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ՏԵՂԵԿԱՆՔՏԵՂԵԿԱՆՔՏԵՂԵԿԱՆՔՏԵՂԵԿԱՆՔ    

   

Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի 2011 թվականի  

ապրիլի 11-14 նիստերի մասին 

 

N 

ը/կ 

ՀարցիՀարցիՀարցիՀարցի    անվանումըանվանումըանվանումըանվանումը    ՀեղինակըՀեղինակըՀեղինակըՀեղինակը    ԾանոթությունԾանոթությունԾանոթությունԾանոթություն    

1111    2222    3333    4444    

1. 
«Հաստատագրված վճարների մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և 

լրացում կատարելու մասին»   

((((քվեքվեքվեքվեարկությունարկությունարկությունարկություն)))) 

ՀՀՀՀՀՀՀՀ    կառավարությունկառավարությունկառավարությունկառավարություն    
ԿԿԿԿ----1027102710271027----19.11.201019.11.201019.11.201019.11.2010----ՏՀՏՀՏՀՏՀ    

ՍՍՍՍ. . . . ԿԱՐԱՅԱՆԿԱՐԱՅԱՆԿԱՐԱՅԱՆԿԱՐԱՅԱՆ    

Քվեարկվեց և ընդունվեց 

I ընթերցմամբ ` 67 կողմ, 

0  դեմ, 14 ձեռնպահ 

ձայներով 

 

2222....    ա. «Տնտեսական մրցակցության պաշտպանության 

մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 

փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» 

բ. «Հայաստանի Հանրապետությունում ստուգումների 

կազմակերպման և անցկացման մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքում լրացումներ և 

փոփոխություններ կատարելու մասին» 

գ. «Իրավաբանական անձանց պետական գրանցման 

մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 

լրացումներ կատարելու մասին» 

դ. «Հայաստանի Հանրապետության քրեական 

օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին»  

ե. «Քաղաքացիական  ծառայողների վարձատրության 

մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 

ՀՀՀՀՀՀՀՀ    կառավարությունկառավարությունկառավարությունկառավարություն    
ԿԿԿԿ----1031, 10311031, 10311031, 10311031, 10311111----4444----25.11.201025.11.201025.11.201025.11.2010----ՏՀՏՀՏՀՏՀ    

    ԱԱԱԱ. . . . ՇԱԲՈՅԱՆՇԱԲՈՅԱՆՇԱԲՈՅԱՆՇԱԲՈՅԱՆ    

Քննարկվեց և ընդունվեց 

II ընթերցմամբ և 

ամբողջությամբ` 78 կողմ, 

0  դեմ, 3 ձեռնպահ 

ձայներով 
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լրացում կատարելու մասին»  

((((երկրորդ ընթերցումերկրորդ ընթերցումերկրորդ ընթերցումերկրորդ ընթերցում))))    

((((քննարկման շարունակությունքննարկման շարունակությունքննարկման շարունակությունքննարկման շարունակություն))))    

3.3.3.3.    

«Ազգային ժողովի կանոնակարգ» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու 

մասին 

((((երկրորդ ընթերցումերկրորդ ընթերցումերկրորդ ընթերցումերկրորդ ընթերցում)))) 

ԱԺԱԺԱԺԱԺ    պատգամավորներպատգամավորներպատգամավորներպատգամավորներ    
Կարեն Ավագյան, Գալուստ 

Սահակյան, Էդուարդ 

Շարմազանով, Գագիկ Մելիքյան, 

Մարտին Սարգսյան,  

Վոլոդյա Բադալյան 

ՊՊՊՊ----888888888888----22229.09.09.09.04444.20.20.20.2011110000----ՊԻՊԻՊԻՊԻ    

    

Նախ քննարկվեցին և I 

ընթերցմամբ 

ընդունվեցին նախագծին 

ավելացած հոդվածները` 

79 կողմ, 1  դեմ, 2 

ձեռնպահ ձայներով, 

ապա նախագիծը 

քննարկվեց և ընդունվեց 

II ընթերցմամբ և 

ամբողջությամբ` 81 կողմ, 

2  դեմ, 0 ձեռնպահ 

ձայներով 

4.4.4.4.    «Ժամանակավոր անաշխատունակության 

նպաստների մասին» Հայաստանի Հանրապետության 

օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու 

մասին 

((((երկրորդ ընթերցումերկրորդ ընթերցումերկրորդ ընթերցումերկրորդ ընթերցում)))) 

ՀՀՀՀՀՀՀՀ    կառավարուկառավարուկառավարուկառավարությունթյունթյունթյուն    
ԿԿԿԿ----1096109610961096----24.02.2011 24.02.2011 24.02.2011 24.02.2011     

ԱԱԱԱ. . . . ԳՐԻԳՈՐԳՐԻԳՈՐԳՐԻԳՈՐԳՐԻԳՈՐՅԱՆՅԱՆՅԱՆՅԱՆ    

Քննարկվեց և ընդունվեց 

II ընթերցմամբ և 

ամբողջությամբ` 82 կողմ, 

0  դեմ, 2 ձեռնպահ 

ձայներով    

5555....    աաաա.... «Հավաքների ազատության մասին»,  

բբբբ.... «Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ 

Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքում 

փոփոխություն և լրացումներ կատարելու մասին»,  

գգգգ.... «Երևան քաղաքում տեղական ինքնակառավարման 

մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 

լրացում կատարելու մասին, 

ՀՀՀՀՀՀՀՀ    կառավարությունկառավարությունկառավարությունկառավարություն    
ԿԿԿԿ----1092, 10921092, 10921092, 10921092, 10921111----11111111----23.02.201123.02.201123.02.201123.02.2011----ՊԻՊԻՊԻՊԻ        

