
ՆԱԽԱԳԻԾ   

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏؤԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ 
  

Ո Ր Ո Շ Ո Ւ Մ Ը

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏؤԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ 
 ՅՈԹԵՐՈՐԴ ԳؤՄԱՐՄԱՆ ԵՐԿՐՈՐԴ ՆՍՏԱՇՐՋԱՆԻ 

 2019 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀؤՆԻՍԻ 18-ԻՆ ԳؤՄԱՐՎՈՂ 
 ՀԵՐԹԱԿԱՆ ՆԻՍՏԵՐԻ ՕՐԱԿԱՐԳԻ ՄԱՍԻՆ

  

        Հայաստանի Հանրապետٳթյան Ազգային ժողովը ՈՐՈՇؤՄ Է.
 

        1. «Ազգային ժողովի կանոնակարգ» սահմանադրական օրենքի 39-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 1-ին կետի համաձայն`

Հայաստանի Հանրապետٳթյան Ազգային ժողովի 2019 թվականի հٳնիսի 18-ին գٳմարվող նիստերի օրակարգٳմ

ընդգրկել պարտադիր քննարկման ենթակա հետևյալ հարցերը.

Հարցի անվանٳմը Կոդը և հեղինակները

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

կատարելٳ մասին
 (երկրորդ ընթերցٳմ)

Պ-034-28.02.2019,06.05.2019-ՏՀ-011/1
 Հեղինակ` Հրաչյա Հակոբյան

 

բ) «Շահٳմով խաղերի, ինտերնետ շահٳմով խաղերի և

խաղատների մասին» օրենքٳմ փոփոխٳթյٳն կատարելٳ մասին
 (երկրորդ ընթերցٳմ)

Պ-0341-28.02.2019-ՏՀ-011/1
 Հեղինակ` Հրաչյա Հակոբյան
 

2. Հայաստանի Հանրապետٳթյան քրեական օրենսգրքٳմ

փոփոխٳթյٳններ կատարելٳ մասին
 (երկրորդ ընթերցٳմ)

Կ-039-06.03.2019-ՊԻ-011/1
 Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն

 

3. Հայաստանի Հանրապետٳթյան հարկային օրենսգրքٳմ

փոփոխٳթյٳն կատարելٳ մասին
 (երկրորդ ընթերցٳմ)

Կ-044-06.03.2019-ՏՀ-011/1
 Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն

 

4. «Հայաստանի Հանրապետٳթյան տոների և հիշատակի օրերի

մասին» օրենքٳմ լրացٳմ կատարելٳ մասին
 (երկրորդ ընթերցٳմ)

Պ-048-06.03.2019-ԳԿ-011/1
 Հեղինակներ` Նաիրա Զոհրաբյան, Վահե

Էնֆիաջյան
 

5. Հայաստանի Հանրապետٳթյան ջրային օրենսգրքٳմ լրացٳմներ

և փոփոխٳթյٳններ կատարելٳ մասին
 (երկրորդ ընթերցٳմ)

Կ-062-19.03.2019-ՏՏԳԲ-011/1
 Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն

 

6. Մի շարք վարչական իրավախախտٳմների և պետական տٳրքի

համար կիրառված տٳյժերի համաներման մասին
 (երկրորդ ընթերցٳմ)

Կ-063-19.03.2019-ՏՀ-011/1
 Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն

 

7. «Պետական գٳյքի մասնավորեցման 2017-2020 թվականների

ծրագրի մասին» Հայաստանի Հանրապետٳթյան օրենքٳմ

փոփոխٳթյٳններ կատարելٳ մասին
 (երկրորդ ընթերցٳմ)

Կ-064-20.03.2019-ԱՍ-011/1
 Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն
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8. ա) «Սպառողական կրեդիտավորման մասին» Հայաստանի
Հանրապետٳթյան օրենքٳմ փոփոխٳթյٳններ կատարելٳ մասին

 (երկրորդ ընթերցٳմ)

Կ-065-20.03.2019-ՖՎ-011/1
 Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն

 

բ) «Արժٳթային կարգավորման և արժٳթային վերահսկողٳթյան

մասին» Հայաստանի Հանրապետٳթյան օրենքٳմ

փոփոխٳթյٳններ կատարելٳ մասին
 (երկրորդ ընթերցٳմ)

Կ-0651-20.03.2019-ՖՎ-011/1
 Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն

 

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

 (երկրորդ ընթերցٳմ)

Կ-0652-20.03.2019-ՖՎ-011/1
 Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն

 

9. Հայաստանի Հանրապետٳթյան հարկային օրենսգրքٳմ լրացٳմ

կատարելٳ մասին
 (երկրորդ ընթերցٳմ)

