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Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Ն Ք   
 

Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի 2008 թվականի  դեկտեմբերի 23-ի    
արտահերթ նստաշրջանի մասին  

(ՀՀ կառավարության  նախաձեռնություն) 
 
 

NN 
ը/կ 

Հարցի անվանումը Հեղինակը Ծանոթություն 

1 2 3 4 
 

 
 

1. 

ա)  «Համահայկական բանկի մասին»  
բ) «Շահութահարկի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում 
կատարելու մասին» 
գ) «Եկամտահարկի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ 
կատարելու մասին» 
դ) «Պետական տուրքի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում  լրացում 
կատարելու մասին»  
ե) «Բանկերի և բանկային գործունեության մասին» Հայաստանի Հանրապետության 
օրենքում լրացում կատարելու մասին» 

 
 

ՀՀ կառավարություն 
(21.11.2008թ.) Ֆ/Վ 
Ա. ՋԱՎԱԴՅԱՆ 

 

 
Նախ քննարկվեց և ընդունվեց I-ին ընթերցմամբ` 
103 կողմ,  3 դեմ և 0 ձեռնպահ ձայներով, ապա 
II-րդ ընթերցմամբ 93 կողմ, 4 դեմ և 2 ձեռնպահ 
ձայներով, որից հետո III-րդ ընթերցմամբ և 
ամբողջությամբ` 92 կողմ, 5 դեմ և 1 ձեռնպահ 
ձայներով 
 
 

 
 

2. 

ա) «Ավելացված արժեքի հարկի  մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 
փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին»  
բ) «Արտոնավճարների մասին» 
գ) «Հարկերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում և փոփո-
խություն կատարելու մասին»  
դ) «Պարտադիր սոցիալական ապահովության վճարների մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասին» 
զ) «Ծխախոտի արտադրանքի համար հաստատագրված  վճարների մասին» 
Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին» 
է) «Եկամտահարկի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխու-
թյուններ և լրացումներ կատարելու մասին»  
ը) «Գույքահարկի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն 
կատարելու մասին» 
թ) «Շահութահարկի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխու-
թյուններ և լրացումներ կատարելու մասին» 

 
 
 

ՀՀ կառավարություն 
(20.11.2008թ.) Ֆ/Վ 
Ա. ՉԻԼԻՆԳԱՐՅԱՆ 
անհետաձգելի 

 
 

 
Նախ քննարկվեց և ընդունվեց I-ին ընթերցմամբ` 
78 կողմ,  22 դեմ և 5 ձեռնպահ ձայներով, որից 
հետո  քննարկվեց և I-ին ընթերցմամբ ընդունվեց 
փաթեթը համալրող օրենքի նախագիծը` 79 
կողմ,  17 դեմ և 2 ձեռնպահ ձայներով, ապա  II-
րդ ընթերցմամբ 74 կողմ, 20 դեմ և 3 ձեռնպահ 
ձայներով, որից հետո փաթեթը ամբողջությամբ 
քննարկվեց և ընդունվեց III-րդ ընթերցմամբ և 
ամբողջությամբ` 75 կողմ, 19 դեմ և 5 ձեռնպահ 
ձայներով 
 

 
 
 

3. 

 
ա) «Պետական տուրքի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխու-
թյուններ և լրացումներ կատարելու մասին» 
բ) «Ավիացիայի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում 
կատարելու մասին»  
 

 
ՀՀ կառավարություն 

(20.11.2008թ.) Ֆ/Վ 
Ա. ՉԻԼԻՆԳԱՐՅԱՆ 

անհետաձգելի  

 
Նախ քննարկվեց և ընդունվեց I-ին ընթերցմամբ` 
100 կողմ,  3 դեմ և 2 ձեռնպահ ձայներով, ապա 
II-րդ ընթերցմամբ և ամբողջությամբ` 92 կողմ, 7 
դեմ և 1 ձեռնպահ ձայներով 
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4. 

 
«Հաստատագրված վճարների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 
լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին» 
 

ՀՀ կառավարություն 
(20.11.2008թ.) Ֆ/Վ 
Ա. ՉԻԼԻՆԳԱՐՅԱՆ 

անհետաձգելի  

 
Նախ քննարկվեց և ընդունվեց I-ին ընթերցմամբ` 
82 կողմ,  23 դեմ և 0 ձեռնպահ ձայներով, ապա 
II-րդ ընթերցմամբ և ամբողջությամբ` 79 կողմ, 
11 դեմ և 0 ձեռնպահ ձայներով 

 
 
 

5. 

