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ՏԵՂԵԿԱՆՔ 
   

Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի 2014 թվականի  
սեպտեմբերի 8-11-ի չորսօրյա նիստերի մասին 

 

N 

ը/կ 

Հարցի անվանումը Հեղինակը Ծանոթություն 

1 2 3 4 

1. 
«Պատմության և մշակույթի անշարժ 

հուշարձանների ու պատմական միջավայրի 
պահպանության և օգտագործման մասին» 

Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ 
և փոփոխություն կատարելու մասին» 

(քննարկման շարունակություն)  

ՀՀ ԱԺ 
պատգամավորներ 

Արփինե 

Հովհաննիսյան, Նաիրա 

Զոհրաբյան 

Պ-316-
27.08.2013,18.10.2013-ԳԿ 

Ա.ՍԱՄՈՒԵԼՅԱՆ 

Քննարկվեց և ընդունվեց 
առաջին ընթերցմամբ` 119 

կողմ, 1 դեմ, 0 ձեռնպահ 
ձայներով 

2. 

Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության 

գնահատման և փորձաքննության մասին» 
Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 

փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-586-05.09.2014-ԳԲ  

Ս. ՊԱՊՅԱՆ 
անհետաձգելի 

Նախ քննարկվեց և 
ընդունվեց առաջին 

ընթերցմամբ` 72 կողմ, 10 
դեմ, 5 ձեռնպահ ձայներով, 

ապա քննարկվեց և 

ընդունվեց երկրորդ 
ընթերցմամբ և 

ամբողջությամբ` 71 կողմ, 8 
դեմ, 3 ձեռնպահ ձայներով 
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3. 

«Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ 

Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքում 
փոփոխություն կատարելու մասին» 

ՀՀ ԱԺ պատգամավոր 
Արփինե Հովհաննիսյան 

Պ-569-
25.07.2014,05.09.2014-ՊԻ 

Ա.ՄԿՐՏՉՅԱՆ 

Նախ քննարկվեց և 
ընդունվեց առաջին 

ընթերցմամբ` 112 կողմ, 0 

դեմ, 6 ձեռնպահ ձայներով, 
ապա քննարկվեց երկրորդ 

ընթերցմամբ, սակայն 
քվեարկություն 

չկազմակերպվեց 

4. 

Դատական ակտերի հարկադիր կատարման 

մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 

լրացումներ կատարելու մասին»  

ՀՀ ԱԺ 
պատգամավորներ 
Արփինե Հովհաննիսյան, 

Վահրամ 

Բաղդասարյան, Հերմինե 

Նաղդալյան 
Պ-564-

11.07.2014,05.09.2014-ՊԻ 

Ա.ՄԿՐՏՉՅԱՆ 

Նախ քննարկվեց և 
ընդունվեց առաջին 

ընթերցմամբ` 113 կողմ, 0 
դեմ, 0 ձեռնպահ ձայներով,  

ապա քննարկվեց երկրորդ 

ընթերցմամբ, սակայն 
քվեարկություն 

չկազմակերպվեց 

5. «Պետական բնակարանային ֆոնդի 

բնակարանների անհատույց մասնավորեցման 
մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքն ուժը 

կորցրած ճանաչելու մասին» 

(երրորդ ընթերցում)  

ՀՀ կառավարություն 
Կ-009-19.06.012-ՏՀ  

Ա. ՍԱՀԱԿՅԱՆ 

Քննարկվեց, սակայն 

քվեարկություն 
չկազմակերպվեց 

6. «Պետական գույքի մասնավորեցման 2006-2007 
թվականների ծրագրի մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ 
կատարելու մասին» 

(երկրորդ ընթերցում)  

ՀՀ կառավարություն 
Կ-152-22.11.2012-ՏՀ  

Ա. ՍԱՀԱԿՅԱՆ 

Քննարկվեց, սակայն 
քվեարկություն 

չկազմակերպվեց 
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7. 
«Պետական գույքի կառավարման  մասին» 

(երկրորդ ընթերցում)  

ՀՀ կառավարություն 
Կ-111-08.10.2012-ՏՀ  

Ա. ՍԱՀԱԿՅԱՆ 

Քննարկվեց, սակայն 
քվեարկություն 
չկազմակերպվեց 

8.  «Պետական գույքի մասնավորեցման 2006-2007 
թվականների ծրագրի կատարման 2013 թվականի 

տարեկան հաշվետվությունը հաստատելու մասին» 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-506-30.04.2014-ՏՀ  

Ա. ՍԱՀԱԿՅԱՆ 

Քննարկվեց, սակայն 
քվեարկություն 

չկազմակերպվեց 

9. 

