
 
N 18(1107) 01 ապրիլի 2015 

  
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ 

  
«Ցածր լարման էլեկտրասարքավորումների անվտանգության տեխնիկական կանոնակարգը 
հաստատելու և ՀՀ կառավարության 2005 թվականի փետրվարի 3-ի N 150-Ն որոշումն ուժը 
կորցրած ճանաչելու մասին» ՀՀ կառավարության 19 մարտի 2015 թվականի N 285-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2014 թվականի դեկտեմբերի 18-ի N 1515-Ն որոշման մեջ լրացումներ 
կատարելու և ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարությանը գումար հատկացնելու մասին» ՀՀ 
կառավարության 26 մարտի 2015 թվականի N 288-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2015 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում և ՀՀ կառավարության 
2014 թվականի դեկտեմբերի 18-ի N 1515-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ 
կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 19 մարտի 2015 թվականի N 289-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2011 թվականի դեկտեմբերի 15-ի N 1797-Ն որոշման մեջ փոփոխություն 
կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 26 մարտի 2015 թվականի N 293-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2015 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում, ՀՀ կառավարության 
2014 թվականի դեկտեմբերի 18-ի N 1515-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ 
կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 26 մարտի 2015 թվականի N 294-Ն որոշումը 
  
«Պետական լիազոր մարմին ճանաչելու մասին և ՀՀ կառավարության 2010 թվականի օգոստոսի 
19-ի N 1146-Ն որոշման մեջ փոփոխություն և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ 
կառավարության 26 մարտի 2015 թվականի N 295-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2013 թվականի մարտի 7-ի N 199-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու 
մասին» ՀՀ կառավարության 26 մարտի 2015 թվականի N 297-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2006 թվականի հունվարի 12-ի N 73-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու 
մասին» ՀՀ կառավարության 26 մարտի 2015 թվականի N 298-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2006 թվականի հունվարի 26-ի N 346-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ 
կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 26 փետրվարի 2015 թվականի N 300-Ն որոշումը 
  

Ուղղում 
  

«ՀՀ կառավարության 2011 թվականի փետրվարի 10-ի N 168-Ն և ՀՀ կառավարության 2011 
թվականի սեպտեմբերի 22-ի N 1356-Ն որոշումներում փոփոխություններ կատարելու, ՀՀ 
կառավարության 2013 թվականի ապրիլի 18-ի N 441-Ն և ՀՀ կառավարության 2014 թվականի 
փետրվարի 27-ի N 206-Ա որոշումներն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» ՀՀ կառավարության 30 
հունվարի 2015 թվականի N 105-Ն որոշման 
  

N 19(1108) 02 ապրիլի 2015 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ 
  
«ՀՀ 2015 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում, ՀՀ կառավարության 2014 թվականի 
դեկտեմբերի 18-ի N 1515-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու և գումար հատկացնելու 
մասին» ՀՀ կառավարության 26 մարտի 2015 թվականի N 304-Ն որոշումը 
  

javascript:void(0);�
javascript:void(0);�
javascript:void(0);�


«ՀՀ 2015 թվականի պետական բյուջեում և ՀՀ կառավարության 2014 թվականի դեկտեմբերի 18-ի 
N 1515-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ 
կառավարության 26 մարտի 2015 թվականի N 305-Ն որոշումը 
  
«Աշխատանքային օրը տեղափոխելու մասին» ՀՀ կառավարության 2 ապրիլի 2015 թվականի N 
307-Ն որոշումը 
  

N 20(1109) 08 ապրիլի 2015 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ՀՐԱՄԱՆԱԳԻՐԸ 
  

«ՀՀ-ում հատուկ կացության կարգավիճակ ստանալու համար դիմումի քննարկման կարգը, 
ժամկետները, դիմումի հետ ներկայացվող փաստաթղթերի ցանկը հաստատելու և ՀՀ Նախագահի 
1999 թվականի հուլիսի 23-ի ՆՀ-351 հրամանագիրն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» ՀՀ 
Նախագահի 1 ապրիլի 2015 թվականի ՆՀ-255-Ն հրամանագիրը 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ 
ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ 

  
«ՀՀ Ազգային ժողովի հինգերորդ գումարման յոթերորդ նստաշրջանի օրակարգում լրացումներ 
կատարելու մասին» ՀՀ Ազգային ժողովի 23 մարտի 2015 թվականի ԱԺՈ-149-Ն որոշումը 
  
«Հյուսիսատլանտյան պայմանագրի մասնակից պետությունների և «Գործընկերություն հանուն 
խաղաղության» ծրագրին մասնակցող այլ պետությունների միջև իրենց զինված ուժերի 
կարգավիճակի մասին» համաձայնագրի հետագա լրացուցիչ արձանագրությունը վավերացնելու 
մասին» ՀՀ Ազգային ժողովի 25 մարտի 2015 թվականի ԱԺՈ-150-Ն որոշումը 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 
  

