


ՆԱԽԱԳԻԾ   

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏؤԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ 
  

Ո Ր Ո Շ Ո Ւ Մ Ը

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏؤԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ 
 ՅՈԹԵՐՈՐԴ ԳؤՄԱՐՄԱՆ ՎԵՑԵՐՈՐԴ ՆՍՏԱՇՐՋԱՆԻ 

 2021 ԹՎԱԿԱՆԻ ՄԱՐՏԻ 23-ԻՆ ԳؤՄԱՐՎՈՂ 
 ՀԵՐԹԱԿԱՆ ՆԻՍՏԵՐԻ ՕՐԱԿԱՐԳԻ ՄԱՍԻՆ

  

        Ազգային ժողովը ՈՐՈՇؤՄ Է.
 

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

համաձայն` Հայաստանի Հանրապետٳթյան Ազգային ժողովի 2021 թվականի մարտի 23-ին գٳմարվող նիստերի

օրակարգٳմ ընդգրկել պարտադիր քննարկման ենթակա հետեւյալ հարցերը.

Հարցի անվանٳմը Կոդը և հեղինակները

1. Հայաստանի Հանրապետٳթյան քաղաքացիական օրենսգրքٳմ

փոփոխٳթյٳններ կատարելٳ մասին
 (երկրորդ ընթերցٳմ)

Պ-665-19.06.2020-ՊԻ-011/1
 Հեղինակ` Ալեն Սիմոնյան

 

2. Վճռաբեկ դատարանի դատավորի թեկնածٳի ընտրٳթյٳն
 (երկրորդ փٳլ)

 

767-21.10.2020-
  

3. ա) Հայաստանի Հանրապետٳթյան քրեական օրենսգիրք
 (երկրորդ ընթերցٳմ)

Կ-634-01.06.2020-ՊԻ-011/1
 Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն

 

բ) Հայաստանի Հանրապետٳթյան քրեական դատավարٳթյան

օրենսգրքٳմ փոփոխٳթյٳններ եւ լրացٳմներ կատարելٳ

մասին
 (երկրորդ ընթերցٳմ)

Կ-6341-22.03.2021-ՊԻ-011/0
 Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն

 

գ) Հայաստանի Հանրապետٳթյան քրեական օրենսգրքٳմ

լրացٳմներ կատարելٳ մասին
 (երկրորդ ընթերցٳմ)

Կ-6342-22.03.2021-ՊԻ-011/0
 Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն

 

4. ա) Հայաստանի Հանրապետٳթյան քրեական դատավարٳթյան

օրենսգրքٳմ փոփոխٳթյٳն եւ լրացٳմներ կատարելٳ մասին
 (երկրորդ ընթերցٳմ)

Կ-734-16.09.2020-ՊԻ-011/1
 Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն

 

բ) Հայաստանի Հանրապետٳթյան աշխատանքային

օրենսգրքٳմ լրացٳմներ կատարելٳ մասին 
 (երկրորդ ընթերցٳմ)

Կ-7341-16.09.2020-ՊԻ-011/1
 Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն

 

գ) «Փրկարար ծառայٳթյան մասին» օրենքٳմ

փոփոխٳթյٳններ կատարելٳ մասին 
 (երկրորդ ընթերցٳմ)

Կ-7342-16.09.2020-ՊԻ-011/1
 Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն

 

http://www.parliament.am/draftreading_docs7/P-665_DR2.pdf
http://www.parliament.am/drafts.php?sel=showdraft&DraftID=11748&Reading=1
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http://www.parliament.am/drafts.php?sel=showdraft&DraftID=11680&Reading=1
http://www.parliament.am/drafts.php?sel=showdraft&DraftID=12330&Reading=2&reading_draft=true
http://www.parliament.am/drafts.php?sel=showdraft&DraftID=12330&Reading=0
http://www.parliament.am/drafts.php?sel=showdraft&DraftID=12331&Reading=2&reading_draft=true
http://www.parliament.am/drafts.php?sel=showdraft&DraftID=12331&Reading=0
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http://www.parliament.am/drafts.php?sel=showdraft&DraftID=11938&Reading=1
http://www.parliament.am/draftreading_docs7/K-734-2_DR2.pdf
http://www.parliament.am/drafts.php?sel=showdraft&DraftID=11939&Reading=1


