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Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի 2010 թվականի  
հունիսի 07-ից 10-ի նիստերի մասին 

 
N 

ը/կ 
Հարցի անվանումը Հեղինակը Ծանոթություն 

1 2 3 4 
1. 2009թ. դրամավարկային քաղաքականության ծրագրի կատարման 

հաշվետվությունը (քննարկման շարունակություն) 
ՀՀ կենտրոնական բանկ 

16.04.10թ. 
ԱԺ-ը քննարկեց 

հաշվետվությունը  
2. 

«Հայաստանի Հանրապետության 2009 թվականի պետական բյուջեի 
կատարման տարեկան հաշվետվությունը հաստատելու մասին» 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-891-30.04.2010-ՖՎ 
Ա. ՋԱՆՋՈՒՂԱԶՅԱՆ 

Քննարկվեց և հաստատվեց 
80  կողմ,  1 դեմ  և  

0 ձեռնպահ ձայներով 
3. ա. «Կրթության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 

լրացում կատարելու մասին» 
բ. «Բարձրագույն և հետբուհական մասնագիտական կրթության 
մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու 
մասին» 
գ. «Նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) և միջին 
մասնագիտական կրթության մասին» Հայաստանի Հանրապետության 
օրենքում լրացում կատարելու մասին» 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-867, 8671,2-09.04.2010-ԳԿ 

Ա. ԱՇՈՏՅԱՆ 

Քննարկվեց և ընդունվեց I 
ընթերցմամբ` 

99  կողմ,  1 դեմ  և  
0 ձեռնպահ ձայներով, ապա 
քննարկվեց II ընթերցմամբ, 

սակայն քննարկում 
չկազմակերպվեց 

4. 
 

«Քաղաքացիական ծառայության մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքում լրացումներ և փոփոխություններ 
կատարելու մասին 
(երկրորդ ընթերցում) 
(քվեարկություն) 

ՀՀ կառավարություն 
Կ -615-07.05.2009-ՊԻ 

Մ.ԲԱԴԱԼՅԱՆ 
 

Քվեարկվեց և ընդունվեց II 
ընթերցմամբ և ամբողջությամբ` 

107  կողմ,  0 դեմ  և  
5 ձեռնպահ ձայներով 

 
5. 
 

«Հայաստանի Հանրապետության ընտանեկան օրենսգրքում 
փոփոխություններ  և  լրացումներ կատարելու մասին 
(քվեարկություն) 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-773-20.11.2009-ՄԻ 

Գ. ԴԱՆԻԵԼՅԱՆ 
 

Քվեարկվեց և ընդունվեց I 
ընթերցմամբ` 

101  կողմ,  3 դեմ  և  
8 ձեռնպահ ձայներով 

6. ՀՀ  Նախագահի առարկությունը և առաջարկությունը «Հայաստանի 
Հանրապետության ընտրական օրենսգրքում փոփոխություններ 
կատարելու մասինե ՀՀ օրենքի վերաբերյալ 

ՀՀ Նախագահ 
03.06.2010 

Գ. ԻՍԱԳՈՒԼՅԱՆ 

Քննարկվեց և ընդունվեց` 
96  կողմ,  2 դեմ  և  

1 ձեռնպահ ձայներով 
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7. 
 «Հողի հարկի արտոնություններ տրամադրելու մասինե Հայստանի 

Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասինե 
(երկրորդ ընթերցում) 
 

ԱԺ պատգամավորներ 
Արման Սահակյան, Արաիկ 

Հովհաննիսյան, Աշոտ 
Աղաբաբյան 

Պ-837-23.02.2010-ՏՀ  
 

Քննարկվեց և ընդունվեց II 
ընթերցմամբ և ամբողջությամբ` 

74  կողմ,  0 դեմ  և  
0 ձեռնպահ ձայներով 

 

8. ա. «Լեզվի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 
փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասին» 
բ. «Հանրակրթության մասին» Հայաստանի Հանրապետության 
օրենքում լրացումներ կատարելու  մասին» 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-876, 8761-20.04.2010-ԳԿ 

Ա. ԱՇՈՏՅԱՆ Քննարկումը մնաց անավարտ 

9. 