«Օսմանյան Թուրքիայի կողմից իրականացված հույների և ասորիների ցեղասպանությունը 
դատապարտելու մասին» ՀՀ Ազգային ժողովի 24 մարտի 2015 թվականի Հ-003 
հայտարարությունը 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ 
  

«ՀՀ կառավարության 1997 թվականի փետրվարի 25-ի N 28 որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու 
մասին» ՀՀ կառավարության 10 մարտի 2015 թվականի N 222-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2006 թվականի մարտի 9-ի N 351-Ն որոշման մեջ փոփոխություն 
կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 10 մարտի 2015 թվականի N 224-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ ազգային վիճակագրական ծառայության Աշխատանքի միջազգային կազմակերպության և 
ՄաստերՔարդ հիմնադրամի «Work4Youth» ծրագրի արտաբյուջետային հաշվի միջոցների 
ծախսման 2015 թվականի նախահաշիվը հաստատելու, ՀՀ 2015 թվականի պետական բյուջեում և 
ՀՀ կառավարության 2014 թվականի դեկտեմբերի 18-ի N 1515-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և 
լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 26 մարտի 2015 թվականի N 286-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2002 թվականի մայիսի 30-ի N 927-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ 
կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 10 մարտի 2015 թվականի N 301-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2006 թվականի մայիսի 18-ի N 761-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ 
կատարելու, գույք հետ վերցնելու և ամրացնելու մասին» ՀՀ կառավարության 10 մարտի 2015 
թվականի N 302-Ն որոշումը 
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«Գնման գործընթացի կազմակերպման մասին» ՀՀ կառավարության 10 մարտի 2015 թվականի N 
303-Ն որոշումը 
  
«Դատական գործերի դասակարգումը, դատական վիճակագրության՝ պարտադիր 
հրապարակման ենթակա վիճակագրական տվյալների (տեղեկությունների) ցանկը և 
հրապարակման կարգը, վիճակագրական հաշվետվությունների բովանդակության 
նկարագրությունը սահմանելու մասին» ՀՀ կառավարության 19 մարտի 2015 թվականի N 306-Ն 
որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2000 թվականի սեպտեմբերի 20-ի N 581 որոշման մեջ փոփոխություններ և 
լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 26 փետրվարի 2015 թվականի N 308-Ն 
որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2014 թվականի դեկտեմբերի 18-ի N 1515-Ն որոշման մեջ լրացումներ 
կատարելու և ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարությանը գումար հատկացնելու մասին» ՀՀ 
կառավարության 10 մարտի 2015 թվականի N 310-Ն որոշումը 
  
«Տեսչական մարմինների միասնական բողոքարկման հանձնաժողովի աշխատակարգը, 
բողոքարկման հանձնաժողովի անդամների առաջադրման կարգը, բողոքարկման 
հանձնաժողովին ներկայացվող դիմում-բողոքի ձևը ու դիմում-բողոք ներկայացրած անձին նիստի 
անցկացման վայրի և ժամանակի մասին ուղարկվող ծանուցագրի ձևը հաստատելու և ՀՀ 
կառավարության 2010 թվականի հոկտեմբերի 21-ի N 1361-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու 
մասին» ՀՀ կառավարության 19 մարտի 2015 թվականի N 311-Ն որոշումը 
  
«Լիազոր մարմին ճանաչելու, հավաստագրման հանձնաժողով ստեղծելու, հանձնաժողովի 
կազմը, հավաստագրման հանձնաժողովի աշխատանքների կազմակերպման, տեղեկատվական 
տեխնոլոգիաների ոլորտի տնտեսավարող սուբյեկտների հավաստագրման կարգը, 
հավաստագրի ձևը, հավաստագրի գործողության ընթացքում ստացված արդյունքների մասին 
հաշվետվության ներկայացման կարգը և ձևը, տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտում 
գործունեություն իրականացնող կազմակերպությունների շահերը ներկայացնող միավորումների 
և ոչ առևտրային կազմակերպությունների ներկայացուցիչներին հավաստագրման 
հանձնաժողովի կազմում ընդգրկելու կարգը և պայմանները հաստատելու մասին» ՀՀ 
կառավարության 19 մարտի 2015 թվականի N 312-Ն որոշումը 