դ) «Մաքսային ծառայٳթյան մասին» օրենքٳմ փոփոխٳթյٳն

կատարելٳ մասին 
 (երկրորդ ընթերցٳմ)

Կ-7343-16.09.2020-ՊԻ-011/1
 Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն

 

ե) «Քրեակատարողական ծառայٳթյան մասին» օրենքٳմ

փոփոխٳթյٳն կատարելٳ մասին 
 (երկրորդ ընթերցٳմ)

Կ-7344-16.09.2020-ՊԻ-011/1
 Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն

 

զ) «Քննչական կոմիտեի մասին» օրենքٳմ փոփոխٳթյٳններ

կատարելٳ մասին 
 (երկրորդ ընթերցٳմ)

Կ-7345-16.09.2020-ՊԻ-011/1
 Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն

 

է) «Դատախազٳթյան մասին» օրենքٳմ փոփոխٳթյٳններ

կատարելٳ մասին 
 (երկրորդ ընթերցٳմ)

Կ-7346-16.09.2020-ՊԻ-011/1
 Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն

 

ը) «Դատական դեպարտամենտٳմ ծառայٳթյան մասին»

օրենքٳմ փոփոխٳթյٳն կատարելٳ մասին 
 (երկրորդ ընթերցٳմ)

Կ-7347-16.09.2020-ՊԻ-011/1
 Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն

 

թ) «Ազգային անվտանգٳթյան մարմիններٳմ ծառայٳթյան

մասին» օրենքٳմ փոփոխٳթյٳններ կատարելٳ մասին 
 (երկրորդ ընթերցٳմ)

Կ-7348-16.09.2020-ՊԻ-011/1
 Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն

 

ժ) «Հատٳկ քննչական ծառայٳթյան մասին» օրենքٳմ

փոփոխٳթյٳն կատարելٳ մասին 
 (երկրորդ ընթերցٳմ)

Կ-7349-16.09.2020-ՊԻ-011/1
 Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն

 

ժա) «Ոստիկանٳթյٳնٳմ ծառայٳթյան մասին» օրենքٳմ

փոփոխٳթյٳն կատարելٳ մասին 
 (երկրորդ ընթերցٳմ)

Կ-73410-16.09.2020-ՊԻ-011/1
 Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն

 

ժբ) «Հայաստանի Հանրապետٳթյան ոստիկանٳթյան

կարգապահական կանոնագիրքը հաստատելٳ մասին»

օրենքٳմ փոփոխٳթյٳններ կատարելٳ մասին 
 (երկրորդ ընթերցٳմ)

Կ-73411-16.09.2020-ՊԻ-011/1
 Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն

 

ժգ) «Հանրային ծառայٳթյան մասին» օրենքٳմ լրացٳմ

կատարելٳ մասին 
 (երկրորդ ընթերցٳմ)

Կ-73412-16.09.2020-ՊԻ-011/1
 Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն

 

ժդ) «Տեղական ինքնակառավարման մասին» օրենքٳմ լրացٳմ

կատարելٳ մասին 
 (երկրորդ ընթերցٳմ)

Կ-73413-16.09.2020-ՊԻ-011/1
 Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն

 

ժե) «Զինվորական ծառայٳթյան եւ զինծառայողի

կարգավիճակի մասին» օրենքٳմ փոփոխٳթյٳններ եվ լրացٳմ

կատարելٳ մասին
 (երկրորդ ընթերցٳմ)

Կ-73414-19.03.2021-ՊԻ-011/0
 Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն

 

