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Տեղեկանք

Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի 2016 թվականի
նոյեմբերի 14-17-ի չորսօրյա նիստերի մասին

N
ը/կ

Հարցի անվանումը Հեղինակը Ծանոթություն

1 2 3 4
1. «Էներգետիկայի մասին» Հայաստանի

Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և
լրացումներ կատարելու մասին»
(քվեարկություն)

ՀՀ կառավարություն
Կ-099-01.10.2012-ՏՀ

Ա. ԳԱԼՍՏՅԱՆ

Քվեարկվեց,
ընդունվեց առաջին

ընթերցմամբ` 100 կողմ,
1 դեմ,  10 ձեռնպահ ձայներով

2. ա. «Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիա-
կան օրենսգրքում լրացումներ կատարելու մասին»,
բ. «Իրավաբանական անձանց պետական գրանց-
ման, իրավաբանական անձանց առանձնացված
ստորաբաժանումների, հիմնարկների և անհատ
ձեռնարկատերերի պետական հաշվառման մասին»
Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում-
ներ կատարելու մասին»,
գ. «Պետական տուրքի մասին» Հայաստանի Հան-
րապետության օրենքում լրացումներ կատարելու

ՀՀ կառավարություն
Կ-1107-28.10.2016-ՏՀ

Ս. ԿԱՐԱՅԱՆ
ԱՆՀԵՏԱՁԳԵԼԻ

Նախ քննարկվեց և
ընդունվեց առաջին

ընթերցմամբ` 107 կողմ,
1 դեմ, 1 ձեռնպահ ձայներով,

ապա քննարկվեց  և ընդունվեց
երկրորդ ընթերցմամբ և

ամբողջությամբ` 98 կողմ,
0 դեմ, 2 ձեռնպահ ձայներով
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մասին»
3. ա. «Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանու-

թյան ժամանակ զինծառայողների կյանքին կամ
առողջությանը պատճառված վնասների հատուց-
ման մասին»,
բ. «Զինծառայողների և նրանց ընտանիքների ան-
դամների սոցիալական ապահովության մասին»
Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում-
ներ և փոփոխություն կատարելու մասին»,
գ. «Պետական կենսաթոշակների մասին» Հայաս-
տանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ կա-
տարելու մասին»

ՀՀ կառավարություն
Կ-1115-11.11.2016-ՊԱ

Վ. ՍԱՐԳՍՅԱՆ
ԱՆՀԵՏԱՁԳԵԼԻ

Քննարկվեց  և
ընդունվեց առաջին

ընթերցմամբ` 102 կողմ,
3 դեմ,  0 ձեռնպահ ձայներով

4. «Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատա-
վարության օրենսգրքում փոփոխություններ և լրա-
ցումներ կատարելու մասին»

ՀՀ կառավարություն
Կ-1076-29.09.2016-ՊԻ,
Կ-1111-08.11.2016-ՊԻ
ԱՐՏԱԿ ԱՍԱՏՐՅԱՆ

ԱՆՀԵՏԱՁԳԵԼԻ

«Հայաստանի Հանրապետու-
թյան քրեական դատավարու-
թյան օրենսգրքում լրացում կա-
տարելու մասին» ՀՀ օրենքի
նախագիծը (Կ-1076-29.09.2016-
ՊԻ) միավորվեց «Հայաստանի
Հանրապետության քրեական
դատավարության օրենսգրքում
փոփոխություններ և լրացումներ
կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի
նախագծին (Կ-1111-08.11.2016-
ՊԻ), որն էլ քննարկվեց, սա-
կայն քվեարկություն չկազմա-
կերպվեց
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6. Հայաստանի Հանրապետության 2017 թվականի
պետական բյուջեի մասին

ՀՀ կառավարություն
Կ-1082-03.10.2016-

ԱՄ,ԱՀ,ԳԿ,ԳԲ,ԵԻ,ՄԻ,
ՊԱ,ՊԻ,ՍՀ,ՏՏ,ՏՀ,ՖՎ

Վ. ԱՐԱՄՅԱՆ

Քննարկումը մնաց
անավարտ

7. ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԵՐԻ
ՎԱՎԵՐԱՑՈՒՄ

ՀՀ ՆԱԽԱԳԱՀ

7.1 «2012 թվականի մայիսի 30-ին Աշգաբատում ստո-
րագրված «Անկախ պետությունների համագործակ-
ցության մասնակից պետությունների էլեկտրաէներ-
գետիկ համակարգերի զուգահեռ աշխատանքների
ապահովման մասին» 1998 թվականի նոյեմբերի
25-ի պայմանագրում փոփոխություններ կատարելու
մասին» արձանագրություն (կից հայտարարու-
թյամբ)
(քվեարկություն)

Ն-261-22.05.2013-ԱՀ
Ա. ԳԱԼՍՏՅԱՆ

ԱԺ-ը վավերացրեց համա-
ձայնագիրը` 106 կողմ, 1 դեմ, 3

ձեռնպահ ձայներով

7.2
2010թվականի դեկտեմբերի 10-ին Մոսկվայում
ստորագրված «Անկախ պետությունների համագոր-
ծակցության մասնակից պետությունների` անձանց
միջպետական հետախուզման մասին»
պայմանագիր (կից վերապահումով)
(քվեարկություն)

Ն-120-18.10.2012-ԱՀ
Հ. ՊՈՂՈՍՅԱՆ

ԱԺ-ը վավերացրեց համա-
ձայնագիրը` 109 կողմ, 2 դեմ, 1

ձեռնպահ ձայներով

7.3 «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության
և Բելառուսի Հանրապետության կառավարության
միջև ատոմային էներգիայի խաղաղ օգտագործ-

Ն-1044- 04.08.2016-ԱՀ
Ա. ԳԱԼՍՏՅԱՆ ԱԺ-ը վավերացրեց համա-

ձայնագիրը` 110 կողմ, 1 դեմ, 1
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ման բնագավառում համագործակցության մասին»
համաձայնագիր
(քվեարկություն)

ձեռնպահ ձայներով

7.4 2015 թվականի դեկտեմբերի 30-ին և 2016 թվակա-
նի հոկտեմբերի 25-ին ստորագրված «Հայաստանի
Հանրապետության կառավարության և Ամերիկայի
Միացյալ Նահանգների կառավարության միջև
«Զանգվածային ոչնչացման զենքի տարածմանը
հակազդելու բնագավառում համագործակցության
մասին» համաձայնագրի ժամկետը յոթ տարով եր-
կարաձգելու մասին» հայտագրերի փոխանակմամբ
կնքված համաձայնություն

Ն-1114-09.11.2016-ԱՀ
Ա. ՆԱԶԱՐՅԱՆ ԱԺ-ը քննարկեց և վավերացրեց

համաձայնագիրը` 104 կողմ, 0
դեմ, 0 ձեռնպահ ձայներով

Նոյեմբերի 14-17-ի չորսօրյա նիստերի ընթացքում`
- Հայտարարությամբ հանդես եկան 19 պատգամավորներ,
- 9 պատգամավորներ հարցերով դիմեցին ՀՀ կառավարությանը:


