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Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Ն Ք 
         

Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի 2009 թվականի  
հունիսի 8-ից 11-ի չորսօրյա նիստերի մասին 

 
 

N 
ը/կ 

Հարցի անվանումը Հեղինակը Ծանոթություն 

1 2 3 4 
 

1. 
 
ա) Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի աշխատա-
կազմում պետական ծառայության մասին, 
բ) «Քաղաքացիական ծառայության մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կա-
տարելու մասին 

ԱԺ պատգամավոր 
Հովիկ Աբրահամյան 
Պ-596-16.04.2009-ՊԻ 

 

Նախ  օրենքների նախագծերի 
փաթեթը քննարկվեց և 

ընդունվեց  I ընթերցմամբ 
90  կողմ, 0 դեմ  և 

0 ձեռնպահ ձայներով, հետո` II 
ընթերցմամբ 

104  կողմ, 0 դեմ  և 
0 ձեռնպահ ձայներով, ապա 

փաթեթը ընդունվեց III 
ընթերցմամբ և ամբողջությամբ`   

72 կողմ, 0 դեմ  և  
0 ձեռնպահ ձայներով 

 
 

2. 
 
Հայաստանի Հանրապետության ջրային օրենսգրքում փոփոխություն 
կատարելու մասին 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-590-09.04.2009-ԳԲ 

Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 

Քննարկվեց և ընդունվեց I 
ընթերցմամբ` 

65 կողմ, 0 դեմ և 
6 ձեռնպահ ձայներով 

 
3. 

 
«Գիտական եւ գիտատեխնիկական գործունեության մասին» Հայաս-
տանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-579-25.03.2009-ԳԿ 

Ա. ԱՇՈՏՅԱՆ 

Քննարկվեց, սակայն 
քվեարկություն չկազմակեպվեց 
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4. 

 
ա) Հայաստանի Հանրապետության դատական օրենսգրքում փոփո-
խություններ կատարելու մասին, 
բ) «Դատախազության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրեն-
քում փոփոխություններ կատարելու մասին 
 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-612, 6121-04.05.2009-ՊԻ 

Գ. ԴԱՆԻԵԼՅԱՆ 

Քննարկվեց և ընդունվեց I 
ընթերցմամբ` 

97 կողմ, 0 դեմ և 
5 ձեռնպահ ձայներով 

 
5. 

 
ա) «Հոգեբուժական օգնության մասին» Հայաստանի Հանրապետու-
թյան օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին, 
բ) Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքում փոփոխու-
թյուններ կատարելու մասին 

 
ԱԺ պատգամավորներ 
Արա Բաբլոյան, Արեւիկ 
Պետրոսյան, Մկրտիչ 
Մինասյան, Արմեն 

Մարտիրոսյան, Ռուբիկ 
Հարությունյան, Կարեն 

Ավագյան 
Պ-613-06.05.2009-ԱՌ 

 

Քննարկվեց և ընդունվեց I 
ընթերցմամբ` 

104 կողմ, 0 դեմ և 
0 ձեռնպահ ձայներով 

 
6. 

 
ա) «Բնապահպանական վերահսկողության մասին» Հայաստանի Հան-
րապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին, 
բ) Բնապահպանական օրենսդրության պահանջների կատարման 
նկատմամբ ինքնահսկում իրականացնելու մասին, 
գ) Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հան-
րապետության օրենսգրքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատա-
րելու մասին 
 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-530, 5301,,5302-09.02.2009-ԳԲ 

Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 

Քննարկվեց և ընդունվեց I 
ընթերցմամբ` 

65 կողմ, 1 դեմ և 
5 ձեռնպահ ձայներով 

 
7. 

 
«Երեւան քաղաքում իրավունք հաստատող փաստաթղթերը չպահ-
պանված անհատական բնակելի տների կարգավիճակի մասին» 
Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին 
 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-630-21.05.2009-ՏՏ 
Վ. ՏԵՐՏԵՐՅԱՆ 

 
Քննարկվեց և ընդունվեց I 

ընթերցմամբ` 
101 կողմ, 0 դեմ և 

1 ձեռնպահ ձայներով 
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8. 

