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ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ 2014 ԹՎԱԿԱՆԻ  
ՄԱՐՏԻ 24-27-Ի ՉՈՐՍՕՐՅԱ ՆԻՍՏԵՐԻ ՄԱՍԻՆ 

 

N 

ը/կ 

Հարցի անվանումը Հեղինակը Ծանոթություն 

1 2 3 4 

1. «Հայաստանի Հանրապետության ֆիզիկական եւ 
իրավաբանական անձանց նկատմամբ 2012-2013թթ. 
ընթացքում արագաչափերի եւ տեսանկարահանող 

սարքերի կիրառման, վճարովի ավտոկայանատեղերի 

կազմակերպման, Երեւանի ուղեւորափոխադրումների 
ուղեվարձի հնարավոր թանկացման, չշահագործվող 

ավտոմեքենաների պարտադիր ապահովագրության 
տուգանքների գործադրման ազդեցությունն 

ուսումնասիրող Հայաստանի Հանրապետության 
Ազգային ժողովի ժամանակավոր հանձնաժողով 

ստեղծելու մասին» 

ԱԺ պատգամավորներ 
Պ-472-24.03.2014--011/0 

Ռուբիկ Հակոբյան 

Ա.ԳևՈՐԳՅԱՆ 
Հ.ԹՈՎՄԱՍՅԱՆ 
Դ.ՍԱՐԳՍՅԱՆ 

Քվեարկությունը 
հետաձգվեց մինչև 

ապրիլի 28-ը 

2. «Սեւանա լճի էկոհամակարգի վերականգնման, 
պահպանման, վերարտադրման եւ oգտագործման 
միջոցառումների տարեկան ու համալիր ծրագրերը 

հաuտատելու մաuին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-440-07.02.2014-ԳԲ-010/0  

Ա.ԱՆԴՐԵԱՍՅԱՆ 

Քննարկումը մնաց 
անավարտ 



մասին 

3. «Պետական բնակարանային ֆոնդի բնակարանների 
անհատույց մասնավորեցման մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքն ուժը կորցրած ճանաչելու 
մասին» 

(երկրորդ ընթերցում) 

(քվեարկություն) 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-009-19.06.2012-ՏՀ-010/1 

Ա.ՍԱՀԱԿՅԱՆ 

Քվեարկվեց և 
ընդունվեց երկրորդ 

ընթերցմամբ` 86 կողմ, 

1 դեմ, 28 ձեռնպահ 
ձայներով 

4. «Պետական գույքի մասնավորեցման 2006-2007 
թվականների ծրագրի մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ 
կատարելու մասին 

(քվեարկություն) 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-152-22.11.2012-ՏՀ-010/0 

Ա.ՍԱՀԱԿՅԱՆ 

Քվեարկվեց և 

ընդունվեց առաջին 
ընթերցմամբ` 114 կողմ, 

1 դեմ, 3 ձեռնպահ 
ձայներով 

5. «Պետական գույքի մասնավորեցման 2006-2007 

թվականների ծրագրի կատարման 2012 թվականի 
տարեկան հաշվետվությունը հաստատելու մասին» 

(քվեարկություն) 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-243-30.04.2013-ՏՀ-010/0 

Ա.ՍԱՀԱԿՅԱՆ 

Քվեարկվեց և 

ընդունվեց ` 98 կողմ, 7 

դեմ, 10 ձեռնպահ 
ձայներով 

6. ա.«Ավտոմոբիլային տրանսպորտի մասին» 

Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 
փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին 

բ. Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ 
Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքում 
լրացում կատարելու մասին 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-361,3611-4-14.10.2013-ՏՀ-

010/0 

 Ա.ԵՂԻԱԶԱՐՅԱՆ 

Քվեարկվեց և 

ընդունվեց առաջին 

ընթերցմամբ` 72 կողմ, 
32 դեմ, 13 ձեռնպահ 

ձայներով 



գ. «Լիցենզավորման մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքում փոփոխություն 

կատարելու մասին 

դ. «Պետական տուրքի մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքում փոփոխություն եւ 
լրացում կատարելու մասին 

ե. «Տրանսպորտի մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու 
մասին 

(քվեարկություն) 

7. ա. «Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ» 
Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքում 
փոփոխություն կատարելու մասին 

բ. «Լիցենզավորման մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ 

լրացումներ կատարելու մասին 

գ. «Խաղաղ նպատակներով ատոմային էներգիայի 
անվտանգ օգտագործման մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու 

մասին 

դ. «Ավտոմոբիլային տրանսպորտով վտանգավոր 
բեռներ եւ չվնասազերծված տարաներ փոխադրելու 

մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-363,3631-3-14.10.2013-ՏՀ-

010/0  

Ա.ԵՂԻԱԶԱՐՅԱՆ 

Քվեարկվեց և 
ընդունվեց առաջին 

ընթերցմամբ` 77 կողմ, 
29 դեմ, 12 ձեռնպահ 

ձայներով 



փոփոխություններ կատարելու մասին 

(քվեարկություն) 

8. 

