
ՆԱԽԱԳԻԾ   

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏؤԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ 
  

Ո Ր Ո Շ Ո Ւ Մ Ը

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏؤԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ 
 ՅՈԹԵՐՈՐԴ ԳؤՄԱՐՄԱՆ ԵՐՐՈՐԴ ՆՍՏԱՇՐՋԱՆԻ 

 ՕՐԱԿԱՐԳԻ 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 երրորդ նստաշրջանի օրակարգٳմ ընդգրկել պարտադիր քննարկման ենթակա հետևյալ հարցերը.

Հարցի անվանٳմը Կոդը և հեղինակները

1. «Վիճակախաղերի մասին» Հայաստանի Հանրապետٳթյան օրենքٳմ լրացٳմներ

կատարելٳ մասին
 (երկրորդ ընթերցٳմ)

Պ-013-12.02.2019-ՏՀ-011/1
 Հեղինակներ` Ալեն Սիմոնյան, Սիփան Փաշինյան, Նաիրա

Զոհրաբյան

2. Հայաստանի Հանրապետٳթյան հարկային օրենսգրքٳմ լրացٳմ կատարելٳ մասին
 (երկրորդ ընթերցٳմ)

Խ-021-25.02.2019-ՏՀ-011/1
 Հեղինակ`«Բարգավաճ Հայաստան» խմբակցٳթյٳն

3. «Ապրանքային նշանների մասին» Հայաստանի Հանրապետٳթյան օրենքٳմ

փոփոխٳթյٳններ և լրացٳմներ կատարելٳ մասին
 (երկրորդ ընթերցٳմ)

Կ-059-15.03.2019-ՏԵ-011/1
 Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն

4. «Դատական ակտերի հարկադիր կատարման մասին» օրենքٳմ լրացٳմ կատարելٳ

մասին
 (երկրորդ ընթերցٳմ)

Պ-071-26.03.2019,29.05.2019-ՊԻ-011/1
 Հեղինակ` Սերգեյ Բագրատյան

5. Հայաստանի Հանրապետٳթյան աշխատանքային օրենսգրքٳմ լրացٳմ կատարելٳ

մասին
 (երկրորդ ընթերցٳմ)

Պ-085-03.04.2019,21.05.2019-ԱՍ-011/1
 Հեղինակ` Տիգրան Ուրիխանյան

6. «Հայաստանի Հանրապետٳթյան Ազգային ժողովի պատգամավորի գործٳնեٳթյան

երաշխիքների մասին» օրենքٳմ փոփոխٳթյٳն կատարելٳ մասին
 (երկրորդ ընթերցٳմ)

Պ-086-03.04.2019,29.05.2019-ՊԻ-011/1
 Հեղինակ` Սերգեյ Բագրատյան

7. «Երևան քաղաքٳմ տեղական ինքնակառավարման մասին» Հայաստանի
Հանրապետٳթյան օրենքٳմ փոփոխٳթյٳններ կատարելٳ մասին

 (երկրորդ ընթերցٳմ)

Խ-089-04.04.2019,29.05.2019-ՏՏԳԲ-011/1
 Հեղինակ`«Լٳսավոր Հայաստան» խմբակցٳթյٳն

8. «Ջրօգտագործողների ընկերٳթյٳնների և ջրօգտագործողների ընկերٳթյٳնների

միٳթյٳնների մասին» օրենքٳմ լրացٳմ կատարելٳ մասին
 (երկրորդ ընթերցٳմ)

Պ-097-09.04.2019,12.06.2019-ՏՏԳԲ-011/1
 Հեղինակ` Սերգեյ Բագրատյան

9. «Ֆիզիկական կٳլտٳրայի և սպորտի մասին» օրենքٳմ փոփոխٳթյٳններ և լրացٳմներ

կատարելٳ մասին
 (երկրորդ ընթերցٳմ)

Պ-098-10.04.2019-ԳԿ-011/1
 Հեղինակներ` Արտակ Մանٳկյան, Արսեն Ջٳլֆալակյան

10. ա) Հայաստանի Հանրապետٳթյան քաղաքացիական օրենսգրքٳմ փոփոխٳթյٳն

կատարելٳ մասին
 (երկրորդ ընթերցٳմ)

Խ-105-12.04.2019,27.05.2019-ՏՀ-011/1
 Հեղինակ`«Լٳսավոր Հայաստան» խմբակցٳթյٳն

բ) «Սահմանափակ պատասխանատվٳթյամբ ընկերٳթյٳնների մասին» Հայաստանի
Հանրապետٳթյան օրենքٳմ փոփոխٳթյٳն կատարելٳ մասին

 (երկրորդ ընթերցٳմ)

Խ-1051-12.04.2019-ՏՀ-011/1
 Հեղինակ`«Լٳսավոր Հայաստան» խմբակցٳթյٳն

11. ա) «Աղբահանٳթյան և սանիտարական մաքրման մասին» օրենքٳմ փոփոխٳթյٳններ և

լրացٳմներ կատարելٳ մասին
 (երկրորդ ընթերցٳմ)

Պ-106-15.04.2019,14.06.2019-ՏՏԳԲ-011/1
 Հեղինակ` Գեւորգ Պապոյան

բ) Վարչական իրավախախտٳմների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետٳթյան

օրենսգրքٳմ փոփոխٳթյٳններ և լրացٳմներ կատարելٳ մասին
 (երկրորդ ընթերցٳմ)

Պ-1061-15.04.2019,14.06.2019-ՏՏԳԲ-011/1
 Հեղինակ` Գեւորգ Պապոյան
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12. «Հայաստանի Հանրապետٳթյٳնٳմ հաշմանդամների սոցիալական պաշտպանٳթյան

մասին» Հայաստանի Հանրապետٳթյան օրենքٳմ փոփոխٳթյٳններ կատարելٳ մասին
 (երկրորդ ընթերցٳմ)

Խ-112-18.04.2019-ԱՍ-011/1
 Հեղինակ`«Լٳսավոր Հայաստան» խմբակցٳթյٳն

13. ա) «Ձերբակալված և կալանավորված անձանց պահելٳ մասին» Հայաստանի
Հանրապետٳթյան օրենքٳմ լրացٳմ կատարելٳ մասին

 (երկրորդ ընթերցٳմ)

Խ-113-18.04.2019,17.06.2019-ՊԻ-011/1
 Հեղինակ`«Լٳսավոր Հայաստան» խմբակցٳթյٳն

բ) Հայաստանի Հանրապետٳթյան քրեակատարողական օրենսգրքٳմ լրացٳմ

կատարելٳ մասին
 (երկրորդ ընթերցٳմ)

Խ-1131-18.04.2019,17.06.2019-ՊԻ-011/1
 Հեղինակ`«Լٳսավոր Հայաստան» խմբակցٳթյٳն

14. Հայաստանի Հանրապետٳթյան հարկային օրենսգրքٳմ փոփոխٳթյٳններ և

լրացٳմներ կատարելٳ մասին
 (երկրորդ ընթերցٳմ)

Պ-114-23.04.2019,17.06.2019-ՏՀ-011/1
 Հեղինակ` Արտակ Մանٳկյան

15. Հայաստանի Հանրապետٳթյան վարչական դատավարٳթյան օրենսգրքٳմ

փոփոխٳթյٳններ կատարելٳ մասին
 (երկրորդ ընթերցٳմ)

Խ-118-25.04.2019-ՊԻ-011/1
 Հեղինակ`«Լٳսավոր Հայաստան» խմբակցٳթյٳն

16. Հայաստանի Հանրապետٳթյան աշխատանքային օրենսգրքٳմ լրացٳմ կատարելٳ

մասին
 (երկրորդ ընթերցٳմ)

Պ-123-30.04.2019,12.06.2019-ԱՍ-011/1
 Հեղինակ` Գեւորգ Պապոյան

17. «Տեղական ինքնակառավարման մասին» Հայաստանի Հանրապետٳթյան օրենքٳմ

փոփոխٳթյٳն և լրացٳմ կատարելٳ մասին
 (երկրորդ ընթերցٳմ)

Խ-127-02.05.2019,17.06.2019-ՏՏԳԲ-011/1
 Հեղինակ`«Լٳսավոր Հայաստան» խմբակցٳթյٳն

18. Հայաստանի Հանրապետٳթյան քրեական դատավարٳթյան օրենսգրքٳմ

փոփոխٳթյٳններ և լրացٳմ կատարելٳ մասին
 (երկրորդ ընթերցٳմ)

Խ-128-02.05.2019,17.06.2019-ՊԻ-011/1
 Հեղինակ`«Լٳսավոր Հայաստան» խմբակցٳթյٳն

19. ա) «Ազգային ժողովի կանոնակարգ» սահմանադրական օրենքٳմ փոփոխٳթյٳններ և

լրացٳմներ կատարելٳ մասին
 (երկրորդ ընթերցٳմ)

Պ-133-08.05.2019,17.06.2019-ՊԻ-017/1
 Հեղինակ` Արարատ Միրզոյան

բ) «Տնտեսական մրցակցٳթյան պաշտպանٳթյան մասին» օրենքٳմ փոփոխٳթյٳններ և

լրացٳմներ կատարելٳ մասին
 (երկրորդ ընթերցٳմ)

Պ-1331-08.05.2019,17.06.2019-ՊԻ-011/1
 Հեղինակ` Արարատ Միրզոյան

գ) «Տնտեսական մրցակցٳթյան պաշտպանٳթյան մասին» Հայաստանի
Հանրապետٳթյան օրենքٳմ լրացٳմներ և փոփոխٳթյٳններ կատարելٳ մասին»

օրենքٳմ փոփոխٳթյٳններ և լրացٳմներ կատարելٳ մասին
 (երկրորդ ընթերցٳմ)

Պ-1332-08.05.2019,17.06.2019-ՊԻ-011/1
 Հեղինակ` Արարատ Միրզոյան

դ) «Հանրային ծառայٳթյٳնները կարգավորող մարմնի մասին» օրենքٳմ

փոփոխٳթյٳններ և լրացٳմներ կատարելٳ մասին
 (երկրորդ ընթերցٳմ)

Պ-1333-08.05.2019,17.06.2019-ՊԻ-011/1
 Հեղինակ` Արարատ Միրզոյան

ե) «Հանրային ծառայٳթյٳնները կարգավորող մարմնի մասին» Հայաստանի
Հանրապետٳթյան օրենքٳմ փոփոխٳթյٳններ և լրացٳմներ կատարելٳ մասին»

