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ՏԵՂԵԿԱՆՔՏԵՂԵԿԱՆՔՏԵՂԵԿԱՆՔՏԵՂԵԿԱՆՔ    

   

Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի 2011 թվականի  

մայիսի 10-12 նիստերի մասին 

 

N 

ը/կ 

ՀարցիՀարցիՀարցիՀարցի    անվանումըանվանումըանվանումըանվանումը    ՀեղինակըՀեղինակըՀեղինակըՀեղինակը    ԾանոթությունԾանոթությունԾանոթությունԾանոթություն    

1111    2222    3333    4444    

1111....    «Պետական տուրքի մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին» 

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

((((քքքքվեվեվեվեարկությունարկությունարկությունարկություն)))) 

ՀՀ կառավարությունՀՀ կառավարությունՀՀ կառավարությունՀՀ կառավարություն    

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

ԱԱԱԱ. . . . ՕՍԻԿՕՍԻԿՕՍԻԿՕՍԻԿՅԱՆՅԱՆՅԱՆՅԱՆ    

Քվեարկվեց և ընդունվեց 

II ընթերցմամբ և 

ամբողջությամբ` 82 կողմ, 

0  դեմ, 11 ձեռնպահ 

ձայներով 

2222....    «Հյուպատոսական ծառայության մաuին» Հայաuտանի 

Հանրապետության օրենքում  փոփոխություն և լրացում 

կատարելու մասին» 

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

((((քվեքվեքվեքվեարկությունարկությունարկությունարկություն)))) 

ՀՀ կառավարությունՀՀ կառավարությունՀՀ կառավարությունՀՀ կառավարություն    

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

ՇՇՇՇ. . . . ՔՈՉԱՐՅԱՆՔՈՉԱՐՅԱՆՔՈՉԱՐՅԱՆՔՈՉԱՐՅԱՆ    

Քվեարկվեց և ընդունվեց 

II ընթերցմամբ և 

ամբողջությամբ` 93 կողմ, 

0  դեմ, 1 ձեռնպահ 

ձայներով 

3333....    Պետական գույքի մասնավորեցման 2006-2007 

թվականների ծրագրի կատարման 2009 թվականի 

տարեկան հաշվետվությունը հաստատելու մասին 

((((քվեքվեքվեքվեարկությունարկությունարկությունարկություն)))) 

ՀՀ կառավարությունՀՀ կառավարությունՀՀ կառավարությունՀՀ կառավարություն    

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

ԿԿԿԿ. . . . ԿԻՐԱԿՈՍԿԻՐԱԿՈՍԿԻՐԱԿՈՍԿԻՐԱԿՈՍՅԱՆՅԱՆՅԱՆՅԱՆ    

Քվեարկվեց և ընդունվեց 

ամբողջությամբ` 82 կողմ, 

3  դեմ, 9 ձեռնպահ 

ձայներով 

4444....    աաաա. . . . «Հայաստանի Հանրապետության քրեական 

օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացումներ 

կատարելու մասին» 

բբբբ. . . . «Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ 

ՀՀ կառավարությունՀՀ կառավարությունՀՀ կառավարությունՀՀ կառավարություն    

ԿԿԿԿ----959, 959959, 959959, 959959, 9591,21,21,21,2----

02.08.2010,11.02.201102.08.2010,11.02.201102.08.2010,11.02.201102.08.2010,11.02.2011----ՊԻ ՊԻ ՊԻ ՊԻ     

ՄՄՄՄ. . . . ՍԱՐԳՍՍԱՐԳՍՍԱՐԳՍՍԱՐԳՍՅԱՆՅԱՆՅԱՆՅԱՆ    

Քվեարկվեց և ընդունվեց 

I ընթերցմամբ` 94 կողմ, 0  

դեմ, 1 ձեռնպահ 

ձայներով 
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Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքում 

փոփոխություն կատարելու մասին» 

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

դատավարության օրենսգրքում փոփոխություն 

կատարելու մասին» 

((((քվեքվեքվեքվեարկությունարկությունարկությունարկություն)))) 

5555....    «Հայաստանի Հանրապետության կրթության զարգացման 

2011-2015 թվականների պետական ծրագիրը 

հաստատելու մասին» 

((((քվեքվեքվեքվեարկությունարկությունարկությունարկություն)))) 

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----ԳԿԳԿԳԿԳԿ        

ԱԱԱԱ. . . . ԱՇՈՏԱՇՈՏԱՇՈՏԱՇՈՏՅԱՆՅԱՆՅԱՆՅԱՆ    

Քվեարկվեց և ընդունվեց 

I ընթերցմամբ` 94 կողմ, 1  

դեմ, 1 ձեռնպահ 

ձայներով 

6666....    աաաա.... «Եկամտահարկի մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու 

մասին» 

բբբբ....  «Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական 

օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին» 

((((քվեքվեքվեքվեարկությունարկությունարկությունարկություն)))) 

