
 

TEXEKANQ_4 1 

 
    
    

ՏՏՏՏ    ԵԵԵԵ    ՂՂՂՂ    ԵԵԵԵ    ԿԿԿԿ    ԱԱԱԱ    ՆՆՆՆ    ՔՔՔՔ    
         

Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի 2009 թվականի  
նոյեմբերի 16-ից 19-ի քառօրյա նիստերի մասին 

 
 

N 
ը/կ 

ՀարցիՀարցիՀարցիՀարցի    անվանումըանվանումըանվանումըանվանումը    ՀեղինակըՀեղինակըՀեղինակըՀեղինակը    ԾանոթությունԾանոթությունԾանոթությունԾանոթություն    

1111    2222    3333    4444    
    
1.1.1.1.    

«Ոստիկանության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 
լրացումներ կատարելու մասին 
((((երկրորդերկրորդերկրորդերկրորդ    ընթերումընթերումընթերումընթերում)))) 

    
ՀՀՀՀՀՀՀՀ    կառավարությունկառավարությունկառավարությունկառավարություն    
Կ-675675675675-23.07.2009-ԱՄ 
ԱԱԱԱ. . . . ՂՈՒԿԱՍՅԱՆՂՈՒԿԱՍՅԱՆՂՈՒԿԱՍՅԱՆՂՈՒԿԱՍՅԱՆ    

 
Քննարկվեց և ընդունվեց II 

ընթերցմամբ  և ամբողջությամբ 
90  կողմ, 0 դեմ  և  

1 ձեռնպահ ձայներով 
 

    
2.2.2.2.    

աաաա)))) «Երեխայի իրավունքների մասին» Հայաստանի Հանրապետության 
օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին, 
բբբբ)))) «Հեռուստատեսության եւ ռադիոյի մասին» Հայաստանի Հանրապե-
տության օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություն կատարելու մասին 
((((երկրորդերկրորդերկրորդերկրորդ    ընթերումընթերումընթերումընթերում)))) 

ԱԺԱԺԱԺԱԺ    պատգամավորներպատգամավորներպատգամավորներպատգամավորներ 
Արեւիկ Պետրոսյան, Արա 

Բաբլոյան, Մխիթար 
Մնացականյան, Էռնեստ 
Սողոմոնյան, Մկրտիչ 

Մինասյան 
Պ-641, 641, 641, 641, 6416416416411-05.06.2009, 

11.09.200911.09.200911.09.200911.09.2009-ՄԻ 

Քննարկվեց և ընդունվեց II 
ընթերցմամբ  և ամբողջությամբ 

92  կողմ, 0 դեմ  և  
0 ձեռնպահ ձայներով 

 

    
3.3.3.3.    «Զինվորական ծառայություն անցնելու մասին» Հայաստանի Հանրա-

պետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու 
մասին 
((((երկրորդերկրորդերկրորդերկրորդ    ընթերումընթերումընթերումընթերում)))) 

    
ՀՀՀՀՀՀՀՀ    կառավարությունկառավարությունկառավարությունկառավարություն    
Կ-639639639639-05.06.2009-ՊԱ 

ԱԱԱԱ. . . . ՆԱԶԱՐՅԱՆՆԱԶԱՐՅԱՆՆԱԶԱՐՅԱՆՆԱԶԱՐՅԱՆ    

 
Քննարկվեց և ընդունվեց II 

ընթերցմամբ  և ամբողջությամբ 
92  կողմ, 0 դեմ  և  

0 ձեռնպահ ձայներով 
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4.4.4.4.    

աաաա)))) Պաշտպանության նպատակով տրանսպորտային միջոցների օգտա-
գործման մասին, 
բբբբ)))) «Զորահավաքային նախապատրաստության եւ զորահավաքի մա-
սին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ 
լրացումներ կատարելու մասին 
((((երկրորդերկրորդերկրորդերկրորդ    ընթերումընթերումընթերումընթերում))))    
 

    
ՀՀՀՀՀՀՀՀ    կառավարությունկառավարությունկառավարությունկառավարություն    

Կ----652,652,652,652, 6526526526521111----23.06.2009-ՊԱ 
ԱԱԱԱ. . . . ՆԱԶԱՐՅԱՆՆԱԶԱՐՅԱՆՆԱԶԱՐՅԱՆՆԱԶԱՐՅԱՆ    

Քննարկվեց և ընդունվեց II 
ընթերցմամբ   

84  կողմ, 4 դեմ  և  
1 ձեռնպահ ձայներով 

 

