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ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ՀՐԱՄԱՆԱԳԻՐԸ 
  

«Հայաստանի Հանրապետության և Վերակառուցման և զարգացման միջազգային բանկի 
միջև ստորագրված «Սոցիալական ներդրումների և տեղական զարգացման ՇԶՀ ծրագիր» 
թիվ TFOA3230 դրամաշնորհի նամակ-համաձայնագիրը հաստատելու մասին» ՀՀ 
Նախագահի 28 նոյեմբերի 2016 թվականի ՆՀ-1160-Ն հրամանագիրը 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ 
  

«ՀՀ Սյունիքի մարզի Վարդավանք համայնքի ղեկավարի լիազորությունները վաղաժամկետ 
դադարեցնելու, համայնքի ղեկավարի արտահերթ ընտրություն նշանակելու և անցկացնելու 
մասին» ՀՀ կառավարության 24 նոյեմբերի 2016 թվականի N 1201-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2011 թվականի հունիսի 2-ի N 860-Ն որոշման մեջ փոփոխություն և 
լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 18 նոյեմբերի 2016 թվականի N 1205-Ն 
որոշումը 
  
«Պետական ծառայողներին մատչելի բնակարաններով ապահովման ծրագրի 
շրջանակներում Երևան քաղաքի Ադոնցի փողոցի N 6 հասցեում կառուցվող 
բազմաբնակարան շենքային համալիրից բնակարանների վաճառքի կարգը հաստատելու 
մասին» ՀՀ կառավարության 18 նոյեմբերի 2016 թվականի N 1209-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 24 նոյեմբերի 2016 թվականի N 1210-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների բակալավրի ու անընդհատ և 
ինտեգրացված կրթական ծրագրերով 2017/2018 ուսումնական տարվա 
մասնագիտությունների և ընդունելության քննությունների ցանկը հաստատելու մասին» ՀՀ 
կառավարության 1 դեկտեմբերի 2016 թվականի N 1213-Ն որոշումը 

  
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ՈՐՈՇՈՒՄԸ 

«ՀՀ վարչապետի 1998 թվականի նոյեմբերի 6-ի N 620 որոշման մեջ փոփոխություններ 
կատարելու մասին» ՀՀ վարչապետի 28 նոյեմբերի 2016 թվականի N 1119-Ն որոշումը 

  
N 87(1267).1 07 դեկտեմբերի 2016 

  
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ԴԱՏԱՐԱՆԻ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ 

  
«1962 թվականի դեկտեմբերի 18-ին ստորագրված` «Կրթության բնագավառում 
խտրականության դեմ» կոնվենցիայի կողմ պետությունների միջև ծագող վեճերի լուծման 
համար պատասխանատու՝ հաշտեցման և միջնորդության հանձնաժողով ստեղծելու մասին 
արձանագրության մեջ ամրագրված պարտավորությունների` ՀՀ Սահմանադրությանը 
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համապատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ գործով» ՀՀ սահմանադրական 
դատարանի 29 նոյեմբերի 2016 թվականի ՍԴՈ-1323 որոշումը 
  
«2016 թվականի սեպտեմբերի 7-ին Վիեննայում ստորագրված` ՀՀ կառավարության և 
Միջուկային փորձարկումների համապարփակ արգելման պայմանագրի 
կազմակերպության նախապատրաստական հանձնաժողովի միջև Միջուկային 
փորձարկումների համապարփակ արգելման պայմանագրի համար միջազգային 
մշտադիտարկման կառույցներին առնչվող աշխատանքների՝ ներառյալ հետվկայագրման 
աշխատանքների իրականացման մասին համաձայնագրում ամրագրված 
պարտավորությունների` ՀՀ Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը 
որոշելու վերաբերյալ գործով» ՀՀ սահմանադրական դատարանի 29 նոյեմբերի 2016 
թվականի ՍԴՈ-1324 որոշումը 
  
«Մարիամ Լալայանի դիմումի հիման վրա՝ «Պետական կենսաթոշակների մասին» ՀՀ 
օրենքի 41-րդ հոդվածի 1-ին մասի 12-րդ կետի` ՀՀ Սահմանադրությանը 
համապատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ գործով» ՀՀ սահմանադրական 
դատարանի 29 նոյեմբերի 2016 թվականի ՍԴՈ-1325 որոշումը 

  
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ 

  
«Քաղաքային կայուն զարգացման ներդրումային ծրագրի Տրանշ-2, Տիչինա-Աշտարակ 
ճանապարհահատվածի հողի օտարման և տարաբնակեցման ծրագիրը հաստատելու 
մասին» ՀՀ կառավարության 24 նոյեմբերի 2016 թվականի N 1192-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ 2016 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում, ՀՀ կառավարության 2015 թվականի 
դեկտեմբերի 24-ի N 1555-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու և ՀՀ 
ֆինանսների նախարարության գնման պայմանագրերում փոփոխություններ կատարելու 
թույլտվություն տալու մասին» ՀՀ կառավարության 24 նոյեմբերի 2016 թվականի N 1193-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 24 նոյեմբերի 2016 թվականի N 1197-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 24 նոյեմբերի 2016 թվականի N 1199-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2016 թվականի հունվարի 20-ի N 104-Ն որոշման մեջ լրացումներ և 
փոփոխություններ կատարելու և ՀՀ կառավարության 2015 թվականի դեկտեմբերի 24-ի N 
1555-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 24 
նոյեմբերի 2016 թվականի N 1200-Ն որոշումը 
  
«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 նոյեմբերի 2016 թվականի N 1202-Ն որոշումը 
  



«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 նոյեմբերի 2016 թվականի N 1203-Ն որոշումը 
  
«Մի շարք պետական ոչ առևտրային կազմակերպություններ միացման ձևով 
վերակազմակերպելու, «Ագարակ» պատմամշակութային արգելոց ստեղծելու, դրա 
կանոնադրությունը հաստատելու և ՀՀ կառավարության մի շարք որոշումներում 
փոփոխություններ ու լրացում կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 24 նոյեմբերի 2016 
թվականի N 1204-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ արդարադատության նախարարության ու ՀՀ դիվանագիտական 
ներկայացուցչությունների և հյուպատոսական հիմնարկների կողմից ընտանեկան 
կարգավիճակի վերաբերյալ տեղեկանք տրամադրելու կարգն ու պայմանները հաստատելու 
և ՀՀ կառավարության 2007 թվականի օգոստոսի 2-ի N 1031-Ն որոշումն ուժը կորցրած 
ճանաչելու մասին» ՀՀ կառավարության 18 նոյեմբերի 2016 թվականի N 1215-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2016 թվականի հոկտեմբերի 27-ի N 1109-Ն որոշման մեջ լրացում 
կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 24 նոյեմբերի 2016 թվականի N 1217-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2010 թվականի սեպտեմբերի 9-ի N 1251-Ն որոշման մեջ լրացում 
կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 24 նոյեմբերի 2016 թվականի N 1218-Ն որոշումը 