ՀՀ կառավարությունՀՀ կառավարությունՀՀ կառավարությունՀՀ կառավարություն    

ԿԿԿԿ----1064, 10641064, 10641064, 10641064, 10641111----11.01.201111.01.201111.01.201111.01.2011----ՏՀՏՀՏՀՏՀ        

ՆՆՆՆ. . . . ԵՐԻՑԵՐԻՑԵՐԻՑԵՐԻՑՅԱՆՅԱՆՅԱՆՅԱՆ    

Քվեարկվեց և ընդունվեց 

I ընթերցմամբ` 82 կողմ, 0  

դեմ, 13 ձեռնպահ 

ձայներով 

7777....    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» 

((((քվեքվեքվեքվեարկությունարկությունարկությունարկություն)))) 

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    

Քվեարկվեց և ընդունվեց 

I ընթերցմամբ` 97 կողմ, 0  

դեմ, 0 ձեռնպահ 

ձայներով 

8888....    «Համահայկական բանկի մասին» Հայաստանի ՀՀ կառավարությունՀՀ կառավարությունՀՀ կառավարությունՀՀ կառավարություն    Քվեարկվեց և ընդունվեց 
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Հանրապետության օրենքում փոփոխություն և 

լրացումներ կատարելու մասին 

((((քվեքվեքվեքվեարկությունարկությունարկությունարկություն)))) 

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    

I ընթերցմամբ` 81 կողմ, 0  

դեմ, 13 ձեռնպահ 

ձայներով 

9.9.9.9.    

«Հայաստանի Հանրապետության տոների և հիշատակի 

օրերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 

լրացում կատարելու մասին 

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

ԱԺԱԺԱԺԱԺ    պատգամավորներպատգամավորներպատգամավորներպատգամավորներ    
Հովիկ Աբրահամյան, Գալուստ 

Սահակյան, Անահիտ Բախշյան, 

Արծվիկ Մինասյան, Ստյոպա 

Սաֆարյան, Լյովա Խաչատրյան, 

Արման Սահակյան, Նաիրա 

Զոհրաբյան, Արտյուշ Շահբազյան 

ՊՊՊՊ----884884884884----26.04.201026.04.201026.04.201026.04.2010----ՊԻՊԻՊԻՊԻ    

Քննարկվեց և ընդունվեց 

II ընթերցմամբ և 

ամբողջությամբ` 82 կողմ, 

0  դեմ, 0 ձեռնպահ 

ձայներով 

 

11110000....    
«Հաստատագրված վճարների մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և 

լրացում կատարելու մասին»   

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

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

ՍՍՍՍ. . . . ԿԱՐԱՅԱՆԿԱՐԱՅԱՆԿԱՐԱՅԱՆԿԱՐԱՅԱՆ    

Քննարկվեց և ընդունվեց 

II ընթերցմամբ և 

ամբողջությամբ` 71 կողմ, 

1 դեմ, 13 ձեռնպահ 

ձայներով 

11.11.11.11.    
«Բաժնետիրական ընկերությունների մասին» 

Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 

փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» 

ՀՀՀՀՀՀՀՀ    կառավարությունկառավարությունկառավարությունկառավարություն    
ԿԿԿԿ----1127112711271127----14141414....04.201104.201104.201104.2011----ՏՀՏՀՏՀՏՀ    

ՏՏՏՏ. . . . ԴԱՎԹԴԱՎԹԴԱՎԹԴԱՎԹՅԱՆՅԱՆՅԱՆՅԱՆ    

Քննարկվեց և ընդունվեց 

I ընթերցմամբ` 81 կողմ, 0  

դեմ, 1 ձեռնպահ 

ձայներով 

12121212....    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 

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

ՏՏՏՏ. . . . ԴԱՎԹՅԱՆԴԱՎԹՅԱՆԴԱՎԹՅԱՆԴԱՎԹՅԱՆ    

Նախ քննարկվեցին և I 

ընթերցմամբ 

ընդունվեցին փաթեթին 

ավելացած «Պետական 

տուրքի մասին» ՀՀ 

օրենքում փոփոխություն 

կատարելու մասին» և 

«Երևանի «Զվարթնոց» 
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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» 

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

օդանավակայանի և 

«Երևան» ազատ 

տնեսական գոտու 

տարածքներում 

լիցենզավորման ենթակա 

գործունեության 

տեսակներով զբաղվելու 

մասին» ՀՀ օրենքում 

փոփոխություններ 

կատարելու մասին» 

նախագծերը ` 74 կողմ, 4  

դեմ, 7 ձեռնպահ 

ձայներով, ապա փաթեթն 

ամբողջությամբ 

քննարկվեց և ընդունվեց 

II ընթերցմամբ` 66 կողմ, 

2  դեմ, 8 ձեռնպահ 

ձայներով 

13.13.13.13.    աաաա. . . . «Էլեկտրոնային հաղորդակցության մաuին» 

Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում 

կատարելու մասին»  

