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ՏԵՂԵԿԱՆՔ 
   

Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի 2011 թվականի  
նոյեմբերի 14-17 նիստերի մասին 

 

N 

ը/կ 

Հարցի անվանումը Հեղինակը Ծանոթություն 

1 2 3 4 

1. ա. «Հայաստանի Հանրապետության օրենսդիր, 
գործադիր և դատական իշխանության մարմինների 

ղեկավար աշխատողների պաշտոնային 
դրույքաչափերի մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և 
լրացում կատարելու մասին 
բ. «Դատախազության մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքում փոփոխություն 
կատարելու մասին 

(Քվեարկություն) 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-1237-09.09.2011-ՍՀ  

Ա. ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ  

 

Քվեարկվեց և ընդունվեց 
առաջին ընթերցմամբ `77 

կողմ, 19  դեմ, 1 ձեռնպահ 
ձայներով 

2. 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 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-1018, 10181-4-11.11.2010-ՍՀ 

Ա. ՄՈՎՍԻՍՅԱՆ 

Նախ քննարկվեց և 80 
կողմ, 4  դեմ, 1 ձեռնպահ 

ձայներով առաջին 

ընթերցմամբ ընդունվեց 
փաթեթին ավելացած 

«Վարչական 
իրավախախտումների 

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

ե. Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ 
Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքում 

փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին 
(երկրորդ ընթերցում) 

Հանրապետության 
օրենսգրքում 

փոփոխություններ և 

լրացումներ կատարելու 
մասին» նախագիծը, ապա 

փաթեթն ամբողջությամբ 
քննարկվեց և ընդունվեց 

երկրորդ ընթերցմամբ`80 
կողմ, 4  դեմ, 1 ձեռնպահ 

ձայներով, որից հետո 

փաթեթը քննարկվեց 
երրորդ ընթերցմամբ, 

սակայն քվեարկություն 
չկազմակերպվեց: 

3.  ա. Մարդու արյան և դրա բաղադրամասերի 

դոնորության և փոխներարկումային բժշկական 
օգնության մասին 

բ. «Հայաստանի Հանրապետությունում ստուգումների 
կազմակերպման և անցկացման մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու 

մասին 
(երրորդ ընթերցում) 

ՀՀ կառավարություն 
ԱԺ պատգամավորներ 
Արա Բաբլոյանի, Մկրտիչ 

Մինասյանի, Հովհաննես 

Մարգարյանի և Խաչիկ 

Հարությունյան 
Կ-1033, 10331,2-25.11.2010-ԱՄ 

Տ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ 

Քննարկվեց և ընդունվեց 

երրորդ ընթերցմամբ և 
ամբողջությամբ`82 կողմ, 0  

դեմ, 4 ձեռնպահ ձայներով 

4. ա. «Գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական 

գրանցման մասին» Հայաստանի Հանրապետության 
օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» 

Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-1256, 12561-11.10.2011-ՏՀ  

Ա. ՄՈՒՍԱՅԱՆ 

Քննարկվեց և ընդունվեց 

երկրորդ ընթերցմամբ և 
ամբողջությամբ`84 կողմ, 0  

դեմ, 6 ձեռնպահ ձայներով 
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փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին 
բ. «Հայաստանի Հանրապետության բյուջետային 
համակարգի մասին» Հայաստանի Հանրապետության 

օրենքում լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու 
մասին 

(երկրորդ ընթերցում) 

5. «Եկամտահարկի մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և 

լրացումներ կատարելու մասին» 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-1279-10.11.2011-ՏՀ 

Ս. ԿԱՐԱՅԱՆ 
Անհետաձգելի 

Քննարկվեց և ընդունվեց 
առաջին ընթերցմամբ`80 

կողմ, 0  դեմ, 6 ձեռնպահ 

ձայներով 

6. «Պարտադիր սոցիալական ապահովության վճարների 

մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 

փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-1280-10.11.2011-ՏՀ 

Ս. ԿԱՐԱՅԱՆ 
Անհետաձգելի 

Քննարկվեց և ընդունվեց 

առաջին ընթերցմամբ`92 

կողմ, 0  դեմ, 0 ձեռնպահ 
ձայներով 

7. «Բանկերի և բանկային գործունեության մասին» 
Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 