  
N 88(1268) 07 դեկտեմբերի 2016 

  
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՆԵՐԸ 

  
«ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքում լրացումներ կատարելու մասին» 30 նոյեմբերի 2016 
թվականի ՀՕ-206-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Իրավաբանական անձանց պետական գրանցման, իրավաբանական անձանց 
առանձնացված ստորաբաժանումների, հիմնարկների և անհատ ձեռնարկատերերի 
պետական հաշվառման մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ կատարելու մասին» 30 նոյեմբերի 
2016 թվականի ՀՕ-207-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Պետական տուրքի մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ կատարելու մասին» 30 նոյեմբերի 
2016 թվականի ՀՕ-208-Ն ՀՀ օրենքը 

  
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ 

  
«ՀՀ կառավարության 2005 թվականի դեկտեմբերի 9-ի N 2239-Ն որոշման մեջ փոփոխություն 
կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 1 դեկտեմբերի 2016 թվականի N 1219-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2004 թվականի սեպտեմբերի 9-ի N 1335-Ն որոշման մեջ 
փոփոխություն կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 1 դեկտեմբերի 2016 թվականի N 
1220-Ն որոշումը 
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«ՀՀ կառավարության 2013 թվականի դեկտեմբերի 19-ի N 1442-Ն որոշման մեջ 
փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 1 դեկտեմբերի 2016 թվականի 
N 1221-Ն որոշումը 
  
«Հայաստանի ազգային արխիվ» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության Մեղրու 
տարածքային ներկայացուցչության գործունեությունը դադարեցնելու և ՀՀ կառավարության 
2002 թվականի օգոստոսի 22-ի N 1406-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» 
ՀՀ կառավարության 1 դեկտեմբերի 2016 թվականի N 1222-Ն որոշումը 
  
«2016 թվականի ձմեռային զորակոչը կազմակերպելու մասին» ՀՀ կառավարության 18 
նոյեմբերի 2016 թվականի N 1224-Ն որոշումը 
  

N 89(1269) 14 դեկտեմբերի 2016 
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ԴԱՏԱՐԱՆԻ ՈՐՈՇՈՒՄԸ 

  
«Հայկ Մարգարյանի դիմումի հիման վրա՝ «Պետական պաշտոններ զբաղեցրած անձանց 
սոցիալական երաշխիքների մասին» ՀՀ օրենքի 5-րդ հոդվածի 3-րդ մասի և 9-րդ հոդվածի 4-
րդ մասի՝ ՀՀ Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ 
գործով» ՀՀ սահմանադրական դատարանի նախագահի 6 դեկտեմբերի 2016 թվականի 
ՍԴՈ-1326 որոշումը..... 

  
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ՀՐԱՄԱՆԱԳԻՐԸ 

  
«Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարության և Իրանի 
Իսլամական Հանրապետության առողջապահության և բժշկական կրթության 
նախարարության միջև առողջապահության և բժշկագիտության բնագավառում 
համագործակցության մասին» փոխըմբռնման հուշագիրը հաստատելու մասին» ՀՀ 
Նախագահի 8 դեկտեմբերի 2016 թվականի ՆՀ-1164-Ն հրամանագիրը 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ 
  
«Բյուջետային վարկ տրամադրելու և ՀՀ 2016 թվականի պետական բյուջեում ու ՀՀ 
կառավարության 2015 թվականի դեկտեմբերի 24-ի N 1555-Ն որոշման մեջ փոփոխություն 
կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 1 դեկտեմբերի 2016 թվականի N 1230-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2016 թվականի սեպտեմբերի 22-ի N 982-Ն որոշման մեջ լրացում 
կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 1 դեկտեմբերի 2016 թվականի N 1231-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2008 թվականի մայիսի 15-ի N 654-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ 
կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 1 դեկտեմբերի 2016 թվականի N 1232-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2015 թվականի հունիսի 18-ի N 671-Ն որոշման մեջ փոփոխություն 
կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 1 դեկտեմբերի 2016 թվականի N 1233-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2006 թվականի օգոստոսի 18-ի N 1489-Ն և 2009 թվականի հունիսի 4-ի 
N 631-Ն որոշումներում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ 
կառավարության 1 դեկտեմբերի 2016 թվականի N 1234-Ն որոշումը 
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«Սոցիալական գովազդի մասին օրենսդրության պահպանման նկատմամբ 
վերահսկողություն իրականացնող լիազոր մարմնին կից ստեղծված հանրապետական 
հանձնաժողովի ձևավորման և գործունեության կարգը սահմանելու մասին» ՀՀ 
կառավարության 24 նոյեմբերի 2016 թվականի N 1244-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2012 թվականի հուլիսի 26-ի N 951-Ն որոշման մեջ փոփոխություն 
կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 8 դեկտեմբերի 2016 թվականի N 1246-Ն որոշումը 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ 
  
«ՀՀ վարչապետի 1998 թվականի նոյեմբերի 6-ի N 620 որոշման մեջ փոփոխություններ 
կատարելու մասին» ՀՀ վարչապետի 6 դեկտեմբերի 2016 թվականի N 1149-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ վարչապետի 1998 թվականի նոյեմբերի 6-ի N 620 որոշման մեջ փոփոխություն 
կատարելու մասին» ՀՀ վարչապետի 6 դեկտեմբերի 2016 թվականի N 1150-Ն որոշումը 

  
«ՀՀ վարչապետի 1998 թվականի նոյեմբերի 6-ի N 620 որոշման մեջ փոփոխություն և 
լրացում կատարելու մասին» ՀՀ վարչապետի 6 դեկտեմբերի 2016 թվականի N 1151-Ն 
որոշումը 
  
«ՀՀ վարչապետի 2011 թվականի հուլիսի 7-ի N 638-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ 
կատարելու մասին» ՀՀ վարչապետի 6 դեկտեմբերի 2016 թվականի N 1152-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ վարչապետի 1998 թվականի նոյեմբերի 6-ի N 620 որոշման մեջ փոփոխություն 
կատարելու մասին» ՀՀ վարչապետի 9 դեկտեմբերի 2016 թվականի 

  

 
N 1170-Ն որոշումը 

N 89(1269).1 14 դեկտեմբերի 2016 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ 
  

«ՀՀ կառավարությանն առընթեր պետական գույքի կառավարման վարչությանը գումար 
հատկացնելու, բաժնեմասեր ձեռք բերելու, «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 մասին» ՀՀ 
կառավարության 24 նոյեմբերի 2016 թվականի N 1228-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ 2016 թվականի պետական բյուջեում և ՀՀ կառավարության 2015 թվականի դեկտեմբերի 
24-ի N 1555-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 1 
դեկտեմբերի 2016 թվականի N 1235-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 1 դեկտեմբերի 2016 թվականի N 1243-Ն որոշումը 
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«ՀՀ արտաքին գործերի նախարարությանը գումար հատկացնելու և ՀՀ կառավարության 
2015 թվականի դեկտեմբերի 24-ի N 1555-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ 
կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 8 դեկտեմբերի 2016 թվականի N 1245-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2016 թվականի հուլիսի 29-ի N 821-Ն որոշման մեջ փոփոխություն 
կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 8 դեկտեմբերի 2016 թվականի N 1249-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության մի շարք որոշումներում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու 
մասին» ՀՀ կառավարության 8 դեկտեմբերի 2016 թվականի N 1250-Ն որոշումը 

  
Ուղղում 

  
«ՀՀ կառավարության 2011 թվականի հունիսի 2-ի N 755-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ 
կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 5 մայիսի 2016 թվականի N 462-Ն որոշման 