 
 
«Պետական պարտքի մասին»  Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու 
մասին» 
 

 
ՀՀ կառավարություն 
(08.12..2008թ.) Ֆ/Վ 
Ս. ԿԱՐԱՅԱՆ 

 

 
Նախ քննարկվեց և ընդունվեց I-ին ընթերցմամբ` 
89 կողմ,  1 դեմ և 6 ձեռնպահ ձայներով, ապա  
II-րդ ընթերցմամբ և ամբողջությամբ` 92 կողմ, 6 
դեմ և 1 ձեռնպահ ձայներով 
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6. 

 
ա) «Երևան քաղաքում տեղական ինքնակառավարման և տարածքային կառավար-
ման մասին»,  
բ) «Հայաստանի Հանրապետության ընտրական օրենսգրքում փոփոխություններ և 
լրացումներ կատարելու մասին», 
գ) «Հայաստանի Հանրապետության հողային օրենսգրքում փոփոխություններ 
կատարելու մասին»,  
դ) «Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքում փոփո-
խություններ կատարելու մասին», 
ե) «Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության 
օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին», 
զ) «Հայաստանի Հանրապետության բյուջետային համակարգի մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին», 
է) «Գույքահարկի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխու-
թյուններ կատարելու մասին», 
ը) «Իրավական ակտերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփո-
խություններ կատարելու մասին», 
թ) «Ժողովներ, հանրահավաքներ, երթեր և ցույցեր անցկացնելու մասին» 
Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին» 
ժ) «Հուղարկավորությունների կազմակերպման և գերեզմանատների ու դիա-
կիզարանների շահագործման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 
փոփոխություններ կատարելու մասին» 
ժա) «Քաղաքացիական ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրեն-
քում փոփոխություններ կատարելու մասին» 
ժբ) «Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին» 
ժգ) «Տեղական ինքնակառավարման մասին» Հայաստանի Հանրապետության 
օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին» 
ժդ) «Գովազդի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն 
կատարելու մասին» 
ժե) «Տեղական հանրաքվեի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 
փոփոխություններ կատարելու մասին» 
ժզ) «Տեղական տուրքերի և վճարների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրեն-
քում փոփոխություններ կատարելու մասին» 
ժէ) «Քաղաքաշինության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփո-
խություններ կատարելու մասին» 
ժը) «Սոցիալական աջակցության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 
փոփոխություն կատարելու մասին» 
ժթ) «Համայնքի բյուջեի եկամուտները նվազեցնող` Հայաստանի Հանրապետության 
օրենքների կիրառման արդյունքում համայնքի բյուջեի եկամուտների կորուստները 
պետության կողմից փոխհատուցելու կարգի մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» 
ի) «Քաղաքացիական պաշտպանության մասին» Հայաստանի Հանրապետության 
օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին» 
իա) «Հայաստանի Հանրապետության վարչատարածքային բաժանման մասին» 
Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին» 
իբ) «Ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման մասին» Հայաս-
տանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» (II-րդ 

 
 
 
 
 
 
 

ՀՀ կառավարություն 
(29.11..2007թ.)Պ/Ի  
Վ. ՏԵՐՏԵՐՅԱՆ 

 

 
 
 
 
 
 
 
Նախ քննարկվեց և I-ին ընթերցմամբ ընդունվեց 
փաթեթը համալրող օրենքի նախագիծը և մի 
շարք հոդվածներ` 93 կողմ,  6 դեմ և 1 ձեռնպահ 
ձայներով, ապա քննարկվեց և ընդունվեց II-րդ 
ընթերցմամբ` 95 կողմ,  6 դեմ և 0 ձեռնպահ ձայ-
ներով, որից հետո քննարկվեց և ընդունվեց III-
րդ ընթերցմամբ և ամբողջությամբ` 92 կողմ,  
7 դեմ  և  2 ձեռնպահ ձայներով 
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7. 

