
N 80(1169) 02 դեկտեմբերի 2015 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ԴԱՏԱՐԱՆԻ 
ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ 

  
«ՀՀ մարդու իրավունքների պաշտպանի և ՀՀ գլխավոր դատախազի դիմումների 
հիման վրա` ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի 21-րդ հոդվածի 4-րդ մասի՝ ՀՀ 
Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ 
գործով» ՀՀ սահմանադրական դատարանի 17 նոյեմբերի 2015 թվականի ՍԴՈ-1236 
որոշումը 
  
«2015 թվականի սեպտեմբերի 3-ին ստորագրված` Հայաստանի Հանրապետության և 
Միջազգային զարգացման ՕՊԵԿ հիմնադրամի միջև «Ենթակառուցվածքների և 
գյուղական ֆինանսավորման աջակցության ծրագիր» վարկային համաձայնագրում 
ամրագրված պարտավորությունների` ՀՀ Սահմանադրությանը 
համապատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ գործով» ՀՀ 
սահմանադրական դատարանի 17 նոյեմբերի 2015 թվականի ՍԴՈ-1237 որոշումը 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ 
ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ 

  
«Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային տարածքում ապրանքների 
ներմուծման ու շրջանառության որոշ հարցերի մասին» արձանագրությունը 
վավերացնելու մասին» ՀՀ Ազգային ժողովի 24 նոյեմբերի 2015 թվականի ԱԺՈ-185-Ն 
որոշումը 
  
«Հայաստանի Հանրապետության և Միջազգային զարգացման ՕՊԵԿ հիմնադրամի 
միջև «Ենթակառուցվածքների և գյուղական ֆինանսավորման աջակցության 
ծրագիր» վարկային համաձայնագիրը վավերացնելու մասին» ՀՀ Ազգային ժողովի 24 
նոյեմբերի 2015 թվականի ԱԺՈ-186-Ն որոշումը 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ 
  

«Մթնոլորտային երևույթների վրա ակտիվ ներգործության ծառայություն» պետական 
ոչ առևտրային կազմակերպությունը «Հայաստանի հիդրոօդերևութաբանության և 
մոնիտորինգի պետական ծառայություն» պետական ոչ առևտրային 
կազմակերպությանը միացնելու, «Հայաստանի հիդրոօդերևութաբանության և 
մոնիտորինգի պետական ծառայություն» պետական ոչ առևտրային 
կազմակերպությունը «Հիդրոօդերևութաբանության և մթնոլորտային երևույթների 
վրա ակտիվ ներգործության ծառայություն» պետական ոչ առևտրային 
կազմակերպություն վերանվանելու, ՀՀ կառավարության 2002 թվականի նոյեմբերի 
28-ի N 1872-Ն և 2003 թվականի ապրիլի 3-ի N 467-Ն որոշումներում 
փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 19 նոյեմբերի 2015 
թվականի N 1329-Ն որոշումը 
  
«Տնային ուսուցման իրավունք վերապահող հիվանդությունների ցանկը սահմանելու 
և ՀՀ կառավարության 2006 թվականի հոկտեմբերի 26-ի N 1506-Ն որոշումն ուժը 
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կորցրած ճանաչելու մասին» ՀՀ կառավարության 19 նոյեմբերի 2015 թվականի N 
1330-Ն որոշումը 
  
  
«Թանկարժեք քարերի, թանկարժեք մետաղների, թանկարժեք մետաղների ջարդոնի և 
թափոնի՝ ՀՀ տարածքից երրորդ երկրներ արտահանման և ՀՀ տարածք երրորդ 
երկրներից ներմուծման ժամանակ պետական վերահսկողության ակտ տրամադրելու 
մասին» ՀՀ կառավարության 5 նոյեմբերի 2015 թվականի N 1331-Ն որոշումը 
  
«Գովազդակիր կազմակերպություններին փոխհատուցում տրամադրելու մասին» ՀՀ 
կառավարության 19 նոյեմբերի 2015 թվականի N 1333-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2004 թվականի հուլիսի 22-ի N 1161-Ն որոշումն ուժը կորցրած 
ճանաչելու մասին» ՀՀ կառավարության 19 նոյեմբերի 2015 թվականի N 1339-Ն 
որոշումը 
  
«Հայտարարագիրը գրավոր ներկայացնելու դեպքում դրա էլեկտրոնային օրինակը 
ներկայացնել չպահանջող ապրանքների ցանկը, մաքսային ընթացակարգերը և 
դեպքերը սահմանելու մասին» ՀՀ կառավարության 19 նոյեմբերի 2015 թվականի N 
1340-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ 2015 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում, ՀՀ կառավարության 2014 
թվականի դեկտեմբերի 18-ի N 1515-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ 
կատարելու և ՀՀ կրթության և գիտության նախարարությանը գումար հատկացնելու 
մասին» ՀՀ կառավարության 19 նոյեմբերի 2015 թվականի N 1342-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ տարածքային կառավարման և արտակարգ իրավիճակների նախարարության 
աշխատակազմի պետական ռեզերվների գործակալության «Պետական պահուստի 
նյութական արժեքների թարմացման, փոխարինման, փոխառման և 
ապաամրագրման գործառնությունների իրականացում» 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 12 նոյեմբերի 2015 թվականի N 1343-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2001 թվականի ապրիլի 12-ի N 286 որոշման մեջ լրացումներ 
կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 12 նոյեմբերի 2015 թվականի N 1344-Ն 
որոշումը 
  
«ՀՀ Սյունիքի մարզպետարանին գումար հատկացնելու և ՀՀ կառավարության 2014 
թվականի դեկտեմբերի 18-ի N 1515-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ 
կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 19 նոյեմբերի 2015 թվականի N 1346-Ն 
որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2008 թվականի մայիսի 15-ի N 503-Ն որոշման մեջ 
փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 5 
նոյեմբերի 2015 թվականի N 1347-Ն որոշումը 



  
«ՀՀ կառավարության 2005 թվականի փետրվարի 17-ի N 194-Ն որոշման մեջ 
փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 19 նոյեմբերի 2015 
թվականի N 1348-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2008 թվականի դեկտեմբերի 25-ի N 1554-Ն որոշման մեջ 
լրացումներ և փոփոխություն կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 19 նոյեմբերի 
2015 թվականի N 1349-Ն որոշումը 
  
«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 19 նոյեմբերի 2015 թվականի N 1350-Ն 
որոշումը 
  
«ՀՀ 2015 թվականի պետական բյուջեում և ՀՀ կառավարության 2014 թվականի 
դեկտեմբերի 18-ի N 1515-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ 
կատարելու և գնման գործընթացը կազմակերպելու մասին» ՀՀ կառավարության 19 
նոյեմբերի 2015 թվականի N 1351-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ 2015 թվականի պետական բյուջեում և ՀՀ կառավարության 2014 թվականի 
դեկտեմբերի 18-ի N 1515-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ 
կատարելու և ՀՀ ֆինանսների նախարարության գնման պայմանագրերում 
փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 19 նոյեմբերի 2015 
թվականի N 1352-Ն որոշումը 
  
«Մանուկներին և վաղ տարիքի երեխաներին անվտանգ և համապատասխան 
(համարժեք) սնուցում ապահովելու նպատակով կրծքով կերակրման խրախուսման 
ազգային ծրագիրը և ծրագրի իրականացման 2016-2020 թվականների 
գործողությունների ժամանակացույցը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության 19 
նոյեմբերի 2015 թվականի N 1353-Ն որոշումը 
  
«Գյումրու N 17 հիմնական դպրոց» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունը 
միացման ձևով վերակազմակերպելու և ՀՀ կառավարության 2011 թվականի հունիսի 
2-ի N 774-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 19 
նոյեմբերի 2015 թվականի N 1354-Ն որոշումը 
  
«Շիրակի մարզի «Գյումրու N 44 հիմնական դպրոց» պետական ոչ առևտրային 
կազմակերպությունը վերակազմակերպելու, ՀՀ կառավարության 2002 թվականի 
հուլիսի 25-ի N 1392-Ն և 2009 թվականի հունիսի 11-ի N 664-Ն որոշումներում 
փոփոխություններ ու լրացում կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 19 նոյեմբերի 
2015 թվականի N 1355-Ն որոշումը 
  
«Մարդկանց թրաֆիքինգի և շահագործման հավանական զոհերին, զոհերին, հատուկ 
կատեգորիայի զոհերին և նրանց օրինական ներկայացուցիչներին «Մարդկանց 
թրաֆիքինգի և շահագործման ենթարկված անձանց նույնացման և աջակցության 
մասին» ՀՀ օրենքով նախատեսված պաշտպանության տրամադրման կարգը 



հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության 29 հոկտեմբերի 2015 թվականի N 1356-Ն 
որոշումը 
  
«Տեսչական մարմինների որակի ապահովման ստորաբաժանումների 
կազմակերպման և գործունեության կարգը հաստատելու մասին» ՀՀ 
կառավարության 1 հոկտեմբերի 2015 թվականի N 1358-Ն որոշումը 
  
