
ՆԱԽԱԳԻԾ   

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏؤԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ 
  

Ո Ր Ո Շ Ո Ւ Մ Ը

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏؤԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ 
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 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 վեցերորդ

գٳմարման երրորդ նստաշրջանի օրակարգٳմ լրացٳցիչ ընդգրկել պարտադիր քննարկման ենթակա հետևյալ

հարցերը.

Հարցի անվանٳմը Կոդը և հեղինակները

1. ա) Հայաստանի Հանրապետٳթյան հողային օրենսգրքٳմ

լրացٳմներ կատարելٳ մասին
 

Կ-300-10.04.2018-ՏՏԳԲ-011/0
 Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն

բ) «Տեղական ինքնակառավարման մասին» Հայաստանի
Հանրապետٳթյան օրենքٳմ լրացٳմ կատարելٳ մասին

 

Կ-3001-10.04.2018-ՏՏԳԲ-011/0
 Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն

գ) «Երևան քաղաքٳմ տեղական ինքնակառավարման մասին»

Հայաստանի Հանրապետٳթյան օրենքٳմ լրացٳմ կատարելٳ

մասին
 

Կ-3002-10.04.2018-ՏՏԳԲ-011/0
 Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն

2. Դատական դեպարտամենտٳմ ծառայٳթյան մասին
 

Կ-301-10.04.2018-ՊԻՄԻ-011/0
 Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն

3. ա) «Տեղական հանրաքվեի մասին» Հայաստանի
Հանրապետٳթյան օրենքٳմ փոփոխٳթյٳն կատարելٳ մասին

 

Կ-302-10.04.2018-ՊԻՄԻ-011/0
 Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն

բ) «Հայաստանի Հանրապետٳթյան ընտրական օրենսգիրք»

Հայաստանի Հանրապետٳթյան սահմանադրական օրենքٳմ

լրացٳմներ կատարելٳ մասին
 

Կ-3021-10.04.2018-ՊԻՄԻ-011/0
 Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն

գ) «Տեղական ինքնակառավարման մասին» Հայաստանի
Հանրապետٳթյան օրենքٳմ փոփոխٳթյٳններ և լրացٳմներ

կատարելٳ մասին
 

Կ-3022-10.04.2018-ՊԻՄԻ-011/0
 Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն

դ) «Երևան քաղաքٳմ տեղական ինքնակառավարման մասին»

Հայաստանի Հանրապետٳթյան օրենքٳմ փոփոխٳթյٳններ և

լրացٳմներ կատարելٳ մասին
 

Կ-3023-10.04.2018-ՊԻՄԻ-011/0
 Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն

4. Հաշտարարٳթյան մասին
 

Կ-293-04.04.2018-ՊԻՄԻ-011/0
 Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն

5. «Արդարադատٳթյան ակադեմիայի մասին» Հայաստանի
Հանրապետٳթյան օրենքٳմ փոփոխٳթյٳններ և լրացٳմներ

Կ-297-06.04.2018-ՊԻՄԻ-011/0
 Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն
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http://www.parliament.am/drafts.php?sel=showdraft&DraftID=9828&Reading=0
http://www.parliament.am/drafts.php?sel=showdraft&DraftID=9829&Reading=0
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կատարելٳ մասին
 

6. Սահմանադրական դատարանի դատավորի ընտրٳթյٳն
 

25.04.2018-
 

 

 

        2. «Ազգային ժողովի կանոնակարգ» Հայաստանի Հանրապետٳթյան սահմանադրական օրենքի 38-րդ

հոդվածի 5-րդ մասի 2-րդ կետի համաձայն՝ Հայաստանի Հանրապետٳթյան Ազգային ժողովի վեցերորդ

գٳմարման երրորդ նստաշրջանի օրակարգٳմ լրացٳցիչ ընդգրկել գլախադասային հանձնաժողովի կողմից

դրական եզրակացٳթյٳն ստացած հետևյալ հարցերը.

Հարցի անվանٳմը Կոդը և հեղինակները

1. «Նոտարիատի մասին» Հայաստանի Հանրապետٳթյան

օրենքٳմ փոփոխٳթյٳն և լրացٳմներ կատարելٳ մասին
 

Կ-278-01.03.2018-ՊԻՄԻ-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 վեցերորդ

գٳմարման երրորդ նստաշրջանի օրակարգٳմ լրացٳցիչ ընդգրկել գլխադասային հանձնաժողովների կողմից

բացասական եզրակացٳթյٳն ստացած, ինչպես նաև Կանոնակարգով սահմանված ժամկետٳմ

եզրակացٳթյٳն չստացած հետևյալ հարցերը.

Հարցի անվանٳմը Կոդը և հեղինակները
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