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ՏԵՂԵԿԱՆՔ

Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի 2016 թվականի
փետրվարի 22-25-ի չորսօրյա նիստերի մասին

N
ը/կ

Հարցի անվանումը Հեղինակը Ծանոթություն

1 2 3 4
1. «Դրամարկղային գործառնությունների մաuին»

Հայաuտանի Հանրապետության օրենքում լրացում
կատարելու մասին»

ՀՀ կառավարություն
Կ-927-29.12.2015-ՏՀ

Վ. ՄԻՐՈՒՄՅԱՆ

Քննարկվեց և ընդունվեց
առաջին ընթերցմամբ` 89
կողմ, 0 դեմ, 11 ձեռնպահ

ձայներով:

2. «Պետական տուրքի մասին» Հայաստանի Հանրա-
պետության օրենքում լրացումներ կատարելու մասին»

ՀՀ կառավարություն
Կ-930-30.12.2015-ՏՀ

է. ՏԱՐԱՍՅԱՆ

Քննարկվեց և ընդունվեց
առաջին ընթերցմամբ` 79
կողմ, 11 դեմ, 15 ձեռնպահ

ձայներով:
3. ա) «Խաղաղ նպատակներով ատոմային էներգիայի

անվտանգ օգտագործման մասին» Հայաստանի
Հանրապետության օրենքում լրացում և
փոփոխություն կատարելու մասին»

բ) «Հայաստանի Հանրապետությունում ստուգումների
կազմակերպման և անցկացման մասին» Հայաստանի
Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու
մասին»

ՀՀ կառավարություն
Կ-495-18.04.2014-ՏՀ
Ա. ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ

Քննարկվեց, սակայն
քվեարկություն

չկազմակերպվեց:
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4.

«Պետական տուրքի մասին» Հայաստանի Հանրա-
պետության օրենքում լրացում կատարելու մասին»

ՀՀ կառավարություն
Կ-850-09.09.2015-ՏՀ

է. ՏԱՐԱՍՅԱՆ

Քննարկվեց և ընդունվեց
առաջին ընթերցմամբ` 68
կողմ, 16 դեմ, 14 ձեռնպահ

ձայներով:

5. Հայաստանի Հանրապետության հանրային ծառայու-
թյունները կարգավորող հանձնաժողովի 2016 թվա-
կանի գործունեության ծրագիր

858-29.09.2015-ՏՀ
Ռ. ՆԱԶԱՐՅԱՆ

Քննարկումը մնաց
անավարտ:

6.

ՀՀ Մարդու իրավունքների պաշտպանի ընտրություն

Առաջադրվել է Արման
Թաթոյանի

թեկնածությունը
96 կողմ և 7 դեմ ձայներով
ՀՀ Մարդու իրավունքների

պաշտպան  ընտրվեց
Արման Թաթոյանը:

(4 քվեաթերթիկ համարվել է
անվավեր)

7. ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԵՐԻ ՎԱՎԵՐԱՑՈՒՄ ՀՀ ՆԱԽԱԳԱՀ

7.1. Հայաստանի Հանրապետության և Վերակառուցման
և զարգացման միջազգային բանկի միջև 2015
թվականի օգոստոսի 26-ին ստորագրված
«Կենսական նշանակության ճանապարհային ցանցի
բարելավման ծրագրի համար լրացուցիչ

Ն-912-09.12.2015-
ԱՀ,ՖՎ

Ա. ԱՌԱՔԵԼՅԱՆ

ԱԺ-ը վավերացրեց
համաձայնագիրը` 82 կողմ,

15 դեմ, 18 ձեռնպահ
ձայներով:
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ֆինանսավորում» վարկային համաձայնագիր
(քվեարկություն)

7.2. 2015 թվականի հունիսի 15-ին ստորագրված
«Եվրասիական տնտեսական ընկերակցության
հակաճգնաժամային հիմնադրամի հիմնադրման
մասին» 2009 թվականի հունիսի 9-ի պայմանագրում
փոփոխություններ կատարելու մասին» արձա-
նագրություն (կից վերապահումով)

Ն-925-21.12.2015-ԱՀ
Ա. ՋԱՆՋՈՒՂԱԶՅԱՆ

ԱԺ-ը վավերացրեց
համաձայնագիրը` 81 կողմ, 8
դեմ, 10 ձեռնպահ ձայներով:

7.3. 2015 թվականի հունիսի 15-ին ստորագրված
«Եվրասիական տնտեսական ընկերակցության
հակաճգնաժամային հիմնադրամի միջոցների
կառավարման մասին» 2009 թվականի հունիսի 9-ի
համաձայնագրում փոփոխություններ կատարելու
մասին» արձանագրություն (կից վերապահումով)

Ն-926-21.12.2015-ԱՀ
Ա. ՋԱՆՋՈՒՂԱԶՅԱՆ

ԱԺ-ը վավերացրեց
համաձայնագիրը` 81 կողմ, 6
դեմ, 13 ձեռնպահ ձայներով:

Փետրվարի 22-25-ի չորսօրյա նիստերի ընթացքում`

- հայտարարությամբ հանդես եկան 21 պատգամավորներ,
- 6 պատգամավորներ հարցերով դիմեցին ՀՀ կառավարությանը


