
ՆԱԽԱԳԻԾ   

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏؤԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ 
  

Ո Ր Ո Շ Ո Ւ Մ Ը

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏؤԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ 
 ՎԵՑԵՐՈՐԴ ԳؤՄԱՐՄԱՆ ՉՈՐՐՈՐԴ ՆՍՏԱՇՐՋԱՆԻ 

 2018 ԹՎԱԿԱՆԻ ՆՈՅԵՄԲԵՐԻ 13-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

նոյեմբերի 13-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. Հայաստանի Հանրապետٳթյան աշխատանքային

օրենսգրքٳմ փոփոխٳթյٳն կատարելٳ մասին
 (երկրորդ ընթերցٳմ)

Պ-323-30.05.2018,17.10.2018-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
 

3. «Արհեստակցական միٳթյٳնների մասին» օրենքٳմ

լրացٳմներ կատարելٳ մասին
 (երկրորդ ընթերցٳմ)

Պ-342-27.06.2018,17.10.2018-ԱՍ-011/1
 Հեղինակներ` Գեւորգ Պետրոսյան, Միքայել

Մելքٳմյան, Նաիրա Զոհրաբյան, Նորա

Առٳստամյան, Վահե Էնֆիաջյան, Հակոբ

Նազարյան, Արթٳր Մանٳկյան, Լٳիզա

Սարգսյան, Իվետա Տոնոյան, Շաքե Իսայան
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4. «Պետական կառավարման համակարգի մարմինների մասին»

Հայաստանի Հանրապետٳթյան օրենքٳմ փոփոխٳթյٳն

կատարելٳ մասին
 (երկրորդ ընթերցٳմ)

Կ-385-03.10.2018-ՏՏԳԲ-011/1
 Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն

 

5. Հայաստանի Հանրապետٳթյան 2019 թվականի պետական

բյٳջեի մասին
 

Կ-383-02.10.2018-

ՖՎ,ԱՀ,ԳԿ,ԱՍ,ԵԻ,ՊԱ,ՊԻՄԻ,ՏՏԳԲ,ՏՀ,,-011/0
 Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն

 

6. ա) Հայաստանի Հանրապետٳթյան ընդերքի մասին

օրենսգրքٳմ փոփոխٳթյٳններ և լրացٳմներ կատարելٳ

մասին 
 

Կ-406-26.10.2018-ՏՀ-011/0
 Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն

 

բ) «Իրավաբանական անձանց պետական գրանցման,

իրավաբանական անձանց առանձնացված

ստորաբաժանٳմների, հիմնարկների և անհատ

ձեռնարկատերերի պետական հաշվառման մասին»

Հայաստանի Հանրապետٳթյան օրենքٳմ լրացٳմներ

կատարելٳ մասին
 

Կ-4061-26.10.2018-ՏՀ-011/0
 Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն

 

գ) «Հանրային ծառայٳթյան մասին» Հայաստանի

Հանրապետٳթյան օրենքٳմ փոփոխٳթյٳն և լրացٳմ

կատարելٳ մասին
 

Կ-4062-26.10.2018-ՏՀ-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

նոյեմբերի 13-ին գٳմարվող հերթական նիստերի օրակարգٳմ ընդգրկել հետեւյալ հարցերը.

Հարցի անվանٳմը Կոդը և հեղինակները

1. ա) «Գովազդի մասին» Հայաստանի Հանրապետٳթյան

օրենքٳմ լրացٳմներ և փոփոխٳթյٳններ կատարելٳ մասին 
 

Պ-362-28.08.2018-ՏՀ-011/0
 Հեղինակ` Հրաչյա Հակոբյան
 

բ) «Շահٳմով խաղերի, ինտերնետ շահٳմով խաղերի և

խաղատների մասին» Հայաստանի Հանրապետٳթյան

օրենքٳմ փոփոխٳթյٳններ կատարելٳ մասին 
 

Պ-3621-28.08.2018-ՏՀ-011/0
 Հեղինակ` Հրաչյա Հակոբյան
 

2. Հայաստանի Հանրապետٳթյան քրեական օրենսգրքٳմ

փոփոխٳթյٳն կատարելٳ մասին
 

Պ-366-11.09.2018-ՊԻՄԻ-011/0
 Հեղինակ` Էդմոն Մարٳքյան

 