օրենքٳմ փոփոխٳթյٳններ և լրացٳմներ կատարելٳ մասին
 (երկրորդ ընթերցٳմ)

Պ-1334-08.05.2019,17.06.2019-ՊԻ-011/1
 Հեղինակ` Արարատ Միրզոյան

զ) «Կոռٳպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի մասին» օրենքٳմ փոփոխٳթյٳններ և

լրացٳմներ կատարելٳ մասին
 (երկրորդ ընթերցٳմ)

Պ-1335-08.05.2019-ՊԻ-011/1
 Հեղինակ` Արարատ Միրզոյան

է) «Հայաստանի Հանրապետٳթյան դատական օրենսգիրք» սահմանադրական օրենքٳմ

լրացٳմ կատարելٳ մասին
 (երկրորդ ընթերցٳմ)

Պ-1336-08.05.2019-ՊԻ-017/1
 Հեղինակ` Արարատ Միրզոյան

ը) «Պետական պաշտոններ և պետական ծառայٳթյան պաշտոններ զբաղեցնող անձանց

վարձատրٳթյան մասին» օրենքٳմ փոփոխٳթյٳններ և լրացٳմներ կատարելٳ մասին 
 (երկրորդ ընթերցٳմ)

Պ-1337-08.05.2019-ՊԻ-011/1
 Հեղինակ` Արարատ Միրզոյան

20. Կենտրոնական բանկի խորհրդի անդամի ընտրٳթյٳն
 

09.07.2019-
 

 

 

        2. «Ազգային ժողովի կանոնակարգ» սահմանադրական օրենքի 38-րդ հոդվածի 5-րդ մասի 2-րդ կետի համաձայն՝ Հայաստանի Հանրապետٳթյան

Ազգային ժողովի յոթերորդ գٳմարման երրորդ նստաշրջանի օրակարգٳմ ընդգրկել գլխադասային հանձնաժողովի կողմից դրական եզրակացٳթյٳն

ստացած հետևյալ հարցերը.
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Հարցի անվանٳմը Կոդը և հեղինակները

1. ա) Հայաստանի Հանրապետٳթյան քրեական օրենսգրքٳմ փոփոխٳթյٳն և լրացٳմներ

կատարելٳ մասին
 

Կ-037-06.03.2019-ՊԻ-011/0
 Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն

բ) Վարչական իրավախախտٳմների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետٳթյան

օրենսգրքٳմ լրացٳմ կատարելٳ մասին
 

Կ-0371-06.03.2019-ՊԻ-011/0
 Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն

2. Հայաստանի Հանրապետٳթյան հարկային օրենսգրքٳմ փոփոխٳթյٳններ և

լրացٳմներ կատարելٳ մասին
 

Պ-096-09.04.2019-ՏՀ-011/0
 Հեղինակ` Միքայել Մելքٳմյան

3. «Ազգային ժողովի կանոնակարգ» Հայաստանի Հանրապետٳթյան սահմանադրական

օրենքٳմ փոփոխٳթյٳններ և լրացٳմներ կատարելٳ մասին
 

Խ-132-08.05.2019-ՊԻ-011/0
 Հեղինակ`«Լٳսավոր Հայաստան» խմբակցٳթյٳն

4. «Հայաստանի Հանրապետٳթյան կառավարٳթյան և Ղազախստանի Հանրապետٳթյան

կառավարٳթյան միջև` քաղաքացիական պաշտպանٳթյան, արտակարգ իրավիճակների

կանխման և վերացման բնագավառٳմ համագործակցٳթյան մասին» համաձայնագիրը

վավերացնելٳ մասին
 

Կ-143-20.05.2019-ՊԱ-011/0
 Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն

5. Հայաստանի Հանրապետٳթյան քաղաքացիական դատավարٳթյան օրենսգրքٳմ

փոփոխٳթյٳն և լրացٳմներ կատարելٳ մասին
 

Խ-158-24.05.2019-ՊԻ-011/0
 Հեղինակ`«Լٳսավոր Հայաստան» խմբակցٳթյٳն

6. «Հայաստանի Հանրապետٳթյան պաշտպանٳթյան ժամանակ զինծառայողների

կյանքին կամ առողջٳթյանը պատճառված վնասների հատٳցման մասին» Հայաստանի
Հանրապետٳթյան օրենքٳմ փոփոխٳթյٳններ կատարելٳ մասին

 

Պ-161-27.05.2019,06.09.2019-ՊԱ-011/0
 Հեղինակ` Գեւորգ Պապոյան

7. Հայաստանի Հանրապետٳթյան քրեական դատավարٳթյան օրենսգրքٳմ

փոփոխٳթյٳններ և լրացٳմներ կատարելٳ մասին
 

Կ-163-27.05.2019-ՊԻ-011/0
 Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն

8. «Առևտրի և ծառայٳթյٳնների մասին» օրենքٳմ լրացٳմներ կատարելٳ մասին
 

Պ-166-29.05.2019-ՏՀ-011/0
 Հեղինակներ` Սերգեյ Բագրատյան, Հովհաննես

Հովհաննիսյան

9. ա) «Ճանապարհային երթևեկٳթյան անվտանգٳթյան ապահովման մասին»

Հայաստանի Հանրապետٳթյան օրենքٳմ փոփոխٳթյٳններ և լրացٳմներ կատարելٳ

մասին
 

Կ-169-03.06.2019-ՊԱ-011/0
 Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն

բ) Վարչական իրավախախտٳմների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետٳթյան

օրենսգրքٳմ փոփոխٳթյٳններ կատարելٳ մասին
 

Կ-1691-03.06.2019-ՊԱ-011/0
 Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն

գ) «Պետական տٳրքի մասին» Հայաստանի Հանրապետٳթյան օրենքٳմ

փոփոխٳթյٳններ կատարելٳ մասին
 

Կ-1692-03.06.2019-ՊԱ-011/0
 Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն

դ) «Ավտոտրանսպորտային միջոցների օգտագործٳմից բխող պատասխանատվٳթյան

պարտադիր ապահովագրٳթյան մասին» Հայաստանի Հանրապետٳթյան օրենքٳմ

լրացٳմ և փոփոխٳթյٳն կատարելٳ մասին
 

Կ-1693-03.06.2019-ՊԱ-011/0
 Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն

10. Հայաստանի Հանրապետٳթյան քրեակատարողական օրենսգրքٳմ փոփոխٳթյٳն

կատարելٳ մասին
 

Խ-170-03.06.2019-ՊԻ-011/0
 Հեղինակ`«Լٳսավոր Հայաստան» խմբակցٳթյٳն

11. Հայաստանի Հանրապետٳթյան աշխատանքային օրենսգրքٳմ լրացٳմներ և

փոփոխٳթյٳն կատարելٳ մասին
 

Պ-181-06.06.2019,05.09.2019-ԱՍ-011/0
 Հեղինակներ` Նարեկ Զեյնալյան, Հերիքնազ Տիգրանյան,

Լٳսինե Բադալյան

12. «Օտարերկրացիների մասին» Հայաստանի Հանրապետٳթյան օրենքٳմ լրացٳմ

կատարելٳ մասին
 

Կ-186-12.06.2019-ՊԻ-011/0
 Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն

13. ա) «Ազգային անվտանգٳթյան մարմիններٳմ ծառայٳթյան մասին» Հայաստանի
Հանրապետٳթյան օրենքٳմ փոփոխٳթյٳններ կատարելٳ մասին

 

Խ-192-14.06.2019-ՊԻ-011/0
 Հեղինակ`«Լٳսավոր Հայաստան» խմբակցٳթյٳն

բ) «Ոստիկանٳթյٳնٳմ ծառայٳթյան մասին» Հայաստանի Հանրապետٳթյան օրենքٳմ

փոփոխٳթյٳններ կատարելٳ մասին
 

Խ-1921-14.06.2019-ՊԻ-011/0
 Հեղինակ`«Լٳսավոր Հայաստան» խմբակցٳթյٳն

գ) «Հանրային ծառայٳթյան մասին» Հայաստանի Հանրապետٳթյան օրենքٳմ լրացٳմ

կատարելٳ մասին
 

Խ-1922-14.06.2019-ՊԻ-011/0
 Հեղինակ`«Լٳսավոր Հայաստան» խմբակցٳթյٳն

14. ա) «Հայաստանի Հանրապետٳթյան ջրի ազգային ծրագրի մասին» օրենքٳմ

փոփոխٳթյٳններ կատարելٳ մասին

Կ-193-17.06.2019-ՏՏԳԲ-011/0
 Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն
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http://www.parliament.am/drafts.php?sel=showdraft&DraftID=10734&Reading=0
http://www.parliament.am/deputies.php?sel=details&ID=1387
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http://www.parliament.am/drafts.php?sel=showdraft&DraftID=10524&Reading=0
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բ) Հայաստանի Հանրապետٳթյան ջրային օրենսգրքٳմ փոփոխٳթյٳններ կատարելٳ

մասին
 

Կ-1931-17.06.2019-ՏՏԳԲ-011/0
 Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն

15. ա) Վարչական իրավախախտٳմների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետٳթյան

օրենսգրքٳմ փոփոխٳթյٳններ և լրացٳմներ կատարելٳ մասին
 

Կ-195-19.06.2019-ՊԱ-011/0
 Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն

բ) Հայաստանի Հանրապետٳթյան քրեական օրենսգրքٳմ լրացٳմներ և փոփոխٳթյٳն

կատարելٳ մասին
 

Կ-1951-19.06.2019-ՊԱ-011/0
 Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն

գ) «Տեսանկարահանող կամ լٳսանկարահանող սարքերով հայտնաբերված

ճանապարհային երթևեկٳթյան կանոնների խախտٳմների վերաբերյալ գործերով

իրականացվող վարչական վարٳյթի առանձնահատկٳթյٳնների մասին» օրենքٳմ

լրացٳմներ և փոփոխٳթյٳններ կատարելٳ մասին
 

Կ-1952-19.06.2019-ՊԱ-011/0
 Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն

դ) «Ճանապարհային երթևեկٳթյան անվտանգٳթյան ապահովման մասին» օրենքٳմ

լրացٳմներ կատարելٳ մասին
 

Կ-1953-19.06.2019-ՊԱ-011/0
 Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն

ե) «Վարչարարٳթյան հիմٳնքների և վարչական վարٳյթի մասին» օրենքٳմ

փոփոխٳթյٳն կատարելٳ մասին
 

Կ-1954-19.06.2019-ՊԱ-011/0
 Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն

16. «Օտարերկրացիների մասին» Հայաստանի Հանրապետٳթյան օրենքٳմ լրացٳմներ և

փոփոխٳթյٳններ կատարելٳ մասին
 

Կ-203-21.06.2019-ՊԻ-011/0
 Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն

17. ա) «Մաքսային ծառայٳթյան մասին» Հայաստանի Հանրապետٳթյան օրենքٳմ

փոփոխٳթյٳններ կատարելٳ մասին
 

Կ-204-21.06.2019-ՖՎ-011/0
 Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն

բ) «Հարկային ծառայٳթյան մասին» Հայաստանի Հանրապետٳթյան օրենքٳմ

փոփոխٳթյٳններ և լրացٳմ կատարելٳ մասին
 

Կ-2041-21.06.2019-ՖՎ-011/0
 Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն

գ) Հայաստանի Հանրապետٳթյան հարկային օրենսգրքٳմ փոփոխٳթյٳններ

կատարելٳ մասին
 

Կ-2042-21.06.2019-ՖՎ-011/0
 Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն

դ) «Մաքսային կարգավորման մասին» Հայաստանի Հանրապետٳթյան օրենքٳմ

փոփոխٳթյٳններ կատարելٳ մասին
 

Կ-2043-21.06.2019-ՖՎ-011/0
 Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն

ե) «Պետական տٳրքի մասին» Հայաստանի Հանրապետٳթյան օրենքٳմ լրացٳմներ

կատարելٳ մասին
 

Կ-2044-21.06.2019-ՖՎ-011/0
 Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն

զ) «Ինտերնետով հրապարակային և անհատական ծանٳցման մասին» Հայաստանի
Հանրապետٳթյան օրենքٳմ փոփոխٳթյٳն կատարելٳ մասին

 

Կ-2045-21.06.2019-ՖՎ-011/0
 Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն

է) «Շարժական գٳյքի նկատմամբ ապահովված իրավٳնքների գրանցման մասին»

Հայաստանի Հանրապետٳթյան օրենքٳմ փոփոխٳթյٳններ կատարելٳ մասին
 

Կ-2046-21.06.2019-ՖՎ-011/0
 Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն

ը) «Իրավաբանական անձանց պետական գրանցման, իրավաբանական անձանց

առանձնացված ստորաբաժանٳմների, հիմնարկների և անհատ ձեռնարկատերերի

պետական հաշվառման մասին» Հայաստանի Հանրապետٳթյան օրենքٳմ

փոփոխٳթյٳններ կատարելٳ մասին
 

Կ-2047-21.06.2019-ՖՎ-011/0
 Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն

թ) «Քաղաքացիական կացٳթյան ակտերի մասին» Հայաստանի Հանրապետٳթյան

օրենքٳմ փոփոխٳթյٳններ կատարելٳ մասին
 

Կ-2048-21.06.2019-ՖՎ-011/0
 Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն

ժ) «Սոցիալական աջակցٳթյան մասին» Հայաստանի Հանրապետٳթյան օրենքٳմ

փոփոխٳթյٳններ կատարելٳ մասին
 

Կ-2049-21.06.2019-ՖՎ-011/0
 Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն

ժա) «Ապրանքային նշանների մասին» Հայաստանի Հանրապետٳթյան օրենքٳմ

փոփոխٳթյٳն կատարելٳ մասին
 

Կ-20410-20.06.2019-ՖՎ-011/0
 Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն

ժբ) «Սննդամթերքի անվտանգٳթյան պետական վերահսկողٳթյան մասին» Հայաստանի
Հանրապետٳթյան օրենքٳմ փոփոխٳթյٳններ կատարելٳ մասին

 

Կ-20411-21.06.2019-ՖՎ-011/0
 Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն

ժգ) «Դատական ակտերի հարկադիր կատարման մասին» Հայաստանի
Հանրապետٳթյան օրենքٳմ փոփոխٳթյٳններ կատարելٳ մասին

 

Կ-20412-21.06.2019-ՖՎ-011/0
 Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն

ժդ) «Հարկադիր կատարٳմն ապահովող ծառայٳթյան մասին» Հայաստանի Կ-20413-21.06.2019-ՖՎ-011/0
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Հանրապետٳթյան օրենքٳմ փոփոխٳթյٳն կատարելٳ մասին
 

Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն

ժե) «Ճանապարհային երթևեկٳթյան անվտանգٳթյան ապահովման մասին»

Հայաստանի Հանրապետٳթյան օրենքٳմ փոփոխٳթյٳններ կատարելٳ մասին
 

Կ-20414-21.06.2019-ՖՎ-011/0
 Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն

ժզ) «Սննդամթերքի անվտանգٳթյան մասին» Հայաստանի Հանրապետٳթյան օրենքٳմ

փոփոխٳթյٳն կատարելٳ մասին
 

Կ-20415-21.06.2019-ՖՎ-011/0
 Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն

ժէ) «Ավիացիայի մասին» Հայաստանի Հանրապետٳթյան օրենքٳմ փոփոխٳթյٳն

կատարելٳ մասին
 

Կ-20416-21.06.2019-ՖՎ-011/0
 Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն

ժը) «Ոստիկանٳթյան մասին» օրենքٳմ փոփոխٳթյٳններ և լրացٳմ կատարելٳ մասին
 

Կ-20417-21.06.2019-ՖՎ-011/0
 Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն

ժթ) «Ոստիկանٳթյٳնٳմ ծառայٳթյան մասին» օրենքٳմ լրացٳմ կատարելٳ մասին
 

Կ-20418-21.06.2019-ՖՎ-011/0
 Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն

ի) «Պետական նյٳթական պահٳստի մասին» Հայաստանի Հանրապետٳթյան օրենքٳմ

փոփոխٳթյٳն կատարելٳ մասին
 

Կ-20419-21.06.2019-ՖՎ-011/0
 Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն

իա) «Տեղական ինքնակառավարման մասին» Հայաստանի Հանրապետٳթյան օրենքٳմ

փոփոխٳթյٳն կատարելٳ մասին
 

Կ-20420-21.06.2019-ՖՎ-011/0
 Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն

իբ) «Տեղական տٳրքերի և վճարների մասին» Հայաստանի Հանրապետٳթյան օրենքٳմ

փոփոխٳթյٳն կատարելٳ մասին
 

Կ-20421-21.06.2019-ՖՎ-011/0
 Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն

իգ) «Տեսչական մարմինների մասին» Հայաստանի Հանրապետٳթյան օրենքٳմ

փոփոխٳթյٳն կատարելٳ մասին
 

Կ-20422-21.06.2019-ՖՎ-011/0
 Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն

իդ) «Գٳյքի նկատմամբ իրավٳնքների պետական գրանցման մասին» Հայաստանի
Հանրապետٳթյան օրենքٳմ փոփոխٳթյٳններ կատարելٳ մասին

 

Կ-20423-21.06.2019-ՖՎ-011/0
 Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն

իե) «Պետական պաշտոններ և պետական ծառայٳթյան պաշտոններ զբաղեցնող

անձանց վարձատրٳթյան մասին» Հայաստանի Հանրապետٳթյան օրենքٳմ

փոփոխٳթյٳններ կատարելٳ մասին
 

Կ-20424-21.06.2019-ՖՎ-011/0
 Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն

իզ) «Հայաստանի Հանրապետٳթյան ընտրական օրենսգիրք» Հայաստանի
Հանրապետٳթյան սահմանադրական օրենքٳմ փոփոխٳթյٳն կատարելٳ մասին

 

Կ-20425-21.06.2019-ՖՎ-017/0
 Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն

18. «Ջրօգտագործողների ընկերٳթյٳնների և ջրօգտագործողների ընկերٳթյٳնների

միٳթյٳնների մասին» օրենքٳմ լրացٳմներ կատարելٳ մասին
 

Պ-209-24.06.2019,03.09.2019-ՏՏԳԲ-011/0
 Հեղինակ` Միքայել Մելքٳմյան

19. «Հայաստանի Հանրապետٳթյան տոների և հիշատակի օրերի մասին» Հայաստանի
Հանրապետٳթյան օրենքٳմ լրացٳմ կատարելٳ մասին

 

Կ-212-28.06.2019-ՊԻ-011/0
 Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն

20. «Ռազմական համագործակցٳթյան մասին Հայաստանի Հանրապետٳթյան և Լիբանանի
Հանրապետٳթյան միջև» համաձայնագիրը վավերացնելٳ մասին

 

Կ-213-28.06.2019-ՊԱ-011/0
 Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն

21. Անշարժ գٳյքի հարկով հարկման նպատակով անշարժ գٳյքի շٳկայական արժեքին

մոտարկված կադաստրային գնահատման կարգը սահմանելٳ մասին
 

Կ-214-03.07.2019-ՏՀ-011/0
 Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն

22. «Կٳտակային կենսաթոշակների մասին» օրենքٳմ փոփոխٳթյٳններ կատարելٳ մասին
 

Պ-215-03.07.2019-ԱՍ-011/0
 Հեղինակ` Գեւորգ Պապոյան

23. ա) Վարչական իրավախախտٳմների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետٳթյան

օրենսգրքٳմ փոփոխٳթյٳն կատարելٳ մասին
 

Պ-216-03.07.2019-ՊԻ-011/0
 Հեղինակ` Նիկոլայ Բաղդասարյան

բ) Հայաստանի Հանրապետٳթյան վարչական դատավարٳթյան օրենսգրքٳմ լրացٳմ

կատարելٳ մասին
 

Պ-2161-03.07.2019-ՊԻ-011/0
 Հեղինակ` Նիկոլայ Բաղդասարյան

24. Վարչական իրավախախտٳմների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետٳթյան

օրենսգրքٳմ լրացٳմ կատարելٳ մասին
 

Կ-217-03.07.2019-ՊԻ-011/0
 Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն

25. Վարչական իրավախախտٳմների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետٳթյան

օրենսգրքٳմ լրացٳմներ կատարելٳ մասին
 

Կ-218-08.07.2019-ՊԻ-011/0
 Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն
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26. «Ավիացիոն պատահարների և լٳրջ միջադեպերի քննٳթյան միջազգային բյٳրոյի

ստեղծման և գործٳնեٳթյան մասին» համաձայնագիրը վավերացնելٳ մասին
 

Կ-220-10.07.2019-ՏՀ-011/0
 Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն

27. Հայաստանի Հանրապետٳթյան քրեական օրենսգրքٳմ լրացٳմ կատարելٳ մասին
 

Խ-221-11.07.2019-ՊԻ-011/0
 Հեղինակ`«Լٳսավոր Հայաստան» խմբակցٳթյٳն

28. «2002 թվականի հոկտեմբերի 7-ի` Հավաքական անվտանգٳթյան մասին պայմանագրի

կազմակերպٳթյան կանոնադրٳթյٳնٳմ փոփոխٳթյٳններ կատարելٳ մասին» երկրորդ

արձանագրٳթյٳնը վավերացնելٳ մասին
 

Կ-222-12.07.2019-ԱՀ-011/0
 Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն

29. «Հայաստանի Հանրապետٳթյٳնٳմ ստٳգٳմների կազմակերպման և անցկացման

մասին» Հայաստանի Հանրապետٳթյան օրենքٳմ փոփոխٳթյٳններ և լրացٳմներ

կատարելٳ մասին
 

Կ-223-12.07.2019-ՏՀ-011/0
 Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն

30. «Հայաստանի Հանրապետٳթյան Ազգային ժողովի աշխատակազմٳմ պետական

ծառայٳթյան մասին» Հայաստանի Հանրապետٳթյան օրենքٳմ լրացٳմներ և

փոփոխٳթյٳններ կատարելٳ մասին
 

Պ-226-15.07.2019,05.09.2019-ԱՍ-011/0
 Հեղինակ` Արտակ Մանٳկյան

31. «Հայաստանի Հանրապետٳթյան կառավարٳթյան և Ռٳսաստանի Դաշնٳթյան

կառավարٳթյան միջև` Հայաստանի Հանրապետٳթյան կառավարٳթյան և

Ռٳսաստանի Դաշնٳթյան կառավարٳթյան միջև զինվորական

սٳրհանդակափոստային կապի ոլորտٳմ համագործակցٳթյան մասին»

համաձայնագրٳմ փոփոխٳթյٳններ կատարելٳ մասին» արձանագրٳթյٳնը

վավերացնելٳ մասին
 

Կ-227-18.07.2019-ՊԱ-011/0
 Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն

32. ա) Հայաստանի Հանրապետٳթյան ջրային օրենսգրքٳմ լրացٳմներ կատարելٳ մասին
 

Կ-228-19.07.2019,06.09.2019-ՏՏԳԲ-011/0
 Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն

բ) Վարչական իրավախախտٳմների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետٳթյան

օրենսգրքٳմ լրացٳմ կատարելٳ մասին
 

Կ-2281-19.07.2019,06.09.2019-ՏՏԳԲ-011/0
 Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն

33. «1992 թվականի մայիսի 15-ի` Հավաքական անվտանգٳթյան մասին» պայմանագրٳմ

փոփոխٳթյٳններ կատարելٳ մասին» երկրորդ արձանագրٳթյٳնը վավերացնելٳ

մասին
 

Կ-229-22.07.2019-ԱՀ-011/0
 Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն

34. ա) Հայաստանի Հանրապետٳթյան քրեական օրենսգրքٳմ փոփոխٳթյٳններ

կատարելٳ մասին
 

Կ-231-22.07.2019-ՊԻ-011/0
 Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն

բ) Վարչական իրավախախտٳմների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետٳթյան

օրենսգրքٳմ փոփոխٳթյٳններ կատարելٳ մասին
 

Կ-2311-22.07.2019-ՊԻ-011/0
 Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն

գ) Հայաստանի Հանրապետٳթյան հարկային օրենսգրքٳմ փոփոխٳթյٳն կատարելٳ

մասին
 

Կ-2312-22.07.2019-ՊԻ-011/0
 Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն

35. «2002 թվականի հոկտեմբերի 7-ի Հավաքական անվտանգٳթյան մասին պայմանագրի

կազմակերպٳթյան կանոնադրٳթյٳնٳմ փոփոխٳթյٳններ կատարելٳ մասին» երրորդ

արձանագրٳթյٳնը վավերացնելٳ մասին
 

Կ-232-22.07.2019-ԱՀ-011/0
 Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն

36. «Հայաստանի Հանրապետٳթյան կառավարٳթյան և Կարմիր խաչի միջազգային

կոմիտեի միջև` Հայաստանի Հանրապետٳթյٳնٳմ Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի

կարգավիճակի մասին» համաձայնագրٳմ փոփոխٳթյٳններ կատարելٳ մասին»

արձանագրٳթյٳնը վավերացնելٳ մասին
 

Կ-233-22.07.2019-ԱՀ-011/0
 Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն

37. «Հայաստանի Հանրապետٳթյան և Դանիայի Թագավորٳթյան միջև եկամٳտների և

գٳյքի կրկնակի հարկٳմը բացառելٳ և հարկٳմից խٳսափելը կանխելٳ մասին»

կոնվենցիան վավերացնելٳ մասին
 

Կ-235-23.07.2019-ՏՀ-011/0
 Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն

38. «Տեսանկարահանող կամ լٳսանկարահանող սարքերով հայտնաբերված

ճանապարհային երթևեկٳթյան կանոնների խախտٳմների վերաբերյալ գործերով

իրականացվող վարչական վարٳյթի առանձնահատկٳթյٳնների մասին» Հայաստանի
Հանրապետٳթյան օրենքٳմ լրացٳմներ կատարելٳ մասին

 

Պ-239-25.07.2019,06.09.2019-ՊԱ-011/0
 Հեղինակներ` Սիսակ Գաբրիելյան, Արմեն Փամբٳխչյան

