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ՏԵՂԵԿԱՆՔՏԵՂԵԿԱՆՔՏԵՂԵԿԱՆՔՏԵՂԵԿԱՆՔ    

   

Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի 2011 թվականի  

նոյեմբերի 28-ին գումարված արտահերթ նիստի մասին 

 

N 

ը/կ 

ՀարցիՀարցիՀարցիՀարցի    անվանումըանվանումըանվանումըանվանումը    ՀեղինակըՀեղինակըՀեղինակըՀեղինակը    ԾանոթությունԾանոթությունԾանոթությունԾանոթություն    

1111    2222    3333    4444    

1.1.1.1.    «Դրամարկղային գործառնությունների մասին» 

Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 

փոփոխություն և լրացումներ կատարելու մասին 

((((քվեարկությունքվեարկությունքվեարկությունքվեարկություն))))    

ՀՀ կառավարություն 
Կ-1286-10.11.2011-ՏՀ 

Ս. ԿԱՐԱՅԱՆ 

Անհետաձգելի    

Քվեարկվեց և ընդունվեց 

առաջին ընթերցմամբ` 73 

կողմ, 0  դեմ, 12 ձեռնպահ 
ձայներով 

2.2.2.2.    «Ավելացված արժեքի հարկի մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և 

լրացումներ կատարելու մասին 

    ((((քվեարկությունքվեարկությունքվեարկությունքվեարկություն))))    

ՀՀ կառավարություն 
Կ-1278-10.11.2011-ՏՀ 

Ս. ԿԱՐԱՅԱՆ 

Անհետաձգելի    

Քվեարկվեց և ընդունվեց 
առաջին ընթերցմամբ` 84 

կողմ, 0  դեմ, 1 ձեռնպահ 

ձայներով 
3.3.3.3.    «Կազմակերպությունների և անհատ 

ձեռնարկատերերի կողմից ներմուծվող` մաքսատուրքի 

0 տոկոս դրույքաչափ ունեցող և ակցիզային հարկով 

հարկման ոչ ենթակա այն ապրաքների ցանկը 

հաստատելու մասին, որոնցից ավելացված արժեքի 

հարկը մաքսային մարմինների կողմից չի 

հաշվարկվում և գանձվում» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և 

լրացումներ կատարելու մասին 

 ((((քվեարկությունքվեարկությունքվեարկությունքվեարկություն))))    

ՀՀ կառավարություն 
Կ-1283-10.11.2011-ՏՀ 

Ս. ԿԱՐԱՅԱՆ 

Անհետաձգելի    

Քվեարկվեց և ընդունվեց 

առաջին ընթերցմամբ` 81 
կողմ, 1  դեմ, 7 ձեռնպահ 

ձայներով 
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4.4.4.4.    «Ակցիզային հարկի մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և 

լրացումներ կատարելու մասին 

    ((((քվեարկությունքվեարկությունքվեարկությունքվեարկություն))))    

ՀՀ կառավարություն 
Կ-1277-10.11.2011-ՏՀ 

Ս. ԿԱՐԱՅԱՆ 

Անհետաձգելի    

Քվեարկվեց և ընդունվեց 
առաջին ընթերցմամբ` 81 
կողմ, 0  դեմ, 7 ձեռնպահ 

ձայներով 
5.5.5.5.    Հայաստանի Հանրապետության մաքսային 

օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացումներ 

կատարելու մասին 

 ((((քվեարկությունքվեարկությունքվեարկությունքվեարկություն))))    

ՀՀ կառավարություն 
Կ-1282-10.11.2011-ՏՀ 

Ս. ԿԱՐԱՅԱՆ 

Անհետաձգելի    

Քվեարկվեց և ընդունվեց 

առաջին ընթերցմամբ` 87 
կողմ, 1  դեմ, 1 ձեռնպահ 

ձայներով 

6.6.6.6.    «Հաստատագրված վճարների մասին» 

Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 

փոփոխություններ կատարելու մասին 

 «Արտոնագրային վճարների մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և 

լրացումներ կատարելու մասին 

 ((((քվեարկությունքվեարկությունքվեարկությունքվեարկություն))))    

ՀՀ կառավարություն 
Կ-1289, 12891-10.11.2011-ՏՀ 

Ս. ԿԱՐԱՅԱՆ 

Անհետաձգելի    

Քվեարկվեց և ընդունվեց 
առաջին ընթերցմամբ` 81 

կողմ, 1  դեմ, 7 ձեռնպահ 

ձայներով 

7.7.7.7.    «Հարկերի մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և 

լրացում կատարելու մասին 

«Հայաստանի Հանրապետությունում 

ստուգումների կազմակերպման և անցկացման մասին» 

Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ 

կատարելու մասին 

«Օպերատիվ-հետախուզական գործունեության 

մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 

լրացում կատարելու մասին 

«Բնապահպանական և բնօգտագործման 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-1288-12884-10.11.2011-ՏՀ 

Ս. ԿԱՐԱՅԱՆ 

Անհետաձգելի    

Քվեարկվեց և ընդունվեց 

առաջին ընթերցմամբ` 80 

կողմ, 0  դեմ, 8 ձեռնպահ 
ձայներով 
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վճարների մասին» Հայաստանի Հանրապետության 

օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին 

«Հանրային ծառայությունների կարգավորման 

պարտադիր վճարների մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքում փոփոխություն 

կատարելու մասին 

    ((((քվեարկությունքվեարկությունքվեարկությունքվեարկություն))))    

8.8.8.8.    «Ներքին շուկայի պաշտպանության մասին» 

Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 

փոփոխություններ կատարելու մասին 

«Պետական տուրքի մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքում լրացումներ և 

փոփոխություններ կատարելու մասին 

«Լիցենզավորման մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքում փոփոխություն և 

լրացումներ կատարելու մասին 

    ((((քվեարկությունքվեարկությունքվեարկությունքվեարկություն))))    

ՀՀ կառավարություն 
Կ-1171, 11711,2-18.05.2011-ՏՀ  

Տ. ԴԱՎԹՅԱՆ 

Անհետաձգելի    

Քվեարկվեց և ընդունվեց 
առաջին ընթերցմամբ` 86 

կողմ, 0  դեմ, 2 ձեռնպահ 
ձայներով 

9999....    «Ծխախոտի արտադրանքի համար 

հաստատագրված վճարների մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ 

կատարելու մասին 

    ((((երկրորդ ընթերցումերկրորդ ընթերցումերկրորդ ընթերցումերկրորդ ընթերցում, , , , քվեարկությունքվեարկությունքվեարկությունքվեարկություն))))    

ՀՀ կառավարություն 
Կ-1167-17.05.2011-ՏՀ 

Տ. ԴԱՎԹՅԱՆ 

    

Քվեարկվեց և ընդունվեց 

երկրորդ ընթերցմամբ և 
ամբողջությամբ` 90 կողմ, 0  

դեմ, 0 ձեռնպահ ձայներով 

10101010....    Նույնականացման քարտերի մասին 

Հանրային ծառայությունների համարանիշի 

մասին 

Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու 

անձնագրի մասին 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-673-22.07.2009,18.04.2011-

ՊԻ  

Ա. ՕՍԻԿՅԱՆ    

Նախ քվեարկվեց և 
ընդունվեց երկրորդ 

ընթերցմամբ` 82 կողմ, 5  
դեմ, 3 ձեռնպահ ձայներով, 
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«Հայաստանի Հանրապետության քաղաքա-

ցիության մասին» Հայաստանի Հանրապետության 

օրենքում լրացում կատարելու մասին 

Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ 

Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքում 

փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին 

«Բնակչության պետական ռեգիստրի մասին» 

Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 

փոփոխություններ կատարելու մասին 

Հայաստանի Հանրապետության քրեական 

օրենսգրքում լրացում կատարելու մասին 

    ((((երկրորդ ընթերցումերկրորդ ընթերցումերկրորդ ընթերցումերկրորդ ընթերցում, , , , քվեարկությունքվեարկությունքվեարկությունքվեարկություն))))    

    ((((երրորդ ընթերցումերրորդ ընթերցումերրորդ ընթերցումերրորդ ընթերցում)))) 

ապա քննարկվեց և 
ընդունվեց երրորդ 

ընթերցմամբ և 

ամբողջությամբ` 75 կողմ, 1  
դեմ, 3 ձեռնպահ ձայներով 

11.11.11.11.    Ընդերքի մասին Հայաստանի Հանրապետության 

օրենսգիրք 

«Բնապահպանական և բնօգտագործման 

վճարների մասին» Հայաստանի Հանրապետության 

օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու 

մասին 

«Բնապահպանական վերահսկողության մասին» 

Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 

փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին 

«Պետական տուրքի մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքում փոփոխություն և 

