
N 20(1295) 05 ապրիլի 2017 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՆԵՐԸ 
  

  
«Հայաստանի Հանրապետության տոների և հիշատակի օրերի մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու 
մասին» 23 մարտի 2017 թվականի ՀՕ-67-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» 23 մարտի 2017 
թվականի ՀՕ-68-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Էլեկտրոնային փաստաթղթի և էլեկտրոնային թվային ստորագրության մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ և 
փոփոխություններ կատարելու մասին» 23 մարտի 2017 թվականի ՀՕ-69-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» 23 մարտի 2017 
թվականի ՀՕ-70-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Կուտակային կենսաթոշակների մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» 23 
մարտի 2017 թվականի ՀՕ-71-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Ներդրումային ֆոնդերի մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին» 23 մարտի 
2017 թվականի ՀՕ-72-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» 23 մարտի 2017 
թվականի ՀՕ-73-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Տեխնիկական կանոնակարգման մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» 
27 մարտի 2017 թվականի ՀՕ-74-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու 
մասին» 27 մարտի 2017 թվականի ՀՕ-75-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Չափումների միասնականության ապահովման մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին» 
27 մարտի 2017 թվականի ՀՕ-76-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Ստանդարտացման մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին» 27 մարտի 2017 թվականի 
ՀՕ-77-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Բնապահպանական և բնօգտագործման վճարների մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն և լրացում 
կատարելու մասին» 27 մարտի 2017 թվականի ՀՕ-78-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«ՀՀ հարկային օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին» 27 մարտի 2017 թվականի ՀՕ-79-Ն ՀՀ 
օրենքը 
  
«Զինծառայողների և նրանց ընտանիքների անդամների սոցիալական ապահովության մասին» ՀՀ օրենքում 
լրացում կատարելու մասին» 27 մարտի 2017 թվականի ՀՕ-80-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Փրկարար ծառայության մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին» 27 մարտի 2017 թվականի ՀՕ-81-Ն 
ՀՀ օրենքը 
  
«Բնապահպանական իրավախախտումների հետևանքով կենդանական և բուսական աշխարհին պատճառված 
վնասի հատուցման սակագների մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին» 27 
մարտի 2017 թվականի ՀՕ-82-Ն ՀՀ օրենքը 

  
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ԴԱՏԱՐԱՆԻ ՈՐՈՇՈՒՄԸ 
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«ՀՀ գլխավոր դատախազի դիմումի հիման վրա` ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի 407-րդ հոդվածի 
2.2-րդ մասի 2-րդ կետի, 414.2-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 2-րդ կետի և 426.4-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետի` ՀՀ 
Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ գործով» ՀՀ սահմանադրական 
դատարանի 28 մարտի 2017 թվականի ՍԴՈ-1359 որոշումը 

  
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ՀՐԱՄԱՆԱԳՐԵՐԸ 

  
«Հայաստանի Հանրապետության և Ասիական զարգացման բանկի միջև ստորագրված «Վարկային 
համաձայնագրերում (հատուկ գործառնություններ) և ֆինանսավորման համաձայնագրերում (հատուկ 
գործառնություններ) փոփոխություններ կատարելու մասին» նամակ-համաձայնագիրը հաստատելու մասին» 
ՀՀ Նախագահի 23 մարտի 2017 թվականի ՆՀ-303-Ն հրամանագիրը 
  
«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և Մոլդովայի Հանրապետության կառավարության միջև 
զբոսաշրջության բնագավառում համագործակցության մասին» համաձայնագիրը հաստատելու մասին» ՀՀ 
Նախագահի 27 մարտի 2017 թվականի ՆՀ-306-Ն հրամանագիրը 
  
«ՀՀ Նախագահի 2006 թվականի հուլիսի 31-ի ՆՀ-163-Ն հրամանագրում փոփոխություններ կատարելու մասին» 
ՀՀ Նախագահի 31 մարտի 2017 թվականի ՆՀ-308-Ն հրամանագիրը 