ՀՀՀՀ. . . . ԹՈՎՄԱՍՅԱՆԹՈՎՄԱՍՅԱՆԹՈՎՄԱՍՅԱՆԹՈՎՄԱՍՅԱՆ    

Նախ I ընթերցմամբ 

քննարկվեցին և 71 կողմ, 

2  դեմ, 0 ձեռնպահ 

ձայներով ընդունվեցին 

փաթեթին  ավելացած 

«Ոստիկանության 

զորքերի մասին» 
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դդդդ.... «Տեղական ինքնակառավարման մասին» 

Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 

փոփոխություններ կատարելու մասին», 

 եեեե.... «Հայաստանի Հանրապետության քրեական 

օրենսգրքում փոփոխություն կատարելու մասին», 

զզզզ....  «Հայաստանի Հանրապետության վարչական 

դատավարության օրենսգրքում լրացում կատարելու 

մասին»,  

էէէէ.... «Զինվորական ծառայություն անցնելու մասին» 

Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխու-

թյուն կատարելու մասին»,  

ըըըը.... «Ոստիկանությունում ծառայության մասին» 

Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 

փոփոխություն կատարելու մասին»,  

թթթթ.... «Ազգային անվտանգության մարմիններում 

ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության 

օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին»,  

ժժժժ.... «Դատախազության մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքում փոփոխություն 

կատարելու մասին»,  

ժաժաժաժա.... «Ոստիկանության մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքում փոփոխություն 

կատարելու մասին»,  

ժբժբժբժբ.... «Խղճի ազատության և կրոնական կազմակեր-

պությունների մասին» Հայաստանի Հանրապետության 

օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին», 

ժգժգժգժգ.... «Քրեակատարողական ծառայության մասին» 

Հայաստանի 

Հանրապետության 

օրենքում փոփոխություն 

կատարելու մասին» և 

«Հանրաքվեի մասին» 

Հայաստանի 

Հանրապետության 

օրենքում փոփոխություն 

կատարելու մասին» ՀՀ 

օրենքների նախագծերը, 

ապա փաթեթն 

ամբողջությամբ 

քննարկվեց և ընդունվեց 

II ընթերցմամբ` 69  կողմ, 

5  դեմ, 0 ձեռնպահ 

ձայներով, այնուհետև 

քննարկվեց և ընդունվեց 

III ընթերցմամբ և 

ամբողջությամբ` 64  

կողմ, 5  դեմ, 0 ձեռնպահ 

ձայներով  
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Հայաuտանի Հանրապետության օրենքում 

փոփոխություն կատարելու մասին», 

ժդժդժդժդ.... «Դատական ակտերի հարկադիր կատարումն 

ապահովող ծառայության մասին» Հայաuտանի 

Հանրապետության օրենքում փոփոխություն 

կատարելու մասին», 

ժեժեժեժե.... «Հայաստանի Հանրապետության ընտրական 

օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին», 

ժզժզժզժզ.... «Խաղաղ նպատակներով ատոմային էներգիայի 

անվտանգ օգտագործման մաuին» ՀՀ օրենքում 

փոփոխություն կատարելու մասին», 

ժէժէժէժէ.... «Արհեստակցական միությունների մաuին» ՀՀ 

օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին», 

ժըժըժըժը.... «Զենքի մաuին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն 

կատարելու մասին», 

ժթժթժթժթ.... «Հասարակական կազմակերպությունների մաuին» 

ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին», 

իիիի.... «Տեղական հանրաքվեի մաuին» ՀՀ օրենքում 

փոփոխություն կատարելու մասին», 

իաիաիաիա.... «Կուսակցությունների մաuին» ՀՀ օրենքում 

փոփոխություն կատարելու մասին», 

իբիբիբիբ.... «Ռազմական դրության իրավական ռեժիմի մասին» 

Հայաuտանի Հանրապետության փոփոխություն 

կատարելու մասին», 

իգիգիգիգ.... «Լեզվի մասին» Հայաստանի Հանրապետության 

օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին», 

իդիդիդիդ.... «Գովազդի մասին» Հայաստանի Հանրապետության 
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օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին», 

իեիեիեիե.... «Ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի մասին» 

Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 

փոփոխություն կատարելու մասին», 

իզիզիզիզ.... «Սպառողների իրավունքների պաշտպանության 

մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 

փոփոխություն կատարելու մասին», 

իէիէիէիէ.... «Ազգային անվտանգության մարմինների մաuին» 

Հայաuտանի Հանրապետության օրենքում 

փոփոխություն կատարելու մասին», 

իըիըիըիը.... «Մշակութային օրենսդրության հիմունքների 

մաuին» Հայաuտանի Հանրապետության օրենքում 

փոփոխություն կատարելու մասին», 

իթիթիթիթ.... «Կրթության առանձնահատուկ պայմանների 

կարիք ունեցող անձանց կրթության մաuին» 