 
ա) Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հան-
րապետության օրենսգրքում լրացում կատարելու մասին, 
բ) «Ակցիզային հարկի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրեն-
քում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին, 
գ) «Շահութահարկի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 
փոփոխություն կատարելու մասին, 
դ) «Հարկերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփո-
խություններ եւ լրացում կատարելու մասին, 
ե) «Ավելացված արժեքի հարկի մասին» Հայաստանի Հանրապետու-
թյան օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին 
(քննարկման շարունակություն) 
 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-602, 6021, 6022, 6023,6024-

27.04.2009-ՏՀ 
Ս. ԿԱՐԱՅԱՆ 

Անհետ որ. 
23.04.2009 N 409-Ա 
Ս. ԿԱՐԱՅԱՆ 

Քվեարկությունը հետաձգվեց 
մինչև 15 օրով 

 
9. 

 
ա) «Որսի եւ որսորդական տնտեսության վարման մասին» Հայաստա-
նի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կա-
տարելու մասին, 
բ) ՀՀ քրեական օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին 
(քվեարկություն) 
 

ԱԺ պատգամավոր 
Վիկտոր Դալլաքյան 

Պ-558, 5581-09.03.2009-ԳԲ- 
 

Քվեարկվեց և ընդունվեց I 
ընթերցմամբ ` 

68 կողմ, 0 դեմ և 
2 ձեռնպահ ձայներով 
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10. 

 
«Հաստատագրված վճարների մասին» Հայաստանի Հանրապետության 
օրենքում փոփոխություններ եւ լրացում կատարելու մասին 
(քվեարկություն) 

 
ԱԺ պատգամավորներ 

Էռնեստ Սողոմոնյան, Ռոբերտ 
Թովմասյան, Հրանտ Գրիգորյան, 

Նահապետ Գեւորգյան, 
Մարտուն Գրիգորյան, Ռուստամ 

Գասպարյան, Կարո 
Կարապետյան, Տիգրան 
Ստեփանյան, Հարություն 
Ղարագյոզյան, Մելիք 

Մանուկյան, Սամվել Սարգսյան, 
Վիկտոր Դալլաքյան, Հայկ 

Սանոսյան, Արմեն Պուրտոյան, 
Վահե Հակոբյան, Արսեն 

Ավագյան, Արմեն Աբրահամյան, 
Ավետ Ադոնց, Ռուբիկ 
Հարությունյան, Արմեն 

Մելիքյան, Գոհարիկ Ենոքյան, 
Արամ Սաֆարյան, Նաիրա 

Զոհրաբյան, Հրանտ Մադաթյան, 
Վերսանդիկ Հակոբյան, Արման 
Սահակյան, Հակոբ Հակոբյան, 

Արեւիկ Պետրոսյան 
Պ-591-10.04.2009-ՏՀ 
Ա. ԱԼԱՎԵՐԴՅԱՆ 

 

 
Նախ  օրենքի նախագիծը 
քվեարկվեց և ընդունվեց  I 

ընթերցմամբ 92  կողմ, 6 դեմ  և 
0 ձեռնպահ ձայներով , 

այնուհետև նախագծի 5-րդ և  
6-րդ հոդվածները քննարկվեցին 
և ընդունվեցին I ընթերցմամբ 

66  կողմ, 1 դեմ  և 
4 ձեռնպահ ձայներով, և ապա 

նախագիծը քննարկվեց և 
ընդունվեց II ընթերցմամբ և 

ամբողջությամբ` 65  կողմ, 1 դեմ  
և 

5 ձեռնպահ ձայներով 
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11. 

 
ա) «Ֆիրմային անվանումների մասին» Հայաստանի Հանրապետու-
թյան օրենքում լրացումներ կատարելու մասին, 
բ) «Բանկերի եւ բանկային գործունեության մասին» Հայաստանի Հան-
րապետության օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություններ 
կատարելու մասին, 
գ) «Վարկային կազմակերպությունների մասին» Հայաստանի Հանրա-
պետության օրենքում լրացումներ կատարելու մասին, 
դ) «Բանկերի, վարկային կազմակերպությունների եւ ներդրումային 
ընկերությունների, ապահովագրական ընկերությունների 
սնանկության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 
փոփոխություն կատարելու մասին, 
ե) «Ապահովագրության եւ ապահովագրական գործունեության մա-
սին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ եւ փոփո-
խություն կատարելու մասին, 
զ) «Արժեթղթերի շուկայի մասին» Հայաստանի Հանրապետության 
օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին, 
է) «Իրավաբանական անձանց պետական գրանցման մասին» Հայաս-
տանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին 
(երկրորդ ընթերցում) 
(քվեարկություն) 
 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-541, 5411, 5412, 5413, 5414, 5415, 

5416, -19.02.2009-ՖՎ 
Ն. ԵՐԻՑՅԱՆ 

Քվեարկվեց և ընդունվեց II 
ընթերցմամբ և ամբողջությամբ 

` 
99 կողմ,0 դեմ և 

1 ձեռնպահ ձայներով 

 
12. 