բբբբ.... «Վարկային տեղեկատվության շրջանառության և 

վարկային բյուրոների գործունեության մասին» 

Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 

փոփոխություն և լրացումներ կատարելու մասին» 

ՀՀՀՀՀՀՀՀ    կառավարությունկառավարությունկառավարությունկառավարություն    
ԿԿԿԿ----1154115411541154----02.05.201102.05.201102.05.201102.05.2011----ՖՎՖՎՖՎՖՎ    

ՆՆՆՆ. . . . ԵՐԻՑԵՐԻՑԵՐԻՑԵՐԻՑՅԱՆՅԱՆՅԱՆՅԱՆ    
Քննարկվեց և ընդունվեց 

I ընթերցմամբ` 82 կողմ, 0  

դեմ, 0 ձեռնպահ 

ձայներով 
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14.14.14.14.    

«Հանրակրթության մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության  օրենքում լրացում կատարելու 

մասին»    

ՀՀՀՀՀՀՀՀ    կառավարությունկառավարությունկառավարությունկառավարություն    
ԿԿԿԿ----1160116011601160----04.05.201104.05.201104.05.201104.05.2011----ԳԿԳԿԳԿԳԿ    

ԱԱԱԱ. . . . ԱՇՈՏԱՇՈՏԱՇՈՏԱՇՈՏՅԱՆՅԱՆՅԱՆՅԱՆ    

Նախ քննարկվեց և 

ընդունվեց I 

ընթերցմամբ` 72 կողմ, 13  

դեմ, 0 ձեռնպահ 

ձայներով, ապա 

քննարկվեց և ընդունվեց 

II ընթերցմամբ և 

ամբողջությամբ` 74  

կողմ, 2  դեմ, 11 ձեռնպահ 

ձայներով 

 

15.15.15.15.    աաաա.... «Կրթության մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ 

կատարելու մասին 

բբբբ.... «Բարձրագույն և հետբուհական մասնագիտական 

կրթության մասին» Հայաստանի Հանրապետության 

օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին 

գգգգ.... «Նախնական մասնագիտական 

(արհեստագործական) և միջին մասնագիտական 

կրթության մասին» Հայաստանի Հանրապետության 

օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին 

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

ՀՀՀՀՀՀՀՀ    կառավարությունկառավարությունկառավարությունկառավարություն    
ԿԿԿԿ----415, 415415, 415415, 415415, 4151,21,21,21,2----25.12.200825.12.200825.12.200825.12.2008----ԳԿԳԿԳԿԳԿ    

ԱԱԱԱ. . . . ԱՇՈՏԱՇՈՏԱՇՈՏԱՇՈՏՅԱՆՅԱՆՅԱՆՅԱՆ    
Քննարկվեց և ընդունվեց 

II ընթերցմամբ և 

ամբողջությամբ` 79  

կողմ, 7  դեմ, 1 ձեռնպահ 

ձայներով 
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16.16.16.16.    «Կազմակերպությունների և անհատ ձեռնարկատերերի 

կողմից ներմուծվող` մաքսատուրքի 0 տոկոս 

դրույքաչափ ունեցող և ակցիզային հարկով հարկման 

ոչ ենթակա այն ապրանքների ցանկը հաստատելու 

մասին, որոնցից ավելացված արժեքի հարկը մաքսային 

մարմինների կողմից չի հաշվարկվում և գանձվում» 

Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում 

կատարելու մասին» 

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

ՀՀՀՀՀՀՀՀ    կառավարությունկառավարությունկառավարությունկառավարություն    
ԿԿԿԿ----780780780780----27.11.200927.11.200927.11.200927.11.2009----ՏՀՏՀՏՀՏՀ    

ԱԱԱԱ. . . . ԱԱԱԱԼԱՎԵՐԴԼԱՎԵՐԴԼԱՎԵՐԴԼԱՎԵՐԴՅԱՆՅԱՆՅԱՆՅԱՆ    Քննարկվեց և ընդունվեց 

II ընթերցմամբ և 

ամբողջությամբ` 69  

կողմ, 0  դեմ, 14 ձեռնպահ 

ձայներով 

 

17.17.17.17.    աաաա.... «Հարկերի մասին» Հայաuտանի Հանրապետության 

օրենքում լրացում և փոփոխություններ կատարելու 

մասին» 

բբբբ.... «Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ 

Հայաuտանի Հանրապետության օրենսգրքում լրացում 

և փոփոխություններ կատարելու մասին»  

գգգգ....  «Պարտադիր սոցիալական ապահովության 

վճարների մասին» Հայաuտանի Հանրապետության 

օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին» 

((((երերերերկրորդ ընթերցումկրորդ ընթերցումկրորդ ընթերցումկրորդ ընթերցում))))    

ՀՀՀՀՀՀՀՀ    կառավարությունկառավարությունկառավարությունկառավարություն    
ԿԿԿԿ----1023, 10231023, 10231023, 10231023, 10231, 21, 21, 21, 2----16.11.201016.11.201016.11.201016.11.2010----ՏՀՏՀՏՀՏՀ    

ԱԱԱԱ. . . . ԱԼԱՎԵՐԴԱԼԱՎԵՐԴԱԼԱՎԵՐԴԱԼԱՎԵՐԴՅԱՆՅԱՆՅԱՆՅԱՆ    Քննարկվեց և ընդունվեց 

II ընթերցմամբ և 

ամբողջությամբ` 71  

կողմ, 0  դեմ, 12 ձեռնպահ 

ձայներով 

 

18.18.18.18.    

