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ՆԱԽԱԳԻԾ   

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏؤԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ 
  

Ո Ր Ո Շ Ո Ւ Մ Ը

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏؤԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ 
 ՅՈԹԵՐՈՐԴ ԳؤՄԱՐՄԱՆ ՎԵՑԵՐՈՐԴ ՆՍՏԱՇՐՋԱՆԻ 

 2021 ԹՎԱԿԱՆԻ ԱՊՐԻԼԻ 13-ԻՆ ԳؤՄԱՐՎՈՂ 
 ՀԵՐԹԱԿԱՆ ՆԻՍՏԵՐԻ ՕՐԱԿԱՐԳԻ ՄԱՍԻՆ

  

        Ազգային ժողովը ՈՐՈՇؤՄ Է.
 

        1. «Ազգային ժողովի կանոնակարգ» սահմանադրական օրենքի 39-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 1-ին կետի

համաձայն` Հայաստանի Հանրապետٳթյան Ազգային ժողովի 2021 թվականի ապրիլի 13-ին գٳմարվող

նիստերի օրակարգٳմ ընդգրկել պարտադիր քննարկման ենթակա հետեւյալ հարցերը.

Հարցի անվանٳմը Կոդը և հեղինակները

1. ա) «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենքٳմ

փոփոխٳթյٳններ եւ լրացٳմներ կատարելٳ մասին
 (երկրորդ ընթերցٳմ)

Կ-695-24.07.2020-ՊԻ-011/1
 Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն

 

բ) Հայաստանի Հանրապետٳթյան աշխատանքային

օրենսգրքٳմ լրացٳմներ կատարելٳ մասին
 (երկրորդ ընթերցٳմ)

Կ-6952-09.04.2021-ՊԻ-011/0
 Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն

 

2. ա) «Հայաստանի Հանրապետٳթյան դատական օրենսգիրք»

սահմանադրական օրենքٳմ փոփոխٳթյٳններ եւ լրացٳմներ

կատարելٳ մասին
 (երկրորդ ընթերցٳմ)

Կ-785-25.11.2020-ՊԻ-011/1
 Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն

 

բ) «Ազգային ժողովի կանոնակարգ» սահմանադրական

օրենքٳմ լրացٳմներ կատարելٳ մասին
 (երկրորդ ընթերցٳմ)

Կ-7851-25.11.2020-ՊԻ-011/1
 Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն

 

գ) Հայաստանի Հանրապետٳթյան քրեական

դատավարٳթյան օրենսգրքٳմ փոփոխٳթյٳններ եւ

լրացٳմներ կատարելٳ մասին
 (երկրորդ ընթերցٳմ)

Կ-7852-25.11.2020-ՊԻ-011/1
 Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն

 

դ) «Ապօրինի ծագٳմ ٳնեցող գٳյքի բռնագանձման մասին»

օրենքٳմ լրացٳմներ եւ փոփոխٳթյٳններ կատարելٳ մասին
 (երկրորդ ընթերցٳմ)

Կ-7853-25.11.2020-ՊԻ-011/1
 Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն

 

ե) Հայաստանի Հանրապետٳթյան քաղաքացիական

դատավարٳթյան օրենսգրքٳմ փոփոխٳթյٳն եւ լրացٳմ
Կ-7854-25.11.2020-ՊԻ-011/1

 Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն

http://www.parliament.am/draftreading_docs7/K-695_DR2.pdf
http://www.parliament.am/drafts.php?sel=showdraft&DraftID=11828&Reading=1
http://www.parliament.am/drafts.php?sel=showdraft&DraftID=12395&Reading=2&reading_draft=true
http://www.parliament.am/drafts.php?sel=showdraft&DraftID=12395&Reading=0
http://www.parliament.am/draftreading_docs7/K-785_DR2.pdf
http://www.parliament.am/drafts.php?sel=showdraft&DraftID=12046&Reading=1
http://www.parliament.am/draftreading_docs7/K-785-1_DR2.pdf
http://www.parliament.am/drafts.php?sel=showdraft&DraftID=12047&Reading=1
http://www.parliament.am/draftreading_docs7/K-785-2_DR2.pdf
http://www.parliament.am/drafts.php?sel=showdraft&DraftID=12045&Reading=1
http://www.parliament.am/draftreading_docs7/K-785-3_DR2.pdf
http://www.parliament.am/drafts.php?sel=showdraft&DraftID=12048&Reading=1
http://www.parliament.am/drafts.php?sel=showdraft&DraftID=12049&Reading=1


կատարելٳ մասին
 (երկրորդ ընթերցٳմ)

զ) «Արդարադատٳթյան ակադեմիայի մասին» Հայաստանի
Հանրապետٳթյան օրենքٳմ լրացٳմներ եւ փոփոխٳթյٳն

կատարելٳ մասին
 (երկրորդ ընթերցٳմ)

Կ-7855-25.11.2020-ՊԻ-011/1
 Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն

 

է) «Պետական պաշտոններ եւ պետական ծառայٳթյան

պաշտոններ զբաղեցնող անձանց վարձատրٳթյան մասին»

Հայաստանի Հանրապետٳթյան օրենքٳմ լրացٳմներ

կատարելٳ մասին
 (երկրորդ ընթերցٳմ)

Կ-7856-25.11.2020-ՊԻ-011/1
 Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն

 

ը) «Դատախազٳթյան մասին» օրենքٳմ լրացٳմներ

կատարելٳ մասին
 (երկրորդ ընթերցٳմ)

Կ-7857-25.11.2020-ՊԻ-011/1
 Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն

 

թ) «Կոռٳպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի մասին»

օրենքٳմ լրացٳմ կատարելٳ մասին
 (երկրորդ ընթերցٳմ)

Կ-7858-25.11.2020-ՊԻ-011/1
 Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն

 

3. ա) «Պետական տٳրքի մասին» Հայաստանի
Հանրապետٳթյան օրենքٳմ փոփոխٳթյٳններ եւ լրացٳմներ

կատարելٳ մասին
 (երկրորդ ընթերցٳմ)

Կ-832-29.12.2020-ՊԻ-011/1
 Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն

 

բ) Հայաստանի Հանրապետٳթյան քաղաքացիական

դատավարٳթյան օրենսգրքٳմ փոփոխٳթյٳն եւ լրացٳմներ

կատարելٳ մասին
 (երկրորդ ընթերցٳմ)

Կ-8321-29.12.2020-ՊԻ-011/1
 Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն

 

գ) Հայաստանի Հանրապետٳթյան վարչական

դատավարٳթյան օրենսգրքٳմ փոփոխٳթյٳններ եւ

լրացٳմներ կատարելٳ մասին
 (երկրորդ ընթերցٳմ)

Կ-8322-29.12.2020-ՊԻ-011/1
 Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն

 

4. ա) Հայաստանի Հանրապետٳթյան հողային օրենսգրքٳմ

փոփոխٳթյٳններ եւ լրացٳմներ կատարելٳ մասին
 (երկրորդ ընթերցٳմ)

Պ-839-18.01.2021,19.03.2021-ՏՏԳԲ-011/1
 Հեղինակ` Արտակ Մանٳկյան

 

բ) «Հրապարակային սակարկٳթյٳնների մասին» օրենքٳմ

փոփոխٳթյٳն կատարելٳ մասին
 (երկրորդ ընթերցٳմ)

Պ-8391-09.04.2021-ՏՏԳԲ-011/0
 Հեղինակ` Արտակ Մանٳկյան

 

5. «Տեղական ինքնակառավարման մասին» Հայաստանի
Հանրապետٳթյան օրենքٳմ փոփոխٳթյٳն կատարելٳ

մասին
 (երկրորդ ընթերցٳմ)

Պ-847-22.01.2021,19.03.2021-ՏՏԳԲ-011/1
 Հեղինակ` Վաղարշակ Հակոբյան

 