  
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ 

  
«ՀՀ 2017 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում, ՀՀ կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի 
N 1313-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու և ՀՀ տարածքային կառավարման և 
զարգացման նախարարությանը գումար հատկացնելու մասին» ՀՀ կառավարության 23 մարտի 2017 թվականի 
N 292-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2012 թվականի մարտի 22-ի N 363-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ 
կառավարության 23 մարտի 2017 թվականի N 293-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ 2017 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում, ՀՀ կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի 
N 1313-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 23 մարտի 
2017 թվականի N 294-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ 2017 թվականի պետական բյուջեում և ՀՀ կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն 
որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 23 մարտի 2017 
թվականի N 295-Ն որոշումը 
  
«Տոտալիզատորի, անմիջականորեն (խաղասրահում) ինտերնետ տոտալիզատորի կազմակերպման համար 
նախատեսված համակարգիչները հարկային մարմնում հաշվառելու կարգը սահմանելու մասին» ՀՀ 
կառավարության 23 մարտի 2017 թվականի N 296-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարությանն առընթեր պետական գույքի կառավարման վարչության «Հիմնարկներին և 
կազմակերպություններին ամրացված` յուրաքանչյուր միավոր մինչև հինգ միլիոն դրամ գնահատված արժեքով 
շարժական գույքի օտարման գործընթացում գտնվելու ժամանակահատվածում գույքի պահառության 
կազմակերպում» ծրագրի արտաբյուջետային հաշվի միջոցների ծախսման 2017 թվականի նախահաշիվը 
հաստատելու, ՀՀ 2017 թվականի պետական բյուջեում և ՀՀ կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի 
N 1313-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 23 մարտի 
2017 թվականի N 298-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2011 թվականի դեկտեմբերի 15-ի N 1797-Ն որոշման մեջ լրացում կատարելու մասին» ՀՀ 
կառավարության 23 մարտի 2017 թվականի N 300-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության «Սոցիալական ոլորտի բարեփոխումների» 
դրամաշնորհային ծրագրի արտաբյուջետային միջոցների ծախսման 2017 թվականի նախահաշիվը 



հաստատելու, ՀՀ 2017 թվականի պետական բյուջեում և ՀՀ կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի 
N 1313-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 23 մարտի 
2017 թվականի N 301-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ 2017 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում և ՀՀ կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի 
N 1313-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 23 մարտի 2017 թվականի 
N 303-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ 2017 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում և ՀՀ կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի 
N 1313-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 23 մարտի 
2017 թվականի N 304-Ն որոշումը 

  
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ 

  
«ՀՀ վարչապետի 2008 թվականի հունիսի 26-ի N 411-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ 
վարչապետի 27 մարտի 2017 թվականի N 301-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ վարչապետի 2008 թվականի հունիսի 26-ի N 411-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ 
վարչապետի 29 մարտի 2017 թվականի N 311-Ն որոշումը 

  
Ուղղում 

  
«ՀՀ վարչապետի 2008 թվականի հունիսի 26-ի N 411-Ն որոշման մեջ լրացում կատարելու մասին» ՀՀ 
վարչապետի 16 մարտի 2017 թվականի N 264-Ն որոշման 

