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Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի 2010 թվականի  
փետրվարի 1-ից 4-ի քառօրյա նիստերի մասին 

 
 

N 
ը/կ 

Հարցի անվանումը Հեղինակը Ծանոթություն 

1 2 3 4 
 

1. 
«Հայաստանի Հանրապետության վերահսկիչ պալատի մասին» 
Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու 
մասին 
(երկրորդ ընթերցում) 

 
ԱԺ պատգամավորներ 

Ս. Նիկոյան և Ա. Շահբազյան 
Պ-684-24.08.2009-ՊԻ 

 
Քննարկվեց և ընդունվեց II 

ընթերցմամբ և ամբողջությամբ` 
92 կողմ, 0 դեմ  և  

1 ձեռնպահ ձայներով 
 

2. 
«Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության 
օրենսգրքում փոփոխություն կատարելու մասին»  
(երկրորդ ընթերցում) 

 
ԱԺ պատգամավորներ 

Գ. Սահակյան, Ռ. Պետրոսյան, 
Վ. Բոստանջյան, Ա. Սաֆարյան, 

Լ. Ալավերդյան 
Պ-688-09.09.2009-ՊԻ 

 
Քննարկվեց և ընդունվեց II 

ընթերցմամբ և ամբողջությամբ` 
92  կողմ, 0 դեմ  և  

1 ձեռնպահ ձայներով 

 
3. «Ազգային անվտանգության մարմիններում ծառայության մասին» 

Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ և փոփոխու-
թյուն կատարելու մասին 
(երկրորդ ընթերցում) 

 
ՀՀ կառավարություն 
Կ-661-07.07.2009-ՊԱ 

Ռ.ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 

 
Քննարկվեց և ընդունվեց II 

ընթերցմամբ և ամբողջությամբ` 
77  կողմ, 4 դեմ  և  

1 ձեռնպահ ձայներով 
 

 
4. 

 
ա. «Որսի եւ որսորդական տնտեսության վարման մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին 
բ. «Կենդանական աշխարհի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ 
կատարելու մասին  
(երկրորդ ընթերցում) 

 
ԱԺ պատգամավոր 
Վիկտոր Դալլաքյան   
Ա.ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 

Պ-622-13.05.09, 08.07.09-ԳԲ 

 
Քննարկվեց և ընդունվեց II 

ընթերցմամբ և ամբողջությամբ` 
85  կողմ, 0 դեմ  և  

0 ձեռնպահ ձայներով 
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5. «Անասնակերի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու 

մասին 
(երկրորդ ընթերցում) 

 
ՀՀ կառավարություն 
Կ-643-16.06.2009-ԳԲ 
Գ. ԱԼԱՎԵՐԴՅԱՆ 

 
Քննարկվեց և ընդունվեց II 

ընթերցմամբ և ամբողջությամբ` 
90  կողմ, 0 դեմ  և  

4 ձեռնպահ ձայներով 
 

6. «ՀՀ ջրի ազգային ծրագրի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն 
կատարելու մասին 
(երկրորդ ընթերցում) 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-608-30.04.2009-ԳԲ 
Ա.ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 

 

 
Քննարկվեց և ընդունվեց II 

ընթերցմամբ և ամբողջությամբ` 
80  կողմ, 0 դեմ  և  

4 ձեռնպահ ձայներով 
 

7. «Բնակչության պետական ռեգիստրի մասին» ՀՀ օրենքում լրացում 
կատարելու մասին 
 

 
ՀՀ կառավարություն 
Կ-794-09.12.2009-ՊԻ 

Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ 
Անհետաձգելի որ.  

03.12.09թ.  N 1399-Ա 

 
Քննարկվեց և ընդունվեց I 

ընթերցմամբ` 
114  կողմ, 0 դեմ  և  

0 ձեռնպահ ձայներով 

 
8. ա) «Որսի եւ որսորդական տնտեսության վարման մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքում  լրացումներ կատարելու մասին» 
բ) «ՀՀ քրեական օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին» 
(երկրորդ ընթերցում) 

 
ԱԺ պատգամավոր 
Վիկտոր Դալլաքյան 

Պ-558, 5581 -09.03.2009-ԳԲ 
Ա.ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 

 
Քննարկվեց և ընդունվեց II 

ընթերցմամբ և ամբողջությամբ` 
92  կողմ, 0 դեմ  և  

1 ձեռնպահ ձայներով 
 

9. «Հայաստանի Հանրապետությունում ստուգումների կազմակերպման 
եւ անցկացման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 
փոփոխություն կատարելու մասին 
(երկրորդ ընթերցում) 

ԱԺ պատգամավոր 
Դ. Հարությունյան 

Պ-629-20.05.2009-ՊԻ 
Գ. ԴԱՆԻԵԼՅԱՆ 

 
Քննարկվեց և ընդունվեց II 

ընթերցմամբ և ամբողջությամբ` 
85  կողմ, 1 դեմ  և  

6 ձեռնպահ ձայներով 
 

10. 
 
