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ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏؤԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ՈՐՈՇؤՄԸ 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏؤԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ ԱՐՏԱՀԵՐԹ ՆԻՍՏ
ԳؤՄԱՐԵԼؤ ՄԱՍԻՆ

  

Հայաստանի Հանրապետٳթյան Սահմանադրٳթյան 100-րդ և «Ազգային ժողովի կանոնակարգ» Հայաստանի

Հանրապետٳթյան սահմանադրական օրենքի 41-րդ հոդվածների համաձայն` Հայաստանի Հանրապետٳթյան

կառավարٳթյան նախաձեռնٳթյամբ 2018 թվականի փետրվարի 27-ին գٳմարված Հայաստանի

Հանրապետٳթյան Ազգային ժողովի հերթական նիստերի ավարտից անմիջապես հետո գٳմարել Հայաստանի

Հանրապետٳթյան Ազգային ժողովի արտահերթ նիստ` նախաձեռնողի սահմանած օրակարգով:

Հարցի անվանٳմը Կոդը և հեղինակները

1. Հանրային խորհրդի մասին 
 

(երկրորդ ընթերցٳմ)

Կ-246-29.01.2018,07.02.2018-

ՊԻՄԻ-011/1
 Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն

2. Անվտանգٳթյան խորհրդի կազմավորման եւ

գործٳնեٳթյան մասին 
 

(երկրորդ ընթերցٳմ)

Կ-249-31.01.2018,07.02.2018-

ՊԻՄԻ-011/1
 Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն

3. «Հայաստանի Հանրապետٳթյան պետական

պարգեւների եւ պատվավոր կոչٳմների մասին»

Հայաստանի Հանրապետٳթյան օրենքٳմ

փոփոխٳթյٳններ եւ լրացٳմներ կատարելٳ մասին 
 

Կ-267-13.02.2018-ՊԻՄԻ-011/0
 Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն

4. Հանրաքվեի մասին 
 

Կ-176-03.11.2017-ՊԻՄԻ-017/0
 Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն

5. ա) Կառավարٳթյան կառٳցվածքի եւ

գործٳնեٳթյան մասին 
 

Կ-265-12.02.2018-ՊԻՄԻ-011/0
 Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն

բ) «Գործատٳների միٳթյٳնների մասին»

Հայաստանի Հանրապետٳթյան օրենքٳմ

փոփոխٳթյٳն կատարելٳ մասին 
 

Կ-2651-12.02.2018-ՊԻՄԻ-011/0
 Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն

գ) «Հայաստանի Հանրապետٳթյան գիտٳթյٳնների

ազգային ակադեմիայի մասին» Հայաստանի

Հանրապետٳթյան օրենքٳմ փոփոխٳթյٳն

կատարելٳ մասին 
 

Կ-2652-12.02.2018-ՊԻՄԻ-011/0
 Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն

դ) «Երեւան քաղաքٳմ տեղական

ինքնակառավարման մասին» Հայաստանի
Կ-2653-12.02.2018-ՊԻՄԻ-011/0

 Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն
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Հանրապետٳթյան օրենքٳմ փոփոխٳթյٳն

կատարելٳ մասին 
 

ե) «Տնտեսական մրցակցٳթյան պաշտպանٳթյան

մասին» Հայաստանի Հանրապետٳթյան օրենքٳմ

փոփոխٳթյٳն կատարելٳ մասին 
 

Կ-2654-12.02.2018-ՊԻՄԻ-011/0
 Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն

զ) «Հայաստանի Հանրապետٳթյան կենտրոնական

բանկի մասին» Հայաստանի Հանրապետٳթյան

օրենքٳմ փոփոխٳթյٳն կատարելٳ մասին 
 

Կ-2655-12.02.2018-ՊԻՄԻ-011/0
 Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն

է) «Զինվորական ծառայٳթյան եւ զինծառայողի

կարգավիճակի մասին» Հայաստանի

Հանրապետٳթյան օրենքٳմ լրացٳմ եւ

փոփոխٳթյٳններ կատարելٳ մասին 
 

Կ-2656-12.02.2018-ՊԻՄԻ-011/0
 Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն

ը) Պետական կառավարման համակարգի

մարմինների մասին 
 

Կ-264-12.02.2018-ՊԻՄԻ-011/0
 Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն

թ) Հայաստանի Հանրապետٳթյան հարկային

օրենսգրքٳմ փոփոխٳթյٳններ կատարելٳ մասին 
 

Կ-2641-12.02.2018-ՊԻՄԻ-011/0
 Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն

ժ) «Հարկային ծառայٳթյան մասին» Հայաստանի

Հանրապետٳթյան օրենքٳմ փոփոխٳթյٳններ եւ

լրացٳմներ կատարելٳ մասին 
 

Կ-2642-12.02.2018-ՊԻՄԻ-011/0
 Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն

ժա) «Մաքսային ծառայٳթյան մասին» Հայաստանի

Հանրապետٳթյան օրենքٳմ փոփոխٳթյٳններ

կատարելٳ մասին 
 

Կ-2643-12.02.2018-ՊԻՄԻ-011/0
 Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն

ժբ) «Մաքսային կարգավորման մասին» Հայաստանի

Հանրապետٳթյան օրենքٳմ փոփոխٳթյٳններ եւ

լրացٳմ կատարելٳ մասին 
 

Կ-2644-12.02.2018-ՊԻՄԻ-011/0
 Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն

ժգ) «Քաղաքաշինٳթյան մասին» Հայաստանի

Հանրապետٳթյան օրենքٳմ փոփոխٳթյٳններ

կատարելٳ մասին 
 

Կ-2645-12.02.2018-ՊԻՄԻ-011/0
 Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն

ժդ) «Խաղաղ նպատակներով ատոմային էներգիայի

անվտանգ օգտագործման մասին» Հայաստանի

Հանրապետٳթյան օրենքٳմ փոփոխٳթյٳններ

կատարելٳ մասին 
 

Կ-2646-12.02.2018-ՊԻՄԻ-011/0
 Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն

ժե) «Տեսչական մարմինների մասին» Հայաստանի

Հանրապետٳթյան օրենքٳմ փոփոխٳթյٳններ

կատարելٳ մասին 
 

Կ-2647-12.02.2018-ՊԻՄԻ-011/0
 Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն

ժզ) «Ազգային անվտանգٳթյան մարմինների մասին»

Հայաստանի Հանրապետٳթյան օրենքٳմ

փոփոխٳթյٳններ եւ լրացٳմ կատարելٳ մասին 
 

Կ-2648-12.02.2018-ՊԻՄԻ-011/0
 Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն

ժէ) «Ազգային անվտանգٳթյան մարմիններٳմ

ծառայٳթյան մասին» Հայաստանի

Հանրապետٳթյան օրենքٳմ փոփոխٳթյٳններ եւ

լրացٳմ կատարելٳ մասին 
 

Կ-2649-12.02.2018-ՊԻՄԻ-011/0
 Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն
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ժը) «Օպերատիվ-հետախٳզական գործٳնեٳթյան

մասին» Հայաստանի Հանրապետٳթյան օրենքٳմ

փոփոխٳթյٳններ եւ լրացٳմներ կատարելٳ մասին 
 

Կ-26410-12.02.2018-ՊԻՄԻ-011/0
 Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն

ժթ) «Սահմանապահ զորքերի մասին» Հայաստանի

Հանրապետٳթյան օրենքٳմ փոփոխٳթյٳն եւ

լրացٳմ կատարելٳ մասին 
 

Կ-26411-12.02.2018-ՊԻՄԻ-011/0
 Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն

ի) «Ոստիկանٳթյան մասին» Հայաստանի

Հանրապետٳթյան օրենքٳմ փոփոխٳթյٳններ եւ

լրացٳմներ կատարելٳ մասին 
 

Կ-26412-12.02.2018-ՊԻՄԻ-011/0
 Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն

իա) «Ոստիկանٳթյٳնٳմ ծառայٳթյան մասին»

Հայաստանի Հանրապետٳթյան օրենքٳմ

փոփոխٳթյٳններ եւ լրացٳմներ կատարելٳ մասին 
 

Կ-26413-12.02.2018-ՊԻՄԻ-011/0
 Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն

իբ) «Ոստիկանٳթյան զորքերի մասին» Հայաստանի

Հանրապետٳթյան օրենքٳմ փոփոխٳթյٳններ

կատարելٳ մասին 
 

Կ-26414-12.02.2018-ՊԻՄԻ-011/0
 Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն

իգ) «Հատٳկ պետական պաշտպանٳթյան ենթակա

անձանց անվտանգٳթյան ապահովման մասին»

Հայաստանի Հանրապետٳթյան օրենքٳմ

փոփոխٳթյٳններ եւ լրացٳմներ կատարելٳ մասին 
 

Կ-26415-12.02.2018-ՊԻՄԻ-011/0
 Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն

իդ) «Հանրային ծառայٳթյան մասին» Հայաստանի

Հանրապետٳթյան օրենքٳմ փոփոխٳթյٳններ եւ

լրացٳմներ կատարելٳ մասին 
 

Կ-26416-12.02.2018-ՊԻՄԻ-011/0
 Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն

իե) «Պետական պաշտոններ զբաղեցնող անձանց

վարձատրٳթյան մասին» Հայաստանի

Հանրապետٳթյան օրենքٳմ փոփոխٳթյٳններ եւ

լրացٳմներ կատարելٳ մասին 
 

Կ-26417-12.02.2018-ՊԻՄԻ-011/0
 Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն

իզ) «Զենքի մասին» Հայաստանի Հանրապետٳթյան

օրենքٳմ լրացٳմներ կատարելٳ մասին 
 

Կ-26418-12.02.2018-ՊԻՄԻ-011/0
 Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն

իէ) «Զինվորական ծառայٳթյան եւ զինծառայողի

կարգավիճակի մասին» Հայաստանի

Հանրապետٳթյան օրենքٳմ լրացٳմներ կատարելٳ

մասին 
 

Կ-26419-12.02.2018-ՊԻՄԻ-011/0
 Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն

իը) Հայաստանի Հանրապետٳթյան քրեական

դատավարٳթյան օրենսգրքٳմ լրացٳմներ

կատարելٳ մասին 
 

Կ-26420-12.02.2018-ՊԻՄԻ-011/0
 Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն

իթ) «Հատٳկ քննչական ծառայٳթյան մասին»

Հայաստանի Հանրապետٳթյան օրենքٳմ լրացٳմ

կատարելٳ մասին 
 

Կ-26421-12.02.2018-ՊԻՄԻ-011/0
 Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն

լ) Պետական վերահսկողական ծառայٳթյան մասին 
 

Կ-26422-12.02.2018-ՊԻՄԻ-011/0
 Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն

լա) «Դատական ակտերի հարկադիր կատարման

մասին» Հայաստանի Հանրապետٳթյան օրենքٳմ

փոփոխٳթյٳններ կատարելٳ մասին 

Կ-26423-12.02.2018-ՊԻՄԻ-011/0
 Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն
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լբ) «Դատական ակտերի հարկադիր կատարٳմն

ապահովող ծառայٳթյան մասին» Հայաստանի

Հանրապետٳթյան օրենքٳմ փոփոխٳթյٳններ

կատարելٳ մասին 
 

Կ-26424-12.02.2018-ՊԻՄԻ-011/0
 Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն

լգ) «Քրեակատարողական ծառայٳթյան մասին»