3. ա) «Ճանապարհային երթևեկٳթյան անվտանգٳթյան

ապահովման մասին» Հայաստանի Հանրապետٳթյան

օրենքٳմ փոփոխٳթյٳն և լրացٳմներ կատարելٳ մասին
 

Կ-370-24.09.2018-ՊԻՄԻ-011/0
 Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն
 

բ) Վարչական իրավախախտٳմների վերաբերյալ Հայաստանի

Հանրապետٳթյան օրենսգրքٳմ լրացٳմ կատարելٳ մասին
 

Կ-3701-24.09.2018-ՊԻՄԻ-011/0
 Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն
 

գ) «Բնակչٳթյան պետական ռեգիստրի մասին» Հայաստանի

Հանրապետٳթյան օրենքٳմ լրացٳմ կատարելٳ մասին
 

Կ-3702-24.09.2018-ՊԻՄԻ-011/0
 Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն
 

դ) «Հայաստանի Հանրապետٳթյան քաղաքացٳ անձնագրի

մասին» Հայաստանի Հանրապետٳթյան օրենքٳմ լրացٳմ

կատարելٳ մասին
 

Կ-3703-24.09.2018-ՊԻՄԻ-011/0
 Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն

 

ե) «Նٳյնականացման քարտերի մասին» Հայաստանի

Հանրապետٳթյան օրենքٳմ լրացٳմ կատարելٳ մասին
 

Կ-3704-24.09.2018-ՊԻՄԻ-011/0
 Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն
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զ) «Հայաստանի Հանրապետٳթյան քաղաքացիٳթյան

մասին» Հայաստանի Հանրապետٳթյան օրենքٳմ լրացٳմ

կատարելٳ մասին
 

Կ-3705-24.09.2018-ՊԻՄԻ-011/0
 Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն

 

է) «Օտարերկրացիների մասին» Հայաստանի

Հանրապետٳթյան օրենքٳմ լրացٳմ կատարելٳ մասին
 

Կ-3706-24.09.2018-ՊԻՄԻ-011/0
 Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն

 

ը) «Ոստիկանٳթյան մասին» Հայաստանի Հանրապետٳթյան

օրենքٳմ լրացٳմներ և փոփոխٳթյٳն կատարելٳ մասին
 

Կ-3707-24.09.2018-ՊԻՄԻ-011/0
 Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն
 

թ) «Ավտոմոբիլային ճանապարհների մասին» Հայաստանի

Հանրապետٳթյան օրենքٳմ փոփոխٳթյٳն կատարելٳ

մասին
 

Կ-3708-24.09.2018-ՊԻՄԻ-011/0
 Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն

 

ժ) «Զենքի մասին» Հայաստանի Հանրապետٳթյան օրենքٳմ

փոփոխٳթյٳն և լրացٳմներ կատարելٳ մասին
 

Կ-3709-24.09.2018-ՊԻՄԻ-011/0
 Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն

 

ժա) «Ոստիկանٳթյٳնٳմ ծառայٳթյան մասին» Հայաստանի

Հանրապետٳթյան օրենքٳմ փոփոխٳթյٳններ և լրացٳմ

կատարելٳ մասին
 

Կ-37010-24.09.2018-ՊԻՄԻ-011/0
 Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն

 

ժբ) «Ոստիկանٳթյան զորքերի մասին» Հայաստանի

Հանրապետٳթյան օրենքٳմ լրացٳմ կատարելٳ մասին
 

Կ-37011-24.09.2018-ՊԻՄԻ-011/0
 Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն

 

ժգ) «Օպերատիվ-հետախٳզական գործٳնեٳթյան մասին»

Հայաստանի Հանրապետٳթյան օրենքٳմ լրացٳմներ

կատարելٳ մասին
 

Կ-37012-24.09.2018-ՊԻՄԻ-011/0
 Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն

 

4. «Հավաքների ազատٳթյան մասին» Հայաստանի

Հանրապետٳթյան օրենքٳմ լրացٳմ կատարելٳ մասին
 

Պ-371-26.09.2018-ՊԻՄԻ-011/0
 Հեղինակներ` Միհրան Հակոբյան, Գալٳստ

Սահակյան, Կարինե Աճեմյան
 

5. «Հատٳկ պետական պաշտպանٳթյան ենթակա անձանց

անվտանգٳթյան ապահովման մասին» Հայաստանի

Հանրապետٳթյան օրենքٳմ լրացٳմներ կատարելٳ մասին
 

Պ-372-26.09.2018-ՊԻՄԻ-011/0
 Հեղինակներ` Միհրան Հակոբյան, Գալٳստ

Սահակյան, Կարինե Աճեմյան
 

6. «Կրթٳթյան մասին» Հայաստանի Հանրապետٳթյան օրենքٳմ

փոփոխٳթյٳններ կատարելٳ մասին
 

Պ-376-28.09.2018,07.11.2018-ԳԿ-011/0
 Հեղինակ` Տիգրան Ուրիխանյան

 

7. ա) «Վիճակախաղերի մասին» Հայաստանի Հանրապետٳթյան

օրենքը ٳժը կորցրած ճանաչելٳ մասին
 

Պ-382-02.10.2018-ՏՀ-011/0
 Հեղինակներ` Սամվել Ֆարմանյան, Միհրան

Հակոբյան
 

բ) «Շահٳմով խաղերի, ինտերնետ շահٳմով խաղերի և

խաղատների մասին» Հայաստանի Հանրապետٳթյան

օրենքٳմ փոփոխٳթյٳններ և լրացٳմներ կատարելٳ մասին
 

Պ-3821-02.10.2018-ՏՀ-011/0
 Հեղինակներ` Սամվել Ֆարմանյան, Միհրան

Հակոբյան
 

գ) Հայաստանի Հանրապետٳթյան քրեական օրենսգրքٳմ

լրացٳմ կատարելٳ մասին
 

Պ-3822-02.10.2018-ՏՀ-011/0
 Հեղինակներ` Սամվել Ֆարմանյան, Միհրան

Հակոբյան
 

դ) Հայաստանի Հանրապետٳթյան քրեական

դատավարٳթյան օրենսգրքٳմ լրացٳմ կատարելٳ մասին
 

Պ-3823-02.10.2018-ՏՀ-011/0
 Հեղինակներ` Սամվել Ֆարմանյան, Միհրան

Հակոբյան
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ե) Հայաստանի Հանրապետٳթյան քաղաքացիական