    
5.5.5.5.    աաաա)))) «Զինապարտության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրեն-

քում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին, 
բբբբ)))) «Տեղական ինքնակառավարման մասին» Հայաստանի Հանրապետու-
թյան օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին, 
գգգգ) ) ) ) «Երեւան քաղաքում տեղական ինքնակառավարման մասին» Հայաս-
տանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին 
((((երկրորդերկրորդերկրորդերկրորդ    ընթերումընթերումընթերումընթերում)))) 

ՀՀՀՀՀՀՀՀ    կառավարությունկառավարությունկառավարությունկառավարություն    
Կ-672,672,672,672, 6726726726721,1,1,1,, 6726726726722222-17.07.2009-ՊԱ 

ԱԱԱԱ. . . . ՆԱԶԱՐՅԱՆՆԱԶԱՐՅԱՆՆԱԶԱՐՅԱՆՆԱԶԱՐՅԱՆ    

Նախ` նոր 4-րդ և 5-րդ 
հոդվածները  ընդունվեցին I 

ընթերցմամբ` 86 կողմ, 0 դեմ և  
2 ձեռնպահ ձայներով, ապա 

փաթեթը ընդունվեց II 
ընթերցմամբ և ամբողջությամբ` 
89  կողմ, 0 դեմ  և  2 ձեռնպահ 

ձայներով 
 

    
6.6.6.6.    
    

«Մաքսային ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության 
օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին 
((((երկրորդերկրորդերկրորդերկրորդ    ընթերումընթերումընթերումընթերում)))) 

ՀՀՀՀՀՀՀՀ    կառավարությունկառավարությունկառավարությունկառավարություն    
Կ-680680680680-12.08.2009-ՊԻ 
ԱԱԱԱ. . . . ԱԼԱՎԵՐԴՅԱՆԱԼԱՎԵՐԴՅԱՆԱԼԱՎԵՐԴՅԱՆԱԼԱՎԵՐԴՅԱՆ    

    

Քննարկվեց և ընդունվեց II 
ընթերցմամբ  և ամբողջությամբ 

86  կողմ, 3 դեմ  և  
0 ձեռնպահ ձայներով 

 
    
7.7.7.7.    

«Դատական ակտերի հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայու-
թյան մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխու-
թյուններ եւ լրացումներ կատարելու մասին 
((((երկրորդերկրորդերկրորդերկրորդ    ընթերումընթերումընթերումընթերում)))) 

ՀՀՀՀՀՀՀՀ    կառավարություկառավարություկառավարություկառավարությունննն    
Կ-677677677677-31.07.2009-ՊԻ 
ՆՆՆՆ. . . . ԱՌՈՒՍՏԱՄՅԱՆԱՌՈՒՍՏԱՄՅԱՆԱՌՈՒՍՏԱՄՅԱՆԱՌՈՒՍՏԱՄՅԱՆ    

Քննարկվեց և ընդունվեց II 
ընթերցմամբ  և ամբողջությամբ 

89  կողմ, 4 դեմ  և  
2 ձեռնպահ ձայներով 

 
    
8.8.8.8.    

աաաա)))) «Քրեակատարողական ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրա-
պետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու 
մասին, 
բբբբ)))) «Զինծառայողների եւ նրանց ընտանիքների անդամների uոցիալա-
կան ապահովության մաuին» Հայաuտանի Հանրապետության օրեն-
քում լրացում կատարելու մասին 
((((երկրորդերկրորդերկրորդերկրորդ    ընթերումընթերումընթերումընթերում)))) 

ՀՀՀՀՀՀՀՀ    կառավարությունկառավարությունկառավարությունկառավարություն    
Կ-676, 676676, 676676, 676676, 6761111-31.07.2009-ՊԻ 

ՆՆՆՆ. . . . ԱՌՈՒՍՏԱՄՅԱՆԱՌՈՒՍՏԱՄՅԱՆԱՌՈՒՍՏԱՄՅԱՆԱՌՈՒՍՏԱՄՅԱՆ    

Նախ` նոր 3-րդ հոդվածը  
ընդունվեց I ընթերցմամբ` 95 

կողմ, 0 դեմ և  
1 ձեռնպահ ձայներով, ապա 

փաթեթը ընդունվեց II 
ընթերցմամբ և ամբողջությամբ` 
92  կողմ, 0 դեմ  և  0 ձեռնպահ 

ձայներով 



 

TEXEKANQ_4 3 

    
9.9.9.9.    