«Վերամշակում՝ ներքին սպառման համար» մաքսային ընթացակարգով բացթողնման 
համար թույլատրվող ապրանքների ցանկը սահմանելու մասին» ՀՀ կառավարության 
19 նոյեմբերի 2015 թվականի N 1359-Ն որոշումը 
  

N 81(1170) 04 դեկտեմբերի 2015 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ 
  

«Ձվի անասնաբուժասանիտարական փորձաքննության կարգը սահմանելու մասին» 
ՀՀ կառավարության 26 նոյեմբերի 2015 թվականի N 1391-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ տարածքային կառավարման և արտակարգ իրավիճակների նախարարության 
աշխատակազմի փրկարար ծառայությունում կառուցվածքային փոփոխություններ և 
ՀՀ կառավարության մի շարք որոշումներում լրացում ու փոփոխություններ 
կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 26 նոյեմբերի 2015 թվականի N 1395-Ն 
որոշումը 
  
«ՀՀ արդարադատության նախարարության դատական ակտերի հարկադիր 
կատարումն ապահովող ծառայության և ՀՀ կառավարությանն առընթեր ՀՀ 
ոստիկանության «Ճանապարհային ոստիկանություն» ծառայության միջև 
էլեկտրոնային փաստաթղթաշրջանառության կարգը և էլեկտրոնային 
փաստաթղթերի ձևերը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության 26 նոյեմբերի 2015 
թվականի N 1398-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ արդարադատության նախարարության քրեակատարողական ծառայության 
կարիքների համար «Արմավիր» քրեակատարողական հիմնարկի կառուցման 
ավարտական շինարարական աշխատանքների գնման գործընթացը կազմակերպելու 
մասին» ՀՀ կառավարության 26 նոյեմբերի 2015 թվականի N 1400-Ն որոշումը 
  
«Պետական սեփականություն հանդիսացող բնակարանները որպես պաշտոնեական 
(ծառայողական) բնակարաններ հատկացնելու կարգը հաստատելու և ՀՀ 
կառավարության 2000 թվականի հոկտեմբերի 23-ի N 674 որոշումն ուժը կորցրած 
ճանաչելու մասին» ՀՀ կառավարության 26 նոյեմբերի 2015 թվականի N 1402-Ն 
որոշումը 

  
Ուղղում 

  
N 81(1170).1 04 դեկտեմբերի 2015 

  
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄԸ 
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«Մաքսատուրքի վճարման ժամկետի փոփոխությամբ ներմուծվող ապրանքների 
ցանկը սահմանելու մասին» ՀՀ կառավարության 26 նոյեմբերի 2015 թվականի N 1399-
Ն որոշումը 

  
N 82(1171) 09 դեկտեմբերի 2015 

  
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԸ 

  
«Սահմանամերձ գյուղական համայնքներում իրականացվող գործունեությունը 
հարկերից ազատելու մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն և լրացումներ կատարելու 
մասին» 2 դեկտեմբերի 2015 թվականի ՀՕ-141-Ն ՀՀ օրենքը 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ՀՐԱՄԱՆԱԳԻՐԸ 
  
«Հայաստանի Հանրապետության և Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների միջև 
ստորագրված՝ Առավել մասնակցային, արդյունավետ և հաշվետու կառավարման 
զարգացմանն ուղղված համագործակցության համաձայնագրի թիվ 3 փոփոխությունը 
հաստատելու մասին» ՀՀ Նախագահի 28 նոյեմբերի 2015 թվականի ՆՀ-802-Ն 
հրամանագիրը....... 

  
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ 

  
«ՀՀ կառավարության 2006 թվականի հունիսի 29-ի N 993-Ն որոշման մեջ 
փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 26 
նոյեմբերի 2015 թվականի N 1403-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 3 դեկտեմբերի 2015 թվականի N 1405-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2015 թվականի նոյեմբերի 19-ի N 1361-Ն և ՀՀ կառավարության 
2014 թվականի դեկտեմբերի 18-ի N 1515-Ն որոշումներում փոփոխություններ 
կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 3 դեկտեմբերի 2015 թվականի N 1408-Ն 
որոշումը 
  
«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 3 դեկտեմբերի 2015 թվականի N 1411-Ն 
որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2014 թվականի դեկտեմբերի 18-ի N 1515-Ն որոշման մեջ 
լրացումներ կատարելու և ՀՀ կառավարության աշխատակազմին գումար 
հատկացնելու մասին» ՀՀ կառավարության 3 դեկտեմբերի 2015 թվականի N 1412-Ն 
որոշումը 
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«ՀՀ մշակույթի նախարարությանը գումար հատկացնելու և ՀՀ կառավարության 2014 
թվականի դեկտեմբերի 18-ի N 1515-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին» 
ՀՀ կառավարության 3 դեկտեմբերի 2015 թվականի N 1414-Ն որոշումը 
  
«Գյումրու մշակույթի վարժարան» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունը 
վերակազմակերպելու և ՀՀ կառավարության 2002 թվականի դեկտեմբերի 26-ի N 
2175-Ն որոշման մեջ լրացում կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 3 դեկտեմբերի 
2015 թվականի N 1418-Ն որոշումը 

  
Ուղղում 

  
«ՀՀ Արագածոտնի մարզի Թլիկի 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 22 հոկտեմբերի 2015 թվականի N 1241-Ն որոշման 

  
N 82(1171).1 09 դեկտեմբերի 2015 

  
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ԴԱՏԱՐԱՆԻ 

ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ 
  

«Հայաստանի Հանրապետության և Վերակառուցման և զարգացման միջազգային 
բանկի միջև 2015 թվականի օգոստոսի 26-ին ստորագրված` «Կենսական 
նշանակության ճանապարհային ցանցի բարելավման ծրագրի համար լրացուցիչ 
ֆինանսավորում» վարկային համաձայնագրում ամրագրված 
պարտավորությունների` ՀՀ Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը 
որոշելու վերաբերյալ գործով» ՀՀ սահմանադրական դատարանի 1 դեկտեմբերի 2015 
թվականի ՍԴՈ-1239 որոշումը 
  
«2013 թվականի հունիսի 24-ին Ստրասբուրգում ստորագրված` «Մարդու 
իրավունքների և հիմնարար ազատությունների պաշտպանության մասին» 
կոնվենցիան փոփոխող 15-րդ արձանագրության մեջ ամրագրված 
պարտավորությունների` ՀՀ Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը 
որոշելու վերաբերյալ գործով» ՀՀ սահմանադրական դատարանի 1 դեկտեմբերի 2015 
թվականի ՍԴՈ-1240 որոշումը 
  
«2015 թվականի նոյեմբերի 4-ին Երևանում ստորագրված` Հայաստանի 
Հանրապետության և Եվրասիական զարգացման բանկի միջև Եվրասիական 
տնտեսական ընկերակցության հակաճգնաժամային հիմնադրամի միջոցներից 
ֆինանսական վարկի տրամադրման մասին համաձայնագրում ամրագրված 
պարտավորությունների՝ ՀՀ Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը 
որոշելու վերաբերյալ գործով» ՀՀ սահմանադրական դատարանի 1 դեկտեմբերի 2015 
թվականի ՍԴՈ-1241 որոշումը 
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«2015 թվականի սեպտեմբերի 8-ին Գրոդնոյում ստորագրված` «Բնական մորթուց 
հագուստի առարկաներ, հագուստի պարագաներ և այլ արտադրատեսակներ» 
ապրանքային դիրքով հսկիչ (նույնացման) նշաններով ապրանքների դրոշմավորում 
ներդնելու փորձնական ծրագիրը 2015-2016 թվականներին իրականացնելու մասին 
համաձայնագրում ամրագրված պարտավորությունների` ՀՀ Սահմանադրությանը 
համապատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ գործով» ՀՀ 
սահմանադրական դատարանի 1 դեկտեմբերի 2015 թվականի ՍԴՈ-1242 որոշումը 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ 
  