«Ավտոմոբիլային տրանսպորտով վտանգավոր բեռներ 

և չվնասազերծված տարաներ փոխադրելու մասին» 

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

ՀՀՀՀՀՀՀՀ    կառավարությունկառավարությունկառավարությունկառավարություն    
ԿԿԿԿ----1061106110611061----21.12.201021.12.201021.12.201021.12.2010----ՏՀՏՀՏՀՏՀ    

ՄՄՄՄ. . . . ՎԱՐԴԱՆՎԱՐԴԱՆՎԱՐԴԱՆՎԱՐԴԱՆՅՅՅՅԱՆԱՆԱՆԱՆ    

Քննարկվեց և ընդունվեց 

II ընթերցմամբ և 

ամբողջությամբ` 83  

կողմ, 0  դեմ, 1 ձեռնպահ 

ձայներով 
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19.19.19.19.    աաաա.... «Փոստային կապի մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և 

լրացումներ  կատարելու մասին» 

բբբբ.... «Լիցենզավորման մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքում փոփոխություն 

կատարելու մասին» 

գգգգ.... «Պետական տուրքի մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքում փոփոխություն 

կատարելու մասին» 

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

ՀՀՀՀՀՀՀՀ    կառավարությունկառավարությունկառավարությունկառավարություն    
ԿԿԿԿ----818, 818818, 818818, 818818, 8181111, 818, 818, 818, 8182222----08.02.201008.02.201008.02.201008.02.2010----ՏՀՏՀՏՀՏՀ    

ՄՄՄՄ. . . . ՎԱՐԴԱՆՎԱՐԴԱՆՎԱՐԴԱՆՎԱՐԴԱՆՅԱՆՅԱՆՅԱՆՅԱՆ    Քննարկվեց և ընդունվեց 

II ընթերցմամբ և 

ամբողջությամբ` 74  

կողմ, 0  դեմ, 11 ձեռնպահ 

ձայներով 

 

20.20.20.20.    

«Կենդանական աշխարհի մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքում լրացում և 

փոփոխություններ կատարելու մասին»   

ԱԺԱԺԱԺԱԺ    պատգամավորներպատգամավորներպատգամավորներպատգամավորներ    
 Վարդան Այվազյան, Մարտին 

Սարգսյան 

ՊՊՊՊ----1005100510051005----25.10.201025.10.201025.10.201025.10.2010----ԳԲԳԲԳԲԳԲ    

Քննարկվեց և ընդունվեց I 

ընթերցմամբ` 81  կողմ, 0  

դեմ, 1 ձեռնպահ 

ձայներով 

 

21212121....    աաաա. . . . «Գույքահարկի մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքում լրացում և 

փոփոխություններ կատարելու մասին»,  

բբբբ. . . . «Հողի հարկի մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքում լրացում և 

փոփոխություններ կատարելու մասին» 

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

ՀՀ կառավարությունՀՀ կառավարությունՀՀ կառավարությունՀՀ կառավարություն    
ԿԿԿԿ----1119, 11191119, 11191119, 11191119, 11191111----12.04.201112.04.201112.04.201112.04.2011----ՏՀՏՀՏՀՏՀ        

ՎՎՎՎ. . . . ԳԱԲՐԻԵԼԳԱԲՐԻԵԼԳԱԲՐԻԵԼԳԱԲՐԻԵԼՅԱՆՅԱՆՅԱՆՅԱՆ 

Քննարկվեց և ընդունվեց 

II ընթերցմամբ և 

ամբողջությամբ` 71  

կողմ, 0  դեմ, 13 ձեռնպահ 

ձայներով 
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22.22.22.22.    աաաա.... «Շահութահարկի մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու 

մասին»  

բբբբ.... «Ավելացված արժեքի հարկի մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և 

լրացում կատարելու մասին» 

ՀՀ կառավարությունՀՀ կառավարությունՀՀ կառավարությունՀՀ կառավարություն    
ԿԿԿԿ----1111111104040404, 11, 11, 11, 11040404041111----21212121.0.0.0.03333.2011.2011.2011.2011----ՏՀՏՀՏՀՏՀ        

ՎՎՎՎ. . . . ԳԱԲՐԻԵԼԳԱԲՐԻԵԼԳԱԲՐԻԵԼԳԱԲՐԻԵԼՅԱՆՅԱՆՅԱՆՅԱՆ 

Քննարկվեց և ընդունվեց I 

ընթերցմամբ` 70  կողմ, 1  

դեմ, 12 ձեռնպահ 

ձայներով 

 

23.23.23.23.    