39. «Հայաստանի Հանրապետٳթյան և Երٳսաղեմի Սբ. Հովհաննեսի, Հռոդոսի և Մալթայի
ինքնիշխան մարտական բարեխնամ ٳխտի միջև» համագործակցٳթյան

համաձայնագիրը վավերացնելٳ մասին
 

Կ-240-29.07.2019-ԱՀ-011/0
 Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն

40. «2002 թվականի հոկտեմբերի 7-ի Հավաքական անվտանգٳթյան մասին պայմանագրի

կազմակերպٳթյան իրավական կարգավիճակի մասին» համաձայնագրٳմ

Կ-241-29.07.2019-ԱՀ-011/0
 Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն
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փոփոխٳթյٳններ կատարելٳ մասին» երկրորդ արձանագրٳթյٳնը վավերացնելٳ

մասին
 

41. ա) Հայաստանի Հանրապետٳթյան քրեական օրենսգրքٳմ լրացٳմ կատարելٳ մասին
 

Պ-095-08.04.2019,05.09.2019-ՊԻ-011/0
 Հեղինակներ` Նաիրա Զոհրաբյան, Արման Աբովյան,

Էդٳարդ Բաբայան, Շաքե Իսայան, Վահե Էնֆիաջյան

բ) Վարչական իրավախախտٳմների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետٳթյան

օրենսգրքٳմ փոփոխٳթյٳններ կատարելٳ մասին
 

Պ-0951-08.04.2019-ՊԻ-011/0
 Հեղինակներ` Նաիրա Զոհրաբյան, Արման Աբովյան,

Էդٳարդ Բաբայան, Շաքե Իսայան, Վահե Էնֆիաջյան

42. «Հայաստանի Հանրապետٳթյան և Բելգիայի Թագավորٳթյան միջև դիվանագիտական

ներկայացٳցչٳթյٳնների և հյٳպատոսական հիմնարկների անձնակազմի ընտանիքի

անդամների վարձատրվող աշխատանքի վերաբերյալ» համաձայնագիրը վավերացնելٳ

մասին
 

Կ-242-29.07.2019-ԱՀ-011/0
 Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն

43. ա) «Քրեակատարողական ծառայٳթյան մասին» Հայաստանի Հանրապետٳթյան

օրենքٳմ փոփոխٳթյٳններ կատարելٳ մասին
 

Խ-109-17.04.2019,05.09.2019-ՊԻ-011/0
 Հեղինակ`«Լٳսավոր Հայաստան» խմբակցٳթյٳն

բ) «Հարկադիր կատարٳմն ապահովող ծառայٳթյան մասին» Հայաստանի
Հանրապետٳթյանօրենքٳմ փոփոխٳթյٳններ կատարելٳ մասին 

 

Խ-1091-05.09.2019-ՊԻ-011/0
 Հեղինակ`«Լٳսավոր Հայաստան» խմբակցٳթյٳն

գ) «Փրկարար ծառայٳթյան մասին» Հայաստանի Հանրապետٳթյան օրենքٳմ

փոփոխٳթյٳններ կատարելٳ մասին 
 

Խ-1092-05.09.2019-ՊԻ-011/0
 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 երրորդ նստաշրջանի օրակարգٳմ ընդգրկել գլխադասային հանձնաժողովի 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-091-04.04.2019-ՏՀ-011/0
 Հեղինակ`«Լٳսավոր Հայաստան» խմբակցٳթյٳն

2. Հայաստանի Հանրապետٳթյան քրեական օրենսգրքٳմ լրացٳմ կատարելٳ մասին
 

Խ-136-16.05.2019-ՊԻ-011/0
 Հեղինակ`«Բարգավաճ Հայաստան» խմբակցٳթյٳն

3. Հայաստանի Հանրապետٳթյան քրեական օրենսգրքٳմ լրացٳմ կատարելٳ մասին
 

Պ-174-05.06.2019-ՊԻ-011/0
 Հեղինակներ` Գեւորգ Պետրոսյան, Նորա Առٳստամյան,

Շաքե Իսայան, Իվետա Տոնոյան, Հրանտ Մադաթյան

4. «Հայաստանի Հանրապետٳթյան պաշտպանٳթյան ժամանակ զինծառայողների

կյանքին կամ առողջٳթյանը պատճառված վնասների հատٳցման մասին» Հայաստանի
Հանրապետٳթյան օրենքٳմ փոփոխٳթյٳններ և լրացٳմ կատարելٳ մասին 

Խ-199-20.06.2019-ՊԱ-011/0
 Հեղինակ`«Լٳսավոր Հայաստան» խմբակցٳթյٳն

5. Ընդերքի մասին օրենսգրքٳմ փոփոխٳթյٳններ կատարելٳ մասին
 

Խ-207-24.06.2019-ՏՀ-011/0
 Հեղինակ`«Լٳսավոր Հայաստան» խմբակցٳթյٳն

6. «Ֆիզիկական անձանց բանկային ավանդների հատٳցٳմը երաշխավորելٳ մասին»

Հայաստանի Հանրապետٳթյան օրենքٳմ փոփոխٳթյٳն և լրացٳմներ կատարելٳ

մասին
 

Խ-219-09.07.2019-ՖՎ-011/0
 Հեղինակ`«Լٳսավոր Հայաստան» խմբակցٳթյٳն
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