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ՏԵՂԵԿԱՆՔ 
   

Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի 2011 թվականի  
հունիսի 21-ին գումարված արտահերթ նստաշրջանի մասին 

 

N 
ը/կ 

Հարցի անվանումը Հեղինակը Ծանոթություն 

1 2 3 4 

1. «Հարկերի մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու 
մասին» 

(առաջին ընթերցում) 
(երկրորդ ընթերցում) 

 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-1168-17.05.2011-ՏՀ 

Վ. ԳԱԲՐԻԵԼՅԱՆ 

Նախ քննարկվեց և 
ընդունվեց I ընթերցմամբ` 

77 կողմ, 0  դեմ, 0 
ձեռնպահ ձայներով, ապա 
քննարկվեց և ընդունվեց II 

ընթերցմամբ և 
ամբողջությամբ` 80 կողմ, 0  
դեմ, 0 ձեռնպահ ձայներով 

2. ա. «Ավելացված արժեքի հարկի մասին» 
Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 
փոփոխություններ կատարելու մասին»,  

բ. «Կազմակերպությունների և անհատ 
ձեռնարկատերերի կողմից ներմուծվող՝ մաքսատուրքի 0 
տոկոս դրույքաչափ ունեցող ակցիզային հարկով 
հարկման ոչ ենթակա այն ապրանքների ցանկը 
հաստատելու  մասին, որոնցից ավելացված արժեքի 
հարկը մաքսային մարմինների կողմից չի հաշվարկվում 
և գանձվում» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-1181, 11811-24.05.2011-ՏՀ 

Ս. ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ 

Նախ քննարկվեց և 
ընդունվեց I ընթերցմամբ` 

82 կողմ, 0  դեմ, 0 
ձեռնպահ ձայներով, ապա 
քննարկվեց և ընդունվեց II 

ընթերցմամբ և 
ամբողջությամբ` 87 կողմ, 0  
դեմ, 1 ձեռնպահ ձայներով 



 

 2 

փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» 
(առաջին ընթերցում) 
(երկրորդ ընթերցում) 

 

3. 
«Սահմանված կարգի խախտմամբ պարտադիր 

զինվորական ծառայություն չանցած քաղաքացիների 
մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 
փոփոխություն կատարելու մասին» 

(առաջին ընթերցում) 
(երկրորդ ընթերցում) 

 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-1172-19.05.2011-ՊԱ 

Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ 

Նախ քննարկվեց և 
ընդունվեց I ընթերցմամբ` 

82 կողմ, 0  դեմ, 0 
ձեռնպահ ձայներով, ապա 
քննարկվեց և ընդունվեց II 

ընթերցմամբ և 
ամբողջությամբ` 88 կողմ, 1  
դեմ, 0 ձեռնպահ ձայներով 

4. ա. «Աղբահանության և սանիտարական մաքրման 
մասին»,  

բ. «Տեղական ինքնակառավարման մասին» 
Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ 
կատարելու մասին»,  

գ. «Երևան քաղաքում տեղական 
ինքնակառավարման մասին» Հայաստանի Հանրա-
պետության օրենքում լրացումներ կատարելու մասին»,  

դ. «Հայաստանի Հանրապետության բյուջետային  
համակարգի մասին» Հայաստանի Հանրապետության 
օրենքում փոփոխություն և լրացում կատարելու մասին», 

ե. «Բազմաբնակարան շենքի կառավարման 
մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 
լրացում կատարելու մասին» 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-1184, 11841-5-02.06.2011-ՏՏ 

Կ. ԱՐԵՅԱՆ 

Նախ քննարկվեց և 
ընդունվեց I ընթերցմամբ` 

72 կողմ, 9  դեմ, 0 
ձեռնպահ ձայներով, ապա 
քննարկվեց և ընդունվեց II 
ընթերցմամբ` 74 կողմ, 12  
դեմ, 1 ձեռնպահ ձայներով, 
այնուհետև քննարկվեց և 
ընդունվեց III ընթերցմամբ 
և ամբողջությամբ` 73 կողմ, 

3  դեմ, 0 ձեռնպահ 
ձայներով 
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զ. «Տեղական տուրքերի և վճարների մասին» 
Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ 
կատարելու մասին» 

(առաջին ընթերցում) 
(երկրորդ ընթերցում) 

         (երրորդ ընթերցում) 

5. ա. «Ավտոտրանսպորտային միջոցների 
կայանատեղերի տեղական տուրքի մասին»,  

բ. «Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ 
Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքում 
լրացումներ կատարելու մասին»,  