Հայաuտանի Հանրապետության օրենքում 

փոփոխություն կատարելու մասին», 

լլլլ.... «Ճանապարհային երթևեկության անվտանգության 

ապահովման մաuին» Հայաuտանի Հանրապետության 

օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին», 

լալալալա.... «Հայաստանի փրկարար ծառայության մաuին» 

Հայաuտանի Հանրապետության օրենքում 

փոփոխություն կատարելու մասին», 

((((երկրորդ ընթերցումերկրորդ ընթերցումերկրորդ ընթերցումերկրորդ ընթերցում)))) 

6.6.6.6.    աաաա.... «Պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների 

մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 

փոփոխություն կատարելու մասին»,  

ՀՀՀՀՀՀՀՀ    կառավարությունկառավարությունկառավարությունկառավարություն    
ԿԿԿԿ----1074, 10741074, 10741074, 10741074, 10741111----20202020----18.01.201118.01.201118.01.201118.01.2011----ՏՀՏՀՏՀՏՀ    

ՏՏՏՏ. . . . ԴԱՎԹՅԱՆԴԱՎԹՅԱՆԴԱՎԹՅԱՆԴԱՎԹՅԱՆ    

Քննարկվեց և ընդունվեց 

II  ընթերցմամբ և 

ամբողջությամբ` 80 կողմ, 
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բբբբ.... «Շարժական գույքի կադաստրի վարման, շարժական 

գույքի գրավի իրավունքի, լիզինգի պայմանագրով 

վարձակալության իրավունքի գրանցման մասին» 

Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում 

կատարելու մասին»,  

գգգգ.... «Ջրօգտագործողների ընկերությունների և 

ջրօգտագործողների ընկերությունների միությունների 

մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 

փոփոխություն և լրացում կատարելու մասին», 

դդդդ.... «Իրավաբանական անձանց պետական գրանցման 

մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 

լրացումներ կատարելու մասին»,  

եեեե.... «Հիմնադրամների մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքում փոփոխություն 

կատարելու մասին», 

զզզզ.... «Հանրակրթության մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքում փոփոխություն 

կատարելու մասին»,  

էէէէ.... «Համատիրությունների մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքում փոփոխություն 

կատարելու մասին», 

ըըըը.... «Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական 

դատավարության օրենսգրքում լրացումներ 

կատարելու մասին»,  

թթթթ.... «Բաժնետիրական ընկերությունների մասին» 

Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ 

կատարելու մասին»,     

0  դեմ, 0 ձեռնպահ 

ձայներով 
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ժժժժ. . . . «Բազմաբնակարան շենքի կառավարման մասին»  

Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 

փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին»,  

ժաժաժաժա.... «Առևտրի և ծառայությունների մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու 

մասին»,  

ժբժբժբժբ.... «Աուդիտորական գործունեության մասին» 

Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ 

կատարելու մասին»,  

ժգժգժգժգ.... «Անշարժ գույքի գնահատման գործունեության 

մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 

լրացումներ կատարելու մասին»,  

ժդժդժդժդ.... «Անասնաբուժության մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքում փոփոխություն 

կատարելու մասին»,  

ժեժեժեժե. . . . «Գյուղատնտեսական վարկային ակումբների 

մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 

փոփոխություն և լրացում կատարելու մասին»,  

ժզժզժզժզ.... «Վիճակախաղերի մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքում փոփոխություն 

կատարելու մասին»,  

ժէժէժէժէ.... «Վարչարարության հիմունքների և վարչական 

վարույթի մասին» Հայաստանի Հանրապետության 

օրենքում լրացումներ կատարելու մասին»,  

ժըժըժըժը.... «Հայաստանի Հանրապետության ընտրական 

օրենսգրքում լրացում կատարելու մասին»,  

ժթժթժթժթ.... «Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական 
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օրենսգրքում լրացումներ կատարելու մասին»,  

իիիի.... «Կազմակերպությունների և  ֆիզիկական  անձանց  

հարկային հաշվառման վերցնելու և  հարկային  

հաշվառումից  հանելու  մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու 

մասին»,  

իաիաիաիա.... «Գույքի  նկատմամբ իրավունքների պետական 

գրանցման մասին» Հայաստանի  Հանրապետության 

օրենքում լրացում կատարելու մասին» 

((((երկրորդ ընթերցումերկրորդ ընթերցումերկրորդ ընթերցումերկրորդ ընթերցում)))) 

7.7.7.7.    ա. «Ազատ տնտեսական գոտիների մասին», 

բ. «Ավելացված արժեքի հարկի մասին» ՀՀ օրենքում 

լրացում կատարելու մասին»,  

գ. «Եկամտահարկի մասին» ՀՀ օրենքում լրացում 

կատարելու մասին»,  

դ. «Շահութահարկի  մասին» ՀՀ օրենքում 

փոփոխություն և լրացում կատարելու մասին»,  

ե.  «Գույքահարկի մասին» ՀՀ օրենքում լրացում 

կատարելու մասին»,  

զ. «Արժութային կարգավորման եվ արժութային 

վերահսկողության մասին» ՀՀ օրենքում լրացում 

կատարելու մասին»,  

է. «Լիցենզավորման մասին» ՀՀ օրենքում 

փոփոխություններ կատարելու մասին» 

ը. «Հայաստանի Հանրապետության մաքսային 

օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին» 