«Ինտերնետով հրապարակային ծանուցման մասին» Հայաստանի Հան-
րապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին 
((((երկրորդերկրորդերկրորդերկրորդ    ընթերումընթերումընթերումընթերում)))) 

ՀՀՀՀՀՀՀՀ    կառավարությունկառավարությունկառավարությունկառավարություն    
Կ-665665665665-09.07.2009-ՊԻ 
ՆՆՆՆ. . . . ԱՌՈՒՍՏԱՄՅԱՆԱՌՈՒՍՏԱՄՅԱՆԱՌՈՒՍՏԱՄՅԱՆԱՌՈՒՍՏԱՄՅԱՆ    

Քննարկվեց և ընդունվեց II 
ընթերցմամբ  և ամբողջությամբ 

98  կողմ, 0 դեմ  և  
0 ձեռնպահ ձայներով 

 
    

10.10.10.10.    
«Կազմակերպությունների եւ անհատ ձեռնարկատերերի կողմից ներ-
մուծվող` 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 փոփոխություն կատարելու մասին 
((((երկրորդերկրորդերկրորդերկրորդ    ընթերումընթերումընթերումընթերում)))) 

ՀՀՀՀՀՀՀՀ    կառավարությունկառավարությունկառավարությունկառավարություն    
Կ-611611611611-04.05.2009-ՏՀ 

ՍՍՍՍ. . . . ԿԱՐԱՅԱՆԿԱՐԱՅԱՆԿԱՐԱՅԱՆԿԱՐԱՅԱՆ    
Քննարկվեց և ընդունվեց II 

ընթերցմամբ  և ամբողջությամբ 
91  կողմ, 0 դեմ  և  

1 ձեռնպահ ձայներով 
 

    
11.11.11.11.    

«Էլեկտրոնային հաղորդակցության մասին» Հայաստանի Հանրապե-
տության օրենքում լրացում կատարելու մասին 
((((երկրորդերկրորդերկրորդերկրորդ    ընթերումընթերումընթերումընթերում)))) 

ՀՀՀՀՀՀՀՀ    կառավարությունկառավարությունկառավարությունկառավարություն    
Կ-670670670670-17.07.2009-ՏՀ 
ՌՌՌՌ. . . . ՆԱԶԱՐՅԱՆՆԱԶԱՐՅԱՆՆԱԶԱՐՅԱՆՆԱԶԱՐՅԱՆ    

Քննարկվեց և ընդունվեց II 
ընթերցմամբ  և ամբողջությամբ 

98  կողմ, 0 դեմ  և  
0 ձեռնպահ ձայներով 

    
12.12.12.12.    

Հայաստանի Հանրապետության 2010-2012 թվականների պետական 
վիճակագրական աշխատանքների եռամյա ծրագիրը հաստատելու 
մասին 
((((երկրորդերկրորդերկրորդերկրորդ    ընթերումընթերումընթերումընթերում)))) 

ՀՀՀՀՀՀՀՀ    կառավարությունկառավարությունկառավարությունկառավարություն    
Կ-678678678678-31.07.2009-ՏՀ 
ՍՍՍՍ. . . . ՄՆԱՑԱԿԱՆՅԱՆՄՆԱՑԱԿԱՆՅԱՆՄՆԱՑԱԿԱՆՅԱՆՄՆԱՑԱԿԱՆՅԱՆ    

Քննարկվեց և ընդունվեց II 
ընթերցմամբ  և ամբողջությամբ 

94  կողմ, 0 դեմ  և  
0 ձեռնպահ ձայներով 

 
    

13.13.13.13.    
«Հոգեբուժական օգնության մասին» Հայաստանի Հանրապետության 
օրենքում լրացումներ կատարելու մասին 

