  

ե. «Սնանկության մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու 

մասին» 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-648-23.10.2014-ՊԻ 

Ա. ՄԿՐՏՉՅԱՆ 

ԱՆՀԵՏԱՁԳԵԼԻ 

 

Մերժվեց` 57 կողմ, 1 դեմ, 1 
ձեռնպահ ձայներով: 
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(նախագիծ)  

17. «Կազմակերպությունների և անհատ 
ձեռնարկատերերի կողմից ներմուծվող` մաքսատուրքի 0 
տոկոս դրույքաչափ ունեցող և ակցիզային հարկով 

հարկման ոչ ենթակա այն ապրանքների ցանկը 

հաստատելու մասին, որոնցից ավելացված արժեքի 
հարկը մաքսային մարմինների կողմից չի հաշվարկվում 

և գանձվում» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 
փոփոխություն կատարելու մասին» 

 (երկրորդ ընթերցում) 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-368-18.10.2013-ՏՀ 

Ա. ՄՈՎՍԵՍՅԱՆ 

 

Քննարկվեց և ընդունվեց 
երկրորդ ընթերցմամբ և 

ամբողջությամբ` 81 կողմ, 2 

դեմ, 13 ձեռնպահ ձայներով: 

18. 

«Պետական գույքի կառավարման մասին» 

 (երրորդ ընթերցում) 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-111-08.10.2012-ՏՀ 

Ա. ՍԱՀԱԿՅԱՆ 

 

Քննարկվեց և ընդունվեց 
երրորդ ընթերցմամբ և 

ամբողջությամբ` 86 կողմ, 1 

դեմ, 1 ձեռնպահ ձայներով: 

19. ա. «Ավտոմոբիլային տրանսպորտի մասին» 

Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 
փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին»  

բ. «Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ 

Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքում լրացում 
կատարելու մասին» 

գ. «Լիցենզավորման մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու 

մասին» 
դ. «Պետական տուրքի մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքում փոփոխություն և լրացում 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-361-3614-14.10.2013-ՏՀ 

Ա. ԵՂԻԱԶԱՐՅԱՆ 

 

Քննարկվեց և ընդունվեց 

երկրորդ ընթերցմամբ և 
ամբողջությամբ` 63 կողմ, 6 

դեմ, 9 ձեռնպահ ձայներով: 
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կատարելու մասին»  
ե. «Տրանսպորտի մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու 

մասին» 
 (երկրորդ ընթերցում) 

20. ա. «Ավտոմոբիլային տրանսպորտի մասին» 

Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 
փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին»  

բ. «Ճանապարհային երթևեկության 

անվտանգության ապահովման մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու 

մասին»  
գ. «Տրանսպորտի մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և 
լրացում կատարելու մասին»  

դ. «Պետական տուրքի մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և 
լրացումներ կատարելու մասին»  

ե. «Լիցենզավորման մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքում փոփոխություն և 

լրացումներ կատարելու մասին»  
զ. «Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ 

օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացումներ 

կատարելու մասին»  
է. «Քաղաքացիական օրենսգրքում  լրացում 

կատարելու մասին»  

ՀՀ կառավարություն 
Կ-362-3628-14.10.2013-ՏՀ 

Ա. ԵՂԻԱԶԱՐՅԱՆ 

 

Քննարկվեց և ընդունվեց 

երկրորդ ընթերցմամբ և 
ամբողջությամբ` 63 կողմ, 1 

դեմ, 3 ձեռնպահ ձայներով: 
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ը. «Ավելացված արժեքի հարկի մասին» 
Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում 
կատարելու մասին»  

թ. «Եկամտային հարկի մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու 

մասին» 
 (երկրորդ ընթերցում) 

21. ա. «Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ 

օրենսգրքում փոփոխություն կատարելու մասին»  

բ. «Լիցենզավորման մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և 

լրացումներ կատարելու մասին»  
գ. «Խաղաղ նպատակներով ատոմային էներգիայի 

անվտանգ օգտագործման մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու 
մասին»  

դ. «Ավտոմոբիլային տրանսպորտով վտանգավոր 
բեռներ և չվնասազերծված տարաներ փոխադրելու 

մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 
փոփոխություններ կատարելու մասին» 

 (երկրորդ ընթերցում) 

 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-363-3633-14.10.2013-ՏՀ 

Ա. ԵՂԻԱԶԱՐՅԱՆ 

 

Քննարկվեց և ընդունվեց 

երկրորդ ընթերցմամբ և 

ամբողջությամբ` 64 կողմ, 0 
դեմ, 2 ձեռնպահ ձայներով: 

22. 
«Արդյունաբերական քաղաքականության մասին» 
 (երրորդ ընթերցում) 

 

ՀՀ ԱԺ պատգամավոր 
Միքայել Մելքումյան 

Պ-397-

26.11.2013,31.01.2014-ՏՀ 

Քննարկվեց և ընդունվեց 
երրորդ ընթերցմամբ և 

ամբողջությամբ` 102 կողմ, 0 

դեմ, 1 ձեռնպահ ձայներով: 
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23. ա. «Երեխաներին կրծքով կերակրման 
խրախուսման և մանկական սննդի շրջանառության 
մասին» 