    

աաաա.... «Կազմակերպությունների և անհատ ձեռնարկատե-

րերի կողմից հարկային և պարտադիր սոցիալական 

ապահովության վճարների գծով  արտոնություններ 

սահմանելու մասին»,  

բբբբ.... «2008 թվականի հունվարի 1-ի դրությամբ հարկային 

հաշվետվություններ չներկայացրած կազմակերպու-

թյունները լուծարելու և անհատ ձեռնարկատերերին 

պետական հաշվառումից հանելու մասին» 

 

ՀՀ կառավարությունՀՀ կառավարությունՀՀ կառավարությունՀՀ կառավարություն    
ԿԿԿԿ----1111111158585858, 11, 11, 11, 11585858581111----02020202.0.0.0.05555.2011.2011.2011.2011----ՏՀՏՀՏՀՏՀ        

ՎՎՎՎ. . . . ԳԱԲՐԳԱԲՐԳԱԲՐԳԱԲՐԻԵԼԻԵԼԻԵԼԻԵԼՅԱՆՅԱՆՅԱՆՅԱՆ    

Քննարկվեց և ընդունվեց I 

ընթերցմամբ` 84  կողմ, 1  

դեմ, 0 ձեռնպահ 

ձայներով 

 

24.24.24.24.    աաաա.... «Դատական ակտերի հարկադիր կատարման 

մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 

փոփոխություն կատարելու մասին»,  

բբբբ.... «Հրապարակային սակարկությունների մասին» 

Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 

փոփոխություններ կատարելու մասին» 

 

ՀՀ կառավարությունՀՀ կառավարությունՀՀ կառավարությունՀՀ կառավարություն    
ԿԿԿԿ----1150115011501150, , , , 11501150115011501111----02.05.201102.05.201102.05.201102.05.2011----ՊԻ ՊԻ ՊԻ ՊԻ     

ՀՀՀՀ. . . . ԹՈՎՄԱՍԹՈՎՄԱՍԹՈՎՄԱՍԹՈՎՄԱՍՅԱՆՅԱՆՅԱՆՅԱՆ    
Անհետ որԱնհետ որԱնհետ որԱնհետ որ. . . . N N N N 466466466466----ԱԱԱԱ    

Քննարկվեց և ընդունվեց I 

ընթերցմամբ` 72  կողմ, 0  

դեմ, 10 ձեռնպահ 

ձայներով 

 

25.25.25.25.    
«Քաղաքացիական կացության ակտերի մասին» 

Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 

փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» 

 

ՀՀ կառավարությունՀՀ կառավարությունՀՀ կառավարությունՀՀ կառավարություն    
ԿԿԿԿ----1151151151152222----02.05.201102.05.201102.05.201102.05.2011----ՊԻ ՊԻ ՊԻ ՊԻ     

ՀՀՀՀ. . . . ԹՈՎՄԱՍԹՈՎՄԱՍԹՈՎՄԱՍԹՈՎՄԱՍՅԱՆՅԱՆՅԱՆՅԱՆ    
Անհետ որԱնհետ որԱնհետ որԱնհետ որ. . . . N N N N 464464464464----ԱԱԱԱ    

Քննարկվեց և ընդունվեց I 

ընթերցմամբ` 87  կողմ, 0  

դեմ, 0 ձեռնպահ 

ձայներով 
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26.26.26.26.    աաաա.... «Հանրային ծառայության  մասին»,  

բբբբ.... «Քաղաքացիական ծառայության մասին» 

Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 

փոփոխություններ կատարելու մասին» 

գգգգ.... «Հայաստանի Հանրապետության քրեական 

օրենսգրքում փոփոխություն կատարելու մասին»  

ՀՀ կառավարությունՀՀ կառավարությունՀՀ կառավարությունՀՀ կառավարություն    
ԿԿԿԿ----1151151151155, 5, 5, 5, 11511511511555551,21,21,21,2----02.05.201102.05.201102.05.201102.05.2011----ՊԻ ՊԻ ՊԻ ՊԻ     

ՀՀՀՀ. . . . ԹՈՎՄԱՍԹՈՎՄԱՍԹՈՎՄԱՍԹՈՎՄԱՍՅԱՆՅԱՆՅԱՆՅԱՆ    
Անհետ որԱնհետ որԱնհետ որԱնհետ որ. . . . N 456N 456N 456N 456----ԱԱԱԱ    

Քննարկվեց և ընդունվեց I 

ընթերցմամբ` 59  կողմ, 12  

դեմ, 1 ձեռնպահ 

ձայներով 

 

27.27.27.27.    

«Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական 

դատավարության օրենսգրքում լրացում կատարելու 

մասին» 

ՀՀ կառավարությունՀՀ կառավարությունՀՀ կառավարությունՀՀ կառավարություն    
ԿԿԿԿ----1151151151151111----02.05.201102.05.201102.05.201102.05.2011----ՊԻ ՊԻ ՊԻ ՊԻ     

ՀՀՀՀ. . . . ԹՈՎՄԱՍԹՈՎՄԱՍԹՈՎՄԱՍԹՈՎՄԱՍՅԱՆՅԱՆՅԱՆՅԱՆ    
Անհետ որԱնհետ որԱնհետ որԱնհետ որ. . . . N N N N 463463463463----Ա   Ա   Ա   Ա       

Քննարկվեց և ընդունվեց I 

ընթերցմամբ` 67  կողմ, 1  

դեմ, 6 ձեռնպահ 

ձայներով 

 

28.28.28.28.    
«Նոտարիատի մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և 

լրացումներ կատարելու մասին» 

ՀՀ կառավարությունՀՀ կառավարությունՀՀ կառավարությունՀՀ կառավարություն    
ԿԿԿԿ----1151151151153333----02.05.201102.05.201102.05.201102.05.2011----ՄՄՄՄԻ Ի Ի Ի     

ՀՀՀՀ. . . . ԹՈՎՄԱՍԹՈՎՄԱՍԹՈՎՄԱՍԹՈՎՄԱՍՅԱՆՅԱՆՅԱՆՅԱՆ    
Անհետ որԱնհետ որԱնհետ որԱնհետ որ. . . . N N N N 462462462462----ԱԱԱԱ    

Քննարկվեց և ընդունվեց I 

ընթերցմամբ` 72  կողմ, 0  

դեմ, 13 ձեռնպահ 

ձայներով 

29.29.29.29.    
«Զինապարտության մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու 

մասին» 

ՀՀ կառավարությունՀՀ կառավարությունՀՀ կառավարությունՀՀ կառավարություն    
ԿԿԿԿ----1111111133335555----22222222.0.0.0.04444.2011.2011.2011.2011----ՊԱՊԱՊԱՊԱ        

ՀՀՀՀ. . . . ԹՈՎՄԱՍԹՈՎՄԱՍԹՈՎՄԱՍԹՈՎՄԱՍՅԱՆՅԱՆՅԱՆՅԱՆ    

Քննարկվեց և ընդունվեց I 

ընթերցմամբ` 85  կողմ, 0  

դեմ, 0 ձեռնպահ 

ձայներով 

33330.0.0.0.    

«Կենսաապահովման նվազագույն զամբյուղի և 

կենսաապահովման նվազագույն բյուջեի մասին» 

Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 

փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» 

((((քվեքվեքվեքվեարկությունարկությունարկությունարկություն)))) 

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    

Քվեարկվեց և մերժվեց` 

17  կողմ, 0  դեմ, 2 

ձեռնպահ ձայներով 
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ԱԱԱԱ. . . . ԳՐԻԳՈՐԳՐԻԳՈՐԳՐԻԳՈՐԳՐԻԳՈՐՅԱՆՅԱՆՅԱՆՅԱՆ    

ՎՎՎՎ. . . . ԳԱԲՐԻԵԼՅԱՆԳԱԲՐԻԵԼՅԱՆԳԱԲՐԻԵԼՅԱՆԳԱԲՐԻԵԼՅԱՆ    

ՏՏՏՏ. . . . ԴԱՎԹՅԱՆԴԱՎԹՅԱՆԴԱՎԹՅԱՆԴԱՎԹՅԱՆ    

31.31.31.31.    Հայաստանի Հանրապետության վերահսկիչ պալատի 

2010 թվականի տարեկան հաշվետվություն  

1108110811081108----30.03.2030.03.2030.03.2030.03.2011111111----ՖՎՖՎՖՎՖՎ    

ԻԻԻԻ. . . . ԶԶԶԶԱՔԱՐՅԱՆԱՔԱՐՅԱՆԱՔԱՐՅԱՆԱՔԱՐՅԱՆ    

Քննարկվեց և ընդունվեց 

ի գիտություն 

32.32.32.32.    2011 թվականի ՀՀ դրամավարկային 

քաղաքականության ծրագիր  

1145114511451145----29.0429.0429.0429.04.2011.2011.2011.2011----ՖՎՖՎՖՎՖՎ    

ԱԱԱԱ. . . . ՋԱՎԱԴՅԱՆՋԱՎԱԴՅԱՆՋԱՎԱԴՅԱՆՋԱՎԱԴՅԱՆ    

Քննարկվեց և ընդունվեց 

ի գիտություն 

33.33.33.33.    2010 թվականի ՀՀ դրամավարկային 

քաղաքականության ծրագրի կատարման 

հաշվետվությունը  

1146114611461146----29.29.29.29.04.201104.201104.201104.2011----ՖՎՖՎՖՎՖՎ    

ԱԱԱԱ. . . . ՋԱՎԱԴՅԱՆՋԱՎԱԴՅԱՆՋԱՎԱԴՅԱՆՋԱՎԱԴՅԱՆ    
Քննարկվեց և ընդունվեց 

ի գիտություն 

34.34.34.34.    աաաա.... «Փաստաբանության մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և 