  
«Հանրային հատվածի կազմակերպություններում հաշվապահական հաշվառում վարելու 
հնարավորություն ընձեռող համակարգչային ծրագրերի՝ հանրային հատվածի հաշվապահական 
հաշվառման ոլորտը կարգավորող օրենսդրության պահանջներին համապատասխանության 
որոշման կարգը և դրանց ավտոմատացված համակարգերի նկատմամբ պահանջները 
սահմանելու մասին» ՀՀ կառավարության 26 մարտի 2015 թվականի N 313-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2011 թվականի հուլիսի 7-ի N 992-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և 
լրացում կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 26 մարտի 2015 թվականի N 315-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարությանն առընթեր ՀՀ ոստիկանության «Քաղաքացիներին բժշկական օնության և 
սպասարկման վճարովի ծառայությունների մատուցում» ծրագրի արտաբյուջետային հաշվի 
միջոցների ծախսման 2015 թվականի նախահաշիվը հաստատելու, ՀՀ 2015 թվականի պետական 
բյուջեում և ՀՀ կառավարության 2014 թվականի դեկտեմբերի 18-ի N 1515-Ն որոշման մեջ 
փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 26 մարտի 2015 
թվականի N 316-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ սպորտի և երիտասարդության հարցերի նախարարությանը գումար հատկացնելու և ՀՀ 
կառավարության 2014 թվականի դեկտեմբերի 18-ի N 1515-Ն որոշման մեջ լրացումներ 
կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 26 մարտի 2015 թվականի N 317-Ն որոշումը 



  
«ՀՀ կառավարությանն առընթեր ՀՀ ոստիկանության «ՀՀ քաղաքացու անձնագիր տալու կամ 
փոխանակելու վճարովի ծառայություն» ծրագրի արտաբյուջետային հաշվի միջոցների ծախսման 
2015 թվականի նախահաշիվը հաստատելու, ՀՀ 2015 թվականի պետական բյուջեում և ՀՀ 
կառավարության 2014 թվականի դեկտեմբերի 18-ի N 1515-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու 
լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 26 մարտի 2015 թվականի N 318-Ն որոշումը 
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ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ԴԱՏԱՐԱՆԻ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ 
  

«ՀՀ մարդու իրավունքների պաշտպանի դիմումի հիման վրա՝ ՀՀ քաղաքացիական 
դատավարության օրենսգրքի 171-րդ հոդվածի 1-ին մասի երկրորդ նախադասության, 173-րդ 
հոդվածի 1-ին մասի առաջին նախադասության՝ ՀՀ Սահմանադրությանը 
համապատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ գործով» ՀՀ սահմանադրական 
դատարանի 7 ապրիլի 2015 թվականի ՍԴՈ-1197 որոշումը 
  
«2012 թվականի դեկտեմբերի 8-ին հաստատված` Կիոտոյի արձանագրության Դոհայի 
փոփոխության մեջ ամրագրված պարտավորությունների` ՀՀ Սահմանադրությանը 
համապատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ գործով» ՀՀ սահմանադրական 
դատարանի 7 ապրիլի 2015 թվականի ՍԴՈ-1198 որոշումը 
  
«2014 թվականի դեկտեմբերի 19-ին ստորագրված` Հայաստանի Հանրապետության և 
Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի միջև «Կոտայքի մարզի կոշտ թափոնների 
կառավարման ծրագիր» վարկային համաձայնագրում ամրագրված պարտավորությունների` ՀՀ 
Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ գործով» ՀՀ 
սահմանադրական դատարանի 7 ապրիլի 2015 թվականի ՍԴՈ-1199 որոշումը 
  
«2014 թվականի դեկտեմբերի 20-ին Մոսկվայում ստորագրված` Հայաստանի Հանրապետության 
կառավարության և Ռուսաստանի Դաշնության կառավարության միջև հայկական ատոմային 
էլեկտրակայանի 2-րդ էներգաբլոկի շահագործման ժամկետի երկարաձգման հարցում 
համագործակցության մասին համաձայնագրում ամրագրված պարտավորությունների` ՀՀ 
Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ գործով» ՀՀ 
սահմանադրական դատարանի 7 ապրիլի 2015 թվականի ՍԴՈ-1200 որոշումը 
  
«2015 թվականի փետրվարի 5-ին Մոսկվայում ստորագրված` Հայաստանի Հանրապետության 
կառավարության և Ռուսաստանի Դաշնության կառավարության միջև ՀՀ տարածքում ատոմային 
էլեկտրակայանի շահագործման ժամկետի երկարաձգման աշխատանքների ֆինանսավորման 
համար ՀՀ կառավարությանը պետական արտահանման վարկ տրամադրելու մասին 
համաձայնագրում ամրագրված պարտավորությունների` ՀՀ Սահմանադրությանը 
համապատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ գործով» ՀՀ սահմանադրական 
դատարանի 7 ապրիլի 2015 թվականի ՍԴՈ-1201 որոշումը 

  
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ՀՐԱՄԱՆԱԳԻՐԸ 

  
«ՀՀ Նախագահի 2006 թվականի հուլիսի 31-ի ՆՀ-163-Ն հրամանագրում փոփոխություններ 
կատարելու մասին» ՀՀ Նախագահի 1 ապրիլի 2015 թվականի ՆՀ-256-Ն հրամանագիրը 