 
Հայաստանի Հանրապետության նոր միջուկային էներգաբլոկի(ների) 
կառուցման մասին 
(երկրորդ ընթերցում) 
(քվեարկություն) 
 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-423-12.01.2009-ՏՀ 
Ա. ՄՈՎՍԻՍՅԱՆ 

Քվեարկվեց և ընդունվեց II 
ընթերցմամբ և ամբողջությամբ 

` 
96 կողմ, 2 դեմ և 

2 ձեռնպահ ձայներով 
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13. 

ա) «Ավելացված արժեքի հարկի մասին» Հայաստանի Հանրապետու-
թյան օրենքում փոփոխություն եւ լրացում կատարելու մասին, 
բ) Հայաստանի Հանրապետության մաքսային օրենսգրքում 
փոփոխություն եւ լրացում կատարելու մասին 
(երկրորդ ընթերցում) 
(քվեարկություն) 
 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-529, 5291-06.02.2009-ՏՀ 

Ս. ԿԱՐԱՅԱՆ 

Քվեարկվեց և ընդունվեց II 
ընթերցմամբ և ամբողջությամբ 

` 
96 կողմ, 0 դեմ և 

3 ձեռնպահ ձայներով 

 
14. 

 
ա) «Ավիացիայի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 
փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին, 
բ) Օդանավ շահագործողների պատասխանատվության ապահովա-
գրության նվազագույն ծածկույթի սահմանաչափերը սահմանելու մա-
սին 
(երրորդ ընթերցում) 
 

 
ՀՀ կառավարություն 

Կ-520, 5201-20.01.2009-ՏՀ 
Ա. ՄՈՎՍԻՍՅԱՆ 

Քննարկվեց և ընդունվեց III 
ընթերցմամբ և ամբողջությամբ 

` 
102 կողմ,  0 դեմ և 

0 ձեռնպահ ձայներով 

 
15. 

ա) Հանրակրթության մասին, 
բ) «Կրթության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 
փոփոխություններ կատարելու մասին, 
գ) «Ավելացված արժեքի հարկի մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասի, 
դ) «Լիցենզավորման մասին» Հայաստանի Հանրապետության 
օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին, 
ե) «Կրթության պետական տեսչության մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին, 
զ) «Պետական տուրքի մասին» Հայաստանի Հանրապետության 
օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին 
(երկրորդ ընթերցում) 
 

 
ՀՀ կառավարություն 

Ա. ԱՇՈՏՅԱՆ 
Կ-101-29.08.2007-ԳԿ 
ԱԺ պատգամավոր 
 Հեղինե Բիշարյան 
Պ-038-23.07.2007-ԳԿ  

 

Քննարկվեց, սակայն 
քվեարկություն չկազմակեպվեց 

 
16. 

 
Ոչ նյութական մշակութային ժառանգության մասին 
(երկրորդ ընթերցում) 

 
ՀՀ կառավարություն 
Կ-239-18.03.2008-ԳԿ 
Գ. ԳՅՈՒՐՋՅԱՆ 

 

Քննարկվեց և ընդունվեց II 
ընթերցմամբ` 

71 կողմ, 0 դեմ և 
0 ձեռնպահ ձայներով 
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17. 

 
Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքում փոփոխու-
թյուններ եւ լրացումներ կատարելու մասին 
(երկրորդ ընթերցում) 

 
ՀՀ կառավարություն 
Կ-205-08.01.2008-ՊԻ 

Մ. ՍԱՐԳՍՅԱՆ 

 
Քննարկվեց և ընդունվեց II 

ընթերցմամբ և ամբողջությամբ 
` 

98 կողմ, 0 դեմ և 
6 ձեռնպահ ձայներով 

 
18. 

 
«Հայաստանի Հանրապետության տոների եւ հիշատակի օրերի մասին» 
Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին 
(երկրորդ ընթերցում) 

 
ԱԺ պատգամավորներ 

Արմեն Աշոտյան, Նաիրա 
Զոհրաբյան, Անահիտ Բախշյան, 

Արման Սահակյան 
Պ-345-03.10.2008-ՊԻ 

 

Քննարկվեց և ընդունվեց II 
ընթերցմամբ և ամբողջությամբ 

` 
100 կողմ, 0 դեմ և 

1 ձեռնպահ ձայներով 

 
19. 

