
N 26(1206).1 04 ապրիլի 2016  
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ 
  

«ՀՀ կառավարության 2015 թվականի դեկտեմբերի 24-ի N 1555-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու 
լրացումներ կատարելու և ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարությանը գումար հատկացնելու մասին» ՀՀ 
կառավարության 24 մարտի 2016 թվականի N 328-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ 2016 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում, ՀՀ կառավարության 2015 թվականի դեկտեմբերի 
24-ի N 1555-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ ու ՀՀ ֆինանսների նախարարությունից 
գույքը հետ վերցնելու և ՀՀ կառավարությանն առընթեր պետական եկամուտների կոմիտեին գույք 
ամրացնելու մասին» ՀՀ կառավարության 17 մարտի 2016 թվականի N 329-Ն որոշումը 

  
N 27(1207) 06 ապրիլի 2016  

  
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ՀՐԱՄԱՆԱԳԻՐԸ 

  
«Հայաստանի Հանրապետության և Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի միջև «Երևանի 
մետրոպոլիտենի վերակառուցման ծրագիր» վարկային համաձայնագրում փոփոխություն կատարելու 
մասին» նամակ-համաձայնագիրը հաստատելու մասին» ՀՀ Նախագահի 26 մարտի 2016 թվականի ՆՀ-
245-Ն հրամանագիրը 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ 
  
«ՀՀ 2016 թվականի պետական բյուջեում և ՀՀ կառավարության 2015 թվականի դեկտեմբերի 24-ի N 1555-
Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 24 մարտի 
2016 թվականի N 312-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ 2016 թվականի պետական բյուջեում և ՀՀ կառավարության 2015 թվականի դեկտեմբերի 24-ի N 1555-
Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 31 մարտի 
2016 թվականի N 313-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2001 թվականի հուլիսի 31-ի N 691 որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» ՀՀ 
կառավարության 31 մարտի 2016 թվականի N 315-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2014 թվականի օգոստոսի 7-ի N 884-Ն որոշման մեջ լրացում կատարելու մասին» 
ՀՀ կառավարության 31 մարտի 2016 թվականի N 316-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2006 թվականի մայիսի 4-ի N 587-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ 
կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 31 մարտի 2016 թվականի N 317-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2012 թվականի դեկտեմբերի 20-ի N 1676-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու 
մասին» ՀՀ կառավարության 31 մարտի 2016 թվականի N 318-Ն որոշումը 
  
«Մասնավոր գերեզմանատների շահագործման գործունեության իրականացման թույլտվություն 
ստանալու կարգը սահմանելու մասին» ՀՀ կառավարության 17 մարտի 2016 թվականի N 321-Ն որոշումը 

  
Ուղղում 

  

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


«ՀՀ կառավարության 1997 թվականի օգոստոսի 8-ի N 327 որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ 
կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 25 փետրվարի 2016 թվականի N 260-Ն որոշման 

  
N 28(1208) 06 ապրիլի 2016  

  
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ 

  
«ՀՀ կառավարության 2005 թվականի փետրվարի 17-ի N 194-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու 
մասին» ՀՀ կառավարության 31 մարտի 2016 թվականի N 322-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2015 թվականի դեկտեմբերի 24-ի N 1555-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ 
կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 31 մարտի 2016 թվականի N 323-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2012 թվականի դեկտեմբերի 27-ի N 1672-Ն որոշման մեջ փոփոխություն 
կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 31 մարտի 2016 թվականի N 324-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2015 թվականի սեպտեմբերի 25-ի N 1084-Ն որոշման մեջ լրացումներ և 
փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 31 մարտի 2016 թվականի N 325-Ն որոշումը 
  
«Մանուկներին և վաղ տարիքի երեխաներին կրծքով կերակրումը խրախուսելու ազգային ծրագրով 
նախատեսված մանկական սնուցման, մանկական սննդի և հարակից ապրանքների մասին 
տեղեկատվական և ուսուցողական նյութերի համաձայնեցման և լիազորման կարգը սահմանելու մասին» 
ՀՀ կառավարության 31 մարտի 2016 թվականի N 326-Ն որոշումը 