  
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ 

  
«ՀՀ կառավարության 2014 թվականի դեկտեմբերի 18-ի N 1515-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ 
կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 2 ապրիլի 2015 թվականի N 323-Ն որոշումը 
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«ՀՀ կառավարության նախատեսած` սահմանամերձ կամ բարձր լեռնային բնակավայրեր 
աշխատելու նպատակով գործուղվող և պայմանագրային պարտավորությունը չկատարող 
բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների շրջանավարտների կողմից ուսման ծախսերի 
փոխհատուցման կարգը, չափը, ժամկետները և սահմանամերձ կամ բարձր լեռնային 
բնակավայրերում հաշվառված ՀՀ քաղաքացու և բարձրագույն կրթություն իրականացնող 
ուսումնական հաստատության ղեկավարի միջև կնքվող պայմանագրի օրինակելի ձևը 
սահմանելու մասին» ՀՀ կառավարության 22 հունվարի 2015 թվականի N 324-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2002 թվականի դեկտեմբերի 19-ի N 2052-Ն որոշման 21-րդ կետով բացառվող 
դեպքերի սահմանման մասին» ՀՀ կառավարության 26 մարտի 2015 թվականի N 326-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2014 թվականի դեկտեմբերի 18-ի N 1515-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ 
ու լրացումներ կատարելու և ՀՀ արդարադատության նախարարությանը գումար հատկացնելու 
մասին» ՀՀ կառավարության 26 մարտի 2015 թվականի N 327-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ 2015 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում և ՀՀ կառավարության մի շարք 
որոշումներում փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 26 մարտի 2015 
թվականի N 328-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ 2015 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում և ՀՀ կառավարության 2014 թվականի 
դեկտեմբերի 18-ի N 1515-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու մասին» 
ՀՀ կառավարության 10 մարտի 2015 թվականի N 329-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2001 թվականի փետրվարի 22-ի N 125 որոշման մեջ փոփոխություն 
կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 26 մարտի 2015 թվականի N 330-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2010 թվականի մարտի 25-ի N 312-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ 
կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 2 ապրիլի 2015 թվականի N 331-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության սննդամթերքի անվտանգության պետական 
ծառայության «Հայաստանի Հանրապետության գյուղատնտեսության նախարարության 
սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայության նյութական խրախուսման և 
համակարգի զարգացման ֆոնդ» ծրագրի արտաբյուջետային հաշվի միջոցների ծախսման 2015 
թվականի նախահաշիվը հաստատելու, ՀՀ 2015 թվականի պետական բյուջեում և ՀՀ 
կառավարության 2014 թվականի դեկտեմբերի 18-ի N 1515-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու 
լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 2 ապրիլի 2015 թվականի N 332-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ Լոռու մարզի Ուրասարի գյուղական համայնքի ղեկավարի լիազորությունները վաղաժամկետ 
դադարեցնելու, համայնքի ղեկավարի արտահերթ ընտրություն նշանակելու, անցկացնելու և 
ընտրության նախապատրաստման ու անցկացման ծախսերը ֆինանսավորելու և ՀՀ 
կառավարության 2014 թվականի դեկտեմբերի 18-ի N 1515-Ն որոշման մեջ լրացումներ 
կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 2 ապրիլի 2015 թվականի N 333-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2013 թվականի օգոստոսի 8-ի N 853-Ն որոշման մեջ լրացում կատարելու 
մասին» ՀՀ կառավարության 2 ապրիլի 2015 թվականի N 335-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության մի շարք որոշումներում փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ 
կառավարության 2 ապրիլի 2015 թվականի N 336-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2010 թվականի դեկտեմբերի 30-ի N 1772-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ 
և լրացում կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 2 ապրիլի 2015 թվականի N 337-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության մի շարք որոշումներ ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» ՀՀ կառավարության 
2 ապրիլի 2015 թվականի N 338-Ն որոշումը 



  
«ՀՀ կառավարության 2004 թվականի հուլիսի 29-ի N 1163-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու 
մասին» ՀՀ կառավարության 2 ապրիլի 2015 թվականի N 339-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2006 թվականի հուլիսի 13-ի N 1091-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ 
կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 2 ապրիլի 2015 թվականի N 340-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2007 թվականի սեպտեմբերի 20-ի N 1091-Ն որոշումն ուժը կորցրած 
ճանաչելու մասին» ՀՀ կառավարության 2 ապրիլի 2015 թվականի N 341-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ 2015 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում և ՀՀ կառավարության 2014 թվականի 
դեկտեմբերի 18-ի N 1515-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ 
կառավարության 2 ապրիլի 2015 թվականի N 343-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2002 թվականի հոկտեմբերի 10-ի N 1638-Ն որոշման մեջ լրացումներ 
կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 2 ապրիլի 2015 թվականի N 344-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2011 թվականի օգոստոսի 25-ի N 1241-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և 
լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 2 ապրիլի 2015 թվականի N 345-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2012 թվականի դեկտեմբերի 20-ի N 1676-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ 
և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 2 ապրիլի 2015 թվականի N 346-Ն 
որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2014 թվականի մարտի 13-ի N 305-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ 
կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 2 ապրիլի 2015 թվականի N 347-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2006 թվականի հոկտեմբերի 12-ի N 1461-Ն որոշումն ուժը կորցրած 
ճանաչելու մասին» ՀՀ կառավարության 2 ապրիլի 2015 թվականի N 348-Ն որոշումը 
  