«Պետական գույքի կառավարման մասին» 

(քննարկման շարունակություն) 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-111-08.10.2012-ՏՀ-010/0 

Ա.ՍԱՀԱԿՅԱՆ 

Քննարկվեց և 

ընդունվեց առաջին 

ընթերցմամբ` 62 կողմ, 
42 դեմ, 0 ձեռնպահ 

ձայներով 

9. ա. «Լեզվի մասին» Հայաստանի Հանրապետության 

օրենքում լրացում կատարելու մասին 

բ.  «Հայաստանի Հանրապետությունում հաշմանդամ-
ների սոցիալական պաշտպանության մասին» 

Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 
փոփոխություններ կատարելու մասին», 

գ.  «Հայաստանի Հանրապետության քրեական 
դատա-վարության օրենսգրքում փոփոխություններ 

կատարելու մասին», 

դ. «Հայաստանի Հանրապետության վարչական 
դատավարության օրենսգրքում փոփոխություն 

կատարելու մասին», 

ե. «Նոտարիատի մասին» Հայաստանի Հանրապե-
տության օրենքում փոփոխություններ կատարելու 
մասին», 

զ. «Հեռուստատեսության և ռադիոյի մասին» 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-047-22.08.2012-ԳԿ-010/1 

Ա.ԱՇՈՏՅԱՆ 

Քննարկվեց,սակայն 

քվեարկություն 

չկազմակերպվեց 



Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 

փոփոխություններ կատարելու մասին» 

(երկրորդ ընթերցում) 

10. 

«Կենդանական աշխարհի մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ 

լրացումներ կատարելու մասին 

(երկրորդ ընթերցում) 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-051-23.08.2012-ԳԲ-010 

 Ա.ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 

Քննարկվեց և 

ընդունվեց երկրորդ 
ընթերցմամբ և 

ամբողջությամբ` 95 
կողմ, 1  դեմ, 5 

ձեռնպահ ձայներով 

11. ա. «Կրթության մասին» Հայաստանի Հանրապետութ-
յան օրենքում փոփոխություն եւ լրացում կատարելու 
մասին 

բ. «Բարձրագույն և հետբուհական մասնագիտական 
կրթության մասին» Հայաստանի Հանրապետության 

օրենքում փոփոխություն և լրացումներ կատարելու 
մասին» 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-328-18.09.2013-ԳԿ-010/0 

Ա.ԱՇՈՏՅԱՆ 

Քննարկվեց,սակայն 
քվեարկություն 

չկազմակերպվեց 

12. ա. «Կրթության մասին» Հայաստանի Հանրապե-
տության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացում 

կատարելու մասին 

բ. «Նախնական մասնագիտական (արհեստագործա-
կան) եւ միջին մասնագիտական կրթության մասին» 

Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 
փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-335,3351-2-23.09.2013-ԳԿ-

010/1 

 Ա.ԱՇՈՏՅԱՆ 

Քննարկվեց և 
ընդունվեց առաջին 

ընթերցմամբ` 83 կողմ, 

0 դեմ, 5 ձեռնպահ 
ձայներով 



գ. «Բարձրագույն եւ հետբուհական մասնագիտական 
կրթության մասին» Հայաստանի Հանրապետության 

օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին 

13. 

ա.«Հարկերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության 
օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին 

բ. «Բյուջետային համակարգի մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ 
կատարելու մասին 

ԱԺ պատգամավորներ 
Պ-342,3421-30.09.2013-ՏՀ-

010/1 
Գալուստ Սահակյան, 

Խոսրով Հարությունյան, 

Հովհաննես Սահակյան, 

Մնացական Մնացականյան, 

Արմեն Մխիթարյան, Հակոբ 

Հակոբյան 

Դ.ՍԱՐԳՍՅԱՆ 

Քննարկվեց և 
ընդունվեց առաջին 

ընթերցմամբ` 102 կողմ, 
0 դեմ, 1 ձեռնպահ 

ձայներով 

14. 

Ռազմարդյունաբերական համալիրի մասին 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-390-22.11.2013-ՊԱ-010/0 

Ա.ՆԱԶԱՐՅԱՆ 

Քննարկվեց,սակայն 

քվեարկություն 

չկազմակերպվեց 

15. 
ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ  ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԵՐԻ   ՎԱՎԵՐԱՑՈՒՄ 

 
ՀՀ  ՆԱԽԱԳԱՀ 

 
 

15.1 2013 թվականի հունիսի 24-ին Ամմանում 
ստորագրված «Հայաստանի Հանրապետության 

կառավարության եւ Հորդանանի Հաշիմյան 

Թագավորության կառավարության միջեւ կրթության 
եւ գիտության բնագավառներում 

համագործակցության մասին» համաձայնագիր 

Ն-418-16.12.2013-ԱՀ-011/0 

Ա.ԱՇՈՏՅԱՆ 
Քննարկվեց,սակայն 

քվեարկություն 

չկազմակերպվեց 

 



 

 

 

մարտի 24-27-ի չորսօրյա նիստերի ընթացքում`    
 
-  հայտարարությամբ հանդես եկան 18 պատգամավորներ, 

-  14 պատգամավորներ հարցերով դիմեցին ՀՀ կառավարությանը: 

 


