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ՏԵՂԵԿԱՆՔ 
   

Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի 2013 թվականի  
հունիսի  17-20-ի ՀՀ կառավարության նախաձեռնությամբ գումարված արտահերթ նստաշրջանի մասին 

 

N 
ը/կ 

Հարցի անվանումը Հեղինակը Ծանոթություն 

1 2 3 4 

1. Հայաստանի Հանրապետության վերահսկիչ պալատի 
2012 թվականի տարեկան հաշվետվություն 
(քննարկման շարունակություն) 

 

232-29.03.2013-ՖՎ 

Իշխան Զաքարյան 

ԱԺ-ը քննարկեց տարեկան 
հաշվետվությունը 

2. 

ա. «Երկրապահ կամավորականի կարգավիճակի 

մասին»,  

բ. «Զինծառայողների և նրանց ընտանիքների 

անդամների սոցիալական ապահովության մասին» 

Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում 

կատարելու մասին» 

(նախագիծ) 

(երկրորդ ընթերցում) 
(երրորդ ընթերցում) 

ԱԺ Պատգամավորներ 
Պ-265,2651-29.05.2013-ՊԻ 

Մանվել Գրիգորյան 
Սեյրան Սարոյան 

Սանվել Ֆարմանյան 
 

Նախ քննարկվեց և 
ընդունվեց առաջին 

ընթերցմամբ՝ 99 կողմ, 0  
դեմ, 0 ձեռնպահ ձայներով, 

հետո  քննարկվեց և 
ընդունվեց երկրորդ 

ընթերցմամբ՝ 87 կողմ, 0  
դեմ, 0 ձեռնպահ ձայներով, 

ապա քննարկվեց և 
ընդունվեց երրորդ 
ընթերցմամբ և 

ամբողջությամբ՝ 97 կողմ, 0  
դեմ, 0 ձեռնպահ ձայներով 

3. «Հեռուստատեսության և ռադիոյի մասին» 
Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-285-14.06.2013-ԳԿ 

Նախ քննարկվեց և 
ընդունվեց առաջին 
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փոփոխություններ կատարելու մասին» 
(նախագիծ) 

 (երկրորդ ընթերցում) 

 

Ա.Ալեքսանյան ընթերցմամբ՝ 74 կողմ, 9  
դեմ, 1 ձեռնպահ ձայներով, 

ապա  քննարկվեց և 
ընդունվեց երկրորդ 
ընթերցմամբ և 

ամբողջությամբ ՝ 83 կողմ, 
9  դեմ, 2 ձեռնպահ 

ձայներով 

4. 

«Դիլիջանի միջազգային դպրոց» ծրագրի 
շրջանակներում հարկային և մաքսային 
արտոնություններ տրամադրելու մասին» 
(երկրորդ ընթերցում) 
(երրորդ ընթերցում) 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-276-06.06.2013-ՏՀ 

Ս.Կարայան 
(անհետաձգելի) 

Նախ քննարկվեց և 
ընդունվեց երկրորդ 

ընթերցմամբ՝ 67 կողմ, 5  
դեմ, 12 ձեռնպահ 
ձայներով, ապա  

քննարկվեց և ընդունվեց 
երրորդ ընթերցմամբ և 

ամբողջությամբ ՝ 75 կողմ, 4  
դեմ, 15 ձեռնպահ ձայներով 

5. 
«Իրան-Հայաստան 400 ԿՎ լարման 
էլեկտրահաղորդման օդային գծի` Հայաստանի  
Հանրապետության տարածքով անցնող հատվածի 
շինարարության աշխատանքների նկատմամբ հարկային 
և մաքսային վճարների արտոնություններ սահմանելու 
մասին» 
(երկրորդ ընթերցում) 
(երրորդ ընթերցում) 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-032-16.08.2012-ՏՀ 
Ա.Մովսիսյան 

Նախ քննարկվեց և 
ընդունվեց երկրորդ 

ընթերցմամբ՝ 89 կողմ, 3  
դեմ, 3 ձեռնպահ ձայներով, 

ապա  քննարկվեց և 
ընդունվեց երրորդ 
ընթերցմամբ և 

ամբողջությամբ ՝ 78 կողմ, 
3  դեմ, 7 ձեռնպահ 
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ձայներով 

6. ա. «Հայաստանի Հանրապետության դատական 
օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացումներ 
կատարելու մասին»  
բ. «Պետական տուրքի մասին»  Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքում լրացում  
կատարելու մասին»  

(նախագիծ) 
(երկրորդ ընթերցում) 