  
N 29(1209) 08 ապրիլի 2016  

  
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ 

  
«ՀՀ Շիրակի մարզպետարանին գումար հատկացնելու և ՀՀ կառավարության 2015 թվականի 
դեկտեմբերի 24-ի N 1555-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 31 մարտի 
2016 թվականի N 330-Ն որոշումը  
  
«Աղետի գոտու բնակավայրերում երկրաշարժի հետևանքով անօթևան մնացած ընտանիքների 
բնակարանային խնդիրների լուծման նպատակով պետական աջակցությամբ իրականացված 
բնակարանային շինարարության ծրագրի շրջանակներում բնակարան (բնակելի տուն) ստացած անձանց 
հետ նվիրատվության պայմանագրերի կնքման վերջնաժամկետ սահմանելու մասին» ՀՀ 
կառավարության 17 մարտի 2016 թվականի N 332-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2008 թվականի դեկտեմբերի 4-ի N 1497-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ 
կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 31 մարտի 2016 թվականի N 334-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ Արարատի մարզպետարանին գումար հատկացնելու և ՀՀ կառավարության 2015 թվականի 
դեկտեմբերի 24-ի N 1555-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 24 մարտի 
2016 թվականի N 336-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության մի շարք որոշումներում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ 
կառավարության 31 մարտի 2016 թվականի N 337-Ն որոշումը 
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«Ռուսաստանի Դաշնությունում Հայաստանի Հանրապետության դեսպանությանը կից ՀՀ արտակարգ 
իրավիճակների նախարարության ներկայացուցչի կարգավիճակն ու գործունեության կարգը 
հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության 31 մարտի 2016 թվականի N 339-Ն որոշումը 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ 
  
«ՀՀ վարչապետի 2000 թվականի հոկտեմբերի 25-ի N 716 որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու 
մասին» ՀՀ վարչապետի 4 ապրիլի 2016 թվականի N 256-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ վարչապետի 2003 թվականի սեպտեմբերի 26-ի N 456-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու 
մասին» ՀՀ վարչապետի 4 ապրիլի 2016 թվականի N 257-Ն որոշումը 

  
N 30(1210) 11 ապրիլի 2016  

  
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ 

  
«ՀՀ 2016 թվականի պետական բյուջեում և ՀՀ կառավարության 2015 թվականի դեկտեմբերի 24-ի N 1555-
Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու և գումար հատկացնելու մասին» ՀՀ 
կառավարության 31 մարտի 2016 թվականի N 311-Ն որոշումը 
  
«Հայաստանի Հանրապետության 2016 թվականի պետական բյուջեի մասին» ՀՀ օրենքով տեղական 
ինքնակառավարման մարմիններին պետական աջակցության նպատակով նախատեսված 
հատկացումները բաշխելու և ՀՀ կառավարության 2015 թվականի դեկտեմբերի 24-ի N 1555-Ն որոշման 
մեջ լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 31 մարտի 2016 թվականի N 344-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2015 թվականի դեկտեմբերի 24-ի N 1555-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու 
լրացումներ կատարելու և ՀՀ տրանսպորտի և կապի նախարարությանը գումար հատկացնելու մասին» 
ՀՀ կառավարության 6 ապրիլի 2016 թվականի N 345-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ 2016 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում, ՀՀ կառավարության 2015 թվականի դեկտեմբերի 
24-ի N 1555-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ և ՀՀ կառավարության 2016 թվականի 
մարտի 17-ի N 279-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ 
կառավարության 31 մարտի 2016 թվականի N 346-Ն որոշումը 

