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ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ 2014 ԹՎԱԿԱՆԻ  
ԱՊՐԻԼԻ 28-30-Ի ՆԻՍՏԵՐԻ ՄԱՍԻՆ 

 

N 
ը/կ 

Հարցի անվանումը Հեղինակը Ծանոթություն 

1 2 3 4 

1. 

«Ակցիզային հարկի մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու 
մասին  

 

ԱԺ պատգամավորներ 
Պ-494-18.04.2014-ՏՀ-

010/1  
Վարդան Այվազյան, 
Հովհաննես Սոֆոյան, 
Արմեն Մխիթարյան, 
Միքայել Մելքումյան 

 

Քննարկվեց և 
ընդունվեց առաջին 

ընթերցմամբ` 67 կողմ, 
0 դեմ, 1 ձեռնպահ 

ձայներով 

2. ա. «Լեզվի մասին» Հայաստանի Հանրապետության 
օրենքում լրացում կատարելու մասին»,  

բ. «Հայաստանի Հանրապետությունում հաշմանդամների 
սոցիալական պաշտպանության մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ 
կատարելու մասին», 

գ. «Հայաստանի Հանրապետության քրեական 
դատավարության օրենսգրքում փոփոխություններ 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-047, 0471-5-22.08.2012-

ԳԿ 
Ա.ԱՇՈՏՅԱՆ 

Քվեարկվեց և 
ընդունվեց երկրորդ 
ընթերցմամբ և 

ամբողջությամբ` 118 
կողմ, 0 դեմ, 0 

ձեռնպահ ձայներով 



կատարելու մասին», 

դ. «Հայաստանի Հանրապետության վարչական 
դատավարության օրենսգրքում փոփոխություն 
կատարելու մասին», 

ե. «Նոտարիատի մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ 
կատարելու մասին», 

զ. «Հեռուստատեսության և ռադիոյի մասին» 
Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 
փոփոխություններ կատարելու մասին» 

(երկրորդ ընթերցում) 

(քվեարկություն) 

3. ա. «Կրթության մասին» Հայաստանի Հանրապետության 
օրենքում փոփոխություն և լրացում կատարելու մասին»,  

բ. «Բարձրագույն և հետբուհական մասնագիտական 
կրթության մասին» Հայաստանի Հանրապետության 
օրենքում փոփոխություն և լրացումներ կատարելու 
մասին»  

(քվեարկություն) 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-328, 3281-18.09.2013-ԳԿ  

Ա.ԱՇՈՏՅԱՆ 

Քվեարկվեց և 
ընդունվեց առաջին 

ընթերցմամբ` 107 կողմ, 
4 դեմ, 4 ձեռնպահ 

ձայներով 

4. 

«Ռազմարդյունաբերական համալիրի  մասին» 
(քվեարկություն) 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-390-22.11.2013-ՊԱ 

Ա.ՆԱԶԱՐՅԱՆ 

Քվեարկվեց և 
ընդունվեց առաջին 

ընթերցմամբ` 114 կողմ, 
0 դեմ, 4 ձեռնպահ 



ձայներով 

5. ՀՀ Ազգային ժողովի որոշումը «Հայաստանի 
Հանրապետության ֆիզիկական եւ իրավաբանական 
անձանց նկատմամբ 2012-2013թթ. ընթացքում 
արագաչափերի եւ տեսանկարահանող սարքերի 
կիրառման, վճարովի ավտոկայանատեղերի 
կազմակերպման, Երեւանի ուղևորափոխադրումների 
ուղեվարձի հնարավոր թանկացման, չշահագործվող 
ավտոմեքենաների պարտադիր ապահովագրության 
տուգանքների գործադրման ազդեցությունն 
ուսումնասիրող Հայաստանի Հանրապետության 
Ազգային ժողովի ժամանակավոր հանձնաժողով 
ստեղծելու մասին»  

(քվեարկություն) 

ԱԺ պատգամավորներ 
Պ-472-24.03.2014--011/0  

Ռուբիկ Հակոբյան 
 

Մերժվեց՝ 51 կողմ, 62  
դեմ, 0 ձեռնպահ 

ձայներով 

6. «Սևանա լճի էկոհամակարգի վերականգնման, 
պահպանման, վերարտադրման և օգտագործման 
միջոցառումների տարեկան ու համալիր ծրագրերը 
հաստատելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության 
օրենքում լրացումներ կատարելու մասին»  

(քննարկման շարունակություն) 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-440-07.02.2014-ԳԲ 

 Ա.ԱՆԴՐԵԱՍՅԱՆ 

Քննարկվեց և 
ընդունվեց առաջին 

ընթերցմամբ՝  96 կողմ, 
15  դեմ, 4 ձեռնպահ 

ձայներով 

7. «Կուտակային կենսաթոշակների մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու 
մասին» 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-503-

25.04.2014,29.04.2014-ՍՀ 

Քննարկումը մնաց 
անավարտ 



 Ա.ԱՍԱՏՐՅԱՆ 
անհետաձգելի 

8. 

Ազգային ժողովի նախագահի ընտրություն 

 Առաջադրվել էին 2 
թեկնածու՝ Հրանտ 
Բագրատյան (կողմ՝ 
3,դեմ՝ 101) և Գալուստ 
Սահակյան: Գալուստ 

Սահակյանը 101 կողմ, 3 
դեմ ձայներով ընտրվեց 

ԱԺ նախագահ  

9. 

Ազգային ժողովի պետական-իրավական հարցերի 
մշտական հանձնաժողովի նախագահի ընտրություն 

 Հովհաննես 
Սահակյանը   

80 կողմ  և  5 դեմ 
ձայներով ընտրվեց 

պետական-իրավական 
հարցերի մշտական 
հանձնաժողովի 
նախագահ 

10. 
ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ  ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԵՐԻ   ՎԱՎԵՐԱՑՈՒՄ 

ՀՀ  ՆԱԽԱԳԱՀ 
 

 

10.1 2013 թվականի հունիսի 24-ին Ամմանում ստորագրված 
«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության եւ 
Հորդանանի Հաշիմյան Թագավորության 
կառավարության միջեւ կրթության եւ գիտության 

Ն-418-16.12.2013-ԱՀ-011/0 
Ա.ԱՇՈՏՅԱՆ 

ԱԺ-ը 118 կողմ, 0 դեմ,0 
ձեռնպահ ձայներով 

վավերացրեց 
քննարկված 



բնագավառներում համագործակցության մասին» 
համաձայնագիր 

(քվեարկություն) 

համաձայնագիրը 

 
 
 
 
 
մարտի 28-30-ի նիստերի ընթացքում`    
 
-  հայտարարությամբ հանդես եկան 11 պատգամավորներ, 
-  12 պատգամավորներ հարցերով դիմեցին ՀՀ կառավարությանը, 
-  ՕԵԿ խմբակցությունը հայտարարեց ընդդիմություն դառնալու մասին  
-  ՀՀԿ համամասնական ցուցակից ընտրվեցին նոր 3 պատգամավորներ՝  Լեռնիկ Ալեքսանյան,Գագիկ   
Մելիքյան, Վահրամ Մկրտչյան 