  
N 90(1270) 16 դեկտեմբերի 2016 
  
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ԴԱՏԱՐԱՆԻ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ 
  

«2015 թվականի դեկտեմբերի 12-ին ստորագրված Փարիզյան համաձայնագրում 
ամրագրված պարտավորությունների` ՀՀ Սահմանադրությանը համապատասխանության 
հարցը որոշելու վերաբերյալ գործով» ՀՀ սահմանադրական դատարանի 13 դեկտեմբերի 
2016 թվականի ՍԴՈ-1327 որոշումը 
  
«Հայաստանի Հանրապետության և Ասիական զարգացման բանկի միջև 2016 թվականի 
հոկտեմբերի 17-ին և 2016 թվականի նոյեմբերի 11-ին ստորագրված՝ «Վարկային 
համաձայնագրերում փոփոխություններ կատարելու մասին (հատուկ գործառնություններ)» 
նամակ-համաձայնագրում ամրագրված պարտավորությունների` ՀՀ Սահմանադրությանը 
համապատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ գործով» ՀՀ սահմանադրական 
դատարանի 13 դեկտեմբերի 2016 թվականի ՍԴՈ-1328 որոշումը 
  
«Հայաստանի Հանրապետության և Ասիական զարգացման բանկի միջև 2016 թվականի 
նոյեմբերի 11-ին ստորագրված` «Ենթակառուցվածքների կայունության աջակցության 
ծրագիր. երկրորդ փուլ (ընթացիկ գործառնություններ)» վարկային համաձայնագրում 
ամրագրված պարտավորությունների` ՀՀ Սահմանադրությանը համապատասխանության 
հարցը որոշելու վերաբերյալ գործով» ՀՀ սահմանադրական դատարանի 13 դեկտեմբերի 
2016 թվականի ՍԴՈ-1329 որոշումը 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ՀՐԱՄԱՆԱԳՐԵՐԸ 
  

«ՀՀ զինված ուժերի պահեստազորի առաջին խմբի բժշկական կազմի սպաների զորակոչ 
անցկացնելու և զորացրում կատարելու մասին» ՀՀ Նախագահի 15 դեկտեմբերի 2016 
թվականի ՆՀ-1173-Ն հրամանագիրը 
  
«Հայաստանի Հանրապետության և Եվրոպական միության միջև ստորագրված 
«Աջակցություն գյուղատնտեսության և գյուղի զարգացմանը. Հայաստանի 
Հանրապետությունում գյուղատնտեսության և գյուղի զարգացման եվրոպական 
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հարևանության ծրագիր» ֆինանսավորման համաձայնագրում փոփոխություն կատարելու 
մասին» թիվ 1 լրացումը հաստատելու մասին» ՀՀ Նախագահի 15 դեկտեմբերի 2016 
թվականի ՆՀ-1175-Ն հրամանագիրը 
  
«Անչափահասներին իրենց մշտական բնակության պետություններ վերադարձնելու 
հարցերով ԱՊՀ մասնակից պետությունների համագործակցության մասին» 2002 թվականի 
հոկտեմբերի 7-ի համաձայնագրին կից կիրարկման արձանագրությունը հաստատելու 
մասին» ՀՀ Նախագահի 15 դեկտեմբերի 2016 թվականի ՆՀ-1176-Ն հրամանագիրը 

  
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ 

  
«Իրավախախտում կատարած անձանց վերականգնողական կենտրոն» պետական ոչ 
առևտրային կազմակերպությունը «Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության 
նախարարության իրավաբանական ինստիտուտ» պետական ոչ առևտրային 
կազմակերպությանը միացման ձևով վերակազմակերպելու, «Հայաստանի 
Հանրապետության արդարադատության նախարարության իրավաբանական ինստիտուտ» 
պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունը վերանվանելու և ՀՀ կառավարության 2003 
թվականի փետրվարի 13-ի N 224-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ 
կառավարության 24 նոյեմբերի 2016 թվականի N 1253-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ 2016 թվականի պետական բյուջեի մասին, ՀՀ 2015 թվականի դեկտեմբերի 24-ի N 1555-Ն 
որոշման և ՀՀ կառավարության 2016 թվականի փետրվարի 18-ի N 154-Ն որոշման մեջ 
փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 1 դեկտեմբերի 2016 թվականի 
N 1254-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության մի շարք որոշումներում փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ 
կառավարության 8 դեկտեմբերի 2016 թվականի N 1255-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2015 թվականի սեպտեմբերի 10-ի N 1063-Ն որոշման մեջ 
փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 8 դեկտեմբերի 2016 թվականի 
N 1256-Ն որոշումը 
  
«Տրանսպորտային փոխադրումներ» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունը 
լուծարելու մասին» ՀՀ կառավարության 8 դեկտեմբերի 2016 թվականի N 1257-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 8 դեկտեմբերի 2016 թվականի N 1258-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2004 թվականի ապրիլի 29-ի N 1008-Ն որոշման մեջ լրացում 
կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 8 դեկտեմբերի 2016 թվականի N 1259-Ն որոշումը 
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«ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարության աշխատակազմի պետական ռեզերվների 
գործակալության «Պետական պահուստի նյութական արժեքների թարմացման, 
փոխարինման, փոխառման և ապաամրագրման գործառնությունների իրականացում» 
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 8 դեկտեմբերի 2016 թվականի N 1262-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարության շուկայի 
վերահսկողության տեսչական մարմնի կողմից իրականացվող ոչ պարենային 
արտադրանքի և օրենսդրական չափագիտական վերահսկողության ռիսկի վրա հիմնված 
ստուգումների մեթոդաբանությունը և ռիսկայնությունը որոշող չափանիշների ընդհանուր 
նկարագիրը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության 8 դեկտեմբերի 2016 թվականի N 
1263-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2015 թվականի դեկտեմբերի 24-ի N 1555-Ն որոշման մեջ 
փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 15 դեկտեմբերի 2016 թվականի 
N 1264-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարությանը գումար 
հատկացնելու և ՀՀ կառավարության 2015 թվականի դեկտեմբերի 24-ի N 1555-Ն որոշման 
մեջ լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 15 դեկտեմբերի 2016 թվականի N 
1265-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ սահմանամերձ համայնքներին տրվող սոցիալական աջակցության փոխհատուցման 
ենթակա ծավալները և փոխհատուցման կարգը հաստատելու և ՀՀ կառավարության 2014 
թվականի դեկտեմբերի 18-ի N 1444-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ 
կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 15 դեկտեմբերի 2016 թվականի N 1266-Ն որոշումը 
  
«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 15 դեկտեմբերի 2016 թվականի N 1267-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2009 թվականի նոյեմբերի 19-ի N 1440-Ն որոշման մեջ լրացումներ 
կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 15 դեկտեմբերի 2016 թվականի N 1268-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ բնապահպանության նախարարության համակարգի մի շարք պետական ոչ առևտրային 
կազմակերպություններ միաձուլման ձևով վերակազմակերպելու և ՀՀ կառավարության մի 
շարք որոշումներ ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» ՀՀ կառավարության 15 դեկտեմբերի 
2016 թվականի N 1277-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ 2016 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում, ՀՀ կառավարության 2015 թվականի 
դեկտեմբերի 24-ի N 1555-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու և ՀՀ 
Սյունիքի մարզպետարանին գումար հատկացնելու մասին» ՀՀ կառավարության 15 
դեկտեմբերի 2016 թվականի N 1278-Ն որոշումը 
  