լրացումներ կատարելու մասին»  

բբբբ.... «Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ» 

Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքում 

լրացումներ կատարելու մասին» 

ՀՀ կառավարությունՀՀ կառավարությունՀՀ կառավարությունՀՀ կառավարություն    

Կ-998, 9981-11.10.2010-ՄԻ 

ՀՀՀՀ. . . . ԹՈՎՄԱՍԹՈՎՄԱՍԹՈՎՄԱՍԹՈՎՄԱՍՅԱՆՅԱՆՅԱՆՅԱՆ    

Քննարկվեց, սակայն 

քվեարկություն 

չկազմակերպվեց    

35.35.35.35.    «Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ» 

Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքում փոփո-

խություններ կատարելու մասին» 

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

ՀՀ կառավարությունՀՀ կառավարությունՀՀ կառավարությունՀՀ կառավարություն    
ԿԿԿԿ----1032103210321032----25.11.201025.11.201025.11.201025.11.2010----ԳԲԳԲԳԲԳԲ    

ՀՀՀՀ. . . . ԹՈՎՄԱՍԹՈՎՄԱՍԹՈՎՄԱՍԹՈՎՄԱՍՅԱՆՅԱՆՅԱՆՅԱՆ    

Քննարկվեց, սակայն 

քվեարկություն 

չկազմակերպվեց 

36.36.36.36.    աաաա. . . . «Գովազդի մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքում փոփոխություն 

կատարելու մասին 

 

բբբբ. . . . «Լեզվի մասին» Հայաստանի Հանրապետության 

օրենքում լրացումներ և փոփոխություններ 

ԱԺԱԺԱԺԱԺ    պատգամավորներպատգամավորներպատգամավորներպատգամավորներ    
 Լիլիթ Գալստյան, Արա Նռանյան, 

Արծվիկ Մինասյան, Արմեն 

Ռուստամյան, Հրայր 

Կարապետյան, Բագրատ 

Սարգսյան, Արտյուշ Շահբազյան 

ՊՊՊՊ----895, 895895, 895895, 895895, 8951,21,21,21,2----07.05.201007.05.201007.05.201007.05.2010----ԳԿԳԿԳԿԳԿ    

ՀՀՀՀ. . . . ԹՈՎՄԱՍԹՈՎՄԱՍԹՈՎՄԱՍԹՈՎՄԱՍՅԱՆՅԱՆՅԱՆՅԱՆ    

Քննարկվեց, սակայն 

քվեարկություն 

չկազմակերպվեց 
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կատարելու մասին 

 

գգգգ. . . . Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ 

Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքում 

փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին 

37.37.37.37.    

«Մշակութային օրենսդրության հիմունքների մասին» 

Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ 

կատարելու մասին» 

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

ԱԺԱԺԱԺԱԺ    պատգամավորներպատգամավորներպատգամավորներպատգամավորներ    
 Լիլիթ Գալստյան, Արա Նռանյան, 

Վահան Հովհաննեսյան, Անահիտ 

Բախշյան, Արմեն Ռուստամյան, 

Արծվիկ Մինասյան 

ՊՊՊՊ----740740740740----19.10.200919.10.200919.10.200919.10.2009----ԳԿԳԿԳԿԳԿ    

ՀՀՀՀ. . . . ՊՈՂՈՊՈՂՈՊՈՂՈՊՈՂՈՍՍՍՍՅԱՆՅԱՆՅԱՆՅԱՆ    

Քննարկվեց, սակայն 

քվեարկություն 

չկազմակերպվեց    

38.38.38.38.    «Բնապահպանական և բնօգտագործման վճարների 

մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 

լրացում կատարելու մասին 

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

ԱԺԱԺԱԺԱԺ    պատգապատգապատգապատգամավորներմավորներմավորներմավորներ    
 Վարդան Այվազյան, Վարդան 

Բոստանջյան 

ՊՊՊՊ----762762762762----11.11.200911.11.200911.11.200911.11.2009----ՏՀՏՀՏՀՏՀ    

ՎՎՎՎ. . . . ԳԱԲՐԻԵԼՅԱՆԳԱԲՐԻԵԼՅԱՆԳԱԲՐԻԵԼՅԱՆԳԱԲՐԻԵԼՅԱՆ    

Քննարկվեց, սակայն 

քվեարկություն 

չկազմակերպվեց    

39.39.39.39.    աաաա.... «Սննդամթերքի անվտանգության մասին» 

Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում 

կատարելու մասին 

բբբբ.... «Սպառողների իրավունքների պաշտպանության 

մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 

փոփոխություն կատարելու մասին 

գգգգ.... Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ 

Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքում 

փոփոխություն կատարելու մասին 

դդդդ.... Հայաստանի Հանրապետության քրեական 

օրենսգրքում լրացում կատարելու մասին 

ԱԺԱԺԱԺԱԺ    պատգամավորներպատգամավորներպատգամավորներպատգամավորներ    
 Արա Նռանյան, Կարեն 