  
N 31(1211) 13 ապրիլի 2016  

  
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ԴԱՏԱՐԱՆԻ ՈՐՈՇՈՒՄԸ 

  
«Հմայակ Խալաֆյանի, Անահիտ Վարդանյանի, Վարդան Խալաֆյանի, Անի Խալաֆյանի դիմումի հիման 
վրա՝ ՀՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի 40-րդ հոդվածի 1-ին մասի՝ «Բացառությամբ 
«Փաստաբանության մասին» ՀՀ օրենքի 5-րդ հոդվածով նախատեսված դեպքերի» դրույթի և 
«Փաստաբանության մասին» ՀՀ օրենքի 5-րդ հոդվածի 3-րդ մասի` ՀՀ Սահմանադրությանը 
համապատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ գործով» ՀՀ սահմանադրական դատարանի 5 
ապրիլի 2016 թվականի ՍԴՈ-1263 որոշումը 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ 
  

«Փոխպատվաստման նպատակով մարդու դոնորական օրգանների և (կամ) հյուսվածքների ներմուծման, 
արյան և դրա բաղադրամասերի, թմրամիջոցների, հոգեմետ (հոգեներգործուն) նյութերի կամ դրանց 
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պրեկուրսորների ներմուծման և արտահանման կարգը ու դրանց ցանկերը հաստատելու և ՀՀ 
կառավարության 2007 թվականի ապրիլի 26-ի N 551-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» ՀՀ 
կառավարության 31 մարտի 2016 թվականի N 335-Ն որոշումը  
  
«Արարատյան ջրավազանային տարածքի 2016-2021 թվականների կառավարման պլանը և արդյունավետ 
կառավարմանն ուղղված առաջնահերթ միջոցառումները հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության 31 
մարտի 2016 թվականի N 338-Ն որոշումը 
  
«Գույք ամրացնելու, ՀՀ կառավարությանն առընթեր պետական գույքի կառավարման վարչությանը 
գումար հատկացնելու, ՀՀ 2016 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում, ՀՀ կառավարության 2015 
թվականի դեկտեմբերի 24-ի N 1555-Ն և 2016 թվականի փետրվարի 11-ի N 127-Ն որոշումներում 
փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 31 մարտի 2016 թվականի N 
340-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2015 թվականի դեկտեմբերի 24-ի N 1555-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու և 
ՀՀ կառավարությանն առընթեր պետական գույքի կառավարման վարչությանը գումար հատկացնելու 
մասին» ՀՀ կառավարության 31 մարտի 2016 թվականի N 341-Ն որոշումը 

  
N 32(1212) 15 ապրիլի 2016  

  
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ 

  
«ՀՀ կառավարության 2015 թվականի հուլիսի 2-ի N 730-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու 
մասին» ՀՀ կառավարության 6 ապրիլի 2016 թվականի N 347-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 2016 թվականի նախահաշիվը հաստատելու, ՀՀ 
2016 թվականի պետական բյուջեում և ՀՀ կառավարության 2015 թվականի դեկտեմբերի 24-ի N 1555-Ն 
որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 6 ապրիլի 2016 
թվականի N 348-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարությանն առընթեր ՀՀ ոստիկանության «Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու 
անձնագիր տալու կամ փոխանակելու վճարովի ծառայություն» ծրագրի արտաբյուջետային հաշվի 
միջոցների ծախսման 2016 թվականի նախահաշիվը հաստատելու, ՀՀ 2016 թվականի պետական 
բյուջեում և ՀՀ կառավարության 2015 թվականի դեկտեմբերի 24-ի N 1555-Ն որոշման մեջ 
փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 6 ապրիլի 2016 թվականի N 
370-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարությանն առընթեր ՀՀ ոստիկանության «ՀՀ կառավարությանն առընթեր ՀՀ 
ոստիկանության ճանապարհային ոստիկանության կողմից արձանագրված խախտումների համար 
վարչական տուգանքների գանձումների, գրանցման-քննական ծառայությունների դիմաց վճարումների և 
այլ վճարովի ծառայություններ» ծրագրի գծով արտաբյուջետային հաշվի միջոցների ծախսման 2016 
թվականի նախահաշիվը հաստատելու, ՀՀ 2016 թվականի պետական բյուջեում և ՀՀ կառավարության 
2015 թվականի դեկտեմբերի 24-ի N 1555-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու 
մասին» ՀՀ կառավարության 6 ապրիլի 2016 թվականի N 371-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարությանն առընթեր ՀՀ ոստիկանության «ՀՀ կառավարությանն առընթեր ՀՀ 
ոստիկանության ստորաբաժանումների կողմից ՀՀ անունից պայմանագրային հիմունքներով 
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պահպանության և անվտանգության գծով իրականացվող ծառայությունների մատուցում» ծրագրի 
արտաբյուջետային հաշվի միջոցների ծախսման 2016 թվականի նախահաշիվը հաստատելու, ՀՀ 2016 
թվականի պետական բյուջեում և ՀՀ կառավարության 2015 թվականի դեկտեմբերի 24-ի N 1555-Ն 
որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 6 ապրիլի 2016 
թվականի N 372-Ն որոշումը  
  