 
«ժամանակավոր անաշխատունակության դեպքերից պարտադիր սոցիալական 
ապահովագրության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխու-
թյուններ կատարելու մասին»    

 
ՀՀ կառավարություն 

(26.06..2008թ.)Ս/Ա  
Ա. ՀԱՄԲԱՐՁՈՒՄՅԱՆ 

 

 
Նախ քննարկվեց և ընդունվեց I-ին ընթերցմամբ` 
100 կողմ,  1 դեմ և 0 ձեռնպահ ձայներով, ապա  
II-րդ ընթերցմամբ և ամբողջությամբ` 91 կողմ, 0 
դեմ և 1 ձեռնպահ ձայներով 

 
 
 
 

8. 

 
ա) «Պետական կենսաթոշակների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 
փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին», 
բ) «Պետական կենսաթոշակների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 
փոփոխություն կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 
փոփոխություն կատարելու մասին», 
գ) «Բնակչության զբաղվածության և գործազրկության դեպքում սոցիալական 
պաշտպանության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն 
կատարելու մասին» 
դ) «Պետական կենսաթոշակների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 
փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» 
 

 
 

ՀՀ կառավարություն 
(17.03.2008թ.)Ս/Ա  

Ա. ՀԱՄԲԱՐՁՈՒՄՅԱՆ 

 
Նախ քննարկվեց և ընդունվեց I-ին ընթերցմամբ` 
98 կողմ,  1 դեմ և 1 ձեռնպահ ձայներով, ապա 
քննարկվեց և I-ին ընթերցմամբ ընդունվեց փա-
թեթը համալրող օրենքի նախագիծը`100 կողմ,  0 
դեմ և 1 ձեռնպահ ձայներով ապա քննարկվեց և 
ընդունվեց II-րդ ընթերցմամբ և ամբողջությամբ` 
99 կողմ, 0 դեմ և 0 ձեռնպահ ձայներով 

 

 
 

9. 

 
ա) «Լիցենզավորման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխու-
թյուն կատարելու մասին» 
բ) «Պետական տուրքի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխու-
թյուն կատարելու մասին» 

 
ՀՀ կառավարություն 

(10.10.2008թ.)Տ/Հ  
Վ. ՎԱՐԴԱՆՅԱՆ 

 
Նախ քննարկվեց և ընդունվեց I-ին ընթերցմամբ` 
98 կողմ,  0 դեմ և 0 ձեռնպահ ձայներով, ապա  
II-րդ ընթերցմամբ և ամբողջությամբ` 96 կողմ, 0 
դեմ և 0 ձեռնպահ ձայներով 

 
 
 

10. 

ա) «Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքում փոփոխու-
թյուններ կատարելու մասին» 
բ) «Իրավաբանական անձանց պետական գրանցման մասին» Հայաստանի Հան-
րապետության օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» 
գ) «Բաժնետիրական ընկերությունների մասին» Հայաստանի Հանրապետության 
օրենքում փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասին» 
դ) «Սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությունների մասին» Հանրապե-
տության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին» 

 
 

ՀՀ կառավարություն 
(27.11.2008թ.)Պ/Ի  
Գ. ՄԱԼԽԱՍՅԱՆ 

 
 
Նախ քննարկվեց և ընդունվեց I-ին ընթերցմամբ` 
89 կողմ,  0 դեմ և 0 ձեռնպահ ձայներով, ապա  
II-րդ ընթերցմամբ և ամբողջությամբ` 91 կողմ, 1 
դեմ և 5 ձեռնպահ ձայներով 

 

 
11. 

ա) «Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքում լրացումներ 
կատարելու մասին» 
բ) «Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության 
օրենսգրքում փոփոխություն կատարելու մասին» 
գ) «Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքում փոփոխություն կատա-
րելու մասին»   (II-րդ ընթերցում) 

 
ՀՀ կառավարություն 

(27.11.2008թ.)Պ/Ի  
Գ. ԴԱՆԻԵԼՅԱՆ 
անհետաձգելի 

 
Քննարկվեց և ընդունվեց II-րդ ընթերցմամբ և 
ամբողջությամբ` 93 կողմ,  1 դեմ և  4 ձեռնպահ 
ձայներով 

 
12. 

