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ՏԵՂԵԿԱՆՔ
Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի վեցերորդ գումարման

երկրորդ նստաշրջանի 2017 թվականի
հոկտեմբերի 3-ին գումարվող նիստերի մասին

N
ը/կ

Հարցի անվանումը Հեղինակը Ծանոթություն

1 2 3 4
1. «Անտառարդյունաբերական համալիրի և անտառային

տնտեսության բնագավառում համագործակցության
մասին» 1998 թվականի սեպտեմբերի 11-ի համաձայ-
նագրում փոփոխություններ կատարելու մասին»
արձանագրությունը վավերացնելու մասին

ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
Կ-093-26.07.2017-ՏՏԳԲ

Ի. ԱՌԱՔԵԼՅԱՆ

Քննարկվեց և օրենքն
ընդունվեց` 90 կողմ,

0 դեմ, 0 ձեռնպահ ձայներով

2. «Երևան քաղաքում տեղական ինքնակառավարման
մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում
լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին»
(երկրորդ ընթերցում)

ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
Կ-070-14.07.2017-ՏՏԳԲ

Վ. ՏԵՐՏԵՐՅԱՆ

Քննարկվեց և ընդունվեց
երկրորդ ընթերցմամբ և

ամբողջությամբ`  62 կողմ,
28 դեմ, 0 ձեռնպահ

ձայներով

3. ա. «Կուտակային կենսաթոշակների մասին» Հայաս-
տանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ
և լրացումներ կատարելու մասին»,
բ. «Եկամտային հարկի և սոցիալական վճարի անձ-
նավորված հաշվառման մասին» Հայաստանի Հան-
րապետության օրենքում լրացումներ և փոփոխու-

ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
Կ-015-05.06.2017,

26.09.2017-ԱՍ
Կ. ԹԱՄԱԶՅԱՆ

Քննարկվեց և ընդունվեց
առաջին ընթերցմամբ`  62
կողմ, 28 դեմ, 0 ձեռնպահ

ձայներով
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թյուններ կատարելու մասին»,
գ. «Պետական կենսաթոշակների մասին» Հայաստա-
նի Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարե-
լու մասին»

4. ՀՀ Ազգային ժողովի որոշումը ««Հայաստանի Հանրա-
պետության մասով Եվրասիական Տնտեսական Միու-
թյան պայմանագրի գործողությունը դադարեցնելու
գործընթաց սկսելու վերաբերյալ» Հայաստանի Հան-
րապետության Ազգային ժողովի հայտարարության
նախագծի (Խ-127-11.09.2017-ԱՀ-013/0) վերաբերյալ
Ազգային ժողով եզրակացություն ներկայացնելու հա-
մար ԱԺ ժամանակավոր հանձնաժողով ստեղծելու
մասին»

«Ելք» խմբակցություն
Խ-128-14.09.2017-ԱՀ-

012/0

Քննարկվեց և 7 կողմ, 81
դեմ, 0 ձեռնպահ ձայներով

մերժվեց ՀՀ Ազգային
ժողովի որոշման ընդունումը:

«Ազգային  ժողովի
կանոնակարգ» ՀՀ օրենքի
96-րդ հոդվածի համաձայն,

«Ելք» խմբակցության
որոշմամբ, ԱԺ որոշման
նախագիծը համարվել էր

արտահերթ:
5. «Ազատ առևտրի գոտու մասին 2011 թվականի հոկ-

տեմբերի 18-ի պայմանագրի մասնակից պետություն-
ների միջև պետական գնումների կարգավորման կա-
նոնների և ընթացակարգերի մասին» արձանագրու-
թյունը վավերացնելու մասին

ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
Կ-071-14.07.2017-ՏՀ
Կ. ԹԱՄԱԶՅԱՆ

Քննարկվեց և օրենքն
ընդունվեց` 89 կողմ, 0 դեմ,

0 ձեռնպահ ձայներով

6. «Պետական և ծառայողական գաղտնիքի մասին» Հա-
յաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխու-
թյուններ կատարելու մասին»

ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
Կ-045-

03.07.2017,29.09.2017-
ՊԻՄԻ

Քննարկվեց և ընդունվեց
առաջին ընթերցմամբ`  89
կողմ, 0 դեմ, 0 ձեռնպահ

ձայներով
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Կ. ԹԱՄԱԶՅԱՆ
7. «Շահումով խաղերի, ինտերնետ շահումով խաղերի և

խաղատների մասին» Հայաստանի Հանրապետու-
թյան օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին»

ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
Կ-107-

31.07.2017,26.09.2017-
ՏՀ

Կ. ԹԱՄԱԶՅԱՆ

Քննարկվեց և ընդունվեց
առաջին ընթերցմամբ`  89
կողմ, 0 դեմ, 0 ձեռնպահ

ձայներով

8. «Պետական պաշտոններ զբաղեցնող անձանց վար-
ձատրության մասին» Հայաստանի Հանրապետության
օրենքում լրացում կատարելու մասին»

ԱԺ ՊԱՏԳԱՄԱՎՈՐՆԵՐ
Արա Բաբլոյան, Արփինե
Հովհաննիսյան, Գագիկ

Մելիքյան
Պ-108-31.07.2017-ԱՍ

Քննարկվեց և ընդունվեց
առաջին ընթերցմամբ`  88
կողմ, 0 դեմ, 0 ձեռնպահ

ձայներով

9. Դատախազության մասին ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
Կ-111-10.08.2017-ՊԻՄԻ
Ա .ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ

Քննարկվեց և ընդունվեց
առաջին ընթերցմամբ`  88
կողմ, 7 դեմ, 0 ձեռնպահ

ձայներով
10. ա. «Ազգային ժողովի աշխատակազմում պետական

ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետու-
թյան օրենքում փոփոխություններ և լրացում կատա-
րելու մասին»,
բ. «Հանրային ծառայության մասին» Հայաստանի
Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու
մասին»

ԱԺ ՊԱՏԳԱՄԱՎՈՐՆԵՐ
Գալուստ Սահակյան,
Շուշան Սարդարյան,
Մուրադ Մուրադյան

Պ-061-11.07.2017-ՊԻՄԻ

Քննարկվեց և ընդունվեց
առաջին ընթերցմամբ` 94
կողմ, 0 դեմ, 0 ձեռնպահ

ձայներով

11. 1958 թվականի մարտի 20-ին Ժնևում ստորագրված
«Անվավոր փոխադրամիջոցների և անվավոր փոխա-
դրամիջոցների վրա տեղադրվող և (կամ) օգտագործ-

ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
Կ-099-28.07.2017-ՏՀ
Գ. ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ

Քննարկվեց և օրենքն
ընդունվեց` 94 կողմ,

0 դեմ, 0 ձեռնպահ ձայներով
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վող սարքավորումների ու մասերի համար միօրինակ
տեխնիկական կարգադրագրերի ընդունման մասին և
այդ կարգադրագրերի հիման վրա տրվող հաստա-
տումների փոխադարձաբար ճանաչման պայմանների
մասին» համաձայնագիրը վավերացնելու մասին

12.
«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և
Լյուքսեմբուրգի Մեծ Դքսության կառավարության
միջև օդային հաղորդակցությունների մասին» համա-
ձայնագիրը վավերացնելու մասին

ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
Կ-074-17.07.2017-ՏՀ
Ս. ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ

Քննարկվեց և օրենքն
ընդունվեց` 95 կողմ,

0 դեմ, 0 ձեռնպահ ձայներով

13.
2014 թվականի հոկտեմբերի 29-ին Ամմանում ստո-
րագրված «Հայաստանի Հանրապետության կառավա-
րության և Հորդանանի Հաշիմյան Թագավորության
կառավարության միջև ներդրումների խրախուսման և
փոխադարձ պաշտպանության մասին» համաձայնա-
գիրը վավերացնելու մասին

ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
Կ-098-28.07.2017-ՏՀ

Հ. ԱԶԻԶՅԱՆ

Քննարկվեց և օրենքն
ընդունվեց` 95 կողմ,

0 դեմ, 0 ձեռնպահ ձայներով

14. «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և
Արաբական Միացյալ Էմիրությունների կառավարու-
թյան միջև ներդրումների խրախուսման և փոխադարձ
պաշտպանության մասին» համաձայնագիրը վավե-
րացնելու մասին

ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
Կ-072-14.07.2017-ՏՀ

Հ. ԱԶԻԶՅԱՆ

Քննարկվեց և օրենքն
ընդունվեց` 94 կողմ,

0 դեմ, 0 ձեռնպահ ձայներով

15. «Ռազմական դրության իրավական ռեժիմի մասին»
Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխու-
թյուններ և լրացումներ կատարելու մասին

ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
Կ-037-26.06.2017-ՊԻՄԻ

Ա. ԶԱՔԱՐՅԱՆ

Քննարկվեց և ընդունվեց
առաջին ընթերցմամբ`  95
կողմ,  0 դեմ, 0 ձեռնպահ
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ձայներով
16. «Հայաստանի Հանրապետության և Ռուսաստանի

Դաշնության միջև՝ Հայաստանի Հանրապետության
զինված ուժերի և Ռուսաստանի Դաշնության զինված
ուժերի զորքերի (ուժերի) միացյալ խմբավորման մա-
սին» համաձայնագիրը վավերացնելու մասին

ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
Կ-092-26.07.2017-ՊԱ

Ա. ԶԱՔԱՐՅԱՆ

Քննարկվեց և օրենքն
ընդունվեց` 87 կողմ,

7 դեմ, 0 ձեռնպահ ձայներով

17. Ռուսաստանի Դաշնության կառավարության և Բելա-
ռուսի Հանրապետության կառավարության միջև
«Պաշտպանական համակարգեր» միջպետական
ֆինանսաարդյունաբերական խմբի ստեղծման մա-
սին» 2000 թվականի փետրվարի 11-ի համաձայնա-
գրին Հայաստանի Հանրապետության կառավարու-
թյան միանալու մասին» համաձայնագիրը վավերաց-
նելու մասին

ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
Կ-068-12.07.2017-ՊԱ

Ա. ԶԱՔԱՐՅԱՆ

Քննարկվեց և օրենքն
ընդունվեց` 95 կողմ,

0 դեմ, 0 ձեռնպահ ձայներով

18. «Ռուսաստանի Դաշնության կառավարության և
Բելառուսի Հանրապետության կառավարության միջև
«Պաշտպանական համակարգեր» միջպետական
ֆինանսաարդյունաբերական խմբի ստեղծման մա-
սին» 2000 թվականի փետրվարի 11-ի համաձայնա-
գրում լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու
մասին» արձանագրությունը վավերացնելու մասին

ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
Կ-073-14.07.2017-ՊԱ

Ա. ԶԱՔԱՐՅԱՆ

Քննարկվեց և օրենքն
ընդունվեց` 95 կողմ,

0 դեմ, 0 ձեռնպահ ձայներով

19. «Հայաստանի Հանրապետության և Ռուսաստանի
Դաշնության միջև 2013 թվականի հունիսի 25-ի`

ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
Կ-101-28.07.2017-ՊԱ

Քննարկվեց և օրենքն
ընդունվեց` 80 կողմ,
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«Հայաստանի Հանրապետության և Ռուսաստանի
Դաշնության միջև ռազմատեխնիկական համագոր-
ծակցության զարգացման մասին» պայմանագրի
շրջանակներում մատակարարվող ռազմական նշա-
նակության արտադրանքի առկայության և նպատա-
կային օգտագործման նկատմամբ հսկողության իրա-
կանացման կարգի մասին» համաձայնագիրը վավե-
րացնելու մասին