  
N 21(1296) 05 ապրիլի 2017 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ 
  

«ՀՀ 2017 թվականի պետական բյուջեում և ՀՀ կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն 
որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 30 մարտի 2017 
թվականի N 306-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ 2017 թվականի պետական բյուջեում և ՀՀ կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն 
որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 30 մարտի 2017 
թվականի N 307-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարությանն առընթեր ազգային անվտանգության ծառայության «Հայաստանի Հանրապետության 
կառավարական կապի անվտանգության ապահովում» ծրագրի արտաբյուջետային հաշվի միջոցների 
ծախսման 2017 թվականի նախահաշիվը հաստատելու, ՀՀ 2017 թվականի պետական բյուջեում և ՀՀ 
կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ 
կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 30 մարտի 2017 թվականի N 308-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարությանն առընթեր քաղաքացիական ավիացիայի գլխավոր վարչության «Գործադիր 
իշխանության, պետական կառավարման հանրապետական և տարածքային կառավարման մարմինների 
պահպանում (արտաբյուջետային միջոցների հաշվին)» ծրագրի գծով արտաբյուջետային հաշվի միջոցների 
ծախսման 2017 թվականի նախահաշիվը հաստատելու, ՀՀ 2017 թվականի պետական բյուջեում և ՀՀ 
կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ 
կատարելու և ՀՀ կառավարությանն առընթեր քաղաքացիական ավիացիայի գլխավոր վարչության կողմից ՀՀ 
2017 թվականի պետական բյուջեով նախատեսված հատկացումների հաշվին վարկային քարտային 
հաշիվներով շրջանառվող միջոցների չափաքանակները հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության 30 մարտի 
2017 թվականի N 309-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարությանն առընթեր ՀՀ ոստիկանության «Քաղաքացիներին բժշկական օգնության և սպասարկման 
վճարովի ծառայությունների մատուցում» ծրագրի արտաբյուջետային հաշվի միջոցների ծախսման 2017 
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թվականի նախահաշիվը հաստատելու, ՀՀ 2017 թվականի պետական բյուջեում և ՀՀ կառավարության 2016 
թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ 
կառավարության 30 մարտի 2017 թվականի N 310-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ հողային ֆոնդի` ըստ նպատակային նշանակության հողերի 2017 թվականի կադաստրային գները 
հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության 30 մարտի 2017 թվականի N 311-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2015 թվականի սեպտեմբերի 10-ի N 1044-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին» 
ՀՀ կառավարության 23 մարտի 2017 թվականի N 312-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2006 թվականի հունվարի 12-ի N 73-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու 
մասին» ՀՀ կառավարության 30 մարտի 2017 թվականի N 313-Ն որոշումը 
  
«Բանվոր և կոլտնտեսական» հուշարձանը տեղափոխելու և ՀՀ կառավարության 2004 թվականի հոկտեմբերի 
7-ի N 1616-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 30 մարտի 2017 թվականի N 
314-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ արդարադատության նախարարությանը գումար հատկացնելու և ՀՀ կառավարության 2016 թվականի 
դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 30 մարտի 2017 
թվականի N 315-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2012 թվականի մարտի 7-ի N 317-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» ՀՀ 
կառավարության 30 մարտի 2017 թվականի N 316-Ն որոշումը 

  
N 22(1297) 12 ապրիլի 2017 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ՀՐԱՄԱՆԱԳՐԵՐԸ 
  

«Հայաստանի Հանրապետության և Վերակառուցման և զարգացման միջազգային բանկի միջև ստորագրված 
«Արդյունաբերական մասշտաբի արևային էներգիայի ծրագրի նախապատրաստման համար» թիվ TF0A0418 
դրամաշնորհի համաձայնագրում փոփոխություն կատարելու մասին» նամակ-համաձայնագիրը հաստատելու 
մասին» ՀՀ Նախագահի 1 ապրիլի 2017 թվականի ՆՀ-312-Ն հրամանագիրը 
  
«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների կառավարության 
միջև ստորագրված «Առողջապահական և սոցիալական ծառայությունների արդյունավետության բարելավման 
շուրջ» օժանդակության համաձայնագրի թիվ 8 փոփոխությունը հաստատելու մասին» ՀՀ Նախագահի 1 
ապրիլի 2017 թվականի ՆՀ-313-Ն հրամանագիրը 
  
«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների կառավարության 
միջև ստորագրված «Ավելի մրցունակ և զանազանեցված մասնավոր հատվածի շուրջ» օժանդակության 
համաձայնագրի թիվ 9 փոփոխությունը հաստատելու մասին» ՀՀ Նախագահի 1 ապրիլի 2017 թվականի ՆՀ-314-
Ն հրամանագիրը 

  
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ 

  
«ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայությանը գումար 
հատկացնելու և ՀՀ կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ լրացումներ ու 
փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 30 մարտի 2017 թվականի N 331-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ 2017 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում, ՀՀ կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի 
N 1313-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու և ՀՀ տնտեսական զարգացման և 
ներդրումների նախարարության զբոսաշրջության պետական կոմիտեին գումար հատկացնելու մասին» ՀՀ 
կառավարության 30 մարտի 2017 թվականի N 332-Ն որոշումը 
  