 

 
«Գիտական և գիտատեխնիկական գործունեության մասին» 
Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին 
(երկրորդ ընթերցում) 

 
ՀՀ կառավարություն 
Կ-579-25.03.2009-ԳԿ 

Ա. ԱՇՈՏՅԱՆ 

 
Քննարկվեց և ընդունվեց II 

ընթերցմամբ և ամբողջությամբ` 
85  կողմ, 5 դեմ  և  

1 ձեռնպահ ձայներով 
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11. «Օտարերկրացիների մասին» Հայաստանի Հանրապետության 

օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին 
(երկրորդ ընթերցում) 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-711-25.09.2009-ՍՀ 

Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ 

 
Քննարկվեց և ընդունվեց II 

ընթերցմամբ և ամբողջությամբ` 
112  կողմ, 0 դեմ  և  

1 ձեռնպահ ձայներով 
 

 
12. «ՀՀ մաքսային օրենսգրքում լրացումներ կատարելու մասին» 

(երկրորդ ընթերցում) 

 
ՀՀ կառավարություն 
Կ-632-27.05.2009-ՏՀ   
Գ. ԲԱԴԱԼՅԱՆ 

 

 
Քննարկվեց և ընդունվեց II 

ընթերցմամբ և ամբողջությամբ` 
76  կողմ, 0 դեմ  և  

6 ձեռնպահ ձայներով 
 

13. «Հայրենական մեծ պատերազմի վետերանների մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին 
(երկրորդ ընթերցում) 

ԱԺ պատգամավոր 
Հակոբ Հակոբյան, Սուքիաս 

Ավետիսյան, Գագիկ Մելիքյան, 
Էդուարդ Շարմազանով 

 Պ-584-06.04.2009-ՍՀ 
------------------ 

 
Քննարկվեց և ընդունվեց II 

ընթերցմամբ և ամբողջությամբ` 
88  կողմ, 0 դեմ  և  

0 ձեռնպահ ձայներով 
 

 
14. 

ա) «Կրթության մասին»  Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 
լրացումներ  կատարելու մասին 
բ) «Բարձրագույն և հետբոհական մասնագիտական կրթության մասին»  
Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ  կատարելու 
մասին 
գ) «Նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) և միջին 
մասնագիտական կրթության մասին»  Հայաստանի Հանրապետության 
օրենքում լրացումներ  կատարելու մասին 
(երկրորդ ընթերցում) 

 
ՀՀ կառավարություն 

Կ-302, 3021, 3022-01.07.2008-ԳԿ 
Ա. ԱՇՈՏՅԱՆ 

 

 
Քննարկվեց և ընդունվեց II 

ընթերցմամբ և ամբողջությամբ` 
93  կողմ, 1 դեմ  և  

1 ձեռնպահ ձայներով 
 

 
15. «Լիցենզավորման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 

լրացում  կատարելու մասին, 
«Պետական տուրքի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 
փոփոխություն կատարելու մասին 
(երկրորդ ընթերցում) 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-308, 3081-25.07.09, 11.09.2009-

Գ/Կ 
Ա. ԱՇՈՏՅԱՆ 

 
Քննարկվեց և ընդունվեց II 

ընթերցմամբ և ամբողջությամբ` 
94  կողմ, 0 դեմ  և  

1 ձեռնպահ ձայներով 
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16. «Բարձրագույն և հետբուհական մասնագիտական կրթության մասին» 

Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և 
լրացում  կատարելու մասին 
(երկրորդ ընթերցում) 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-103-29.08.2007-Գ/Կ 

Ա. ԱՇՈՏՅԱՆ 

 
Քննարկվեց և ընդունվեց II 

ընթերցմամբ և ամբողջությամբ` 
91  կողմ, 0 դեմ  և  

1 ձեռնպահ ձայներով 
 

 
17. «Բարձրագույն և հետբուհական մասնագիտական կրթության մասին» 

Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում  կատարելու մասին 
(երկրորդ ընթերցում) 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-521-23.01.2009-Գ/Կ 

Ա. ԱՇՈՏՅԱՆ 

 
Քննարկվեց և ընդունվեց II 

ընթերցմամբ և ամբողջությամբ` 
93  կողմ, 0 դեմ  և  

1 ձեռնպահ ձայներով 
 

 
18. «Օտարերկրացիների մասին» Հայաստանի Հանրապետության 

օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ  կատարելու մասին 
(երկրորդ ընթերցում) 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-674-23.07.2009-Գ/Կ 

Գ. ԲԱԴԱԼՅԱՆ 

 
Քննարկվեց և ընդունվեց II 

ընթերցմամբ և ամբողջությամբ` 
82  կողմ, 0 դեմ  և  

0 ձեռնպահ ձայներով 
 

 
19. 