փոփոխություն կատարելու մասին» 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-1284-10.11.2011-ՖՎ 

Ս. ԿԱՐԱՅԱՆ 
Անհետաձգելի 

Քննարկվեց և ընդունվեց 
առաջին ընթերցմամբ`89 

կողմ, 0  դեմ, 0 ձեռնպահ 

ձայներով 

8. «Պետական տուրքի մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքում լրացումներ և 
փոփոխություններ կատարելու մասին» 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-1287-10.11.2011-ՏՀ 

Ս. ԿԱՐԱՅԱՆ 
Անհետաձգելի 

Քննարկվեց և ընդունվեց 

առաջին ընթերցմամբ`87 
կողմ, 0  դեմ, 0 ձեռնպահ 

ձայներով 

9. «Շահութահարկի մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և 

լրացումներ կատարելու մասին» 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-1281-10.11.2011-ՏՀ 

Ս. ԿԱՐԱՅԱՆ 
Անհետաձգելի 

Քննարկվեց և ընդունվեց 
առաջին ընթերցմամբ`91 

կողմ, 0  դեմ, 0 ձեռնպահ 
ձայներով 
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10. «Հսկիչ-դրամարկղային մեքենաների կիրառման 
մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 
փոփոխություն կատարելու մասին» 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-1285-10.11.2011-ՏՀ 

Ս. ԿԱՐԱՅԱՆ 
Անհետաձգելի 

Քննարկվեց և ընդունվեց 
առաջին ընթերցմամբ`69 
կողմ, 0  դեմ, 4 ձեռնպահ 

ձայներով 

11. ա. «Նվազագույն ամսական աշխատավարձի մասին» 

Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 
փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասին 
բ. «Եկամտահարկի մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքում փոփոխություն 
կատարելու մասին 

ԱԺ պատգամավորներ 
Պ-1093-24.02.2011-ՍՀ 

Վահան Հովհաննեսյան, Լիլիթ 

Գալստյան, Արմեն 

Ռուստամյան, Արծվիկ 

Մինասյան, Բագրատ 

Սարգսյան, Ռուզաննա 

Առաքելյան, Արա Նռանյան 

Վ. ԳԱԲՐԻԵԼՅԱՆ 

Մերժվեց` 14 կողմ, 0  դեմ, 0 

ձեռնպահ ձայներով: 
 

Հեղինակների որոշմամբ 

նախագծերի փաթեթը 
համարվել էր արտահերթ: 

12. Հայաստանի Հանրապետության 2012 թվականի 

պետական բյուջեի մասին 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-1252-03.10.2011-

ԱՀ,ԳԿ,ԵԻ,ՊԻ,ՄԻ,ՊԱ,ԱՄ,ՏՀ

,ՖՎ,ԳԲ,ՏՏ,ՍՀ 
Վ. ԳԱԲՐԻԵԼՅԱՆ 

Հարցի քննարկումն 

ընդմիջվեց «Ազգային 
ժողովի կանոնակարգ» 

Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքով 

սահմանված կարգով: 

13. ՀՀ Վերահսկիչ պալատի 2012 թվականի 
գործունեության տարեկան ծրագիր 

1264-01.11.2011-ՖՎ 
Ի. ԶԱՔԱՐՅԱՆ 

Քննարկվեց, սակայն 
քվեարկություն 

չկազմակերպվեց 

14. «Դրամարկղային գործառնությունների մասին» 

Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 

փոփոխություն և լրացումներ կատարելու մասին 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-1286-10.11.2011-ՏՀ 

Ս. ԿԱՐԱՅԱՆ 
Անհետաձգելի 

Քննարկվեց, սակայն 
քվեարկություն 

չկազմակերպվեց 

15. Հայաստանի Հանրապետության մաքսային ՀՀ կառավարություն Քննարկվեց, սակայն 
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օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացումներ 
կատարելու մասին 