javascript:void(0);�


«Ավելացված արժեքի հարկի զրոյական դրույքաչափով հարկվող գործարքների գծով ավելացված արժեքի 
հարկի փոխհատուցվող գումարները միասնական հաշիվ մուտքագրելու պարզեցված ընթացակարգ կիրառելու 
համար հարկ վճարողների չափանիշները, և նշված գումարների՝ մինչև 20 միլիոն դրամի հայտերի հիման վրա 
ավելացված արժեքի հարկի գումարների՝ միասնական հաշիվ մուտքագրման պարզեցված ընթացակարգը և 
ժամկետները սահմանելու մասին» ՀՀ կառավարության 30 մարտի 2017 թվականի N 333-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ համայնքների (Երևան քաղաքում՝ վարչական շրջանների) վեկտորային ֆորմատով կադաստրային 
քարտեզների բազային և թեմատիկ տեղեկատվության պարբերական թարմացման ծառայությունների 
մատուցման մասին պայմանագրի օրինակելի ձևը և այդ պայմանագրի հիման վրա տեղեկատվության 
տրամադրման կարգը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության 30 մարտի 2017 թվականի N 336-Ն որոշումը 
  
«Հայաստանի Հանրապետության գյուղատնտեսության նախարարության սննդամթերքի անվտանգության 
պետական ծառայության նյութական խրախուսման և համակարգի զարգացման ֆոնդ» ծրագրի 
արտաբյուջետային հաշվի միջոցների ծախսման 2017 թվականի նախահաշիվը հաստատելու, ՀՀ 2017 
թվականի պետական բյուջեում և ՀՀ կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ 
փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 30 մարտի 2017 թվականի N 337-Ն 
որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2017 թվականի փետրվարի 16-ի N 153-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու, ՀՀ 
կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ 
կատարելու և ֆինանսական աջակցություն տրամադրելու մասին» ՀՀ կառավարության 30 մարտի 2017 
թվականի N 338-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2014 թվականի ապրիլի 17-ի N 534-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ 
կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 30 մարտի 2017 թվականի N 339-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2010 թվականի դեկտեմբերի 30-ի N 1730-Ն որոշման մեջ լրացումներ և փոփոխություններ 
կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 30 մարտի 2017 թվականի N 340-Ն որոշումը 
  
«Գյուղատնտեսական տեխնիկայի կայանի կազմակերպման մասին» ՀՀ կառավարության 30 մարտի 2017 
թվականի N 342-Ն որոշումը 

  
N 23(1298) 12 ապրիլի 2017 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ 
  

«Աշխատանքային օրը տեղափոխելու մասին» ՀՀ կառավարության 6 ապրիլի 2017 թվականի N 343-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարությանն առընթեր քաղաքաշինության պետական կոմիտեի «Պետական ծառայողներին մատչելի 
բնակարաններով ապահովման ծրագիր (Երևան քաղաքի Ադոնց 6 հասցե)» ծրագրի արտաբյուջետային հաշվի 
միջոցների ծախսման 2017 թվականի նախահաշիվը հաստատելու, ՀՀ 2017 թվականի պետական բյուջեում և ՀՀ 
կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ 
կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 6 ապրիլի 2017 թվականի N 344-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարությանն առընթեր ՀՀ ոստիկանության «Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու անձնագիր 
տալու կամ փոխանակելու վճարովի ծառայություն» ծրագրի արտաբյուջետային հաշվի միջոցների ծախսման 
2017 թվականի նախահաշիվը հաստատելու, ՀՀ 2017 թվականի պետական բյուջեում և ՀՀ կառավարության 
2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու մասին» 
ՀՀ կառավարության 6 ապրիլի 2017 թվականի N 345-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ տարածքում արտակարգ իրավիճակների առաջացման կամ դրա սպառնալիքի, ՀՀ-ի վրա զինված 
հարձակման, դրա անմիջական վտանգի առկայության կամ պատերազմ հայտարարելու դեպքում ու 
ռազմական դրության պայմաններում պետական կառավարման և տեղական ինքնակառավարման 
մարմինների, կազմակերպությունների, բնակչության ազդարարման և իրազեկման կարգը սահմանելու և ՀՀ 
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կառավարության մի շարք որոշումներ ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» ՀՀ կառավարության 6 ապրիլի 2017 
թվականի N 346-Ն որոշումը 
  