«ՀՀ տարածքային կառավարման և արտակարգ իրավիճակների նախարարությանը, 
ՀՀ Վայոց ձորի ու Արարատի մարզպետարաններին գումար հատկացնելու, ՀՀ 
կառավարության 2015 թվականի օգոստոսի 31-ի N 993-Ն որոշման մեջ 
փոփոխություններ և 2014 թվականի դեկտեմբերի 18-ի N 1515-Ն որոշման մեջ 
լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 3 դեկտեմբերի 2015 թվականի N 
1406-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ 2015 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում կատարելու և ՀՀ 
կառավարության 2014 թվականի դեկտեմբերի 18-ի N 1515-Ն որոշման մեջ 
փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու, ՀՀ առողջապահության 
նախարարությանը գումար հատկացնելու և գնման գործընթացը կազմակերպելու 
մասին» ՀՀ կառավարության 3 դեկտեմբերի 2015 թվականի N 1409-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 3 դեկտեմբերի 2015 թվականի N 1410-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ մշակույթի նախարարությանը գումար հատկացնելու և ՀՀ կառավարության 2014 
թվականի դեկտեմբերի 18-ի N 1515-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին» 
ՀՀ կառավարության 3 դեկտեմբերի 2015 թվականի N 1413-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2003 թվականի դեկտեմբերի 18-ի N 1781-Ն որոշման մեջ 
փոփոխություն կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 3 դեկտեմբերի 2015 
թվականի N 1415-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարության շուկայի վերահսկողության տեսչական մարմնի 
կառավարման խորհրդի աշխատակարգը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության 
3 դեկտեմբերի 2015 թվականի N 1417-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2012 թվականի սեպտեմբերի 27-ի N 1456-Ն որոշման մեջ 
փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 26 նոյեմբերի 
2015 թվականի N 1419-Ն որոշումը 
  
«Դեղերի, բուժտեխնիկայի և բուժական մեթոդների գովազդի թույլտվության 
տրամադրման կարգը և այդ գովազդին ներկայացվող պահանջները հաստատելու և 
ՀՀ կառավարության 2006 թվականի նոյեմբերի 2-ի N 1608-Ն որոշումն ուժը կորցրած 



ճանաչելու մասին» ՀՀ կառավարության 26 նոյեմբերի 2015 թվականի N 1422-Ն 
որոշումը 
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ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ՀՐԱՄԱՆԱԳԻՐԸ 
  
«ՀՀ զինված ուժերի պահեստազորի առաջին խմբի բժշկական կազմի սպաների 
զորակոչ անցկացնելու և զորացրում կատարելու մասին» ՀՀ Նախագահի 9 
դեկտեմբերի 2015 թվականի ՆՀ-807-Ն հրամանագիրը 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ 
  

«ՀՀ կառավարության 2014 թվականի մարտի 6-ի N 275-Ն որոշման մեջ լրացումներ և 
փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 26 նոյեմբերի 2015 
թվականի N 1423-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2004 թվականի մայիսի 27-ի N 944-Ն որոշման մեջ 
փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 3 
դեկտեմբերի 2015 թվականի N 1424-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ պետական հանրակրթական դպրոցների սեյսմիկ անվտանգության բարելավման 
2015-2030 թվականների ծրագրից բխող 2015-2020 թվականների միջոցառումների 
ծրագիրը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության 3 դեկտեմբերի 2015 թվականի N 
1426-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2011 թվականի փետրվարի 10-ի N 168-Ն որոշման մեջ 
լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 3 
դեկտեմբերի 2015 թվականի N 1427-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ Արմավիրի մարզում 2015 թվականի օգոստոսի 22-ի և հոկտեմբերի 4-ի 
կարկտահարության հետևանքով տուժած մարզի համայնքների հողի հարկ վճարող, 
ոռոգման ջուր օգտագործող, ինչպես նաև ջերմատնային տնտեսությունների 
սեփականատեր հանդիսացող ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց պետական 
աջակցություն ցուցաբերելու նպատակով ՀՀ Արմավիրի մարզպետարանին գումար 
հատկացնելու և ՀՀ կառավարության 2014 թվականի դեկտեմբերի 18-ի N 1515-Ն 
որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 3 
դեկտեմբերի 2015 թվականի N 1428-Ն որոշումը 
  
«Քաղաքային կայուն զարգացման ներդրումային ծրագրի Տրանշ-2 (Դավթաշեն-
Աշտարակ) ճանապարհահատվածում առկա որոշ գույքերի և հողատարածքների 
նկատմամբ բացառիկ` գերակա հանրային շահ ճանաչելու մասին» ՀՀ 
կառավարության 3 դեկտեմբերի 2015 թվականի N 1429-Ն որոշումը 
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ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ 

  
«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 3 դեկտեմբերի 2015 թվականի N 1431-Ն 
որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարությանն առընթեր ազգային անվտանգության ծառայությանը գումար 
հատկացնելու և ՀՀ կառավարության 2014 թվականի դեկտեմբերի 18-ի N 1515-Ն 
որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 10 դեկտեմբերի 
2015 թվականի N 1433-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ զինված ուժերի պահեստազորի առաջին խմբի բժշկական կազմի սպաների 
զորակոչ անցկացնելու մասին» ՀՀ կառավարության 10 դեկտեմբերի 2015 թվականի N 
1434-Ն որոշումը 
  
«Գնման թույլտվություն տալու մասին» ՀՀ կառավարության 10 դեկտեմբերի 2015 
թվականի N 1435-Ն որոշումը 
  
«Բյուջետային վարկ տրամադրելու և 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 10 
դեկտեմբերի 2015 թվականի N 1436-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ տրանսպորտի և կապի նախարարությանը գումար հատկացնելու և ՀՀ 
կառավարության 2014 թվականի դեկտեմբերի 18-ի N 1515-Ն որոշման մեջ 
լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 10 դեկտեմբերի 2015 թվականի 
N 1437-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2014 թվականի դեկտեմբերի 18-ի N 1515-Ն որոշման մեջ 
փոփոխություններ կատարելու և Հեռուստատեսության և ռադիոյի ազգային 
հանձնաժողովին գումար հատկացնելու մասին» ՀՀ կառավարության 10 դեկտեմբերի 
2015 թվականի N 1438-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2006 թվականի մայիսի 4-ի N 728-Ն որոշման մեջ 
փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 10 
դեկտեմբերի 2015 թվականի N 1439-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ 2015 թվականի պետական բյուջեում փոփոխություններ ու վերաբաշխումներ և ՀՀ 
կառավարության 2014 թվականի դեկտեմբերի 18-ի N 1515-Ն որոշման մեջ 
փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 10 դեկտեմբերի 2015 
թվականի N 1442-Ն որոշումը 
  
«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 10 դեկտեմբերի 2015 թվականի N 1443-Ն 
որոշումը 
  

Ուղղում 
  

«2015 թվականի ձմեռային զորակոչը կազմակերպելու մասին» ՀՀ կառավարության 
29 հոկտեմբերի 2015 թվականի N 1250-Ն որոշման 
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ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՆԵՐԸ 
  

«ՀՀ դատական օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին» 9 դեկտեմբերի 
2015 թվականի ՀՕ-142-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման մասին» ՀՀ օրենքում 
լրացումներ կատարելու մասին» 9 դեկտեմբերի 2015 թվականի ՀՕ-143-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Պետական նպաստների մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու 
մասին» 9 դեկտեմբերի 2015 թվականի ՀՕ-144-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Պետական պաշտոններ զբաղեցնող անձանց վարձատրության մասին» ՀՀ օրենքում 
փոփոխություններ կատարելու մասին» 9 դեկտեմբերի 2015 թվականի ՀՕ-145-Ն ՀՀ 
օրենքը 
  
«Հարկերի մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին» 9 դեկտեմբերի 2015 
թվականի ՀՕ-146-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Դրամարկղային գործառնությունների մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ 
կատարելու մասին» 9 դեկտեմբերի 2015 թվականի ՀՕ-147-Ն ՀՀ օրենքը 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ԴԱՏԱՐԱՆԻ 
ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ 

  
«Լյուբով Փիլոյանի դիմումի հիման վրա՝ ՀՀ վարչական դատավարության օրենսգրքի 
124-րդ հոդվածի 1-ին մասի 3-րդ կետի և «Վարչարարության հիմունքների և 
վարչական վարույթի մասին» ՀՀ օրենքի 63-րդ հոդվածի 1-ին մասի՝ ՀՀ 
Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ 
գործով» ՀՀ սահմանադրական դատարանի 1 դեկտեմբերի 2015 թվականի ՍԴՈ-1238 
որոշումը 
  
«2015 թվականի մայիսի 14-ին Երևանում ստորագրված՝ Հայաստանի 
Հանրապետության կառավարության և Ռուսաստանի Դաշնության կառավարության 
միջև Երևան քաղաքում Հայ-ռուսական համալսարանի գործունեության պայմանների 
մասին համաձայնագրում ամրագրված պարտավորությունների` ՀՀ 
Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ 
գործով» ՀՀ սահմանադրական դատարանի 4 դեկտեմբերի 2015 թվականի ՍԴՈ-1243 
որոշումը 
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ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ՀՐԱՄԱՆԱԳԻՐԸ 

  
«Հայաստանի Հանրապետության և Վերակառուցման և զարգացման միջազգային 
բանկի միջև ստորագրված «Էլեկտրոնային հասարակության և մրցունակության 
համար նորարարության ծրագիր» թիվ 7963-AM վարկային համաձայնագրում 
փոփոխություն կատարելու մասին» նամակ-համաձայնագիրը հաստատելու մասին» 
ՀՀ Նախագահի 9 դեկտեմբերի 2015 թվականի ՆՀ-809-Ն հրամանագիրը 
  

