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ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏؤԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ 
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 ՕՐԱԿԱՐԳؤՄ ԼՐԱՑؤՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼؤ ՄԱՍԻՆ
  

        Հայաստանի Հանրապետٳթյան Ազգային ժողովը ՈՐՈՇؤՄ Է.
 

        1. «Ազգային ժողովի կանոնակարգ» Հայաստանի Հանրապետٳթյան սահմանադրական օրենքի 38-րդ

հոդվածի 5-րդ մասի 1-ին կետի համաձայն՝ Հայաստանի Հանրապետٳթյան Ազգային ժողովի վեցերորդ

գٳմարման չորրորդ 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-406-26.10.2018-ՏՀ-011/0
 Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն

բ) «Իրավաբանական անձանց պետական գրանցման,

իրավաբանական անձանց առանձնացված

ստորաբաժանٳմների, հիմնարկների և անհատ

ձեռնարկատերերի պետական հաշվառման մասին»

Հայաստանի Հանրապետٳթյան օրենքٳմ լրացٳմներ

կատարելٳ մասին
 

Կ-4061-26.10.2018-ՏՀ-011/0
 Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն

գ) «Հանրային ծառայٳթյան մասին» Հայաստանի
Հանրապետٳթյան օրենքٳմ փոփոխٳթյٳն և լրացٳմ

կատարելٳ մասին
 

Կ-4062-26.10.2018-ՏՀ-011/0
 Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն

2. Հայաստանի Հանրապետٳթյան 2019 թվականի պետական

բյٳջեի մասին
 

Կ-383-02.10.2018-

ՖՎ,ԱՀ,ԳԿ,ԱՍ,ԵԻ,ՊԱ,ՊԻՄԻ,ՏՏԳԲ,ՏՀ,,-011/0
 Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն

 

 

        2. «Ազգային ժողովի կանոնակարգ» Հայաստանի Հանրապետٳթյան սահմանադրական օրենքի 38-րդ

հոդվածի 5-րդ մասի 2-րդ կետի համաձայն՝ Հայաստանի Հանրապետٳթյան Ազգային ժողովի վեցերորդ

գٳմարման չորրորդ նստաշրջանի օրակարգٳմ լրացٳցիչ ընդգրկել գլխադասային հանձնաժողովի կողմից

դրական եզրակացٳթյٳն ստացած հետևյալ հարցերը.

Հարցի անվանٳմը Կոդը և հեղինակները

1. ա) «Գովազդի մասին» Հայաստանի Հանրապետٳթյան

օրենքٳմ լրացٳմներ և փոփոխٳթյٳններ կատարելٳ մասին 
 

Պ-362-28.08.2018-ՏՀ-011/0
 Հեղինակ` Հրաչյա Հակոբյան

բ) «Շահٳմով խաղերի, ինտերնետ շահٳմով խաղերի և

խաղատների մասին» Հայաստանի Հանրապետٳթյան

օրենքٳմ փոփոխٳթյٳններ կատարելٳ մասին 
 

Պ-3621-28.08.2018-ՏՀ-011/0
 Հեղինակ` Հրաչյա Հակոբյան
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2. Հայաստանի Հանրապետٳթյան քրեական օրենսգրքٳմ

փոփոխٳթյٳն կատարելٳ մասին
 

Պ-366-11.09.2018-ՊԻՄԻ-011/0
 Հեղինակ` Էդմոն Մարٳքյան

3. ա) «Ճանապարհային երթևեկٳթյան անվտանգٳթյան

ապահովման մասին» Հայաստանի Հանրապետٳթյան

օրենքٳմ փոփոխٳթյٳն և լրացٳմներ կատարելٳ մասին
 

Կ-370-24.09.2018-ՊԻՄԻ-011/0
 Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն

բ) Վարչական իրավախախտٳմների վերաբերյալ Հայաստանի
Հանրապետٳթյան օրենսգրքٳմ լրացٳմ կատարելٳ մասին

 

Կ-3701-24.09.2018-ՊԻՄԻ-011/0
 Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն

գ) «Բնակչٳթյան պետական ռեգիստրի մասին» Հայաստանի
Հանրապետٳթյան օրենքٳմ լրացٳմ կատարելٳ մասին

 

Կ-3702-24.09.2018-ՊԻՄԻ-011/0
 Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն

դ) «Հայաստանի Հանրապետٳթյան քաղաքացٳ անձնագրի

մասին» Հայաստանի Հանրապետٳթյան օրենքٳմ լրացٳմ

կատարելٳ մասին
 

Կ-3703-24.09.2018-ՊԻՄԻ-011/0
 Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն

ե) «Նٳյնականացման քարտերի մասին» Հայաստանի
Հանրապետٳթյան օրենքٳմ լրացٳմ կատարելٳ մասին

 

Կ-3704-24.09.2018-ՊԻՄԻ-011/0
 Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն

զ) «Հայաստանի Հանրապետٳթյան քաղաքացիٳթյան

մասին» Հայաստանի Հանրապետٳթյան օրենքٳմ լրացٳմ

կատարելٳ մասին
 

Կ-3705-24.09.2018-ՊԻՄԻ-011/0
 Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն

է) «Օտարերկրացիների մասին» Հայաստանի
Հանրապետٳթյան օրենքٳմ լրացٳմ կատարելٳ մասին

 

Կ-3706-24.09.2018-ՊԻՄԻ-011/0
 Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն

ը) «Ոստիկանٳթյան մասին» Հայաստանի Հանրապետٳթյան

օրենքٳմ լրացٳմներ և փոփոխٳթյٳն կատարելٳ մասին
 

Կ-3707-24.09.2018-ՊԻՄԻ-011/0
 Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն

թ) «Ավտոմոբիլային ճանապարհների մասին» Հայաստանի
Հանրապետٳթյան օրենքٳմ փոփոխٳթյٳն կատարելٳ

մասին
 

Կ-3708-24.09.2018-ՊԻՄԻ-011/0
 Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն

ժ) «Զենքի մասին» Հայաստանի Հանրապետٳթյան օրենքٳմ

փոփոխٳթյٳն և լրացٳմներ կատարելٳ մասին
 

Կ-3709-24.09.2018-ՊԻՄԻ-011/0
 Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն

ժա) «Ոստիկանٳթյٳնٳմ ծառայٳթյան մասին» Հայաստանի
Հանրապետٳթյան օրենքٳմ փոփոխٳթյٳններ և լրացٳմ

կատարելٳ մասին
 

Կ-37010-24.09.2018-ՊԻՄԻ-011/0
 Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն

ժբ) «Ոստիկանٳթյան զորքերի մասին» Հայաստանի
Հանրապետٳթյան օրենքٳմ լրացٳմ կատարելٳ մասին

 

Կ-37011-24.09.2018-ՊԻՄԻ-011/0
 Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն

ժգ) «Օպերատիվ-հետախٳզական գործٳնեٳթյան մասին»

Հայաստանի Հանրապետٳթյան օրենքٳմ լրացٳմներ

կատարելٳ մասին
 

Կ-37012-24.09.2018-ՊԻՄԻ-011/0
 Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն

4. «Հավաքների ազատٳթյան մասին» Հայաստանի
Հանրապետٳթյան օրենքٳմ լրացٳմ կատարելٳ մասին

 

Պ-371-26.09.2018-ՊԻՄԻ-011/0
 Հեղինակներ` Միհրան Հակոբյան, Գալٳստ

Սահակյան, Կարինե Աճեմյան

5. «Հատٳկ պետական պաշտպանٳթյան ենթակա անձանց

անվտանգٳթյան ապահովման մասին» Հայաստանի
Հանրապետٳթյան օրենքٳմ լրացٳմներ կատարելٳ մասին

 

Պ-372-26.09.2018-ՊԻՄԻ-011/0
 Հեղինակներ` Միհրան Հակոբյան, Գալٳստ

Սահակյան, Կարինե Աճեմյան
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6. «Կրթٳթյան մասին» Հայաստանի Հանրապետٳթյան օրենքٳմ

փոփոխٳթյٳններ կատարելٳ մասին
 

Պ-376-28.09.2018,07.11.2018-ԳԿ-011/0
 Հեղինակ` Տիգրան Ուրիխանյան

7. ա) «Վիճակախաղերի մասին» Հայաստանի Հանրապետٳթյան

օրենքը ٳժը կորցրած ճանաչելٳ մասին
 

Պ-382-02.10.2018-ՏՀ-011/0
 Հեղինակներ` Սամվել Ֆարմանյան, Միհրան

Հակոբյան

բ) «Շահٳմով խաղերի, ինտերնետ շահٳմով խաղերի և

խաղատների մասին» Հայաստանի Հանրապետٳթյան

օրենքٳմ փոփոխٳթյٳններ և լրացٳմներ կատարելٳ մասին
 

Պ-3821-02.10.2018-ՏՀ-011/0
 Հեղինակներ` Սամվել Ֆարմանյան, Միհրան

Հակոբյան

գ) Հայաստանի Հանրապետٳթյան քրեական օրենսգրքٳմ

լրացٳմ կատարելٳ մասին
 

Պ-3822-02.10.2018-ՏՀ-011/0
 Հեղինակներ` Սամվել Ֆարմանյան, Միհրան

Հակոբյան

դ) Հայաստանի Հանրապետٳթյան քրեական

դատավարٳթյան օրենսգրքٳմ լրացٳմ կատարելٳ մասին
 

Պ-3823-02.10.2018-ՏՀ-011/0
 Հեղինակներ` Սամվել Ֆարմանյան, Միհրան

Հակոբյան

ե) Հայաստանի Հանրապետٳթյան քաղաքացիական

օրենսգրքٳմ փոփոխٳթյٳններ կատարելٳ մասին
 

Պ-3824-02.10.2018-ՏՀ-011/0
 Հեղինակներ` Սամվել Ֆարմանյան, Միհրան

Հակոբյան

զ) «Պետական տٳրքի մասին» Հայաստանի
Հանրապետٳթյան օրենքٳմ լրացٳմներ և փոփոխٳթյٳն

կատարելٳ մասին
 

Պ-3826-02.10.2018-ՏՀ-011/0
 Հեղինակներ` Սամվել Ֆարմանյան, Միհրան

Հակոբյան

է) «Տեղական տٳրքերի և վճարների մասին» Հայաստանի
Հանրապետٳթյան օրենքٳմ փոփոխٳթյٳններ կատարելٳ

մասին
 

Պ-3827-02.10.2018-ՏՀ-011/0
 Հեղինակներ` Սամվել Ֆարմանյան, Միհրան

Հակոբյան

ը) «Գովազդի մասին» Հայաստանի Հանրապետٳթյան

օրենքٳմ լրացٳմներ կատարելٳ մասին
 

Պ-3828-02.10.2018-ՏՀ-011/0
 Հեղինակներ` Սամվել Ֆարմանյան, Միհրան

Հակոբյան

թ) «Հայաստանի Հանրապետٳթյٳնٳմ ստٳգٳմների

կազմակերպման և անցկացման մասին» Հայաստանի
Հանրապետٳթյան օրենքٳմ փոփոխٳթյٳն և լրացٳմներ

կատարելٳ մասին
 

Պ-3829-02.10.2018-ՏՀ-011/0
 Հեղինակներ` Սամվել Ֆարմանյան, Միհրան

Հակոբյան

ժ) «Տեղական ինքնակառավարման մասին» Հայաստանի
Հանրապետٳթյան օրենքٳմ փոփոխٳթյٳն կատարելٳ

մասին
 

Պ-38210-02.10.2018-ՏՀ-011/0
 Հեղինակներ` Սամվել Ֆարմանյան, Միհրան

Հակոբյան

ժա) «Փողերի լվացման և ահաբեկչٳթյան ֆինանսավորման

դեմ պայքարի մասին» Հայաստանի Հանրապետٳթյան

օրենքٳմ փոփոխٳթյٳններ և լրացٳմներ կատարելٳ մասին
 

Պ-38211-02.10.2018-ՏՀ-011/0
 Հեղինակներ` Սամվել Ֆարմանյան, Միհրան

Հակոբյան

 

 

        3. «Ազգային ժողովի կանոնակարգ» Հայաստանի Հանրապետٳթյան սահմանադրական օրենքի 38-րդ

