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        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 յոթերորդ գٳմարման

երկրորդ 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-049-07.03.2019,15.04.2019-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-0491-07.03.2019,15.04.2019-ՏՀ-011/0
 Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն

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

կատարելٳ մասին
 

Կ-0492-07.03.2019,15.04.2019-ՏՀ-011/0
 Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն

2. ա) «Պետական տٳրքի մասին» Հայաստանի Հանրապետٳթյան

օրենքٳմ լրացٳմ կատարելٳ մասին
 

Կ-051-11.03.2019,15.04.2019-ՏՀ-011/0
 Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն

բ) «Գործٳնեٳթյան իրականացման ծանٳցման մասին»

Հայաստանի Հանրապետٳթյան օրենքٳմ լրացٳմ կատարելٳ

մասին
 

Կ-0511-11.03.2019,15.04.2019-ՏՀ-011/0
 Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն

3. ա) «Կառավարٳթյան կառٳցվածքի և գործٳնեٳթյան մասին»

Հայաստանի Հանրապետٳթյան օրենքٳմ փոփոխٳթյٳններ և

լրացٳմներ կատարելٳ մասին 
 

Կ-068-22.03.2019-ՊԻ-011/0
 Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն

բ) «Պետական պաշտոններ և պետական ծառայٳթյան

պաշտոններ զբաղեցնող անձանց վարձատրٳթյան մասին»

Հայաստանի Հանրապետٳթյան օրենքٳմ փոփոխٳթյٳն և

լրացٳմ կատարելٳ մասին 
 

Կ-0681-22.03.2019-ՊԻ-011/0
 Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն

գ) «Անվտանգٳթյան խորհրդի կազմավորման և գործٳնեٳթյան

մասին» Հայաստանի Հանրապետٳթյան օրենքٳմ

փոփոխٳթյٳն կատարելٳ մասին 
 

Կ-0682-22.03.2019-ՊԻ-011/0
 Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն

դ) «Պետական արարողակարգի մասին» Հայաստանի Կ-0683-22.03.2019-ՊԻ-011/0
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Հանրապետٳթյան օրենքٳմ փոփոխٳթյٳն կատարելٳ մասին 
 

Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն

ե) «Հանրային ծառայٳթյան մասին» Հայաստանի
Հանրապետٳթյան օրենքٳմ լրացٳմներ կատարելٳ մասին 

 

Կ-0684-22.03.2019-ՊԻ-011/0
 Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն

զ) «Պաշտոնատար անձանց գործٳնեٳթյան ապահովման,

սպասարկման և սոցիալական երաշխիքների մասին»

Հայաստանի Հանրապետٳթյան օրենքٳմ փոփոխٳթյٳն

կատարելٳ մասին 
 

Կ-0685-22.03.2019-ՊԻ-011/0
 Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն

4. Սահմանադրական դատարանի դատավորի ընտրٳթյٳն
 

22.03.2019-
 

5. ա) «Նٳյնականացման քարտերի մասին» Հայաստանի
Հանրապետٳթյան օրենքٳմ փոփոխٳթյٳններ կատարելٳ

մասին
 

Կ-046046-06.03.2019,09.04.2019-ՊԻ-011/0
 Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն

բ) «Հայաստանի Հանրապետٳթյան քաղաքացٳ անձնագրի

մասին» Հայաստանի Հանրապետٳթյան օրենքٳմ

փոփոխٳթյٳններ կատարելٳ մասին
 

Կ-0460461-06.03.2019,09.04.2019-ՊԻ-011/0
 Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն

6. «Հայաստանի Հանրապետٳթյան դատախազٳթյան 2018

թվականի գործٳնեٳթյան մասին» հաղորդٳմ
 

081-01.04.2019-ՊԻ
 

7. «2018 թվականի ընթացքٳմ Հայաստանի Հանրապետٳթյան

մարդٳ իրավٳնքների պաշտպանի գործٳնեٳթյան, մարդٳ

իրավٳնքների և ազատٳթյٳնների պաշտպանٳթյան վիճակի

մասին» տարեկան հաղորդٳմ և «Հայաստանի
Հանրապետٳթյան մարդٳ իրավٳնքների պաշտպանի՝ որպես
կանխարգելման ազգային մեխանիզմի 2018 թվականի