«Հատուկ քննչական ծառայության, ՀՀ քննչական կոմիտեի ծառայողի պաշտոնում նշանակմանը 
խոչընդոտող ֆիզիկական արատների և հիվանդությունների ցանկը, Հատուկ քննչական 
ծառայության, ՀՀ քննչական կոմիտեի ծառայողի պաշտոնում նշանակմանը խոչընդոտող 
ֆիզիկական արատների և հիվանդությունների առկայության կամ բացակայության մասին 
տեղեկանքների ձևերը սահմանելու և ՀՀ կառավարության 2008 թվականի փետրվարի 13-ի N 143-
Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» ՀՀ կառավարության 2 ապրիլի 2015 թվականի N 
350-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության մի շարք որոշումներում փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ 
կառավարության 2 ապրիլի 2015 թվականի N 356-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2008 թվականի մայիսի 15-ի N 444-Ն որոշման մեջ փոփոխություն 
կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 26 մարտի 2015 թվականի N 357-Ն որոշումը 
  
«Աշխատանքային օրը տեղափոխելու մասին» ՀՀ կառավարության 11 ապրիլի 2015 թվականի N 
358-Ն որոշումը 

  
N 21(1110).1 15 ապրիլի 2015 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎՃՌԱԲԵԿ ԴԱՏԱՐԱՆԻ ԴԱՏԱԿԱՆ ԱԿՏԵՐԸ 
  

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քրեական գործ թիվ ՇԴ/0051/01/11 մասին 
  
ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քրեական գործ թիվ ԱՐԴ/0038/01/13 մասին 
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ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քրեական գործ թիվ ԵԱՔԴ/0161/01/13 մասին 
  
ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քրեական գործ թիվ ԵԷԴ/0122/01/13 մասին 
  
ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քրեական գործ թիվ ԵԿԴ/0199/01/13 մասին 
  
ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քրեական գործ թիվ ՇԴ2/0007/15/13 մասին 
  
ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քրեական գործ թիվ ԵԱՔԴ/0031/11/14 մասին 
  
ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քրեական գործ թիվ ԵԷԴ/0048/01/14 մասին 
  
ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քրեական գործ թիվ ԵՄԴ/0027/01/14 մասին 
  
ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քրեական գործ թիվ ՇԴ/0005/11/14 մասին 

  
N 22(1111) 15 ապրիլի 2015 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ 
ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ 

  
«ՀՀ Ազգային ժողովի հինգերորդ գումարման յոթերորդ նստաշրջանի օրակարգում լրացումներ 
կատարելու մասին» ՀՀ Ազգային ժողովի 7 ապրիլի 2015 թվականի ԱԺՈ-151-Ն որոշումը 

  
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ 

  
«ՀՀ միջազգային տնտեսական ինտեգրման և բարեփոխումների նախարարությանը գումար 
հատկացնելու և ՀՀ կառավարության 2014 թվականի դեկտեմբերի 18-ի N 1515-Ն որոշման մեջ 
լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 5 մարտի 2015 թվականի N 325-Ն որոշումը 
  
«Օտարերկրյա պետություններում գործող ՀՀ դիվանագիտական ծառայության մարմիններում 
ծառայող դիվանագետների և ՀՀ դիվանագիտական ներկայացուցչությանը կից գործող 
ռազմական, առևտրական և այլ կցորդների կողմից ծառայության ավարտից հետո առանց 
մաքսային վճարների (բացառությամբ մաքսավճարի) վճարման ներմուծվող գույքի բնաիրային 
չափերը սահմանելու և ՀՀ կառավարության 2006 թվականի օգոստոսի 18-ի N 1342-Ն որոշումն 
ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» ՀՀ կառավարության 26 մարտի 2015 թվականի N 359-Ն 
որոշումը 
  

N 23(1112) 22 ապրիլի 2015 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՆԵՐԸ 
  

«Հայաստանի Հանրապետության տոների և հիշատակի օրերի մասին» ՀՀ օրենքում 
փոփոխություն և լրացում կատարելու մասին» 15 ապրիլի 2015 թվականի ՀՕ-15-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Ռազմարդյունաբերական համալիրի մասին» 15 ապրիլի 2015 թվականի ՀՕ-16-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Ազգային ժողովի կանոնակարգ» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու 
մասին» 15 ապրիլի 2015 թվականի ՀՕ-17-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Վերահսկիչ պալատի մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ կատարելու մասին» 15 ապրիլի 2015 
թվականի ՀՕ-18-Ն ՀՀ օրենքը 
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«Հայաստանի Հանրապետության բյուջետային համակարգի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն 
և լրացում կատարելու մասին» 15 ապրիլի 2015 թվականի ՀՕ-19-Ն ՀՀ օրենքը 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ԴԱՏԱՐԱՆԻ ՈՐՈՇՈՒՄԸ 
  