«ՀՀ առողջապահության նախարարությանը գումար հատկացնելու, ՀՀ 2016 թվականի պետական 
բյուջեում և ՀՀ կառավարության 2015 թվականի դեկտեմբերի 24-ի N 1555-Ն որոշման մեջ 
փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու և «Ռադիոիզոտոպների արտադրության կենտրոն» փակ 
բաժնետիրական ընկերության կանոնադրական կապիտալն ավելացնելու մասին» ՀՀ կառավարության 
31 մարտի 2016 թվականի N 374-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ 2016 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում և ՀՀ կառավարության 2015 թվականի 
դեկտեմբերի 24-ի N 1555-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ 
կառավարության 15 ապրիլի 2016 թվականի N 375-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ արդարադատության նախարարությանը գումար հատկացնելու և ՀՀ կառավարության 2015 
թվականի դեկտեմբերի 24-ի N 1555-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 
15 ապրիլի 2016 թվականի N 376-Ն որոշումը  
  
«ՀՀ արդարադատության նախարարությանը գումար հատկացնելու և ՀՀ կառավարության 2015 
թվականի դեկտեմբերի 24-ի N 1555-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 
15 ապրիլի 2016 թվականի N 377-Ն որոշումը  

  
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ՈՐՈՇՈՒՄԸ 

  
«ՀՀ վարչապետի 1998 թվականի նոյեմբերի 6-ի N 620 որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու 
մասին» ՀՀ վարչապետի 11 ապրիլի 2016 թվականի N 270-Ն որոշումը 
  

Ուղղում 
  

«Օրենսդրության կարգավորման ազգային կենտրոն» հիմնադրամ ստեղծելու, հիմնադրամի 
կանոնադրությունը և հոգաբարձուների խորհրդի կազմը հաստատելու, ՀՀ 2016 թվականի պետական 
բյուջեում վերաբաշխում ու փոփոխություններ, ՀՀ կառավարության 2015 թվականի դեկտեմբերի 24-ի N 
1555-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու, ՀՀ կառավարության աշխատակազմին գումար 
հատկացնելու և ՀՀ կառավարության աշխատակազմի «Օրենսդրության կարգավորման ազգային 
կենտրոն» ծրագրերի իրականացման գրասենյակ» պետական հիմնարկի գործունեությունը 
դադարեցնելու մասին» ՀՀ կառավարության 10 մարտի 2016 թվականի N 294-Ն որոշման 
  
«ՀՀ 2016 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում, ՀՀ կառավարության 2015 թվականի դեկտեմբերի 
24-ի N 1555-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ ու ՀՀ ֆինանսների նախարարությունից 
գույքը հետ վերցնելու և ՀՀ կառավարությանն առընթեր պետական եկամուտների կոմիտեին գույք 
ամրացնելու մասին» ՀՀ կառավարության 17 մարտի 2016 թվականի N 329-Ն որոշման 

  
N 33(1213) 20 ապրիլի 2016  

  
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ԴԱՏԱՐԱՆԻ ՈՐՈՇՈՒՄԸ 

  

javascript:void(0);�


«ՎՏԲ-Հայաստան Բանկ» ՓԲԸ-ի դիմումի հիման վրա՝ ՀՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի 
102-րդ հոդվածի 2-րդ մասի` ՀՀ Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը որոշելու 
վերաբերյալ գործով» ՀՀ սահմանադրական դատարանի 12 ապրիլի 2016 թվականի ՍԴՈ-1264 որոշումը 