Հայաստանի Հանրապետٳթյան օրենքٳմ

փոփոխٳթյٳններ եւ լրացٳմ կատարելٳ մասին 
 

Կ-26425-12.02.2018-ՊԻՄԻ-011/0
 Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն

լդ) «Պրոբացիայի մասին» Հայաստանի

Հանրապետٳթյան օրենքٳմ փոփոխٳթյٳններ եւ

լրացٳմներ կատարելٳ մասին 
 

Կ-26426-12.02.2018-ՊԻՄԻ-011/0
 Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն

լե) «Սննդամթերքի անվտանգٳթյան պետական

վերահսկողٳթյան մասին» Հայաստանի

Հանրապետٳթյան օրենքٳմ փոփոխٳթյٳններ եւ

լրացٳմներ կատարելٳ մասին 
 

Կ-26427-12.02.2018-ՊԻՄԻ-011/0
 Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն

լզ) «Սննդամթերքի անվտանգٳթյան մասին»

Հայաստանի Հանրապետٳթյան օրենքٳմ

փոփոխٳթյٳններ եւ լրացٳմներ կատարելٳ մասին 
 

Կ-26428-12.02.2018-ՊԻՄԻ-011/0
 Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն

լէ) «Կերի մասին» Հայաստանի Հանրապետٳթյան

օրենքٳմ փոփոխٳթյٳններ եւ լրացٳմներ

կատարելٳ մասին 
 

Կ-26429-12.02.2018-ՊԻՄԻ-011/0
 Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն

լը) «Բٳսասանիտարիայի մասին» Հայաստանի

Հանրապետٳթյան օրենքٳմ փոփոխٳթյٳններ եւ

լրացٳմներ կատարելٳ մասին 
 

Կ-26430-12.02.2018-ՊԻՄԻ-011/0
 Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն

լթ) «Անասնաբٳժٳթյան մասին» Հայաստանի

Հանրապետٳթյան օրենքٳմ փոփոխٳթյٳններ եւ

լրացٳմներ կատարելٳ մասին 
 

Կ-26431-12.02.2018-ՊԻՄԻ-011/0
 Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն

խ) «Փրկարար ծառայٳթյան մասին» Հայաստանի

Հանրապետٳթյան օրենքٳմ փոփոխٳթյٳններ եւ

լրացٳմներ կատարելٳ մասին 
 

Կ-26432-12.02.2018-ՊԻՄԻ-011/0
 Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն

խա) «Պետական կենսաթոշակների մասին»

Հայաստանի Հանրապետٳթյան օրենքٳմ

փոփոխٳթյٳններ եւ լրացٳմներ կատարելٳ մասին 
 

Կ-26433-12.02.2018-ՊԻՄԻ-011/0
 Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն

խբ) Պետական արարողակարգի մասին 
 

Կ-26434-12.02.2018-ՊԻՄԻ-011/0
 Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն

խգ) «Փախստականների եւ ապաստանի մասին»

Հայաստանի Հանրապետٳթյան օրենքٳմ

փոփոխٳթյٳններ կատարելٳ մասին 
 

Կ-26435-12.02.2018-ՊԻՄԻ-011/0
 Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն

խդ) «Գիտական եւ գիտատեխնիկական

գործٳնեٳթյան մասին» Հայաստանի

Հանրապետٳթյան օրենքٳմ լրացٳմներ եւ

փոփոխٳթյٳններ կատարելٳ մասին 
 

Կ-26436-12.02.2018-ՊԻՄԻ-011/0
 Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն

խե) «Ավիացիայի մասին» Հայաստանի Կ-26437-12.02.2018-ՊԻՄԻ-011/0
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Հանրապետٳթյան օրենքٳմ փոփոխٳթյٳններ