ժզ) «Պետական պաշտոններ եւ պետական ծառայٳթյան

պաշտոններ զբաղեցնող անձանց վարձատրٳթյան մասին»

Հայաստանի Հանրապետٳթյան օրենքٳմ փոփոխٳթյٳն եւ

Կ-73415-19.03.2021-ՊԻ-011/0
 Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն

 

http://www.parliament.am/drafts.php?sel=showdraft&DraftID=11940&Reading=2&reading_draft=true
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լրացٳմ կատարելٳ մասին
 (երկրորդ ընթերցٳմ)

5. ա) Հակակոռٳպցիոն կոմիտեի մասին
 (երկրորդ ընթերցٳմ)

Կ-795-04.12.2020-ՊԻ-011/1
 Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն

 

բ) «Օպերատիվ-հետախٳզական գործٳնեٳթյան մասին»

օրենքٳմ լրացٳմներ կատարելٳ մասին
 (երկրորդ ընթերցٳմ)

Կ-7951-04.12.2020-ՊԻ-011/1
 Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն

 

գ) «Ազգային անվտանգٳթյան մարմիններٳմ ծառայٳթյան

մասին» օրենքٳմ փոփոխٳթյٳն եւ լրացٳմ կատարելٳ մասին
 (երկրորդ ընթերցٳմ)

Կ-7952-04.12.2020-ՊԻ-011/1
 Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն

 

դ) Հայաստանի Հանրապետٳթյան քրեական դատավարٳթյան

օրենսգրքٳմ փոփոխٳթյٳններ եւ լրացٳմներ կատարելٳ

մասին
 (երկրորդ ընթերցٳմ)

Կ-7953-04.12.2020-ՊԻ-011/1
 Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն

 

ե) Հայաստանի Հանրապետٳթյան քրեական օրենսգրքٳմ

լրացٳմներ կատարելٳ մասին
 (երկրորդ ընթերցٳմ)

Կ-7954-04.12.2020-ՊԻ-011/1
 Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն

 

զ) «Պետական պաշտոններ եւ պետական ծառայٳթյան

պաշտոններ զբաղեցնող անձանց վարձատրٳթյան մասին»

օրենքٳմ լրացٳմներ կատարելٳ մասին
 (երկրորդ ընթերցٳմ)

Կ-7955-04.12.2020-ՊԻ-011/1
 Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն

 

է) «Զենքի մասին» օրենքٳմ լրացٳմներ կատարելٳ մասին
 (երկրորդ ընթերցٳմ)

Կ-7956-04.12.2020-ՊԻ-011/1
 Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն

 

ը) «Արդարադատٳթյան ակադեմիայի մասին» օրենքٳմ

լրացٳմներ եւ փոփոխٳթյٳններ կատարելٳ մասին
 (երկրորդ ընթերցٳմ)

Կ-7957-04.12.2020-ՊԻ-011/1
 Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն

 

թ) «Պաշտոնատար անձանց գործٳնեٳթյան ապահովման,

սպասարկման եւ սոցիալական երաշխիքների մասին» օրենքٳմ

լրացٳմներ կատարելٳ մասին
 (երկրորդ ընթերցٳմ)

Կ-7958-04.12.2020-ՊԻ-011/1
 Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն

 

ժ) «Կառավարչական իրավահարաբերٳթյٳնների

կարգավորման մասին» օրենքٳմ լրացٳմ կատարելٳ մասին
 (երկրորդ ընթերցٳմ)

Կ-7959-04.12.2020-ՊԻ-011/1
 Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն

 

ժա) «Ազգային ժողովի կանոնակարգ» սահմանադրական

օրենքٳմ լրացٳմներ կատարելٳ մասին
 (երկրորդ ընթերցٳմ)

Կ-79510-04.12.2020-ՊԻ-011/1
 Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն

 

ժբ) «Հայաստանի Հանրապետٳթյան ընտրական օրենսգիրք»

սահմանադրական օրենքٳմ փոփոխٳթյٳններ կատարելٳ

մասին
 (երկրորդ ընթերցٳմ)