ՀՀՀՀՀՀՀՀ    կառավարությունկառավարությունկառավարությունկառավարություն    
ԿԿԿԿ----1071071071073333, 107, 107, 107, 10733331111----7777----18.01.201118.01.201118.01.201118.01.2011----ՏՀՏՀՏՀՏՀ    

ՏՏՏՏ. . . . ԴԱՎԹՅԱՆԴԱՎԹՅԱՆԴԱՎԹՅԱՆԴԱՎԹՅԱՆ    

Քննարկվեց և ընդունվեց I 

ընթերցմամբ` 66 կողմ, 1  

դեմ, 12 ձեռնպահ 

ձայներով    

8.8.8.8.    աաաա.... «Հայաստանի Հանրապետության գիտությունների ՀՀՀՀՀՀՀՀ    կառավարությունկառավարությունկառավարությունկառավարություն    Նախ քննարկվեց և 
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ազգային ակադեմիայի մասին»,  

բբբբ.... «Գիտական և գիտատեխնիկական գործունեության 

մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 

փոփոխություններ կատարելու մասին» 

((((երկրորդ ընթերցումերկրորդ ընթերցումերկրորդ ընթերցումերկրորդ ընթերցում))))    

ԿԿԿԿ----9109109109101111----20.05.201020.05.201020.05.201020.05.2010----ԳԿԳԿԳԿԳԿ        

ԱԱԱԱ. . . . ԱՇՈՏԱՇՈՏԱՇՈՏԱՇՈՏՅԱՆՅԱՆՅԱՆՅԱՆ    
ընդունվեց II 

ընթերցմամբ` 80 կողմ, 0  

դեմ, 0 ձեռնպահ 

ձայներով, ապա 

քննարկվեց և ընդունվեց 

III ընթերցմամբ և 

ամբողջությամբ` 79 կողմ, 

0  դեմ, 0 ձեռնպահ 

ձայներով    

9.9.9.9.    
«Ավելացված արժեքի հարկի մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու 

մասին» 

ՀՀՀՀՀՀՀՀ    կառավարությունկառավարությունկառավարությունկառավարություն    
ԿԿԿԿ----1106110611061106----23.03.201123.03.201123.03.201123.03.2011----ԳԲԳԲԳԲԳԲ        

ՍՍՍՍ. . . . ԿԱՐԱՊԵՏԿԱՐԱՊԵՏԿԱՐԱՊԵՏԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆՅԱՆՅԱՆՅԱՆ    

Քննարկվեց և ընդունվեց I 

ընթերցմամբ` 69 կողմ, 0  

դեմ, 10 ձեռնպահ 

ձայներով 

10.10.10.10.    

«Կենսաապահովման նվազագույն զամբյուղի և 

կենսաապահովման նվազագույն բյուջեի մասին» 

Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 

փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» 

ԱԺԱԺԱԺԱԺ    պատգամավորներպատգամավորներպատգամավորներպատգամավորներ    
 Հրայր Կարապետյան, Արծվիկ 

Մինասյան, Ռուզաննա 

Առաքելյան, Արտյուշ Շահբազյան, 

Վահան Հովհաննեսյան, Արա 

Նռանյան, Արթուր Աղաբեկյան, 

Լիլիթ Գալստյան, Արմեն 

Ռուստամյան 

ՊՊՊՊ----114114114114----05.09.200705.09.200705.09.200705.09.2007----ՍՀՍՀՍՀՍՀ    

ԱԱԱԱ. . . . ԳՐԻԳՈԳՐԻԳՈԳՐԻԳՈԳՐԻԳՈՐՐՐՐՅԱՆՅԱՆՅԱՆՅԱՆ    

ՎՎՎՎ. . . . ԳԱԲՐԻԵԼՅԱՆԳԱԲՐԻԵԼՅԱՆԳԱԲՐԻԵԼՅԱՆԳԱԲՐԻԵԼՅԱՆ    

ՏՏՏՏ. . . . ԴԱՎԹՅԱՆԴԱՎԹՅԱՆԴԱՎԹՅԱՆԴԱՎԹՅԱՆ    

Քննարկվեց, սակայն 

քվեարկությունը 

հետաձգվեց 15 օրով 

(ՀՅԴ-ն օրենքի 

նախագիծը համարել էր 

արտահերթ) 

11.11.11.11.    «Հայաստանի Հանրապետության տոների և հիշատակի 

օրերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության 

օրենքում լրացում կատարելու մասին» 

ԱԺԱԺԱԺԱԺ    պատգամավորներպատգամավորներպատգամավորներպատգամավորներ    
 Հովիկ Աբրահամյան, Գալուստ 

Սահակյան, Արման 

Քննարկվեց և ընդունվեց 

II  ընթերցմամբ և 

ամբողջությամբ` 76 կողմ, 
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((((երկրորդ ըերկրորդ ըերկրորդ ըերկրորդ ընթերցումնթերցումնթերցումնթերցում)))) Սահակյան, Հերմինե 

Նաղդալյան, Արաիկ 

Հովհաննիսյան, Մարտին 

Սարգսյան, Վազգեն 

Կարախանյան 

ՊՊՊՊ----1052105210521052----14.12.201014.12.201014.12.201014.12.2010----ՏՏ ՏՏ ՏՏ ՏՏ     

0  դեմ, 1 ձեռնպահ 

ձայներով    

12.12.12.12.    «Հանրակրթության մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքում լրացումներ և 