  
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ 

  
«ՀՀ կառավարության 2006 թվականի փետրվարի 9-ի N 325-Ն որոշման մեջ 
փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 10 դեկտեմբերի 2015 
թվականի N 1446-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2012 թվականի մարտի 15-ի N 292-Ն որոշման մեջ 
փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 10 
դեկտեմբերի 2015 թվականի N 1450-Ն որոշումը 
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ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ 
  
«ՀՀ Լոռու մարզի Ճոճկանի գյուղական համայնքի վարչական սահմաններում գտնվող 
տարածքում բացառիկ` գերակա հանրային շահ ճանաչելու մասին» ՀՀ 
կառավարության 10 դեկտեմբերի 2015 թվականի N 1454-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ պաշտպանության նախարարության, ՀՀ կառավարությանն առընթեր ազգային 
անվտանգության ծառայության և ՀՀ կառավարությանն առընթեր ՀՀ ոստիկանության 
համակարգերի զինծառայողների, ՀՀ տարածքային կառավարման և արտակարգ 
իրավիճակների նախարարության համակարգի փրկարարական ծառայողների 
պարենային ապահովության կարգը հաստատելու, ինչպես նաև ՀՀ կառավարության 
1998 թվականի նոյեմբերի 11-ի N 706 որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու 
մասին» ՀՀ կառավարության 3 դեկտեմբերի 2015 թվականի N 1456-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ պաշտպանության նախարարության և ՀՀ կառավարությանն առընթեր ազգային 
անվտանգության ծառայության համակարգերի զինծառայողների, ՀՀ տարածքային 
կառավարման և արտակարգ իրավիճակների նախարարության համակարգի 
փրկարարական ծառայողների իրային ապահովության կարգը (չափաքանակները) 
սահմանելու մասին» ՀՀ կառավարության 3 դեկտեմբերի 2015 թվականի N 1457-Ն 
որոշումը 
  
«ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության ջրային տնտեսության պետական 
կոմիտեի «Արփա-Սևան N 2 թունելում առանձին վթարային հատվածների 
հիմնանորոգման համար նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման 
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աշխատանքներ» ծրագրի արտաբյուջետային հաշվի միջոցների ծախսման 2015 
թվականի նախահաշիվը հաստատելու, ՀՀ 2015 թվականի պետական բյուջեի և ՀՀ 
կառավարության 2014 թվականի դեկտեմբերի 18-ի N 1515-Ն որոշման մեջ 
փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 3 
դեկտեմբերի 2015 թվականի N 1458-Ն որոշումը 

  
  

N 85(1174) 16 դեկտեմբերի 2015 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ԴԱՏԱՐԱՆԻ 
ՈՐՈՇՈՒՄԸ 

  
«ՀՀ մարդու իրավունքների պաշտպանի դիմումի հիման վրա` «Նույնականացման 
քարտերի մասին» ՀՀ օրենքի 4-րդ հոդվածի 8-րդ մասի երկրորդ նախադասության, 8-
րդ հոդվածի 3-րդ մասի երրորդ նախադասության և «Բնակչության պետական 
ռեգիստրի մասին» ՀՀ օրենքի 5-րդ հոդվածի 1-ին մասի 10-րդ կետի՝ ՀՀ 
Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ 
գործով» ՀՀ սահմանադրական դատարանի 8 դեկտեմբերի 2015 թվականի ՍԴՈ-1244 
որոշումը 

  
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ 

ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ 
  

«Արմեն Մկրտչյանին Հեռուստատեսության և ռադիոյի ազգային հանձնաժողովի 
անդամ ընտրելու մասին» ՀՀ Ազգային ժողովի 9 դեկտեմբերի 2015 թվականի ԱԺՈ-
009-Ա որոշումը 
  
«Հայկ Քոթանյանին Հեռուստատեսության և ռադիոյի ազգային հանձնաժողովի 
անդամ ընտրելու մասին» ՀՀ Ազգային ժողովի 9 դեկտեմբերի 2015 թվականի ԱԺՈ-
010-Ա որոշումը 
  
«Կորյուն Առաքելյանին Հեռուստատեսության և ռադիոյի ազգային հանձնաժողովի 
անդամ ընտրելու մասին» ՀՀ Ազգային ժողովի 9 դեկտեմբերի 2015 թվականի ԱԺՈ-
011-Ա որոշումը 
  
«ՀՀ Ազգային ժողովի հինգերորդ գումարման ութերորդ նստաշրջանի օրակարգում 
լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ Ազգային ժողովի 7 դեկտեմբերի 2015 թվականի 
ԱԺՈ-187-Ն որոշումը 
  
«Տեղական ինքնակառավարման եվրոպական խարտիայի (կից հայտարարությամբ) 
5-րդ, 6-րդ հոդվածները, 7-րդ հոդվածի 2-րդ և 10-րդ հոդվածի 3-րդ կետերը 
վավերացնելու մասին» ՀՀ Ազգային ժողովի 8 դեկտեմբերի 2015 թվականի ԱԺՈ-188-Ն 
որոշումը 
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ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ 
  
«ՀՀ կառավարության 2014 թվականի դեկտեմբերի 18-ի N 1515-Ն որոշման մեջ 
փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու, ՀՀ կառավարության 
աշխատակազմին գումար հատկացնելու, ՀՀ կառավարության 2015 թվականի 
հոկտեմբերի 22-ի N 1254-Ն և նոյեմբերի 26-ի N 1373-Ն որոշումներում 
փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 17 դեկտեմբերի 2015 
թվականի N 1464-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության ջրային տնտեսության պետական 
կոմիտեին գումար հատկացնելու և ՀՀ կառավարության 2014 թվականի դեկտեմբերի 
18-ի N 1515-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 17 
դեկտեմբերի 2015 թվականի N 1465-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ 2015 թվականի պետական բյուջեում, ՀՀ կառավարության 2014 թվականի 
դեկտեմբերի 18-ի N 1515-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ 
կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 17 դեկտեմբերի 2015 թվականի N 1466-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 17 դեկտեմբերի 2015 թվականի N 1467-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ 2015 թվականի պետական բյուջեում և ՀՀ կառավարության 2014 թվականի 
դեկտեմբերի 18-ի N 1515-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ 
կառավարության 17 դեկտեմբերի 2015 թվականի N 1468-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ Լոռու մարզպետարանին գումար հատկացնելու և ՀՀ կառավարության 2014 
թվականի դեկտեմբերի 18-ի N 1515-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին» 
ՀՀ կառավարության 17 դեկտեմբերի 2015 թվականի N 1469-Ն որոշումը 
  
«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 17 դեկտեմբերի 2015 թվականի N 1470-Ն 
որոշումը 
  
«ՀՀ արդարադատության նախարարությանը գումար հատկացնելու և ՀՀ 2015 
թվականի պետական բյուջեում, ՀՀ կառավարության 2014 թվականի դեկտեմբերի 18-ի 
N 1515-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ 
կառավարության 17 դեկտեմբերի 2015 թվականի N 1471-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ Լոռու մարզի Մղարթի գյուղական 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 17 
դեկտեմբերի 2015 թվականի N 1472-Ն որոշումը 



  
«ՀՀ 2015 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում, ՀՀ կառավարության 2014 
թվականի դեկտեմբերի 18-ի N 1515-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ 
կատարելու և «Հայաստանի կույրերի միավորում» հաշմանդամների հասարակական 
կազմակերպության ընկերություններին ֆինանսական օժանդակություն 
ցուցաբերելու մասին» ՀՀ կառավարության 17 դեկտեմբերի 2015 թվականի N 1473-Ն 
որոշումը 
  
«Համաշխարհային բանկի կողմից ֆինանսավորվող «Առողջապահական 
համակարգի արդիականացման ծրագրի լրացուցիչ ֆինանսավորում» թիվ 7987-ԱՄ 
վարկային համաձայնագրի շրջանակներում կառուցված շենքերի հետագա 
տիրապետումն ու տնօրինումն ապահովող միջոցառումների մասին» ՀՀ 
կառավարության 17 դեկտեմբերի 2015 թվականի N 1474-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 17 դեկտեմբերի 2015 թվականի N 1475-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ Լոռու մարզի Ճոճկանի համայնքի վարչական սահմաններում գտնվող՝ 
քաղաքացու սեփականություն հանդիսացող հողամասի նկատմամբ բացառիկ` 
գերակա հանրային շահ ճանաչելու մասին» ՀՀ կառավարության 17 դեկտեմբերի 2015 
թվականի N 1477-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2008 թվականի մարտի 27-ի N 276-Ն որոշման մեջ լրացումներ 
կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 17 դեկտեմբերի 2015 թվականի N 1485-Ն 
որոշումը 
  