 
«Հեռուստատեսության և ռադիոյի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 
փոփոխություններ կատարելու մասին» (II-րդ ընթերցում) 
 

ՀՀ կառավարություն 
(15.10.2008թ.)Գ/Կ  
Գ. ԴԱՆԻԵԼՅԱՆ 

 

Քննարկվեց և ընդունվեց II-րդ ընթերցմամբ և 
ամբողջությամբ`  96 կողմ,  0 դեմ և 1 ձեռնպահ 
ձայներով 
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13. 

 
«Հանրաքվեի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ և 
փոփոխություններ կատարելու մասին»   (II-րդ ընթերցում) 
 

ՀՀ կառավարություն 
(27.11.2008թ.)Պ/Ի  
Գ. ԴԱՆԻԵԼՅԱՆ 
անհետաձգելի 

 
Քննարկվեց և ընդունվեց II-րդ ընթերցմամբ և 
ամբողջությամբ`  91 կողմ,  6 դեմ և 2 ձեռնպահ 
ձայներով 

 
 
 
 

14. 

 
ա) «Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական դատավարության օրենսգր-
քում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» 
բ) «Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքում 
փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» 
գ) «Փաստաբանության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 
փոփոխություն կատարելու մասին» 
դ) «Հայաստանի Հանրապետության դատական օրենսգրքում փոփոխություն կա-
տարելու մասին» 
ե) «Հայաստանի Հանրապետության վարչական դատավարության օրենսգրքում 
փոփոխություն կատարելու մասին»  (II-րդ ընթերցում) 

 
 
 

ԱԺ պատգամավորներ 
Ռ. ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ 
Վ. ԲՈՍՏԱՆՋՅԱՆ 

Մ. ՄՆԱՑԱԿԱՆՅԱՆ 
 (19.11..2008թ.) Մ/Ի 

 

 
 
 

Քննարկվեց և ընդունվեց II-րդ ընթերցմամբ և 
ամբողջությամբ`  90 կողմ,  1 դեմ և 3 ձեռնպահ 
ձայներով 

 
 
 
 

15. 

 
ա) «Հաշվապահական հաշվառման մասին» Հայաստանի Հանրապետության 
օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» 
բ) «Արժեթղթերի շուկայի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփո-
խություն կատարելու մասին» 
գ) «Բանկերի և բանկային գործունեության մասին» Հայաստանի Հանրապետության 
օրենքում լրացումներ և փոփոխություն կատարելու մասին» 
դ) «Վարկային կազմակերպությունների մասին» Հայաստանի Հանրապետության 
օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» 
ե) «Ապահովագրության և ապահովագրական գործունեության մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին» 
զ) «Վճարահաշվարկային համակարգերի և վճարահաշվարկային կազմակերպու-
թյունների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն և 
լրացում կատարելու մասին» 
է) «Տնտեսական մրցակցության պաշտպանության  մասին» Հայաստանի Հանրա-
պետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» (II-րդ ընթերցում) 
 

 
 
 

ՀՀ կառավարություն 
(24.07.2008թ.) Ֆ/Վ 
Ա. ՋԱՎԱԴՅԱՆ 

 

 
 
 

Նախ քննարկվեց և ընդունվեց I-ին ընթերցմամբ 
օրենքի փաթեթը հալրող հոդվածը` 72 կողմ,  18 
դեմ և 7 ձեռնպահ ձայներով, ապա քննարկվեց և 
ընդունվեց II-րդ ընթերցմամբ և ամբողջությամբ` 
88 կողմ,  3 դեմ և 6 ձեռնպահձայներով 
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16. «Ակցիզային հարկի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխու-
թյուններ կատարելու մասին» (II-րդ ընթերցում) 
 
 

 
ԱԺ պատգամավորներ 

Ա. ՆՌԱՆՅԱՆ 
Ա.ՄԱՆՈՒԿՅԱՆ 
Ա. ՄԽԻԹԱՐՅԱՆ 
Ս. ԲԱԴԱԼՅԱՆ 
Վ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ 

Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ (041) 
Ա. ԱՓՈՅԱՆ 

Կ. ՎԱՐԴԱՆՅԱՆ 
Մ. ՎԱՐԴԱՆՅԱՆ 
Ա. ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ 

 (18.12..2007թ.) Տ/Հ 
 

 
 
Նախ քննարկվեց և ընդունվեց I-ին ընթերցմամբ 
օրենքի նախագիծը հալրող հոդվածը` 97 կողմ,  1 
դեմ և 3 ձեռնպահ ձայներով, ապա քննարկվեց և 
ընդունվեց II-րդ ընթերցմամբ և ամբողջությամբ` 
93 կողմ,  1 դեմ  և  2 ձեռնպահ ձայներով 

 
 

17. 