«1988-1992 թվականներին Ադրբեջանի Հանրապետությունից 
բռնագաղթված փախստականների համար կառուցված  բնակարան-
ները սեփականության իրավունքով փախստականներին հատկացնելու 
մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ 
կատարելու մասին 
(երկրորդ ընթերցում) 
 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-642-12.06.2009-ՏՏ 
Վ. ՏԵՐՏԵՐՅԱՆ 

 
Քննարկվեց և ընդունվեց II 

ընթերցմամբ և ամբողջությամբ` 
93  կողմ, 0 դեմ  և  

0 ձեռնպահ ձայներով 
 

 
20. 

ա) «Հարկերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփո-
խություններ և լրացումներ կատարելու մասին, 
բ) «ՀՀ բյուջետային համակարգի մասին» Հայաստանի Հանրապետու-
թյան օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին 
գ) «Տեղական ինքնակառավարման մասին» Հայաստանի Հանրապետու-
թյան օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-519, 5191, 5192-

20.01.2009,28.04.2009-ՏՏ 
Վ. ՏԵՐՏԵՐՅԱՆ 

Քննարկվեց, սակայն 
քվեարկությունը հետաձգվեց 15 

օրով 
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21. 

Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության 
օրենսգրքում լրացում կատարելու մասին 
 

ԱԺ պատգամավոր 
Լարիսա Ալավերդյան 
Պ-418-26.12.2008-ՊԻ 
Գ. ՄԱԼԽԱՍՅԱՆ 

Քննարկվեց, սակայն 
քվեարկություն չկազմակերպվեց 

 
22. Ժամանակավոր հաշվիչ հանձնաժողովի ընտրություն 

 
--------------------- 

ԱԺ-ը`  113 կողմ,  0 դեմ  և  
 3 ձեռնպահ  ձայներով 

հաստատեց ժամանակավոր 
հաշվիչ հանձնաժողովի կազմը 

 
 23. ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ  ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԵՐԻ  ՎԱՎԵՐԱՑՈՒՄ 

 
ՀՀ նախագահ 

 
 

 
23.1 

«Հավաքական անվտանգության  մասին պայմանագրի կազմակերպու-
թյան օպերատիվ արձագանքման հավաքական ուժերի մասին» 
համաձայնագիր 
 

 
Ա. ՆԱԶԱՐՅԱՆ 

Ն -803-11.01.2010-ԱՀ Քննարկումը մնաց անավարտ 

 
23.2 

Հայաստանի Հանրապետության և Ասիական զարգացման բանկի միջև 
վարկային համաձայնագիր  
Հատուկ գործողություններ (Հյուսիս- հարավ ճանապարհային 
միջանցքի ներդրումային ծրագիր) 
 
(12 հոկտեմբերի 2009թ.) 

 
Ն. ԵՐԻՑՅԱՆ 

Ն-806-29.01.2010-ԱՀ, ՖՎ 

ԱԺ-ը քվեարկությամբ 
վավերացրեց քննարկված 

միջազգային պայմանագիրը`   
107 կողմ, 6 դեմ և 0 ձեռնպահ 

ձայներով 

 
23.3 

Հայաստանի Հանրապետության և Ասիական զարգացման բանկի միջև 
Շրջանակային ֆինանսավորման համաձայնագիր  
(Հայաստան  ԲՖԳ Հյուսիս- հարավ ճանապարհային միջանցքի 
ներդրումային ծրագիր) 
 
(15 սեպտեմբերի 2009թ.) 
 

 
Ն. ԵՐԻՑՅԱՆ 

Ն-807-29.01.2010-ԱՀ, ՖՎ 

ԱԺ-ը քվեարկությամբ 
վավերացրեց քննարկված 

միջազգային պայմանագիրը`    
106 կողմ, 5 դեմ և 0 ձեռնպահ 

ձայներով 
 

 
 
 
    
փետրվարի 1-ից 4-ի քառօրյա նիստերի ընթացքում՝  
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  -   հայտարարությամբ հանդես եկան  24 պատգամավորներ  

  -  11 պատգամավորներ հարցերով դիմեցին ՀՀ կառավարությանը   

  - ԱԺ նորընտիր պատգամավոր է դարձել  Արա Սիմոնյանը («Ազգային Միաբանություն» կուսակցություն)  

 


