
ՆԱԽԱԳԻԾ   

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏؤԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ 
  

Ո Ր Ո Շ Ո Ւ Մ Ը

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏؤԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ 
 ՎԵՑԵՐՈՐԴ ԳؤՄԱՐՄԱՆ ՉՈՐՐՈՐԴ ՆՍՏԱՇՐՋԱՆԻ 

 2018 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈԿՏԵՄԲԵՐԻ 23-ԻՆ ԳؤՄԱՐՎՈՂ 
 ՀԵՐԹԱԿԱՆ ՆԻՍՏԵՐԻ ՕՐԱԿԱՐԳԻ ՄԱՍԻՆ

  

        Հայաստանի Հանրապետٳթյան Ազգային ժողովը ՈՐՈՇؤՄ Է.
 

        1. «Ազգային ժողովի կանոնակարգ» Հայաստանի Հանրապետٳթյան սահմանադրական օրենքի 39-րդ

հոդվածի 2-րդ մասի 1-ին կետի համաձայն` Հայաստանի Հանրապետٳթյան Ազգային ժողովի 2018 թվականի

հոկտեմբերի 23-ին գٳմարվող հերթական նիստերի օրակարգٳմ ընդգրկել պարտադիր քննարկման ենթակա

հետևյալ հարցերը.

Հարցի անվանٳմը Կոդը և հեղինակները

1. ա) «Ապահովագրٳթյան և ապահովագրական գործٳնեٳթյան

մասին» Հայաստանի Հանրապետٳթյան օրենքٳմ լրացٳմներ

կատարելٳ մասին
 (երկրորդ ընթերցٳմ)

Կ-282-16.03.2018-ՖՎ-011/1
 Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն

 

բ) «Վճարահաշվարկային համակարգերի և

վճարահաշվարկային կազմակերպٳթյٳնների մասին»

Հայաստանի Հանրապետٳթյան օրենքٳմ լրացٳմներ և

փոփոխٳթյٳն կատարելٳ մասին
 (երկրորդ ընթերցٳմ)

Կ-2821-16.03.2018-ՖՎ-011/1
 Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն

 

գ) «Գրավատների և գրավատնային գործٳնեٳթյան մասին»

Հայաստանի Հանրապետٳթյան օրենքٳմ լրացٳմներ

կատարելٳ մասին
 (երկրորդ ընթերցٳմ)

Կ-2822-16.03.2018-ՖՎ-011/1
 Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն

 

դ) «Արժٳթային կարգավորման և արժٳթային

վերահսկողٳթյան մասին» Հայաստանի Հանրապետٳթյան

օրենքٳմ լրացٳմ կատարելٳ մասին
 (երկրորդ ընթերցٳմ)

Կ-2823-16.03.2018-ՖՎ-011/1
 Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն

 

2. ա) «Հասարակٳթյան և պետٳթյան կարիքների համար

սեփականٳթյան օտարման մասին» Հայաստանի

Հանրապետٳթյան օրենքٳմ փոփոխٳթյٳն կատարելٳ մասին
 (երկրորդ ընթերցٳմ)

Կ-316-07.05.2018,10.09.2018-ՊԻՄԻ-011/1
 Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն

 

բ) «Առևտրի և ծառայٳթյٳնների մասին» Հայաստանի

Հանրապետٳթյան օրենքٳմ փոփոխٳթյٳն կատարելٳ մասին
 (երկրորդ ընթերցٳմ)

Կ-3161-10.09.2018-ՊԻՄԻ-011/1
 Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն
 

գ) Հայաստանի Հանրապետٳթյան հարկային օրենսգրքٳմ

փոփոխٳթյٳն կատարելٳ մասին
 (երկրորդ ընթերցٳմ)

Կ-3162-10.09.2018-ՊԻՄԻ-011/1
 Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն
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դ) Հայաստանի Հանրապետٳթյան քաղաքացիական

օրենսգրքٳմ փոփոխٳթյٳն կատարելٳ մասին
 (երկրորդ ընթերցٳմ)

Կ-3163-10.09.2018-ՊԻՄԻ-011/1
 Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն
 