  
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ՀՐԱՄԱՆԱԳՐԵՐԸ 

  
«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և Ռուսաստանի Դաշնության կառավարության միջև 
ստորագրված «ՀայՌուսգազարդ» փակ բաժնետիրական ընկերության բաժնետոմսերի առուվաճառքի և 
հետագա գործունեության պայմանների մասին» 2013 թվականի դեկտեմբերի 2-ի համաձայնագրում 
փոփոխություններ կատարելու մասին» արձանագրությունը հաստատելու մասին» ՀՀ Նախագահի 13 
ապրիլի 2016 թվականի ՆՀ-258-Ն հրամանագիրը 
  
«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և Ռուսաստանի Դաշնության կառավարության միջև 
ստորագրված «Հայաստանի Հանրապետություն բնական գազի առաքման ժամանակ գների ձևավորման 
կարգի վերաբերյալ» 2013 թվականի դեկտեմբերի 2-ի համաձայնագրում փոփոխություններ կատարելու 
մասին» արձանագրությունը հաստատելու մասին» ՀՀ Նախագահի 13 ապրիլի 2016 թվականի ՆՀ-259-Ն 
հրամանագիրը 
  
«Հայաստանի Հանրապետության և Ասիական զարգացման բանկի միջև ստորագրված «Հյուսիս-հարավ 
ճանապարհային միջանցքի ներդրումային ծրագիր. Ծրագիր 1» (հատուկ գործողություններ) վարկային 
համաձայնագրում փոփոխություն կատարելու մասին» նամակ-համաձայնագիրը հաստատելու մասին» 
ՀՀ Նախագահի 14 ապրիլի 2016 թվականի ՆՀ-261-Ն հրամանագիրը 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 
ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ 

  
«ՀՀ Ազգային ժողովի հինգերորդ գումարման իններորդ նստաշրջանի օրակարգում լրացումներ 
կատարելու մասին» ՀՀ Ազգային ժողովի 4 ապրիլի 2016 թվականի ԱԺՈ-205-Ն որոշումը 
  
«Հայաստանի Հանրապետության և Վերակառուցման և զարգացման միջազգային բանկի միջև 
ստորագրված «Պետական հատվածի արդիականացման երրորդ ծրագիր» վարկային համաձայնագիրը 
վավերացնելու մասին» ՀՀ Ազգային ժողովի 7 ապրիլի 2016 թվականի ԱԺՈ-206-Ն որոշումը 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ 
  
«ՀՀ մշակույթի նախարարությանը գումար հատկացնելու և ՀՀ կառավարության 2015 թվականի 
դեկտեմբերի 24-ի N 1555-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 6 ապրիլի 
2016 թվականի N 349-Ն որոշումը 
  
«Ալեքսանդր Թամանյանի թանգարան-ինստիտուտ» և «Ճարտարապետության ազգային թանգարան-
ինստիտուտ» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունները միացման ձևով վերակազմակերպելու, 
«Ճարտարապետության ազգային թանգարան-ինստիտուտ» պետական ոչ առևտրային 
կազմակերպությունը վերանվանելու և ՀՀ կառավարության 2002 թվականի օգոստոսի 15-ի N 1403-Ն 
որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 31 մարտի 2016 թվականի N 
350-Ն որոշումը  
  
«ՀՀ կառավարության 2011 թվականի մարտի 18-ի N 281-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացում 
կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 6 ապրիլի 2016 թվականի N 351-Ն որոշումը 
  



«ՀՀ կառավարության 2009 թվականի մարտի 12-ի N 268-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու 
մասին» ՀՀ կառավարության 6 ապրիլի 2016 թվականի N 352-Ն որոշումը 
  