Կ-79511-19.03.2021-ՊԻ-011/0
 Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն

 

ժգ) «Հայաստանի Հանրապետٳթյան ոստիկանٳթյան
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կարգապահական կանոնագիրքը հաստատելٳ մասին»

օրենքٳմ փոփոխٳթյٳններ կատարելٳ մասին
 (երկրորդ ընթերցٳմ)

Կ-79512-19.03.2021-ՊԻ-011/0
 Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն

 

ժդ) «Ընտանիքٳմ բռնٳթյան կանխարգելման, ընտանիքٳմ

բռնٳթյան ենթարկված անձանց պաշտպանٳթյան եվ

ընտանիքٳմ համերաշխٳթյան վերականգնման մասին»

օրենքٳմ փոփոխٳթյٳն կատարելٳ մասին
 (երկրորդ ընթերցٳմ)

Կ-79513-19.03.2021-ՊԻ-011/0
 Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն

 

ժե) «Պետական կենսաթոշակների մասին» օրենքٳմ

փոփոխٳթյٳններ կատարելٳ մասին
 (երկրորդ ընթերցٳմ)

Կ-79514-19.03.2021-ՊԻ-011/0
 Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն

 

6. ա) «Բանկային ավանդների ներգրավման մասին» օրենքٳմ

փոփոխٳթյٳն կատարելٳ մասին
 (երկրորդ ընթերցٳմ)

Պ-763-14.10.2020,05.02.2021-ՖՎ-011/1
 Հեղինակներ` Արտակ Մանٳկյան, Բաբկեն

Թٳնյան
 

բ) «Բնակարանային հիպոտեկային կրեդիտավորման մասին»

օրենքٳմ փոփոխٳթյٳն կատարելٳ մասին
 (երկրորդ ընթերցٳմ)

Պ-7631-14.10.2020,05.02.2021-ՖՎ-011/1
 Հեղինակներ` Արտակ Մանٳկյան, Բաբկեն

Թٳնյան
 

գ) «Սպառողական կրեդիտավորման մասին» օրենքٳմ

փոփոխٳթյٳն կատարելٳ մասին
 (երկրորդ ընթերցٳմ)

Պ-7632-14.10.2020,05.02.2021-ՖՎ-011/1
 Հեղինակներ` Արտակ Մանٳկյան, Բաբկեն

Թٳնյան
 

7. ա) Բարձրագٳյն կրթٳթյան եւ գիտٳթյան մասին
 (երկրորդ ընթերցٳմ)

Կ-797-04.12.2020,09.02.2021-ԳԿ-011/1
 Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն

 

բ) «Կրթٳթյան մասին» օրենքٳմ փոփոխٳթյٳններ եւ

լրացٳմներ կատարելٳ մասին
 (երկրորդ ընթերցٳմ)

Կ-7971-04.12.2020-ԳԿ-011/1
 Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն

 

գ) «Հիմնադրամների մասին» օրենքٳմ լրացٳմ կատարելٳ

մասին
 (երկրորդ ընթերցٳմ)

Կ-7972-04.12.2020-ԳԿ-011/1
 Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն

 

դ) «Պետական ոչ առեւտրային կազմակերպٳթյٳնների մասին»

օրենքٳմ փոփոխٳթյٳններ կատարելٳ մասին
 (երկրորդ ընթերցٳմ)

Կ-7973-04.12.2020-ԳԿ-011/1
 Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն

 

ե) «Լիցենզավորման մասին» օրենքٳմ փոփոխٳթյٳններ եւ

լրացٳմ կատարելٳ մասին
 (երկրորդ ընթերցٳմ)

Կ-7974-04.12.2020-ԳԿ-011/1
 Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն

 

զ) «Պետական տٳրքի մասին» օրենքٳմ փոփոխٳթյٳններ եւ

լրացٳմ կատարելٳ մասին
 (երկրորդ ընթերցٳմ)

Կ-7975-04.12.2020-ԳԿ-011/1
 Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն

 

է) Հայաստանի Հանրապետٳթյան հարկային օրենսգրքٳմ

փոփոխٳթյٳններ կատարելٳ մասին
 (երկրորդ ընթերցٳմ)

Կ-7976-04.12.2020-ԳԿ-011/1
 Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն
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ը) Հայաստանի Հանրապետٳթյան քրեակատարողական

օրենսգրքٳմ փոփոխٳթյٳն կատարելٳ մասին
 (երկրորդ ընթերցٳմ)

Կ-7977-04.12.2020-ԳԿ-011/1
 Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն

 

թ) «Բնակչٳթյան բժշկական օգնٳթյան եւ սպասարկման

մասին» օրենքٳմ փոփոխٳթյٳն կատարելٳ մասին
 (երկրորդ ընթերցٳմ)

Կ-7978-04.12.2020-ԳԿ-011/1
 Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն

 

ժ) «Էկոլոգիական կրթٳթյան եւ դաստիարակٳթյան մասին»

օրենքٳմ փոփոխٳթյٳններ կատարելٳ մասին
 (երկրորդ ընթերցٳմ)

Կ-7979-04.12.2020-ԳԿ-011/1
 Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն

 

ժա) «Էներգախնայողٳթյան եւ վերականգնվող էներգետիկայի

մասին» օրենքٳմ փոփոխٳթյٳններ կատարելٳ մասին
 (երկրորդ ընթերցٳմ)

Կ-79710-04.12.2020-ԳԿ-011/1
 Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն

 

ժբ) «Փրկարար ծառայٳթյան մասին» օրենքٳմ

փոփոխٳթյٳններ կատարելٳ մասին
 (երկրորդ ընթերցٳմ)

Կ-79711-04.12.2020-ԳԿ-011/1
 Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն

 

ժգ) «Ոստիկանٳթյٳնٳմ ծառայٳթյան մասին» օրենքٳմ

փոփոխٳթյٳններ եւ լրացٳմներ կատարելٳ մասին
 (երկրորդ ընթերցٳմ)

Կ-79712-04.12.2020-ԳԿ-011/1
 Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն

 

ժդ) «Հայաստանի Հանրապետٳթյան ոստիկանٳթյան

կարգապահական կանոնագիրքը հաստատելٳ մասին»

Հայաստանի Հանրապետٳթյան օրենքٳմ լրացٳմներ

կատարելٳ մասին
 (երկրորդ ընթերցٳմ)

Կ-79713-04.12.2020-ԳԿ-011/1
 Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն

 

ժե) «Ազգային անվտանգٳթյան մարմիններٳմ ծառայٳթյան

մասին» օրենքٳմ փոփոխٳթյٳններ կատարելٳ մասին
 (երկրորդ ընթերցٳմ)

Կ-79714-04.12.2020-ԳԿ-011/1
 Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն

 

ժզ) «Զորամասերի եւ զինվորական հաստատٳթյٳնների

կարգավիճակի մասին» օրենքٳմ փոփոխٳթյٳն կատարելٳ

մասին
 (երկրորդ ընթերցٳմ)

Կ-79715-04.12.2020-ԳԿ-011/1
 Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն

 

ժէ) «Զինվորական ծառայٳթյան եւ զինծառայողի կարգավիճակի

մասին» օրենքٳմ փոփոխٳթյٳններ եւ լրացٳմներ կատարելٳ

մասին
 (երկրորդ ընթերցٳմ)

Կ-79716-04.12.2020-ԳԿ-011/1
 Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն

 

ժը) «Դեղերի մասին» օրենքٳմ փոփոխٳթյٳն կատարելٳ

մասին
 (երկրորդ ընթերցٳմ)

Կ-79717-04.12.2020-ԳԿ-011/1
 Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն

 