Կ-1282-10.11.2011-ՏՀ 

Ս. ԿԱՐԱՅԱՆ 
Անհետաձգելի 

քվեարկություն 
չկազմակերպվեց 

16. ա. «Եկամտահարկի մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքում փոփոխություն և 

լրացումներ կատարելու մասին»,  

բ. «Վարչական իրավախախտումների 
վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության 

օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին»,  
գ. «Հայաստանի Հանրապետության քրեական 

օրենսգրքում փոփոխություն կատարելու մասին»,  
դ. «Սնանկության մասին» Հայաստանի Հանրա-

պետության օրենքում փոփոխություն կատարելու 

մասին»,  
ե. «Հարկային ծառայության մասին» 

Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխու-
թյուններ կատարելու մասին»  

զ. «Մաքսային ծառայության մասին» 
Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 

փոփոխություն կատարելու մասին» 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-1290, 12901-5-10.11.2011-ՏՀ 

Ս. ԿԱՐԱՅԱՆ 
Անհետաձգելի 

Քննարկվեց, սակայն 
քվեարկություն 

չկազմակերպվեց 

17. «Ակցիզային հարկի մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և 

լրացումներ կատարելու մասին 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-1277-10.11.2011-ՏՀ 

Ս. ԿԱՐԱՅԱՆ 
Անհետաձգելի 

Քննարկվեց, սակայն 
քվեարկություն 

չկազմակերպվեց 

18. «Ավելացված արժեքի հարկի մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-1278-10.11.2011-ՏՀ 

Ս. ԿԱՐԱՅԱՆ 

Քննարկվեց, սակայն 

քվեարկություն 
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լրացումներ կատարելու մասին Անհետաձգելի չկազմակերպվեց 

19. «Ծխախոտի արտադրանքի համար հաստատագրված 
վճարների մասին» Հայաստանի Հանրապետության 

օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին 
(երկրորդ ընթերցում) 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-1167-17.05.2011-ՏՀ 

Տ. ԴԱՎԹՅԱՆ 
 

Քննարկվեց, սակայն 
քվեարկություն 

չկազմակերպվեց 

20. ա. «Ներքին շուկայի պաշտպանության մասին» 
Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 

փոփոխություններ կատարելու մասին 
բ. «Լիցենզավորման մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքում փոփոխություն և լրացում 
կատարելու մասին 

գ. «Պետական տուրքի մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու 
մասին 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-1171, 11711,2-18.05.2011-ՏՀ  

Տ. ԴԱՎԹՅԱՆ 
Անհետաձգելի 

Քննարկվեց, սակայն 
քվեարկություն 

չկազմակերպվեց 

21. ա. «Հաստատագրված վճարների մասին» 
Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 

փոփոխություններ կատարելու մասին 

բ. «Արտոնագրային վճարների մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և 

լրացումներ կատարելու մասին 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-1289, 12891-10.11.2011-ՏՀ 

Ս. ԿԱՐԱՅԱՆ 
Անհետաձգելի 

Քննարկվեց, սակայն 
քվեարկություն 

չկազմակերպվեց 

22. «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 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-1283-10.11.2011-ՏՀ 

Ս. ԿԱՐԱՅԱՆ 
Անհետաձգելի 

Քննարկվեց, սակայն 

քվեարկություն 

չկազմակերպվեց 
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հաշվարկվում և գանձվում» Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և 
լրացումներ կատարելու մասին 

23. ա. «Հարկերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության 

օրենքում փոփոխություններ և լրացում կատարելու 

մասին 
բ. «Հայաստանի Հանրապետությունում ստուգումների 
կազմակերպման և անցկացման մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու 
մասին 

գ. «Օպերատիվ-հետախուզական գործունեության 
մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 

լրացում կատարելու մասին 

դ. «Բնապահպանական և բնօգտագործման վճարների 
մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 