 
ա) «Ավելացված արժեքի հարկի մասին» Հայաստանի Հանրապետու-
թյան օրենքում լրացումներ կատարելու մասին, 
բ) «Շահութահարկի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 
լրացումներ կատարելու մասին 
(երկրորդ ընթերցում) 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-540, 5401-19.02.2009-ՖՎ 

Ս. ԿԱՐԱՅԱՆ 

Քննարկվեց և ընդունվեց II 
ընթերցմամբ և ամբողջությամբ 

` 
71 կողմ, 0 դեմ և 

1 ձեռնպահ ձայներով 

 
20. 

 
«Ընկերությունների կողմից վճարվող բնապահպանական վճարների 
նպատակային օգտագործման մասին» Հայաստանի Հանրապետության 
օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին 
(երկրորդ ընթերցում) 
 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-552-27.02.2009-ԳԲ 

Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 

Քննարկվեց և ընդունվեց II 
ընթերցմամբ և ամբողջությամբ 

` 
65 կողմ, 1 դեմ և 

5 ձեռնպահ ձայներով 

 
21. 

 
«Ֆիզիկական կուլտուրայի եւ սպորտի մասին» Հայաստանի Հանրա-
պետության օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու 
մասին 
(երկրորդ ընթերցում) 
 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-524-30.01.2009-ԳԿ 
Ա. ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ 

Քննարկվեց և ընդունվեց II 
ընթերցմամբ և ամբողջությամբ 

` 
101 կողմ, 0 դեմ և 

0 ձեռնպահ ձայներով 
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22. 

 
«Պետական սահմանի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրեն-
քում փոփոխություն եւ լրացումներ կատարելու մասին 
(երկրորդ ընթերցում) 

ԱԺ պատգամավորներ 
Հովհաննես Մարգարյան, 

Ստեփան Ասլանյան, Իշխան 
Խաչատրյան 

Պ-574-18.03.2009-ՊԱ 
 

Քննարկվեց և ընդունվեց II 
ընթերցմամբ և ամբողջությամբ 

` 
101 կողմ, 0 դեմ և 

0 ձեռնպահ ձայներով 

 
23. 

«Ոստիկանությունում  ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապե-
տության օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություն կատարելու մասին 
(երկրորդ ընթերցում) 
 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-386-27.11.2008-ՊԱ 

Հ. ՀՈՒՆԱՆՅԱՆ 

Քննարկվեց և ընդունվեց II 
ընթերցմամբ և ամբողջությամբ 

` 
66 կողմ, 6 դեմ և 

0 ձեռնպահ ձայներով 
 

24. 
«Հրապարակային սակարկությունների մասին» Հայաստանի Հանրա-
պետության օրենքում լրացում կատարելու մասին 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-573-18.03.2009-ՏՀ 
Հ. ՀՈՒՆԱՆՅԱՆ 

Քննարկվեց և ընդունվեց I 
ընթերցմամբ` 

65 կողմ,  1 դեմ և 
6 ձեռնպահ ձայներով 

 
25. 

Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքում փոփոխու-
թյուններ եւ լրացումներ կատարելու մասին 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-578-25.03.2009-ՊԻ 
Գ. ԴԱՆԻԵԼՅԱՆ 

 
Քննարկվեց և ընդունվեց I 

ընթերցմամբ` 
98 կողմ,  1 դեմ և 

3 ձեռնպահ ձայներով 
 

26. 
 
ա) «Զենքի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում 
եւ փոփոխություններ կատարելու մասին, 
բ) «Մաքսային ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության 
օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին, 
գ) «Հարկային ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության 
օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին, 
դ) «Փրկարար ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության 
օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին 
 

 
ՀՀ կառավարություն 

Կ-325, 3251, 3252 , 3253-12.09.2008-
ՊԱ 

Հ. ՀՈՒՆԱՆՅԱՆ 
Քննարկվեց և ընդունվեց I 

ընթերցմամբ` 
64 կողմ, 0 դեմ և 

8 ձեռնպահ ձայներով 
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27. 