ժթ) «Հայաստանի Հանրապետٳթյան պետական պարգեւների

եւ պատվավոր կոչٳմների մասին» օրենքٳմ փոփոխٳթյٳն

կատարելٳ մասին
 (երկրորդ ընթերցٳմ)

Կ-79718-04.12.2020-ԳԿ-011/1
 Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն

 

ի) «Նոտարիատի մասին» օրենքٳմ փոփոխٳթյٳն կատարելٳ Կ-79719-04.12.2020-ԳԿ-011/1
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մասին
 (երկրորդ ընթերցٳմ)

Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն
 

իա) «Պետական կենսաթոշակների մասին» օրենքٳմ

փոփոխٳթյٳններ եւ լրացٳմներ կատարելٳ մասին
 (երկրորդ ընթերցٳմ)

Կ-79720-04.12.2020-ԳԿ-011/1
 Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն

 

իբ) «Լեզվի մասին» օրենքٳմ փոփոխٳթյٳն եւ լրացٳմ

կատարելٳ մասին
 (երկրորդ ընթերցٳմ)

Կ-79721-04.12.2020-ԳԿ-011/1
 Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն

 

իգ) «Գնٳմների մասին» օրենքٳմ լրացٳմ կատարելٳ մասին
 (երկրորդ ընթերցٳմ)

Կ-79722-04.12.2020-ԳԿ-011/1
 Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն

 

8. Հայաստանի Հանրապետٳթյան քրեական օրենսգրքٳմ

փոփոխٳթյٳններ կատարելٳ մասին
 (երկրորդ ընթերցٳմ)

Պ-800-09.12.2020,04.02.2021-ՊԻ-011/1
 Հեղինակներ` Վահե Էնֆիաջյան, Նաիրա

Զոհրաբյան, Իվետա Տոնոյան
 

9. «Էլեկտրոնային հաղորդակցٳթյան մասին» Հայաստանի
Հանրապետٳթյան օրենքٳմ լրացٳմներ կատարելٳ մասին

 (երկրորդ ընթերցٳմ)

Կ-803-10.12.2020-ՏՀ-011/1
 Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն

 

10. ա) «Առեւտրի եւ ծառայٳթյٳնների մասին» Հայաստանի
Հանրապետٳթյան օրենքٳմ փոփոխٳթյٳն եւ լրացٳմ

կատարելٳ մասին
 (երկրորդ ընթերցٳմ)

Կ-810-15.12.2020-ՏՀ-011/1
 Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն

 

բ) «Վարչական իրավախախտٳմների վերաբերյալ»

Հայաստանի Հանրապետٳթյան օրենսգրքٳմ փոփոխٳթյٳն եւ

լրացٳմներ կատարելٳ մասին
 (երկրորդ ընթերցٳմ)

Կ-8101-15.12.2020-ՏՀ-011/1
 Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն

 

գ) «Տեղական տٳրքերի եւ վճարների մասին» Հայաստանի
Հանրապետٳթյան օրենքٳմ փոփոխٳթյٳն կատարելٳ մասին

 (երկրորդ ընթերցٳմ)

Կ-8102-15.12.2020-ՏՀ-011/1
 Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն

 

11. «Հրապարակային սակարկٳթյٳնների մասին» Հայաստանի
Հանրապետٳթյան օրենքٳմ փոփոխٳթյٳններ եւ լրացٳմներ

կատարելٳ մասին
 (երկրորդ ընթերցٳմ)

Պ-815-22.12.2020-ՏՀ-011/1
 Հեղինակներ` Արտակ Մանٳկյան, Հայկ

Գեւորգյան
 

12. «Հանրագրերի մասին» Հայաստանի Հանրապետٳթյան

օրենքٳմ փոփոխٳթյٳններ եւ լրացٳմներ կատարելٳ մասին
 (երկրորդ ընթերցٳմ)

Կ-816-22.12.2020-ՊԻ-011/1
 Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն

 

