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Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Ն Ք 
         

Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի 2010 թվականի  
հունիսի 23-ի արտահերթ նստաշրջանի մասին 
(ԱԺ պատգամավորների նախաձեռնությամբ) 

 
N 

ը/կ 
Հարցի անվանումը Հեղինակը Ծանոթություն 

1 2 3 4 
1. ա) «Կրթության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 

լրացումներ կատարելու մասին» 
բ) «Բարձրագույն և հետբուհական 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) 
(քվեարկություն) 

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

Ա. ԱՇՈՏՅԱՆ 
Քվեարկվեց և ընդունվեց II 

ընթերցմամբ և ամբողջությամբ` 
85  կողմ, 2 դեմ  և  

0 ձեռնպահ ձայներով 
 

2. ա) «Լեզվի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 
փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասին» 
բ) «Հանրակրթության մասին» Հայաստանի Հանրապետության 
օրենքում փոփոխություն և լրացումներ կատարելու  մասին» 
(քննարկման շարունակություն) 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-876, 8761-20.04.2010, 01.06.2010 -

ԳԿ 
Ա. ԱՇՈՏՅԱՆ 

Քննարկվեց և ընդունվեց I 
ընթերցմամբ` 

71  կողմ,  13 դեմ  և  
1 ձեռնպահ ձայներով 

3.             ա) «Պետական կենսաթոշակների մասին», 
բ) «Զինծառայողների և նրանց ընտանիքների անդամների սո-

ցիալական ապահովության մասին» Հայաստանի Հանրապետության 
օրենքում փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասին, 

գ) «Հայաստանի փրկարար ծառայության մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և լրացում կատարելու 
մասին, 

դ) «Դիվանագիտական ծառայության մասին» Հայաստանի Հան-
րապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին, 

ե) «Մաքսային ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապե-

ՀՀ կառավարություն 
Կ-783, 7831-56-30.11.2009, 07.06.2010-

ՍՀ  
Ա. ԱՍԱՏՐՅԱՆ Քննարկվեց և ընդունվեց I 

ընթերցմամբ` 
70  կողմ,  14 դեմ  և  

0 ձեռնպահ ձայներով 
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տության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին, 
զ) «Արտոնագրային վճարների մասին» Հայաստանի Հանրապե-

տության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին, 
է) «Հայաստանի Հանրապետության Նախագահի, Ազգային ժո-

ղովի պատգամավորների, վարչապետի, կառավարության անդամների, 
սահմանադրական դատարանի անդամների, Ազգային ժողովի վե-
րահսկիչ պալատի նախագահի և դատավորների կողմից իրենց պաշ-
տոնեական պարտականությունները կատարելիս կամ դրանք կատա-
րելու առնչությամբ զոհվելու կամ աշխատունակությունը լրիվ կորց-
նելու դեպքում նրանց ընտանիքների սոցիալական պաշտպանության 
մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և 
լրացում կատարելու մասին, 

ը) «Եկամտային հարկի և կուտակային վճարի անձնավորված 
հաշվառման մասին», 

թ) «Կուտակային կենսաթոշակների մասին», 
ժ) «Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական 

օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին», 
ժա) «Դատական ակտերի հարկադիր կատարման մասին» 

Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ և 
փոփոխություն կատարելու մասին, 

ժբ) «Բանկերի և բանկային գործունեության մասին» Հայաստա-
նի Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու մասին, 

ժգ) «Սնանկության մասին» Հայաստանի Հանրապետության 
օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին, 

ժդ) «Ապահովագրության և ապահովագրական գործունեության 
մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն և 
լրացում կատարելու մասին, 

ժե) «Եկամտային հարկի մասին», 
ժզ) «Բյուջետային համակարգի մասին» Հայաստանի Հանրապե-

տության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին, 
ժէ) «Տեղական ինքնակառավարման մասին» Հայաստանի Հան-

րապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին, 
ժը) «Երևան քաղաքում տեղական ինքնակառավարման մասին» 

Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատա-



 

 3 

րելու մասին, 
ժթ) «Ֆինանսական համահարթեցման մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին, 
ի) «Ֆիզիկական անձանց գույքի և եկամուտների հայտարա-

րագրման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփո-
խություններ կատարելու մասին, 

իա) «Սոցիալական ապահովության քարտերի մասին» Հայաս-
տանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին, 

իբ) «Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստա-
նի Հանրապետության օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու 
մասին, 