գ. «Հաստատագրված վճարների մասին» 
Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում 
կատարելու մասին»,  

դ. «Տեղական տուրքերի և վճարների մասին» 
Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում 
կատարելու մասին»  

ե. «Հարկերի մասին» Հայաստանի Հանրա-
պետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» 

(առաջին ընթերցում) 
(երկրորդ ընթերցում) 
(երրորդ ընթերցում) 

 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-971, 971 1-4-03.09.2010-ՏՏ 

Կ. ԱՐԵՅԱՆ 

Նախ քննարկվեց և 
ընդունվեց I ընթերցմամբ` 

72 կողմ, 1  դեմ, 10 
ձեռնպահ ձայներով, ապա 
քննարկվեց և ընդունվեց II 
ընթերցմամբ` 76 կողմ, 10  
դեմ, 1 ձեռնպահ ձայներով, 
այնուհետև քննարկվեց և 
ընդունվեց III ընթերցմամբ 
և ամբողջությամբ` 72 կողմ, 

10  դեմ, 0 ձեռնպահ 
ձայներով 

6. ա. «Հայաստանի  Հանրապետության քրեական 
օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացումներ 
կատարելու  մասին»,  

ՀՀ կառավարություն 
Կ-1203, 12031-20.06.2011-ՊԻ 

Նախ քննարկվեց և 
ընդունվեց I ընթերցմամբ` 

83 կողմ, 0  դեմ, 0 



 

 4 

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

(առաջին ընթերցում) 
(երկրորդ ընթերցում) 

 

Հ. ԹՈՎՄԱՍՅԱՆ ձեռնպահ ձայներով, ապա 
քննարկվեց և ընդունվեց II 

ընթերցմամբ և 
ամբողջությամբ` 82 կողմ, 0  
դեմ, 0 ձեռնպահ ձայներով 

7. ա. «Ընդերքի մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության օրենսգիրք, 

բ. «Բնապահպանական և բնօգտագործման 
վճարների մասին» Հայաստանի Հանրապետության 
օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու 
մասին», 

գ. «Բնապահպանական վերահսկողության մասին» 
Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 
փոփոխություններ կատարելու մասին», 

դ. «Պետական տուրքի մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքում փոփոխություն և 
լրացումներ կատարելու մասին» 

(առաջին ընթերցում) 
 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-1018, 1018 1-3-07.12.2010-ՏՀ 

Ա. ՄՈՎՍԻՍՅԱՆ 

Քննարկվեց և ընդունվեց I 
ընթերցմամբ` 77 կողմ, 1  

դեմ, 10 ձեռնպահ ձայներով 
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8. ա. «Եկամտահարկի մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու 
մասին», 

բ. «Հայաստանի Հանրապետության 
քաղաքացիական օրենսգրքում փոփոխություններ 
կատարելու մասին» 
 (երկրորդ ընթերցում) 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-1064, 10641-11.01.2011-ՏՀ 

Ն. ԵՐԻՑՅԱՆ 

Քննարկվեց և ընդունվեց II 
ընթերցմամբ և 

ամբողջությամբ` 86 կողմ, 0  
դեմ, 0 ձեռնպահ ձայներով 

9. ա. Սնանկության մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և 
լրացումներ կատարելու  մասին»,  

բ. «Դատական ակտերի հարկադիր կատարման 
մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 
լրացում կատարելու մասին» 

(երկրորդ ընթերցում) 
 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-1134, 11341-22.04.2011-ՊԻ 

Ն. ԵՐԻՑՅԱՆ 

Քննարկվեց և ընդունվեց II 
ընթերցմամբ և 

ամբողջությամբ` 84 կողմ, 0  
դեմ, 2 ձեռնպահ ձայներով 

10. «Համահայկական բանկի մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքում փոփոխություն և 
լրացումներ կատարելու  մասին» 

(երկրորդ ընթերցում) 
 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-1072-18.01.2011-ՖՎ 

Ն. ԵՐԻՑՅԱՆ 

Քննարկվեց և ընդունվեց II 
ընթերցմամբ և 

ամբողջությամբ` 77 կողմ, 1  
դեմ, 9 ձեռնպահ ձայներով 

11. «Տեղական ինքնակառավարման մասին» 
Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում 
կատարելու մասին» 

 (երկրորդ ընթերցում) 
 

 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-786-02.12.2009-ՏՏ 

Վ. ՏԵՐՏԵՐՅԱՆ 

Քննարկվեց և ընդունվեց II 
ընթերցմամբ և 

ամբողջությամբ` 78 կողմ, 0  
դեմ, 0 ձեռնպահ ձայներով 
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12. 
«Հայաստանի Հանրապետության քրեական 

օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին» 
            (երկրորդ ընթերցում) 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-1107-23.03.2011-ՊԻ 

Հ. ԹՈՎՄԱՍՅԱՆ 

Քննարկվեց և ընդունվեց II 
ընթերցմամբ և 

ամբողջությամբ` 75 կողմ, 0  
դեմ, 11 ձեռնպահ ձայներով 

13. ա. «Քաղաքաշինության մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և 
լրացումներ կատարելու մասին»,  

բ. «Տեղական ինքնակառավարման մասին» 
Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 
փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին»,  

գ. «Հայաստանի Հանրապետության հողային 
օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացումներ 
կատարելու մասին»,  

դ. «Երևան քաղաքում տեղական 
ինքնակառավարման մասին» Հայաստանի Հանրա-
պետության օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ 
կատարելու մասին», 

ե. «Վարչական իրավախախտումների 
վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության 
օրենսգրքում լրացում և փոփոխություն կատարելու 
մասին» 

(երկրորդ ընթերցում) 
 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-1076, 10761-4-19.01.2011-ՏՏ 

Վ. ՎԱՐԴԱՆՅԱՆ 

Նախ քննարկվեց և 87 
կողմ, 0  դեմ, 0 ձեռնպահ 
ձայներով I ընթերցմամբ 
ընդունվեց փաթեթին 

ավելացված «Պետական 
տուրքի մասին» 
Հայաստանի 

Հանրապետության 
օրենքում փոփոխություններ 
կատարելու մասին» ՀՀ 

օրենքի նախագիծը, ապա 
փաթեթն ամբողջությամբ 
քննարկվեց և ընդունվեց II 

ընթերցմամբ և 
ամբողջությամբ` 88 կողմ, 0  
դեմ, 0 ձեռնպահ ձայներով 

14. «Պետական նպաստների մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և 
լրացումներ կատարելու մասին» 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-1177-21.05.2011-ՍՀ 

Ա. ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ 

Քննարկվեց և ընդունվեց II 
ընթերցմամբ և 

ամբողջությամբ` 77 կողմ, 0  
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 (երկրորդ ընթերցում) 
 

Անհետաձգելի 
20.05.11թ.  N 624– Ա 

 

դեմ, 10 ձեռնպահ ձայներով 

15. «Հայաստանի Հանրապետության հողային 
օրենսգրքում լրացումներ և փոփոխություններ 
կատարելու մասին»  

(երկրորդ ընթերցում) 
 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-936-28.06.2010-ՏՀ 

Ա. ՄՈՒՍԱՅԱՆ 
 

Քննարկվեց և ընդունվեց II 
ընթերցմամբ և 

ամբողջությամբ` 77 կողմ, 0  
դեմ, 11 ձեռնպահ ձայներով 

16. ա. «Գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական 
գրանցման մասին» Հայաստանի Հանրապետության 
օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին», 

բ. «Քաղաքացիական ծառայողների 
վարձատրության մասին» Հայաստանի Հանրա-
պետության օրենքում լրացում կատարելու մասին»,  

գ. «Հայաստանի Հանրապետության 
քաղաքացիական օրենսգրքում լրացում կատարելու 
մասին» 

(երկրորդ ընթերցում) 
 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-1176-20.05.2011-ՏՀ 

Ա. ՄՈՒՍԱՅԱՆ 
Անհետաձգելի 

20.05.11թ.  N 623– Ա Քննարկվեց և ընդունվեց II 
ընթերցմամբ և 

ամբողջությամբ` 78 կողմ, 0  
դեմ, 6 ձեռնպահ ձայներով 

17. «Հայաստանի Հանրապետության կրթության 
զարգացման 2011-2015 թվականների պետական 
ծրագիրը հաստատելու մասին»   

 (երկրորդ ընթերցում) 
 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-1003-19.10.2010,07.02.2011-

ԳԿ  

Ա. ԱՇՈՏՅԱՆ 
 

Քննարկվեց և ընդունվեց II 
ընթերցմամբ և 

ամբողջությամբ` 78 կողմ, 
10  դեմ, 0 ձեռնպահ 

ձայներով 
18. ա. «Տեղական ինքնակառավարման մասին» 

Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում 
ՀՀ կառավարություն 

Կ-1142, 11421,2-28.04.2011-ԳԲ 

Քննարկվեց և ընդունվեց I 
ընթերցմամբ` 73 կողմ, 0 
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կատարելու մասին» 
բ. «Ջրօգտագործողների ընկերությունների և 