Պ-066-21.03.2019,03.05.2019-ՏՀ-011/1
 Հեղինակ` Վարազդատ Կարապետյան

 

10. «Սպառողական կրեդիտավորման մասին» Հայաստանի
Հանրապետٳթյան օրենքٳմ փոփոխٳթյٳն կատարելٳ մասին

 (երկրորդ ընթերցٳմ)

Խ-076-29.03.2019,02.05.2019-ՖՎ-011/1
 Հեղինակ`«Լٳսավոր Հայաստան»

խմբակցٳթյٳն
 

11. «Բռնադատվածների մասին» օրենքٳմ լրացٳմ կատարելٳ մասին
 (երկրորդ ընթերցٳմ)

Կ-040-06.03.2019,27.05.2019-ՄԻ-011/1
 Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն

 

12. «Փաստաբանٳթյան մասին» Հայաստանի Հանրապետٳթյան

օրենքٳմ փոփոխٳթյٳններ և լրացٳմներ կատարելٳ մասին
 (երկրորդ ընթերցٳմ)

Կ-070-26.03.2019,27.05.2019-ՄԻ-011/1
 Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն

 

13. 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
 (երկրորդ ընթերցٳմ)

Կ-075-29.03.2019-ՏՀ-011/1
 Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն

 

բ) «Պետական տٳրքի մասին» Հայաստանի Հանրապետٳթյան

օրենքٳմ փոփոխٳթյٳններ և լրացٳմներ կատարելٳ մասին
 (երկրորդ ընթերցٳմ)

Կ-0751-29.03.2019-ՏՀ-011/1
 Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն

 

գ) «Ապահովագրٳթյան և ապահովագրական գործٳնեٳթյան

մասին» Հայաստանի Հանրապետٳթյան օրենքٳմ փոփոխٳթյٳն

կատարելٳ մասին
 (երկրորդ ընթերցٳմ)

Կ-0752-29.03.2019-ՏՀ-011/1
 Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն

 

դ) «Լիցենզավորման մասին» Հայաստանի Հանրապետٳթյան

օրենքٳմ փոփոխٳթյٳն կատարելٳ մասին
 (երկրորդ ընթերցٳմ)

Կ-0753-29.03.2019-ՏՀ-011/1
 Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն

 

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

 (երկրորդ ընթերցٳմ)

Կ-0754-29.03.2019-ՏՀ-011/1
 Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն
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զ) «Ինքնազբաղված անձանց հարկային արտոնٳթյٳնների

մասին» Հայաստանի Հանրապետٳթյան օրենքٳմ փոփոխٳթյٳն

կատարելٳ մասին
 (երկրորդ ընթերցٳմ)

Կ-0755-29.03.2019-ՏՀ-011/1
 Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն

 

է) «Ինքնազբաղված անձանց հարկային արտոնٳթյٳնների

մասին» Հայաստանի Հանրապետٳթյան օրենքն ٳժը կորցրած

ճանաչելٳ մասին
 (երկրորդ ընթերցٳմ)

Կ-0756-29.03.2019-ՏՀ-011/1
 Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն

 

ը) «Սահմանամերձ բնակավայրերٳմ իրականացվող

գործٳնեٳթյٳնը հարկերից ազատելٳ մասին» Հայաստանի
Հանրապետٳթյան օրենքٳմ փոփոխٳթյٳններ կատարելٳ մասին

 (երկրորդ ընթերցٳմ)

Կ-0757-29.03.2019-ՏՀ-011/1
 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
 (երկրորդ ընթերցٳմ)

Կ-0758-29.03.2019-ՏՀ-011/1
 Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն

 

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

կատարելٳ մասին
 (երկրորդ ընթերցٳմ)

Կ-0759-29.03.2019-ՏՀ-011/1
 Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն

 

ժա) «Ժամանակավոր անաշխատٳնակٳթյան և մայրٳթյան

նպաստների մասին» օրենքٳմ փոփոխٳթյٳններ և լրացٳմ

կատարելٳ մասին
 (երկրորդ ընթերցٳմ)

Կ-07510-29.03.2019-ՏՀ-011/1
 Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն

 

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

կատարելٳ մասին
 (երկրորդ ընթերցٳմ)

Կ-07511-29.03.2019-ՏՀ-011/1
 Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն

 

14. ««Լիցենզավորման մասին» Հայաստանի Հանրապետٳթյան

օրենքٳմ փոփոխٳթյٳն կատարելٳ մասին» Հայաստանի
Հանրապետٳթյան օրենքٳմ փոփոխٳթյٳններ և լրացٳմ

կատարելٳ մասին
 (երկրորդ ընթերցٳմ)

Խ-090-04.04.2019,27.05.2019-ՏՀ-011/1
 Հեղինակ`«Լٳսավոր Հայաստան»

