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ՏԵՂԵԿԱՆՔ

Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի 2017 թվականի
փետրվարի 06-09-ի չորսօրյա նիստերի մասին

N
ը/կ

Հարցի անվանումը Հեղինակը Ծանոթություն

1 2 3 4
1. «Ազգաբնակչության էկոլոգիական կրթության և դաս-

տիարակության մասին» Հայաստանի Հանրապետու-
թյան օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին»
(երկրորդ ընթերցում)

ՀՀ ԱԺ ՊԱՏԳԱՄԱՎՈՐ
Պ-873-16.10.2015,22.10.2015-

ԳԿ-
Ռուզաննա Մուրադյան

Քննարկվեց և ընդունվեց
երկրորդ ընթերցմամբ և

ամբողջությամբ` 91 կողմ, 0
դեմ, 4 ձեռնպահ ձայներով

2. ա) Հայաստանի Հանրապետության քրեական
օրենսգրքում փոփոխություն և լրացումներ կատարելու
և «Հայաստանի Հանրապետության քրեական
օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացում կատարելու
մասին» Հայաստանի Հանրապետության 2016 թվա-
կանի մայիսի 17-ի ՀՕ-49-Ն օրենքի 1-ին հոդվածը չեղ-
յալ ճանաչելու մասին»,
բ) «Հայաստանի Հանրապետության քրեակատարո-
ղական օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացում
կատարելու մասին»,
գ) «Հայաստանի Հանրապետության քրեական դա-
տավարության օրենսգրքում փոփոխություններ և լրա-
ցումներ կատարելու մասին»

ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
Կ-11552-

01.02.2017,03.02.2017-ՊԻ
Ա. ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ

ԱՆՀԵՏԱՁԳԵԼԻ

Քննարկվեց և ընդունվեց
առաջին ընթերցմամբ` 96
կողմ, 0 դեմ, 0 ձեռնպահ

ձայներով
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3. «Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենս-
գըրքում փոփոխություն կատարելու մասին»

ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
Կ-1151-17.01.2017-ՊԻ
Ա. ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ

Քննարկվեց և ընդունվեց
առաջին ընթերցմամբ` 92
կողմ, 0 դեմ, 1 ձեռնպահ

ձայներով
4. «Պետական գույքի մասնավորեցման 2006-2007 թվա-

կանների ծրագրի մասին» Հայաստանի Հանրապե-
տության օրենքում լրացում կատարելու մասին»

ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
Կ-1104-24.10.2016-ՏՀ

Ա. ՄԱՐԿՈՍՅԱՆ

Քննարկվեց և ընդունվեց
առաջին ընթերցմամբ` 67
կողմ, 9 դեմ, 16 ձեռնպահ

ձայներով
5. Հայաստանի Հանրապետության վերահսկիչ պալատի

2017 թվականի գործունեության տարեկան ծրագիր
ՀՀ վերահսկիչ պալատ

1106-27.10.2016-ՖՎ
Ա. ՆՌԱՆՅԱՆ

ՀՀ Ազգային ժողովը
քվեարկությամբ` 72 կողմ, 10
դեմ, 6 ձեռնպահ ձայներով,
հաստատեց Հայաստանի

Հանրապետության
վերահսկիչ պալատի 2017
թվականի գործունեության

տարեկան ծրագիրը

6. «Զինծառայողների և նրանց ընտանիքների անդամնե-
րի սոցիալական ապահովության մասին» Հայաստա-
նի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու
մասին»

ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
Կ-1110-08.11.2016-ՍՀ

Ա. ԱՍԱՏՐՅԱՆ

Քննարկվեց և ընդունվեց
առաջին ընթերցմամբ` 95
կողմ, 0 դեմ, 0 ձեռնպահ

ձայներով
7. ա. «Կուտակային կենսաթոշակների մասին» Հայաս-

տանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ
և լրացումներ կատարելու մասին»,
բ. «Ներդրումային ֆոնդերի մասին» Հայաստանի
Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և

ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
Կ-1131-

09.12.2016,03.02.2017-ՍՀ
Ն. ԵՐԻՑՅԱՆ

Քննարկվեց և ընդունվեց
առաջին ընթերցմամբ՝ 59
կողմ, 31 դեմ, 3 ձեռնպահ

ձայներով
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լրացումներ կատարելու մասին»,
գ. «Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիա-
կան օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացում կա-
տարելու մասին»

8. ա. «Բնակարանային հիփոթեքային կրեդիտավորման
մասին»,
բ. «Սպառողական կրեդիտավորման մասին» Հայաս-
տանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ
և լրացում կատարելու մասին»,
գ. «Բանկերի, վարկային կազմակերպությունների,
ներդրումային ընկերությունների, ներդրումային ֆոն-
դի կառավարիչների և ապահովագրական ընկերու-
թյունների սնանկության մասին» Հայաստանի Հան-
րապետության օրենքում լրացում և փոփոխություններ
կատարելու մասին»,
դ. «Հրապարակային սակարկությունների մասին»
Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ
կատարելու մասին»,
ե. «Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական
դատավարության օրենսգրքում լրացումներ կատարե-
լու մասին»

ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
Կ-1135-

21.12.2016,03.02.2017-ՖՎ
Ն. ԵՐԻՑՅԱՆ

Քննարկվեց և ընդունվեց
առաջին ընթերցմամբ՝ 63
կողմ, 22 դեմ, 5 ձեռնպահ

ձայներով

9. ա. «Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիու-
թյան մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրեն-
քում փոփոխություն կատարելու մասին»,
բ. «Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ

ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
Կ-1052-05.09.2016-ՊԻ

Վ. ԵՂԻԱԶԱՐՅԱՆ

Քննարկվեց և ընդունվեց
երկրորդ ընթերցմամբ և

ամբողջությամբ` 92 կողմ, 0
դեմ, 1 ձեռնպահ ձայներով
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Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքում փո-
փոխություն կատարելու մասին»
(երկրորդ ընթերցում)

10. «Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի կա-
յազորային և պահակային ծառայությունների կանո-
նագիրքը հաստատելու մասին» Հայաստանի Հանրա-
պետության օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ
կատարելու մասին»

ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
Կ-1081-03.10.2016-ՊԱ

Ա. ՆԱԶԱՐՅԱՆ

Քննարկվեց և ընդունվեց
առաջին ընթերցմամբ` 88
կողմ, 0 դեմ, 0 ձեռնպահ

ձայներով

11. «Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի
ներքին ծառայության կանոնագիրքը հաստատելու
մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում
փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին»

ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
Կ-1062-20.09.2016-ՊԱ

Ա. ՆԱԶԱՐՅԱՆ

Քննարկվեց և ընդունվեց
առաջին ընթերցմամբ` 88
կողմ, 0 դեմ, 1 ձեռնպահ

ձայներով

12. «Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական
օրենսգրքում փոփոխություն կատարելու մասին»
(երկրորդ ընթերցում)

ՀՀ ԱԺ ՊԱՏԳԱՄԱՎՈՐՆԵՐ
Պ-479-

28.03.2014,05.09.2014-ՊԻ
Արտակ Սարգսյան, Արթուր

Ստեփանյան, Վահրամ
Մկրտչյան

Քննարկվեց և ընդունվեց
երկրորդ ընթերցմամբ և

ամբողջությամբ` 87 կողմ, 0
դեմ, 0 ձեռնպահ ձայներով

13. «Էլեկտրոնային փաստաթղթի և էլեկտրոնային թվա-
յին ստորագրության մասին» Հայաստանի Հանրապե-
տության օրենքում փոփոխություն և լրացումներ կա-
տարելու մասին»

ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
Կ-1105-25.10.2016-ՊԻ

Ա. ԵՂԻԱԶԱՐՅԱՆ

Քննարկվեց, սակայն
քվեարկություն

չկազմակերպվեց

14. «Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական
օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացումներ կատա-
րելու մասին»

ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
Կ-1109-03.11.2016-ՊԻ

Ս. ՔՐՄՈՅԱՆ

Քննարկվեց, սակայն
քվեարկություն

չկազմակերպվեց
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15. «Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հա-
յաստանի Հանրապետության օրենսգրքում փոփոխու-
թյուններ և լրացումներ կատարելու մասին»

ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
Կ-771-28.04.2015-ՊԻ

Ս. ՔՐՄՈՅԱՆ

Քննարկվեց, սակայն
քվեարկություն

չկազմակերպվեց
16. «Քրեակատարողական ծառայության մասին» Հայաս-

տանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարե-
լու մասին»

ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
Կ-868-12.10.2015-ՊԻ

Ս. ՔՐՄՈՅԱՆ

Քննարկվեց, սակայն
քվեարկություն

չկազմակերպվեց
17. ա. «Զինծառայողների և նրանց ընտանիքների

անդամների սոցիալական ապահովության մասին»
Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում
կատարելու մասին»,
բ. «Փրկարար ծառայության մասին» Հայաստանի
Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու
մասին»

ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
Կ-10631-20.09.2016-ՍՀ

Հ. ՄԽԻԹԱՐՅԱՆ
Քննարկվեց, սակայն

քվեարկություն
չկազմակերպվեց

18. ա. «Սեյսմիկ պաշտպանության մասին» Հայաստանի
Հանրապետության օրենքում փոփոխություն
կատարելու մասին»,
բ. «Տեղական ինքնակառավարման մասին» Հայաս-
տանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ
կատարելու մասին»,
գ. «Երևան քաղաքում տեղական ինքնակառավարման
մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում
փոփոխություն կատարելու մասին»

ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
Կ-272-06.06.2013-ՊԱ

Հ. ՄԽԻԹԱՐՅԱՆ
Քննարկվեց, սակայն

քվեարկություն
չկազմակերպվեց

19. «Հայաստանի Հանրապետության տոների և հիշատա-
կի օրերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության
օրենքում լրացում կատարելու մասին»

ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
Կ-297-15.07.2013-ՊԻ

Ա. ՊՈՂՈՍՅԱՆ

Քննարկվեց, սակայն
քվեարկություն

չկազմակերպվեց
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20. ա. «Հոգեբուժական օգնության մասին» Հայաստանի
Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատա-
րելու մասին»,
բ. «Հայաստանի Հանրապետության քրեական
օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին»,
գ. «Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիա-
կան դատավարության օրենսգրքում փոփոխություն-
ներ կատարելու մասին»

ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
Կ-1043-25.07.2016-ԱՄ

Ս. ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ

Քննարկվեց, սակայն
քվեարկություն

չկազմակերպվեց

21. ա. «Մշակութային արժեքների արտահանման և ներ-
մուծման մասին» Հայաստանի Հանրապետության
օրենքում փոփոխություններ և լրացում կատարելու
մասին»,
բ. «Պետական տուրքի մասին» Հայաստանի Հանրա-
պետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու
մասին»

ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
Կ-937-14.01.2016-ՏՀ

Ա. ՊՈՂՈՍՅԱՆ

Քննարկվեց, սակայն
քվեարկություն

չկազմակերպվեց

22. «Ազգաբնակչության էկոլոգիական կրթության և դաս-
տիարակության մասին» Հայաստանի Հանրապետու-
թյան օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կա-
տարելու մասին»

ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
Կ-743-26.03.2015-ԳԿ

Ս. ՊԱՊՅԱՆ

Քննարկվեց, սակայն
քվեարկություն

չկազմակերպվեց

23. ա. «Մթնոլորտային օդի պահպանության մասին»
Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխու-
թյուններ և լրացումներ կատարելու մասին»
բ. «Բուսական աշխարհի մասին» Հայաստանի Հան-
րապետության օրենքում լրացումներ կատարելու մա-
սին»,
գ. «Հայաստանի Հանրապետության հողային

ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
Կ-798-29.05.2015-ԳԲ

Ս. ՊԱՊՅԱՆ

Քննարկվեց, սակայն
քվեարկություն

չկազմակերպվեց



7

օրենսգրքում լրացումներ եւ փոփոխություն
կատարելու մասին»

23. ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԵՐԻ ՎԱՎԵՐԱՑՈՒՄ ՀՀ ՆԱԽԱԳԱՀ

23.1 2012 թվականի դեկտեմբերի 5-ին Աշգաբատում ստո-
րագրված «Անկախ պետությունների համագործակցու-
թյան մասնակից պետությունների` ինտեգրված ար-
ժութային շուկայի կազմակերպման բնագավառում
համագործակցության մասին» համաձայնագիր (կից
վերապահումով)

Ն-346-02.10.2013-ԱՀ
Ն.ԵՐԻՑՅԱՆ

ԱԺ-ը վավերացրեց
համաձայնագիրը՝ 82 կողմ, 7
դեմ, 3 ձեռնպահ ձայներով:

23.2 2012 թվականի դեկտեմբերի 5-ին Աշգաբատում ստո-
րագրված «Անկախ պետությունների համագործակցու-
թյան մասնակից պետությունների ֆինանսական հե-
տախուզության ստորաբաժանումների ղեկավարների
խորհրդի կազմավորման մասին» համաձայնգիր

