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ՏԵՂԵԿԱՆՔ 
   

Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի 2014 թվականի  
հունիսի 18-21-ի արտահերթ նստաշրջանի մասին 

 

N 

ը/կ 

Հարցի անվանումը Հեղինակը Ծանոթություն 

1 2 3 4 

1. ա. «Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտի 
պետական աջակցության մասին»,  

բ. «Շահութահարկի մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու 

մասին» 
գ. «Եկամտային հարկի մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու 

մասին» 
(քվեարկություն) 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-473, 4732-25.03.2014-ՏՀ  

Գ. ՄԵԼՔՈՆՅԱՆ 
Անհետաձգելի 

Մերժվեց` 63 կողմ, 0 դեմ, 2 
ձեռնպահ ձայներով 

2. ա. «Հայաստանի Հանրապետության դատական 

օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացումներ 
կատարելու մասին» 

բ. «Հայաստանի Հանրապետության վարչական 

դատավարության օրենսգրքում լրացումներ 
կատարելու մասին» 

գ. Հայաստանի Հանրապետության 
քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքում 

լրացում կատարելու մասին 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-499-4993-23.04.2014-ՊԻ 

Գ.ՄՈՒՐԱԴՅԱՆ 
Անհետաձգելի 

Նախ քվեարկվեց և 

ընդունվեց առաջին 
ընթերցմամբ` 65 կողմ, 30 
դեմ, 5 ձեռնպահ ձայներով, 

ապա քննարկվեց և 
ընդունվեց երկրորդ 

ընթերցմամբ և 
ամբողջությամբ` 68 կողմ, 0 

դեմ, 0 ձեռնպահ ձայներով 
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դ. Հայաստանի Հանրապետության քրեական 
դատավարության օրենսգրքում լրացում կատարելու 
մասին 

(քվեարկություն) 
(2-րդ ընթերցում) 

3. «Հասարակական կազմակերպությունների 

մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 
փոփոխություններ կատարելու մասին 

(2-րդ ընթերցում, քվեարկություն) 

ՀՀ ԱԺ պատգամավոր 
Արտակ Դավթյան  

Պ-371-
29.10.2013,21.02.2014-ՄԻ 

Գ.ՄՈՒՐԱԴՅԱՆ 

Քվեարկվեց և ընդունվեց 
երկրորդ ընթերցմամբ և 

ամբողջությամբ` 93 կողմ, 0 
դեմ, 9 ձեռնպահ ձայներով 

4. ա. «Հայաստանի Հանրապետության պետական 
պարգևների և պատվավոր կոչումների մասին»,  

բ. «Վարչական իրավախախտումների 
վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության 

օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացում կատարելու 
մասին», 

գ. «Հայաստանի Հանրապետության քրեական 

օրենսգրքում փոփոխություն կատարելու մասին» 
դ. Հայաստանի Հանրապետության 

քաղաքացիական օրենսգրքում փոփոխություն 
կատարելու մասին 

(2-րդ ընթերցում, քվեարկություն) 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-408, 4083-29.11.2013-ՊԻ 

Գ.ՄՈՒՐԱԴՅԱՆ 
Անհետաձգելի 

Քվեարկվեց և ընդունվեց 
երկրորդ ընթերցմամբ` 72 

կողմ, 8 դեմ, 23 ձեռնպահ 
ձայներով 

5.  «Պետական պաշտոններ զբաղեցնող անձանց 
վարձատրության մասին» Հայաստանի Հան-

րապետության օրենքում լրացումներ կատարելու 

մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքը 

ՀՀ Նախագահ 
Կ-43218-

23.01.2014,21.02.2014-ՊԻ 

Ա.ԱՍԱՏՐՅԱՆ 

Նախագահի 
առարկությունն ընդունվեց` 

67 կողմ, 1 դեմ, 36 

ձեռնպահ ձայներով 
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(Հայաստանի Հանրապետության Նախագահի 
առարկությամբ վերադարձված) 

6. 

«Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ 
Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքում 
փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» 

(նախգիծ) 
(2-րդ ընթերցում) 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-548-18.06.2014-ՊԱ 

Ա.ՕՍԻԿՅԱՆ 
 

Նախ քննարկվեց և 

ընդունվեց առաջին 
ընթերցմամբ` 96 կողմ, 2 

դեմ, 5 ձեռնպահ ձայներով, 
ապա քննարկվեց և 
ընդունվեց երկրորդ 

ընթերցմամբ և 
ամբողջությամբ` 68 կողմ, 0 

դեմ, 0 ձեռնպահ ձայներով  

7. ա.«Սննդամթերքի անվտանգության պետական 
վերահսկողության մասին»,  

բ. «Սննդամթերքի անվտանգության մասին»,  
գ. «Հայաստանի Հանրապետության 

բնակչության սանիտարահամաճարակային անվտան-
գության ապահովման մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքում լրացում և 

փոփոխություն կատարելու մասին», 
 դ. «Անասնաբուժության մասին»,  
 ե. «Տեղական ինքնակառավարման մասին» 

Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 

փոփոխություն և լրացում կատարելու մասին», 
 զ. «Երևան քաղաքում տեղական 

ինքնակառավարման մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքում փոփոխություն 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-543-5438-18.06.2014-ԳԲ 

Ս.ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ 
 

Նախ քննարկվեց և 
ընդունվեց առաջին 

ընթերցմամբ` 67 կողմ, 2 
դեմ, 10 ձեռնպահ 

ձայներով, ապա 
քննարկվեց և ընդունվեց 

երկրորդ ընթերցմամբ` 68 

կողմ, 0 դեմ, 0 ձեռնպահ 
ձայներով: 
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կատարելու մասին», 
է. «Բուսասանիտարիայի մասին»,  
ը. «Կերի մասին»,  

թ. «Պետական տուրքի մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու 

մասին» 
(նախգիծ) 
(2-րդ ընթերցում) 

8. 

«Հանրային հատվածի կազմակերպությունների  
հաշվապահական հաշվառման մասին»  

(նախգիծ) 
(2-րդ ընթերցում) 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-088-

20.09.2012,31.01.2014-ՖՎ 
Վ.ՄԻՐՈՒՄՅԱՆ 

Նախ քննարկվեց և 

ընդունվեց առաջին 

ընթերցմամբ` 69 կողմ, 1 
դեմ, 33 ձեռնպահ 

ձայներով, ապա 
քննարկվեց և ընդունվեց 

երկրորդ ընթերցմամբ` 68 
կողմ, 0 դեմ, 0 ձեռնպահ 

ձայներով  

9. 
«Տրանսֆերային գնագոյացման մասին» 

 (նախագիծ) 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-192-11.01.2013,03.03.2014-

ՏՀ 

Վ.ՄԻՐՈՒՄՅԱՆ 

Քննարկվեց և ընդունվեց 
առաջին ընթերցմամբ` 68 

կողմ, 2 դեմ, 35 ձեռնպահ 
ձայներով 

10. «Հայաստանի Հանրապետության մաքսային 
օրենսգրքում լրացում կատարելու մասին» 

 (նախագիծ),  
 (2-րդ ընթերցում).  

 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-524-16.05.2014-ՏՀ 

Վ.ՄԻՐՈՒՄՅԱՆ 

Նախ քննարկվեց և 

ընդունվեց առաջին 
ընթերցմամբ` 69 կողմ, 8 

դեմ, 24 ձեռնպահ 
ձայներով, ապա 
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քննարկվեց և ընդունվեց 
երկրորդ ընթերցմամբ և 

ամբողջությամբ` 68 կողմ, 0 

դեմ, 0 ձեռնպահ ձայներով 

11. 

«Հարկերի մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և 
լրացումներ կատարելու մասին»  

 (նախագիծ) 
 (2-րդ ընթերցում).  

