
ՆԱԽԱԳԻԾ   

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏؤԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ 
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ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏؤԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ 
 ՅՈԹԵՐՈՐԴ ԳؤՄԱՐՄԱՆ ԵՐԿՐՈՐԴ ՆՍՏԱՇՐՋԱՆԻ 

 ՕՐԱԿԱՐԳؤՄ ԼՐԱՑؤՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼؤ ՄԱՍԻՆ
  

        Հայաստանի Հանրապետٳթյան 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 երկրորդ նստաշրջանի օրակարգٳմ լրացٳցիչ

ընդգրկել պարտադիր քննարկման ենթակա հետևյալ հարցերը.

Հարցի անվանٳմը Կոդը և հեղինակները

1. Հայաստանի Հանրապետٳթյան կենտրոնական բանկի

գործٳնեٳթյան վերաբերյալ տարեկան հաղորդٳմ (Գնաճի
հաղորդٳմ)

 

126-02.05.2019-ՖՎ
 

 

 

        2. «Ազգային ժողովի կանոնակարգ» սահմանադրական օրենքի 38-րդ հոդվածի 5-րդ մասի 2-րդ կետի համաձայն՝
Հայաստանի Հանրապետٳթյան Ազգային ժողովի յոթերորդ գٳմարման երկրորդ նստաշրջանի օրակարգٳմ լրացٳցիչ

ընդգրկել գլախադասային հանձնաժողովի կողմից դրական եզրակացٳթյٳն ստացած հետևյալ հարցերը.

Հարցի անվանٳմը Կոդը և հեղինակները

1. ա) «Գովազդի մասին» օրենքٳմ լրացٳմներ և փոփոխٳթյٳններ

կատարելٳ մասին
 

Պ-034-28.02.2019-ՏՀ-011/0
 Հեղինակ` Հրաչյա Հակոբյան

բ) «Շահٳմով խաղերի, ինտերնետ շահٳմով խաղերի և խաղատների

մասին» օրենքٳմ փոփոխٳթյٳն կատարելٳ մասին
 

Պ-0341-28.02.2019-ՏՀ-011/0
 Հեղինակ` Հրաչյա Հակոբյան

2. Հայաստանի Հանրապետٳթյան քրեական օրենսգրքٳմ

փոփոխٳթյٳններ կատարելٳ մասին
 

Կ-039-06.03.2019-ՊԻ-011/0
 Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն

3. ա) Հայաստանի Հանրապետٳթյան քրեական օրենսգրքٳմ լրացٳմ

կատարելٳ մասին
 

Կ-042-06.03.2019-ՊԻ-011/0
 Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն

բ) Հայաստանի Հանրապետٳթյան քրեական դատավարٳթյան

օրենսգրքٳմ լրացٳմ կատարելٳ մասին
 

Կ-0421-06.03.2019-ՊԻ-011/0
 Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն

4. Հայաստանի Հանրապետٳթյան հարկային օրենսգրքٳմ

փոփոխٳթյٳն կատարելٳ մասին
 

Կ-044-06.03.2019-ՏՀ-011/0
 Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն

5. Հայաստանի Հանրապետٳթյան հարկային օրենսգրքٳմ լրացٳմ և

փոփոխٳթյٳն կատարելٳ մասին
 

Կ-045-06.03.2019,03.05.2019-ՏՀ-011/0
 Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն

6. «Հայաստանի Հանրապետٳթյան տոների և հիշատակի օրերի Պ-048-06.03.2019-ԳԿ-011/0
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մասին» Հայաստանի Հանրապետٳթյան օրենքٳմ լրացٳմ

կատարելٳ մասին
 

Հեղինակներ` Նաիրա Զոհրաբյան, Վահե
Էնֆիաջյան

7. ա) Պետٳթյٳն-մասնավոր գործընկերٳթյան մասին
 

Կ-052-11.03.2019-ՏՀ-011/0
 Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն

բ) Հայաստանի Հանրապետٳթյան հողային օրենսգրքٳմ լրացٳմներ

կատարելٳ մասին
 

Կ-0521-11.03.2019-ՏՀ-011/0
 Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն

գ) «Պետական գٳյքի կառավարման մասին» Հայաստանի
Հանրապետٳթյան օրենքٳմ լրացٳմներ կատարելٳ մասին

 

Կ-0522-11.03.2019-ՏՀ-011/0
 Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն

դ) «Տեղական ինքնակառավարման մասին» Հայաստանի
Հանրապետٳթյան օրենքٳմ լրացٳմներ կատարելٳ մասին

 

Կ-0523-11.03.2019-ՏՀ-011/0
 Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն

ե) «Երևան քաղաքٳմ տեղական ինքնակառավարման մասին»

Հայաստանի Հանրապետٳթյան օրենքٳմ լրացٳմներ կատարելٳ

մասին
 

Կ-0524-11.03.2019-ՏՀ-011/0
 Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն

զ) «Ավտոմոբիլային ճանապարհների մասին» Հայաստանի
Հանրապետٳթյան օրենքٳմ փոփոխٳթյٳն և լրացٳմներ կատարելٳ

մասին
 

Կ-0525-11.03.2019-ՏՀ-011/0
 Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն

է) «Աղբահանٳթյան և սանիտարական մաքրման մասին»

Հայաստանի Հանրապետٳթյան օրենքٳմ լրացٳմներ կատարելٳ

մասին
 

Կ-0526-11.03.2019-ՏՀ-011/0
 Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն

8. «Ապրանքային նշանների մասին» Հայաստանի Հանրապետٳթյան

օրենքٳմ փոփոխٳթյٳններ և լրացٳմներ կատարելٳ մասին
 

Կ-059-15.03.2019-ՏԵ-011/0
 Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն

9. Հայաստանի Հանրապետٳթյան ջրային օրենսգրքٳմ լրացٳմներ և

փոփոխٳթյٳններ կատարելٳ մասին
 

Կ-062-19.03.2019-ՏՏԳԲ-011/0
 Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն

10. Մի շարք վարչական իրավախախտٳմների և պետական տٳրքի

համար կիրառված տٳյժերի համաներման մասին
 

Կ-063-19.03.2019-ՏՀ-011/0
 Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն

11. «Պետական գٳյքի մասնավորեցման 2017-2020 թվականների

ծրագրի մասին» Հայաստանի Հանրապետٳթյան օրենքٳմ

փոփոխٳթյٳններ կատարելٳ մասին
 

Կ-064-20.03.2019-ԱՍ-011/0
 Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն

12. ա) «Սպառողական կրեդիտավորման մասին» Հայաստանի
Հանրապետٳթյան օրենքٳմ փոփոխٳթյٳններ կատարելٳ մասին

 

Կ-065-20.03.2019-ՖՎ-011/0
 Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն

բ) «Արժٳթային կարգավորման և արժٳթային վերահսկողٳթյան

մասին» Հայաստանի Հանրապետٳթյան օրենքٳմ փոփոխٳթյٳններ

կատարելٳ մասին
 

Կ-0651-20.03.2019-ՖՎ-011/0
 Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն

գ) «Վարկային կազմակերպٳթյٳնների մասին» Հայաստանի
Հանրապետٳթյան օրենքٳմ փոփոխٳթյٳն կատարելٳ մասին

 

Կ-0652-20.03.2019-ՖՎ-011/0
 Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն

13. Հայաստանի Հանրապետٳթյան հարկային օրենսգրքٳմ լրացٳմ

կատարելٳ մասին
 

Պ-066-21.03.2019,03.05.2019-ՏՀ-011/0
 Հեղինակ` Վարազդատ Կարապետյան

14. «Սպառողական կրեդիտավորման մասին» Հայաստանի Խ-076-29.03.2019,02.05.2019-ՖՎ-011/0
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Հանրապետٳթյան օրենքٳմ փոփոխٳթյٳն կատարելٳ մասին
 

Հեղինակ`«Լٳսավոր Հայաստան»

խմբակցٳթյٳն

 

 

        3. «Ազգային ժողովի կանոնակարգ» սահմանադրական օրենքի 38-րդ հոդվածի 5-րդ մասի 3-րդ կետի համաձայն՝
Հայաստանի Հանրապետٳթյան Ազգային ժողովի յոթերորդ գٳմարման երկրորդ նստաշրջանի օրակարգٳմ լրացٳցիչ

ընդգրկել գլխադասային հանձնաժողովների կողմից բացասական եզրակացٳթյٳն ստացած, ինչպես նաև Կանոնակարգով
սահմանված ժամկետٳմ եզրակացٳթյٳն չստացած հետևյալ հարցերը.

Հարցի անվանٳմը Կոդը և հեղինակները

1. Հայաստանի Հանրապետٳթյան հարկային օրենսգրքٳմ լրացٳմ

կատարելٳ մասին
 

Խ-021-25.02.2019-ՏՀ-011/0
 Հեղինակ`«Բարգավաճ Հայաստան»

խմբակցٳթյٳն

2. «Կենդանական աշխարհի մասին» օրենքٳմ լրացٳմներ կատարելٳ

մասին
 

Պ-058-14.03.2019-ՏՏԳԲ-011/0
 Հեղինակ` Տիգրան Ուրիխանյան
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