ՀՀԴ խմբակցության հարցապնդում 

 ԱԺ-ը քննարկեց հարցապնդումը, 
սակայն հարցապնդման 

առնչությամբ ներկայացված 
որոշման նախագիծը մերժեց 

26 կողմ,  1 դեմ  և  
2 ձեռնպահ ձայներով 

10. 
 ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ  ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԵՐԻ  ՎԱՎԵՐԱՑՈՒՄ 

 
ՀՀ նախագահ 

 
 

10.1 2007 թվականի հոկտեմբերի 5-ին Դուշանբեում ստորագրված «Անկախ 
պետությունների համագործակցության մասնակից պետությունների 
միգրացիոն մարմինների ղեկավարների խորհրդի կազմավորման 
մասինե համաձայնագիր  
(քվեարկություն) 

 
Գ. ԵԳԱՆՅԱՆ 

Ն-816-08.02.2010-ԱՀ 

ԱԺ-ը քվեարկությամբ 
վավերացրեց քննարկված 

միջազգային պայմանագիրը  ̀    
111 կողմ, 0 դեմ և 0 ձեռնպահ 

ձայներով 
10.2 2008 թվականի նոյեմբերի 14-ին Քիշնևում ստորագրված «Անկախ 

պետությունների համագործակցության մասնակից պետությունների 
աշխատող միգրանտների և նրանց ընտանիքների անդամների 
իրավական կարգավիճակի մասինե կոնվենցիա  
(քվեարկություն) 

 
Գ. ԵԳԱՆՅԱՆ 

Ն-815-08.02.2010-ԱՀ 

ԱԺ-ը քվեարկությամբ 
վավերացրեց քննարկված 

միջազգային պայմանագիրը  ̀    
112 կողմ, 0 դեմ և 0 ձեռնպահ 

ձայներով 
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10.3 2009 թվականի հունիսի 3-ին Բրյուսելում ստորագրված «Հայաստանի 
Հանրապետության և Բենիլյուքսի պետությունների (Բելգիայի 
Թագավորության, Լյուքսեմբուրգի Մեծ Դքսության և Նիդերլանդների 
Թագավորության) միջև անօրինական բնակություն հաստատած 
անձանց վերադարձնելու մասինե համաձայնագիր և կիրառման 
արձանագրություն  
(քվեարկություն) 

 
 

Գ. ԵԳԱՆՅԱՆ 
Ն-821-10.02.2010-ԱՀ 

ԱԺ-ը քվեարկությամբ 
վավերացրեց քննարկված 

միջազգային պայմանագիրը  ̀    
111 կողմ, 0 դեմ և 0 ձեռնպահ 

ձայներով 

10.4 
 

2010 թվականի մարտի 16-ին Երևանում ստորագրված «Հայաստանի 
Հանրապետության կառավարության և Գերմանիայի Դաշնային 
Հանրապետության կառավարության միջև 2009-2010 թվականների 
ֆինանսական համագործակցության մասինե համաձայնագիր  

 
Վ. ԱՐԱՄՅԱՆ 

Ն-916-01.06.2010-ԱՀ-011/0 

Քննարկվեց և վավերացվեց`  
81 կողմ, 19 դեմ և 1 ձեռնպահ 

ձայներով 

10.5 2010 թվականի մարտի 5-ին Երևանում ստորագրված` Հայաստանի 
Հանրապետության և Վերակառուցման և զարգացման միջազգային 
բանկի միջև փոխառության համաձայնագիր (Լրացուցիչ 
ֆինանսավորում Սոցիալական պաշտպանության վարչարարության 
ծրագրի համար)  