Ա. ԶԱՔԱՐՅԱՆ 6 դեմ, 0 ձեռնպահ ձայներով

20. «Ռազմական գործողությունների ժամանակ հեղձու-
ցիչ, թունավորող կամ այլ գազերի օգտագործման և
մանրէաբանական պատերազմի միջոցների արգել-
ման մասին» արձանագրությունը վավերացնելու մա-
սին

ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
Կ-080-19.07.2017-ՊԱ

Շ. ՔՈՉԱՐՅԱՆ

Քննարկվեց և օրենքն
ընդունվեց` 88 կողմ,

0 դեմ, 0 ձեռնպահ ձայներով

21. 2016 թվականի նոյեմբերի 9-ին Երևանում ստո-
րագրված «Հայաստանի Հանրապետության կառավա-
րության և Հյուսիսային շրջակա միջավայրի ֆինան-
սական կորպորացիայի միջև» շրջանակային համա-
ձայնագիրը վավերացնելու մասին

ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
Կ-087-20.07.2017-ՖՎ
Ա. ՀԱՅՐԱՊԵՏՅԱՆ

Քննարկվեց և օրենքն
ընդունվեց` 88 կողմ,

0 դեմ, 0 ձեռնպահ ձայներով

22. Հայաստանի Հանրապետության և Ռուսաստանի
Դաշնության միջև միջպետական (միջկառավարա-
կան) համաձայնագրերի շրջանակներում Հայաստանի
Հանրապետության զինված ուժերի համար բացառա-
պես ռազմական նշանակության արտադրանքի ներ-
մուծումն ավելացված արժեքի հարկից ազատելու մա-

ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
Կ-009-31.05.2017-ՊԱ

Դ. ԱՆԱՆՅԱՆ

Քննարկվեց և ընդունվեց
առաջին ընթերցմամբ` 89
կողմ, 0 դեմ, 0 ձեռնպահ

ձայներով
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սին

23. Պետական գույքի մասնավորեցման 2006-2007 թվա-
կանների ծրագրի կատարման 2016 թվականի տարե-
կան հաշվետվությունը հաստատելու մասին

ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
Կ-036-26.06.2017-ՏՀ

Ա. ՍԱՀԱԿՅԱՆ

Քննարկվեց և ընդունվեց
առաջին ընթերցմամբ` 79
կողմ, 7 դեմ, 0 ձեռնպահ

ձայներով

24. 2013 թվականի հոկտեմբերի 10-ին Կումամոտոյում
ստորագրված «Սնդիկի վերաբերյալ» Մինամատայի
կոնվենցիան (կից հայտարարությամբ) վավերացնելու
մասին

ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
Կ-100-28.07.2017-ԱՀ
Ա. ՄԻՆԱՍՅԱՆ

Քննարկվեց և օրենքն
ընդունվեց` 87 կողմ,

0 դեմ, 0 ձեռնպահ ձայներով

25. «Ազգաբնակչության էկոլոգիական կրթության և դաս-
տիարակության մասին» Հայաստանի Հանրապետու-
թյան օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կա-
տարելու մասին

ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
Կ-063-11.07.2017-ԳԿ
Ա. ՄԻՆԱՍՅԱՆ

Քննարկվեց և ընդունվեց
առաջին ընթերցմամբ` 87
կողմ, 0 դեմ, 0 ձեռնպահ

ձայներով

26. ա. Հայաստանի Հանրապետության ջրային
օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացում կատարելու
մասին»,
բ. «Լիցենզավորման մասին» Հայաստանի Հանրապե-
տության օրենքում փոփոխություն կատարելու
մասին»,
գ. «Պետական տուրքի մասին» Հայաստանի Հանրա-
պետության օրենքում փոփոխություն և լրացում կա-

ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
Կ-113-14.08.2017-ՏՏԳԲ

Ա. ՄԻՆԱՍՅԱՆ
Քննարկվեց և ընդունվեց

առաջին ընթերցմամբ` 88
կողմ, 0 դեմ, 0 ձեռնպահ

ձայներով
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տարելու մասին»,
դ. «Գործունեության իրականացման ծանուցման մա-
սին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրա-
ցում կատարելու մասին»