Վարդանյան, Հակոբ Հակոբյան, 

Գոհար Ենոքյան, Արա 

Սիմոնյան 
ՊՊՊՊ----1103, 110311103, 110311103, 110311103, 11031----3333----17.03.201117.03.201117.03.201117.03.2011----ՏՀ ՏՀ ՏՀ ՏՀ     

ՍՍՍՍ. . . . ԿԱՐԱՊԵՏԿԱՐԱՊԵՏԿԱՐԱՊԵՏԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆՅԱՆՅԱՆՅԱՆ    

Քննարկվեց, սակայն 

քվեարկություն 

չկազմակերպվեց 
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40.40.40.40.    աաաա. . . . «Հոգեբուժական օգնության մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ 

լրացումներ կատարելու մասին 

բբբբ. . . . «Երեխայի իրավունքների մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու 

մասին 

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

ԱԺԱԺԱԺԱԺ    պատգամավորներպատգամավորներպատգամավորներպատգամավորներ    
 Արա Բաբլոյան, Մկրտիչ 

Մինասյան 
ՊՊՊՊ----1042, 10421042, 10421042, 10421042, 10421111----02.12.201002.12.201002.12.201002.12.2010----ԱՄԱՄԱՄԱՄ    

ՀՀՀՀ. . . . ՔՈՒՇԿՔՈՒՇԿՔՈՒՇԿՔՈՒՇԿՅԱՆՅԱՆՅԱՆՅԱՆ    

Քննարկվեց, սակայն 

քվեարկություն 

չկազմակերպվեց 

41414141    աաաա. . . . «Բնակչության բժշկական օգնության եւ 

սպասարկման մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու 

մասին 

բբբբ. . . . Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ 

Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքում լրացում 

կատարելու մասին 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ԱԺԱԺԱԺԱԺ    պատգամավորներպատգամավորներպատգամավորներպատգամավորներ    
 Կարեն Ավագյան, Արա 

Բաբլոյան, Մկրտիչ Մինասյան 
ՊՊՊՊ----1079, 10791079, 10791079, 10791079, 10791111----31.01.201131.01.201131.01.201131.01.2011----ԱՄԱՄԱՄԱՄ    

ՀՀՀՀ. . . . ՔՈՒՇԿՔՈՒՇԿՔՈՒՇԿՔՈՒՇԿՅԱՆՅԱՆՅԱՆՅԱՆ    

Քննարկվեց, սակայն 

քննարկումը մնաց 

անավարտ 
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44442222....    ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ  ՊՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ  ՊՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ  ՊՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ  ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԵՐԻ   ՎԱՎԵՐԱՑՈՒՄԱՅՄԱՆԱԳՐԵՐԻ   ՎԱՎԵՐԱՑՈՒՄԱՅՄԱՆԱԳՐԵՐԻ   ՎԱՎԵՐԱՑՈՒՄԱՅՄԱՆԱԳՐԵՐԻ   ՎԱՎԵՐԱՑՈՒՄ    

    

ՀՀ  ՆԱԽԱԳԱՀՀՀ  ՆԱԽԱԳԱՀՀՀ  ՆԱԽԱԳԱՀՀՀ  ՆԱԽԱԳԱՀ    

    
 

42.1 2011 թվականի մարտի 26-ին եւ 2011 թվականի 

ապրիլի 4-ին նամակների փոխանակմամբ կնքված` 

«2009 թվականի հոկտեմբերի 19-ին եւ 2009 թվականի 

հոկտեմբերի 20-ին նամակների փոխանակմամբ 

կնքված` «Աֆղանստանում միջազգային 

անվտանգության աջակցման ուժերի կազմում 

Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի 

ստորաբաժանման մասնակցության հետ կապված 

Հյուսիսատլանտյան դաշինքի (ՆԱՏՕ) հետ իրավական 

հարցերի կարգավորման վերաբերյալ» 

համաձայնագրի գործողության ժամկետի 

երկարաձգման եւ հայկական զորախմբի թվակազմի 

ավելացման վերաբերյալ» համաձայնագիր 

Ն-1147-29.04.2011-ԱՀ        

ՍՍՍՍ. . . . ՕՀԱՆՕՀԱՆՕՀԱՆՕՀԱՆՅԱՆՅԱՆՅԱՆՅԱՆ 

    

ԱԺ-ը վավերացրեց 

համաձայնագիրը` 81 

կողմ, 0 դեմ, 0 ձեռնպահ 

ձայներով 

    

    

    

            մայիսիմայիսիմայիսիմայիսի    11110000----11112222    նիստերի ընթացքումնիստերի ընթացքումնիստերի ընթացքումնիստերի ընթացքում`  `  `  `          

    

- հայտարարությամբ հանդես եկան 18 պատգամավորներ 

- 9 պատգամավորներ հարցերով դիմեցին ՀՀ կառավարությանը   

 