 
Հայաստանի Հանրապետության 2008 թվականի պետական բյուջեի 
կատարման տարեկան հաշվետվությունը հաստատելու մասին 

 
ՀՀ կառավարություն 
Կ-603-27.04.2009-ՖՎ 
Ա.ՋԱՆՋՈՒՂԱԶՅԱՆ 

ՀՀ ԱԺ-ը 87 կողմ,  3 դեմ և 
0 ձեռնպահ ձայներով 
հաստատեց ՀՀ 2008թ. 

պետական բյուջեի կատարման 
տարեկան հաշվետվությունը 

 
28. Հայաստանի Հանրապետության դրամավարկային քաղաքականու-

թյան ծրագրի (գնաճի հաշվետվություն, 2009 թվական, առաջին 
եռամսյակ)  

ՀՀ կենտրոնական բանկ 
(631-26.05.2009) 

ՀՀ ԱԺ-ը լսեց ՀՀ կենտրոնական 
բանկի 2009թ. առաջին 

եռամսյակի ֆինանսական 
հաշվետվությունը 

 
29. 

 
Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի Պաշտպանության, 
ազգային անվտանգության եւ ներքին գործերի մշտական հանձնաժո-
ղովի նախագահի ընտրություն. 

 
Առաջադրվել է  

Հրայր Կարապետյանի 
թեկնածությունը 

 
Ազգային ժողովը 91 կողմ, 3 դեմ 
ձայներով ՀՀ Ազգային ժողովի 
Պաշտպանության, ազգային 
անվտանգության եւ ներքին 

գործերի մշտական 
հանձնաժողովի նախագահ 

ընտրեց 
Հրայր Կարապետյանին 

(ՀՅԴ խմբակցություն) 
 

30. 
 
Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի Եվրոպական ին-
տեգրման հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահի 
ընտրություն. 

 
Առաջադրվել է  

Նաիրա Զոհրաբյանի 
թեկնածությունը 

 
Ազգային ժողովը 91 կողմ, 3 դեմ 
ձայներով ՀՀ Ազգային ժողովի 
Եվրոպական ինտեգրման 

հարցերի մշտական 
հանձնաժողովի նախագահ 

ընտրեց 
Նաիրա Զոհրաբյանին 

(«Բարգավաճ Հայաստան» 
խմբակցություն) 

 
31. ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ  ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԵՐԻ  ՎԱՎԵՐԱՑՈՒՄ 

 
ՀՀ նախագահ 

 
 



 

TEXEKANQ 7 7 10 

 
31.1 

 
«Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարության 
եւ Հունաստանի Հանրապետության ազգային պաշտպանության նա-
խարարության միջեւ Հունաստանի Հանրապետության ազգային 
պաշտպանության նախարարության ռազմական ուսումնական հաս-
տատություններում եւ ուսումնական կենտրոններում Հայաստանի 
Հանրապետության զինված ուժերի անձնակազմի ուսուցման մասին» 
արձանագրություն  
 
(10 նոյեմբերի 2008թ.ք. Աթենք) 
 

 
Ա. ՆԱԶԱՐՅԱՆ 

Ն-620-13.05.2009-ԱՀ 
ԱԺ-ը քվեարկությամբ 

վավերացրեց քննարկված 
միջազգային պայմանագիրը`   
103 կողմ,  0 դեմ և 0 ձեռնպահ 

ձայներով 

 
31.2 

 «Հայաստանի Հանրապետության եւ Բուլղարիայի Հանրապետության 
ազգային պաշտպանության նախարարության միջեւ եկամուտների եւ 
գույքի կրկնակի հարկումը բացառելու մասին» 1995 թվականի ապրիլի 
10-ին Սոֆիայում ստորագրված համաձայնագրում փոփոխություններ 
կատարելու մասին» արձանագրություն  
 
(10 դեկտեմբերի  2008թ., ք. Սոֆիա) 

 
Ս. ԿԱՐԱՅԱՆ 

Ն-621-13.05.2009-ԱՀ 
 

 
ԱԺ-ը քվեարկությամբ 

վավերացրեց քննարկված 
միջազգային պայմանագիրը`   
72 կողմ,  0 դեմ և 0 ձեռնպահ 

ձայներով 

 
 
     
հունիսի  8-ից 11-ի նիստերի ընթացքում՝  
         
-  հայտարարությամբ հանդես եկան  20  պատգամավորններ 

- 13 պատգամավորներ հարցերով դիմեցին ՀՀ կառավարությանը   

  

 