 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-226,2261-21.03.2013-ՊԻ 

Հ.Թովմասյան 
 

Նախ քննարկվեց և 
ընդունվեց առաջին 

ընթերցմամբ՝ 86 կողմ, 0  
դեմ, 8 ձեռնպահ ձայներով, 

ապա  քննարկվեց և 
ընդունվեց երկրորդ 
ընթերցմամբ և 

ամբողջությամբ ՝ 84 կողմ, 1  
դեմ, 7 ձեռնպահ ձայներով 

7. ա. «Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական 
դատավարության օրենսգրքում փոփոխություններ և 
լրացում կատարելու մասին»,  
բ. «Հայաստանի Հանրապետության 
քրեակատարողական օրենսգրքում լրացում  
կատարելու մասին» 

     (երկրորդ ընթերցում) 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-222, 2221-11.03.2013-ՊԻ  

Հ.Թովմասյան 
 

Քննարկվեց և ընդունվեց 
երկրորդ ընթերցմամբ և 

ամբողջությամբ ՝ 87 կողմ, 1  
դեմ, 6 ձեռնպահ ձայներով 

8. ա. «Էներգետիկայի մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և 
լրացումներ կատարելու մասին»,  
բ.   «Լիցենզավորման մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքում լրացում և 
փոփոխություններ կատարելու մասին»,  
գ.   «Պետական տուրքի մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքում փոփոխություն  

ՀՀ կառավարություն 
Կ-170, 1701-3-30.11.2012-ՏՀ  

Ա.Եղիազարյան 
 

Նախ քննարկվեց և 
ընդունվեց փաթեթին 

ավելացված նոր 
հոդվածները առաջին 

ընթերցմամբ՝ 67 կողմ, 13  
դեմ, 14 ձեռնպահ 

ձայներով, ապա ամբողջ 
փաթեթը  քննարկվեց և 
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կատարելու մասին»,  
դ. «Հայաստանի Հանրապետության ջրային 

օրենսգրքում փոփոխություն կատարելու մասին» 

   (երկրորդ ընթերցում) 

ընդունվեց երկրորդ 
ընթերցմամբ և 

ամբողջությամբ ՝ 70 կողմ, 
8  դեմ, 15 ձեռնպահ 

ձայներով 

9. 
ա. «Ավտոտրանսպորտային միջոցների օգտագործումից 
բխող պատասխանատվության պարտադիր 
ապահովագրության մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և 
լրացումներ կատարելու մասին»,  
բ.   «Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ 
Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքում լրացում և 
փոփոխություններ կատարելու մասին» 
   (երկրորդ ընթերցում) 
 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-039, 0391-17.08.2012, 

25.02.2013-ՊԱ  

Ա.Օսիկյան 

Նախ քննարկվեց և 
ընդունվեց փաթեթին 

ավելացված նոր 
հոդվածները առաջին 

ընթերցմամբ՝ 87 կողմ, 3  
դեմ, 5 ձեռնպահ ձայներով, 
ապա ամբողջ փաթեթը  
քննարկվեց և ընդունվեց 
երկրորդ ընթերցմամբ և 
ամբողջությամբ ՝ 87 կողմ, 

0  դեմ, 8 ձեռնպահ 
ձայներով 

10. «Հանրային ծառայությունների համարանիշի մասին» 
Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 
փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» 
   (երկրորդ ընթերցում) 
 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-146-13.11.2012-ՊԻ  

Ա.Օսիկյան 

Քննարկվեց և ընդունվեց 
երկրորդ ընթերցմամբ և 

ամբողջությամբ ՝ 72 կողմ, 3  
դեմ, 20 ձեռնպահ ձայներով 

11. 
«Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիության 
մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 
փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասին» 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-193-14.01.2013-ՊԻ 

Ա.Օսիկյան 

Քննարկվեց և ընդունվեց 
երկրորդ ընթերցմամբ և 

ամբողջությամբ ՝ 94 կողմ, 1  
դեմ, 1 ձեռնպահ ձայներով 
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   (երկրորդ ընթերցում) 
12. 

«Ֆինանսական համահարթեցման մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ  և 
լրացում կատարելու մասին» 

(երկրորդ ընթերցում) 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-144-09.11.2012-ՏՏ 

Վ.Տերտերյան 

Քննարկվեց և ընդունվեց 
երկրորդ ընթերցմամբ և 
ամբողջությամբ ՝ 85 կողմ, 

0  դեմ, 11 ձեռնպահ 
ձայներով 

13. «Տեղական ինքնակառավարման մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու 
մասին» 

   (երկրորդ ընթերցում) 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-220-26.02.2013-ՏՀ 

Վ.Տերտերյան 

Քննարկվեց և ընդունվեց 
երկրորդ ընթերցմամբ և 

ամբողջությամբ ՝ 91 կողմ, 0  
դեմ, 5 ձեռնպահ ձայներով 

14. «Պետական տուրքի մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և 
լրացում կատարելու մասին» 

   (երկրորդ ընթերցում) 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-187-24.12.2012-ՊԻ 