փոփոխություն կատարելու մասին 

((((երկրորդ ընթերցումերկրորդ ընթերցումերկրորդ ընթերցումերկրորդ ընթերցում)))) 

ԱԺԱԺԱԺԱԺ    պատգամավորներպատգամավորներպատգամավորներպատգամավորներ    
 Հովիկ Աբրահամյան, Կարեն 

Ավագյան 

ՊՊՊՊ----896896896896----12.05.2010,19.07.201012.05.2010,19.07.201012.05.2010,19.07.201012.05.2010,19.07.2010----ԳԿԳԿԳԿԳԿ    

Քննարկվեց և ընդունվեց 

II  ընթերցմամբ և 

ամբողջությամբ` 76 կողմ, 

0  դեմ, 2 ձեռնպահ 

ձայներով    

13131313....    «Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի 

ներքին ծառայության կանոնագիրքը հաստատելու 

մասին»  Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 

փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» 

((((երկրորդ ընթերցումերկրորդ ընթերցումերկրորդ ընթերցումերկրորդ ընթերցում)))) 

ՀՀ կառավարությունՀՀ կառավարությունՀՀ կառավարությունՀՀ կառավարություն    

ԿԿԿԿ----1060106010601060----21.12.201021.12.201021.12.201021.12.2010----ՊԱՊԱՊԱՊԱ    

ԱԱԱԱ. . . . ՆԱԶԱՐՅԱՆՆԱԶԱՐՅԱՆՆԱԶԱՐՅԱՆՆԱԶԱՐՅԱՆ    

Քննարկվեց և ընդունվեց 

II  ընթերցմամբ և 

ամբողջությամբ` 79 կողմ, 

0  դեմ, 0 ձեռնպահ 

ձայներով 

14141414....    «Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի 

կայազորային ու պահակային ծառայությունների 

կանոնագիրքը հաստատելու մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և 

լրացումներ կատարելու մասին» 

((((երկրորդ ընթերցումերկրորդ ընթերցումերկրորդ ընթերցումերկրորդ ընթերցում)))) 

ՀՀ կառավարությունՀՀ կառավարությունՀՀ կառավարությունՀՀ կառավարություն    

ԿԿԿԿ----1071107110711071----14.01.201114.01.201114.01.201114.01.2011----ՊԱՊԱՊԱՊԱ    

ԱԱԱԱ. . . . ՆԱԶԱՐՅԱՆՆԱԶԱՐՅԱՆՆԱԶԱՐՅԱՆՆԱԶԱՐՅԱՆ    

Քննարկվեց և ընդունվեց 

II  ընթերցմամբ և 

ամբողջությամբ` 77 կողմ, 

0  դեմ, 1 ձեռնպահ 

ձայներով 

15.15.15.15.    
«Էներգետիկայի մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքում փոփոխություն 

կատարելու մասին»   

((((երկրորդ ընթերցումերկրորդ ընթերցումերկրորդ ընթերցումերկրորդ ընթերցում)))) 

ՀՀ կառավարությունՀՀ կառավարությունՀՀ կառավարությունՀՀ կառավարություն    

ԿԿԿԿ----849849849849----16.03.201016.03.201016.03.201016.03.2010----ՏՀ ՏՀ ՏՀ ՏՀ     

ԱԱԱԱ. . . . ՄՈՎՍԻՍՄՈՎՍԻՍՄՈՎՍԻՍՄՈՎՍԻՍՅԱՆՅԱՆՅԱՆՅԱՆ    

Քննարկվեց և ընդունվեց 

II  ընթերցմամբ և 

ամբողջությամբ` 80 կողմ, 

0  դեմ, 0 ձեռնպահ 

ձայներով 
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16.16.16.16.    «Էներգախնայողության և վերականգնվող 

էներգետիկայի մասին» Հայաստանի Հանրապետության 

օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու 

մասին» 

((((երկրորդ ընթերցումերկրորդ ընթերցումերկրորդ ընթերցումերկրորդ ընթերցում)))) 

ՀՀ կառավարությունՀՀ կառավարությունՀՀ կառավարությունՀՀ կառավարություն    

ԿԿԿԿ----914914914914----01.06.201001.06.201001.06.201001.06.2010----ՏՀՏՀՏՀՏՀ    

ԱԱԱԱ. . . . ՄՈՎՍԻՍՅԱՆՄՈՎՍԻՍՅԱՆՄՈՎՍԻՍՅԱՆՄՈՎՍԻՍՅԱՆ    

Քննարկվեց և ընդունվեց 

II  ընթերցմամբ և 

ամբողջությամբ` 81 կողմ, 

0  դեմ, 0 ձեռնպահ 

ձայներով 

17.17.17.17.    

