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ՏԵՂԵԿԱՆՔ 
   

Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի 2013 թվականի  
հունիսի  10-13-ի նիստերի մասին 

 

N 
ը/կ 

Հարցի անվանումը Հեղինակը Ծանոթություն 

1 2 3 4 

1. ա. «Հարկային ծառայության մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և 
լրացումներ կատարելու մասին»  
բ. «Մաքսային ծառայության մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և 
լրացում կատարելու մասին» 
(երկրորդ ընթերցում) 
(քվեարկություն 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-197, 1971-25.01.2013-ՏՀ 

Վ.Միրումյան 

Քվեարկվեց և ընդունվեց 
երկրորդ ընթերցմամբ և 

ամբողջությամբ ՝ 96 կողմ, 
0  դեմ, 12 ձեռնպահ 

ձայներով 

2. «Կուտակային կենսաթոշակների մասին» 
Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 
փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» 
(երկրորդ ընթերցում) 
(քվեարկություն) 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-224-15.03.2013-ՍՀ 

Դ.Սարգսյան 
 

Քվեարկվեց և ընդունվեց 
երկրորդ ընթերցմամբ և 
ամբողջությամբ ՝ 77 կողմ, 

11  դեմ, 12 ձեռնպահ 
ձայներով 

3. Եկամտային հարկի մասին Հայաստանի Հան-
րապետության օրենքում փոփոխություններ և 
լրացումներ կատարելու մասին» 
(երկրորդ ընթերցում) 
(քվեարկություն) 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-225-21.03.2013-ՏՀ 

Դ.Սարգսյան 
 

Քվեարկվեց և ընդունվեց 
երկրորդ ընթերցմամբ և 

ամբողջությամբ ՝ 90 կողմ, 
7  դեմ, 13 ձեռնպահ 

ձայներով 
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4. 
 ա) «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 
կառուցվածքի մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքում փոփոխություն եւ լրացում 
կատարելու մասին« 
բ) Հանրային ծառայության մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքում լրացում եւ փոփոխություն 
կատարելու մասին 
 (քվեարկություն) 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-2481-15.05.2013-ՊԻ 

Հ.Թովմասյան  

Նախ քվեարկվեց և 
ընդունվեց առաջին 

ընթերցմամբ՝ 92 կողմ, 1  
դեմ, 18 ձեռնպահ 
ձայներով,ապա  

քննարկվեց և ընդունվեց 
երկրորդ ընթերցմամբ և 

ամբողջությամբ՝ 68 կողմ, 2  
դեմ, 25 ձեռնպահ ձայներով 

5. Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական 
բանկի 2013 թվականի դրամավարկային 
քաղաքականության ծրագիր 
(քննարկման շարունակություն) 

Կենտրոնական բանկ 
02.05.2012-ՖՎ 
Դ.Սարգսյան 

 

Աժ-ը քննարկեց ծրագիրը 

6. 
Հայաստանի Հանրապետության 2012 թվականի 
պետական բյուջեի կատարման տարեկան 
հաշվետվություն 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-245-02.05.2013-ՖՎ 

Դ.Սարգսյան 
Ա.Ջանջուղազյան 

 

Աժ-ը հաստատեց բյուջեի 
կատարման տարեկան 

հաշվետվությունը՝ 66 կողմ, 
36  դեմ, 1 ձեռնպահ 

ձայներով 

7. Հայաստանի Հանրապետության վերահսկիչ պալատի 
2012 թվականի տարեկան հաշվետվություն 

 

232-29.03.2013-ՖՎ 

Իշխան Զաքարյան 

Քննարկումը մնաց 
անավարտ 

8. 
«Դիլիջանի միջազգային դպրոց» ծրագրի 
շրջանակներում հարկային և մաքսային 
արտոնություններ տրամադրելու մասին» 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-276-06.06.2013-ՏՀ 

Ս.Կարայան 
(անհետաձգելի) 

Քննարկվեց և ընդունվեց 
առաջին ընթերցմամբ ՝ 85 
կողմ, 4  դեմ, 20 ձեռնպահ 

ձայներով 
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հունիսի  10-13-ի չորսօրյա նիստերի ընթացքում`    
 
 -  հայտարարությամբ հանդես եկան 20 պատգամավորներ 
 
 -  14 պատգամավորներ հարցերով դիմեցին ՀՀ կառավարությանը: 
 