իգ) «Շահութահարկի մասին» Հայաստանի Հանրապետության 
օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին, 

իդ) «Հաստատագրված վճարների մասին» Հայաստանի Հանրա-
պետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին, 

իե) «Հարկերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրեն-
քում փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասին, 

իզ) «Հարկային ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապե-
տության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին, 

իէ) «Ներդրումային ֆոնդերի մասին», 
իը) «Ավելացված արժեքի հարկի մասին» Հայաստանի Հանրա-

պետության օրենքում փոփոխություն և լրացում կատարելու մասին, 
իթ) «Ապահովված հիփոթեքային պարտատոմսերի մասին» 

Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու մա-
սին, 

լ) «Արժեթղթերի շուկայի մասին» Հայաստանի Հանրապետու-
թյան օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին, 

լա) «Ֆիզիկական անձանց բանկային ավանդների հատուցումը 
երաշխավորելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 
լրացումներ կատարելու մասին, 

լբ) «Բաժնետիրական ընկերությունների մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու մասին, 

լգ) «Հայաստանի Հանրապետության դատական օրենսգրքում 
փոփոխություն կատարելու մասին, 
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լդ) «Եկամտահարկի մասին» Հայաստանի Հանրապետության 
օրենքում լրացումներ և փոփոխություն կատարելու մասին, 

լե) «Ֆինանսական համակարգի հաշտարարի մասին» Հայաս-
տանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին, 

լզ) «Գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման 
մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու 
մասին, 

լէ) «Կազմակերպություններին և ֆիզիկական անձանց հարկա-
յին հաշվառման վերցնելու և հարկային հաշվառումից հանելու մասին» 
Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն և լրա-
ցումներ կատարելու մասին, 

լը) «Հաշվապահական հաշվառման մասին» Հայաստանի Հան-
րապետության օրենքում փոփոխություն և լրացումներ կատարելու 
մասին, 

լթ) «Իրավաբանական անձանց պետական գրանցման մասին» 
Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու մա-
սին, 

խ) «Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի մա-
սին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ և փոփո-
խություններ կատարելու մասին, 

խա) «Լիցենզավորման մասին» Հայաստանի Հանրապետության 
օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին, 

խբ) «Պետական տուրքի մասին» Հայաստանի Հանրապետու-
թյան օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին, 

խգ) «Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ 
պայքարի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 
լրացումներ կատարելու մասին, 

խդ) «Փոքր և միջին ձեռնարկատիրության պետական աջակցու-
թյան մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կա-
տարելու մասին, 

խե) «Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական դատա-
վարության օրենսգրքում լրացումներ կատարելու մասին», 

խզ) «Բանկերի, վարկային կազմակերպությունների, ներդրու-
մային ընկերությունների և ապահովագրական ընկերությունների 
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սնանկության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրա-
ցումներ կատարելու մասին, 

խէ) «Սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություն-
ների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ 
կատարելու մասին, 

խը) «Վարկային կազմակերպությունների մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքում լրացումներ և փոփոխություն կատարելու 
մասին, 

խթ) «Նվազագույն ամսական աշխատավարձի մասին» Հայաս-
տանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին»  

4. 
 

ա) «Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքային 
օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» 

բ) «Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի 
Հանրապետության օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու 
մասին» 

գ) «Աշխատանքի պետական տեսչության մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և լրացում կատարելու 
մասին» 

դ) «Աշխատանքի վարձատրության մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» 
(երկրորդ ընթերցում) 
 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-787, 7871-3 -02.12.2009-ՍՀ 

Ա. ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ 
Անհետաձգելի որ. 
15.04.10թ. N 386-Ա 

 
Քննարկվեց և ընդունվեց II 

ընթերցմամբ և ամբողջությամբ` 
71  կողմ, 13 դեմ  և  

0 ձեռնպահ ձայներով 

 
5. 

ա) «Ֆիզիկական անձանց բանկային ավանդների հատուցումը երաշ-
խավորելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 
լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին» 
բ) «Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի մասին» 
Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին» 
գ) «Հայաստանի Հանրապետության բյուջետային համակարգի մասին» 
Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին» 
(երկրորդ ընթերցում) 
 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-712, 7121, 7122-25.09.2009-ՖՎ 

Վ. ԳԱԲՐԻԵԼՅԱՆ 
 Քննարկվեց և ընդունվեց II 

ընթերցմամբ և ամբողջությամբ` 
85  կողմ, 0 դեմ  և  

0 ձեռնպահ ձայներով 
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6. 