բ. «Հայաստանի Հանրապետության 
աշխատանքային օրենսգրքում լրացում կատարելու 

մասին» 
գ. «Հայաստանի Հանրապետությունում 

ստուգումների կազմակերպման և անցկացան մասին» 
Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում 
կատարելու մասին» 

դ. «Սպառողների իրավունքների պաշտպանության 
մասին» Հայաստանի Հանրաետության օրենքում լրացում 

կատարելու մասին» 
ե. «Մարդու վերարտադրողական առողջության և 

վերարտադրողական իրավունքների մասին» 
Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում 
կատարելու մասին» 

զ. «Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ 
Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքում 

լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին» 
է. «Գովազդի մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու 
մասին» 

(երրորդ ընթերցում) 

ՀՀ ԱԺ 

պատգամավորներ 
Արա Բաբլոյան, Մկրտիչ 

Մինասյան 
Պ-175-

11.12.2012,02.04.2013-ԱՄ 

 

Քննարկվեց և ընդունվեց 
երրորդ ընթերցմամբ և 

ամբողջությամբ` 98 կողմ, 0 

դեմ, 0 ձեռնպահ ձայներով: 
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24. ա. «Սոցիալական աջակցության մասին»  
բ. «Տեղական ինքնակառավարման մասին» 

Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 

փոփոխություն կատարելու մասին»  
գ. «Երևան քաղաքում տեղական 

ինքնակառավարման մասին» Հայաստանի Հանրա-
ետության օրենքում փոփոխություն և լրացում կատարելու 

մասին» 
(նախագիծ) 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-405, 4052,3-27.11.2013-ՍՀ 

Ա. ԱՍԱՏՐՅԱՆ 

ԱՆՀԵՏԱՁԳԵԼԻ 

Քննարկվեց, սակայն 
քվեարկություն 

չկազմակերպվեց: 

25. ա. «Տեսչական մարմինների մասին»  
բ. «Քաղաքացիական ծառայության մասին» 

Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում 
կատարելու մասին»  

գ. «Հայաստանի Հանրապետության 
աշխատանքային օրենսգրքում փոփոխություններ 
կատարելու և «Աշխատանքի պետական տեսչության 

մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքն ուժը 
կորցրած ճանաչելու մասին»  

դ. «Վարչարարության հիմունքների և վարչական 
վարույթի մասին» Հայաստանի Հանրապետության 

օրենքում լրացումներ կատարելու մասին»  
ե. «Հայաստանի Հանրապետությունում 

ստուգումների կազմակերպման և անցկացման մասին» 

Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ 
կատարելու մասին»  

զ. «Մաքսային ծառայության մասին» Հայաստանի 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-639, 6391 -7 -15.10.2014-ՏՀ 

Կ. ՃՇՄԱՐԻՏՅԱՆ 

Քննարկվեց, սակայն 
քվեարկություն 

չկազմակերպվեց: 
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Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու 
մասին»  

է. «Հայաստանի Հանրապետության մաքսային 

օրենսգրքում լրացումներ կատարելու մասին»  
ը. «Հարկային ծառայության մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու 
մասին»  

 (նախագիծ)    

26. ա.  «Մարդկանց թրաֆիքինգի և շահագործման 

ենթարկված անձանց նույնացման և աջակցության 
մասին» 

բ. «Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ 
Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքում լրացում 

կատարելու մասին»  
գ «Օտարերկրացիների մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և 

լրացումներ կատարելու մասին»  
(նախագիծ) 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-514-5142-08.05.2014-ՄԻ   

Հ. ՊՈՂՈՍՅԱՆ 

Քննարկվեց, սակայն 

քվեարկություն 
չկազմակերպվեց: 

27. ա. «Ոստիկանությունում ծառայության մասին» 

Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 
փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին»  

բ. «Հայաստանի Հանրապետության 

ոստիկանության կարգապահական կանոնագիրքը 
հաստատելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության 

օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու 
մասին» 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-329-3292-19.09.2013-ՊԱ  

Վ. ԵՂԻԱԶԱՐՅԱՆ 

Քննարկվեց, սակայն 

քվեարկություն 
չկազմակերպվեց: 
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գ. «Ոստիկանության մասին»  Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքում փոփոխություն և լրացում 
կատարելու մասին»  

(նախագիծ) 

28. ա. «Հանրակրթության մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքում լրացումներ և 

փոփոխություններ կատարելու մասին»  
բ. «Կրթության մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ 

կատարելու մասին» 
(երկրորդ ընթերցում) 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-037, 0371-17.08.2012-ԳԿ 

Ա. ԱՇՈՏՅԱՆ 

Քննարկվեց, սակայն 
քվեարկություն 

չկազմակերպվեց: 

29. ա. «Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտի 

պետական աջակցության մասին»         բ. 
«Շահութահարկի մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքում լրացումներ 
կատարելու մասին»  

գ. «Եկամտային հարկի մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու 

մասին»  
 դ. «Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ 

Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքում 

լրացումներ կատարելու մասին» 
(նախագիծ) 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-664-15.11.2014-ՏՀ  
Է. ՏԱՐԱՍՅԱՆ 

Քննարկվեց, սակայն 

քվեարկություն 
չկազմակերպվեց: 

 