խմբակցٳթյٳն
 

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

կատարելٳ մասին
 (երկրորդ ընթերցٳմ)

Կ-110-18.04.2019-ԱՀ-011/1
 Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն

 

17. Հայաստանի Հանրապետٳթյան 2018 թվականի պետական

բյٳջեի կատարման տարեկան հաշվետվٳթյٳնը հաստատելٳ

մասին

Կ-129-02.05.2019-ՖՎ-012/0
 Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն
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18. Հայաստանի Հանրապետٳթյան հաշվեքննիչ պալատի 2018

թվականի գործٳնեٳթյան վերաբերյալ տարեկան հաղորդٳմը
 

140-20.05.2019-ՖՎ
  

19. ա) Հայաստանի Հանրապետٳթյան քրեակատարողական

օրենսգրքٳմ փոփոխٳթյٳններ և լրացٳմներ կատարելٳ մասին
 

Կ-165-27.05.2019-ՊԻ-011/0
 Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն

 

բ) «Ձերբակալված և կալանավորված անձանց պահելٳ մասին»

Հայաստանի Հանրապետٳթյան օրենքٳմ փոփոխٳթյٳն և

լրացٳմներ կատարելٳ մասին
 

Կ-1651-27.05.2019-ՊԻ-011/0
 Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն

 

20. Սահմանադրական դատարանի դատավորի ընտրٳթյٳն
 

171-31.05.2019-
  

21. Հայաստանի Հանրապետٳթյան ԷԵԲՊՆ ջրային կոմիտեի, դրա

կառٳցվածքային ստորաբաժանٳմների և ՀՀ ԷԵԲՊՆ ջրային

տնտեսٳթյան պետական կոմիտեի ջրային տնտեսٳթյան ԾԻԳ-ի

գործٳնեٳթյٳնը Արարատի և Արմավիրի մարզերٳմ, դրա

հիմնավորվածٳթյٳնը և խնդիրները քննٳթյան առարկա

դարձնելٳ նպատակով ստեղծված քննիչ հանձնաժողովի

անդամների թիվը սահմանելٳ մասին
 

Պ-172-31.05.2019--012/0
 Հեղինակ` Ծովինար Վարդանյան

 

22. Բարձրագٳյն դատական խորհրդի անդամի ընտրٳթյٳն 
 

183-07.06.2019-
  

        2. «Ազգային ժողովի կանոնակարգ» սահմանադրական օրենքի 39-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 2-րդ կետի համաձայն`

Հայաստանի Հանրապետٳթյան Ազգային ժողովի 2019 թվականի հٳնիսի 18-ին գٳմարվող նիստերի օրակարգٳմ

ընդգրկել հետևյալ հարցերը.

Հարցի անվանٳմը Կոդը և հեղինակները

1. «Քաղաքացիական կացٳթյան ակտերի մասին» Հայաստանի
Հանրապետٳթյան օրենքٳմ փոփոխٳթյٳններ և լրացٳմներ

կատարելٳ մասին
 

Կ-029-26.02.2019-ՊԻ-011/0
 Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն

 

2. «Ջրօգտագործողների ընկերٳթյٳնների և ջրօգտագործողների

ընկերٳթյٳնների միٳթյٳնների մասին» օրենքٳմ լրացٳմ

կատարելٳ մասին
 

Պ-097-09.04.2019,12.06.2019-ՏՏԳԲ-011/0
 Հեղինակ` Սերգեյ Բագրատյան

 

3. ա) «Աղբահանٳթյան և սանիտարական մաքրման մասին»

օրենքٳմ փոփոխٳթյٳններ և լրացٳմներ կատարելٳ մասին
 

Պ-106-15.04.2019,14.06.2019-ՏՏԳԲ-011/0
 Հեղինակ` Գեւորգ Պապոյան

 

բ) Վարչական իրավախախտٳմների վերաբերյալ Հայաստանի
Հանրապետٳթյան օրենսգրքٳմ փոփոխٳթյٳններ և լրացٳմներ

կատարելٳ մասին
 

Պ-1061-15.04.2019,14.06.2019-ՏՏԳԲ-011/0
 Հեղինակ` Գեւորգ Պապոյան

 

4. «Հայաստանի Հանրապետٳթյٳնٳմ հաշմանդամների

սոցիալական պաշտպանٳթյան մասին» Հայաստանի
Հանրապետٳթյան օրենքٳմ փոփոխٳթյٳններ կատարելٳ մասին

 

Խ-112-18.04.2019-ԱՍ-011/0
 Հեղինակ`«Լٳսավոր Հայաստան»

խմբակցٳթյٳն
 

5. ա) «Ձերբակալված և կալանավորված անձանց պահելٳ մասին»

