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        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 2018 թվականի պետական

բյٳջեի կատարման տարեկան հաշվետվٳթյٳնը

հաստատելٳ մասին
 

Կ-129-02.05.2019-ՖՎ-012/0
 Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն

2. Սահմանադրական դատարանի դատավորի ընտրٳթյٳն
 

15.05.2019-
 

3. Հայաստանի Հանրապետٳթյան տնտեսական

մրցակցٳթյան պաշտպանٳթյան պետական

հանձնաժողովի անդամի ընտրٳթյٳն
 

146-22.05.2019-
 

4. Հայաստանի Հանրապետٳթյան հանրային

ծառայٳթյٳնները կարգավորող հանձնաժողովի անդամի
ընտրٳթյٳն

 

147-22.05.2019-
 

5. Հայաստանի Հանրապետٳթյան հանրային

ծառայٳթյٳնները կարգավորող հանձնաժողովի անդամի
ընտրٳթյٳն

 

149-22.05.2019-
 

6. Հայաստանի Հանրապետٳթյան տնտեսական

մրցակցٳթյան պաշտպանٳթյան պետական

հանձնաժողովի անդամի ընտրٳթյٳն
 

151-22.05.2019-
 

7. Հայաստանի Հանրապետٳթյան հանրային

ծառայٳթյٳնները կարգավորող հանձնաժողովի անդամի
ընտրٳթյٳն

 

155-23.05.2019-
 

8. Հայաստանի Հանրապետٳթյան հանրային

ծառայٳթյٳնները կարգավորող հանձնաժողովի անդամի
ընտրٳթյٳն

 

156-23.05.2019-
 

9. Հայաստանի Հանրապետٳթյան տնտեսական 159-24.05.2019-
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մրցակցٳթյան պաշտպանٳթյան պետական

հանձնաժողովի անդամի ընտրٳթյٳն
 

10. Հայաստանի Հանրապետٳթյան տնտեսական

մրցակցٳթյան պաշտպանٳթյան պետական

հանձնաժողովի անդամի ընտրٳթյٳն
 

160-24.05.2019-
 

11. Հայաստանի Հանրապետٳթյան տնտեսական

մրցակցٳթյան պաշտպանٳթյան պետական

հանձնաժողովի անդամի ընտրٳթյٳն
 

162-27.05.2019-
 

 

 

        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 գլխադասային հանձնաժողովի կողմից դրական եզրակացٳթյٳն

ստացած հետևյալ հարցերը.

Հարցի անվանٳմը Կոդը և հեղինակները

1. «Վիճակախաղերի մասին» Հայաստանի Հանրապետٳթյան

օրենքٳմ լրացٳմներ կատարելٳ մասին
 

Պ-013-12.02.2019-ՏՀ-011/0
 Հեղինակներ` Ալեն Սիմոնյան, Սիփան

Փաշինյան, Նաիրա Զոհրաբյան

2. «Բռնադատվածների մասին» Հայաստանի
Հանրապետٳթյան օրենքٳմ լրացٳմ կատարելٳ մասին

 

Կ-040-06.03.2019-ՄԻ-011/0
 Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն

3. «Փաստաբանٳթյան մասին» Հայաստանի
Հանրապետٳթյան օրենքٳմ փոփոխٳթյٳններ և

լրացٳմներ կատարելٳ մասին
 

Կ-070-26.03.2019-ՄԻ-011/0
 Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն

4. «Դատական ակտերի հարկադիր կատարման մասին»

օրենքٳմ լրացٳմ կատարելٳ մասին
 

Պ-071-26.03.2019-ՊԻ-011/0
 Հեղինակ` Սերգեյ Բագրատյան

5. ա) «Հայաստանի Հանրապետٳթյան հարկային

օրենսգրքٳմ փոփոխٳթյٳններ և լրացٳմներ կատարելٳ և

2018 թվականի հٳնիսի 21-ի «Հայաստանի
Հանրապետٳթյան հարկային օրենսգրքٳմ

փոփոխٳթյٳններ և լրացٳմներ կատարելٳ և 2017

թվականի դեկտեմբերի 21-ի «Հայաստանի
Հանրապետٳթյան հարկային օրենսգրքٳմ

փոփոխٳթյٳններ և լրացٳմներ կատարելٳ մասին»

ՀՕ-266-Ն օրենքٳմ փոփոխٳթյٳններ և լրացٳմներ

կատարելٳ մասին» ՀՕ-338-Ն օրենքٳմ փոփոխٳթյٳն

կատարելٳ մասին
 

Կ-075-29.03.2019-ՏՀ-011/0
 Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն

բ) «Պետական տٳրքի մասին» Հայաստանի
Հանրապետٳթյան օրենքٳմ փոփոխٳթյٳններ և

լրացٳմներ կատարելٳ մասին
 

Կ-0751-29.03.2019-ՏՀ-011/0
 Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն

գ) «Ապահովագրٳթյան և ապահովագրական

գործٳնեٳթյան մասին» Հայաստանի Հանրապետٳթյան

օրենքٳմ փոփոխٳթյٳն կատարելٳ մասին
 

Կ-0752-29.03.2019-ՏՀ-011/0
 Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն
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դ) «Լիցենզավորման մասին» Հայաստանի
Հանրապետٳթյան օրենքٳմ փոփոխٳթյٳն կատարելٳ

մասին
 

Կ-0753-29.03.2019-ՏՀ-011/0
 Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն

ե) «Կٳտակային կենսաթոշակների մասին» Հայաստանի
Հանրապետٳթյան օրենքٳմ փոփոխٳթյٳններ կատարելٳ

մասին
 

Կ-0754-29.03.2019-ՏՀ-011/0
 Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն

զ) «Ինքնազբաղված անձանց հարկային արտոնٳթյٳնների

մասին» Հայաստանի Հանրապետٳթյան օրենքٳմ

փոփոխٳթյٳն կատարելٳ մասին
 

Կ-0755-29.03.2019-ՏՀ-011/0
 Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն

է) «Ինքնազբաղված անձանց հարկային արտոնٳթյٳնների

մասին» Հայաստանի Հանրապետٳթյան օրենքն ٳժը

կորցրած ճանաչելٳ մասին
 

Կ-0756-29.03.2019-ՏՀ-011/0
 Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն

ը) «Սահմանամերձ բնակավայրերٳմ իրականացվող

գործٳնեٳթյٳնը հարկերից ազատելٳ մասին»

Հայաստանի Հանրապետٳթյան օրենքٳմ

փոփոխٳթյٳններ կատարելٳ մասին
 

Կ-0757-29.03.2019-ՏՀ-011/0
 Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն

թ) «Կազմակերպٳթյٳնների և անհատ ձեռնարկատերերի

կողմից ներմٳծվող՝ ակցիզային հարկով հարկման ոչ

ենթակա այն ապրանքների ցանկը հաստատելٳ մասին,

որոնց ներմٳծٳմն ազատված է ավելացված արժեքի

հարկից» օրենքٳմ փոփոխٳթյٳն և լրացٳմ կատարելٳ

մասին
 

Կ-0758-29.03.2019-ՏՀ-011/0
 Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն

ժ) «Պետական կենսաթոշակների մասին» Հայաստանի
Հանրապետٳթյան օրենքٳմ լրացٳմներ և

փոփոխٳթյٳններ կատարելٳ մասին
 

Կ-0759-29.03.2019-ՏՀ-011/0
 Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն

ժա) «Ժամանակավոր անաշխատٳնակٳթյան և

մայրٳթյան նպաստների մասին» օրենքٳմ

փոփոխٳթյٳններ և լրացٳմ կատարելٳ մասին
 

Կ-07510-29.03.2019-ՏՀ-011/0
 Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն

ժբ) «Պետական նպաստների մասին» Հայաստանի
Հանրապետٳթյան օրենքٳմ լրացٳմ և փոփոխٳթյٳններ

կատարելٳ մասին
 

Կ-07511-29.03.2019-ՏՀ-011/0
 Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն

6. ա) «Ապահովագրٳթյան և ապահովագրական

գործٳնեٳթյան մասին» Հայաստանի Հանրապետٳթյան

օրենքٳմ լրացٳմներ կատարելٳ մասին
 

Կ-077-29.03.2019-ՖՎ-011/0
 Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն

բ) «Վճարահաշվարկային համակարգերի և

վճարահաշվարկային կազմակերպٳթյٳնների մասին»

Հայաստանի Հանրապետٳթյան օրենքٳմ լրացٳմներ և

փոփոխٳթյٳն կատարելٳ մասին
 

Կ-0771-29.03.2019-ՖՎ-011/0
 Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն

գ) «Գրավատների և գրավատնային գործٳնեٳթյան

մասին» Հայաստանի Հանրապետٳթյան օրենքٳմ

լրացٳմներ կատարելٳ մասին
 

Կ-0772-29.03.2019-ՖՎ-011/0
 Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն
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դ) «Արժٳթային կարգավորման և արժٳթային

