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Անկախ Պետությունների Համագործակցության մասնակից պետությունների միջխորհրդարանական 
վեհաժողով (ԱՊՀ ՄԽՎ) 

«Հայաստանի Հանրապետական  
կուսակցություն» խմբակցություն 9 տեղ 

«Բարգավաճ Հայաստան»  
խմբակցություն       5 տեղ 

«Հայ Ազգային Կոնգրես»  
խմբակցություն       1 տեղ 

«Օրինաց երկիր» խմբակցություն    1 տեղ 
«Հայ Յեղափոխական Դաշնակցություն» 
 խմբակցություն     1 տեղ 

«Ժառանգություն» խմբակցություն    1 տեղ 

 
Արևելյան գործընկերության խորհրդարանական վեհաժողով «Եվրանեսթ» 

«Հայաստանի Հանրապետական  
կուսակցություն» խմբակցություն                    4 տեղ և 3 փոխարինող անդամի տեղ 

«Բարգավաճ Հայաստան»  
խմբակցություն                                              2 տեղ և 1 փոխարինող անդամի տեղ 

«Հայ Ազգային Կոնգրես»  
խմբակցություն                                              1 տեղ և 1 փոխարինող անդամի տեղ 

«Օրինաց երկիր» խմբակցություն             1 տեղ 

«Հայ Յեղափոխական Դաշնակցություն» 
 խմբակցություն    1 տեղ 

«Ժառանգություն» խմբակցություն                   1 տեղ և 1 փոխարինող անդամի տեղ 
  

Եվրոպայի անվտանգության և համագործակցության կազմակերպության խորհրդարանական 
վեհաժողով (ԵԱՀԿ ԽՎ) 

«Հայաստանի Հանրապետական  
կուսակցություն» խմբակցություն                       1 տեղ  

«Բարգավաճ Հայաստան»  
խմբակցություն       1 տեղ  

«Հայ Ազգային Կոնգրես»  
խմբակցություն          1 տեղ  

«Օրինաց երկիր» խմբակցություն           1 փոխարինող անդամի տեղ 

«Հայ Յեղափոխական Դաշնակցություն» 
 խմբակցություն            1 փոխարինող անդամի տեղ 

 

Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողով (ԵԽԽՎ) 

«Հայաստանի Հանրապետական   
կուսակցություն» խմբակցություն     2 տեղ և 1 փոխարինող անդամի տեղ 

«Բարգավաճ Հայաստան»  
խմբակցություն  1 տեղ և 1 փոխարինող անդամի տեղ 

«Հայ Ազգային Կոնգրես»  
խմբակցություն      1 տեղ 

«Օրինաց երկիր» խմբակցություն                  1 փոխարինող անդամի տեղ 
«Հայ Յեղափոխական Դաշնակցություն» 
 խմբակցություն                     1 փոխարինող անդամի տեղ 



Հայաստան-Եվրամիություն խորհրդարանական համագործակցության հանձնաժողով 

«Հայաստանի Հանրապետական  
կուսակցություն» խմբակցություն                   3 տեղ   

«Բարգավաճ Հայաստան»  
խմբակցություն       1 տեղ 

«Հայ Ազգային Կոնգրես»  
խմբակցություն        1 տեղ 

«Օրինաց երկիր» խմբակցություն    1 տեղ 

«Հայ Յեղափոխական Դաշնակցություն» 
 խմբակցություն        1 տեղ 

«Ժառանգություն» խմբակցություն                     1 տեղ 
 

Հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության խորհրդարանական վեհաժողով 
(ՀԱՊԿ ԽՎ) 

«Հայաստանի Հանրապետական  
կուսակցություն» խմբակցություն                                   4 տեղ  

«Բարգավաճ Հայաստան»  
խմբակցություն      2 տեղ 

«Հայ Ազգային Կոնգրես»  
խմբակցություն      1 տեղ 

«Օրինաց երկիր» խմբակցություն    1 տեղ 

 «Ժառանգություն» խմբակցություն    1 տեղ          

          

Միջխորհրդարանական միության 

«Հայաստանի Հանրապետական  
կուսակցություն» խմբակցություն                                    4 տեղ  

«Բարգավաճ Հայաստան»  
խմբակցություն      1 տեղ 

«Հայ Ազգային Կոնգրես»  
խմբակցություն      1 տեղ 

«Օրինաց երկիր» խմբակցություն    1 տեղ 

«Հայ Յեղափոխական Դաշնակցություն» 
 խմբակցություն     1 տեղ 

«Ժառանգություն» խմբակցություն         1 տեղ              

 

ՆԱՏՕ-ի խորհրդարանական վեհաժողով 

«Հայաստանի Հանրապետական  
կուսակցություն» խմբակցություն                                    1 տեղ  
«Բարգավաճ Հայաստան»  
խմբակցություն      1 տեղ 

 «Ժառանգություն» խմբակցություն      1 տեղ                 
 

 
Ուղղափառության միջխորհրդարանական վեհաժողով 

«Հայաստանի Հանրապետական  
կուսակցություն» խմբակցություն                            1 տեղ  

«Բարգավաճ Հայաստան»  
խմբակցություն           1 տեղ 

«Օրինաց երկիր» խմբակցություն         1 տեղ 

 

 



 
Սևծովյան տնտեսական համագործակցության խորհրդարանական վեհաժողով 

 (ՍԾՏՀ ԽՎ) 
 

«Հայաստանի Հանրապետական  
կուսակցություն» խմբակցություն                                  1 տեղ  
«Բարգավաճ Հայաստան»  
խմբակցություն      1 տեղ 

«Հայ Ազգային Կոնգրես»  
խմբակցություն      1 տեղ 

«Օրինաց երկիր» խմբակցություն   1 տեղ 

 

 

 
ՀՀ ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ  
ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՂԵԿԱՎԱՐ  ԳՈՒՐԳԵՆ ԴՈՒՄԱՆՅԱՆ 