6. «Զինվորական ծառայٳթյան եւ զինծառայողի կարգավիճակի

մասին» Հայաստանի Հանրապետٳթյան օրենքٳմ լրացٳմ

Խ-858-05.02.2021,15.03.2021-ՊԱ-011/1
 Հեղինակ`«Լٳսավոր Հայաստան»

http://www.parliament.am/draftreading_docs7/K-785-4_DR2.pdf
http://www.parliament.am/draftreading_docs7/K-785-5_DR2.pdf
http://www.parliament.am/drafts.php?sel=showdraft&DraftID=12050&Reading=1
http://www.parliament.am/draftreading_docs7/K-785-6_DR2.pdf
http://www.parliament.am/drafts.php?sel=showdraft&DraftID=12051&Reading=1
http://www.parliament.am/draftreading_docs7/K-785-7_DR2.pdf
http://www.parliament.am/drafts.php?sel=showdraft&DraftID=12052&Reading=1
http://www.parliament.am/draftreading_docs7/K-785-8_DR2.pdf
http://www.parliament.am/drafts.php?sel=showdraft&DraftID=12053&Reading=1
http://www.parliament.am/draftreading_docs7/K-832_DR2.pdf
http://www.parliament.am/drafts.php?sel=showdraft&DraftID=12176&Reading=1
http://www.parliament.am/draftreading_docs7/K-832-1_DR2.pdf
http://www.parliament.am/drafts.php?sel=showdraft&DraftID=12177&Reading=1
http://www.parliament.am/draftreading_docs7/K-832-2_DR2.pdf
http://www.parliament.am/drafts.php?sel=showdraft&DraftID=12178&Reading=1
http://www.parliament.am/draftreading_docs7/P-839_DR2.pdf
http://www.parliament.am/drafts.php?sel=showdraft&DraftID=12322&Reading=1
http://www.parliament.am/deputies.php?sel=details&ID=1327
http://www.parliament.am/drafts.php?sel=showdraft&DraftID=12392&Reading=2&reading_draft=true
http://www.parliament.am/drafts.php?sel=showdraft&DraftID=12392&Reading=0
http://www.parliament.am/deputies.php?sel=details&ID=1327
http://www.parliament.am/drafts.php?sel=showdraft&DraftID=12323&Reading=2&reading_draft=true
http://www.parliament.am/drafts.php?sel=showdraft&DraftID=12323&Reading=1
http://www.parliament.am/deputies.php?sel=details&ID=1379
http://www.parliament.am/drafts.php?sel=showdraft&DraftID=12309&Reading=1


կատարելٳ մասին
 (երկրորդ ընթերցٳմ)

խմբակցٳթյٳն
 

7. «Զինվորական ծառայٳթյան եւ զինծառայողի կարգավիճակի

մասին» Հայաստանի Հանրապետٳթյան օրենքٳմ

փոփոխٳթյٳններ կատարելٳ մասին
 (երկրորդ ընթերցٳմ)

Խ-859-09.02.2021-ՊԱ-011/1
 Հեղինակ`«Լٳսավոր Հայաստան»

խմբակցٳթյٳն
 

8. Հայաստանի Հանրապետٳթյան կառավարٳթյան 2021

թվականի փետրվարի 25-ի N 242-Ա որոշմամբ հավանٳթյան

արժանացած «Հայաստանի Հանրապետٳթյան

կառավարٳթյան 2019 թվականի փետրվարի 8-ի N 65-Ա
որոշմամբ հավանٳթյան արժանացած՝ Հայաստանի
Հանրապետٳթյան կառավարٳթյան ծրագրի 2020 թվականի

կատարման ընթացքի եւ արդյٳնքների մասին» զեկٳյց 
 

Կ-880-26.02.2021-
 Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն

 

9. Հայաստանի Հանրապետٳթյան ընդերքի մասին

օրենսգրքٳմ փոփոխٳթյٳններ եւ լրացٳմներ կատարելٳ

մասին
 (երկրորդ ընթերցٳմ)

Կ-882-01.03.2021,18.03.2021-ՏՀ-011/1
 Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն

 

10. Հայաստանի Հանրապետٳթյան վարչական

դատավարٳթյան օրենսգրքٳմ փոփոխٳթյٳններ եւ

լրացٳմներ կատարելٳ մասին
 

Կ-890-09.03.2021-ՊԻ-011/0
 Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն

 