 
Վ. ԱՐԱՄՅԱՆ 

Ն-919-01.06.2010-ԱՀ-011/0 
Քննարկվեց և վավերացվեց`  
93 կողմ, 2 դեմ և 5 ձեռնպահ 

ձայներով 

10.6 2010 թվականի մարտի 10-ին ստորագրված` Հայաստանի 
Հանրապետության և Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական 
բանկի միջև վարկային համաձայնագիր (Երևանի մետրոպոլիտենի 
վերակառուցման ծրագիր)  

 
Վ. ԱՐԱՄՅԱՆ 

Ն-918-01.06.2010-ԱՀ-011/0 

Քննարկվեց և վավերացվեց`  
88 կողմ, 2 դեմ և 1 ձեռնպահ 

ձայներով 

10.7 2010 թվականի մարտի 30-ին ստորագրված` Հայաստանի 
Հանրապետության և Վերակառուցման և զարգացման միջազգային 
բանկի միջև վարկային համաձայնագիր (Հանրային հատվածի 
արդիականացման երկրորդ ծրագիր)  

 
Վ. ԱՐԱՄՅԱՆ 

Ն-917-01.06.2010-ԱՀ-011/0 

Քննարկվեց և վավերացվեց`  
88 կողմ, 2 դեմ և 2 ձեռնպահ 

ձայներով 

10.8 2010 թվականի մարտի 5-ին Երևանում ստորագրված` Հայաստանի 
Հանրապետության և Վերակառուցման և զարգացման միջազգային 
բանկի միջև վարկային համաձայնագիր (Երկրորդ լրացուցիչ 
ֆինանսավորում Սոցիալական ներդրումների հիմնադրամի 3-րդ 
ծրագրի համար)  

 
Վ. ԱՐԱՄՅԱՆ 

Ն-920-01.06.2010-ԱՀ-011/0 
Քննարկվեց և վավերացվեց`  
76 կողմ, 4 դեմ և 1 ձեռնպահ 

ձայներով 

10.9 2007 թվականի հոկտեմբերի 5-ին Դուշանբեում ստորագրված «Անկախ 
պետությունների համագործակցությունում խաղաղության 
պահպանման հավաքական ուժերի գործունեության և անձնակազմի 
ֆինանսական, տեխնիկական և թիկունքային ապահովման կարգի 
մասինե համաձայնագիր  

 
Ա. ՆԱԶԱՐՅԱՆ 

Ն-921-01.06.2010-ԱՀ-011/0 
Քննարկվեց և վավերացվեց`  
101 կողմ, 0 դեմ և 0 ձեռնպահ 

ձայներով 
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10.10 2010 թվականի մայիսի 27-ին Երևանում ստորագրված` Հայաստանի 
Հանրապետության կառավարության և «Լինսիե հիմնադրամի միջև 
Վերաձևակերպված երկրորդ փոխըմբռնման հուշագիր  

 
Ա. ԳԵՎՈՐԳՅԱՆ 

Ն-924-04.06.2010-ԱՀ-011/0 

Քննարկվեց և վավերացվեց`  
94 կողմ, 3 դեմ և 2 ձեռնպահ 

ձայներով 
 
    
հունիսի 7-ից  10-ի նիստերի ընթացքում՝  
         
  -   հայտարարությամբ հանդես եկան  23 պատգամավորներ 

  -  14 պատգամավորներ հարցերով դիմեցին ՀՀ կառավարությանը   

  -  ԱԺ-ը քվեարկությամբ, 23 կողմ, 57 դեմ և 9 ձեռնպահ ձայներով մերժեց ԱԺ պատգամավոր Լ. Ալավերդյանի «Հասարակության և 
պետության կարիքների համար սեփականության օտարման մասինե Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և 
լրացումներ կատարելու մասինե ՀՀ օրենքի նախագիծը ԱԺ-ի նստաշրջանի օրակարգ ընդգրկելու մասին հարցը։ 
 

 