Ն-347-02.10.2013-ԱՀ
Ն.ԵՐԻՑՅԱՆ

ԱԺ-ը վավերացրեց
համաձայնագիրը՝ 72 կողմ, 6
դեմ, 16 ձեռնպահ ձայներով

23.3
Հայաստանի Հանրապետության և Ասիական զար-
գացման բանկի միջև 2016 թվականի հոկտեմբերի 17-
ին և 2016 թվականի նոյեմբերի 11-ին ստորագրված
«Վարկային համաձայնագրերում փոփոխություններ
կատարելու մասին» (հատուկ գործառնություններ)
նամակ-համաձայնագիր

Ն-1142-21.12.2016-ԱՀ,ՖՎ
Ա. ՀԱՅՐԱՊԵՏՅԱՆ

ԱԺ-ը վավերացրեց
համաձայնագիրը՝ 62 կողմ,

24 դեմ, 4 ձեռնպահ
ձայներով

23.4 «2015 թվականի դեկտեմբերի 12-ին ստորագրված
Փարիզյան համաձայնագիր»

Ն-1143-21.12.2016-ԱՀ
Ս. ՊԱՊՅԱՆ

ԱԺ-ը վավերացրեց
համաձայնագիրը՝ 93 կողմ,

0 դեմ, 0 ձեռնպահ ձայներով
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23.5 2012 թվականի դեկտեմբերի 8-ին հաստատված`
Կիոտոյի արձանագրության Դոհայի փոփոխություն

Ն-769-22.04.2015-ԱՀ
Ս. ՊԱՊՅԱՆ

ԱԺ-ը վավերացրեց
համաձայնագիրը՝ 91 կողմ, 0
դեմ, 0 ձեռնպահ ձայներով

23.6 2016 թվականի սեպտեմբերի 7-ին Վիեննայում ստո-
րագրված «Հայաստանի Հանրապետության կառավա-
րության և Միջուկային փորձարկումների համապար-
փակ արգելման պայմանագրի կազմակերպության
նախապատրաստական հանձնաժողովի միջև Միջու-
կային փորձարկումների համապարփակ արգելման
պայմանագրի համար միջազգային մշտադիտարկման
կառույցներին առնչվող աշխատանքների` ներառյալ
հետվկայագրման աշխատանքների իրականացման
մասին» համաձայնագիր

Ն-1128-06.12.2016-ԱՀ
Հ. ՄԽԻԹԱՐՅԱՆ

ԱԺ-ը վավերացրեց
համաձայնագիրը՝ 86 կողմ,

3 դեմ, 0 ձեռնպահ ձայներով

23.7 2014 թվականի հուլիսի 7-ին Բուենոս Այրեսում ստո-
րագրված «Հայաստանի Հանրապետության կառավա-
րության և Արգենտինայի Հանրապետության կառա-
վարության միջև հարկային հարցերում տեղեկատվու-
թյան փոխանակման մասին» համաձայնագիր

Ն-1025-13.06.2016-ԱՀ
Վ. ՄԻՐՈՒՄՅԱՆ

ԱԺ-ը վավերացրեց
համաձայնագիրը՝ 89 կողմ,

0 դեմ, 0 ձեռնպահ ձայներով

23.8 2015 թվականի հոկտեմբերի 16-ին Բուրաբայում ստո-
րագրված «Անկախ պետությունների համագործակ-
ցության մասնակից պետությունների քրեակատարո-
ղական ծառայությունների ղեկավարների խորհրդի
ձևավորման մասին» համաձայնագիր

Ն-1071-26.09.2016-ԱՀ
Ս. ՔՐՄՈՅԱՆ

ԱԺ-ը վավերացրեց
համաձայնագիրը՝ 69 կողմ,

5 դեմ, 14 ձեռնպահ
ձայներով
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23.9 2014 թվականի նոյեմբերի 27-ին Ժնևում ստո-
րագրված «Առևտրի համաշխարհային կազմակերպու-
թյան ստեղծման մասին» Մարաքեշի համաձայնագի-
րը փոփոխող արձանագրություն

Ն-1083-04.10.2016-ԱՀ
Վ. ՄԻՐՈՒՄՅԱՆ

ԱԺ-ը վավերացրեց
համաձայնագիրը՝ 87 կողմ, 0
դեմ, 0 ձեռնպահ ձայներով

23.10 2015 թվականի սեպտեմբերի 15-ին Դուշանբեում ստո-
րագրված «Զինվորական և այլ կազմավորումների,
դրանց շարժական գույքի, ինչպես նաև ռազմական
նշանակության արտադրանքի փոխադրումների ոլոր-
տում Հավաքական անվտանգության մասին պայմա-
նագրի կազմակերպության անդամ պետությունների
համագործակցության մասին» համաձայնագիր