փոփոխություն կատարելու մասին 
ե. «Հանրային ծառայությունների կարգավորման 

պարտադիր վճարների մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքում փոփոխություն 

կատարելու մասին 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-1288-12884-10.11.2011-ՏՀ 

Ս. ԿԱՐԱՅԱՆ 
Անհետաձգելի 

Քննարկվեց, սակայն 
քվեարկություն 

չկազմակերպվեց 

24. ա. Նույնականացման քարտերի մասին 
բ. Հայաստանի Հարապետության քաղաքացու 

անձնագրի մասին 
գ. Հանրային ծառայությունների համարանիշի մասին 

Հայաստանի Հարապետության քաղաքացու 

անձնագրի մասին 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-673-22.07.2009,18.04.2011-

ՊԻ  

Ա. ՕՍԻԿՅԱՆ 

Քննարկվեց, սակայն 
քվեարկություն 

չկազմակերպվեց 
 

«Հայաստանի 

Հանրապետության 
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դ. «Հայաստանի Հանրապետության 
քաղաքացիության մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու 

մասին 
ե. «Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական 

կացության ակտերի մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու 

մասին 
զ. Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ 
Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքում 

փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին 
է. «Բնակչության պետական ռեգիստրի մասին» 

Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 
փոփոխություններ կատարելու մասին 

ը. Հայաստանի Հանրապետության քրեական 
օրենսգրքում լրացում կատարելու մասին 
(երկրորդ ընթերցում) 

քաղաքացիական 
կացության ակտերի մասին» 

Հայաստանի 

Հանրապետության 
օրենքում լրացումներ 

կատարելու մասին 
նախագիծը հանվել է 

փաթեթից: 

25. ա. «Հսկիչ նշանների (դրոշմապիտակների) միջոցով 

տեսաձայնային մագնիսական կրիչների պարտադիր 
դրոշմավորման մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ 
կատարելու մասին 
բ. Հայաստանի Հանրապետության քրեական 

օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին 

ԱԺ պատգամավորներ 
Ա. Նռանյան, Կ. Վարդանյան 

Պ-1233-07.09.2011-ՏՀ  

Տ. ԴԱՎԹՅԱՆ 

Քննարկվեց, սակայն 

քվեարկություն 
չկազմակերպվեց 

 

26. ա. Մասնավոր պահնորդական գործունեության մասին 

բ. Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ 

ԱԺ պատգամավորներ 
Արթուր Աղաբեկյան, Վահան 

Քննարկումը մնաց 

անավարտ: 
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Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքում 
լրացումներ կատարելու մասին 
գ. «Լիցենզավորման մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու 
մասին 

դ. «Պետական տուրքի մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու 

մասին 

Հովհաննեսյան, Հրայր 

Կարապետյան, Միքայել 

Մանուկյան, Գալուստ 

Սահակյան, Հովհաննես 

Սահակյան, Վազգեն 

Կարախանյան, Արաիկ 

Հովհաննիսյան, Ռաֆիկ 

Գրիգորյան  

Պ-228-28.02.2008-ՊԱ 
Պ-1230-06.09.2011-ՊԱ  

Ա. ՕՍԻԿՅԱՆ 

 
 
   նոյեմբերի 14-17 -ի չորսօրյա նիստերի ընթացքում`    
 
- հայտարարությամբ հանդես եկան 13 պատգամավորներ 

- 6 պատգամավորներ հարցերով դիմեցին ՀՀ կառավարությանը   
 

- ԱԺ-ը լսեց և ի գիտություն ընդունեց ՀՀ հեռուստատեսության և ռադիոյի ազգային հանձնաժողովի 2010 
թվականի գործունեության մասին հաղորդումը 1110-01.04.2011-ԳԿ (քննարկման շարունակություն) 

- ՀՀ Ազգային ժողովի նախագահ Հովիկ Աբրահամյանը «Ազգային ժողովի կանոնակարգ» ՀՀ օրենքի 20-րդ 
հոդվածի 2-րդ կետով սահմանված կարգով ներկայացրեց հրաժարականի իր դիմումը: 