ՀՀՀՀՀՀՀՀ    կառավարությունկառավարությունկառավարությունկառավարություն    
Կ-701701701701-15.09.2009-ԱՄ 
ԱԱԱԱ. . . . ՂՈՒԿԱՍՅԱՆՂՈՒԿԱՍՅԱՆՂՈՒԿԱՍՅԱՆՂՈՒԿԱՍՅԱՆ    

Քննարկվեց և ընդունվեց I 
ընթերցմամբ   

90  կողմ, 1 դեմ  և  
1 ձեռնպահ ձայներով 

 
    

14.14.14.14.    
«Օտարերկրացիների մասին» Հայաստանի Հանրապետության 
օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին 

ՀՀՀՀՀՀՀՀ    կառավարությունկառավարությունկառավարությունկառավարություն    
Կ-711711711711-25.09.2009-ՍՀ 

ՎՎՎՎ....ԴԱՆԻԵԼՅԱՆԴԱՆԻԵԼՅԱՆԴԱՆԻԵԼՅԱՆԴԱՆԻԵԼՅԱՆ    

Քննարկվեց և ընդունվեց I 
ընթերցմամբ   

91  կողմ, 0 դեմ  և  
1 ձեռնպահ ձայներով 
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15.15.15.15.    

աաաա)))) «Հարկային ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության 
օրենքում լրացում կատարելու մասին, 
բբբբ)))) «Հարկերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 
լրացում կատարելու մասին 

ՀՀՀՀՀՀՀՀ    կառավարությունկառավարությունկառավարությունկառավարություն    
Կ-708,708,708,708, 7087087087081-18.09.2009-ՏՀ 

ԱԱԱԱ. . . . ԱԼԱՎԵՐԴՅԱՆԱԼԱՎԵՐԴՅԱՆԱԼԱՎԵՐԴՅԱՆԱԼԱՎԵՐԴՅԱՆ    

Քննարկվեց և ընդունվեց I 
ընթերցմամբ   

88  կողմ, 0 դեմ  և  
3 ձեռնպահ ձայներով 

 
    

16.16.16.16.    
 
«Եկամտահարկի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 
լրացումեր կատարելու մասին 

ԱԺԱԺԱԺԱԺ    պատգամավորներպատգամավորներպատգամավորներպատգամավորներ    
Գալուստ Սահակյան, Արա 
Բաբլոյան, Սամվել Նիկոյան, 
Մկրտիչ Մինասյան, Հերմինե 

Նաղդալյան, Առաքել 
Մովսիսյան, Համլետ 

Հարությունյան, Արծվիկ 
Մինասյան 

Պ-707707707707-18.09.2009-ՏՀ 
ՍՍՍՍ. . . . ԿԱՐԱՅԱՆԿԱՐԱՅԱՆԿԱՐԱՅԱՆԿԱՐԱՅԱՆ    

    

Քննարկվեց և ընդունվեց I 
ընթերցմամբ   

92  կողմ, 0 դեմ  և  
0 ձեռնպահ ձայներով 

 

    
11117777....    

Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքում 
փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին 
((((քննարկմանքննարկմանքննարկմանքննարկման    շարունակությունշարունակությունշարունակությունշարունակություն)))) 

ԱԺԱԺԱԺԱԺ    պատգամավորներպատգամավորներպատգամավորներպատգամավորներ    
Հովհաննես Մարգարյան,  

Հեղինե Բիշարյան    
Պ-112112112112-04.09.2007-ԳԿ    

Քննարկվեց և ընդունվեց I 
ընթերցմամբ   

96  կողմ, 0 դեմ  և  
2 ձեռնպահ ձայներով 

 
    

11118888....    
 
Հայաստանի Հանրապետության ջրային օրենսգրքում փոփոխություն 
կատարելու մասին 
((((երկրորդերկրորդերկրորդերկրորդ    ընթերումընթերումընթերումընթերում))))    
((((քվեարկությունքվեարկությունքվեարկությունքվեարկություն)))) 

    
ՀՀՀՀՀՀՀՀ    կառավարությունկառավարությունկառավարությունկառավարություն    
Կ-590590590590-09.04.2009-ԳԲ 

ԱԱԱԱ. . . . ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ    

 
Քվեարկվեց և ընդունվեց II 

ընթերցմամբ  և ամբողջությամբ 
98  կողմ, 0 դեմ  և  

4 ձեռնպահ ձայներով 
 

    
19191919....    