«ՀՀ ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի ոլորտի պետական հիմնարկների ու ՀՀ 
պետական բյուջեից ֆինանսավորվող մարզական կազմակերպությունների 
աշխատողների պաշտոնային դրույքաչափերին լրավճարներ սահմանելու մասին» ՀՀ 
կառավարության 17 դեկտեմբերի 2015 թվականի N 1486-Ն որոշումը 
  
«Ապրանքների նշանակման վայրերի փոփոխության դեպքերը սահմանելու մասին» 
ՀՀ կառավարության 17 դեկտեմբերի 2015 թվականի N 1489-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 312-Ն որոշման մեջ 
փոփոխություն կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 17 դեկտեմբերի 2015 
թվականի N 1490-Ն որոշումը 

  
  

N 86(1175) 21 դեկտեմբերի 2015 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ԴԱՏԱՐԱՆԻ 
ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ 

  
«2015 թվականի հոկտեմբերի 19-ին ստորագրված` Հայաստանի Հանրապետության և 
Ասիական զարգացման բանկի միջև «Սեյսմիկ անվտանգության բարելավման 
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ծրագիր-արդյունքների վրա հիմնված փոխատվություն» (հատուկ 
գործառնություններ) վարկային համաձայնագրում ամրագրված 
պարտավորությունների` ՀՀ Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը 
որոշելու վերաբերյալ գործով» ՀՀ սահմանադրական դատարանի 15 դեկտեմբերի 
2015 թվականի ՍԴՈ-1245 որոշումը 
  
«2015 թվականի հունիսի 15-ին ստորագրված` «Եվրասիական տնտեսական 
ընկերակցության հակաճգնաժամային հիմնադրամի հիմնադրման մասին» 2009 
թվականի հունիսի 9-ի պայմանագրում փոփոխություններ կատարելու մասին 
արձանագրության մեջ (կից վերապահումով) ամրագրված պարտավորությունների՝ 
ՀՀ Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ 
գործով» ՀՀ սահմանադրական դատարանի 15 դեկտեմբերի 2015 թվականի ՍԴՈ-1246 
որոշումը 
  
«2015 թվականի հունիսի 15-ին ստորագրված` «Եվրասիական տնտեսական 
ընկերակցության հակաճգնաժամային հիմնադրամի միջոցների կառավարման 
մասին» 2009 թվականի հունիսի 9-ի համաձայնագրում փոփոխություններ 
կատարելու մասին արձանագրության մեջ (կից վերապահումով) ամրագրված 
պարտավորությունների՝ ՀՀ Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը 
որոշելու վերաբերյալ գործով» ՀՀ սահմանադրական դատարանի 15 դեկտեմբերի 
2015 թվականի ՍԴՈ-1247 որոշումը 
  
«2015 թվականի դեկտեմբերի 10-ին ստորագրված` Հայաստանի Հանրապետության և 
Վերակառուցման և զարգացման միջազգային բանկի միջև «Զարգացման 
քաղաքականության երրորդ վարկ» վարկային համաձայնագրում ամրագրված 
պարտավորությունների` ՀՀ Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը 
որոշելու վերաբերյալ գործով» ՀՀ սահմանադրական դատարանի 15 դեկտեմբերի 
2015 թվականի ՍԴՈ-1248 որոշումը 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ՀՐԱՄԱՆԱԳԻՐԸ 
  

«Հայաստանի Հանրապետության և Եվրոպական միության միջև ստորագրված 
«Աջակցություն Հայաստանում փոքր և միջին ձեռնարկատիրության զարգացմանը» 
ֆինանսավորման համաձայնագիրը հաստատելու մասին» ՀՀ Նախագահի 15 
դեկտեմբերի 2015 թվականի ՆՀ-814-Ն հրամանագիրը 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ 
  
«Ոստիկանության միջին, ավագ և գլխավոր խմբերի թափուր պաշտոն զբաղեցնելու 
համար մրցույթ անցկացնելու կարգը և պայմանները սահմանելու մասին» ՀՀ 
կառավարության 10 դեկտեմբերի 2015 թվականի N 1459-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ թռիչքային անվտանգության պետական ծրագիրը հաստատելու մասին» ՀՀ 
կառավարության 10 դեկտեմբերի 2015 թվականի N 1460-Ն որոշումը 
  



«ՀՀ մշտական բնակության ժամանող ֆիզիկական անձանց համար ՀՀ 
օրենսդրությամբ սահմանված արտոնության կիրառման կարգը սահմանելու մասին» 
ՀՀ կառավարության 3 դեկտեմբերի 2015 թվականի N 1461-Ն որոշումը 
  
«Վերամշակում՝ մաքսային տարածքում» մաքսային ընթացակարգով ներմուծվող 
օտարերկրյա ապրանքների` համարժեք ապրանքներով փոխարինման կարգը 
սահմանելու մասին» ՀՀ կառավարության 3 դեկտեմբերի 2015 թվականի N 1462-Ն 
որոշումը 

  
Ուղղում 

  
«ՀՀ կառավարության 2014 թվականի նոյեմբերի 13-ի N 1290-Ն և 2015 թվականի 
մարտի 5-ի N 211-Ն որոշումներում փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ 
կառավարության 12 նոյեմբերի 2015 թվականի N 1306-Ն որոշման 

  
Հատուկ թողարկում 21 դեկտեմբերի 2015 
  
ՀՀ Սահմանադրության փոփոխություններ 
  
N 87(1176) 23 դեկտեմբերի 2015 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՆԵՐԸ 
  
«Հարկերի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» 
15 դեկտեմբերի 2015 թվականի ՀՕ-154-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Շահութահարկի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին» 15 
դեկտեմբերի 2015 թվականի ՀՕ-155-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Շահութահարկի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 
փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն 
կատարելու մասին» 15 դեկտեմբերի 2015 թվականի ՀՕ-156-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Ակցիզային հարկի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին» 15 
դեկտեմբերի 2015 թվականի ՀՕ-157-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Եկամտային հարկի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ և լրացում կատարելու 
մասին» 15 դեկտեմբերի 2015 թվականի ՀՕ-158-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Հայաստանի Հանրապետության և Եվրասիական տնտեսական միության անդամ 
պետությունների միջև անուղղակի հարկերի հաշվարկման և վճարման 
առանձնահատկությունների մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ և լրացում 
կատարելու մասին» 15 դեկտեմբերի 2015 թվականի ՀՕ-159-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Ավելացված արժեքի հարկի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ և լրացում 
կատարելու մասին» 15 դեկտեմբերի 2015 թվականի ՀՕ-160-Ն ՀՀ օրենքը 
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«Հսկիչ-դրամարկղային մեքենաների կիրառման մասին» ՀՀ օրենքում 
փոփոխություններ կատարելու մասին» 15 դեկտեմբերի 2015 թվականի ՀՕ-161-Ն ՀՀ 
օրենքը. 
  
«Հսկիչ-դրամարկղային մեքենաներ կիրառողների գործունեության կասեցման 
մասին» ՀՀ օրենքում լրացում և փոփոխություն կատարելու մասին» 15 դեկտեմբերի 
2015 թվականի ՀՕ-162-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Բնապահպանական և բնօգտագործման վճարների մասին» ՀՀ օրենքում 
փոփոխություններ կատարելու մասին» 15 դեկտեմբերի 2015 թվականի ՀՕ-163-Ն ՀՀ 
օրենքը 
  
«Հանրային ծառայությունների կարգավորման պարտադիր վճարների մասին» ՀՀ 
օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին» 15 դեկտեմբերի 2015 թվականի ՀՕ-
164-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Առևտրի և ծառայությունների մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ 
կատարելու մասին» 15 դեկտեմբերի 2015 թվականի ՀՕ-165-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Կուտակային կենսաթոշակների մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ 
կատարելու մասին» 15 դեկտեմբերի 2015 թվականի ՀՕ-166-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Շրջանառության հարկի մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ և փոփոխություն 
կատարելու մասին» 15 դեկտեմբերի 2015 թվականի ՀՕ-167-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Հայաստանի Հանրապետությունում ստուգումների կազմակերպման և անցկացման 
մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին» 15 դեկտեմբերի 2015 
թվականի ՀՕ-168-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Համայնքային ծառայության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ և լրացում 
կատարելու մասին» 19 դեկտեմբերի 2015 թվականի ՀՕ-169-Ն ՀՀ օրենքը 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ՀՐԱՄԱՆԱԳՐԵՐԸ 
  
«Հայաստանի Հանրապետության և Եվրոպական ներդրումային բանկի միջև 
ստորագրված «Սահմանային անցակետեր և ենթակառուցվածք (Հայաստանի 
Հանրապետություն. Բագրատաշենի, Բավրայի և Գոգավանի սահմանային 
անցակետերի արդիականացում)» ֆինանսական պայմանագրում փոփոխություն 
կատարելու մասին» նամակ-համաձայնագիրը հաստատելու մասին» ՀՀ Նախագահի 
18 դեկտեմբերի 2015 թվականի ՆՀ-825-Ն հրամանագիրը 
  
