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ՏԵՂԵԿԱՆՔ 
   

Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի 2013 թվականի  
դեկտեմբերի 20-23-ի արտահերթ նստաշրջանի մասին 

 

N 

ը/կ 

Հարցի անվանումը Հեղինակը Ծանոթություն 

1 2 3 4 

1. ՀՀ Նախագահի առարկությունները և 

առաջարկությունները «Պետական տուրքի մասին» 

Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 

փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու եւ 
«Պետական տուրքի մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ 

լրացումներ կատարելու մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության 2010 թվականի ապրիլի 27-ի ՀՕ-

55-Ն օրենքը չեղյալ ճանաչելու մասին» ՀՀ օրենքում 
փոփոխություններ կատարելու մասին» և «Շահումով 

խաղերի և խաղատների մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ 
կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության 

օրենքների վերաբերյալ 

ՀՀ Նախագահ 
Պ-334, 3341-27.11.2013-ՏՀ 

Վ. Արամյան 

Քննարկվեց, և ՀՀ 
Նախագահի 

առարկությունները և 
առաջարկությունները 

ընդունվեցին` 95 կողմ, 6 
դեմ, 1 ձեռնպահ ձայներով 

2. ա. «Հայաստանի Հանրապետության 2013 

թվականի պետական բյուջեի մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և 

լրացումներ կատարելու մասին» Հայաստանի 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-419-4193-19.12.2013-ՖՎ  

Դ. Սարգսյան 

Նախ քննարկվեց և 

ընդունվեց առաջին 
ընթերցմամբ` 72 կողմ, 0 

դեմ, 0 ձեռնպահ ձայներով, 
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Հանրապետության օրենքի  նախագիծ, 
բ. «Հայաստանի Հանրապետության բյուջետային 

համակարգի մասին» Հայաստանի Հանրապետության 

օրենքում լրացումներ կատարելու մասին» 
Հայաստանի Հանրապետության օրենքի  նախագիծ, 

գ. «Տեղական ինքնակառավարման մասին» 
Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ 

կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության 
օրենքի  նախագիծ, 

դ. «Երևան քաղաքում տեղական 
ինքնակառավարման մասին» Հայաստանի Հանրապե-

տության օրենքում լրացումներ կատարելու մասին» 
Հայաստանի Հանրապետության օրենքի  նախագիծ: 

ապա քննարկվեց և 
ընդունվեց երկրորդ 

ընթերցմամբ և 

ամբողջությամբ` 71 կողմ, 0 
դեմ, 0 ձեռնպահ ձայներով 

3. ա. «Ավտոմոբիլային տրանսպորտի մասին» 
Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 
փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» 

Հայաստանի Հանրապետության օրենքի  նախագիծ,  
բ. «Ճանապարհային երթևեկության 

անվտանգության ապահովման մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու 
մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի  նա-
խագիծ,  

գ. «Տրանսպորտի մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և 
լրացում կատարելու մասին» Հայաստանի 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-362-3628-14.10.2013-ՏՀ  

Ա. Եղիազարյան 

Քննարկվեց և ընդունվեց 
առաջին ընթերցմամբ` 71 
կողմ, 0 դեմ, 0 ձեռնպահ 

ձայներով 
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Հանրապետության օրենքի  նախագիծ,  
դ. «Պետական տուրքի մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և 

լրացումներ կատարելու մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքի նախագիծ,  

ե. «Լիցենզավորման մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքում փոփոխություն և 

լրացումներ կատարելու մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքի նախագիծ, 

զ. «Վարչական իրավախախտումների 

վերաբերյալ օրենսգրքում փոփոխություններ և 
լրացումներ կատարելու մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքի  նախագիծ,  
է. «Քաղաքացիական օրենսգրքում» լրացում 

կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության 
օրենքի  նախագիծ, 

ը. «Ավելացված արժեքի հարկի մասին» 

Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում 
կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության 

օրենքի  նախագիծ, 

թ. «Եկամտային հարկի մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու 

մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի  նա-
խագիծ: 

 



 

 4

4. ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԵՐԻ ՎԱՎԵՐԱՑՈՒՄ ՀՀ ՆԱԽԱԳԱՀ   

4.1. 2013 թվականի դեկտեմբերի 2-ին Երևանում 
ստորագրված Հայաստանի Հանրապետության 
կառավարության և Ռուսաստանի Դաշնության 

կառավարության միջև Հայաստանի 

Հանրապետություն բնական գազի, նավթամթերքների 
և չմշակված բնական ալմաստների առաքման 
ոլորտում համագործակցության վերաբերյալ» 
համաձայնագիր 

Ն-420-19.12.2013-ԱՀ-011/0 

Ա. Մովսիսյան 
ԱԺ-ը քննարկեց և 

վավերացրեց 

համաձայնագիրը` 72 կողմ, 
0 դեմ, 0 ձեռնպահ 

ձայներով 

4.2. 2013 թվականի դեկտեմբերի 2-ին Երևանում 
ստորագրված Հայաստանի Հանրապետության 

կառավարության և Ռուսաստանի Դաշնության 
կառավարության միջև Հայաստանի 

Հանրապետություն բնական գազի առաքման ժա-
մանակ գների ձևավորման կարգի վերաբերյալ» 

համաձայնագիր 

Ն-421-19.12.2013-ԱՀ-011/0 

Ա. Մովսիսյան 
ԱԺ-ը քննարկեց և 

վավերացրեց 
համաձայնագիրը` 72 կողմ, 

0 դեմ, 0 ձեռնպահ 
ձայներով 

4.3. 2013 թվականի դեկտեմբերի 2-ին Երևանում 
ստորագրված Հայաստանի Հանրապետության 
կառավարության և Ռուսաստանի Դաշնության 

կառավարության միջև «ՀայՌուսգազարդ» փակ 

բաժնետիրական ընկերության բաժնետոմսերի 
առուվաճառքի և հետագա գործունեության 

պայմանների մասին» համաձայնագիր 

Ն-422-19.12.2013-ԱՀ-011/0 

Ա. Մովսիսյան 
ԱԺ-ը քննարկեց և 

վավերացրեց 
համաձայնագիրը` 72 կողմ, 

0 դեմ, 0 ձեռնպահ 

ձայներով 

 