«Հայաստանի Հանրապետության վերահսկիչ պալատի մասին» 
Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու 
մասին 
((((քվեարկությունքվեարկությունքվեարկությունքվեարկություն)))) 

ԱԺԱԺԱԺԱԺ    պատգամավորներպատգամավորներպատգամավորներպատգամավորներ 
Սամվել Նիկոյան, Արտյուշ 

Շահբազյան 
Պ-684684684684-24.08.2009-ՊԻ    

Քվեարկվեց և ընդունվեց I 
ընթերցմամբ   

101  կողմ, 0 դեմ  և  
0 ձեռնպահ ձայներով 
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20.20.20.20.    

«Հայաստանի Հանրապետության ջրի ազգային ծրագրի մասին» 
Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու 
մասին 
((((քվեարկությունքվեարկությունքվեարկությունքվեարկություն)))) 

ՀՀՀՀՀՀՀՀ    կառավարությունկառավարությունկառավարությունկառավարություն    
Կ-608608608608-30.04.2009-ԳԲ    

ԱԱԱԱ. . . . ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ    

Քվեարկվեց և ընդունվեց I 
ընթերցմամբ   

97  կողմ, 0 դեմ  և  
4 ձեռնպահ ձայներով 

 
    

21.21.21.21.    
աաաա) ) ) ) «Որսի եւ որսորդական տնտեսության վարման մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին, 
բբբբ)))) «Կենդանական աշխարհի մասին» Հայաստանի Հանրապետության 
օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին 
((((քվեարկությունքվեարկությունքվեարկությունքվեարկություն))))    
 

ԱԺԱԺԱԺԱԺ    պատգամավորպատգամավորպատգամավորպատգամավոր    
Վիկտոր Դալլաքյան 
Պ-622, 622622, 622622, 622622, 6221111-13.05.2009, 

08.07.200908.07.200908.07.200908.07.2009-ԳԲ 
ԱԱԱԱ. . . . ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ    

Քվեարկվեց և ընդունվեց I 
ընթերցմամբ   

102  կողմ, 0 դեմ  և  
0 ձեռնպահ ձայներով 

 

    
22.22.22.22.    

«Անասնակերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փո-
փոխություններ կատարելու մասին 
((((քվեարկությունքվեարկությունքվեարկությունքվեարկություն)))) 

ՀՀՀՀՀՀՀՀ    կառավարությունկառավարությունկառավարությունկառավարություն    
Կ-643643643643-16.06.2009-ԳԲ 
ՍՍՍՍ. . . . ԱՎԵՏԻՍՅԱՆԱՎԵՏԻՍՅԱՆԱՎԵՏԻՍՅԱՆԱՎԵՏԻՍՅԱՆ    

Քվեարկվեց և ընդունվեց I 
ընթերցմամբ   

102  կողմ, 0 դեմ  և  
0 ձեռնպահ ձայներով 

 
    

23.23.23.23.    
Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքում փոփոխու-
թյուններ եւ լրացումներ կատարելու մասին 
((((երկրորդերկրորդերկրորդերկրորդ    ընթերումընթերումընթերումընթերում)))) 

ՀՀՀՀՀՀՀՀ    կառավարությունկառավարությունկառավարությունկառավարություն    
Կ-578578578578-25.03.2009-ՊԻ 
ԳԳԳԳ. . . . ԴԱՆԻԵԼՅԱՆԴԱՆԻԵԼՅԱՆԴԱՆԻԵԼՅԱՆԴԱՆԻԵԼՅԱՆ    

Քննարկվեց և ընդունվեց II 
ընթերցմամբ  և ամբողջությամբ 

91  կողմ, 0 դեմ  և  
2 ձեռնպահ ձայներով 

 
    

24.24.24.24.    
«Հաշվապահական հաշվառման մասին» Հայաստանի Հանրապետու-
թյան օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին 

ԱԺԱԺԱԺԱԺ    պատգամավորներպատգամավորներպատգամավորներպատգամավորներ 
Գալուստ Սահակյան, Գագիկ 
Մինասյան, Սամվել Նիկոյան, 
Մկրտիչ Մինասյան, Արեգ 