«Քաղաքացի Արա Վարդանյանի դիմումի հիման վրա` ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 1058-րդ 
հոդվածի 1-ին մասի` ՀՀ Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը որոշելու 
վերաբերյալ գործով» ՀՀ սահմանադրական դատարանի 14 ապրիլի 2015 թվականի ՍԴՈ-1202 
որոշումը 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ 
  

«ՀՀ քաղաքաշինության նախարարության «Քաղաքաշինական ծրագրերի իրականացման 
գրասենյակ» պետական հիմնարկի «Պետական ծառայողներին մատչելի բնակարաններով 
ապահովում ծրագիր» ծրագրի արտաբյուջետային հաշվի միջոցների ծախսման 2015 թվականի 
նախահաշիվը հաստատելու, ՀՀ 2015 թվականի պետական բյուջեում և ՀՀ կառավարության 2014 
թվականի դեկտեմբերի 18-ի N 1515-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու 
մասին» ՀՀ կառավարության 9 ապրիլի 2015 թվականի N 360-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ ազգային վիճակագրական ծառայության Գյուղատնտեսական համատարած հաշվառման 
անցկացման համար ԱՄՆ-ի միջազգային զարգացման գործակալության կողմից տրամադրվող 
դրամաշնորհային ծրագրի արտաբյուջետային հաշվի միջոցների ծախսման 2015 թվականի 
նախահաշիվը հաստատելու, ՀՀ 2015 թվականի պետական բյուջեում և ՀՀ կառավարության 2014 
թվականի դեկտեմբերի 18-ի N 1515-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու 
մասին» ՀՀ կառավարության 9 ապրիլի 2015 թվականի N 361-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ 2015 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում, ՀՀ կառավարության 2014 թվականի 
դեկտեմբերի 18-ի N 1515-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացում և ՀՀ կառավարության 
2015 թվականի հունվարի 15-ի N 27-Ն որոշման մեջ փոփոխություն ու լրացումներ կատարելու 
մասին» ՀՀ կառավարության 9 ապրիլի 2015 թվականի N 363-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2003 թվականի օգոստոսի 21-ի N 1129-Ն որոշման մեջ լրացում և 
փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 9 ապրիլի 2015 թվականի N 365-Ն 
որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2014 թվականի ապրիլի 17-ի N 534-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և 
լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 26 մարտի 2015 թվականի N 366-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2015 թվականի հունվարի 30-ի N 71-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու 
մասին» ՀՀ կառավարության 9 ապրիլի 2015 թվականի N 369-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 1998 թվականի մարտի 13-ի N 173 որոշման մեջ լրացում կատարելու 
մասին» ՀՀ կառավարության 9 ապրիլի 2015 թվականի N 370-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2014 թվականի փետրվարի 27-ի N 303-Ն որոշման մեջ փոփոխություն 
կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 9 ապրիլի 2015 թվականի N 371-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2009 թվականի փետրվարի 19-ի N 199-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և 
լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 9 ապրիլի 2015 թվականի N 372-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 1997 թվականի օգոստոսի 19-ի N 350 որոշման մեջ լրացում կատարելու 
մասին» ՀՀ կառավարության 9 ապրիլի 2015 թվականի N 373-Ն որոշումը 
  



«ՀՀ 2015 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում և ՀՀ կառավարության 2014 թվականի 
դեկտեմբերի 18-ի N 1515-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ 
կառավարության 2 ապրիլի 2015 թվականի N 375-Ն որոշումը 
  
«Բյուջետային վարկ տրամադրելու և ՀՀ 2015 թվականի պետական բյուջեում ու ՀՀ 
կառավարության 2014 թվականի դեկտեմբերի 18-ի N 1515-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու 
լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 16 ապրիլի 2015 թվականի N 376-Ն 
որոշումը 
  
«Հսկիչ-դրամարկղային մեքենաների շահագործման կանոնները հաստատելու մասին» ՀՀ 
կառավարության 26 մարտի 2015 թվականի N 379-Ն որոշումը 
  