«ՀՀ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովին գումար հատկացնելու, գնման 
գործընթացը կազմակերպելու և ՀՀ կառավարության 2015 թվականի դեկտեմբերի 24-ի N 
1555-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 15 դեկտեմբերի 
2016 թվականի N 1279-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ 2016 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում, ՀՀ կառավարության 2015 թվականի 
դեկտեմբերի 24-ի N 1555-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու և ՀՀ 
կրթության և գիտության նախարարությանը գումար հատկացնելու և գնման գործընթացը 
կազմակերպելու մասին» ՀՀ կառավարության 15 դեկտեմբերի 2016 թվականի N 1282-Ն 
որոշումը 
  
«ՀՀ 2016 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում, ՀՀ կառավարության 2015 թվականի 
դեկտեմբերի 24-ի N 1555-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու ու ՀՀ 
կրթության և գիտության նախարարությանը գումար հատկացնելու մասին» ՀՀ 
կառավարության 15 դեկտեմբերի 2016 թվականի N 1284-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2015 թվականի դեկտեմբերի 24-ի N 1555-Ն որոշման մեջ 
փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու և գնումների գործընթացը կազմակերպելու 
մասին» ՀՀ կառավարության 15 դեկտեմբերի 2016 թվականի N 1285-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2015 թվականի հուլիսի 2-ի N 730-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ 
կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 15 դեկտեմբերի 2016 թվականի N 1286-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ 2016 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում, ՀՀ կառավարության 2015 թվականի 
դեկտեմբերի 24-ի N 1555-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու և ՀՀ 
կրթության և գիտության նախարարությանը գումար հատկացնելու մասին» ՀՀ 
կառավարության 15 դեկտեմբերի 2016 թվականի N 1287-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ 2016 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում, ՀՀ կառավարության 2015 թվականի 
դեկտեմբերի 24-ի N 1555-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու և ՀՀ 
կրթության և գիտության նախարարությանը գումար հատկացնելու մասին» ՀՀ 
կառավարության 15 դեկտեմբերի 2016 թվականի N 1288-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ սահմանադրական դատարանի, ՀՀ օրենքներով ստեղծված մարմինների, ՀՀ 
դատախազության, ՀՀ մարդու իրավունքների պաշտպանի աշխատակազմերի, ՀՀ 
դատական դեպարտամենտի, ՀՀ քննչական կոմիտեի դեպարտամենտի արտաբյուջետային 
միջոցների գոյացման և տնօրինման նախահաշիվներով հաստատված եկամուտները և 
ծախսերը ՀՀ պետական բյուջե ներառելու մասին» ՀՀ կառավարության 15 դեկտեմբերի 2016 
թվականի N 1289-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության մի շարք որոշումներում փոփոխություններ և լրացում կատարելու 
մասին» ՀՀ կառավարության 15 դեկտեմբերի 2016 թվականի N 1293-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2004 թվականի հունվարի 29-ի N 49-Ն որոշման մեջ լրացում 
կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 15 դեկտեմբերի 2016 թվականի N 1294-Ն որոշումը 
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ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ԴԱՏԱՐԱՆԻ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ 
  

«Կարինե Ամիրբեկյանի դիմումի հիման վրա՝ «Դատական ակտերի հարկադիր կատարման 
մասին» ՀՀ օրենքի 18-րդ հոդվածի՝ ՀՀ Սահմանադրությանը համապատասխանության 
հարցը որոշելու վերաբերյալ գործով» ՀՀ սահմանադրական դատարանի 13 դեկտեմբերի 
2016 թվականի ՍԴՈ-1330 որոշումը 
  
«2016 թվականի նոյեմբերի 30ին ստորագրված՝ Հայաստանի Հանրապետության 
կառավարության և Զարգացման ֆրանսիական գործակալության միջև թիվ CAM 1007 01 D 
վարկային համաձայնագրում ամրագրված պարտավորությունների՝ ՀՀ 
Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ գործով» ՀՀ 
սահմանադրական դատարանի 16 դեկտեմբերի 2016 թվականի ՍԴՈ-1331 որոշումը 

  
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ՀՐԱՄԱՆԱԳԻՐԸ 

  
«Հայաստանի Հանրապետության և Եվրոպական միության միջև ստորագրված 
«Աջակցություն Հայաստանում մարդու իրավունքների պաշտպանությանը» բյուջետային 
աջակցության ֆինանսավորման համաձայնագրի թիվ 1 լրացումը հաստատելու մասին» ՀՀ 
Նախագահի 16 դեկտեմբերի 2016 թվականի ՆՀ-1188-Ն հրամանագիրը 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ 
  

«Պրոբացիայի պետական ծառայության կողմից թարգմանչի ներգրավման կարգը 
սահմանելու մասին» ՀՀ կառավարության 15 դեկտեմբերի 2016 թվականի N 1283-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ 2016 թվականի պետական բյուջեում, ՀՀ կառավարության 2015 թվականի դեկտեմբերի 
24-ի N 1555-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու և «Սալսա 
Դիվելոփմենթ» փակ բաժնետիրական ընկերության կանոնադրական կապիտալն 
ավելացնելու մասին» ՀՀ կառավարության 1 դեկտեմբերի 2016 թվականի N 1292-Ն որոշումը 
  
«Արարատյան բակալավրիատ» ծրագրի ներդրման և ՀՀ կառավարության 2012 թվականի 
ապրիլի 26-ի N 597-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 
15 դեկտեմբերի 2016 թվականի N 1295-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ Սյունիքի մարզի զարգացման և ներդրման հիմնադրամ ստեղծելու և հիմնադրամի 
կանոնադրությունը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության 15 դեկտեմբերի 2016 
թվականի N 1299-Ն որոշումը 
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ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ 
  

«ՀՀ 2016 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում, 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 22 դեկտեմբերի 2016 թվականի N 1307-Ն որոշումը 
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«ՀՀ սպորտի և երիտասարդության հարցերի նախարարությանը գումար հատկացնելու և ՀՀ 
կառավարության 2015 թվականի դեկտեմբերի 24-ի N 1555-Ն որոշման մեջ լրացումներ 
կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 22 դեկտեմբերի 2016 թվականի N 1308-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 22 դեկտեմբերի 2016 թվականի N 1309-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ 2016 թվականի պետական բյուջեում և ՀՀ կառավարության 2015 թվականի դեկտեմբերի 
24-ի N 1555-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու և ՀՀ 
կառավարությանն առընթեր պետական գույքի կառավարման վարչությանը գումար 
հատկացնելու մասին» ՀՀ կառավարության 22 դեկտեմբերի 2016 թվականի N 1310-Ն 
որոշումը 
  
«ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարությանը գումար հատկացնելու և 
ՀՀ կառավարության 2015 թվականի դեկտեմբերի 24-ի N 1555-Ն որոշման մեջ 
փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 22 դեկտեմբերի 
2016 թվականի N 1311-Ն որոշումը 
  