ա. «Հանրային ծառայության մասին» 

բ. «Հայաստանի Հանրապետության քրեական 

օրենսգրքում փոփոխություն կատարելու մասին» 

գ. «Քաղաքացիական ծառայության մասին» 

Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 

փոփոխություններ կատարելու մասին» 

((((երկրորդ ընթերցումերկրորդ ընթերցումերկրորդ ընթերցումերկրորդ ընթերցում)))) 

ՀՀՀՀՀՀՀՀ    կառավարությունկառավարությունկառավարությունկառավարություն    
ԿԿԿԿ----634634634634, 634, 634, 634, 6341,1,1,1,2222----

29.05.2009,07.06.201029.05.2009,07.06.201029.05.2009,07.06.201029.05.2009,07.06.2010----ՊԻՊԻՊԻՊԻ 

ՀՀՀՀ. . . . ԹՈՎՄԱՍԹՈՎՄԱՍԹՈՎՄԱՍԹՈՎՄԱՍՅԱՆՅԱՆՅԱՆՅԱՆ    

Նախ քննարկվեցին և I 

ընթերցմամբ 

ընդունվեցին «Հանրային 

ծառայության մասին» ՀՀ 

օրենքի նախագծին 

ավելացած հոդվածները` 

68 կողմ, 12  դեմ, 2 

ձեռնպահ ձայներով, 

ապա նախագծերի 

փաթեթը 

քննարկվեց և ընդունվեց 

II ընթերցմամբ` 66 կողմ, 

12  դեմ, 2 ձեռնպահ 

ձայներով 

18.18.18.18.    

«Ապրանքային նշանների մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և 

լրացումներ կատարելու մասին» 

ԱԺԱԺԱԺԱԺ    պատգամավորներպատգամավորներպատգամավորներպատգամավորներ    
 Գալուստ Սահակյան, 

Ալեքսան Պետրոսյան, Միշա 

Ստեփանյան, Վազգեն 

Կարախանյան, Էդուարդ 

Շարմազանով 

ՊՊՊՊ----1085108510851085----10.02.2011,08.04.201110.02.2011,08.04.201110.02.2011,08.04.201110.02.2011,08.04.2011----ՏՀՏՀՏՀՏՀ    

    

Քննարկվեց և ընդունվեց 

I ընթերցմամբ ` 80 կողմ, 

0  դեմ, 1 ձեռնպահ 

ձայներով 
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19191919....    «Հյուպատոսական ծառայության մաuին» Հայաuտանի 

Հանրապետության օրենքում  փոփոխություն և լրացում 

կատարելու մասին» 

((((երկրորդ ընթերցումերկրորդ ընթերցումերկրորդ ընթերցումերկրորդ ընթերցում)))) 

ՀՀ կառավարությոՀՀ կառավարությոՀՀ կառավարությոՀՀ կառավարությունւնւնւն    

ԿԿԿԿ----1065106510651065----11.01.201111.01.201111.01.201111.01.2011----ԱՀԱՀԱՀԱՀ    

ՇՇՇՇ. . . . ՔՈՉԱՐՅԱՆՔՈՉԱՐՅԱՆՔՈՉԱՐՅԱՆՔՈՉԱՐՅԱՆ    

Քննարկվեց, սակայն 

քվեարկություն 

չկազմակերպվեց 

20.20.20.20.    աաաա. . . . «Հայաստանի Հանրապետության քրեական 

օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացումներ 

կատարելու մասին» 

բբբբ. . . . «Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ 

Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքում 

փոփոխություն կատարելու մասին» 

գգգգ. . . . ««««Հայաստանի Հանրապետության քրեական 

դատավարության օրենսգրքում փոփոխություն 

կատարելու մասին» 

ՀՀ կառավարությունՀՀ կառավարությունՀՀ կառավարությունՀՀ կառավարություն    

ԿԿԿԿ----959959959959, 959, 959, 959, 9591,21,21,21,2----

02.08.202.08.202.08.202.08.2010,11.02.2011010,11.02.2011010,11.02.2011010,11.02.2011----ՊԻ ՊԻ ՊԻ ՊԻ     

ՄՄՄՄ. . . . ՍԱՐԳՍՍԱՐԳՍՍԱՐԳՍՍԱՐԳՍՅԱՆՅԱՆՅԱՆՅԱՆ    

Քննարկվեց, սակայն 

քվեարկություն 

չկազմակերպվեց 

21.21.21.21.    «Պետական տուրքի մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին» 

((((երկրորդ ընթերցումերկրորդ ընթերցումերկրորդ ընթերցումերկրորդ ընթերցում)))) 

ՀՀ կառավարությունՀՀ կառավարությունՀՀ կառավարությունՀՀ կառավարություն    

ԿԿԿԿ----1012101210121012----28.10.201028.10.201028.10.201028.10.2010----ՊԻՊԻՊԻՊԻ    

ԱԱԱԱ. . . . ՕՍԻԿՕՍԻԿՕՍԻԿՕՍԻԿՅԱՆՅԱՆՅԱՆՅԱՆ    

Քննարկվեց, սակայն 

քվեարկություն 

չկազմակերպվեց 

22.22.22.22.    
«Հայաստանի Հանրապետության կրթության զարգացման 

2011-2015 թվականների պետական ծրագիրը 

հաստատելու մասին» 

ՀՀ կառավարությունՀՀ կառավարությունՀՀ կառավարությունՀՀ կառավարություն    

ԿԿԿԿ----1003100310031003----

19.10.2010,07.02.201119.10.2010,07.02.201119.10.2010,07.02.201119.10.2010,07.02.2011----ԳԿ ԳԿ ԳԿ ԳԿ     

ԱԱԱԱ. . . . ԱՇՈՏԱՇՈՏԱՇՈՏԱՇՈՏՅԱՆՅԱՆՅԱՆՅԱՆ    

Քննարկվեց, սակայն 

քվեարկություն 

չկազմակերպվեց 

23.23.23.23.    աաաա.... «Եկամտահարկի մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու 

մասին» 