Ղուկասյան, Գագիկ Մելիքյան, 
Արա Բաբլոյան, Սուքիաս 

Ավետիսյան, Ռաֆիկ Գրիգորյան, 
Միշա Ստեփանյան, Վարդան 

Բոստանջյան, Մարտին 
Սարգսյան    

Պ-607607607607-29.04.2009-ՖՎ 
ՍՍՍՍ. . . . ԿԱՐԱՅԱՆԿԱՐԱՅԱՆԿԱՐԱՅԱՆԿԱՐԱՅԱՆ    

    

Քննարկվեց և ընդունվեց I 
ընթերցմամբ   

76  կողմ, 4 դեմ  և  
13 ձեռնպահ ձայներով 
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25.25.25.25.    

«Մշտադիտարկում (մոնիթորինգ) իրականացնող Ազգային ժողովի 
ժամանակավոր հանձնաժողով ստեղծելու մասին» ՀՀ ԱԺ-ի որոշման 
նախագիծ 

ԱԺԱԺԱԺԱԺ    պատգամավորներպատգամավորներպատգամավորներպատգամավորներ 
Վահան Հովհաննեսյան, Արծվիկ 

Մինասյան, Արտյուշ 
Շահբազյան, Արմեն 

Ռուստամյան 
Պ-709709709709-18.09.2009-ՊԻ 

 

Քվեարկությունը հետաձգվեց 15 
օրով 

    
26.26.26.26.    

 
Հայաստանի Հանրապետության 2010 թվականի պետական բյուջեի 
մասին 

ՀՀՀՀՀՀՀՀ    կառավարությունկառավարությունկառավարությունկառավարություն    
Կ-730730730730-02.10.2009-

ՖՎ,ՏՀ,ՍՀ,ՊԻ,ԳԲ,ԳԿ,ԱՄ,ՊԱ,ԱՀ,
ՏՏ,ՄԻ,ԵԻ 

ՏՏՏՏ. . . . ԴԱՎԹՅԱՆԴԱՎԹՅԱՆԴԱՎԹՅԱՆԴԱՎԹՅԱՆ    

«Ազգային ժողովի 
կանոնաակարգ» ՀՀ օրենքի 
համաձայն հայտարարվեց 

ընդմիջում 

    
27.27.27.27.    
    

 
ՀՀ Վերահսկիչ պալատի 2010 թվականի գործունեության տարեկան 
ծրագիր 

 
757757757757-04.11.2009,13.11.200913.11.200913.11.200913.11.2009-ՖՎ 

Ի. ԶԱՔԱՐՅԱՆ 

 
Քննարկվեց և ընդունվեց  

93 կողմ, 0 դեմ  և  
1 ձեռնպահ ձայներով 

 
28282828....    ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ        ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԵՐԻՊԱՅՄԱՆԱԳՐԵՐԻՊԱՅՄԱՆԱԳՐԵՐԻՊԱՅՄԱՆԱԳՐԵՐԻ        ՎԱՎԵՐԱՑՈՒՄՎԱՎԵՐԱՑՈՒՄՎԱՎԵՐԱՑՈՒՄՎԱՎԵՐԱՑՈՒՄ    

    
ՀՀՀՀՀՀՀՀ    նախագահնախագահնախագահնախագահ    

    
 

    
28.128.128.128.1    

«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության եւ Սիրիայի 
Արաբական Հանրապետության կառավարության միջեւ ներդրումների 
խրախուսման եւ փոխադարձ պաշտպանության մասին» 
համաձայնագիր  
(17 հունիսի 2009 թ., Երեւան) 
((((քվեարկությունքվեարկությունքվեարկությունքվեարկություն)))) 

    
ՎՎՎՎ. . . . ԴԱՆԻԵԼՅԱՆԴԱՆԻԵԼՅԱՆԴԱՆԻԵԼՅԱՆԴԱՆԻԵԼՅԱՆ    

Ն-697697697697-12.09.2009-ԱՀ    

ԱԺԱԺԱԺԱԺ----ըըըը    քվեարկությամբքվեարկությամբքվեարկությամբքվեարկությամբ    
վավերացրեցվավերացրեցվավերացրեցվավերացրեց    քննարկվածքննարկվածքննարկվածքննարկված    