«Հայաստանի Հանրապետության 2016 թվականի պետական բյուջեի մասին» ՀՀ օրենքում, 
ՀՀ կառավարության 2015 թվականի դեկտեմբերի 24-ի N 1555-Ն որոշման մեջ 
փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու և ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության 
սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայությանը գումար հատկացնելու մասին» 
ՀՀ կառավարության 22 դեկտեմբերի 2016 թվականի N 1312-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2015 թվականի հուլիսի 23-ի N 817-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ 
և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 22 դեկտեմբերի 2016 թվականի N 
1314-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2016 թվականի հունիսի 2-ի N 564-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և 
լրացում կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 22 դեկտեմբերի 2016 թվականի N 1315-Ն 
որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2015 թվականի հուլիսի 30-ի N 849-Ն և 2016 թվականի փետրվարի 25-ի 
N 168-Ն որոշումներում փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 22 
դեկտեմբերի 2016 թվականի N 1316-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2016 թվականի հունիսի 23-ի N 644-Ն և հուլիսի 21-ի N 755-Ն 
որոշումներում փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 22 դեկտեմբերի 
2016 թվականի N 1317-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ 2016 թվականի պետական բյուջեում և ՀՀ կառավարության 2015 թվականի դեկտեմբերի 
24-ի N 1555-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 22 
դեկտեմբերի 2016 թվականի N 1318-Ն որոշումը 
  



«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում «Մատենադարան» Մեսրոպ Մաշտոցի 
անվան հին ձեռագրերի գիտահետազոտական ինստիտուտ» պետական ոչ առևտրային 
կազմակերպության մասնաճյուղ ստեղծելու և ՀՀ կառավարության 2008 թվականի մայիսի 
15-ի N 705-Ն որոշման մեջ լրացումներ ու փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ 
կառավարության 22 դեկտեմբերի 2016 թվականի N 1319-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ զինված ուժերի պահեստազորի առաջին խմբի բժշկական կազմի սպաների զորակոչ 
անցկացնելու մասին» ՀՀ կառավարության 22 դեկտեմբերի 2016 թվականի N 1320-Ն 
որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2015 թվականի օգոստոսի 31-ի N 1093-Ն որոշման մեջ 
փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 22 դեկտեմբերի 2016 թվականի 
N 1321-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2013 թվականի հոկտեմբերի 3-ի N 1106-Ն որոշման մեջ փոփոխություն 
և լրացում կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 22 դեկտեմբերի 2016 թվականի N 1334-Ն 
որոշումը 
  
«ՀՀ մշակույթի նախարարությանը գումար հատկացնելու և ՀՀ կառավարության 2015 
թվականի դեկտեմբերի 24-ի N 1555-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ 
կառավարության 22 դեկտեմբերի 2016 թվականի N 1338-Ն որոշումը 

  
N 92(1272) 22 դեկտեմբերի 2016 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ՀՐԱՄԱՆԱԳՐԵՐԸ 
  
«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և Եվրոպական հանձնաժողովի միջև 
ստորագրված «Միջուկային անվտանգության 2009 թվականի գործողությունների ծրագիր. 
մաս 2» ֆինանսավորման համաձայնագրի թիվ 1 լրացումը հաստատելու մասին» ՀՀ 
Նախագահի 17 դեկտեմբերի 2016 թվականի ՆՀ-1192-Ն հրամանագիրը 
  
«Հայաստանի Հանրապետության և Եվրասիական զարգացման բանկի միջև «Հյուսիս-
հարավ ավտոճանապարհային միջանցքի շինարարություն (4-րդ հերթ)» նախագծի 
ֆինանսավորման համար Եվրասիական տնտեսական ընկերակցության 
հակաճգնաժամային հիմնադրամի միջոցներից ներդրումային վարկի տրամադրման 
մասին» համաձայնագրի թիվ 1 լրացուցիչ համաձայնագիրը հաստատելու մասին» ՀՀ 
Նախագահի 20 դեկտեմբերի 2016 թվականի ՆՀ-1193-Ն հրամանագիրը 
  
«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և Ինդոնեզիայի Հանրապետության 
կառավարության միջև դիվանագիտական կամ ծառայողական անձնագիր ունեցող անձանց 
համար մուտքի արտոնագրի պահանջից ազատելու մասին» համաձայնագիրը 
հաստատելու մասին» ՀՀ Նախագահի 20 դեկտեմբերի 2016 թվականի ՆՀ-1194-Ն 
հրամանագիրը 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ 
ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ 
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«ՀՀ Ազգային ժողովի հինգերորդ գումարման տասներորդ նստաշրջանի օրակարգում 
լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ Ազգային ժողովի 5 դեկտեմբերի 2016 թվականի ԱԺՈ-
258-Ն որոշումը 
  
«Անկախ Պետությունների Համագործակցության մասնակից պետությունների՝ 
ահաբեկչության և ծայրահեղականության այլ բռնի դրսևորումների դեմ պայքարող 
իրավասու մարմինների նյութատեխնիկական ապահովման շուրջ համագործակցության 
մասին» համաձայնագիրը վավերացնելու մասին» ՀՀ Ազգային ժողովի 13 դեկտեմբերի 2016 
թվականի ԱԺՈ-259-Ն որոշումը 
  
«Անկախ Պետությունների Համագործակցության մասնակից պետությունների իրավասու 
մարմինների ուսումնական հաստատություններում հակաահաբեկչական 
ստորաբաժանումների մասնագետների պատրաստման գործում համագործակցության 
մասին» համաձայնագիրը վավերացնելու մասին» ՀՀ Ազգային ժողովի 13 դեկտեմբերի 2016 
թվականի ԱԺՈ-260-Ն որոշումը 
  
«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և Բելառուսի Հանրապետության 
կառավարության միջև 2000 թվականի հուլիսի 19-ի՝ «Հայաստանի Հանրապետության 
կառավարության և Բելառուսի Հանրապետության կառավարության միջև եկամուտների և 
գույքի կրկնակի հարկումը բացառելու և հարկումից խուսափելը կանխելու վերաբերյալ» 
համաձայնագրում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» 
արձանագրությունը վավերացնելու մասին» ՀՀ Ազգային ժողովի 13 դեկտեմբերի 2016 
թվականի ԱԺՈ-261-Ն որոշումը 
  
«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և Հնդկաստանի Հանրապետության 
կառավարության միջև եկամուտների կրկնակի հարկումը բացառելու և հարկումից 
խուսափելը կանխելու մասին» կոնվենցիայում փոփոխություն կատարելու մասին» 
արձանագրությունը վավերացնելու մասին» ՀՀ Ազգային ժողովի 13 դեկտեմբերի 2016 
թվականի ԱԺՈ-262-Ն որոշումը 
  
«Հայաստանի Հանրապետության և Գերմանիայի Դաշնային Հանրապետության միջև 
եկամուտների և գույքի կրկնակի հարկումը բացառելու և հարկումից խուսափելը կանխելու 
մասին» համաձայնագիրը վավերացնելու մասին» ՀՀ Ազգային ժողովի 13 դեկտեմբերի 2016 
թվականի ԱԺՈ-263-Ն որոշումը 
  
«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և Շվեդիայի Թագավորության 
կառավարության միջև եկամուտների և գույքի կրկնակի հարկումը բացառելու և հարկումից 
խուսափելը կանխելու մասին» կոնվենցիան վավերացնելու մասին» ՀՀ Ազգային ժողովի 13 
դեկտեմբերի 2016 թվականի ԱԺՈ-264-Ն որոշումը 
  
