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ՏԵՂԵԿԱՆՔ 
   

Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի 2012 թվականի  
հոկտեմբերիի 01-04-ի նիստերի մասին 

 

N 

ը/կ 

Հարցի անվանումը Հեղինակը Ծանոթություն 

1 2 3 4 

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

մասին 
 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-089-25.09.2012-ԳԿ 

        Հ.Հակոբյան 
 

Քննարկվեց, սակայն 
քվեարկություն 

չկազմակերպվեց 

2. «Պետական ոչ առեւտրային 
կազմակերպությունների մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքում փոփոխություն 
կատարելու մասին  

(քվեարկություն) 
 

ԱԺ պատգամավորներ 
Պ-020-11.07.2010-ԳԿ  

Գալուստ Սահակյան 
Կարինե Աճեմյան 

Էդուարդ Շարմազանով 
Մնացական 

Մնացականյան 
Ռուզաննա Մուրադյան 
Հերմինե Նաղդալյան 

Քվեարկվեց և ընդունվեց 
առաջին ընթերցմամբ ` 67 

կողմ, 1  դեմ, 1 ձեռնպահ 
ձայներով 

3. ա. «Կուտակային կենսաթոշակների մասին» 
Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 

փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին 

բ.  «Եկամտային հարկի մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-023, 0231-12 -20.07.2012-ՍՀ 

Վ.Արամյան 
 

Քվեարկվեց և ընդունվեց 
առաջին ընթերցմամբ ` 66 

կողմ, 0  դեմ, 0 ձեռնպահ 

ձայներով 
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լրացումներ կատարելու մասին  
գ.     «Եկամտային հարկի եւ պարտադիր կուտակային 
վճարի անձնավորված հաշվառման մասին» 

Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 
փոփոխություն կատարելու մասին» 

դ.   «Ավելացված արժեքի հարկի մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու 

մասին» 
ե. «Արժեթղթերի շուկայի մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու 

մասին» 
զ.      «Բանկերի եւ բանկային գործունեության մասին» 

Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ 
կատարելու մասին» 

է.   «Ներդրումային ֆոնդերի մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքում լրացումներ եւ 
փոփոխություններ կատարելու մասին» 

ը. «Ֆիզիկական անձանց բանկային ավանդների 
հատուցումը երաշխավորելու մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու 
մասին» 

թ. «Սահմանափակ պատասխանատվությամբ 
ընկերությունների մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքում փոփոխություն 

կատարելու մասին» 
ժ. «Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական 
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օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացումներ 
կատարելու մասին» 
ժա.    «Ֆիրմային անվանումների մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու 
մասին» 

ժբ.           «Գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական 
գրանցման մասին» Հայաստանի Հանրապետության 

օրենքում լրացումներ կատարելու մասին» 
ժգ. «Շահութահարկի մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ 

կատարելու մասին 
     (քվեարկություն) 

 

4. Հանրային հեռուստառադիոընկերության 2010 
թվականի գործունեության վերաբերյալ Հանրային 
հեռուստառադիոընկերության խորհրդի հաղորդում 

 

 
1111-01.04.2011-ԳԿ 

        Ա.Հարությունյան 
 

Քննարկումը մնաց 
անավարտ 

5. 2011 թվականի դրամավարկային 

քաղաքականության ծրագրի կատարման 
հաշվետվությունը 

 
 

ՀՀ կառավարություն 
 Կ-1376-16.04.2012-ՖՎ 

Ն.Երիցյան 
Վ.Արամյան 

ԱԺ-ը քննարկեց 

Կենտրոնական բանկի 
դրամավարկային 

քաղաքականության 

ծրագրի կատարման 
հաշվետվությունը 

6.           Հեռուստատեսության եւ ռադիոյի ազգային 
հանձնաժողովի 2011 թ. գործունեության մասին 

հաղորդում 

 
1365-27.03.2012-ԳԿ 

Գ,Ամալյան 

ԱԺ-ը քննարկեց 
հեռուստատեսության եւ 

ռադիոյի ազգային 
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  հանձնաժողովի 2011 թ. 
գործունեության 

հաղորդումը 

7. Հայաստանի Հանրապետության 2011 թվականի 
պետական բյուջեի կատարման տարեկան 

հաշվետվություն 
 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-1378-02.05.2012-ՖՎ 

Ա.Ջանջուղազյան   
 

ԱԺ-ը քննարկեց և 69 կողմ, 

6  դեմ,0 ձեռնպահ 

ձայներով հաստատեց 
հաշվետվությունը 

8. ՀՀ գլխավոր դատախազի միջնորդագիրը «ՀՀ 
Ազգային ժողովի պատգամավոր Վարդան Մինասի 

Օսկանյանին որպես մեղադրյալ ներգրավելու 
համաձայնություն տալու մասին» 

 

ՀՀ գլխավոր 
դատախազություն 

 
Աղվան Հովսեփյան 

ԱԺ-ը փակ գաղտնի 
քվեարկությամբ 64 կողմ, 6  

դեմ ձայներով (1 
քվեաթերթիկ համարվել էր 

անվավեր) 
համաձայնություն տվեց ՀՀ 

գլխավոր դատախազի 
միջնորդագրին  

9. 
ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ  ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԵՐԻ   ՎԱՎԵՐԱՑՈՒՄ 

 
ՀՀ  ՆԱԽԱԳԱՀ 

 
 

9.1 2011 թվականի դեկտեմբերի 20-ին Մոսկվայում 
ստորագրված «Հավաքական անվտանգության 

մասին» պայմանագրի կազմակերպության անդամ 

Ն-1380-08.05.2012-ԱՀ 
Շ.Քոչարյան 

ԱԺ-ը քննարկեց և  70 կողմ, 
4 դեմ,2  ձեռնպահ 

ձայներով վավերացրեց 
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պետությունների տարածքներում ռազմական 
ենթակառուցվածքի օբյեկտներ տեղակայելու մասին» 
արձանագրութուն        

              (քննարկման շարունակություն)  

համաձայնագիրը 

9.2 2011 թվականի սեպտեմբերի 3-ին Դուշանբեում 
ստորագրված «Օդանավի զավթման (առեւանգման) 

մասին տեղեկություն ստանալու դեպքում Անկախ 
պետությունների համագործակցության մասնակից 

պետությունների հակաօդային պաշտպանության 

ուժերի հերթապահների գործողությունների 
կազմակերպման մասին» համաձայնագիր 

Ն-1366-28.03.2012-ԱՀ 
Ա.Նազարյան 

Քննարկվեց, սակայն 
քվեարկություն 

չկազմակերպվեց 

9.3 2011 թվականի սեպտեմբերի 3-ին Դուշանբեում 

ստորագրված «1941-1945 թվականներին 
Հայրենական մեծ պատերազմում Անկախ 

պետությունների համագործակցության մասնակից 
պետությունների ժողովուրդների արիության եւ 

հերոսության հիշատակը հավերժացնելու մասին» 
համաձայնագիր 

Ն-1367-28.03.2012-ԱՀ 
Ա.Նազարյան 

Քննարկվեց, սակայն 

քվեարկություն 
չկազմակերպվեց 

 
   հոկտեմբերիի 01-04-ի չորսօրյա նիստերի ընթացքում`    
 

- հայտարարությամբ հանդես եկան 22 պատգամավորներ 
 

- 13 պատգամավորներ հարցերով դիմեցին ՀՀ կառավարությանը   
 

- ձեւավորվեց հաշվիչ հանձնաժողով 