օրենսգրքٳմ փոփոխٳթյٳններ կատարելٳ մասին
 

Պ-3824-02.10.2018-ՏՀ-011/0
 Հեղինակներ` Սամվել Ֆարմանյան, Միհրան

Հակոբյան
 

զ) «Լիցենզավորման մասին» Հայաստանի Հանրապետٳթյան

օրենքٳմ լրացٳմներ և փոփոխٳթյٳն կատարելٳ մասին
 

Պ-3825-02.10.2018-ՏՀ-011/0
 Հեղինակներ` Սամվել Ֆարմանյան, Միհրան

Հակոբյան
 

է) «Պետական տٳրքի մասին» Հայաստանի

Հանրապետٳթյան օրենքٳմ լրացٳմներ և փոփոխٳթյٳն

կատարելٳ մասին
 

Պ-3826-02.10.2018-ՏՀ-011/0
 Հեղինակներ` Սամվել Ֆարմանյան, Միհրան

Հակոբյան
 

ը) «Տեղական տٳրքերի և վճարների մասին» Հայաստանի

Հանրապետٳթյան օրենքٳմ փոփոխٳթյٳններ կատարելٳ

մասին
 

Պ-3827-02.10.2018-ՏՀ-011/0
 Հեղինակներ` Սամվել Ֆարմանյան, Միհրան

Հակոբյան
 

թ) «Գովազդի մասին» Հայաստանի Հանրապետٳթյան

օրենքٳմ լրացٳմներ կատարելٳ մասին
 

Պ-3828-02.10.2018-ՏՀ-011/0
 Հեղինակներ` Սամվել Ֆարմանյան, Միհրան

Հակոբյան
 

ժ) «Հայաստանի Հանրապետٳթյٳնٳմ ստٳգٳմների

կազմակերպման և անցկացման մասին» Հայաստանի

Հանրապետٳթյան օրենքٳմ փոփոխٳթյٳն և լրացٳմներ

կատարելٳ մասին
 

Պ-3829-02.10.2018-ՏՀ-011/0
 Հեղինակներ` Սամվել Ֆարմանյան, Միհրան

Հակոբյան
 

ժա) «Տեղական ինքնակառավարման մասին» Հայաստանի

Հանրապետٳթյան օրենքٳմ փոփոխٳթյٳն կատարելٳ

մասին
 

Պ-38210-02.10.2018-ՏՀ-011/0
 Հեղինակներ` Սամվել Ֆարմանյան, Միհրան

Հակոբյան
 

ժբ) «Փողերի լվացման և ահաբեկչٳթյան ֆինանսավորման

դեմ պայքարի մասին» Հայաստանի Հանրապետٳթյան

օրենքٳմ փոփոխٳթյٳններ և լրացٳմներ կատարելٳ մասին
 

Պ-38211-02.10.2018-ՏՀ-011/0
 Հեղինակներ` Սամվել Ֆարմանյան, Միհրան

Հակոբյան
 

 

 

http://www.parliament.am/drafts.php?sel=showdraft&DraftID=10041&Reading=0
http://www.parliament.am/deputies.php?sel=details&ID=1165
http://www.parliament.am/deputies.php?sel=details&ID=1186
http://www.parliament.am/drafts.php?sel=showdraft&DraftID=10042&Reading=0
http://www.parliament.am/deputies.php?sel=details&ID=1165
http://www.parliament.am/deputies.php?sel=details&ID=1186
http://www.parliament.am/drafts.php?sel=showdraft&DraftID=10043&Reading=0
http://www.parliament.am/deputies.php?sel=details&ID=1165
http://www.parliament.am/deputies.php?sel=details&ID=1186
http://www.parliament.am/drafts.php?sel=showdraft&DraftID=10044&Reading=0
http://www.parliament.am/deputies.php?sel=details&ID=1165
http://www.parliament.am/deputies.php?sel=details&ID=1186
http://www.parliament.am/drafts.php?sel=showdraft&DraftID=10045&Reading=0
http://www.parliament.am/deputies.php?sel=details&ID=1165
http://www.parliament.am/deputies.php?sel=details&ID=1186
http://www.parliament.am/drafts.php?sel=showdraft&DraftID=10046&Reading=0
http://www.parliament.am/deputies.php?sel=details&ID=1165
http://www.parliament.am/deputies.php?sel=details&ID=1186
http://www.parliament.am/drafts.php?sel=showdraft&DraftID=10047&Reading=0
http://www.parliament.am/deputies.php?sel=details&ID=1165
http://www.parliament.am/deputies.php?sel=details&ID=1186
http://www.parliament.am/drafts.php?sel=showdraft&DraftID=10048&Reading=0
http://www.parliament.am/deputies.php?sel=details&ID=1165
http://www.parliament.am/deputies.php?sel=details&ID=1186