«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և Մադագասկարի 
Հանրապետության կառավարության միջև մշակութային համագործակցության 
մասին» համաձայնագիրը հաստատելու մասին» ՀՀ Նախագահի 19 դեկտեմբերի 2015 
թվականի ՆՀ-826-Ն հրամանագիրը 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄԸ 



  
«ՀՀ կառավարության 2015 թվականի նոյեմբերի 19-ի N 1361-Ն, 2015 թվականի 
հուլիսի 2-ի N 766-Ն և 2014 թվականի դեկտեմբերի 18-ի N 1515-Ն որոշումներում 
փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 17 դեկտեմբերի 2015 
թվականի N 1478-Ն որոշումը 

  
  

N 87(1176).1 25 դեկտեմբերի 2015 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԸ 
  

«Հայաստանի Հանրապետության 2016 թվականի պետական բյուջեի մասին» 19 
դեկտեմբերի 2015 թվականի ՀՕ-170-Ն ՀՀ օրենքը 

  
N 88(1177) 23 դեկտեմբերի 2015 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ 
  
«ՀՀ կառավարության 2004 թվականի դեկտեմբերի 9-ի N 1790-Ն որոշման մեջ 
փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 17 
դեկտեմբերի 2015 թվականի N 1479-Ն որոշումը 
  
«Էներգասպառող սարքերի և սարքվածքների պիտակավորման կարգը և պիտակի 
ձևը սահմանելու մասին» ՀՀ կառավարության 17 դեկտեմբերի 2015 թվականի N 1492-
Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2005 թվականի դեկտեմբերի 22-ի N 2292-Ն որոշման մեջ 
լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 17 
դեկտեմբերի 2015 թվականի N 1493-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 265-Ն որոշման մեջ 
փոփոխություն կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 17 դեկտեմբերի 2015 
թվականի N 1494-Ն որոշումը 

  
Ուղղում 

  
«ՀՀ արդարադատության նախարարությանը գումար հատկացնելու և ՀՀ 2015 
թվականի պետական բյուջեում, ՀՀ կառավարության 2014 թվականի դեկտեմբերի 18-ի 
N 1515-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ 
կառավարության 17 դեկտեմբերի 2015 թվականի N 1471-Ն որոշման 

  
  

N 89(1178) 25 դեկտեմբերի 2015 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՆԵՐԸ 
  

«Տեղական տուրքերի և վճարների մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ 
կատարելու մասին» 23 դեկտեմբերի 2015 թվականի ՀՕ-171-Ն ՀՀ օրենքը 
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«Ֆինանսական համահարթեցման մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ 
կատարելու մասին» 23 դեկտեմբերի 2015 թվականի ՀՕ-172-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Սննդամթերքի անվտանգության մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ և փոփոխություն 
կատարելու մասին» 23 դեկտեմբերի 2015 թվականի ՀՕ-173-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Տեղական ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու 
մասին» 23 դեկտեմբերի 2015 թվականի ՀՕ-174-Ն ՀՀ օրենքը 
  
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ԴԱՏԱՐԱՆԻ 
ՈՐՈՇՈՒՄԸ 

  
«Ալիսա Գրիգորյանի դիմումի հիման վրա` ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի 
414.1-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 1-ին կետի` ՀՀ Սահմանադրությանը 
համապատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ գործով» ՀՀ 
սահմանադրական դատարանի 22 դեկտեմբերի 2015 թվականի ՍԴՈ-1249 որոշումը 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ 
ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ 

  
«Բժշկական նշանակության արտադրանքի կեղծման և հանրային առողջության 
համար վտանգ ներկայացնող նմանատիպ հանցագործությունների մասին» 
Եվրոպայի խորհրդի կոնվենցիան վավերացնելու մասին» ՀՀ Ազգային ժողովի 14 
դեկտեմբերի 2015 թվականի ԱԺՈ-189-Ն որոշումը 
  
«Գյուղատնտեսական մշակաբույսերի սորտերի և հիբրիդների սերմերի, 
պտղահատապտղային մշակաբույսերի և խաղողի տնկանյութի արտադրության ու 
մատակարարումների բազմակողմ միջպետական մասնագիտացման մասին» 
համաձայնագիրը վավերացնելու մասին» ՀՀ Ազգային ժողովի 14 դեկտեմբերի 2015 
թվականի ԱԺՈ-190-Ն որոշումը 
  
«Հայաստանի Հանրապետության և Եվրասիական զարգացման բանկի միջև 
«Եվրասիական տնտեսական ընկերակցության հակաճգնաժամային հիմնադրամի 
միջոցներից ֆինանսական վարկի տրամադրման մասին» համաձայնագիրը 
վավերացնելու մասին» ՀՀ Ազգային ժողովի 18 դեկտեմբերի 2015 թվականի ԱԺՈ-191-
Ն որոշումը 
  
«Հայաստանի Հանրապետության և Վերակառուցման և զարգացման միջազգային 
բանկի միջև «Զարգացման քաղաքականության երրորդ վարկ» վարկային 
համաձայնագիրը վավերացնելու մասին» ՀՀ Ազգային ժողովի 18 դեկտեմբերի 2015 
թվականի ԱԺՈ-192-Ն որոշումը 
  
«Հայաստանի Հանրապետության և Ասիական զարգացման բանկի միջև «Սեյսմիկ 
անվտանգության բարելավման ծրագիր-Արդյունքների վրա հիմնված 
փոխատվություն» (հատուկ գործառնություններ) վարկային համաձայնագիրը 



վավերացնելու մասին» ՀՀ Ազգային ժողովի 18 դեկտեմբերի 2015 թվականի ԱԺՈ-193-
Ն որոշումը 
  
«ՀՀ վերահսկիչ պալատի 2016 թվականի գործունեության տարեկան ծրագիրը 
հաստատելու մասին» ՀՀ Ազգային ժողովի 18 դեկտեմբերի 2015 թվականի ԱԺՈ-194-Ն 
որոշումը 
  
«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և Ռուսաստանի Դաշնության 
կառավարության միջև Երևան քաղաքում Հայ-ռուսական համալսարանի 
գործունեության պայմանների մասին» համաձայնագիրը վավերացնելու մասին» ՀՀ 
Ազգային ժողովի 21 դեկտեմբերի 2015 թվականի ԱԺՈ-195-Ն որոշումը 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ 
  

«ՀՀ կառավարության 2011 թվականի հոկտեմբերի 13-ի N 1521-Ն որոշման մեջ 
փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 17 
դեկտեմբերի 2015 թվականի N 1495-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2007 թվականի մարտի 22-ի N 386-Ն որոշման մեջ 
փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 26 
նոյեմբերի 2015 թվականի N 1496-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ Տավուշի մարզպետարանին գումար հատկացնելու և ՀՀ կառավարության 2014 
թվականի դեկտեմբերի 18-ի N 1515-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին» 
ՀՀ կառավարության 17 դեկտեմբերի 2015 թվականի N 1497-Ն որոշումը 
  
«Որպես նվիրատվություն հողամաս ընդունելու և «Կապույտ» մզկիթ» հուշարձանն 
անհատույց օգտագործման իրավունքով հանձնելու մասին» ՀՀ կառավարության 10 
դեկտեմբերի 2015 թվականի N 1499-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2014 թվականի հոկտեմբերի 9-ի N 1116-Ն որոշման մեջ 
փոփոխություն կատարելու և ՀՀ Արագածոտնի մարզի Ծաղկահովիտ համայնքում 
պետական միջոցների հաշվին վերակառուցված N 5 բազմաբնակարան շենքի 
չբաշխված բնակարանները բաշխելու մասին» ՀՀ կառավարության 10 դեկտեմբերի 
2015 թվականի N 1501-Ն որոշումը 
  
«Հայաստանի Հանրապետության 2015 թվականի պետական բյուջեի մասին» ՀՀ 
օրենքում և ՀՀ կառավարության 2014 թվականի դեկտեմբերի 18-ի N 1515-Ն որոշման 
մեջ փոփոխություններ կատարելու և ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության 
սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայությանը գումար հատկացնելու 
մասին» ՀՀ կառավարության 24 դեկտեմբերի 2015 թվականի N 1503-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ 2015 թվականի պետական բյուջեում, ՀՀ կառավարության 2014 թվականի 
դեկտեմբերի 18-ի N 1515-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ 
կատարելու և գնման գործընթացը կազմակերպելու մասին» ՀՀ կառավարության 24 
դեկտեմբերի 2015 թվականի N 1504-Ն որոշումը 
  