ա) «Բանկերի և բանկային գործունեության մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» 
բ) «Բաժնետիրական ընկերությունների մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» 
(երկրորդ ընթերցում) 
 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-836, 8361-23.02.2010-ՖՎ 

Վ. ԳԱԲՐԻԵԼՅԱՆ 
 

Քննարկվեց և ընդունվեց II 
ընթերցմամբ և ամբողջությամբ` 

84  կողմ, 1 դեմ  և  
0 ձեռնպահ ձայներով 

7. ա) «Հանրային ծառայության մասին» 
բ) Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքում փոփո-
խություն կատարելու մասին 
գ) «Քաղաքացիական ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրա-
պետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-634, 6341-2 - Պ/Ի  
Մ. ԲԱԴԱԼՅԱՆ  

 

Քննարկվեց և ընդունվեց I 
ընթերցմամբ` 

70  կողմ, 11 դեմ  և  
3 ձեռնպահ ձայներով 

 
 

8. 
ա) «Հարկերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 
փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասին» 
բ) «Արժեթղթերի շուկայի մասին» Հայաստանի Հանրապետության 
օրենքում փոփոխություն և լրացումներ կատարելու մասին» 
գ) «Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության 
օրենսգրքում լրացում կատարելու մասին» 
(երկրորդ ընթերցում) 
 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-705, 7051, 7052-17.09.2009-ՏՀ 

Ա. ԱԼԱՎԵՐԴՅԱՆ 
Անհետաձգելի որ. 
08.04.2010, N 375-Ա 

Քննարկվեց և ընդունվեց II 
ընթերցմամբ և ամբողջությամբ` 

71  կողմ, 0 դեմ  և  
14 ձեռնպահ ձայներով 

9. 
«Հայաստանի Հանրապետության վարչատարածքային բաժանման մասին» 
Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ և փոփոխություններ 
կատարելու մասին» (երկրորդ ընթերցում) 

 
ՀՀ կառավարություն 
Կ-795-09.12.2009-ՏՏ 

Ա. ՄՈՒՍԱՅԱՆ 
 

Քննարկվեց և ընդունվեց II 
ընթերցմամբ և ամբողջությամբ` 

77  կողմ, 5 դեմ  և  
2 ձեռնպահ ձայներով 

10. 
«Հայաստանի Հանրապետության վարչատարածքային բաժանման մասին» 
Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ և փոփոխություններ 
կատարելու մասին» (երկրորդ ընթերցում) 

 
ՀՀ կառավարություն 
Կ-811-04.02.2010-ՏՏ 

Ա. ՄՈՒՍԱՅԱՆ 
 

Քննարկվեց և ընդունվեց II 
ընթերցմամբ և ամբողջությամբ` 

77  կողմ, 6 դեմ  և  
1 ձեռնպահ ձայներով 

11. 
«Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքում փոփոխություններ 
և լրացումներ կատարելու մասին» 
(երկրորդ ընթերցում) 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-753-02.11.2009-ԱՄ 

Ա. ՂՈՒԿԱՍՅԱՆ  

Քննարկվեց և ընդունվեց II 
ընթերցմամբ և ամբողջությամբ` 

84  կողմ, 0 դեմ  և  
1 ձեռնպահ ձայներով 
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12. ա) «Պետական կենսաթոշակների մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ 
կատարելու մասին» 
բ) «Զինծառայողների և նրանց ընտանիքների անդամների սոցիալական 
ապահովության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 
փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» 
 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-925, 9251-04.06.2010-ՍՀ 

Ա. ԱՍԱՏՐՅԱՆ Քննարկվեց և ընդունվեց I 
ընթերցմամբ` 

80  կողմ, 0 դեմ  և  
1 ձեռնպահ ձայներով 

13. 2010 թվականի հունիսի 11-ին ստորագրված` Հայաստանի 
Հանրապետության և Վերակառուցման և զարգացման միջազգային 
բանկի միջեւ «Էլեկտրոնային հասարակության և ինովացիոն ծրագրի 
նախապատրաստման համարե P457-AM կանխավճարի նամակ-
համաձայնագիր  

 
Մ. ԹՈՒՄԱՍՅԱՆ 
Ն-935-23.06.2010-ԱՀ 

ԱԺ-ը վավերացրեց միջազգային 
պայմանագիրը  ̀    

70 կողմ, 4 դեմ և 10 ձեռնպահ 
ձայներով 

 