ՀՀ կառավարություն 
Կ-466-19.03.2014-ՏՀ 

Կ. ՃՇՄԱՐԻՏՅԱՆ 

Նախ քննարկվեց և 

ընդունվեց առաջին 
ընթերցմամբ` 87 կողմ, 1 

դեմ, 16 ձեռնպահ 

ձայներով, ապա 
քննարկվեց և ընդունվեց 

երկրորդ ընթերցմամբ և 
ամբողջությամբ` 68 կողմ, 0 

դեմ, 0 ձեռնպահ ձայներով 

12. 

«Քաղաքացիական ծառայության մասին» 
Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 
փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին»  

 (նախագիծ),  
 (2-րդ ընթերցում).  

 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-310-05.08.2013-ՊԻ 

Մ. ԲԱԴԱԼՅԱՆ 

Նախ քննարկվեց և 
ընդունվեց առաջին 

ընթերցմամբ` 73 կողմ, 1 
դեմ, 29 ձեռնպահ 

ձայներով, ապա 

քննարկվեց և ընդունվեց 
երկրորդ ընթերցմամբ և 

ամբողջությամբ` 68 կողմ, 0 
դեմ, 0 ձեռնպահ ձայներով 

13. ա. Շրջանառության հարկի մասին 

Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխու-
թյուններ և լրացումներ կատարելու մասին,  

բ. Ավելացված արժեքի հարկի մասին 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-544-5446-18.06.2014-ՏՀ 

Վ. ՄԻՐՈՒՄՅԱՆ  
 

Նախ քննարկվեց և 

ընդունվեց առաջին 
ընթերցմամբ` 95 կողմ, 2 
դեմ, 9 ձեռնպահ ձայներով, 
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Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխու-
թյուն և լրացումներ կատարելու մասին,  

գ. «Հայաստանի Հանրապետությունում 

ստուգումների կազմակերպման և անցկացման 
մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 

լրացումներ կատարելու մասին», 
դ. Հսկիչ-դրամարկղային մեքենաների 

կիրառման մասին Հայաստանի Հանրապետության 
օրենքում լրացումներ և փոփոխություն կատարելու 
մասին,  

ե. «Հարկային ծառայության մասին» 
Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում 

կատարելու մասին», 
զ. «Եկամտային հարկի մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու 
մասին», 

է. «Հարկերի մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքում լրացումներ և փոփո-
խություն կատարելու մասին» 

(նախագիծ),  
(2-րդ ընթերցում). 

ապա քննարկվեց և 
ընդունվեց երկրորդ 
ընթերցմամբ և 

ամբողջությամբ` 68 կողմ, 0 
դեմ, 0 ձեռնպահ ձայներով 

14. ա. «Կուտակային կենսաթոշակների մասին» 
Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 
փոփոխություն կատարելու մասին»,  

բ. «Ներդրումային ֆոնդերի մասին» 
Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-550, 55010-

18.06.2014,21.06.2014-ՍՀ 

Ա. ԱՍԱՏՐՅԱՆ 

Նախ քննարկվեց և 
ընդունվեց առաջին 

ընթերցմամբ` 67 կողմ, 0 

դեմ, 0 ձեռնպահ ձայներով, 
ապա քննարկվեց և 
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և փոփոխություններ կատարելու մասին», 
գ. «Հայաստանի Հանրապետության 

քաղաքացիական օրենսգրքում լրացումներ 

կատարելու մասին»,  
դ. «Եկամտային հարկի և պարտադիր 

կուտակային վճարի անձնավորված հաշվառման 
մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 

փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին»,  
ե. «Եկամտային հարկի մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ 

կատարելու մասին»,  
զ. «Սնանկության մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ 
կատարելու մասին», 

է. «Հայաստանի Հանրապետության 
բյուջետային համակարգի մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու 

մասին»,  
ը. «Նվազագույն ամսական աշխատավարձի 

մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 
լրացում կատարելու մասին»,  

թ. «Կենսաթոշակային համակարգի կուտակային 
բաղադրիչի մասնակիցների իրավունքների և 
օրինական շահերի պաշտպանության լրացուցիչ 

երաշխիքների մասին»  
(նախգիծ) 

ընդունվեց երկրորդ 
ընթերցմամբ` 67 կողմ, 0 
դեմ, 0 ձեռնպահ ձայներով 
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(2-րդ ընթերցում) 

15. 

«Առևտրի և ծառայությունների մասին» 
Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում 

կատարելու մասին»  
(նախագիծ),  
(2-րդ ընթերցում).  
 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-545-18.06.2014-ՏՀ  

Վ. ՄԻՐՈՒՄՅԱՆ 

Նախ քննարկվեց և 

ընդունվեց առաջին 
ընթերցմամբ` 68 կողմ, 0 

դեմ, 0 ձեռնպահ ձայներով, 
ապա քննարկվեց և 

ընդունվեց երկրորդ 
ընթերցմամբ և 

ամբողջությամբ` 68 կողմ, 0 

դեմ, 0 ձեռնպահ ձայներով 

16. 

«Հայաստանի Հանրապետության վարչական 
դատավարության օրենսգրքում  փոփոխություններ 

կատարելու մասին» 

(նախագիծ),  
(2-րդ ընթերցում).  
 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-549-18.06.2014-ՊԻ  

Գ. ՄՈՒՐԱԴՅԱՆ 

Նախ քննարկվեց և 

ընդունվեց առաջին 

ընթերցմամբ` 67 կողմ, 0 
դեմ, 0 ձեռնպահ ձայներով, 

ապա քննարկվեց և 
ընդունվեց երկրորդ 

ընթերցմամբ և 
ամբողջությամբ` 68 կողմ, 0 

դեմ, 0 ձեռնպահ ձայներով 

17. ա. «Հայաստանի Հանրապետության քրեական 

օրենսգրքում լրացում կատարելու մասին», 
բ. «Հայաստանի Հանրապետության քրեական 

դատավարության օրենսգրքում լրացում կատարելու 

մասին» 
(նախագիծ),  
(2-րդ ընթերցում).  

ՀՀ կառավարություն 
Կ-376, 3761-04.11.2013-ՊԻ 

Ա.ԹԱԹՈՅԱՆ 

Նախ քննարկվեց և 
ընդունվեց առաջին 

ընթերցմամբ` 67 կողմ, 0 
դեմ, 0 ձեռնպահ ձայներով, 

ապա քննարկվեց և 67 
կողմ, 1 դեմ, 0 ձեռնպահ 

ձայներով առաջին 
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ընթերցմամբ ընդունվեց 
ավելացած հոդվածը, որից 

հետո փաթեթն 

ամբողջությամբ քննարկվեց 
և ընդունվեց երկրորդ 

ընթերցմամբ և 
ամբողջությամբ` 67 կողմ, 1 

դեմ, 0 ձեռնպահ ձայներով  

18. 

ա. «Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության 

գնահատման և փորձաքննության մասին», 
բ. «Պետական տուրքի մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու 
մասին», 

(նախագիծ),  
(2-րդ ընթերցում).  
 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-312, 3121-05.08.2013-ԳԲ 

Ս.ՊԱՊՅԱՆ 

Նախ քննարկվեց և 
ընդունվեց առաջին 

ընթերցմամբ` 68 կողմ, 0 
դեմ, 0 ձեռնպահ ձայներով, 

ապա քննարկվեց և 68 

կողմ, 0 դեմ, 0 ձեռնպահ 
ձայներով առաջին 

ընթերցմամբ ընդունվեց 
փաթեթին ավելացած 

«Ընդերքի մասին 
Հայաստանի 

Հանրապետության 

օրենսգրքում 
փոփոխություններ 

կատարելու մասին» 
նախագիծը, ապա փաթեթն 

ամբողջությամբ քննարկվեց 
և ընդունվեց երկրորդ 
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ընթերցմամբ` 66 կողմ, 1 
դեմ, 1 ձեռնպահ ձայներով 

19. 

«Հասարակության և պետության կարիքների 
համար սեփականության օտարման մասին» 

Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 
փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» 

(նախագիծ),  
(2-րդ ընթերցում). 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-547-18.06.2014-ՊԻ  

Գ. ՄՈՒՐԱԴՅԱՆ 

Նախ քննարկվեց և 

ընդունվեց առաջին 
ընթերցմամբ` 68 կողմ, 0 

դեմ, 0 ձեռնպահ ձայներով, 
ապա քննարկվեց և 
ընդունվեց երկրորդ 

ընթերցմամբ և 
ամբողջությամբ` 68 կողմ, 0 

դեմ, 0 ձեռնպահ ձայներով 

20. Հայաստանի Հանրապետության 
գազամատակարարման համակարգի 

գործունեությունն ուսումնասիրող Ազգային ժողովի 
ժամանակավոր հանձնաժողովի միջանկյալ 

եզրակացությունը 

ՀՀ ԱԺ պատգամավոր 
Վարդան Այվազյան 

Ընդունվեց ի գիտություն 

21. «Հայաստանի Հանրապետության 
գազամատակարարման համակարգի 
գործունեությունն ուսումնասիրող Ազգային ժողովի 
ժամանակավոր հանձնաժողով ստեղծելու մասին» 

Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի 
որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին»  

ՀՀ ԱԺ պատգամավոր 
Վարդան Այվազյան 
Պ-542-16.06.2014-ՏՀ 

Որոշումն ընդունվեց` 68 
կողմ, 0 դեմ, 0 ձեռնպահ 

ձայներով 

22. «Սևանա լճի էկոհամակարգի վերականգնման, 
պահպանման, վերարտադրման և օգտագործման 
միջոցառումների տարեկան ու համալիր ծրագրերը 

հաստատելու մասին» Հայաստանի 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-440-07.02.2014-ԳԲ  
Ա. ԱՆԴՐԵԱՍՅԱՆ 

Քննարկվեց և ընդունվեց 
երկրորդ ընթերցմամբ և 

ամբողջությամբ` 68 կողմ, 0 

դեմ, 0 ձեռնպահ ձայներով 
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Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու 
մասին» 

(2-րդ ընթերցում). 

23. ա. «Բնակչության պետական ռեգիստրի մասին» 

Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխու-
թյուններ և լրացումներ կատարելու մասին»,  

բ. «Հյուպատոսական ծառայության մասին» Հա-
յաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն 

կատարելու մասին»,  

գ. «Զինապարտության մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ 

կատարելու մասին»,  
դ. «Վարչական իրավախախտումների 

վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության 
օրենսգրքում փոփոխություն կատարելու մասին»,  

ե. «Հայաստանի Հանրապետության մաքսային 

օրենսգրքում փոփոխություն կատարելու մասին»  
 (2-րդ ընթերցում).  
 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-509-5094-05.05.2014-ՊԻ 

Շ. ՔՈՉԱՐՅԱՆ 

Նախ քննարկվեց և 68 

կողմ, 0 դեմ, 0 ձեռնպահ 
ձայներով առաջին 

ընթերցմամբ ընդունվեց 
փաթեթին ավելացած 

նախագիծը, ապա փաթեթն 

ամբողջությամբ քննարկվեց 
և ընդունվեց երկրորդ 

ընթերցմամբ և 
ամբողջությամբ` 68 կողմ, 0 

դեմ, 0 ձեռնպահ ձայներով 

24. Էներգետիկայի մասին Հայաստանի Հանրա-
պետության օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ 
կատարելու մասին Հայաստանի Հանրապետության 

օրենքի նախագիծ 
 (2-րդ ընթերցում).  
 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-508-30.04.2014-ՏՀ 

Ա. ԳԱԼՍՏՅԱՆ 
ԱՆՀԵՏԱՁԳԵԼԻ 

Քննարկվեց և ընդունվեց 
երկրորդ ընթերցմամբ և 

ամբողջությամբ` 68 կողմ, 0 

դեմ, 0 ձեռնպահ ձայներով 

25. ա. «Փողերի լվացման և ահաբեկչության ՀՀ կառավարություն Քննարկվեց և ընդունվեց 
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ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքում փոփոխություն 
կատարելու մասին», 