ա. «Հարկերի մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ 
կատարելու մասին 

բ. «Բյուջետային համակարգի մասին» 
Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 

փոփոխություններ կատարելու մասին 

(երկրորդ ընթերցում)  

ՀՀ ԱԺ 
պատգամավորներ 

Գալուստ 

Սահակյան, Խոսրով 

Հարությունյան, Հովհաննես 

Սահակյան, Մնացական 

Մնացականյան, Արմեն 

Մխիթարյան, Հակոբ 

Հակոբյան 
Պ-342, 3421-30.09.2013-ՏՀ 

Վ. ՄԻՐՈՒՄՅԱՆ 

Քննարկվեց, սակայն 
քվեարկություն 

չկազմակերպվեց 

10. 
«Պետական տուրքի մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքում փոփոխություն 

կատարելու մասին 

ՀՀ ԱԺ պատգամավոր 
Միքայել Մելքումյան 

Պ-398-
26.11.2013,31.01.2014-ՏՀ 

Վ. ՄԻՐՈՒՄՅԱՆ 

Քննարկվեց, սակայն 
քվեարկություն 

չկազմակերպվեց 

11. ա. «Պետական նյութական պահուստի մասին» 
Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ 
և փոփոխություններ կատարելու մասին»  

բ. «Պետական և ծառայողական գաղտնիքի 

մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-131, 1311-24.10.2012-ՊԱ 

Հ. ՄԽԻԹԱՐՅԱՆ 

Քննարկվեց, սակայն 
քվեարկություն 
չկազմակերպվեց 



 

 4

լրացումներ կատարելու մասին» 

(երկրորդ ընթերցում)  

12. ա. «Կազմակերպությունների և անհատ 
ձեռնարկատերերի կողմից ներմուծվող` մաքսատուրքի 

0 տոկոս դրույքաչափ ունեցող և ակցիզային հարկով 
հարկման ոչ ենթակա այն ապրանքների ցանկը 

հաստատելու մասին, որոնցից ավելացված արժեքի 
հարկը մաքսային մարմինների կողմից չի 

հաշվարկվում և գանձվում» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու 
մասին 

բ. Հայաստանի Հանրապետության մաքսային 
օրենսգրքում լրացում կատարելու մասին 

ՀՀ ԱԺ 
պատգամավորներ 

Հեղինե 

Բիշարյան, Հովհաննես 

Մարգարյան, Վարդան 

Այվազյան, Միքայել 

Մելքումյան 
Պ-290, 2901-

19.06.2013,11.03.2014-ՏՀ 

Վ. ՄԻՐՈՒՄՅԱՆ 

Քննարկվեց, սակայն 
քվեարկություն 

չկազմակերպվեց 

13. «Դրամարկղային գործառնությունների մասին» 

Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում 
կատարելու մասին» 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-294-27.06.2013-ՏՀ 

 Վ. ՄԻՐՈՒՄՅԱՆ 

Քննարկվեց, սակայն 

քվեարկություն 
չկազմակերպվեց 

14. «Հսկիչ նշանների (դրոշմապիտակների) միջոցով 

մագնիսական, օպտիկական, թվային, լազերային և 
ցանկացած այլ տիպի էլեկտրոնային կրիչների 

պարտադիր դրոշմավորման մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության  օրենքում փոփոխություններ 

կատարելու մասին» 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-275-06.06.2013-ՏՀ 

 Վ. ՄԻՐՈՒՄՅԱՆ 

Քննարկվեց, սակայն 

քվեարկություն 
չկազմակերպվեց 

15. ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԵՐԻ ՎԱՎԵՐԱՑՈՒՄ ՀՀ ՆԱԽԱԳԱՀ   

15.1. 2014 թվականի մայիսի 23-ին Հայաստանի 
Հանրապետության և Միջազգային զարգացման 

Ն-587-06.09.2014-ԱՀ,ՖՎ-
011/0 

ԱԺ-ը վավերացրեց 

համաձայնագիրը` 72 կողմ, 



 

 5

ընկերակցության միջև ստորագրված «Կրթության 
բարելավման ծրագիր» ֆինանսավորման 
համաձայնագիր 

 

Ա. ԱՇՈՏՅԱՆ 22 դեմ, 20 ձեռնպահ 
ձայներով 

15.2. 2014 թվականի մայիսի 23-ին Հայաստանի 

Հանրապետության և Վերակառուցման և 
զարգացման միջազգային բանկի միջև ստորագրված 

«Կրթության բարելավման ծրագիր» վարկային 
համաձայնագիր 

 
 

Ն-588-06.09.2014-ԱՀ,ՖՎ-
011/0 

Ա. ԱՇՈՏՅԱՆ 

ԱԺ-ը վավերացրեց 

համաձայնագիրը` 72 կողմ, 
26 դեմ, 15 ձեռնպահ 

ձայներով 

15.3 2014 թվականի մայիսի 23-ին Հայաստանի 
Հանրապետության և Միջազգային զարգացման 

ընկերակցության միջև ստորագրված «Սոցիալական 
պաշտպանության վարչարարության 2-րդ ծրագիր» 

ֆինանսավորման համաձայնագիր 

Ն-589-06.09.2014-ԱՀ,ՖՎ-
011/0 

Ա. ԱՍԱՏՐՅԱՆ 

Քննարկվեց, սակայն 
քվեարկություն 
չկազմակերպվեց 

 
սեպտեմբերի 8-11-ի չորսօրյա նիստերի ընթացքում`    
 
-  հայտարարությամբ հանդես եկան 25 պատգամավորներ, 

-  13 պատգամավորներ հարցերով դիմեցին ՀՀ կառավարությանը, 
 

-  ՀՀ ԱԺ-ը հաստատեց ժամանակավոր հաշվիչ հանձնաժողովի ձևավորման կարգը` 61 կողմ, 16 դեմ, 2 
ձեռնպահ ձայներով: 

 