վերահսկողٳթյան մասին» Հայաստանի Հանրապետٳթյան

օրենքٳմ լրացٳմ կատարելٳ մասին
 

Կ-0773-29.03.2019-ՖՎ-011/0
 Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն

7. Քրեական օրենսգրքٳմ լրացٳմ կատարելٳ մասին
 

Կ-078-29.03.2019-ՊԻ-011/0
 Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն

8. Հայաստանի Հանրապետٳթյան աշխատանքային

օրենսգրքٳմ լրացٳմ կատարելٳ մասին
 

Պ-085-03.04.2019,21.05.2019-ԱՍ-011/0
 Հեղինակ` Տիգրան Ուրիխանյան

9. «Հայաստանի Հանրապետٳթյան Ազգային ժողովի

պատգամավորի գործٳնեٳթյան երաշխիքների մասին»

օրենքٳմ փոփոխٳթյٳն կատարելٳ մասին
 

Պ-086-03.04.2019-ՊԻ-011/0
 Հեղինակ` Սերգեյ Բագրատյան

10. «Երևան քաղաքٳմ տեղական ինքնակառավարման

մասին» Հայաստանի Հանրապետٳթյան օրենքٳմ

փոփոխٳթյٳններ կատարելٳ մասին
 

Խ-089-04.04.2019-ՏՏԳԲ-011/0
 Հեղինակ`«Լٳսավոր Հայաստան»

խմբակցٳթյٳն

11. «Լիցենզավորման մասին» Հայաստանի Հանրապետٳթյան

օրենքٳմ լրացٳմ կատարելٳ մասինե
 

Խ-090-04.04.2019-ՏՀ-011/0
 Հեղինակ`«Լٳսավոր Հայաստան»

խմբակցٳթյٳն

12. «Ֆիզիկական կٳլտٳրայի և սպորտի մասին» օրենքٳմ

փոփոխٳթյٳններ և լրացٳմներ կատարելٳ մասին
 

Պ-098-10.04.2019-ԳԿ-011/0
 Հեղինակներ` Արտակ Մանٳկյան, Արսեն

Ջٳլֆալակյան

13. «Զինվորական ծառայٳթյան և զինծառայողի

կարգավիճակի մասին» Հայաստանի Հանրապետٳթյան

օրենքٳմ փոփոխٳթյٳններ և լրացٳմներ կատարելٳ

մասին
 

Կ-099-11.04.2019,27.05.2019-ՊԱ-011/0
 Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն

14. Հայաստանի Հանրապետٳթյան ջրային օրենսգրքٳմ

լրացٳմ և փոփոխٳթյٳններ կատարելٳ մասին
 

Կ-100-11.04.2019-ՏՏԳԲ-011/0
 Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն

15. «Տեղեկատվական անվտանգٳթյան ապահովման ոլորտٳմ

Հավաքական անվտանգٳթյան մասին պայմանագրի

կազմակերպٳթյան անդամ պետٳթյٳնների

համագործակցٳթյան մասին» համաձայնագիրը

վավերացնելٳ մասին
 

Կ-101-11.04.2019-ՊԱ-011/0
 Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն

16. «Բնական և տեխնածին բնٳյթի արտակարգ

իրավիճակների կանխման և հետևանքների վերացման

բնագավառٳմ փոխգործակցٳթյան մասին» 1993

թվականի հٳնվարի 22-ի համաձայնագրٳմ

փոփոխٳթյٳններ և լրացٳմներ կատարելٳ մասին»

արձանագրٳթյٳնը վավերացնելٳ մասին
 

Կ-121-29.04.2019-ՊԱ-011/0
 Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն

17. ա) «Դատական ակտերի հարկադիր կատարման մասին»

Հայաստանի Հանրապետٳթյան օրենքٳմ

փոփոխٳթյٳններ և լրացٳմներ կատարելٳ մասին 
 

Կ-084-02.04.2019-ՊԻ-011/0
 Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն

բ) «Հարկադիր կատարٳմն ապահովող ծառայٳթյան

մասին» Հայաստանի Հանրապետٳթյան օրենքٳմ
Կ-0841-02.04.2019-ՊԻ-011/0

 Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն
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փոփոխٳթյٳն կատարելٳ մասին 
 

գ) Հայաստանի Հանրապետٳթյան վարչական

դատավարٳթյան օրենսգրքٳմ փոփոխٳթյٳններ և

լրացٳմ կատարելٳ մասին 
 

Կ-0842-02.04.2019-ՊԻ-011/0
 Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն

դ) Հայաստանի Հանրապետٳթյան քաղաքացիական

դատավարٳթյան օրենսգրքٳմ փոփոխٳթյٳններ

կատարելٳ մասին 
 

Կ-0843-02.04.2019-ՊԻ-011/0
 Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն

ե) «Նոտարիատի մասին» Հայաստանի Հանրապետٳթյան

օրենքٳմ լրացٳմներ կատարելٳ մասին 
 

Կ-0844-02.04.2019-ՊԻ-011/0
 Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն

զ) «Հրապարակային սակարկٳթյٳնների մասին»

Հայաստանի Հանրապետٳթյան օրենքٳմ

փոփոխٳթյٳններ և լրացٳմներ կատարելٳ մասին 
 

Կ-0845-02.04.2019-ՊԻ-011/0
 Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն

է) «Վարչարարٳթյան հիմٳնքների և վարչական վարٳյթի

մասին» Հայաստանի Հանրապետٳթյան օրենքٳմ

փոփոխٳթյٳններ և լրացٳմ կատարելٳ մասին
 

Կ-0846-02.04.2019-ՊԻ-011/0
 Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն

ը) «Պետական տٳրքի մասին» Հայաստանի
Հանրապետٳթյան օրենքٳմ լրացٳմ կատարելٳ մասին 

 

Կ-0847-02.04.2019-ՊԻ-011/0
 Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն

թ) Հայաստանի Հանրապետٳթյան քրեակատարողական

օրենսգրքٳմ լրացٳմներ կատարելٳ մասին 
 

Կ-0848-02.04.2019-ՊԻ-011/0
 Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն

ժ) Հայաստանի Հանրապետٳթյան քրեական օրենսգրքٳմ

փոփոխٳթյٳններ կատարելٳ մասին
 

Կ-0849-02.04.2019-ՊԻ-011/0
 Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն

18. ա) Հայաստանի Հանրապետٳթյան քաղաքացիական

օրենսգրքٳմ փոփոխٳթյٳն կատարելٳ մասին
 

Խ-105-12.04.2019,27.05.2019-ՏՀ-011/0
 Հեղինակ`«Լٳսավոր Հայաստան»

խմբակցٳթյٳն

բ) «Սահմանափակ պատասխանատվٳթյամբ

ընկերٳթյٳնների մասին» Հայաստանի Հանրապետٳթյան

օրենքٳմ փոփոխٳթյٳն կատարելٳ մասին
 

Խ-1051-12.04.2019-ՏՀ-011/0
 Հեղինակ`«Լٳսավոր Հայաստան»

խմբակցٳթյٳն

19. «Դիվանագիտական ծառայٳթյան մասին» Հայաստանի
Հանրապետٳթյան օրենքٳմ փոփոխٳթյٳններ և

լրացٳմներ կատարելٳ մասին
 

Կ-110-18.04.2019-ԱՀ-011/0
 Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն

 

 

        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
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1. «Ինտերնետով հրապարակային և անհատական

ծանٳցման մասին» օրենքٳմ լրացٳմ կատարելٳ մասին
 

Պ-074-27.03.2019-ՊԻ-011/0
 Հեղինակ` Տիգրան Ուրիխանյան

2. «Գնٳմների մասին» Հայաստանի Հանրապետٳթյան

օրենքٳմ փոփոխٳթյٳն կատարելٳ մասին
 

Խ-088-04.04.2019-ՊԱ-011/0
 Հեղինակ`«Լٳսավոր Հայաստան»

խմբակցٳթյٳն

3. ա) «Պետական կենսաթոշակների մասին» Հայաստանի
Հանրապետٳթյան օրենքٳմ փոփոխٳթյٳններ կատարելٳ

մասին
 

Խ-092-04.04.2019-ԱՍ-011/0
 Հեղինակ`«Լٳսավոր Հայաստան»

խմբակցٳթյٳն

բ) Հայաստանի Հանրապետٳթյան քաղաքացիական

օրենսգրքٳմ լրացٳմ կատարելٳ մասին
 

Խ-0921-04.04.2019-ԱՍ-011/0
 Հեղինակ`«Լٳսավոր Հայաստան»

խմբակցٳթյٳն

4. ա) «Զինվորական ծառայٳթյան և զինծառայողի

կարգավիճակի մասին» օրենքٳմ լրացٳմ կատարելٳ

մասին
 

Պ-104-12.04.2019-ՊԱ-011/0
 Հեղինակ` Տիգրան Ուրիխանյան

բ) «Պետական կենսաթոշակների մասին» օրենքٳմ

փոփոխٳթյٳն կատարելٳ մասին
 

Պ-1041-12.04.2019-ՊԱ-011/0
 Հեղինակ` Տիգրան Ուրիխանյան
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