բբբբ....  «Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական 

օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին» 

ՀՀ կառավարությունՀՀ կառավարությունՀՀ կառավարությունՀՀ կառավարություն    

ԿԿԿԿ----1064106410641064, 1064, 1064, 1064, 10641111----11.01.201111.01.201111.01.201111.01.2011----ՏՀՏՀՏՀՏՀ        

ՆՆՆՆ. . . . ԵՐԻՑԵՐԻՑԵՐԻՑԵՐԻՑՅԱՆՅԱՆՅԱՆՅԱՆ    

Քննարկվեց, սակայն 

քվեարկություն 

չկազմակերպվեց 
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24.24.24.24.    աաաա.... «Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի 

աշխատակազմում պետական ծառայության մասին» 

Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում և 

փոփոխություններ կատարելու մասին», 

բբբբ.... «Ֆիզիկական անձանց գույքի և եկամուտների 

հայտարարագրման մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու 

մասին» 

ԱԺԱԺԱԺԱԺ    պատգամավորներպատգամավորներպատգամավորներպատգամավորներ    
Հովիկ Աբրահամյան, Գագիկ 

Մելիքյան, Հերմինե Նաղդալյան 

ՊՊՊՊ----1068106810681068, , , , 10681068106810681111----13.01.2011,13.01.2011,13.01.2011,13.01.2011,    

18.03.201118.03.201118.03.201118.03.2011----ՊԻՊԻՊԻՊԻ    

Քննարկվեց, սակայն 

քվեարկություն 

չկազմակերպվեց 

25.25.25.25.    
«Համահայկական բանկի մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքում փոփոխություն և 

լրացումներ կատարելու մասին 

ՀՀ կառավարությունՀՀ կառավարությունՀՀ կառավարությունՀՀ կառավարություն    

ԿԿԿԿ----1072107210721072----

18.01.2011,09.03.201118.01.2011,09.03.201118.01.2011,09.03.201118.01.2011,09.03.2011----ՖՎՖՎՖՎՖՎ    

ՆՆՆՆ. . . . ԵՐԻՑԵՐԻՑԵՐԻՑԵՐԻՑՅԱՆՅԱՆՅԱՆՅԱՆ    

Քննարկվեց, սակայն 

քվեարկություն 

չկազմակերպվեց 

26.26.26.26.    Պետական գույքի մասնավորեցման 2006-2007 

թվականների ծրագրի կատարման 2009 թվականի 

տարեկան հաշվետվությունը հաստատելու մասին 

ՀՀ կառավարությունՀՀ կառավարությունՀՀ կառավարությունՀՀ կառավարություն    

ԿԿԿԿ----892892892892----30.04.201030.04.201030.04.201030.04.2010----ՏՀՏՀՏՀՏՀ    

ԿԿԿԿ. . . . ԿԻՐԱԿՈՍԿԻՐԱԿՈՍԿԻՐԱԿՈՍԿԻՐԱԿՈՍՅԱՆՅԱՆՅԱՆՅԱՆ    

Քննարկվեց, սակայն 

քվեարկություն 

չկազմակերպվեց 
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27. աաաա. . . . «Վճարահաշվարկային համակարգերի և 

վճարահաշվարկային կազմակերպությունների 

մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 

լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին», 

բբբբ. . . . «Վարկային կազմակերպությունների մասին» 

Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 

փոփոխություն կատարելու մասին», 

գգգգ. . . . «Վարկային տեղեկատվության շրջանառության և 

վարկային բյուրոների գործունեության մասին» 

Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 

փոփոխություն կատարելու մասին», 

դդդդ. . . . «Արժեթղթերի շուկայի մասին» Հայաստանի Հանրա-

պետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու 

մասին» 

((((քվեարկությունքվեարկությունքվեարկությունքվեարկություն))))    

ՀՀ կառավարությունՀՀ կառավարությունՀՀ կառավարությունՀՀ կառավարություն    

Կ-646, 6461-3-19.06.2009-ՖՎ 

ՆՆՆՆ. . . . ԵՐԻՑՅԱՆԵՐԻՑՅԱՆԵՐԻՑՅԱՆԵՐԻՑՅԱՆ    

Քննարկվեց, սակայն 

քվեարկություն 

չկազմակերպվեց 

28. աաաա. . . . «Քաղաքաշինության մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և 

լրացումներ կատարելու մասին»,  

բբբբ. . . . «Տեղական ինքնակառավարման մասին» 

Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 

փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին»,  

գգգգ. . . . «Հայաստանի Հանրապետության հողային 

օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացումներ 

կատարելու մասին»,  

դդդդ. . . . «Երևան քաղաքում տեղական ինքնակառավարման 

մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 

փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին», 

ՀՀ կառավարությունՀՀ կառավարությունՀՀ կառավարությունՀՀ կառավարություն    

Կ-1076, 10761-4-19.01.2011-

ՏՏ  

ՎՎՎՎ. . . . ՎԱՐԴԱՆՎԱՐԴԱՆՎԱՐԴԱՆՎԱՐԴԱՆՅԱՆՅԱՆՅԱՆՅԱՆ 

Քննարկվեց, սակայն 

քվեարկություն 

չկազմակերպվեց 
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եեեե. . . . «Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ 

Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքում լրացում 

և փոփոխություն կատարելու մասին» 

((((քվեարկությունքվեարկությունքվեարկությունքվեարկություն))))    