11. ա) «Պետٳթյٳն-մասնավոր գործընկերٳթյան մասին»

օրենքٳմ փոփոխٳթյٳններ եւ լրացٳմներ կատարելٳ մասին
 

Կ-907-23.03.2021-ՏՀ-011/0
 Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն

 

բ) «Գնٳմների մասին» օրենքٳմ փոփոխٳթյٳններ եւ

լրացٳմ կատարելٳ մասին
 

Կ-9071-23.03.2021-ՏՀ-011/0
 Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն

 

գ) Հայաստանի Հանրապետٳթյան քաղաքացիական

դատավարٳթյան օրենսգրքٳմ փոփոխٳթյٳն կատարելٳ

մասին
 

Կ-9072-23.03.2021-ՏՀ-011/0
 Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն

 

12. Հայաստանի Հանրապետٳթյան հանրային ծառայٳթյٳնները

կարգավորող հանձնաժողովի անդամի նշանակٳմ
 

928-08.04.2021-
  

        2. «Ազգային ժողովի կանոնակարգ» սահմանադրական օրենքի 39-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 2-րդ կետի

համաձայն` Հայաստանի Հանրապետٳթյան Ազգային ժողովի 2021 թվականի ապրիլի 13-ին գٳմարվող

նիստերի օրակարգٳմ ընդգրկել հետեւյալ հարցերը.

Հարցի անվանٳմը Կոդը և հեղինակները

1. ա) Անձեռնմխելի կապիտալով հիմնադրամների մասին
 

Պ-673-23.06.2020-ՊԻ-011/0
 Հեղինակներ` Արտակ Մանٳկյան, Ալեն

Սիմոնյան, Մխիթար Հայրապետյան,

Հովհաննես Հովհաննիսյան, Համազասպ
Դանիելյան, Ծովինար Վարդանյան

 

բ) «Հիմնադրամների մասին» օրենքٳմ լրացٳմ կատարելٳ Պ-6731-23.06.2020-ՊԻ-011/0
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մասին
 

Հեղինակներ` Արտակ Մանٳկյան, Ալեն
Սիմոնյան, Մխիթար Հայրապետյան,

Հովհաննես Հովհաննիսյան, Համազասպ
Դանիելյան, Ծովինար Վարդանյան

 

գ) «Բարեգործٳթյան մասին» օրենքٳմ փոփոխٳթյٳն

կատարելٳ մասին
 

Պ-6732-23.06.2020-ՊԻ-011/0
 Հեղինակներ` Արտակ Մանٳկյան, Ալեն

Սիմոնյան, Մխիթար Հայրապետյան,

Հովհաննես Հովհաննիսյան, Համազասպ
Դանիելյան, Ծովինար Վարդանյան

 

դ) «Արժեթղթերի շٳկայի մասին» օրենքٳմ լրացٳմ

կատարելٳ մասին
 

Պ-6733-23.06.2020-ՊԻ-011/0
 Հեղինակներ` Արտակ Մանٳկյան, Ալեն

Սիմոնյան, Մխիթար Հայրապետյան,

Հովհաննես Հովհաննիսյան, Համազասպ
Դանիելյան, Ծովինար Վարդանյան

 

ե) Հայաստանի Հանրապետٳթյան հարկային օրենսգրքٳմ

լրացٳմներ կատարելٳ մասին
 

Պ-6734-23.06.2020-ՊԻ-011/0
 Հեղինակներ` Արտակ Մանٳկյան, Ալեն

Սիմոնյան, Մխիթար Հայրապետյան,

Հովհաննես Հովհաննիսյան, Համազասպ
Դանիելյան, Ծովինար Վարդանյան

 

2. «Միջազգային քաղաքացիական ավիացիայի մասին»

կոնվենցիայի 56-րդ հոդվածٳմ փոփոխٳթյٳն կատարելٳ

մասին» արձանագրٳթյٳնը վավերացնելٳ մասին
 

Կ-805-15.12.2020-ՏՀ-011/0
 Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն

 

3. «Միջազգային քաղաքացիական ավիացիայի մասին»