Շ.Քոչարայն 

Քննարկվեց և ընդունվեց 
երկրորդ ընթերցմամբ և 

ամբողջությամբ ՝ 82 կողմ, 1  
դեմ, 12 ձեռնպահ ձայներով 

15. «Լիցենզավորման մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատա-
րելու մասին»   

«Պետական տուրքի մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ  
կատարելու մասին» 
         (երկրորդ ընթերցում) 

ՀՀ կառավարություն 
     Կ-142, 1421-09.11.2012-ԳԿ 

Ա.Աշոտյան 

Քննարկվեց և ընդունվեց 
երկրորդ ընթերցմամբ և 
ամբողջությամբ ՝ 89 կողմ, 

0  դեմ, 4 ձեռնպահ 
ձայներով 

16. ա.«Կուտակային կենսաթոշակների մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու 
մասին, 
բ.  «Եկամտային հարկի մասին» Հայաստանի 

ՀՀ կառավարություն 
     Կ-278, 2781,2-06.06.2013-ՍՀ  

Ա.Ասատրյան 
(անհետաձգելի) 

Նախ քննարկվեց և 
ընդունվեց առաջին 

ընթերցմամբ՝ 64 կողմ, 28  
դեմ, 1 ձեռնպահ ձայներով, 
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Հանրապետության օրենքում լրացումներ և 
փոփոխություն կատարելու մասին, 
գ. «Եկամտային հարկի և պարտադիր կուտակային 
վճարի անձնավորված հաշվառման մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքում լրացում և 
փոփոխություններ կատարելու մասին 
    (նախագիծ) 

(երկրորդ ընթերցում) 

ապա  քննարկվեց և 
ընդունվեց երկրորդ 
ընթերցմամբ և 

ամբողջությամբ ՝ 62 կողմ, 
25  դեմ, 4 ձեռնպահ 

ձայներով 

17. ա.«Նվազագույն ամսական աշխատավարձի մասին» 
Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխու-
թյուններ կատարելու մասին»,  
բ. «Քաղաքացիական ծառայողների վարձատրության 
մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 
լրացում կատարելու մասին»,  
գ. «Դատական ակտերի հարկադիր կատարումն 
ապահովող ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրա-
պետության օրենքում լրացում կատարելու մասին», 
դ. «Պետական կենսաթոշակների մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքում լրացումներ և 
փոփոխություն կատարելու մասին» 

 (նախագիծ) 
          (երկրորդ ընթերցում) 

ՀՀ կառավարություն 
    Կ-277, 2771-3-06.06.2013-ՍՀ 

Ա.Ասատրյան 
(անհետաձգելի) 

Նախ քննարկվեց և 
ընդունվեց առաջին 

ընթերցմամբ՝ 84 կողմ, 0  
դեմ, 2 ձեռնպահ ձայներով, 

ապա  քննարկվեց և 
ընդունվեց երկրորդ 
ընթերցմամբ և 

ամբողջությամբ ՝ 91 կողմ, 0  
դեմ, 1 ձեռնպահ ձայներով 

18. «Ժամանակավոր անաշխատունակության նպաստների 
մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 
փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» 
   

ՀՀ կառավարություն 
Կ-238-05.04.2013-ՍՀ 

Ա.Ասատրյան 

Նախ քննարկվեց և 
ընդունվեց առաջին 

ընթերցմամբ՝ 87 կողմ, 0  
դեմ, 7 ձեռնպահ ձայներով, 
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(նախագիծ) 
         (երկրորդ ընթերցում) 

ապա  քննարկվեց և 
ընդունվեց երկրորդ 
ընթերցմամբ և 

ամբողջությամբ ՝ 80 կողմ, 1  
դեմ, 12 ձեռնպահ ձայներով 

19. «Պետական կենսաթոշակների մասին» 
Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 
փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» 

   (երկրորդ ընթերցում) 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-181-20.12.2012-ՍՀ  

Ա.Ասատրյան 

Քննարկվեց և ընդունվեց 
երկրորդ ընթերցմամբ և 
ամբողջությամբ ՝ 80 կողմ, 

2  դեմ, 9 ձեռնպահ 
ձայներով 

20. 
ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ  ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԵՐԻ   ՎԱՎԵՐԱՑՈՒՄ 

 
ՀՀ  ՆԱԽԱԳԱՀ 

 

 

20.1 2013 թվականի հունվարի 25-ին ստորագրված 
«Հայաստանի Հանրապետության և Ասիական 
զարգացման բանկի միջև «Կանանց ձեռներեցությանն 
աջակցման հատվածի զարգացման ծրագիր (Հատուկ 
գործառնություններ)» վարկային համաձայնագիր 

 