13. Ռազմական դրٳթյٳնը վերացնելٳ մասին
 

Խ-878-26.02.2021-ՊԱ-012/0
 ՀեղինակՀեղինակներ`«Լٳսավոր

Հայաստան» խմբակցٳթյٳն,«Բարգավաճ
Հայաստան» խմբակցٳթյٳն

 

14. Հայաստանի Հանրապետٳթյան ընդերքի մասին օրենսգրքٳմ

փոփոխٳթյٳններ եւ լրացٳմներ կատարելٳ մասին
 

Կ-882-01.03.2021,18.03.2021-ՏՀ-011/0
 Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն
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15. Նոր կորոնավիրٳսի (COVID 19) տարածٳմը կանխելٳ, այդ

վիրٳսի դեմ պայքարի՝ համաճարակի հետեւանքների մեղմման

կամ վերացման ٳղղٳթյամբ Հայաստանի Հանրապետٳթյան

կառավարٳթյան եւ պարետատան իրականացրած

միջոցառٳմների արդյٳնավետٳթյٳնը, ինչպես նաեւ

արտակարգ դրٳթյան ժամանակահատվածٳմ մարդٳ

իրավٳնքների եւ հիմնարար ազատٳթյٳնների

սահմանափակٳմների արդյٳնավետٳթյٳնն ٳ

իրավաչափٳթյٳնն ٳսٳմնասիրող քննիչ հանձնաժողովի

լիազորٳթյٳնների ժամկետը երկարաձգելٳ վերաբերյալ
 

888-09.03.2021--012/0
  

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

համաձայն` Հայաստանի Հանրապետٳթյան Ազգային ժողովի 2021 թվականի մարտի 23-ին գٳմարվող նիստերի

օրակարգٳմ ընդգրկել հետեւյալ հարցերը.

Հարցի անվանٳմը Կոդը և հեղինակները

1. «Միջազգային քաղաքացիական ավիացիայի մասին»

կոնվենցիայի 56-րդ հոդվածٳմ փոփոխٳթյٳն կատարելٳ

մասին» արձանագրٳթյٳնը վավերացնելٳ մասին
 

Կ-805-15.12.2020-ՏՀ-011/0
 Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն

 

2. «Միջազգային քաղաքացիական ավիացիայի մասին»

կոնվենցիայի 50-րդ հոդվածի «ա» կետٳմ փոփոխٳթյٳն

կատարելٳ մասին» արձանագրٳթյٳնը վավերացնելٳ մասին
 

Կ-811-15.12.2020-ՏՀ-011/0
 Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն

 

3. Հայաստանի Հանրապետٳթյան հողային օրենսգրքٳմ

փոփոխٳթյٳններ եւ լրացٳմներ կատարելٳ մասին
 

Պ-839-18.01.2021,19.03.2021-ՏՏԳԲ-011/0
 Հեղինակ` Արտակ Մանٳկյան

 

4. «Տեղական ինքնակառավարման մասին» Հայաստանի
Հանրապետٳթյան օրենքٳմ փոփոխٳթյٳն կատարելٳ մասին

 

Պ-847-22.01.2021,19.03.2021-ՏՏԳԲ-011/0
 Հեղինակ` Վաղարշակ Հակոբյան

 

5. Հայաստանի Հանրապետٳթյան քրեական օրենսգրքٳմ

փոփոխٳթյٳն կատարելٳ մասին
 

Կ-848-25.01.2021-ՊԻ-011/0
 Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն

 

6. «Գովազդի մասին» օրենքٳմ փոփոխٳթյٳններ կատարելٳ

մասին
 

Կ-849-25.01.2021-ԳԿ-011/0
 Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն

 

7. ա) Հայաստանի Հանրապետٳթյան հարկային օրենսգրքٳմ

լրացٳմներ կատարելٳ մասին
 

Կ-853-02.02.2021-ՏՀ-011/0
 Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն

 

բ) «Հայաստանի Հանրապետٳթյան տոների եւ հիշատակի

օրերի մասին» Հայաստանի Հանրապետٳթյան օրենքٳմ

լրացٳմ կատարելٳ մասին
 

Կ-8531-02.02.2021-ՏՀ-011/0
 Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն

 

8. «Զինվորական ծառայٳթյան եւ զինծառայողի կարգավիճակի

մասին» Հայաստանի Հանրապետٳթյան օրենքٳմ լրացٳմ

կատարելٳ մասին
 

Խ-858-05.02.2021,15.03.2021-ՊԱ-011/0
 Հեղինակ`«Լٳսավոր Հայաստան»

խմբակցٳթյٳն
 

9. «Զինվորական ծառայٳթյան եւ զինծառայողի կարգավիճակի

մասին» Հայաստանի Հանրապետٳթյան օրենքٳմ

փոփոխٳթյٳններ կատարելٳ մասին
 

Խ-859-09.02.2021-ՊԱ-011/0
 Հեղինակ`«Լٳսավոր Հայաստան»

խմբակցٳթյٳն
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10. ա) Հաշմանդամٳթյٳն ٳնեցող անձանց իրավٳնքների մասին
 

Կ-860-09.02.2021,17.03.2021-ԱՍ-011/0
 Հեղինակներ` ՀՀ կառավարٳթյٳն, Նարեկ

Զեյնալյան, Հերիքնազ Տիգրանյան, Լٳսինե

Բադալյան, Արփինե Դավոյան, Հրաչյա
Հակոբյան, Արսեն Միխայլով, Կորյٳն

Մկրտչյան, Վանիկ Օհանյան
 

բ) Անձի ֆٳնկցիոնալٳթյան գնահատման մասին
 

Կ-8601-09.02.2021,17.03.2021-ԱՍ-011/0
 Հեղինակներ` ՀՀ կառավարٳթյٳն, Նարեկ

Զեյնալյան, Հերիքնազ Տիգրանյան, Լٳսինե

Բադալյան, Արփինե Դավոյան, Հրաչյա
Հակոբյան, Արսեն Միխայլով, Կորյٳն

Մկրտչյան, Վանիկ Օհանյան
 

գ) Վարչական իրավախախտٳմների վերաբերյալ Հայաստանի
Հանրապետٳթյան օրենսգրքٳմ լրացٳմներ կատարելٳ մասին

 

Կ-8602-09.02.2021,17.03.2021-ԱՍ-011/0
 Հեղինակներ` ՀՀ կառավարٳթյٳն, Նարեկ

Զեյնալյան, Հերիքնազ Տիգրանյան, Լٳսինե

Բադալյան, Արփինե Դավոյան, Հրաչյա
Հակոբյան, Արսեն Միխայլով, Կորյٳն

Մկրտչյան, Վանիկ Օհանյան
 

դ) Հայաստանի Հանրապետٳթյան վարչական

դատավարٳթյան օրենսգրքٳմ փոփոխٳթյٳն եւ լրացٳմներ

կատարելٳ մասին
 

Կ-8603-09.02.2021,17.03.2021-ԱՍ-011/0
 Հեղինակներ` ՀՀ կառավարٳթյٳն, Նարեկ

Զեյնալյան, Հերիքնազ Տիգրանյան, Լٳսինե

Բադալյան, Արփինե Դավոյան, Հրաչյա
Հակոբյան, Արսեն Միխայլով, Կորյٳն

Մկրտչյան, Վանիկ Օհանյան
 

ե) «Հասարակական կազմակերպٳթյٳնների մասին» ՀՀ
օրենքٳմ փոփոխٳթյٳններ կատարելٳ մասին

 

Կ-8604-17.03.2021-ԱՍ-011/0
 Հեղինակներ` ՀՀ կառավարٳթյٳն, Նարեկ

Զեյնալյան, Հերիքնազ Տիգրանյան, Լٳսինե

Բադալյան, Արփինե Դավոյան, Հրաչյա
Հակոբյան, Արսեն Միխայլով, Կորյٳն

Մկրտչյան, Վանիկ Օհանյան
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