«Մարդկանց թրաֆիքինգի և շահագործման զոհերի և հատուկ կատեգորիայի զոհերի անվտանգ 
վերադարձի կազմակերպման կարգը սահմանելու մասին» ՀՀ կառավարության 6 ապրիլի 2016 թվականի 
N 353-Ն որոշումը  
  
«ՀՀ 2016 թվականի պետական բյուջեով նախատեսված հատկացումների հաշվին աղետի գոտու 
բնակավայրերում երկրաշարժի հետևանքով անօթևան մնացած ընտանիքների բնակարանային 
ապահովման պետական աջակցության միջոցառումները հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության 6 
ապրիլի 2016 թվականի N 356-Ն որոշումը 
  
«Հայաստանի Հանրապետության 2016 թվականի պետական բյուջեի մասին» ՀՀ օրենքում և ՀՀ 
կառավարության 2015 թվականի դեկտեմբերի 24-ի N 1555-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և 
լրացումներ կատարելու, ՀՀ բնապահպանության նախարարությանը գումար հատկացնելու մասին» ՀՀ 
կառավարության 31 մարտի 2016 թվականի N 357-Ն որոշումը  
  
«ՀՀ կառավարության մի շարք որոշումներում փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ 
կառավարության 6 ապրիլի 2016 թվականի N 365-Ն որոշումը 
  
«Հող հատկացնելու և ՀՀ կառավարության 2011 թվականի հուլիսի 21-ի N 1151-Ն որոշման մեջ 
փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 31 մարտի 2016 թվականի N 368-Ն որոշումը 

  
N 33(1213).1 26 ապրիլի 2016  

  
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՆԵՐԸ 

  
«Տեսչական մարմինների մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին» 26 
ապրիլի 2016 թվականի ՀՕ-35-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Քաղաքացիական ծառայության մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ կատարելու մասին» 26 ապրիլի 2016 
թվականի ՀՕ-36-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Պետական պաշտոններ զբաղեցնող անձանց վարձատրության մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ 
կատարելու մասին» 26 ապրիլի 2016 թվականի ՀՕ-37-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Պետական կառավարչական հիմնարկների մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին» 26 
ապրիլի 2016 թվականի ՀՕ-38-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Քաղաքացիական պաշտպանության ստորաբաժանումների մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ և 
լրացումներ կատարելու մասին» 26 ապրիլի 2016 թվականի ՀՕ-39-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Զենքի մասին» ՀՀ օրենքում լրացում և փոփոխություն կատարելու մասին» 26 ապրիլի 2016 թվականի 
ՀՕ-40-Ն ՀՀ օրենքը  
  
«Քաղաքացիական պաշտպանության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» 26 
ապրիլի 2016 թվականի ՀՕ-41-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Ռազմական դրության իրավական ռեժիմի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ 
կատարելու մասին» 26 ապրիլի 2016 թվականի ՀՕ-42-Ն ՀՀ օրենքը 
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«Պաշտպանության մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին» 26 
ապրիլի 2016 թվականի ՀՕ-43-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Փրկարար ծառայության մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին» 26 
ապրիլի 2016 թվականի ՀՕ-44-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Հիդրոօդերևութաբանական գործունեության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» 
26 ապրիլի 2016 թվականի ՀՕ-45-Ն ՀՀ օրենքը 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ԴԱՏԱՐԱՆԻ ՈՐՈՇՈՒՄԸ 
  

«Գագիկ Չրաղյանի դիմումի հիման վրա՝ ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 340-րդ հոդվածի 1-ին մասի՝ ՀՀ 
Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ գործով» ՀՀ 
սահմանադրական դատարանի 19 ապրիլի 2016 թվականի ՍԴՈ-1265 որոշումը 

  
N 34(1214) 27 ապրիլի 2016  

  
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ԴԱՏԱՐԱՆԻ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ 

  
«Հայաստանի Հանրապետության և Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի միջև 2015 
թվականի դեկտեմբերի 11-ին ստորագրված` «Երևանի կոշտ թափոնների ծրագիր» վարկային 
համաձայնագրում ամրագրված պարտավորությունների` ՀՀ Սահմանադրությանը 
համապատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ գործով» ՀՀ սահմանադրական դատարանի 19 
ապրիլի 2016 թվականի ՍԴՈ-1266 որոշումը 
  