«ՀՀ 2015 թվականի պետական բյուջեում և ՀՀ կառավարության 2014 թվականի 
դեկտեմբերի 18-ի N 1515-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ 
կատարելու և գումար հատկացնելու մասին» ՀՀ կառավարության 24 դեկտեմբերի 
2015 թվականի N 1505-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարությանը գումար հատկացնելու, ՀՀ 2015 
թվականի պետական բյուջեում և ՀՀ կառավարության 2014 թվականի դեկտեմբերի 
18-ի N 1515-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ 
կառավարության 24 դեկտեմբերի 2015 թվականի N 1506-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2014 թվականի դեկտեմբերի 18-ի N 1515-Ն որոշման մեջ 
փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 24 դեկտեմբերի 2015 
թվականի N 1507-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ 2015 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում, ՀՀ կառավարության 2014 
թվականի դեկտեմբերի 18-ի N 1515-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ 
կատարելու ու ՀՀ կրթության և գիտության նախարարությանը գումար հատկացնելու 
մասին» ՀՀ կառավարության 24 դեկտեմբերի 2015 թվականի N 1508-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2006 թվականի նոյեմբերի 16-ի N 1687-Ն որոշման մեջ 
փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 24 դեկտեմբերի 2015 
թվականի N 1509-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2013 թվականի օգոստոսի 1-ի N 846-Ն որոշման մեջ լրացումներ 
և փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 24 դեկտեմբերի 2015 
թվականի N 1510-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ Լոռու մարզպետարանին գումար հատկացնելու և ՀՀ կառավարության 2014 
թվականի դեկտեմբերի 18-ի N 1515-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին» 
ՀՀ կառավարության 24 դեկտեմբերի 2015 թվականի N 1511-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2015 թվականի հուլիսի 30-ի N 849-Ն որոշման մեջ 
փոփոխություն կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 24 դեկտեմբերի 2015 
թվականի N 1512-Ն որոշումը 
  
«Գնման գործընթացը կազմակերպելու մասին» ՀՀ կառավարության 24 դեկտեմբերի 
2015 թվականի N 1514-Ն որոշումը 
  
«Պետական գույքի ընդհանուր օգտագործման տարածքների սպասարկման 
պայմանագրերի կնքման կարգը և պայմանագրի տիպային ձևը սահմանելու մասին» 
ՀՀ կառավարության 24 դեկտեմբերի 2015 թվականի N 1515-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2001 թվականի հոկտեմբերի 19-ի N 1015 որոշման մեջ 
փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 24 դեկտեմբերի 2015 
թվականի N 1516-Ն որոշումը 
  



«ՀՀ կառավարության 2004 թվականի նոյեմբերի 18-ի N 1844-Ն որոշման մեջ 
լրացումներ և փոփոխություն կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 24 
դեկտեմբերի 2015 թվականի N 1517-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2007 թվականի հունիսի 28-ի N 885-Ն որոշման մեջ 
փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 24 դեկտեմբերի 2015 
թվականի N 1518-Ն որոշումը 
  

Ուղղում 
  

«ՀՀ կառավարության 2011 թվականի փետրվարի 10-ի N 168-Ն որոշման մեջ 
լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 3 
դեկտեմբերի 2015 թվականի N 1427-Ն որոշման 

  
N 90(1179) 25 դեկտեմբերի 2015 

  
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ 

  
«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 24 
դեկտեմբերի 2015 թվականի N 1502-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2002 թվականի հուլիսի 18-ի N 1173-Ն որոշման մեջ 
փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 24 
դեկտեմբերի 2015 թվականի N 1519-Ն որոշումը 
  
«Ավտոմոբիլային տրանսպորտային միջոցներում սեղմված բնական գազով 
աշխատող վառելիքային համակարգին ներկայացվող պահանջների տեխնիկական 
կանոնակարգը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության 24 դեկտեմբերի 2015 
թվականի N 1520-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2002 թվականի օգոստոսի 22-ի N 1380-Ն որոշման մեջ 
լրացումներ և փոփոխություն կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 24 
դեկտեմբերի 2015 թվականի N 1521-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2006 թվականի հունվարի 19-ի N 47-Ն որոշման մեջ 
փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 24 դեկտեմբերի 2015 
թվականի N 1522-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2002 թվականի հուլիսի 18-ի N 1174-Ն որոշման մեջ 
փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 24 
դեկտեմբերի 2015 թվականի N 1523-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2011 թվականի հուլիսի 14-ի N 1024-Ն որոշման մեջ 
փոփոխություն կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 24 դեկտեմբերի 2015 
թվականի N 1524-Ն որոշումը 
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«ՀՀ կառավարության 2012 թվականի օգոստոսի 2-ի N 1009-Ն որոշման մեջ 
լրացումներ և փոփոխություն կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 24 
դեկտեմբերի 2015 թվականի N 1525-Ն որոշումը 
  
«Բժշկասոցիալական փորձաքննական հանձնաժողովների կողմից իրականացվող 
փորձաքննություններին փորձաքննություն անցնող անձանց կողմից իրենց ընտրած 
բուժող բժիշկներին կամ այլ բժիշկ մասնագետներին որպես ներկայացուցիչ 
ներգրավելու կարգը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության 24 դեկտեմբերի 2015 
թվականի N 1527-Ն որոշումը 
  
«2016 թվականի ընթացքում սահմանամերձ առանձին գյուղական համայնքների մի 
խումբ բնակիչների համար վերարտադրողականության օժանդակ տեխնոլոգիաների 
կիրառմամբ բժշկական օգնությունը և սպասարկումը պետության կողմից 
երաշխավորված կարգով իրականացնելու մասին» ՀՀ կառավարության 24 
դեկտեմբերի 2015 թվականի N 1528-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության աշխատակազմի արտաբյուջետային միջոցների հաշիվ բացելու 
մասին» ՀՀ կառավարության 24 դեկտեմբերի 2015 թվականի N 1529-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2014 թվականի ապրիլի 17-ի N 534-Ն և 2014 թվականի 
նոյեմբերի 19-ի N 1308-Ն որոշումներում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու 
և ՀՀ կառավարության 2004 թվականի դեկտեմբերի 23-ի N 1854-Ն որոշումն ուժը 
կորցրած ճանաչելու մասին» ՀՀ կառավարության 24 դեկտեմբերի 2015 թվականի N 
1530-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 24 դեկտեմբերի 
2015 թվականի N 1534-Ն որոշումը 

  
N 90(1179).1 29 դեկտեմբերի 2015 

  
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ 

  
«ՀՀ կառավարության 2013 թվականի սեպտեմբերի 19-ի N 1073-Ն որոշման մեջ 
փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 27 նոյեմբերի 2014 
թվականի N 1534-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2014 թվականի հուլիսի 17-ի N 769-Ն որոշման մեջ 
փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 24 դեկտեմբերի 2015 
թվականի N 1526-Ն որոշումը 
  
«Քաղաքային կայուն զարգացման ներդրումային ծրագրի Տրանշ-2 Հին Սիլիկյան-
Աշտարակ մայրուղու ճանապարհահատվածում առկա գույքի և հողատարածքների 
նախնական ուսումնասիրման մասին» ՀՀ կառավարության 24 դեկտեմբերի 2015 
թվականի N 1531-Ն որոշումը 
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«Սոցիալապես անապահով ընտանիքներին DVB-T2 ստանդարտի թվային 
հեռուստատեսային ընդունիչ սարքերի բաշխման կարգը հաստատելու մասին» ՀՀ 
կառավարության 24 դեկտեմբերի 2015 թվականի N 1532-Ն որոշումը 
  
«Շուրջօրյա խնամքի տներում հոգեկան առողջության խնդիրներ ունեցող անձանց 
խնամքի և սոցիալական սպասարկման այլընտրանքային ծառայությունների 
տրամադրման կարգը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության 17 դեկտեմբերի 
2015 թվականի N 1533-Ն որոշումը 
  
«Հաշմանդամություն ունեցող անձանց վերականգնողական անհատական ծրագրերի 
կազմման և իրականացման կարգը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության 24 
դեկտեմբերի 2015 թվականի N 1535-Ն որոշումը 
  
«Պետական լիազոր մարմին ճանաչելու և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների 
ոլորտի վարչական ռեգիստրի ստեղծման ու վարման համար տեղեկությունների 
տրամադրման կարգը և օրինակելի ձևերը սահմանելու մասին» ՀՀ կառավարության 
10 դեկտեմբերի 2015 թվականի N 1553-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ ազգային ժողովին գումար հատկացնելու և ՀՀ 2014 թվականի դեկտեմբերի 18-ի N 
1515-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 29 
դեկտեմբերի 2015 թվականի N 1554-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2013 թվականի սեպտեմբերի 5-ի N 968-Ն որոշման մեջ 
փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 29 
դեկտեմբերի 2015 թվականի N 1556-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2014 թվականի հուլիսի 3-ի N 737-Ն որոշման մեջ լրացումներ և 
փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 29 դեկտեմբերի 2015 
թվականի N 1562-Ն որոշումը 
  
«Ավիատոմսերի ձեռքբերման մասին» ՀՀ կառավարության 29 դեկտեմբերի 2015 
թվականի N 1563-Ն որոշումը 