լրացումներ կատարելու մասին 

Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ 

Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքում 

ՀՀ կառավարությունՀՀ կառավարությունՀՀ կառավարությունՀՀ կառավարություն    
Կ-1018, 10181-4-11.11.2010-ՍՀ 

ԱԱԱԱ. . . . ՄՈՎՍԻՍՄՈՎՍԻՍՄՈՎՍԻՍՄՈՎՍԻՍՅԱՆՅԱՆՅԱՆՅԱՆ    

Քվեարկվեց և ընդունվեց 

երրորդ ընթերցմամբ և 
ամբողջությամբ` 73 կողմ, 7  
դեմ, 0 ձեռնպահ ձայներով 
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փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին 

 ((((երրորդ ընթերցումերրորդ ընթերցումերրորդ ընթերցումերրորդ ընթերցում, , , , քվեարկությունքվեարկությունքվեարկությունքվեարկություն))))    

12. 12. 12. 12.     «Եկամտահարկի մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքում փոփոխություն և 

լրացումներ կատարելու մասին 

Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ 

Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքում 

փոփոխություններ կատարելու մասին 

Հայաստանի Հանրապետության քրեական 

օրենսգրքում փոփոխություն կատարելու մասին 

«Սնանկության մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքում փոփոխություն 

կատարելու մասին 

«Հարկային ծառայության մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ 

կատարելու մասին 

«Մաքսային ծառայության մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքում փոփոխություն 

կատարելու մասին 

((((քվեարկությունքվեարկությունքվեարկությունքվեարկություն))))    

((((երկրորդ ընթերցումերկրորդ ընթերցումերկրորդ ընթերցումերկրորդ ընթերցում)))) 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-1290, 12901-5-10.11.2011-ՏՀ 

Ս. ԿԱՐԱՅԱՆ 

Անհետաձգելի    

Նախ քվեարկվեց և 

ընդունվեց առաջին 

ընթերցմամբ` 85 կողմ, 0  
դեմ, 1 ձեռնպահ ձայներով, 

ապա քննարկվեց և 
ընդունվեց երկրորդ 

ընթերցմամբ և 
ամբողջությամբ` 73 կողմ, 0  

դեմ, 4 ձեռնպահ ձայներով 

13. 13. 13. 13.     «Եկամտահարկի մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և 

լրացումներ կատարելու մասին 

((((երկրորդ ընթերցումերկրորդ ընթերցումերկրորդ ընթերցումերկրորդ ընթերցում))))    

ՀՀ կառավարություն 
Կ-1279-10.11.2011-ՏՀ 

Ս. ԿԱՐԱՅԱՆ 

Անհետաձգելի    

Քննարկվեց և ընդունվեց 
երկրորդ ընթերցմամբ և 

ամբողջությամբ` 71 կողմ, 0  
դեմ, 4 ձեռնպահ ձայներով 

14.14.14.14.    «Պարտադիր սոցիալական ապահովության ՀՀ կառավարություն 
Կ-1280-10.11.2011-ՏՀ 

Քննարկվեց և ընդունվեց 
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վճարների մասին» Հայաստանի Հանրապետության 

օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու 

մասին 

((((երկրորդ ընթերցումերկրորդ ընթերցումերկրորդ ընթերցումերկրորդ ընթերցում))))    

Ս. ԿԱՐԱՅԱՆ 

Անհետաձգելի    

երկրորդ ընթերցմամբ և 
ամբողջությամբ` 74 կողմ, 0  
դեմ, 2 ձեռնպահ ձայներով 

15.15.15.15.    «Շահութահարկի մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և 

լրացումներ կատարելու մասին 

((((երկրորդ ընթերցումերկրորդ ընթերցումերկրորդ ընթերցումերկրորդ ընթերցում))))    

 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-1281-10.11.2011-ՏՀ 

Ս. ԿԱՐԱՅԱՆ 

Անհետաձգելի    

Քննարկվեց և ընդունվեց 
երկրորդ ընթերցմամբ և 

ամբողջությամբ` 73 կողմ, 0  
դեմ, 3 ձեռնպահ ձայներով 

16.16.16.16.    «Բանկերի և բանկային գործունեության մասին» 

Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 

փոփոխություն կատարելու մասին  

((((երկրորդ ընթերցումերկրորդ ընթերցումերկրորդ ընթերցումերկրորդ ընթերցում))))    

 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-1284-10.11.2011-ՖՎ 

Ս. ԿԱՐԱՅԱՆ 

Անհետաձգելի    

Քննարկվեց և ընդունվեց 

երկրորդ ընթերցմամբ և 
ամբողջությամբ` 76 կողմ, 0  

դեմ, 0 ձեռնպահ ձայներով 

17.17.17.17.    «Պետական տուրքի մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքում լրացումներ և 

փոփոխություններ կատարելու մասին 

((((երկրորդ ընթերցումերկրորդ ընթերցումերկրորդ ընթերցումերկրորդ ընթերցում))))    

 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-1287-10.11.2011-ՏՀ 

Ս. ԿԱՐԱՅԱՆ 

Անհետաձգելի    

Քննարկվեց և ընդունվեց 

երկրորդ ընթերցմամբ և 

ամբողջությամբ` 76 կողմ, 0  
դեմ, 3 ձեռնպահ ձայներով 

18.18.18.18.    «Հսկիչ-դրամարկղային մեքենաների կիրառման 

մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 

փոփոխություններ կատարելու մասին 

((((երկրորդ ընթերցումերկրորդ ընթերցումերկրորդ ընթերցումերկրորդ ընթերցում))))    

ՀՀ կառավարություն 
Կ-1285-10.11.2011-ՏՀ 

Ս. ԿԱՐԱՅԱՆ 

Անհետաձգելի    

Քննարկվեց և ընդունվեց 
երկրորդ ընթերցմամբ և 

ամբողջությամբ` 75 կողմ, 0  
դեմ, 3 ձեռնպահ ձայներով 

19.19.19.19.    «Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության 

փորձաքննության մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-1265, 12651-01.11.2011-ԳԲ  

Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 

Քննարկվեց, սակայն 
քվեարկությունը 

հետաձգվեց մինչև 15 օրով 
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լրացումներ կատարելու մասին 

 «Պետական տուրքի մասին» Հայաստանի Հանրա-

պետության օրենքում լրացում կատարելու մասին 

    ((((նախագիծնախագիծնախագիծնախագիծ))))    

20.20.20.20.    Տեխնիկական կանոնակարգման մասին 

 Հավատարմագրման մասին  

Ստանդարտացման մասին 

Չափումների միասնականության ապահովման 

մասին  

«Համապատասխանության գնահատման մասին» 

Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխու-

թյուններ կատարելու մասին 

    ((((նախագիծնախագիծնախագիծնախագիծ))))    

ՀՀ կառավարություն 
Կ-1294, 12941-4-23.11.2011-ՏՀ  

Գ. ԲԱԴԱԼՅԱՆ    

Քննարկվեց, սակայն 
քվեարկությունը 

հետաձգվեց մինչև 15 օրով 

21.21.21.21.    «Ճանապարհային երթևեկության անվտան-

գության ապահովման մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ 

կատարելու մասին 

    ((((նախագիծնախագիծնախագիծնախագիծ))))    

ՀՀ կառավարություն 
Կ-1222-29.08.2011-ՊԻ 

Ա. ՕՍԻԿՅԱՆ    

Քննարկվեց և ընդունվեց 
առաջին ընթերցմամբ` 81 

կողմ, 0  դեմ, 0 ձեռնպահ 
ձայներով 

22.22.22.22.    Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ 

Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքում 

փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին 

((((նախագիծնախագիծնախագիծնախագիծ))))    

ՀՀ կառավարություն 
Կ-1244-26.09.2011-ՊԱ 

Ա. ՕՍԻԿՅԱՆ    

Քննարկվեց և ընդունվեց 

առաջին ընթերցմամբ` 77 
կողմ, 0  դեմ, 4 ձեռնպահ 

ձայներով 
23.23.23.23.    «Ոստիկանությունում ծառայության մասին» 

Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխու-

թյուններ և լրացումներ կատարելու մասին 

((((նախագիծնախագիծնախագիծնախագիծ))))    

ՀՀ կառավարություն 
Կ-1292-18.11.2011-ՊԱ 

Ա. ՕՍԻԿՅԱՆ    

Քննարկվեց և ընդունվեց 

առաջին ընթերցմամբ` 82 
կողմ, 0  դեմ, 0 ձեռնպահ 

ձայներով 



 

 8

24.24.24.24.    Հայաստանի Հանրապետության քրեական 

օրենսգրքում փոփոխություններ և 

լրացումներ կատարելու մասին 

 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-12960-25.11.2011,28.11.2011-