27. Հայաստանի Հանրապետության ընդերքի մասին
օրենսգրքում լրացումներ կատարելու մասին

ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
Կ-114-

14.08.2017,29.09.2017-
ՏՏԳԲ

Ա. ՄԻՆԱՍՅԱՆ

Քննարկվեց և ընդունվեց
առաջին ընթերցմամբ` 87
կողմ, 0 դեմ, 0 ձեռնպահ

ձայներով

28. «Պետական կենսաթոշակների մասին» Հայաստանի
Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և
լրացումներ կատարելու մասին»

ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
Կ-056-07.07.2017-ԱՍ

Ա. ԱՍԱՏՐՅԱՆ

Քննարկվեց և ընդունվեց
առաջին ընթերցմամբ` 87
կողմ, 0 դեմ, 0 ձեռնպահ

ձայներով

29. ա. «Մշակութային արժեքների արտահանման և ներ-
մուծման մասին» Հայաստանի Հանրապետության
օրենքում փոփոխություններ և լրացում կատարելու
մասին»,
բ. «Պետական տուրքի մասին» Հայաստանի Հանրա-
պետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու
մասին»

ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
Կ-066-11.07.2017-ԳԿ
Ա. ՊՈՂՈՍՅԱՆ

Քննարկվեց և ընդունվեց
առաջին ընթերցմամբ` 80
կողմ, 7 դեմ, 0 ձեռնպահ

ձայներով

30. «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և
Կորեայի Հանրապետության կառավարության միջև
մշակույթի, սպորտի և կրթության բնագավառներում
համագործակցության մասին» համաձայնագիրը վա-

ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
Կ-102-28.07.2017-ԳԿ
Ա. ՊՈՂՈՍՅԱՆ

Քննարկվեց և օրենքն
ընդունվեց` 86 կողմ, 0 դեմ,

0 ձեռնպահ ձայներով
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վերացնելու մասին
31. «Թմրամիջոցների, հոգեմետ նյութերի և դրանց պրե-

կուրսորների նմուշների հանձնման կարգի մասին»
համաձայնագիրը վավերացնելու մասին»

ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
Կ-106-31.07.2017-ՊԻՄԻ

Հ. ՊՈՂՈՍՅԱՆ

Քննարկվեց և օրենքն
ընդունվեց` 87 կողմ, 0 դեմ,

0 ձեռնպահ ձայներով

32. ա. «Գյուղատնտեսական տեխնիկայի շահագործման
մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում
փոփոխություններ կատարելու մասին»,
բ. Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հա-
յաստանի Հանրապետության օրենսգրքում փոփոխու-
թյուններ և լրացում կատարելու մասին»,
գ. «Հայաստանի Հանրապետությունում ստուգումների
կազմակերպման և անցկացման մասին» Հայաստանի
Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կա-
տարելու մասին»,
դ. «Ագրարային պետական տեսչությունների մասին»
Հայաստանի Հանրապետության օրենքը ուժը
կորցրած ճանաչելու մասին»

ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
Կ-046-03.07.2017-ՏՏԳԲ

Ռ. ՄԱԿԱՐՅԱՆ

Քննարկվեց և ընդունվեց
առաջին ընթերցմամբ` 87
կողմ, 0 դեմ, 0 ձեռնպահ

ձայներով

33. Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հա-
յաստանի Հանրապետության օրենսգրքում փոփոխու-
թյուն և լրացումներ կատարելու մասին

ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
Կ-065-11.07.2017-ՏՀ
Ռ. ՄԱԿԱՐՅԱՆ

Քննարկվեց և ընդունվեց
առաջին ընթերցմամբ` 87
կողմ, 0 դեմ, 0 ձեռնպահ

ձայներով

Հոկտեմբերի 3-ից 6-ի նիստերի ընթացքում`
- Հայտարարությամբ հանդես եկան 15 պատգամավոր:
- 16 պատգամավոր հարցերով դիմեցին կառավարությանը:


