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ՏԵՂԵԿԱՆՔ 
   

Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի 2012 թվականի  
հունիսի 21-22-ի արտահերթ նստաշրջանի մասին 
(ՀՀ կառավարության նախաձեռնությամբ) 

 

N 
ը/կ 

Հարցի անվանումը Հեղինակը Ծանոթություն 

1 2 3 4 

1. «Լիցենզավորման մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և 
լրացումներ կատարելու մասին»,  

«Գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական 
գրանցման մասին  Հայաստանի Հանրապետության 
օրենքում փոփոխություններ և լրացում կատարելու 

մասին 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-002, 0021-14.06.2012-ՏՀ 

Վ. ԳԱԲՐԻԵԼՅԱՆ 
 

Նախ քննարկվեց և 

ընդունվեց առաջին 
ընթերցմամբ` 99 կողմ, 1  

դեմ, 2 ձեռնպահ ձայներով, 
ապա քննարկվեց և 
ընդունվեց երկրորդ 

ընթերցմամբ և 
ամբողջությամբ` 91 կողմ, 0  

դեմ, 0 ձեռնպահ ձայներով 
 

2. «Արտոնագրային վճարների մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և 
լրացումներ կատարելու մասին», 

«Ճանապարհային երթևեկության 
անվտանգության ապահովման մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքում փոփոխություն և լրացում 
կատարելու մասին», 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-003, 0031,2-15.06.2012-ՏՀ  

Վ. ԳԱԲՐԻԵԼՅԱՆ 
 

Նախ քննարկվեց և 

ընդունվեց առաջին 
ընթերցմամբ` 95 կողմ, 0  

դեմ, 3 ձեռնպահ ձայներով, 
ապա քննարկվեց և 

ընդունվեց երկրորդ 
ընթերցմամբ և 
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«Հայաստանի Հանրապետությունում ստուգում-
ների կազմակերպման և անցկացման մասին» 
Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 

փոփոխություններ կատարելու մասին» 
 

ամբողջությամբ` 92 կողմ, 1  
դեմ, 3 ձեռնպահ ձայներով 

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

ՀՀ կառավարություն 
Կ-006-18.06.2012  

Վ. ԳԱԲՐԻԵԼՅԱՆ 

Նախ քննարկվեց և 
ընդունվեց առաջին 

ընթերցմամբ` 94 կողմ, 5  

դեմ, 3 ձեռնպահ ձայներով, 
ապա քննարկվեց և 

ընդունվեց երկրորդ 
ընթերցմամբ և 

ամբողջությամբ` 90 կողմ, 0  

դեմ, 7 ձեռնպահ ձայներով 
 

4. Uևանա լճի մաuին» Հայաuտանի 
Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու 

մասին», 

«Uևանա լճի էկոհամակարգի վերականգնման, 
պահպանման, վերարտադրման և oգտագործման 
միջոցառումների տարեկան ու համալիր ծրագրերը 
հաuտատելու մաuին» Հայաստանի Հանրապետության 

օրենքում լրացումներ կատարելու մասին 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-004, 0042-18.06.2012-ԳԲ 

Ա. ԱՆԴՐԵԱՍՅԱՆ 

Նախ քննարկվեց և 
ընդունվեց առաջին 

ընթերցմամբ` 93 կողմ, 12  

դեմ, 0 ձեռնպահ ձայներով, 
ապա քննարկվեց և 
ընդունվեց երկրորդ 
ընթերցմամբ և 

ամբողջությամբ` 84 կողմ, 13  
դեմ, 0 ձեռնպահ ձայներով 
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5. ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ  ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԵՐԻ   ՎԱՎԵՐԱՑՈՒՄ 

 
ՀՀ  ՆԱԽԱԳԱՀ 

 
 

5.1 
2005 թվականի հոկտեմբերի 27-ին Ֆարոյում 

ստորագրված «Մշակութային ժառանգության 

նշանակությունը հասարակության համար» Եվրոպայի 
խորհրդի շրջանակային կոնվենցիա  

(քվեարկություն) 

Ն-1190-08.06.2011-ԱՀ 

Ա. ՍԱՄՈՒԵԼՅԱՆ 
ԱԺ-ը քվեարկությամբ 
վավերացրեց չորրորդ 

գումարման ընթացքում 
քննարկված 

համաձայնագիրը` 94 կողմ, 
1 դեմ, 3 ձեռնպահ ձայներով 

5.2 2009 թվականի նոյեմբերի 3-ին Քուվեյթում 

ստորագրված «Հայաստանի Հանրապետության 
կառավարության և Քուվեյթի Պետության 

կառավարության միջև մշակույթի և արվեստի 
բնագավառներում համագործակցության մասին» 

համաձայնագիր 

(քվեարկություն) 

Ն-903-11.05.2010-ԱՀ 

Ա. ՍԱՄՈՒԵԼՅԱՆ 
ԱԺ-ը քվեարկությամբ 
վավերացրեց չորրորդ 

գումարման ընթացքում 
քննարկված 

համաձայնագիրը` 98 կողմ, 
0 դեմ, 1 ձեռնպահ ձայներով 

5.3 2012 թվականի մայիսի 3-ին ստորագրված` 
Հայաստանի Հանրապետության եւ Ասիական 

զարգացման բանկի միջեւ «Ջրամատակարարման եւ 
ջրահեռացման հատվածի ծրագրի լրացուցիչ 
ֆինանսավորում» վարկային համաձայնագիր 

Ն-008-19.06.2012-ՖՎ,ԱՀ 

Ա. ԱՆԴՐԵԱՍՅԱՆ 
ԱԺ-ը քննարկեց և 
վավերացրեց 

համաձայնագիրը` 85 կողմ, 
5 դեմ, 7 ձեռնպահ 

ձայներով 

 
 