կատարելٳ մասին 
 

Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն

խզ) «Զբոսաշրջٳթյան եւ զբոսաշրջային

գործٳնեٳթյան մասին» Հայաստանի

Հանրապետٳթյան օրենքٳմ փոփոխٳթյٳններ

կատարելٳ մասին 
 

Կ-26438-12.02.2018-ՊԻՄԻ-011/0
 Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն

խէ) «Պաշտպանٳթյան մասին» Հայաստանի

Հանրապետٳթյան օրենքٳմ փոփոխٳթյٳն

կատարելٳ մասին 
 

Կ-26439-12.02.2018-ՊԻՄԻ-011/0
 Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն

խը) «Գٳյքի նկատմամբ իրավٳնքների պետական

գրանցման մասին» Հայաստանի Հանրապետٳթյան

օրենքٳմ փոփոխٳթյٳններ եւ լրացٳմ կատարելٳ

մասին 
 

Կ-26440-12.02.2018-ՊԻՄԻ-011/0
 Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն

խթ) «Անշարժ գٳյքի գնահատման գործٳնեٳթյան

մասին» Հայաստանի Հանրապետٳթյան օրենքٳմ

փոփոխٳթյٳն կատարելٳ մասին 
 

Կ-26441-12.02.2018-ՊԻՄԻ-011/0
 Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն

ծ) «Աշխարհագրական անվանٳմների մասին»

Հայաստանի Հանրապետٳթյան օրենքٳմ

փոփոխٳթյٳններ կատարելٳ մասին 
 

Կ-26442-12.02.2018-ՊԻՄԻ-011/0
 Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն

ծա) Հայաստանի Հանրապետٳթյան հողային

օրենսգրքٳմ լրացٳմ կատարելٳ մասին 
 

Կ-26443-12.02.2018-ՊԻՄԻ-011/0
 Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն

ծբ) «Գեոդեզիայի եւ քարտեզագրٳթյան մասին»

Հայաստանի Հանրապետٳթյան օրենքٳմ

փոփոխٳթյٳններ կատարելٳ մասին 
 

Կ-26444-12.02.2018-ՊԻՄԻ-011/0
 Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն

ծգ) «Պետական գٳյքի կառավարման մասին»

Հայաստանի Հանրապետٳթյան օրենքٳմ

փոփոխٳթյٳններ եւ լրացٳմ կատարելٳ մասին 
 

Կ-26445-12.02.2018-ՊԻՄԻ-011/0
 Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն

ծդ) «Պետական գٳյքի մասնավորեցման

(սեփականաշնորհման) մասին» Հայաստանի

Հանրապետٳթյան օրենքٳմ լրացٳմ եւ

փոփոխٳթյٳններ կատարելٳ մասին 
 

Կ-26446-12.02.2018-ՊԻՄԻ-011/0
 Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն

ծե) Անտառային օրենսգրքٳմ լրացٳմներ եւ

փոփոխٳթյٳններ կատարելٳ մասին 
 

Կ-26447-12.02.2018-ՊԻՄԻ-011/0
 Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն

ծզ) «Լեզվի մասին» Հայաստանի Հանրապետٳթյան

օրենքٳմ լրացٳմ կատարելٳ մասին 
 

Կ-26448-12.02.2018-ՊԻՄԻ-011/0
 Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն

ծէ) Հայաստանի Հանրապետٳթյան ջրային

օրենսգրքٳմ փոփոխٳթյٳններ եւ լրացٳմներ

կատարելٳ մասին 
 

Կ-26449-12.02.2018-ՊԻՄԻ-011/0
 Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն

6. ա) Ներման մասին 
 

(երկրորդ ընթերցٳմ)

Կ-238-17.01.2018,07.02.2018-

ՊԻՄԻ-011/1
 Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն
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բ) Հայաստանի Հանրապետٳթյան քրեական

օրենսգրքٳմ փոփոխٳթյٳն կատարելٳ մասին 
 

(երկրորդ ընթերցٳմ)