«Զինծառայողին հետուսումնական պայմանագրային զինվորական ծառայության ընթացքում զինվորական 
ծառայությունից արձակելիս պայմանագրային պարտավորությունն անպատշաճ կատարելու համար 
իրավական հետևանքի կիրառման կարգը սահմանելու և ՀՀ կառավարության 2010 թվականի ապրիլի 8-ի N 
393-Ն որոշման մեջ լրացում կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 6 ապրիլի 2017 թվականի N 347-Ն 
որոշումը 
  
«ՀՀ պետական բյուջեի նկատմամբ դրամային պարտավորությունների մասով իրավաբանական անձանց 
սնանկ ճանաչելու վերաբերյալ դիմում ներկայացնելուց ձեռնպահ մնալու մասին» ՀՀ կառավարության 6 
ապրիլի 2017 թվականի N 348-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2001 թվականի ապրիլի 12-ի N 286 որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» 
ՀՀ կառավարության 6 ապրիլի 2017 թվականի N 349-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2000 թվականի հունիսի 15-ի N 320 որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» 
ՀՀ կառավարության 6 ապրիլի 2017 թվականի N 350-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2004 թվականի օգոստոսի 12-ի N 1194-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացում 
կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 6 ապրիլի 2017 թվականի N 351-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2003 թվականի ապրիլի 17-ի N 470-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու 
մասին» ՀՀ կառավարության 6 ապրիլի 2017 թվականի N 352-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2002 թվականի հունվարի 30-ի N 77 որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ 
կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 6 ապրիլի 2017 թվականի N 353-Ն որոշումը 
  
«Օրգանական գյուղատնտեսության ոլորտում հավատարմագրում իրականացնող միջազգային 
կազմակերպությունների ցանկը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության 6 ապրիլի 2017 թվականի N 354-Ն 
որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2014 թվականի նոյեմբերի 19-ի N 1325-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու 
մասին» ՀՀ կառավարության 9 մարտի 2017 թվականի N 357-Ն որոշումը 

  
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ՈՐՈՇՈՒՄԸ 

  
«ՀՀ վարչապետի 1998 թվականի նոյեմբերի 6-ի N 620 որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ 
վարչապետի 11 ապրիլի 2017 թվականի N 354-Ն որոշումը 

  
N 24(1299) 19 ապրիլի 2017 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ԴԱՏԱՐԱՆԻ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ 
  

«ՀՀ մարդու իրավունքների պաշտպանի դիմումի հիման վրա` «Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու 
անձնագրի մասին» ՀՀ օրենքի 8-րդ հոդվածի 4-րդ մասի, ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի 86-րդ 
հոդվածի 3-րդ մասի 7-րդ կետի, ՀՀ կառավարության 1998 թվականի դեկտեմբերի 25-ի թիվ 821 որոշմամբ 
հաստատված` ՀՀ-ում անձնագրային համակարգի կանոնադրության 19-րդ կետի և ՀՀ կառավարության 2006 
թվականի հունիսի 22-ի թիվ 884-Ն որոշման 1-ին հավելվածի 5-րդ կետի «թ» ենթակետի` ՀՀ 
Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ գործով» ՀՀ սահմանադրական 
դատարանի 4 ապրիլի 2017 թվականի ՍԴՈ-1360 որոշումը 
  
«Լառա Մովսեսյանի դիմումի հիման վրա` «Ավտոտրանսպորտային միջոցների օգտագործումից բխող 
պատասխանատվության պարտադիր ապահովագրության մասին» ՀՀ օրենքի 27-րդ հոդվածի 1-ին կետի 2-րդ 
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ենթակետի «դ» մասի` ՀՀ Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ 
գործով» ՀՀ սահմանադրական դատարանի 11 ապրիլի 2017 թվականի ՍԴՈ-1361 որոշումը 

  
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ 

  
«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 6 ապրիլի 2017 թվականի N 360-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ արդարադատության նախարարությանը գումար հատկացնելու և ՀՀ կառավարության 2016 թվականի 
դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 13 ապրիլի 2017 
թվականի N 361-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ արդարադատության նախարարությանը գումար հատկացնելու և ՀՀ կառավարության 2016 թվականի 
դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 13 ապրիլի 2017 
թվականի N 362-Ն որոշումը 
  
«Գյուղատնտեսական կոոպերատիվներին աջակցության պետական ծրագրի մշակման և հաստատման կարգը 
սահմանելու մասին» ՀՀ կառավարության 13 ապրիլի 2017 թվականի N 363-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2011 թվականի մարտի 10-ի N 310-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» 
ՀՀ կառավարության 13 ապրիլի 2017 թվականի N 364-Ն որոշումը 
  