ՊԻ 

Հ. ԹՈՎՄԱՍՅԱՆ    

Քննարկվեց և ընդունվեց 
առաջին ընթերցմամբ` 76 
կողմ, 0  դեմ, 4 ձեռնպահ 

ձայներով 
25.25.25.25.    «Կուսակցությունների մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և 

լրացում կատարելու մասին 

 Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ 

Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքում 

փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին  

Հայաստանի Հանրապետության 

քաղաքացիական օրենսգրքում լրացում կատարելու 

մասին 

    ((((նախագիծնախագիծնախագիծնախագիծ))))    

ՀՀ կառավարություն 
Կ-12961-3-25.11.2011,28.11.2011-

ՊԻ 

Հ. ԹՈՎՄԱՍՅԱՆ 

Քննարկվեց և ընդունվեց 

առաջին ընթերցմամբ` 74 
կողմ, 0  դեմ, 4 ձեռնպահ 

ձայներով 

22226666....    «2008 թվականի հունվարի 1-ի դրությամբ 

հարկային հաշվետվություններ չներկայացրած 

կազմակերպությունները լուծարելու և անհատ 

ձեռնարկատերերին պետական հաշվառումից հանելու 

մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 

փոփոխություն  կատարելու  մասին 

    ((((նախագիծնախագիծնախագիծնախագիծ))))    

ՀՀ կառավարություն 
Կ-1297-25.11.2011-ՏՀ 

Հ. ԹՈՎՄԱՍՅԱՆ    

Քննարկվեց և ընդունվեց 

առաջին ընթերցմամբ` 69 
կողմ, 6  դեմ, 4 ձեռնպահ 

ձայներով 

27272727....    Հայաստանի Հանրապետության մաքսային 

օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացումներ 

կատարելու  մասին 

((((նախնախնախնախագիծագիծագիծագիծ))))    

    

ՀՀ կառավարություն 
Կ-1208-13.07.2011,20.10.2011-

ՏՀ 

Կ. ՄԻՆԱՍՅԱՆ    

Քննարկվեց և ընդունվեց 
առաջին ընթերցմամբ` 80 

կողմ, 0  դեմ, 0 ձեռնպահ 
ձայներով 
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28282828....    «Հայաստանի փրկարար ծառայության մասին»    

Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխու-

թյուններ և լրացումներ կատարելու մասին 

«Զինվորական ծառայություն անցնելու մասին» 

Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում 

կատարելու մասին  

Հայաստանի Հանրապետության քրեական 

դատավարության օրենսգրքում լրացում կատարելու 

մասին 

((((նախագիծնախագիծնախագիծնախագիծ))))    

ՀՀ կառավարություն 
Կ-1266, 12661,2-02.11.2011-ՊԱ 

Հ. ՄԽԻԹԱՐՅԱՆ    

Քննարկվեց և ընդունվեց 
առաջին ընթերցմամբ` 76 
կողմ, 0  դեմ, 3 ձեռնպահ 

ձայներով 

    

29292929....    ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ  ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ  ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ  ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ  �����������	�����������	�����������	�����������	            ՎԱՎԵՐԱՑՈՒՄՎԱՎԵՐԱՑՈՒՄՎԱՎԵՐԱՑՈՒՄՎԱՎԵՐԱՑՈՒՄ    

    

ՀՀ  ՆԱԽԱԳԱՀՀՀ  ՆԱԽԱԳԱՀՀՀ  ՆԱԽԱԳԱՀՀՀ  ՆԱԽԱԳԱՀ    

    

 

29292929.1.1.1.1    2011 թվականի նոյեմբերի 1-ին ստորագրված 

Հայաստանի Հանրապետության և Վերակառուցման և 

զարգացման միջազգային բանկի միջև «Ոռոգման 

համակարգերի վերականգնման հրատապ ծրագրի 

լրացուցիչ ֆինանսավորում» փոխառության 

համաձայնագիր» 

Ն-1298-26.11.2011-ԱՀ,ՖՎ    

ԱԱԱԱ. . . . ԱՆԴՐԵԱՍԱՆԴՐԵԱՍԱՆԴՐԵԱՍԱՆԴՐԵԱՍՅԱՆՅԱՆՅԱՆՅԱՆ ԱԺ-ը քննարկեց և 

վավերացրեց 

համաձայնագիրը` 75 կողմ, 

3 դեմ, 0 ձեռնպահ ձայներով 

    

    