կոնվենցիայի 50-րդ հոդվածի «ա» կետٳմ փոփոխٳթյٳն

կատարելٳ մասին» արձանագրٳթյٳնը վավերացնելٳ

մասին
 

Կ-811-15.12.2020-ՏՀ-011/0
 Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն

 

4. Հայաստանի Հանրապետٳթյան քաղաքացիական

օրենսգրքٳմ լրացٳմ կատարելٳ մասին
 

Պ-827-29.12.2020,09.04.2021-ՊԻ-011/0
 Հեղինակներ` Արթٳր Դավթյան, Աննա

Կարապետյան
 

5. ա) «Սնանկٳթյան մասին» օրենքٳմ փոփոխٳթյٳններ եւ

լրացٳմներ կատարելٳ մասին
 

Պ-828-29.12.2020-ՊԻ-011/0
 Հեղինակ` Արթٳր Դավթյան
 

բ) «Դատական ակտերի հարկադիր կատարման մասին»

օրենքٳմ լրացٳմներ կատարելٳ մասին
 

Պ-8281-29.12.2020-ՊԻ-011/0
 Հեղինակ` Արթٳր Դավթյան

 

6. «Էներգախնայողٳթյան եւ վերականգնվող էներգետիկայի

մասին» Հայաստանի Հանրապետٳթյան օրենքٳմ

լրացٳմներ կատարելٳ մասին
 

Պ-8551-05.02.2021,09.04.2021-ՏՀ-011/0
 Հեղինակ` Արտաշես Պետրոսյան

 

7. «Հայաստանի Հանրապետٳթյան Ազգային ժողովի

աշխատակազմٳմ պետական ծառայٳթյան մասին» օրենքٳմ

փոփոխٳթյٳններ կատարելٳ մասին

Պ-861-10.02.2021,07.04.2021-ՊԻ-011/0
 Հեղինակներ` Նիկոլայ Բաղդասարյան,

Վիկտոր Ենգիբարյան, Սերգեյ Ատոմյան,
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Կորյٳն Մկրտչյան, Սերգեյ Մովսիսյան,

Քրիստինե Պողոսյան
 

8. «Չափٳմների միասնականٳթյան ապահովման մասին»

օրենքٳմ լրացٳմներ եւ փոփոխٳթյٳններ կատարելٳ մասին
 

Կ-867-16.02.2021,09.04.2021-ՏՀ-011/0
 Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն

 

9. «Մաքսային ծառայٳթյան մասին» օրենքٳմ լրացٳմներ եւ

փոփոխٳթյٳն կատարելٳ մասին
 

Կ-868-16.02.2021,09.04.2021-ՏՀ-011/0
 Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն

 

10. ա) «Հٳղարկավորٳթյٳնների կազմակերպման եւ

գերեզմանատների ٳ դիակիզարանների շահագործման

մասին» Հայաստանի Հանրապետٳթյան օրենքٳմ

փոփոխٳթյٳններ եւ լրացٳմներ կատարելٳ մասին
 

Պ-870-19.02.2021-ՏՏԳԲ-011/0
 Հեղինակներ` Նիկոլայ Բաղդասարյան,

Սերգեյ Մովսիսյան, Վիկտոր Ենգիբարյան
 

բ) Վարչական իրավախախտٳմների վերաբերյալ

Հայաստանի Հանրապետٳթյան օրենսգրքٳմ

փոփոխٳթյٳններ կատարելٳ մասին
 

Պ-8701-19.02.2021-ՏՏԳԲ-011/0
 Հեղինակներ` Նիկոլայ Բաղդասարյան,

Սերգեյ Մովսիսյան, Վիկտոր Ենգիբարյան
 

11. «Պետական պաշտոններ եւ պետական ծառայٳթյան

պաշտոններ զբաղեցնող անձանց վարձատրٳթյան մասին»

օրենքٳմ փոփոխٳթյٳններ եւ լրացٳմներ կատարելٳ մասին
 

Կ-871-22.02.2021-ԱՍ-011/0
 Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն

 

12. Հայաստանի Հանրապետٳթյան հարկային օրենսգրքٳմ

լրացٳմներ կատարելٳ մասին
 

Կ-872-22.02.2021-ՏՀ-011/0
 Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն

 

13. «Պետական տٳրքի մասին» օրենքٳմ լրացٳմ եւ

փոփոխٳթյٳն կատարելٳ մասին
 

Պ-874-23.02.2021-ՏՀ-011/0
 Հեղինակներ` Մխիթար Հայրապետյան,

Վահագն Թեւոսյան, Անٳշ Բեղլոյան
 

14. «Դիլիջանի միջազգային դպրոց» ծրագրի շրջանակներٳմ

հարկային եւ մաքսային արտոնٳթյٳններ տրամադրելٳ

մասին» Հայաստանի Հանրապետٳթյան օրենքٳմ

փոփոխٳթյٳններ եւ լրացٳմներ կատարելٳ մասին
 

Կ-875-23.02.2021-ՏՀ-011/0
 Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն

 

15. «Տեղական ինքնակառավարման մասին» Հայաստանի
Հանրապետٳթյան օրենքٳմ փոփոխٳթյٳն կատարելٳ

մասին
 

Կ-879-25.02.2021-ՏՏԳԲ-011/0
 Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն
 

16. Հայաստանի Հանրապետٳթյան հարկային օրենսգրքٳմ

փոփոխٳթյٳններ եւ լրացٳմներ կատարելٳ մասին
 

Կ-881-26.02.2021-ՏՀ-011/0
 Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն

 

17. Վարչական իրավախախտٳմների վերաբերյալ Հայաստանի
Հանրապետٳթյան օրենսգրքٳմ փոփոխٳթյٳններ եւ

լրացٳմներ կատարելٳ մասին
 

Կ-883-01.03.2021-ՏՏԳԲ-011/0
 Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն
 

18. ա) «Քաղաքաշինٳթյան մասին» Հայաստանի
Հանրապետٳթյան օրենքٳմ փոփոխٳթյٳններ եւ լրացٳմներ

կատարելٳ մասին
 

Պ-884-02.03.2021,09.04.2021-ՏՀ-011/0
 Հեղինակներ` Նիկոլայ Բաղդասարյան,

Նարեկ Ղահրամանյան, Վիկտոր
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Ենգիբարյան, Հայկ Ցիրٳնյան, Հովիկ
Աղազարյան

 

բ) Վարչական իրավախախտٳմների վերաբերյալ

Հայաստանի Հանրապետٳթյան օրենսգրքٳմ

փոփոխٳթյٳններ կատարելٳ մասին
 

Պ-8841-02.03.2021,09.04.2021-ՏՀ-011/0
 Հեղինակներ` Նիկոլայ Բաղդասարյան,

Նարեկ Ղահրամանյան, Վիկտոր
Ենգիբարյան, Հայկ Ցիրٳնյան, Հովիկ
Աղազարյան

 

19. «Հայաստանի Հանրապետٳթյան կենտրոնական բանկի

մասին» Հայաստանի Հանրապետٳթյան օրենքٳմ լրացٳմ

կատարելٳ մասին
 

Կ-887-03.03.2021-ՖՎ-011/0
 Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն

 

20. «Թմրամիջոցների, հոգեներգործող նյٳթերի եւ

բաղադրիչների ապօրինի շրջանառٳթյան դեմ պայքարٳմ

Անկախ Պետٳթյٳնների Համագործակցٳթյան մասնակից

պետٳթյٳնների համագործակցٳթյան մասին» 2000

թվականի նոյեմբերի 30-ի համաձայնագրٳմ

փոփոխٳթյٳններ կատարելٳ մասին» արձանագրٳթյٳնը

վավերացնելٳ մասին
 

Կ-889-09.03.2021-ՊԱ-011/0
 Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն

 

21. «Եվրասիական տնտեսական միٳթյան եւ իր անդամ

պետٳթյٳնների՝ մի կողմից, եւ Սերբիայի Հանրապետٳթյան՝
մյٳս կողմից, միջեւ ազատ առեւտրի մասին»

համաձայնագիրը վավերացնելٳ մասին
 

Կ-913-29.03.2021-ՏԵ-011/0
 Հեղինակ` ՀՀ կառավարٳթյٳն
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