«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և Գերմանիայի Դաշնային 
Հանրապետության կառավարության միջև դիվանագիտական ներկայացուցչության, 
հյուպատոսական հիմնարկի կամ մշտական ներկայացուցչության անդամների 
ընտանիքների անդամների վարձատրվող աշխատանքի մասին» համաձայնագիրը 
վավերացնելու մասին» ՀՀ Ազգային ժողովի 13 դեկտեմբերի 2016 թվականի ԱԺՈ-265-Ն 
որոշումը 
  



«Հայաստանի Հանրապետության և Վերակառուցման և զարգացման միջազգային բանկի 
միջև ստորագրված «Տեղական տնտեսության և ենթակառուցվածքների զարգացման 
ծրագիր» վարկային համաձայնագիրը վավերացնելու մասին» ՀՀ Ազգային ժողովի 16 
դեկտեմբերի 2016 թվականի ԱԺՈ-266-Ն որոշումը 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ 
  

«ՀՀ 2016 թվականի պետական բյուջեում, ՀՀ կառավարության 2015 թվականի դեկտեմբերի 
24-ի N 1555-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու, «Սալսա 
Դիվելոփմենթ» փակ բաժնետիրական ընկերության կանոնադրական կապիտալն 
ավելացնելու և գումար հատկացնելու մասին» ՀՀ կառավարության 15 դեկտեմբերի 2016 
թվականի N 1297-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարությանը գումար հատկացնելու, 
ՀՀ կառավարության 2015 թվականի դեկտեմբերի 24-ի N 1555-Ն որոշման մեջ լրացում ու 
փոփոխություն կատարելու և գնման գործընթաց կազմակերպելու մասին» ՀՀ 
կառավարության 15 դեկտեմբերի 2016 թվականի N 1301-Ն որոշումը 
  
«Պետական պատվիրատուի ներկայացուցչության (ներկայացուցչի) կողմից ռազմական 
կարիքների համար պետական պատվերի կատարման որակի հսկողության կարգը 
հաստատելու և ՀՀ կառավարության 1992 թվականի օգոստոսի 10-ի N 433 Գ որոշումն ուժը 
կորցրած ճանաչելու մասին» ՀՀ կառավարության 1 դեկտեմբերի 2016 թվականի N 1302-Ն 
որոշումը 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ՈՐՈՇՈՒՄԸ 
  
«ՀՀ վարչապետի 1998 թվականի նոյեմբերի 6-ի N 620 որոշման մեջ փոփոխություն 
կատարելու մասին» ՀՀ վարչապետի 20 դեկտեմբերի 2016 թվականի N 1235-Ն որոշումը 

  
N 92(1272).1 28 դեկտեմբերի 2016 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԸ 
  
«Հայաստանի Հանրապետության 2017 թվականի պետական բյուջեի մասին» 20 դեկտեմբերի 
2016 թվականի ՀՕ-209-Ն ՀՀ օրենքը 

  
N 93(1273) 22 դեկտեմբերի 2016 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՆԵՐԸ 
  
«Արժեթղթերի շուկայի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու 
մասին» 21 դեկտեմբերի 2016 թվականի ՀՕ-210-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքում լրացում կատարելու մասին» 21 դեկտեմբերի 
2016 թվականի ՀՕ-211-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«ՀՀ քրեական օրենսգրքում լրացումներ կատարելու մասին» 21 դեկտեմբերի 2016 թվականի 
ՀՕ-212-Ն ՀՀ օրենքը 
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«Բանկային գաղտնիքի մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին» 21 դեկտեմբերի 
2016 թվականի ՀՕ-213-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքում լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու 
մասին» 21 դեկտեմբերի 2016 թվականի ՀՕ-214-Ն ՀՀ օրենքը 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ԴԱՏԱՐԱՆԻ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ 
  

«2016 թվականի դեկտեմբերի 9-ին ստորագրված` Հայաստանի Հանրապետության և 
Վերակառուցման և զարգացման միջազգային բանկի միջև «Զարգացման 
քաղաքականության չորրորդ վարկ» վարկային համաձայնագրում ամրագրված 
պարտավորությունների` ՀՀ Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը 
որոշելու վերաբերյալ գործով» ՀՀ սահմանադրական դատարանի 20 դեկտեմբերի 2016 
թվականի ՍԴՈ-1332 որոշումը 
  
«ՀՀ Սյունիքի մարզի ընդհանուր իրավասության առաջին ատյանի դատարանի դիմումի 
հիման վրա` ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի 59-րդ հոդվածի 4-րդ մասի և 77-րդ 
հոդվածի` ՀՀ Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ 
գործով» ՀՀ սահմանադրական դատարանի 20 դեկտեմբերի 2016 թվականի ՍԴՈ-1333 
որոշումը 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄԸ 
  

«ՀՀ 2016 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում, ՀՀ կառավարության 2015 թվականի 
դեկտեմբերի 24-ի N 1555-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու և 
«Հայաստանի կույրերի միավորում» հաշմանդամների հասարակական կազմակերպության 
ընկերություններին ֆինանսական օժանդակություն ցուցաբերելու մասին» ՀՀ 
կառավարության 22 դեկտեմբերի 2016 թվականի N 1306-Ն որոշումը 

N 93(1273).1 22 դեկտեմբերի 2016 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄԸ 
  
«ՀՀ Արագածոտնի, Արմավիրի, Կոտայքի մարզպետարաններին գումար հատկացնելու և ՀՀ 
կառավարության 2015 թվականի դեկտեմբերի 24-ի N 1555-Ն որոշման մեջ լրացումներ 
կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 22 դեկտեմբերի 2016 թվականի N 1337-Ն որոշումը 

  
N 94(1274) 28 դեկտեմբերի 2016 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄԸ 
  
«Պարենային և ոչ պարենային արտադրանքի գրանցում իրականացնող իրավասու 
մարմիններ սահմանելու մասին» ՀՀ կառավարության 22 դեկտեմբերի 2016 թվականի N 
1339-Ն որոշումը 

  
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ՈՐՈՇՈՒՄԸ 
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«ՀՀ վարչապետի 1998 թվականի նոյեմբերի 6-ի N 620 որոշման մեջ փոփոխություններ 
կատարելու մասին» ՀՀ վարչապետի 23 դեկտեմբերի 2016 թվականի N 1243-Ն որոշումը 
  

N 94(1274).1 29 դեկտեմբերի 2016 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ՀՐԱՄԱՆԱԳՐԵՐԸ 
  

«Հայաստանի Հանրապետության և Եվրոպական միության միջև ստորագրված 
«Միջուկային կամ ռադիացիոն վթարների ժամանակ Հայաստանի ատոմային էներգիայի 
օգտագործման բնագավառը կարգավորող մարմնի պատրաստվածության և արձագանքման 
կարողությունների ընդլայնման համար» ֆինանսավորման համաձայնագիրը հաստատելու 
մասին» ՀՀ Նախագահի 26 դեկտեմբերի 2016 թվականի ՆՀ-1197-Ն հրամանագիրը 
  