Հայաստանի Հանրապետٳթյան օրենքٳմ լրացٳմներ կատարելٳ

մասին
 

Խ-113-18.04.2019-ՊԻ-011/0
 Հեղինակ`«Լٳսավոր Հայաստան»

խմբակցٳթյٳն
 

բ) Հայաստանի Հանրապետٳթյան քրեակատարողական Խ-1131-18.04.2019-ՊԻ-011/0
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օրենսգրքٳմ լրացٳմներ կատարելٳ մասին
 

Հեղինակ`«Լٳսավոր Հայաստան»

խմբակցٳթյٳն
 

6. Հայաստանի Հանրապետٳթյան հարկային օրենսգրքٳմ

փոփոխٳթյٳններ և լրացٳմներ կատարելٳ մասին
 

Պ-114-23.04.2019,17.06.2019-ՏՀ-011/0
 Հեղինակ` Արտակ Մանٳկյան

 

7. Հայաստանի Հանրապետٳթյան վարչական դատավարٳթյան

օրենսգրքٳմ փոփոխٳթյٳններ կատարելٳ մասին
 

Խ-118-25.04.2019-ՊԻ-011/0
 Հեղինակ`«Լٳսավոր Հայաստան»

խմբակցٳթյٳն
 

8. Հայաստանի Հանրապետٳթյան աշխատանքային օրենսգրքٳմ

լրացٳմ կատարելٳ մասին
 

Պ-123-30.04.2019,12.06.2019-ԱՍ-011/0
 Հեղինակ` Գեւորգ Պապոյան

 

9. Պետական գٳյքի մասնավորեցման 2017-2020 թվականների

ծրագրի կատարման 2018 թվականի տարեկան հաշվետվٳթյٳնը

հաստատելٳ մասին
 

Կ-124-02.05.2019-ՏՀ-011/0
 Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն

 

10. «Տեղական ինքնակառավարման մասին» Հայաստանի
Հանրապետٳթյան օրենքٳմ փոփոխٳթյٳն և լրացٳմ կատարելٳ

մասին
 

Խ-127-02.05.2019,17.06.2019-ՏՏԳԲ-011/0
 Հեղինակ`«Լٳսավոր Հայաստան»

խմբակցٳթյٳն
 

11. Հայաստանի Հանրապետٳթյան քրեական դատավարٳթյան

օրենսգրքٳմ փոփոխٳթյٳններ և լրացٳմներ կատարելٳ մասին
 

Խ-128-02.05.2019,17.06.2019-ՊԻ-011/0
 Հեղինակ

 

12. ա) «Ազգային ժողովի կանոնակարգ» սահմանադրական օրենքٳմ

լրացٳմներ կատարելٳ մասին
 

Պ-133-08.05.2019-ՊԻ-017/0
 Հեղինակ` Արարատ Միրզոյան

 

բ) «Տնտեսական մրցակցٳթյան պաշտպանٳթյան մասին»

օրենքٳմ փոփոխٳթյٳններ և լրացٳմներ կատարելٳ մասին
 

Պ-1331-08.05.2019-ՊԻ-011/0
 Հեղինակ` Արարատ Միրզոյան

 

գ) «Տնտեսական մրցակցٳթյան պաշտպանٳթյան մասին»

Հայաստանի Հանրապետٳթյան օրենքٳմ լրացٳմներ և

փոփոխٳթյٳններ կատարելٳ մասին» օրենքٳմ փոփոխٳթյٳններ

և լրացٳմներ կատարելٳ մասին
 

Պ-1332-08.05.2019-ՊԻ-011/0
 Հեղինակ` Արարատ Միրզոյան

 

դ) «Հանրային ծառայٳթյٳնները կարգավորող մարմնի մասին»

օրենքٳմ փոփոխٳթյٳններ և լրացٳմներ կատարելٳ մասին
 

Պ-1333-08.05.2019-ՊԻ-011/0
 Հեղինակ` Արարատ Միրզոյան

 

ե) «Հանրային ծառայٳթյٳնները կարգավորող մարմնի մասին»

Հայաստանի Հանրապետٳթյան օրենքٳմ փոփոխٳթյٳններ և

լրացٳմներ կատարելٳ մասին» օրենքٳմ փոփոխٳթյٳններ և

լրացٳմներ կատարելٳ մասին
 

Պ-1334-08.05.2019-ՊԻ-011/0
 Հեղինակ` Արարատ Միրզոյան

 

13. «Հայաստանի Հանրապետٳթյան կառավարٳթյան և Կորեայի
Հանրապետٳթյան կառավարٳթյան միջև ներդրٳմների

խրախٳսման և փոխադարձ պաշտպանٳթյան մասին»

համաձայնագիրը վավերացնելٳ մասին
 

Կ-138-17.05.2019-ՏՀ-011/0
 Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն
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