 
ա) «Տեսանկարահանող կամ լուսանկարահանող սարքերով հայտնաբերված ճանա-
պարհային երթևեկության կանոնների խախտումների վերաբերյալ գործերով 
իրականացվող վարչական վարույթի առանձնահատկությունների մասին 
բ) «Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ» Հայաստանի Հանրապետության 
օրենսգրքում փոփոխություն կատարելու մասին (III-րդ ընթերցում) 
 
 

 
ՀՀ կառավարություն 

(07.01.2008թ.) Պ/Ա 
Գ. ՄՀԵՐՅԱՆ 

 

 
Քննարկվեց և ընդունվեց III-րդ ընթերցմամբ և 
ամբողջությամբ`  87 կողմ,  7 դեմ և 5 ձեռնպահ 
ձայներով 

 
18. ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ  ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԵՐԻ  ՎԱՎԵՐԱՑՈՒՄ 

 
ՀՀ նախագահ 

 

 

 
 

18.1 

 
«2007 թվականի հոկտեմբերի 6-ին Դուշանբեում ստորագրված «Հավաքական ան-
վտանգության մասին պայմանագրի կազմակերպության անդամ պետությունների 
իրավապահ մարմինների և հատուկ ծառայությունների զինման համար հատուկ 
տեխնիկայի և հատուկ միջոցների մատակարարումների արտոնյալ պայմանների 
մասին». 

 
Հ. 

ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 

 
ԱԺ-ը քվեարկությամբ վավերացրեց 

քննարկված միջազգային պայմանագիրը`    
88 կողմ,  6 դեմ և   0 ձեռնպահ ձայներով 

 

 
 

18.2 

2007 թվականի հոկտեմբերի 6-ին Դուշանբեում ստորագրված «Հավաքական ան-
վտանգության մասին պայմանագրի կազմակերպության շրջանակներում ռազմա-
տնտեսական համագործակցության ընթացքում ստացված և օգտագործվող մտավոր 
գործունեության արդյունքների նկատմամբ իրավունքների փոխադարձ պաշտպա-
նության մասին». 

 
Գ. ԲԱԴԱԼՅԱՆ 

 
ԱԺ-ը քվեարկությամբ վավերացրեց 

քննարկված միջազգային պայմանագիրը`    
93 կողմ,   0 դեմ և   0 ձեռնպահ ձայներով 

 
 
 

18.3 
2008 թվականի հունիսի 13-ին Բրյուսելում և 2008 թվականի օգոստոսի 8-ին 
Երևանում ստորագրված Հայաստանի Հանրապետության և Եվրոպական համայնքի 
հանձնաժողովի միջև «Պարենային ապահովության ծրագիր» 2007/019-124 
ֆինանսական համաձայնագիր». 

 
Ս. ԿԱՐԱՅԱՆ 

 
ԱԺ-ը քվեարկությամբ վավերացրեց 

քննարկված միջազգային պայմանագիրը`    
94 կողմ,  1 դեմ և   5 ձեռնպահ ձայներով 
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18.4 
2008 թվականի սեպտեմբերի 15-ին Երևանում ստորագրված «Հայաստանի Հանրա-
պետության կառավարության և Դանիայի Թագավորության կառավարության միջև 
զարգացման համագործակցության մասին». 

 
Ս. ԿԱՐԱՅԱՆ 

 
ԱԺ-ը քվեարկությամբ վավերացրեց 

քննարկված միջազգային պայմանագիրը`    
100 կողմ,   0 դեմ և  0 ձեռնպահ ձայներով 

 
 

18.5 2008 թվականի նոյեմբերի 18-ին Երևանում ստորագրված Հայաստանի Հանրա-
պետության և Ասիական զարգացման բանկի միջև վարկային պայմանագիր (Գյուղա-
կան ճանապարհների հատվածի ծրագիր (լրացուցիչ) 

 
Ն.  ԵՐԻՑՅԱՆ 

 
ԱԺ-ը քվեարկությամբ վավերացրեց 

քննարկված միջազգային պայմանագիրը`    
95 կողմ,   1 դեմ և   1 ձեռնպահ ձայներով 

 
 