գործٳնեٳթյան վերաբերյալ» տարեկան զեկٳյց
 

082-01.04.2019-ՄԻ
 

8. «Հեռٳստատեսٳթյան և ռադիոյի հանձնաժողովի 2018

թվականի գործٳնեٳթյան մասին» հաղորդٳմ
 

083-02.04.2019-ԳԿ
 

9. Հայաստանի Հանրապետٳթյան հանրային ծառայٳթյٳնները

կարգավորող հանձնաժողովի նախագահի նշանակٳմ
 

11.04.2019-
 

10. Հայաստանի Հանրապետٳթյան Ազգային ժողովի «Լٳսավոր

Հայաստան» խմբակցٳթյան Հայաստանի Հանրապետٳթյան

կառավարٳթյանն ٳղղված հարցապնդման պատասխանը
 

08.04.2019-
 

 

 

        2. «Ազգային ժողովի կանոնակարգ» Հայաստանի Հանրապետٳթյան 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. 2008 թվականի մարտի 1-ից 2-ը Երևան քաղաքٳմ տեղի

ժած անձանցٳնների ժամանակ տٳթյٳնեցած իրադարձٳ

աջակցٳթյան մասին
 

Պ-015-18.02.2019,15.04.2015-ՊԻ-011/0
 Հեղինակներ` Ալեն Սիմոնյան, Լենա

Նազարյան

2. Վարչական իրավախախտٳմների վերաբերյալ Հայաստանի
Հանրապետٳթյան օրենսգրքٳմ փոփոխٳթյٳն և լրացٳմ

կատարելٳ մասին

Խ-023-26.02.2019,10.04.2019-ՖՎ-011/0
 Հեղինակ`«Լٳսավոր Հայաստան»

խմբակցٳթյٳն
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3. «Ոստիկանٳթյան մասին» օրենքٳմ փոփոխٳթյٳն և

լրացٳմներ կատարելٳ մասին
 

Կ-026-26.02.2019,12.04.2019-ՊԱ-011/0
 Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն

4. ա) Հայաստանի Հանրապետٳթյան քրեակատարողական

օրենսգրքٳմ փոփոխٳթյٳններ և լրացٳմներ կատարելٳ

մասին
 

Կ-028-26.02.2019,15.04.2019-ՊԻ-011/0
 Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն

բ) «Ձերբակալված և կալանավորված անձանց պահելٳ մասին»

Հայաստանի Հանրապետٳթյան օրենքٳմ փոփոխٳթյٳններ և

լրացٳմներ կատարելٳ մասին
 

Կ-0281-26.02.2019,15.04.2019-ՊԻ-011/0
 Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն

գ) «Նٳյնականացման քարտերի մասին» Հայաստանի
Հանրապետٳթյան օրենքٳմ փոփոխٳթյٳններ և լրացٳմ

կատարելٳ մասին
 

Կ-0282-26.02.2019-ՊԻ-011/0
 Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն

5. ա) «Ավտոմոբիլային ճանապարհների մասին» Հայաստանի
Հանրապետٳթյան օրենքٳմ փոփոխٳթյٳններ և լրացٳմներ

կատարելٳ մասին
 

Կ-033-28.02.2019-ՏՀ-011/0
 Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն

բ) «Պետական տٳրքի մասին» Հայաստանի Հանրապետٳթյան

օրենքٳմ փոփոխٳթյٳն կատարելٳ մասին
 

Կ-0331-28.02.2019-ՏՀ-011/0
 Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն

գ) Վարչական իրավախախտٳմների վերաբերյալ Հայաստանի
Հանրապետٳթյան օրենսգրքٳմ փոփոխٳթյٳն կատարելٳ

մասին
 

Կ-0332-28.02.2019-ՏՀ-011/0
 Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն

6. «Եվրասիական տնտեսական միٳթյան և իր անդամ

պետٳթյٳնների` մի կողմից, և Չինաստանի Ժողովրդական
Հանրապետٳթյան` մյٳս կողմից, միջև տնտեսական և

առևտրային համագործակցٳթյան մասին» համաձայնագիրը

վավերացնելٳ մասին
 

Կ-053-11.03.2019-ՏԵ-011/0
 Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն

7. ա) «Ճանապարհային երթևեկٳթյան անվտանգٳթյան

ապահովման մասին» Հայաստանի Հանրապետٳթյան օրենքٳմ

փոփոխٳթյٳն և լրացٳմներ կատարելٳ մասին
 

Կ-032-28.02.2019-ՊԻ-011/0
 Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն

բ) Վարչական իրավախախտٳմների վերաբերյալ Հայաստանի
Հանրապետٳթյան օրենսգրքٳմ լրացٳմ կատարելٳ մասին

 

Կ-0321-28.02.2019-ՊԻ-011/0
 Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն

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

 

Կ-0322-28.02.2019,15.04.2019-ՊԻ-011/0
 Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն

դ) «Հայաստանի Հանրապետٳթյան քաղաքացٳ անձնագրի

մասին» Հայաստանի Հանրապետٳթյան օրենքٳմ լրացٳմ

կատարելٳ մասին
 

Կ-0323-28.02.2019-ՊԻ-011/0
 Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն

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

 

Կ-0324-28.02.2019-ՊԻ-011/0
 Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն

զ) «Հայաստանի Հանրապետٳթյան քաղաքացիٳթյան մասին»

Հայաստանի Հանրապետٳթյան օրենքٳմ լրացٳմ կատարելٳ

մասին
 

Կ-0325-28.02.2019-ՊԻ-011/0
 Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն

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

 

Կ-0326-28.02.2019-ՊԻ-011/0
 Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն
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ը) «Ոստիկանٳթյան մասին» Հայաստանի Հանրապետٳթյան

օրենքٳմ լրացٳմներ և փոփոխٳթյٳն կատարելٳ մասին
 

Կ-0327-28.02.2019,15.04.2019-ՊԻ-011/0
 Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն

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

 

Կ-0328-28.02.2019-ՊԻ-011/0
 Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն

ժ) «Զենքի մասին» Հայաստանի Հանրապետٳթյան օրենքٳմ

փոփոխٳթյٳն և լրացٳմ կատարելٳ մասին
 

Կ-0329-28.02.2019-ՊԻ-011/0
 Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն

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

կատարելٳ մասին
 

Կ-03210-28.02.2019-ՊԻ-011/0
 Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն

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

 

Կ-03211-28.02.2019-ՊԻ-011/0
 Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն

ժգ) «Օպերատիվ-հետախٳզական գործٳնեٳթյան մասին»

Հայաստանի Հանրապետٳթյան օրենքٳմ լրացٳմներ

կատարելٳ մասին
 

Կ-03212-28.02.2019-ՊԻ-011/0
 Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն

8. «Մարդկանց թրաֆիքինգի և շահագործման ենթարկված

անձանց նٳյնացման և աջակցٳթյան մասին» Հայաստանի
Հանրապետٳթյան օրենքٳմ փոփոխٳթյٳններ և լրացٳմներ

կատարելٳ մասին
 

Կ-038-06.03.2019-ՄԻ-011/0
 Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն

9. «Հայաստանի Հանրապետٳթյան կառավարٳթյան և

Արգենտինայի Հանրապետٳթյան կառավարٳթյան միջև

արձակٳրդի և աշխատանքի ծրագրի մասին» համաձայնագիրը

վավերացնելٳ մասին
 

Կ-061-19.03.2019-ԱՀ-011/0
 Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն

 

 

        3. «Ազգային ժողովի կանոնակարգ» Հայաստանի Հանրապետٳթյան 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. Վարչական իրավախախտٳմների վերաբերյալ Հայաստանի
Հանրապետٳթյան օրենսգրքٳմ լրացٳմ կատարելٳ մասին

 

Պ-016-21.02.2019-ՊԻ-011/0
 Հեղինակներ` Գեւորգ Պետրոսյան, Նորա

Առٳստամյան, Արայիկ Աղաբաբյան, Արթٳր

Դալլաքյան

2. «Զինվորական ծառայٳթյան և զինծառայողի կարգավիճակի

մասին» Հայաստանի Հանրապետٳթյան օրենքٳմ լրացٳմ

կատարելٳ մասին
 

Պ-022-25.02.2019-ՊԱ-011/0
 Հեղինակներ` Վահե Էնֆիաջյան, Նաիրա

Զոհրաբյան, Միքայել Մելքٳմյան, Էդٳարդ

Բաբայան, Գեւորգ Պետրոսյան

3. ա) «Զինվորական ծառայٳթյան և զինծառայողի կարգավիճակի

մասին» Հայաստանի Հանրապետٳթյան օրենքٳմ լրացٳմ

կատարելٳ մասին
 

Խ-035-01.03.2019-ՊԱ-011/0
 Հեղինակ`«Լٳսավոր Հայաստան»

խմբակցٳթյٳն

բ) «Հայաստանի Հանրապետٳթյան պաշտպանٳթյան

ժամանակ զինծառայողների կյանքին կամ առողջٳթյանը
Խ-0351-01.03.2019-ՊԱ-011/0

 Հեղինակ`«Լٳսավոր Հայաստան»
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պատճառված վնասների հատٳցման մասին» Հայաստանի
Հանրապետٳթյան օրենքٳմ փոփոխٳթյٳններ և լրացٳմներ

կատարելٳ մասին
 

խմբակցٳթյٳն

 

 

 

 