  
N 91(1180) 30 դեկտեմբերի 2015 

  
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՆԵՐԸ 

  
«Հայաստանի Հանրապետության վարչատարածքային բաժանման մասին» ՀՀ 
օրենքում լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին» 15 դեկտեմբերի 2015 
թվականի ՀՕ-148-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Տեղական ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ և 
լրացումներ կատարելու մասին» 15 դեկտեմբերի 2015 թվականի ՀՕ-149-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Հանրային ծառայության մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին» 15 
դեկտեմբերի 2015 թվականի ՀՕ-150-Ն ՀՀ օրենքը «Համայնքային ծառայության 
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մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասին» 15 
դեկտեմբերի 2015 թվականի ՀՕ-151-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Տեղական տուրքերի և վճարների մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ 
կատարելու մասին» 15 դեկտեմբերի 2015 թվականի ՀՕ-152-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Դիլիջան քաղաքային համայնքի և 
հարակից տարածքների զարգացման և ներդրումների խրախուսման մասին» ՀՀ 
օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» 15 դեկտեմբերի 2015 
թվականի ՀՕ-153-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Լիցենզավորման մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ կատարելու մասին» 29 
դեկտեմբերի 2015 թվականի ՀՕ-175-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Պետական կենսաթոշակների մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին» 29 
դեկտեմբերի 2015 թվականի ՀՕ-176-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«ՀՀ 2016-2018 թվականների պետական վիճակագրական աշխատանքների եռամյա 
ծրագիրը հաստատելու մասին» 29 դեկտեմբերի 2015 թվականի ՀՕ-177-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգրքում փոփոխություններ և 
լրացումներ կատարելու մասին» 30 դեկտեմբերի 2015 թվականի ՀՕ-178-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Տեսանկարահանող կամ լուսանկարահանող սարքերով հայտնաբերված 
ճանապարհային երթևեկության կանոնների խախտումների վերաբերյալ գործերով 
իրականացվող վարչական վարույթի առանձնահատկությունների մասին» ՀՀ 
օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» 30 դեկտեմբերի 2015 
թվականի ՀՕ-179-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«ՀՀ քրեական օրենսգրքում լրացում և փոփոխություններ կատարելու մասին» 30 
դեկտեմբերի 2015 թվականի ՀՕ-180-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Օտարերկրացիների մասին» ՀՀ Oրենքում լրացում և փոփոխություն կատարելու 
մասին» 30 դեկտեմբերի 2015 թվականի ՀՕ-181-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» ՀՀ օրենքում 
լրացում կատարելու մասին» 30 դեկտեմբերի 2015 թվականի ՀՕ-182-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման մասին» ՀՀ 
օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» 30 դեկտեմբերի 2015 
թվականի ՀՕ-183-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու 
մասին» 30 դեկտեմբերի 2015 թվականի ՀՕ-184-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Քաղաքաշինության մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ և փոփոխություններ 
կատարելու մասին» 30 դեկտեմբերի 2015 թվականի ՀՕ-185-Ն ՀՀ օրենքը 



  
«Տեղական ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու 
մասին» 30 դեկտեմբերի 2015 թվականի ՀՕ-186-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Հայաստանի Հանրապետության տոների և հիշատակի օրերի մասին» ՀՀ օրենքում 
լրացում կատարելու մասին» 30 դեկտեմբերի 2015 թվականի ՀՕ-187-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Հայաստանի Հանրապետության զինանշանի մասին» ՀՀ օրենքում լրացում 
կատարելու մասին» 30 դեկտեմբերի 2015 թվականի ՀՕ-188-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Հայաստանի Հանրապետության դրոշի մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու 
մասին» 30 դեկտեմբերի 2015 թվականի ՀՕ-189-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Գյուղատնտեսական կոոպերատիվների մասին» 30 դեկտեմբերի 2015 թվականի ՀՕ-
190-Ն ՀՀ օրենքը «Ձերբակալված և կալանավորված անձանց պահելու մասին» ՀՀ 
օրենքում լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին» 30 դեկտեմբերի 2015 
թվականի ՀՕ-191-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Պետական տուրքի մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին» 30 
դեկտեմբերի 2015 թվականի ՀՕ-192-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Փախստականների և ապաստանի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ և 
լրացումներ կատարելու մասին» 30 դեկտեմբերի 2015 թվականի ՀՕ-193-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Փախստականների և ապաստանի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ և 
լրացումներ կատարելու մասին» 30 դեկտեմբերի 2015 թվականի ՀՕ-194-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Պետական տուրքի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին» 30 
դեկտեմբերի 2015 թվականի ՀՕ-195-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Ապահովագրության և ապահովագրական գործունեության մասին» ՀՀ օրենքում 
լրացումներ կատարելու մասին» 30 դեկտեմբերի 2015 թվականի ՀՕ-196-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքում լրացումներ կատարելու մասին» 30 դեկտեմբերի 
2015 թվականի ՀՕ-197-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Հարկերի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» 30 դեկտեմբերի 
2015 թվականի ՀՕ-198-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Կուտակային կենսաթոշակների մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու 
մասին» 30 դեկտեմբերի 2015 թվականի ՀՕ-199-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Հսկիչ նշանների (դրոշմապիտակների) միջոցով մագնիսական, օպտիկական, 
թվային, լազերային և ցանկացած այլ տիպի էլեկտրոնային կրիչների պարտադիր 
դրոշմավորման մասին» ՀՀ օրենքն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» 30 դեկտեմբերի 
2015 թվականի ՀՕ-200-Ն ՀՀ օրենքը 
  



«Ավելացված արժեքի հարկի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու 
մասին» 30 դեկտեմբերի 2015 թվականի ՀՕ-201-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Հեռուստատեսության և ռադիոյի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ և 
լրացումներ կատարելու մասին» 30 դեկտեմբերի 2015 թվականի ՀՕ-202-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Լիցենզավորման մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին» 30 դեկտեմբերի 
2015 թվականի ՀՕ-203-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Պետական տուրքի մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ կատարելու մասին» 30 
դեկտեմբերի 2015 թվականի ՀՕ-204-Ն ՀՀ օրենքը 

  
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ՀՐԱՄԱՆԱԳՐԵՐԸ 

  
«Հայաստանի Հանրապետության ռազմարդյունաբերական հանձնաժողովի 
կանոնադրությունը և կազմը հաստատելու մասին» ՀՀ Նախագահի 29 դեկտեմբերի 
2015 թվականի ՆՀ-893-Ն հրամանագիրը 
  
«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և Ռուսաստանի Դաշնության 
կառավարության միջև ստորագրված «Հայաստանի Հանրապետություն բնական 
գազի, նավթամթերքների և չմշակված բնական ալմաստների առաքման ոլորտում 
համագործակցության վերաբերյալ» 2013 թվականի դեկտեմբերի 2-ի 
համաձայնագրում փոփոխություններ կատարելու մասին» արձանագրությունը 
հաստատելու մասին» ՀՀ Նախագահի 29 դեկտեմբերի 2015 թվականի ՆՀ-903-Ն 
հրամանագիրը 
  
«Հայաստանի Հանրապետության և Եվրոպական միության միջև ստորագրված 
«Բագրատաշենի, Բավրայի և Գոգավանի սահմանային անցակետերի 
արդիականացում» ծրագրի ֆինանսավորման համաձայնագրի թիվ 1 լրացումը 
հաստատելու մասին» ՀՀ Նախագահի 29 դեկտեմբերի 2015 թվականի ՆՀ-904-Ն 
հրամանագիրը 
  
«Հայաստանի Հանրապետության և Համաշխարհային բանկի (ի դեմս 
Վերակառուցման և զարգացման միջազգային բանկի և Միջազգային զարգացման 
ընկերակցության) միջև ստորագրված «Տեղական տնտեսության և 
ենթակառուցվածքների զարգացման ծրագրի նախապատրաստման համար» TFOA 
1063 դրամաշնորհի համաձայնագիրը հաստատելու մասին» ՀՀ Նախագահի 29 
դեկտեմբերի 2015 թվականի ՆՀ-905-Ն հրամանագիրը 
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ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ 

  
«ՀՀ կառավարության 2014 թվականի մարտի 6-ի N 275-Ն որոշման մեջ լրացումներ և 
փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 29 դեկտեմբերի 2015 
թվականի N 1564-Ն որոշումը 
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«ՀՀ կառավարության 2004 թվականի ապրիլի 29-ի N 1008-Ն որոշման մեջ լրացումներ 
և փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 29 դեկտեմբերի 2015 
թվականի N 1565-Ն որոշումը 
  
«Մինչև երկու տարեկան երեխայի խնամքի նպաստ նշանակելու և վճարելու կարգը 
հաստատելու և ՀՀ կառավարության 2014 թվականի հունվարի 30-ի N 145-Ն որոշման 
մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 29 դեկտեմբերի 2015 
թվականի N 1566-Ն որոշումը 

  
  

  
 