«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և Բրազիլիայի Դաշնային 
Հանրապետության կառավարության միջև կրթության ոլորտում համագործակցության 
մասին» համաձայնագիրը հաստատելու մասին» ՀՀ Նախագահի 26 դեկտեմբերի 2016 
թվականի ՆՀ-1198-Ն հրամանագիրը 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ԿԱՐԳԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 
  

«ՀՀ Նախագահի 2009 թվականի մարտի 11-ի ՆԿ-36-Ն կարգադրության մեջ փոփոխություն 
կատարելու մասին» ՀՀ Նախագահի 26 դեկտեմբերի 2016 թվականի ՆԿ-271-Ն 
կարգադրությունը 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ 
  
«ՀՀ կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի 
աշխատակազմի սպասարկման գրասենյակների գործառույթներ իրականացնող ՀՀ 
կառավարության լիազորված օպերատորների կողմից պետական գրանցման 
ավտոմատացված համակարգ մուտք գործելու նպատակով մուտքի անվան տրամադրման 
վճարի չափը սահմանելու մասին» ՀՀ կառավարության 15 դեկտեմբերի 2016 թվականի N 
1346-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2013 թվականի դեկտեմբերի 12-ի N 1403-Ն որոշման մեջ 
փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 22 դեկտեմբերի 
2016 թվականի N 1347-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2004 թվականի փետրվարի 5-ի N 56-Ն որոշումն ուժը կորցրած 
ճանաչելու մասին» ՀՀ կառավարության 22 դեկտեմբերի 2016 թվականի N 1348-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2015 թվականի նոյեմբերի 12-ի N 1301-Ն որոշման մեջ 
փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 15 դեկտեմբերի 
2016 թվականի N 1354-Ն որոշումը 
  
«Ռազմական ապրանքների և գույքի գների պետական կարգավորման մեթոդները, դրանց 
կիրառման առանձնահատուկ մեխանիզմները և ռազմական կարիքների համար պետական 
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պատվերի տեղադրման գնի որոշման կարգը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության 22 
դեկտեմբերի 2016 թվականի N 1355-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2007 թվականի հուլիսի 12-ի N 825-Ն և 2008 թվականի նոյեմբերի 13-ի 
N 1293-Ն որոշումներում փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 29 
դեկտեմբերի 2016 թվականի N 1356-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 29 դեկտեմբերի 2016 թվականի N 1358-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ ֆինանսների նախարարության «Ուսուցման կենտրոն» պետական ոչ առևտրային 
կազմակերպությունը լուծարելու և ՀՀ կառավարության 2008 թվականի մայիսի 15-ի N 503-Ն 
որոշման մեջ լրացում կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 29 դեկտեմբերի 2016 
թվականի N 1359-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2005 թվականի հունիսի 23-ի N 897-Ն որոշման մեջ լրացում և 
փոփոխություն կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 29 դեկտեմբերի 2016 թվականի N 
1360-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2014 թվականի փետրվարի 27-ի N 303-Ն որոշման մեջ փոփոխություն 
կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 29 դեկտեմբերի 2016 թվականի N 1368-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2005 թվականի օգոստոսի 11-ի N 1384-Ն որոշման մեջ լրացում 
կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 29 դեկտեմբերի 2016 թվականի N 1369-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2011 թվականի հոկտեմբերի 13-ի N 1521-Ն որոշման մեջ 
փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 29 դեկտեմբերի 
2016 թվականի N 1373-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության մի շարք որոշումներում փոփոխություններ և լրացում կատարելու 
մասին» ՀՀ կառավարության 29 դեկտեմբերի 2016 թվականի N 1374-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2007 թվականի նոյեմբերի 1-ի N 1285-Ն որոշման մեջ լրացումներ և 
փոփոխություն կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 29 դեկտեմբերի 2016 թվականի N 
1375-Ն որոշումը 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ 
  

«ՀՀ վարչապետի 1998 թվականի նոյեմբերի 6-ի N 620 որոշման մեջ փոփոխություններ 
կատարելու մասին» ՀՀ վարչապետի 28 դեկտեմբերի 2016 թվականի N 1251-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ վարչապետի 1998 թվականի նոյեմբերի 6-ի N 620 որոշման մեջ փոփոխություններ 
կատարելու մասին» ՀՀ վարչապետի 28 դեկտեմբերի 2016 թվականի N 1252-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ վարչապետի 1998 թվականի նոյեմբերի 6-ի N 620 որոշման մեջ փոփոխություններ 
կատարելու մասին» ՀՀ վարչապետի 28 դեկտեմբերի 2016 թվականի N 1253-Ն որոշումը 



  
Ուղղում 

  
«ՀՀ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովին գումար հատկացնելու, գնման 
գործընթացը կազմակերպելու և ՀՀ կառավարության 2015 թվականի դեկտեմբերի 24-ի N 
1555-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 15 դեկտեմբերի 
2016 թվականի N 1279-Ն որոշման 

  
  

N 95(1275) 29 դեկտեմբերի 2016 
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՆԵՐԸ 

  
«Ոստիկանությունում ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 
լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին» 28 դեկտեմբերի 2016 թվականի ՀՕ-
215-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«ՀՀ քրեական օրենսգրքում լրացում կատարելու մասին» 28 դեկտեմբերի 2016 թվականի ՀՕ-
216-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքում լրացումներ կատարելու մասին» 28 
դեկտեմբերի 2016 թվականի ՀՕ-217-Ն ՀՀ օրենքը 

  
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ՀՐԱՄԱՆԱԳՐԵՐԸ 

  
«ՀՀ Ազգային ժողովի հերթական ընտրություն նշանակելու մասին» ՀՀ Նախագահի 29 
դեկտեմբերսի 2016 թվականի ՆՀ-1260-Ն հրամանագիրը 
  
«Հայաստանի Հանրապետության և Եվրոպական միության միջև ստորագրված 
«Հայաստանում պետական ֆինանսների քաղաքականության բարեփոխումների ծրագիր» 
ֆինանսավորման համաձայնագիրը հաստատելու մասին» ՀՀ Նախագահի 29 դեկտեմբերսի 
2016 թվականի ՆՀ-1262-Ն հրամանագիրը 
  
«Հայաստանի Հանրապետության և Եվրոպական միության միջև ստորագրված 
«Որակավորումների բարելավում ավելի լավ աշխատատեղերի համար» ֆինանսավորման 
համաձայնագիրը հաստատելու մասին» ՀՀ Նախագահի 29 դեկտեմբերսի 2016 թվականի 
ՆՀ-1263-Ն հրամանագիրը 

  
N 95(1275).1 29 դեկտեմբերի 2016 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՆԵՐԸ 
  

«Պետական տուրքի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» 30 
դեկտեմբերի 2016 թվականի ՀՕ-218-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Հանրային ծառայության մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ կատարելու մասին» 30 
դեկտեմբերի 2016 թվականի ՀՕ-219-Ն ՀՀ օրենքը 
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«Պետական գույքի մասնավորեցման 2006-2007 թվականների ծրագրի մասին» ՀՀ օրենքում 
փոփոխություն և լրացում կատարելու մասին» 30 դեկտեմբերի 2016 թվականի ՀՕ-220-Ն ՀՀ 
օրենքը 
  