«Ակցիզային հարկով հարկման ենթակա որոշ ապրանքների դրոշմավորման համար «2013» ու «2014» 
թվագրմամբ ակցիզային դրոշմանիշերը կիրառությունից հանելու և «2013» ու «2014» թվագրմամբ ակցիզային 
դրոշմանիշերով դրոշմավորված ապրանքների իրացումն արգելելու մասին» ՀՀ կառավարության 13 ապրիլի 
2017 թվականի N 365-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ պետական գանձապետական կարճաժամկետ պարտատոմսերի, միջնաժամկետ և երկարաժամկետ 
արժեկտրոնային պարտատոմսերի թողարկման, տեղաբաշխման, հետգնման, շրջանառության և մարման 
կարգը, ՀՀ պետական գանձապետական խնայողական արժեկտրոնային պարտատոմսերի թողարկման, 
տեղաբաշխման, հետգնման և մարման կարգը, գանձապետական պահառուի գործունեության կարգը 
հաստատելու և ՀՀ կառավարության 2007 թվականի դեկտեմբերի 27-ի N 1580-Ն, ՀՀ կառավարության 2006 
թվականի հոկտեմբերի 19-ի N 1606-Ն որոշումներն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» ՀՀ կառավարության 13 
ապրիլի 2017 թվականի N 381-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության աշխատակազմի «Գնումների աջակցման կենտրոն» պետական ոչ առևտրային 
կազմակերպությունը լուծարելու, ՀՀ կառավարության 2008 թվականի մայիսի 15-ի N 503-Ն որոշման մեջ 
փոփոխություն կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 13 ապրիլի 2017 թվականի N 382-Ն որոշումը 

  
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ՈՐՈՇՈՒՄԸ 

  
«ՀՀ վարչապետի 2013 թվականի նոյեմբերի 26-ի N 1087-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ 
վարչապետի 13 ապրիլի 2017 թվականի N 367-Ն որոշումը 

  
N 25(1300) 20 ապրիլի 2017 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ 
  

«Աշխատանքային օրը տեղափոխելու մասին» ՀՀ կառավարության 20 ապրիլի 2017 թվականի N 383-Ն 
որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարությանն առընթեր քաղաքաշինության պետական կոմիտեի «Պետական ծառայողներին մատչելի 
բնակարաններով ապահովման ծրագիր» ծրագրի արտաբյուջետային հաշվի միջոցների ծախսման 2017 
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թվականի նախահաշիվը հաստատելու, ՀՀ 2017 թվականի պետական բյուջեում և ՀՀ կառավարության 2016 
թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ 
կառավարության 6 ապրիլի 2017 թվականի N 384-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ 2017 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում, ՀՀ կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի 
N 1313-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու և ՀՀ տարածքային կառավարման և 
զարգացման նախարարությանը գումար հատկացնելու մասին» ՀՀ կառավարության 13 ապրիլի 2017 թվականի 
N 385-Ն որոշումը 
  
«Էլեկտրոնային ձևով գնումների կատարման կարգը հաստատելու և ՀՀ կառավարության 2013 թվականի 
դեկտեմբերի 5-ի N 1370-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» ՀՀ կառավարության 6 ապրիլի 2017 
թվականի N 386-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2016 թվականի նոյեմբերի 3-ի N 1122-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ 
կառավարության 13 ապրիլի 2017 թվականի N 387-Ն որոշումը 
  
«Գնումների պլանի ձևը, դրա լրացման, հաստատման և հրապարակման կարգը հաստատելու մասին» ՀՀ 
կառավարության 13 ապրիլի 2017 թվականի N 390-Ն որոշումը 

  
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ 

  
«ՀՀ վարչապետի 1998 թվականի նոյեմբերի 6-ի N 620 որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ 
վարչապետի 20 ապրիլի 2017 թվականի N 378-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ վարչապետի 2008 թվականի հունիսի 26-ի N 411-Ն որոշման մեջ լրացում կատարելու մասին» ՀՀ 
վարչապետի 20 ապրիլի 2017 թվականի N 379-Ն որոշումը 

  
N 26(1301) 26 ապրիլի 2017 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ԴԱՏԱՐԱՆԻ ՈՐՈՇՈՒՄԸ 
  

«2013 թվականի հոկտեմբերի 10-ին ստորագրված՝ «Սնդիկի վերաբերյալ» Մինամատայի կոնվենցիայում (կից 
հայտարարությամբ) ամրագրված պարտավորություններ` ՀՀ Սահմանադրությանը համապատասխանության 
հարցը որոշելու վերաբերյալ գործով» ՀՀ սահմանադրական դատարանի 18 ապրիլի 2017 թվականի ՍԴՈ-1362 
որոշումը 

  
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ՀՐԱՄԱՆԱԳԻՐԸ 

  
«Հայաստանի Հանրապետության և Վերակառուցման և զարգացման միջազգային բանկի միջև ստորագրված 
«Գյուղատնտեսության ոլորտում քաղաքականության մոնիտորինգի և գնահատման կարողությունների 
զարգացման ծրագիր» թիվ TF0A4449 դրամաշնորհի համաձայնագիրը հաստատելու մասին» ՀՀ Նախագահի 19 
ապրիլի 2017 թվականի ՆՀ-333-Ն հրամանագիրը 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ 
  

«Անշարժ գույքի կադաստր վարող մարմնի կողմից անշարժ գույքի հարկով հարկման օբյեկտ համարվող 
անշարժ գույքի ու դրանց գնահատումների (վերագնահատումների) վերաբերյալ տեղական 
ինքնակառավարման մարմիններին տեղեկություններ ներկայացնելու կարգը սահմանելու և ՀՀ 
կառավարության 2003 թվականի մայիսի 22-ի N 641-Ն և 2007 թվականի ապրիլի 19-ի N 465-Ն որոշումներն ուժը 
կորցրած ճանաչելու մասին» ՀՀ կառավարության 6 ապրիլի 2017 թվականի N 388-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարությանն առընթեր ՀՀ ոստիկանության «Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն 
առընթեր Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության ստորաբաժանումների կողմից Հայաստանի 
Հանրապետության անունից պայմանագրային հիմունքներով պահպանության և անվտանգության գծով 
իրականացվող ծառայությունների մատուցում» ծրագրի արտաբյուջետային հաշվի միջոցների ծախսման 2017 
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թվականի նախահաշիվը հաստատելու, ՀՀ 2017 թվականի պետական բյուջեում և ՀՀ կառավարության 2016 
թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ 
կառավարության 13 ապրիլի 2017 թվականի N 389-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2015 թվականի փետրվարի 19-ի N 160-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու 
մասին» ՀՀ կառավարության 13 ապրիլի 2017 թվականի N 391-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարությանն առընթեր պետական գույքի կառավարման վարչությանը գումար հատկացնելու, ՀՀ 2017 
թվականի պետական բյուջեում և ՀՀ կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ 
փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 13 ապրիլի 2017 թվականի N 392-Ն 
որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2015 թվականի հուլիսի 16-ի N 792-Ն որոշման մեջ լրացումներ և փոփոխություններ 
կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 13 ապրիլի 2017 թվականի N 393-Ն որոշումը 
  
«Կուսակցության ֆինանսական միջոցների աղբյուրների և ծախսերի, ինչպես նաև գույքի մասին 
հաշվետվության հրապարակման և ներկայացման կարգը և հաշվետվության ձևը սահմանելու մասին» ՀՀ 
կառավարության 20 ապրիլի 2017 թվականի N 403-Ն որոշումը 
  
«Վերասոցիալականացման միջոցառումների և ծրագրերի մշակման կարգը սահմանելու մասին» ՀՀ 
կառավարության 20 ապրիլի 2017 թվականի N 404-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ արտաքին գործերի նախարարության «Երևան քաղաքի, Կոտայքի, Գեղարքունիքի, Արարատի, Արմավիրի 
և Սյունիքի մարզերի բժշկական ուսումնական հաստատություններում ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի վերաբերյալ կրթության 
և ուսուցման որակի բարելավման նպատակով վերապատրաստման դասընթացներ-սեմինարներ» ծրագրի 
արտաբյուջետային հաշվի միջոցների ծախսման 2017 թվականի նախահաշիվը հաստատելու, ՀՀ 2017 
թվականի պետական բյուջեում և ՀՀ կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ 
փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 20 ապրիլի 2017 թվականի N 405-Ն 
որոշումը 
  