հոդվածի 5-րդ մասի 3-րդ կետի համաձայն՝ Հայաստանի Հանրապետٳթյան Ազգային ժողովի վեցերորդ

գٳմարման չորրորդ նստաշրջանի օրակարգٳմ լրացٳցիչ ընդգրկել գլխադասային հանձնաժողովների կողմից

բացասական եզրակացٳթյٳն ստացած, ինչպես նաև Կանոնակարգով սահմանված ժամկետٳմ եզրակացٳթյٳն

չստացած հետևյալ հարցերը.

http://www.parliament.am/drafts.php?sel=showdraft&DraftID=10128&Reading=0
http://www.parliament.am/deputies.php?sel=details&ID=1207
http://www.parliament.am/drafts.php?sel=showdraft&DraftID=10037&Reading=0
http://www.parliament.am/deputies.php?sel=details&ID=1165
http://www.parliament.am/deputies.php?sel=details&ID=1186
http://www.parliament.am/drafts.php?sel=showdraft&DraftID=10038&Reading=0
http://www.parliament.am/deputies.php?sel=details&ID=1165
http://www.parliament.am/deputies.php?sel=details&ID=1186
http://www.parliament.am/drafts.php?sel=showdraft&DraftID=10039&Reading=0
http://www.parliament.am/deputies.php?sel=details&ID=1165
http://www.parliament.am/deputies.php?sel=details&ID=1186
http://www.parliament.am/drafts.php?sel=showdraft&DraftID=10040&Reading=0
http://www.parliament.am/deputies.php?sel=details&ID=1165
http://www.parliament.am/deputies.php?sel=details&ID=1186
http://www.parliament.am/drafts.php?sel=showdraft&DraftID=10041&Reading=0
http://www.parliament.am/deputies.php?sel=details&ID=1165
http://www.parliament.am/deputies.php?sel=details&ID=1186
http://www.parliament.am/drafts.php?sel=showdraft&DraftID=10043&Reading=0
http://www.parliament.am/deputies.php?sel=details&ID=1165
http://www.parliament.am/deputies.php?sel=details&ID=1186
http://www.parliament.am/drafts.php?sel=showdraft&DraftID=10044&Reading=0
http://www.parliament.am/deputies.php?sel=details&ID=1165
http://www.parliament.am/deputies.php?sel=details&ID=1186
http://www.parliament.am/drafts.php?sel=showdraft&DraftID=10045&Reading=0
http://www.parliament.am/deputies.php?sel=details&ID=1165
http://www.parliament.am/deputies.php?sel=details&ID=1186
http://www.parliament.am/drafts.php?sel=showdraft&DraftID=10046&Reading=0
http://www.parliament.am/deputies.php?sel=details&ID=1165
http://www.parliament.am/deputies.php?sel=details&ID=1186
http://www.parliament.am/drafts.php?sel=showdraft&DraftID=10047&Reading=0
http://www.parliament.am/deputies.php?sel=details&ID=1165
http://www.parliament.am/deputies.php?sel=details&ID=1186
http://www.parliament.am/drafts.php?sel=showdraft&DraftID=10048&Reading=0
http://www.parliament.am/deputies.php?sel=details&ID=1165
http://www.parliament.am/deputies.php?sel=details&ID=1186


Հարցի անվանٳմը Կոդը և հեղինակները

1. ա) «Վիճակախաղերի մասին» Հայաստանի Հանրապետٳթյան

օրենքٳմ լրացٳմներ կատարելٳ մասին
 

Պ-358-24.08.2018-ՏՀ-011/0
 Հեղինակներ` Ալեն Սիմոնյան, Նաիրա

Զոհրաբյան, Սպարտակ Սեյրանյան

բ) «Շահٳմով խաղերի, ինտերնետ շահٳմով խաղերի և

խաղատների մասին» Հայաստանի Հանրապետٳթյան

օրենքٳմ լրացٳմներ կատարելٳ մասին
 

Պ-3581-24.08.2018-ՏՀ-011/0
 Հեղինակներ` Ալեն Սիմոնյան, Նաիրա

Զոհրաբյան, Սպարտակ Սեյրանյան
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