Ն-1117-15.11.2016-ԱՀ
Ա. ՆԱԶԱՐՅԱՆ

ԱԺ-ը վավերացրեց
համաձայնագիրը՝ 70 կողմ, 4
դեմ, 13 ձեռնպահ ձայներով

23.11 2015 թվականի հոկտեմբերի 16-ին Բուրաբայում ստո-
րագրված «Արտակարգ իրավիճակների կանխման և
վերացման բնագավառում Անկախ պետությունների
համագործակցության մասնակից պետությունների
համագործակցության մասին» համաձայնագիր

Ն-1158-01.02.2017-ԱՀ
Հ. ՄԽԻԹԱՐՅԱՆ

Քննարկվեց, սակայն
քվեարկություն

չկազմակերպվեց

23.12 2012 թվականի մայիսի 30-ին Աշգաբատում ստո-
րագրված «Անկախ պետությունների համագործակցու-
թյան մասնակից պետությունների միջգրադարանային
բաժանորդագրության համակարգի ստեղծման մա-
սին» 1999 թվականի հունվարի 13-ի համաձայ-
նագրում փոփոխություններ կատարելու մասին» ար-
ձանագրություն (կից հայտարարությամբ)

Ն-350-02.10.2013-ԱՀ
Ա. ՊՈՂՈՍՅԱՆ

Քննարկվեց, սակայն
քվեարկություն

չկազմակերպվեց
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23.13 2016 թվականի հոկտեմբերի 27-ին Փարիզում ստո-
րագրված «Հայաստանի Հանրապետության կառավա-
րության և Ֆրանսիայի Հանրապետության կառավա-
րության միջև միգրացիոն գործընկերության վերա-
բերյալ» համաձայնագիր

Ն-1160-02.02.2017-ԱՀ
Գ. ԵԳԱՆՅԱՆ

Քննարկվեց, սակայն
քվեարկություն

չկազմակերպվեց

Փետրվարի 06-09-ի չորսօրյա նիստերի ընթացքում`

- Հայտարարությամբ հանդես եկան 19 պատգամավոր:

- 11 պատգամավոր բանավոր հարցերով դիմեցին կառավարությանը:

- ԱԺ-ը 68 կողմ, 6 դեմ, 6 ձեռնպահ ձայներով հաստատեց ԱԺ-ի ժամանակավոր հաշվիչ հանձնաժողովի

ձևավորման կարգը:

- ՀՀ Աժ-ը քվեարկությամբ մերժեց Աժ մի շարք օրենսդրական նախաձեռնություններ ՀՀ Ազգային ժողովի

տասնմեկերորդ նստաշրջանի օրակարգ ընդգրկելու մասին հարցերը`

1. «Աուդիտորական գործունեության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն

կատարելու մասին» (Հեղինակ` Էլինար Վարդանյան, Ստեփան Մարգարյան,Վահե Հովհաննիսյան, Թևան

Պողոսյան, Պ-1127-06.12.2016-ՖՎ),

2. «Բարձրաստիճան պաշտոնատար անձանց և նրանց հետ փոխկապակցված անձանց եկամուտների

ձևավորման աղբյուրները և գույքային վիճակն ուսումնասիրող Հայաստանի Հանրապետության Ազգային

ժողովի ժամանակավոր հանձնաժողով ստեղծելու մասին» (Հեղինակ` Նիկոլ Փաշինյան, Պ-1122-17.11.2016-

ՊԻ):



11

1. - ՀՀ Աժ-ը քվեարկությամբ մերժեց ՀՀ Աժ պատգամավոր Հովհաննես Մարգարյանի

օրենսդրական նախաձեռնությամբ ներկայացրած «Գյումրի քաղաքում իրականացվող գործունեությունը

հարկերից ազատելու մասին»   (Պ-998-06.05.2016-ՏՀ) ՀՀ օրենքի նախագիծը ՀՀ Ազգային ժողովի

չորսօրյա նիստերի օրակարգ ընդգրկելու մասին հարցը`

- Աժ փոխնախագահ Հերմինե Նաղդալյանը հայտարարեց, որ Վերահսկիչ պալատի նախագահ Իշխան

Զաքարյանը հրաժարականի դիմում է ներկայացրել:


