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ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏؤԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ 
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ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏؤԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ 
 ՅՈԹԵՐՈՐԴ ԳؤՄԱՐՄԱՆ ԵՐԿՐՈՐԴ ՆՍՏԱՇՐՋԱՆԻ 

 ՕՐԱԿԱՐԳؤՄ ԼՐԱՑؤՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼؤ ՄԱՍԻՆ
  

        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) «Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտի պետական

աջակցٳթյան մասին» Հայաստանի Հանրապետٳթյան օրենքٳմ

փոփոխٳթյٳններ և լրացٳմներ կատարելٳ մասին
 

Կ-027-26.02.2019-ՏՀ-011/0
 Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն

բ) Հայաստանի Հանրապետٳթյան հարկային օրենսգրքٳմ

փոփոխٳթյٳններ կատարելٳ մասին
 

Կ-0271-26.02.2019-ՏՀ-011/0
 Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն

2. ա) «Բաժնետիրական ընկերٳթյٳնների մասին» Հայաստանի
Հանրապետٳթյան օրենքٳմ փոփոխٳթյٳններ և լրացٳմներ

կատարելٳ մասին
 

Կ-041-06.03.2019-ՏՀ-011/0
 Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն

բ) «Սահմանափակ պատասխանատվٳթյամբ ընկերٳթյٳնների

մասին» Հայաստանի Հանրապետٳթյան օրենքٳմ փոփոխٳթյٳն և

լրացٳմ կատարելٳ մասին
 

Կ-0411-06.03.2019-ՏՀ-011/0
 Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն

գ) «Արժեթղթերի շٳկայի մասին» Հայաստանի Հանրապետٳթյան

օրենքٳմ փոփոխٳթյٳն կատարելٳ մասին
 

Կ-0412-06.03.2019-ՏՀ-011/0
 Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն

3. «Պետական կենսաթոշակների մասին» Հայաստանի
Հանրապետٳթյան օրենքٳմ լրացٳմներ և փոփոխٳթյٳններ

կատարելٳ մասին
 

Կ-057-11.03.2019,25.03.2019-ԱՍ-011/0
 Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն

 

 

        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. ա) «Գովազդի մասին» Հայաստանի Հանրապետٳթյան օրենքٳմ

լրացٳմ կատարելٳ մասին
 

Պ-012-11.02.2019-ԳԿ-011/0
 Հեղինակ` Հովհաննես Հովհաննիսյան
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բ) Վարչական իրավախախտٳմների վերաբերյալ Հայաստանի
Հանրապետٳթյան օրենսգրքٳմ լրացٳմներ կատարելٳ մասին

 

Պ-0121-11.02.2019-ԳԿ-011/0
 Հեղինակ` Հովհաննես Հովհաննիսյան

2. «Հայաստանի Հանրապետٳթյան և Ճապոնիայի միջև ներդրٳմների

ազատականացման, խրախٳսման և պաշտպանٳթյան մասին»

համաձայնագիրը վավերացնելٳ մասին
 

Կ-019-25.02.2019-ՏՀ-011/0
 Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն

3. «Օզոնային շերտը քայքայող նյٳթերի մասին» Մոնրեալի
արձանագրٳթյան Կիգալիի փոփոխٳթյٳն» համաձայնագիրը

վավերացնելٳ մասին
 

Կ-020-25.02.2019-ՏՏԳԲ-011/0
 Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն

4. «Հայաստանի Հանրապետٳթյան կառավարٳթյան և Մալթայի
Հանրապետٳթյան կառավարٳթյան միջև մշակٳյթի բնագավառٳմ

համագործակցٳթյան մասին» համաձայնագիրը վավերացնելٳ մասին
 

Կ-024-26.02.2019-ԳԿ-011/0
 Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն

5. «Հեղինակային և հարակից իրավٳնքների՝ կոլեկտիվ հիմٳնքներով

կառավարման կարգի մասին» համաձայնագիրը վավերացնելٳ մասին
 

Կ-025-26.02.2019-ՏԵ-011/0
 Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն

6. Եվրասիական տնտեսական միٳթյան ٳ դրա անդամ պետٳթյٳնների`

մի կողմից, և Իրանի Իսլամական Հանրապետٳթյան միջև` մյٳս

կողմից, ազատ առևտրի գոտٳ ձևավորմանն ٳղղված ժամանակավոր

համաձայնագիրը վավերացնելٳ մասին
 

Կ-031-28.02.2019-ՏԵ-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. Հայաստանի Հանրապետٳթյան աշխատանքային օրենսգրքٳմ

փոփոխٳթյٳն կատարելٳ մասին
 

Պ-008-31.01.2019-ԱՍ-011/0
 Հեղինակներ` Գեւորգ Պետրոսյան, Դավիթ

Մանٳկյան, Շաքե Իսայան, Իվետա Տոնոյան

2. Հայաստանի Հանրապետٳթյան աշխատանքային օրենսգրքٳմ

լրացٳմ կատարելٳ մասին
 

Պ-011-08.02.2019-ԱՍ-011/0
 Հեղինակներ` Գեւորգ Պետրոսյան, Իվետա

Տոնոյան, Նորա Առٳստամյան
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