ե) Հայաստանի Հանրապետٳթյան հողային օրենսգրքٳմ

փոփոխٳթյٳն կատարելٳ մասին
 (երկրորդ ընթերցٳմ)

Կ-3164-10.09.2018-ՊԻՄԻ-011/1
 Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն
 

զ) Հայաստանի Հանրապետٳթյան ընդերքի մասին

օրենսգրքٳմ փոփոխٳթյٳն կատարելٳ մասին
 (երկրորդ ընթերցٳմ)

Կ-3165-19.10.2018-ՊԻՄԻ-011/0
 Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն
 

է) «Իրավٳնք հաստատող փաստաթղթերը չպահպանված

անհատական բնակելի տների կարգավիճակի մասին»

Հայաստանի Հանրապետٳթյան օրենքٳմ փոփոխٳթյٳններ

կատարելٳ մասին
 (երկրորդ ընթերցٳմ)

Կ-3166-19.10.2018-ՊԻՄԻ-011/0
 Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն
 

ը) «Բٳյսերի սորտերի պահպանٳթյան մասին» Հայաստանի

Հանրապետٳթյան օրենքٳմ փոփոխٳթյٳններ կատարելٳ

մասին
 (երկրորդ ընթերցٳմ)

Կ-3167-19.10.2018-ՊԻՄԻ-011/0
 Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն
 

թ) «Հայաստանի Հանրապետٳթյٳնٳմ նոր միջٳկային

էներգաբլոկ(ներ)ի կառٳցման մասին» Հայաստանի

Հանրապետٳթյան օրենքٳմ փոփոխٳթյٳններ կատարելٳ

մասին
 (երկրորդ ընթերցٳմ)

Կ-3168-19.10.2018-ՊԻՄԻ-011/0
 Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն
 

3. Հայաստանի Հանրապետٳթյան աշխատանքային օրենսգրքٳմ

լրացٳմ կատարելٳ մասին
 (երկրորդ ընթերցٳմ)

Պ-325-01.06.2018-ԱՍ-011/1
 Հեղինակներ` Գեւորգ Պետրոսյան, Միքայել

Մելքٳմյան, Նաիրա Զոհրաբյան, Նորա

Առٳստամյան, Վահե Էնֆիաջյան, Հակոբ

Նազարյան, Արթٳր Մանٳկյան, Լٳիզա

Սարգսյան, Արգամ Աբրահամյան, Իվետա

Տոնոյան, Շաքե Իսայան
 

4. Հայաստանի Հանրապետٳթյան քաղաքացիական

դատավարٳթյան օրենսգրքٳմ լրացٳմ կատարելٳ մասին
 (երկրորդ ընթերցٳմ)

Պ-327-08.06.2018-ՊԻՄԻ-011/1
 Հեղինակ` Տիգրան Ուրիխանյան
 

5. ա) «Փախստականների և ապաստանի մասին» Հայաստանի

Հանրապետٳթյան օրենքٳմ լրացٳմներ կատարելٳ մասին
 (երկրորդ ընթերցٳմ)

Կ-328-11.06.2018-ՊԻՄԻ-011/1
 Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն
 

բ) Վարչական դատավարٳթյան օրենսգրքٳմ լրացٳմներ

կատարելٳ մասին
 (երկրորդ ընթերցٳմ)

Կ-3281-11.06.2018-ՊԻՄԻ-011/1
 Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն
 

6. ա) Հայաստանի Հանրապետٳթյան քաղաքացիական

օրենսգրքٳմ փոփոխٳթյٳն կատարելٳ մասին
 (երկրորդ ընթերցٳմ)

Կ-347-06.07.2018-ՊԻՄԻ-011/1
 Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն
 

բ) Հայաստանի Հանրապետٳթյան վարչական

դատավարٳթյան օրենսգրքٳմ փոփոխٳթյٳն կատարելٳ

մասին
 (երկրորդ ընթերցٳմ)

Կ-3471-06.07.2018-ՊԻՄԻ-011/1
 Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն
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գ) Հայաստանի Հանրապետٳթյան հարկային օրենսգրքٳմ