Ն-270-29.05.2013-ԱՀ,ՖՎ 
Լ.Հունանյան 

ԱԺ-ը քննարկեց և 65 կողմ, 
10 դեմ,16 ձեռնպահ 

ձայներով հաստատեց 
համաձայնագիրը 

20.2 2013 թվականի հունվարի 25-ին ստորագրված 
«Հայաստանի Հանրապետության և Ասիական 
զարգացման բանկի միջև «Կանանց ձեռներեցությանն 
աջակցման հատվածի զարգացման ծրագիր (Հատուկ 
գործառնություններ)» երաշխավորման համաձայնագիր 

Ն-271-29.05.2013-ԱՀ,ՖՎ 
Լ.Հունանյան 

ԱԺ-ը քննարկեց և 68 կողմ, 
8 դեմ,15 ձեռնպահ 

ձայներով հաստատեց 
համաձայնագիրը 

20.3 2013 թվականի մարտի 12-ին Երևանում 
ստորագրված «Հայաստանի Հանրապետության 

Ն-267-29.05.2013-ԱՀ,ՖՎ 
Վ.Արամյան 

ԱԺ-ը քննարկեց և 81 կողմ, 
2 դեմ,8 ձեռնպահ ձայներով 
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կառավարության և Գերմանիայի Դաշնային 
Հանրապետության կառավարության միջև 2011 
թվականի ֆինանսական համագործակցության մասին» 
համաձայնագիր 

հաստատեց 
համաձայնագիրը 

20.4 2013 թվականի փետրվարի 11-ին կնքված` 
Հայաստանի Հանրապետության և Վերակառուցման և 
զարգացման միջազգային բանկի միջև «Կենսական 
նշանակության ճանապարհային ցանցի բարելավման 
ծրագիր» փոխառության համաձայնագիր 

 

Ն-267-29.05.2013-ԱՀ,ՖՎ 
Հ.Բեգլարյան 

ԱԺ-ը քննարկեց և 82 կողմ, 
2 դեմ,8 ձեռնպահ ձայներով 

հաստատեց 
համաձայնագիրը 

20.5 2013 թվականի մայիսի 17-ին ստորագրված 
Հայաստանի Հանրապետության և Միջազգային  
զարգացման  ընկերակցության միջև 
«Հիվանդությունների կանխարգելման և վերահսկման 
ծրագիր» ֆինանսավորման համաձայնագիր 

 

Ն-283-14.06.2013-ԱՀ,ՖՎ 
Դ.Դումանյան 

ԱԺ-ը քննարկեց և 79 կողմ, 
2 դեմ,7 ձեռնպահ ձայներով 

հաստատեց 
համաձայնագիրը 

20.6 2013 թվականի մայիսի 29-ին ստորագրված 
Հայաստանի Հանրապետության և Վերակառուցման և 
զարգացման  միջազգային բանկի միջև «Ոռոգման 
համակարգերի բարելավման ծրագիր» փոխառության 
համաձայնագիր 

 

Ն-284-14.06.2013-ԱՀ,ՖՎ 
Ա.Անդրեասյան 

ԱԺ-ը քննարկեց և 83 կողմ, 
2 դեմ,5 ձեռնպահ ձայներով 

հաստատեց 
համաձայնագիրը 

20.7 2012 թվականի օգոստոսի 7-ին ստորագրված` 
Հայաստանի Հանրապետության և Եվրոպական 
ներդրումային բանկի միջև «Ջրային ոլորտի ծրագիր» 
(Հայաստանի փոքր համայնքների ջրային ծրագիր) 

Ն-254-22.05.2013-ԱՀ,ՖՎ 
Ա.Անդրեասյան 

ԱԺ-ը քննարկեց և 83 կողմ, 
1 դեմ,8 ձեռնպահ ձայներով 

հաստատեց 
համաձայնագիրը 
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(Հայաստանի Հանրապետություն) ֆինանսական 
պայմանագիրը և դրան կից 2013 թվականի հունվարի 10-
ին ստորագրված փոփոխություն թիվ 1 նամակ-
համաձայնագիր: 

 

20.8 Հայաստանի Հանրապետության 
կառավարության եւ Արժույթի միջազգային 
հիմնադրամի միջեւ 2012 թվականի հուլիսի 10-ին եւ 
2012 թվականի օգոստոսի 28-ին ստորագրված 
«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության եւ 
Արժույթի միջազգային հիմնադրամի միջեւ 202.400 
միլիոն հատուկ փոխառության իրավունքին 
համարժեք գումարի չափով վարկ տրամադրելու 
մասին» նամակների փոխանակման ձեւով կնքված 
համաձայնագրի փոփոխություն 

Ն-259-22.05.2013-ԱՀ,ՖՎ 
Վ.Արամյան 

ԱԺ-ը քննարկեց և 79 կողմ, 
5 դեմ,11 ձեռնպահ 

ձայներով հաստատեց 
համաձայնագիրը 

 
` 
 