«Հայաստանի Հանրապետության և Եվրոպական ներդրումային բանկի միջև 2015 թվականի հոկտեմբերի 
16-ին ստորագրված` «Երևանի կոշտ թափոններ-առաջին փուլ» ֆինանսավորման պայմանագրում 
ամրագրված պարտավորությունների` ՀՀ Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը 
որոշելու վերաբերյալ գործով» ՀՀ սահմանադրական դատարանի 19 ապրիլի 2016 թվականի ՍԴՈ-1267 
որոշումը 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ՀՐԱՄԱՆԱԳԻՐԸ 
  
«ՀՀ Նախագահի 2006 թվականի հուլիսի 31-ի ՆՀ-163-Ն հրամանագրում փոփոխություն կատարելու 
մասին» ՀՀ Նախագահի 13 ապրիլի 2016 թվականի ՆՀ-257-Ն հրամանագիրը 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ 
  
«ՀՀ բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների 2016/2017 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 15 ապրիլի 2016 թվականի N 382-Ն որոշումը  
  
«ՀՀ 2016/2017 ուսումնական տարվա ասպիրանտուրա ու դոկտորանտուրա ընդունելության տեղերը և 
առկա ուսուցմամբ ասպիրանտուրա ու դոկտորանտուրա ընդունելության տեղերի բաշխումը 
հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության 15 ապրիլի 2016 թվականի N 383-Ն որոշումը 
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«ՀՀ կառավարության 2012 թվականի մարտի 1-ի N 277-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու 
մասին» ՀՀ կառավարության 15 ապրիլի 2016 թվականի N 384-Ն որոշումը 
  
«Պետական տուրքի գծով արտոնություն սահմանելու մասին» ՀՀ կառավարության 15 ապրիլի 2016 
թվականի N 385-Ն որոշումը  
  
«Սիրիայի Արաբական Հանրապետության՝ ազգությամբ հայ քաղաքացիներին ՀՀ ազգային վարորդական 
վկայականներ հատկացնելու մասին» ՀՀ կառավարության 15 ապրիլի 2016 թվականի N 389-Ն որոշումը  
  
«ՀՀ 2016 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում և ՀՀ կառավարության 2015 թվականի 
դեկտեմբերի 24-ի N 1555-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 15 
ապրիլի 2016 թվականի N 391-Ն որոշումը  

  
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ՈՐՈՇՈՒՄԸ 

  
«ՀՀ վարչապետի 2008 թվականի հունիսի 26-ի N 411-Ն որոշման մեջ լրացումներ և փոփոխություններ 
կատարելու մասին» ՀՀ վարչապետի 21 ապրիլի 2016 թվականի N 325-Ն որոշումը 

  
N 35(1215) 28 ապրիլի 2016  

  
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ 

  
«ՀՀ կառավարության 2002 թվականի փետրվարի 13-ի N 121 որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացում 
կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 28 ապրիլի 2016 թվականի N 411-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2015 թվականի դեկտեմբերի 24-ի N 1555-Ն և 2016 թվականի մարտի 17-ի N 284-Ն 
որոշումներում փոփոխություններ կատարելու և գումար հատկացնելու մասին» ՀՀ կառավարության 28 
ապրիլի 2016 թվականի N 412-Ն որոշումը  
  
«ՀՀ կառավարության 2013 թվականի սեպտեմբերի 5-ի N 968-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ 
կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 28 ապրիլի 2016 թվականի N 413-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2015 թվականի դեկտեմբերի 24-ի N 1555-Ն որոշման մեջ լրացում կատարելու 
մասին» ՀՀ կառավարության 28 ապրիլի 2016 թվականի N 414-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2013 թվականի օգոստոսի 1-ի N 846-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացում 
կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 28 ապրիլի 2016 թվականի N 415-Ն որոշումը 
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