«Հսկիչ-դրամարկղային մեքենաներին և դրանց շահագործման համար օգտագործվող 
ժապավեններին ներկայացվող պահանջները հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության 26 
մարտի 2015 թվականի N 380-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության «Երևանի երեխաների խնամքի և 
պաշտպանության թիվ 1 գիշերօթիկ հաստատություն» պետական ոչ առևտրային 
կազմակերպությունը վերանվանելու և ՀՀ կառավարության 2007 թվականի հուլիսի 26-ի N 890-Ն 
որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 2 ապրիլի 2015 թվականի N 
381-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2012 թվականի հուլիսի 19-ի N 985-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ 
կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 16 ապրիլի 2015 թվականի N 382-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2006 թվականի հունվարի 26-ի N 62-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ 
կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 16 ապրիլի 2015 թվականի N 383-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2011 թվականի հոկտեմբերի 20-ի N 1510-Ն որոշման մեջ լրացումներ և 
փոփոխություն կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 16 ապրիլի 2015 թվականի N 384-Ն 
որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2004 թվականի փետրվարի 26-ի N 256-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ 
կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 16 ապրիլի 2015 թվականի N 386-Ն որոշումը 
  
«Արտահանման ծրագրերի ՀՀ կառավարության հավանության արժանացման կարգը 
հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության 2 ապրիլի 2015 թվականի N 387-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների 2015/2016 ուսումնական տարվա՝ ըստ 
մասնագիտությունների պետության կողմից ուսանողական նպաստների ձևով ուսման վարձի 
լրիվ փոխհատուցմամբ (անվճար) և ուսման վարձի մասնակի զեղչի կիրառման իրավունքով 
(վճարովի) առկա ուսուցմամբ բակալավրի ու անընդհատ և ինտեգրացված կրթական ծրագրերով 
ընդունելության տեղերը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության 16 ապրիլի 2015 թվականի N 
388-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարությանն առընթեր ազգային անվտանգության ծառայության «Հայաստանի 
Հանրապետության կառավարական կապի անվտանգության ապահովում» ծրագրի 
արտաբյուջետային հաշվի միջոցների ծախսման 2015 թվականի նախահաշիվը հաստատելու, ՀՀ 
2015 թվականի պետական բյուջեում և ՀՀ կառավարության 2014 թվականի դեկտեմբերի 18-ի N 
1515-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 16 
ապրիլի 2015 թվականի N 389-Ն որոշումը 
  
«Պետական տուրքի գծով արտոնություն սահմանելու մասին» ՀՀ կառավարության 16 ապրիլի 
2015 թվականի N 391-Ն որոշումը 



  
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ՈՐՈՇՈՒՄԸ 

  
«ՀՀ կոռուպցիայի դեմ պայքարի խորհրդի կազմում հասարակական կազմակերպությունների 
ներգրավման նպատակով անցկացվող մրցույթի և ռոտացիայի կարգը սահմանելու մասին» ՀՀ 
վարչապետի 18 ապրիլի 2015 թվականի N 300-Ն որոշումը 

  
Ուղղում 

  
«ՀՀ Ազգային ժողովի հինգերորդ գումարման յոթերորդ նստաշրջանի օրակարգում լրացումներ 
կատարելու մասին» ՀՀ Ազգային ժողովի 7 ապրիլի 2015 թվականի ԱԺՈ-151-Ն որոշման 

  
N 24(1113) 22 ապրիլի 2015 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 
  

«Հայոց ցեղասպանության 100-րդ տարելիցի կապակցությամբ» ՀՀ Ազգային ժողովի 21 ապրիլի 
2015 թվականի Հ-004 հայտարարությունը 

  
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ 

  
«ՀՀ 2015/2016 ուսումնական տարվա ասպիրանտուրա ու դոկտորանտուրա ընդունելության 
տեղերը և առկա ուսուցմամբ ասպիրանտուրա ու դոկտորանտուրա ընդունելության տեղերի 
բաշխումը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության 16 ապրիլի 2015 թվականի N 396-Ն 
որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2011 թվականի նոյեմբերի 10-ի N 1594-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ 
կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 16 ապրիլի 2015 թվականի N 397-Ն որոշումը 
  

N 25(1114) 29 ապրիլի 2015 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ 
  

«ՀՀ կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի զարգացման 
2015 թվականի համալիր ծրագիրը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության 2 ապրիլի 2015 
թվականի N 398-Ն որոշումը 
  
«Հիմնադրութային փաստաթղթի և նախատեսվող գործունեության շրջակա միջավայրի վրա 
ազդեցության փորձաքննության իրականացման կարգը հաստատելու մասին» ՀՀ 
կառավարության 9 ապրիլի 2015 թվականի N 399-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ 2015 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում և ՀՀ կառավարության 2014 թվականի 
դեկտեմբերի 18-ի N 1515-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ 
կառավարության 16 ապրիլի 2015 թվականի N 400-Ն որոշումը 
  