միջազգայինմիջազգայինմիջազգայինմիջազգային    պայմանագիրըպայմանագիրըպայմանագիրըպայմանագիրը`   `   `   `   
101 101 101 101 կողմկողմկողմկողմ, 0 , 0 , 0 , 0 դեմդեմդեմդեմ    ևևևև 0  0  0  0 ձեռնպահձեռնպահձեռնպահձեռնպահ    

ձայներովձայներովձայներովձայներով    
    

    
28282828....2222    

Հայաստանի Հանրապետության կառավարության եւ Հնդկաստանի 
Հանրապետության կառավարության միջեւ «Հայ-հնդկական 
տեղեկատվական եւ հեռահաղորդակցման տեխնոլոգիաների 
ուսումնական կենտրոն հիմնելու մասին» փոխըմբռնման հուշագիր  
(26 հունիսի 2009 թ., Երեւան) 
((((քվեարկությունքվեարկությունքվեարկությունքվեարկություն)))) 

    
ՎՎՎՎ. . . . ԴԱՆԻԵԼՅԱՆԴԱՆԻԵԼՅԱՆԴԱՆԻԵԼՅԱՆԴԱՆԻԵԼՅԱՆ    

Ն-715715715715-25.09.2009-ԱՀ    

ԱԺԱԺԱԺԱԺ----ըըըը    քվեարկությամբքվեարկությամբքվեարկությամբքվեարկությամբ    
վավերացրեցվավերացրեցվավերացրեցվավերացրեց    քննարկքննարկքննարկքննարկվածվածվածված    

միջազգայինմիջազգայինմիջազգայինմիջազգային    պայմանագիրըպայմանագիրըպայմանագիրըպայմանագիրը`   `   `   `   
102 102 102 102 կողմկողմկողմկողմ, 0 , 0 , 0 , 0 դեմդեմդեմդեմ    ևևևև 0  0  0  0 ձեռնպահձեռնպահձեռնպահձեռնպահ    

ձայներովձայներովձայներովձայներով    
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նոյեմբերինոյեմբերինոյեմբերինոյեմբերի 16 16 16 16----իցիցիցից 19 19 19 19----իիիի    քառօրյաքառօրյաքառօրյաքառօրյա նիստերինիստերինիստերինիստերի    ընթացքում՝ընթացքում՝ընթացքում՝ընթացքում՝        
         
  -   հայտարարությամբ հանդես եկան  19 պատգամավորներ  
  -  11 պատգամավորներ հարցերով դիմեցին ՀՀ կառավարությանը   

  -  ՀՀ ԱԺ-ը  25    կողմկողմկողմկողմ, 71 , 71 , 71 , 71 դեմդեմդեմդեմ    ևևևև 3  3  3  3 ձեռնպահձեռնպահձեռնպահձեռնպահ        ձայներովձայներովձայներովձայներով     մերժեց «2008թ. մարտի 1-2-ին Երեւան քաղաքում տեղի ունեցած իրադարձությունների 
եւ դրանց պատճառների ուսումնասիրության Ազգային ժողովի նոր ժամանակավոր հանձնաժողով ստեղծելու մասին» ՀՀ Ազգային ժողովի 
որոշման նախագիծը ՀՀ Ազգային ժողովի չորրորդ գումարման վեցերորդ նստաշրջանի օրակարգում ընդգրկելու մասին հարցը (Հեղինակ` 
Լարիսա Ալավերդյան, Պ-719-24.09.2009-ՊԻ) 
    
  -  ՀՀ ԱԺ-ը  26    կողմկողմկողմկողմ, 60 , 60 , 60 , 60 դեմդեմդեմդեմ    ևևևև 8  8  8  8 ձեռնպահձեռնպահձեռնպահձեռնպահ        ձայներովձայներովձայներովձայներով     մերժեց ՀՀ Ազգային ժողովի պատգամավորներ Սամվել Բալասանյանի և Հակոբ 
Հակոբյանի «Եկամտահարկի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին»  ՀՀ օրենսդրական նախաձեռնությունը  ՀՀ 
Ազգային ժողովի չորրորդ գումարման վեցերորդ նստաշրջանի օրակարգում ընդգրկելու մասին հարցը (Պ-647647647647-19.06.2009-ՏՀ) 

 