«2016 թվականի հոկտեմբերի 14-ին Ռուսաստանի Դաշնության Հյուսիսային Օսեթիայում ավտոբուսի վթարի 
հետևանքով տուժած անձի ընտանիքի անդամին պետական աջակցություն ցուցաբերելու և ՀՀ կառավարության 
2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 
20 ապրիլի 2017 թվականի N 406-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ Արագածոտնի մարզի Սաղմոսավանի համայնքի ղեկավարի արտահերթ ընտրություն նշանակելու և 
անցկացնելու մասին» ՀՀ կառավարության 20 ապրիլի 2017 թվականի N 407-Ն որոշումը 

  
Ուղղում 

«Քաղաքային կայուն զարգացման ներդրումային ծրագրի Տրանշ-2, Բաբաջանյան-Հին Սիլիկյան 
ճանապարհահատվածում առկա գույքի և հողատարածքների նկատմամբ բացառիկ` գերակա հանրային շահ 
ճանաչելու մասին» ՀՀ կառավարության 6 հոկտեմբերի 2016 թվականի N 1027-Ն որոշման 

  
N 27(1302) 28 ապրիլի 2017 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ 
  

«ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության «Երևանի N 1 տուն-ինտերնատ» պետական ոչ 
առևտրային կազմակերպության տարածքում անկողնային խնամք ստացող անձանց սպասարկման 
նպատակով կառուցվելիք նոր մասնաշենքի շինարարական աշխատանքների իրականացում» 
դրամաշնորհային ծրագրի արտաբյուջետային հաշվի միջոցների ծախսման 2017 թվականի նախահաշիվը 
հաստատելու, ՀՀ 2017 թվականի պետական բյուջեում, ՀՀ կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 
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1313-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 20 ապրիլի 
2017 թվականի N 408-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ արտաքին գործերի նախարարության «Տպագրության մարգարիտ». կոնֆերանս և ցուցահանդես` նվիրված 
Ոսկան Երևանցու տպագրությամբ հայերեն առաջին Աստվածաշնչի (1666 թ.) 350-ամյակին» ծրագրի 
արտաբյուջետային հաշվի միջոցների ծախսման 2017 թվականի նախահաշիվը հաստատելու, ՀՀ 2017 
թվականի պետական բյուջեում և ՀՀ կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ 
փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 20 ապրիլի 2017 թվականի N 409-Ն 
որոշումը 
  
«ՀՀ արտաքին գործերի նախարարության «Դասընթացավարների վերապատրաստում. կանանց ազդեցության 
և տղամարդկանց ու կանանց իրավահավասարության խթանում» ծրագրի արտաբյուջետային հաշվի 
միջոցների ծախսման 2017 թվականի նախահաշիվը հաստատելու, ՀՀ 2017 թվականի պետական բյուջեում և ՀՀ 
կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ 
կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 20 ապրիլի 2017 թվականի N 410-Ն որոշումը 
  
«Շահումով խաղերի, ինտերնետ շահումով խաղերի և խաղատների կազմակերպիչների կողմից մեկ միլիոն ՀՀ 
դրամից ավելի գործարքներ իրականացնող հաճախորդների նույնականացման, տվյալների շտեմարանի 
ստեղծման և պահպանման կարգը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության 20 ապրիլի 2017 թվականի N 411-
Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 1999 թվականի հոկտեմբերի 26-ի N 662 որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու 
մասին» ՀՀ կառավարության 20 ապրիլի 2017 թվականի N 412-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2008 թվականի հոկտեմբերի 30-ի N 1269-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու 
մասին» ՀՀ կառավարության 20 ապրիլի 2017 թվականի N 413-Ն որոշումը 
  
«Եկամտային հարկով հարկման բազայի վերահաշվարկման դեպքերը սահմանելու մասին» ՀՀ 
կառավարության 20 ապրիլի 2017 թվականի N 414-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ 2017 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում, փոփոխություններ ու լրացումներ և ՀՀ 
կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ 
կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 13 ապրիլի 2017 թվականի N 424-Ն որոշումը 
 