Կ-2381-17.01.2018-ՊԻՄԻ-011/1
 Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն

գ) Հայաստանի Հանրապետٳթյան քրեական

դատավարٳթյան օրենսգրքٳմ փոփոխٳթյٳն

կատարելٳ մասին 
 

(երկրորդ ընթերցٳմ)

Կ-2382-17.01.2018-ՊԻՄԻ-011/1
 Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն

7. ա) Քաղաքացիական ծառայٳթյան մասին 
 

Կ-268-15.02.2018-ՊԻՄԻ-011/0
 Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն

բ) Հանրային ծառայٳթյան մասին 
 

Կ-2681-15.02.2018-ՊԻՄԻ-011/0
 Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն

գ) Կառավարչական իրավահարաբերٳթյٳնների

կարգավորման մասին 
 

Կ-2682-15.02.2018-ՊԻՄԻ-011/0
 Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն

դ) «Կոռٳպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի

մասին» Հայաստանի Հանրապետٳթյան օրենքٳմ

փոփոխٳթյٳններ եւ լրացٳմներ կատարելٳ մասին 
 

Կ-2683-15.02.2018-ՊԻՄԻ-011/0
 Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն

ե) «Պետական պաշտոններ զբաղեցնող անձանց

վարձատրٳթյան մասին» Հայաստանի

Հանրապետٳթյան օրենքٳմ փոփոխٳթյٳններ եւ

լրացٳմներ կատարելٳ մասին 
 

Կ-2684-15.02.2018-ՊԻՄԻ-011/0
 Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն

զ) «Իրավաբանական անձանց պետական

գրանցման, իրավաբանական անձանց

առանձնացված ստորաբաժանٳմների,

հիմնարկների եւ անհատ ձեռնարկատերերի

պետական հաշվառման մասին» Հայաստանի

Հանրապետٳթյան օրենքٳմ փոփոխٳթյٳններ եւ

լրացٳմներ կատարելٳ մասին 
 

Կ-2685-15.02.2018-ՊԻՄԻ-011/0
 Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն

8. ա) Միջհամայնքային միավորٳմների մասին 
 

(երկրորդ ընթերցٳմ)

Կ-205-07.12.2017-ՏՏԳԲ-011/1
 Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն

բ) «Իրավական ակտերի մասին» Հայաստանի

Հանրապետٳթյան օրենքٳմ փոփոխٳթյٳններ եւ

լրացٳմներ կատարելٳ մասին 
 

(երկրորդ ընթերցٳմ)

Կ-2051-07.12.2017-ՏՏԳԲ-011/1
 Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն

գ) «Իրավաբանական անձանց պետական

գրանցման, իրավաբանական անձանց

առանձնացված ստորաբաժանٳմների,

հիմնարկների եւ անհատ ձեռնարկատերերի

պետական հաշվառման մասին» Հայաստանի

Հանրապետٳթյան օրենքٳմ լրացٳմ եւ

փոփոխٳթյٳն կատարելٳ մասին 
 

(երկրորդ ընթերցٳմ)

Կ-2052-07.12.2017-ՏՏԳԲ-011/1
 Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն
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9. «Օտարերկրացիների մասին» Հայաստանի

Հանրապետٳթյան օրենքٳմ փոփոխٳթյٳններ

կատարելٳ մասին 
 

Կ-259-08.02.2018-ՊԻՄԻ-011/0
 Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն

10. ա) Բարձրագٳյն կրթٳթյան մասին 
 

Կ-260-08.02.2018-ԳԿ-011/0
 Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն

բ) «Կրթٳթյան մասին» Հայաստանի

Հանրապետٳթյան օրենքٳմ փոփոխٳթյٳններ եւ

լրացٳմներ կատարելٳ մասին 
 

Կ-2601-08.02.2018-ԳԿ-011/0
 Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն

գ) «Պետական ոչ առեւտրային

կազմակերպٳթյٳնների մասին» Հայաստանի

Հանրապետٳթյան օրենքٳմ փոփոխٳթյٳններ

կատարելٳ մասին 
 

Կ-2602-08.02.2018-ԳԿ-011/0
 Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն

դ) «Հիմնադրամների մասին» Հայաստանի

Հանրապետٳթյան օրենքٳմ լրացٳմներ կատարելٳ

մասին 
 

Կ-2603-08.02.2018-ԳԿ-011/0
 Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն

ե) Հայաստանի Հանրապետٳթյան հարկային

օրենսգրքٳմ փոփոխٳթյٳններ կատարելٳ մասին 
 

Կ-2604-08.02.2018-ԳԿ-011/0
 Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն

զ) «Լիցենզավորման մասին» Հայաստանի

Հանրապետٳթյան օրենքٳմ փոփոխٳթյٳններ եւ

լրացٳմ կատարելٳ մասին 
 

Կ-2605-08.02.2018-ԳԿ-011/0
 Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն

է) «Պետական տٳրքի մասին» Հայաստանի

Հանրապետٳթյան օրենքٳմ փոփոխٳթյٳններ եւ

լրացٳմ կատարելٳ մասին 
 

Կ-2606-08.02.2018-ԳԿ-011/0
 Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն

11. ա) «Տնտեսական մրցակցٳթյան պաշտպանٳթյան

մասին» Հայաստանի Հանրապետٳթյան օրենքٳմ

լրացٳմներ եւ փոփոխٳթյٳններ կատարելٳ մասին 
 

Կ-271-19.02.2018-ՏՀ-011/0
 Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն

բ) Վարչական իրավախախտٳմների վերաբերյալ

Հայաստանի Հանրապետٳթյան օրենսգրքٳմ

փոփոխٳթյٳններ եւ լրացٳմներ կատարելٳ մասին 
 

Կ-2711-19.02.2018-ՏՀ-011/0
 Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն

գ) «Հայաստանի Հանրապետٳթյան ստٳգٳմների

կազմակերպման եւ անցկացման մասին»

Հայաստանի Հանրապետٳթյան օրենքٳմ

լրացٳմներ կատարելٳ մասին 
 

Կ-2712-19.02.2018-ՏՀ-011/0
 Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն

դ) «Սնանկٳթյան մասին» Հայաստանի

Հանրապետٳթյան օրենքٳմ լրացٳմներ կատարելٳ

մասին 
 

Կ-2713-19.02.2018-ՏՀ-011/0
 Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն

12. «Պետական պաշտոններ զբաղեցրած անձանց

սոցիալական երաշխիքների մասին» Հայաստանի

Հանրապետٳթյան օրենքٳմ փոփոխٳթյٳններ եւ

Կ-258-07.02.2018,21.02.2018-ԱՍ-011/0
 Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն
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լրացٳմներ կատարելٳ մասին 
 

(երկրորդ ընթերցٳմ)

13. ա) Հայաստանի Հանրապետٳթյան քրեական

դատավարٳթյան օրենսգրքٳմ փոփոխٳթյٳններ

կատարելٳ մասին 
 

բ) Հայաստանի Հանրապետٳթյան վարչական

դատավարٳթյան օրենսգրքٳմ փոփոխٳթյٳններ եւ

լրացٳմ կատարելٳ մասին 
 

14. ա) Հեռٳստատեսٳթյան եւ ռադիոյի մասին 
 

բ) Վարչական իրավախախտٳմների վերաբերյալ

Հայաստանի Հանրապետٳթյան օրենսգրքٳմ

լրացٳմներ կատարելٳ մասին 
 

գ) «Բաժնետիրական ընկերٳթյٳնների մասին»

Հայաստանի Հանրապետٳթյան օրենքٳմ

փոփոխٳթյٳններ եւ լրացٳմներ կատարելٳ մասին 
 