«Վերակառուցման և զարգացման միջազգային բանկի աջակցությամբ իրականացվող 
«Էլեկտրամատակարարման հուսալիություն» վարկային ծրագրի շրջանակներում ՀՀ 
Գեղարքունիքի և Վայոց ձորի մարզերի վարչական սահմաններում գտնվող որոշ տարածքների 
նկատմամբ բացառիկ` գերակա հանրային շահ ճանաչելու մասին» ՀՀ կառավարության 16 
ապրիլի 2015 թվականի N 403-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2014 թվականի դեկտեմբերի 18-ի N 1515-Ն որոշման մեջ լրացումներ 
կատարելու և գումար հատկացնելու մասին» ՀՀ կառավարության 16 ապրիլի 2015 թվականի N 
404-Ն որոշումը 
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«ՀՀ կառավարության 2011 թվականի մայիսի 5-ի N 668-Ն որոշման մեջ լրացում և 
փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 16 ապրիլի 2015 թվականի N 405-Ն 
որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2014 թվականի դեկտեմբերի 18-ի N 1515-Ն որոշման մեջ լրացումներ 
կատարելու և ՀՀ տրանսպորտի և կապի նախարարությանը գումար հատկացնելու մասին» ՀՀ 
կառավարության 16 ապրիլի 2015 թվականի N 406-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ-ում լոլիկի ականող ցեց և կարտոֆիլի ցեց վնասատուների մոնիթորինգի իրականացման 
նպատակով 2015 թվականի պետական աջակցության ծրագիրը հաստատելու, ՀՀ 
կառավարության 2014 թվականի դեկտեմբերի 18-ի N 1515-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու 
լրացումներ կատարելու և գնման գործընթացը կազմակերպելու մասին» ՀՀ կառավարության 16 
ապրիլի 2015 թվականի N 407-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների 2015/2016 ուսումնական տարվա՝ 
պետության կողմից ուսանողական նպաստների ձևով ուսման վարձի լրիվ փոխհատուցմամբ 
(անվճար) առկա ուսուցմամբ մագիստրոսի կրթական ծրագրով ընդունելության տեղերն ըստ 
մասնագիտությունների հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության 16 ապրիլի 2015 թվականի N 
409-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2015 թվականի հունվարի 30-ի N 83-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և 
լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 9 ապրիլի 2015 թվականի N 410-Ն որոշումը 
  
«Պետական գույքի կառավարման 2015-2017 թվականների ծրագիրը սահմանելու մասին» ՀՀ 
կառավարության 16 ապրիլի 2015 թվականի N 411-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2011 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1920-Ն որոշման մեջ լրացումներ և 
փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 2 ապրիլի 2015 թվականի N 412-Ն 
որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2003 թվականի դեկտեմբերի 24-ի N 1937-Ն որոշման մեջ փոփոխություն 
կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 16 ապրիլի 2015 թվականի N 413-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարությանն առընթեր ՀՀ ոստիկանությանը գումար հատկացնելու և 2014 թվականի 
դեկտեմբերի 18-ի N 1515-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 22 
ապրիլի 2015 թվականի N 414-Ն որոշումը 
  
«Ակցիզային հարկով հարկման ենթակա որոշ ապրանքների դրոշմավորման համար «2011» 
թվագրմամբ ակցիզային դրոշմանիշերը կիրառությունից հանելու և «2011» թվագրմամբ 
ակցիզային դրոշմանիշերով դրոշմավորված ապրանքների իրացումն արգելելու մասին» ՀՀ 
կառավարության 22 ապրիլի 2015 թվականի N 416-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ Տավուշի մարզպետարանին գումար հատկացնելու և ՀՀ կառավարության 2014 թվականի 
դեկտեմբերի 18-ի N 1515-Ն որոշման մեջ լրացում կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 22 
ապրիլի 2015 թվականի N 417-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ Կոտայքի մարզի Աբովյանի քաղաքային համայնքի ղեկավարի լիազորությունները 
վաղաժամկետ դադարեցնելու, համայնքի ղեկավարի արտահերթ ընտրություն նշանակելու, 
անցկացնելու, ընտրության նախապատրաստման ու անցկացման ծախսերը ֆինանսավորելու և 
ՀՀ կառավարության 2014 թվականի դեկտեմբերի 18-ի N 1515-Ն որոշման մեջ լրացումներ 
կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 22 ապրիլի 2015 թվականի N 421-Ն որոշումը 
  



«ՀՀ կառավարության 2002 թվականի հոկտեմբերի 17-ի N 1678-Ն և 2011 թվականի ապրիլի 28-ի N 
531-Ն որոշումներում փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 22 ապրիլի 
2015 թվականի N 422-Ն որոշումը 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈՒԹՅԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ ՈՐՈՇՈՒՄԸ 
  

«ՀՀ Արարատի և Վայոց ձորի մարզերի ընդհանուր իրավասության առաջին ատյանի դատարանի 
դատավոր Ելենա Քոչարյանին կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու 
վերաբերյալ» ՀՀ արդարադատության խորհրդի 2015 թվականի ԱԽ-11-Ո-14 որոշումը 
 