բ. «Հայաստանի Հանրապետության քրեական 
օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացումներ 

կատարելու մասին», 
գ. «Հայաստանի Հանրապետության քրեական 

դատավարության օրենսգրքում փոփոխություններ և 
լրացումներ կատարելու մասին», 

դ. «Վարչական իրավախախտումների 

վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության 
օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին», 

ե. «Հայաստանի Հանրապետության մաքսային 
օրենսգրքում փոփոխություն և լրացումներ կատարելու 

մասին», 
զ. «Բանկային գաղտնիքի մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքում փոփոխություն և 

լրացում կատարելու մասին», 
է. «Ապահովագրության և ապահովագրական 

գործունեության մասին» Հայաստանի Հան-
րապետության օրենքում լրացում և փոփոխություն 

կատարելու մասին», 
ը. «Աուդիտորական գործունեության մասին» 

Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ 

կատարելու մասին», 
թ. «Փաստաբանության մասին» Հայաստանի 

Կ-135-13514-01.11.2012-ՊԱ 

Վ. ԱԲՐԱՀԱՄՅԱՆ 
երկրորդ ընթերցմամբ և 

ամբողջությամբ` 68 կողմ, 0 
դեմ, 0 ձեռնպահ ձայներով 
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Հանրապետության օրենքում լրացումներ և 
փոփոխություն կատարելու մասին», 

ժ. «Շահումով խաղերի և խաղատների մասին» 

Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 
փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին», 

ժա. «Վիճակախաղերի մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և 

լրացումներ կատարելու մասին», 
ժբ. «Նոտարիատի մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքում փոփոխություն և լրա-

ցումներ կատարելու մասին», 
ժգ. «Լիցենզավորման մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու 
մասին», 

ժդ. «Գովազդի մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և 
լրացում կատարելու մասին», 

ժե. «Հայաստանի Հանրապետությունում 
ստուգումների կազմակերպման և անցկացման մա-

սին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 
լրացում և փոփոխություն կատարելու մասին» 

 (2-րդ ընթերցում). 

26. «Զինապարտության մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու 

մասին» 

(2-րդ ընթերցում),  

ՀՀ կառավարություն 
Կ-459-12.03.2014-ՊԱ 

Ա. ԱՇՈՏՅԱՆ 

Քննարկվեց և ընդունվեց 

երկրորդ ընթերցմամբ և 
ամբողջությամբ` 68 կողմ, 0 

դեմ, 0 ձեռնպահ ձայներով 



 

 14

27. ա. «Բարձրագույն և հետբուհական 
մասնագիտական կրթության մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքում լրացումներ և 

փոփոխություններ կատարելու մասին», 
բ. «Կրթության մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կա-
տարելու մասին» 

(2-րդ ընթերցում).  

ՀՀ կառավարություն 
Կ-443-4431-11.02.2014-ԳԿ 

Ա. ԱՇՈՏՅԱՆ 

Քննարկվեց և ընդունվեց 
երկրորդ ընթերցմամբ և 

ամբողջությամբ` 68 կողմ, 0 

դեմ, 0 ձեռնպահ ձայներով 

28. ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԵՐԻ ՎԱՎԵՐԱՑՈՒՄ ՀՀ ՆԱԽԱԳԱՀ   

28.1 2014 թվականի ապրիլի 11-ին Երեւանում 
ստորագրված «Հայաստանի Հանրապետության 
կառավարության եւ Գերմանիայի Դաշնային 

Հանրապետության կառավարության միջեւ 
ֆինանսական համագործակցության մասին» 
համաձայնագիր 

 

Ն-546-18.06.2014-ԱՀ,ՖՎ-
011/0 

Վ. ՄԻՐՈՒՄՅԱՆ 

ԱԺ-ը վավերացրեց 
համաձայնագիրը` 68 կողմ, 

0 դեմ, 0 ձեռնպահ 
ձայներով 

 
 