29. 
ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ  ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԵՐԻ   ՎԱՎԵՐԱՑՈՒՄՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ  ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԵՐԻ   ՎԱՎԵՐԱՑՈՒՄՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ  ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԵՐԻ   ՎԱՎԵՐԱՑՈՒՄՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ  ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԵՐԻ   ՎԱՎԵՐԱՑՈՒՄ    

    

ՀՀ  ՆԱԽԱԳԱՀՀՀ  ՆԱԽԱԳԱՀՀՀ  ՆԱԽԱԳԱՀՀՀ  ՆԱԽԱԳԱՀ    

    
 

29.1 2010 թվականի օգոստոսի 20-ին Երևանում 

ստորագրված «Հայաստանի Հանրապետության և 

Ռուսաստանի Դաշնության միջև 1995 թվականի 

մարտի 16-ի «Հայաստանի Հանրապետության և 

Ռուսաստանի Դաշնության միջև Հայաստանի 

Հանրապետության տարածքում ռուսաստանյան 

ռազմակայանի մասին» պայմանագրում 

փոփոխություններ կատարելու մասին» թիվ 5 

արձանագրություն  

Ն-1098-17.03.2011-ԱՀ  

ԱԱԱԱ. . . . ՆԱԶԱՐՆԱԶԱՐՆԱԶԱՐՆԱԶԱՐՅԱՆՅԱՆՅԱՆՅԱՆ 

    ԱԺ-ը վավերացրեց 

համաձայնագիրը` 80 

կողմ, 1  դեմ, 1 ձեռնպահ 

ձայներով 

 

29.2 2005 թվականի դեկտեմբերի 8-ին ստորագրված «1949 

թվականի օգոստոսի 12-ի Ժնևի կոնվենցիաների 

լրացուցիչ տարբերակիչ խորհրդանշանի ընդունման 

մասին» լրացուցիչ արձանագրությունը 

(Արձանագրություն III)  

Ն-1102-17.03.2011-ԱՀ 

ԱԱԱԱ. . . . ԿԻՐԱԿՈՍԿԻՐԱԿՈՍԿԻՐԱԿՈՍԿԻՐԱԿՈՍՅԱՆՅԱՆՅԱՆՅԱՆ 

ԱԺ-ը վավերացրեց 

համաձայնագիրը` 84 

կողմ, 0  դեմ, 0 ձեռնպահ 

ձայներով 

 

29.3 2010 թվականի հոկտեմբերի 11-ին Երևանում 

ստորագրված «Հայաստանի Հանրապետության և 

Սլովենիայի Հանրապետության միջև եկամուտների և 

գույքի կրկնակի հարկումը բացառելու և հարկումից 

խուսափելը կանխելու մասին» կոնվենցիան (կից 

արձանագրությամբ) 

Ն-1101-17.03.2011-ԱՀ 

ՍՍՍՍ. . . . ԿԿԿԿԱՐԱԱՐԱԱՐԱԱՐԱՅԱՆՅԱՆՅԱՆՅԱՆ 

ԱԺ-ը վավերացրեց 

համաձայնագիրը` 83 

կողմ, 0  դեմ, 0 ձեռնպահ 

ձայներով 
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29.4 2010 թվականի օգոստոսի 20-ին Երևանում 

ստորագրված «Հայաստանի Հանրապետության 

կառավարության և Ռուսաստանի Դաշնության 

կառավարության միջև առևտրային 

ներկայացուցչություններ փոխադարձաբար 

հիմնադրելու մասին» համաձայնագիր 

 

Ն-1099-17.03.2011-ԱՀ 

ԳԳԳԳ. . . . ՄԵԼՔՈՆՄԵԼՔՈՆՄԵԼՔՈՆՄԵԼՔՈՆՅԱՆՅԱՆՅԱՆՅԱՆ ԱԺ-ը վավերացրեց 

համաձայնագիրը` 82 

կողմ, 0  դեմ, 0 ձեռնպահ 

ձայներով 

 

29.5 2010 թվականի օգոստոսի 20-ին Երևանում 

ստորագրված «Հայաստանի Հանրապետության 

կառավարության և Ռուսաստանի Դաշնության 

կառավարության միջև հետընդունման (ռեադմիսիայի) 

մասին» համաձայնագիրը (կից կիրարկման 

արձանագրությամբ) 

Ն-1100-17.03.2011-ԱՀ 

ԳԳԳԳ. . . . ԵԵԵԵԳԱԳԱԳԱԳԱՆՆՆՆՅԱՆՅԱՆՅԱՆՅԱՆ 

ԱԺ-ը վավերացրեց 

համաձայնագիրը` 81 

կողմ, 0  դեմ, 0 ձեռնպահ 

ձայներով 

 

    

    

    

            ապրիլիապրիլիապրիլիապրիլի    11111111----11114444    նինինինիստերի ընթացքումստերի ընթացքումստերի ընթացքումստերի ընթացքում`  `  `  `          

    

- հայտարարությամբ հանդես եկան 19 պատգամավորներ 

- 6 պատգամավորներ հարցերով դիմեցին ՀՀ կառավարությանը   

- ՀՀ ԱԺ-ն լսեց և ի գիտություն ընդունեց Հեռուստատեսության և ռադիոյի ազգային հանձնաժողովի 2009թ. 

գործունեության մասին հաղորդումը: 