«Պետական կենսաթոշակների մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ 
կատարելու մասին» 30 դեկտեմբերի 2016 թվականի ՀՕ-221-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Զինվորական ծառայություն անցնելու մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ և 
փոփոխություններ կատարելու մասին» 30 դեկտեմբերի 2016 թվականի ՀՕ-222-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Պետական նպաստների մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու 
մասին» 30 դեկտեմբերի 2016 թվականի ՀՕ-223-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Կուսակցությունների մասին» 30 դեկտեմբերի 2016 թվականի ՀՕ-224-Ն ՀՀ 
սահմանադրական օրենքը 
  
«Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգրքում փոփոխություններ և 
լրացում կատարելու մասին» 30 դեկտեմբերի 2016 թվականի ՀՕ-225-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Դատական ակտերի հարկադիր կատարման մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ կատարելու 
մասին» 30 դեկտեմբերի 2016 թվականի ՀՕ-226-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Հրապարակային սակարկությունների մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ կատարելու 
մասին» 30 դեկտեմբերի 2016 թվականի ՀՕ-227-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Զբաղվածության մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ կատարելու մասին» 30 դեկտեմբերի 
2016 թվականի ՀՕ-228-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«ՀՀ քրեակատարողական օրենսգրքում լրացումներ և փոփոխություն կատարելու մասին» 
30 դեկտեմբերի 2016 թվականի ՀՕ-229-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«ՀՀ քրեական օրենսգրքում լրացում կատարելու մասին» 30 դեկտեմբերի 2016 թվականի ՀՕ-
230-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքում լրացումներ կատարելու մասին» 30 
դեկտեմբերի 2016 թվականի ՀՕ-231-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Փրկարարական ծառայության կանոնագիրքը հաստատելու մասին» 30 դեկտեմբերի 2016 
թվականի ՀՕ-232-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգրքում լրացում կատարելու 
մասին» 30 դեկտեմբերի 2016 թվականի ՀՕ-233-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Տեղական տուրքերի և վճարների մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» 
30 դեկտեմբերի 2016 թվականի ՀՕ-234-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Աղբահանության և սանիտարական մաքրման մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու 
մասին» 30 դեկտեմբերի 2016 թվականի ՀՕ-235-Ն ՀՀ օրենքը 



  
«Ավտոտրանսպորտային միջոցների կայանատեղերի տեղական տուրքի մասին» ՀՀ 
օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» 30 դեկտեմբերի 2016 թվականի ՀՕ-236-Ն ՀՀ 
օրենքը 
  
«Տեղական ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» 
30 դեկտեմբերի 2016 թվականի ՀՕ-237-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Տեղական հանրաքվեի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին» 30 
դեկտեմբերի 2016 թվականի ՀՕ-238-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Հայաստանի Հանրապետության բյուջետային համակարգի մասին» ՀՀ օրենքում 
փոփոխություններ կատարելու մասին» 30 դեկտեմբերի 2016 թվականի ՀՕ-239-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Հանրային ծառայության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին» 30 
դեկտեմբերի 2016 թվականի ՀՕ-240-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքում լրացումներ և փոփոխություն կատարելու մասին» 30 
դեկտեմբերի 2016 թվականի ՀՕ-241-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Փաստաբանության մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին» 30 դեկտեմբերի 2016 
թվականի ՀՕ-242-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Պետական տուրքի մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին» 30 դեկտեմբերի 2016 
թվականի ՀՕ-243-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Անձնական տվյալների պաշտպանության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու 
մասին» 30 դեկտեմբերի 2016 թվականի ՀՕ-244-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«ՀՀ պաշտպանության ժամանակ զինծառայողների կյանքին կամ առողջությանը 
պատճառված վնասների հատուցման մասին» 30 դեկտեմբերի 2016 թվականի ՀՕ-245-Ն ՀՀ 
օրենքը 
  
«Զինծառայողների և նրանց ընտանիքների անդամների սոցիալական ապահովության 
մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ և փոփոխություն կատարելու մասին» 30 դեկտեմբերի 2016 
թվականի ՀՕ-246-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Պետական կենսաթոշակների մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ կատարելու մասին» 30 
դեկտեմբերի 2016 թվականի ՀՕ-247-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Հայաստանի Հանրապետության բյուջետային համակարգի մասին» ՀՀ օրենքում լրացում 
կատարելու մասին» 30 դեկտեմբերի 2016 թվականի ՀՕ-248-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Դատական ակտերի հարկադիր կատարման մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու 
մասին» 30 դեկտեմբերի 2016 թվականի ՀՕ-249-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Եկամտային հարկի մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին» 30 դեկտեմբերի 
2016 թվականի ՀՕ-250-Ն ՀՀ օրենքը 



  
«Հարկերի մասին» ՀՀ օրենքում լրացում և փոփոխություն կատարելու մասին» 30 
դեկտեմբերի 2016 թվականի ՀՕ-251-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Հիմնադրամների մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին» 30 դեկտեմբերի 2016 
թվականի ՀՕ-252-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Շահութահարկի մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին» 30 դեկտեմբերի 2016 
թվականի ՀՕ-253-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Պետական տուրքի մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին» 30 դեկտեմբերի 2016 
թվականի ՀՕ-254-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Անձնական տվյալների պաշտպանության մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու 
մասին» 30 դեկտեմբերի 2016 թվականի ՀՕ-255-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Սնանկության մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին» 30 դեկտեմբերի 2016 
թվականի ՀՕ-256-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Հարկային մարմնի կողմից վերահսկվող եկամուտների գծով արտոնություններ 
սահմանելու մասին» 30 դեկտեմբերի 2016 թվականի ՀՕ-257-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Կուտակային կենսաթոշակների մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ և լրացում 
կատարելու մասին» 30 դեկտեմբերի 2016 թվականի ՀՕ-258-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Եկամտային հարկի և սոցիալական վճարի անձնավորված հաշվառման մասին» ՀՀ 
օրենքում փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասին» 30 դեկտեմբերի 2016 թվականի 
ՀՕ-259-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Հարկային հաշվետվություններ չներկայացրած կազմակերպությունները լուծարելու և 
անհատ ձեռնարկատերերին պետական հաշվառումից հանելու մասին» 30 դեկտեմբերի 
2016 թվականի ՀՕ-260-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Ինքնազբաղված անձանց հարկային արտոնությունների մասին» 30 դեկտեմբերի 2016 
թվականի ՀՕ-261-Ն 
  
ՀՀ օրենքը «Արտոնագրային վճարների մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու 
մասին» 30 դեկտեմբերի 2016 թվականի ՀՕ-262-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Հսկիչ-դրամարկղային մեքենաների կիրառման մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն 
կատարելու մասին» 30 դեկտեմբերի 2016 թվականի ՀՕ-263-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Ակցիզային հարկի մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու 
մասին» 30 դեկտեմբերի 2016 թվականի ՀՕ-264-Ն ՀՀ օրենքը 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄԸ 
  



«Հայաստանի իրավազորություն» հիմնադրամ ստեղծելու և դրա կանոնադրությունն ու 
առաջին անհատական կազմը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության 8 դեկտեմբերի 
2016 թվականի N 1377-Ն որոշումը 
 