փոփոխٳթյٳն կատարելٳ մասին
 (երկրորդ ընթերցٳմ)

Կ-3472-06.07.2018-ՊԻՄԻ-011/1
 Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն
 

դ) «Փողերի լվացման և ահաբեկչٳթյան ֆինանսավորման դեմ

պայքարի մասին» Հայաստանի Հանրապետٳթյան օրենքٳմ

փոփոխٳթյٳն կատարելٳ մասին
 (երկրորդ ընթերցٳմ)

Կ-3473-06.07.2018-ՊԻՄԻ-011/1
 Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն
 

7. «Լիցենզավորման մասին» Հայաստանի Հանրապետٳթյան

օրենքٳմ փոփոխٳթյٳն կատարելٳ մասին
 (երկրորդ ընթերցٳմ)

Կ-354-09.08.2018-ՏՀ-011/1
 Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն

 

8. Սահմանադրական դատարանի դատավորի ընտրٳթյٳն
 

19.10.2018-
  

9. «Պետական կառավարման համակարգի մարմինների մասին»

Հայաստանի Հանրապետٳթյան օրենքٳմ փոփոխٳթյٳն

կատարելٳ մասին
 

Կ-385-03.10.2018-ՏՏԳԲ-011/0
 Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն
 

        2. «Ազգային ժողովի կանոնակարգ» Հայաստանի Հանրապետٳթյան սահմանադրական օրենքի 39-րդ

հոդվածի 2-րդ մասի 2-րդ կետի համաձայն` Հայաստանի Հանրապետٳթյան Ազգային ժողովի 2018 թվականի

հոկտեմբերի 23-ին գٳմարվող հերթական նիստերի օրակարգٳմ ընդգրկել հետեւյալ հարցերը.

Հարցի անվանٳմը Կոդը և հեղինակները

1. Հայաստանի Հանրապետٳթյան աշխատանքային օրենսգրքٳմ

փոփոխٳթյٳն կատարելٳ մասին
 

Պ-323-30.05.2018,17.10.2018-ԱՍ-011/0
 Հեղինակներ` Գեւորգ Պետրոսյան, Միքայել

Մելքٳմյան, Նաիրա Զոհրաբյան, Նորա

Առٳստամյան, Վահե Էնֆիաջյան, Հակոբ

Նազարյան, Արթٳր Մանٳկյան, Լٳիզա

Սարգսյան, Արգամ Աբրահամյան, Իվետա

Տոնոյան, Շաքե Իսայան
 

2. «Արհեստակցական միٳթյٳնների մասին» օրենքٳմ լրացٳմներ

կատարելٳ մասին
 

Պ-342-27.06.2018,17.10.2018-ԱՍ-011/0
 Հեղինակներ` Գեւորգ Պետրոսյան, Միքայել

Մելքٳմյան, Նաիրա Զոհրաբյան, Նորա

Առٳստամյան, Վահե Էնֆիաջյան, Հակոբ

Նազարյան, Արթٳր Մանٳկյան, Լٳիզա

Սարգսյան, Իվետա Տոնոյան, Շաքե

Իսայան
 

3. «Հայաստանի Հանրապետٳթյան տոների և հիշատակի օրերի

մասին» Հայաստանի Հանրապետٳթյան օրենքٳմ լրացٳմ

կատարելٳ մասին
 

Պ-361-28.08.2018,18.10.2018-ՊԻՄԻ-011/0
 Հեղինակ` Նաիրա Զոհրաբյան

 

4. «Դատական ակտերի հարկադիր կատարման մասին»

Հայաստանի Հանրապետٳթյան օրենքٳմ լրացٳմներ

կատարելٳ մասին
 

Պ-363-31.08.2018,19.10.2018-ՊԻՄԻ-011/0
 Հեղինակներ` Գեւորգ Գորգիսյան, Հայկ

Կոնջորյան
 

5. Հայաստանի Հանրապետٳթյան ջրային օրենսգրքٳմ լրացٳմ և

փոփոխٳթյٳններ կատարելٳ մասին
 

Կ-369-14.09.2018-ՏՏԳԲ-011/0
 Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն
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