ջրօգտագործողների ընկերությունների միությունների 
մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 
փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին»  

գ. «Հայաստանի Հանրապետության ջրային 
օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացումներ 
կատարելու մասին» 

(առաջին ընթերցում) 
 

Ա. ԱՆԴՐԻԱՍՅԱՆ դեմ, 9 ձեռնպահ ձայներով 

19. ա. «Հայաստանի Հանրապետությունում 
ստուգումների կազմակերպման և անցկացման 
մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 
փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին,  

բ. «Օպերատիվ-հետախուզական գործունեության 
մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 
լրացում կատարելու մասին 

 
 
 
 
 
 
 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-1163-10.05.2011-ՏՀ 

Տ. ԴԱՎԹՅԱՆ 
Անհետաձգելի 

28.04.2011թ. N 535-Ա 

Քննարկվեց և ընդունվեց II 
ընթերցմամբ և 

ամբողջությամբ` 77 կողմ, 0  
դեմ, 10 ձեռնպահ ձայներով 
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20. ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ  ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԵՐԻ   ՎԱՎԵՐԱՑՈՒՄ 

 
ՀՀ  ՆԱԽԱԳԱՀ 

 
 

20.1 2011 թվականի մայիսի 30-ին ստորագրված` 
Հայաստանի Հանրապետության եւ Ասիական 
զարգացման բանկի միջեւ «Հյուսիս-հարավ 
ճանապարհային միջանցքի ներդրումային ծրագիր -
Ծրագիր 2 (հատուկ գործողություններ)» վարկային 
համաձայանգիր 
 

Ն-1195-17.06.2011-ԱՀ,ՖՎ  
Տ. ԴԱՎԹՅԱՆ 

 
ԱԺ-ը վավերացրեց 

համաձայնագիրը` 86 կողմ, 
1 դեմ, 0 ձեռնպահ 

ձայներով 

20.2 2011 թվականի մայիսի 24-ին ստորագրված` 
Հայաստանի Հանրապետության եւ Ասիական 
զարգացման բանկի միջեւ «Քաղաքային կայուն 
զարգացման ներդրումային ծրագրի» 
ֆինանսավորման շրջանակային վարկային 
համաձայնագիր 
 

Ն-1194-17.06.2011-ԱՀ,ՖՎ 
Տ. ԴԱՎԹՅԱՆ 

 
ԱԺ-ը վավերացրեց 

համաձայնագիրը` 79 կողմ, 
1 դեմ, 10 ձեռնպահ 

ձայներով 

20.3 2011 թվականի մայիսի 19-ին ստորագրված` 
Հայաստանի Հանրապետության եւ Ասիական 
զարգացման բանկի միջեւ «Քաղաքային կայուն 
զարգացման ներդրումային ծրագիր-Ծրագիր 1 
(հատուկ գործողություններ)» վարկային 
համաձայնագիր 
 

Ն-1193-17.06.2011-ԱՀ,ՖՎ  
Տ. ԴԱՎԹՅԱՆ 

 
ԱԺ-ը վավերացրեց 

համաձայնագիրը` 77 կողմ, 
1 դեմ, 10 ձեռնպահ 

ձայներով 
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20.4 2011 թվականի հունիսի 8-ին ստորագրված` 
Հայաստանի Հանրապետության եւ Միջազգային 
զարգացման ՕՊԵԿ հիմնադրամի միջեւ «Գյուղական 
կարողությունների ստեղծման ծրագիր» փոխառության 
համաձայնագիր 
 

Ն-1192-17.06.2011-ՖՎ,ԱՀ  
Վ. ԱՐԱՄՅԱՆ 

 
ԱԺ-ը վավերացրեց 

համաձայնագիրը` 74 կողմ, 
1 դեմ, 8 ձեռնպահ 

ձայներով 

20.5 2011 թվականի ապրիլի 1-ին ստորագրված` 
Հայաստանի Հանրապետության եւ Միջազգային 
զարգացման ընկերակցության միջեւ «Համայնքների 
գյուղատնտեսական ռեսուրսների կառավարման եւ 
մրցակցության ծրագրի» ֆինանսավորման 
համաձայնագիր 
 

Ն-1188-08.06.2011-ԱՀ,ՖՎ  
Ս. ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ 

 
ԱԺ-ը վավերացրեց 

համաձայնագիրը` 74 կողմ, 
1 դեմ, 8 ձեռնպահ 

ձայներով 

 


