
N 70(1250).1 03 հոկտեմբերի 2016 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎՃՌԱԲԵԿ ԴԱՏԱՐԱՆԻ ԴԱՏԱԿԱՆ ԱԿՏԵՐԸ 
  

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քաղաքացիական գործ թիվ ԳԴ4/0240/02/13 մասին 
  
ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քաղաքացիական գործ թիվ ԵԱՔԴ/2488/02/13 մասին 
  
ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քաղաքացիական գործ թիվ ԵԱՔԴ/3086/02/13 մասին 
  
ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քաղաքացիական գործ թիվ ԵԷԴ/1089/02/13 մասին 
  
ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քաղաքացիական գործ թիվ ԵԿԴ/3082/02/13 մասին 
  
ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քաղաքացիական գործ թիվ ԵԱՆԴ/0866/02/14 մասին 
  
ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քաղաքացիական գործ թիվ ԵԱՆԴ/4073/02/14 մասին 
  
ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քաղաքացիական գործ թիվ ԵԷԴ/0318/02/14 մասին 
  
ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քաղաքացիական գործ թիվ ԵԷԴ/3838/02/14 մասին 
  
ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քաղաքացիական գործ թիվ ԵԿԴ/4542/02/14 մասին 
  
ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քաղաքացիական գործ թիվ ԵԿԴ/4715/02/14 մասին 
  
ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քաղաքացիական գործ թիվ ԵՄԴ/0529/02/14 մասին 
  
ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քաղաքացիական գործ թիվ ԵՄԴ/1469/02/14 մասին 
  
ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քաղաքացիական գործ թիվ ԵՄԴ/2775/02/14 մասին 
  
ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քաղաքացիական գործ թիվ ԼԴ/0039/04/14 մասին 
  
ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քաղաքացիական գործ թիվ ԼԴ/0402/02/14 մասին 
  
ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քաղաքացիական գործ թիվ ԿԴ1/0935/02/14 մասին 
  
ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քաղաքացիական գործ թիվ ՏԴ/0187/02/14 մասին 
  
ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քաղաքացիական գործ թիվ ԵԱՔԴ/0483/02/15 մասին 
  
ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քաղաքացիական գործ թիվ ԵԿԴ/0735/02/15 մասին 
  
ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քաղաքացիական գործ թիվ ԵԿԴ/1636/17/15 մասին 
  
ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Վարչական գործ թիվ ՎԴ/5367/05/13 մասին 
  
ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Վարչական գործ թիվ ՎԴ/7837/05/13 մասին 
  
ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Վարչական գործ թիվ ՎԴ/10500/05/13 մասին 
  
ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Վարչական գործ թիվ ՎԴ/11173/05/13 մասին 
  
ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Վարչական գործ թիվ ՎԴ/12466/05/13 մասին 
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ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Վարչական գործ թիվ ՎԴ1/0223/05/13 մասին 
  
ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Վարչական գործ թիվ ՎԴ6/0506/05/13 մասին 

  
  
N 72(1252) 05 հոկտեմբերի 2016 

  
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ԴԱՏԱՐԱՆԻ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ 

  
«2016 թվականի մայիսի 19-ին Երևանում ստորագրված` 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 արձանագրության մեջ ամրագրված 
պարտավորությունների` ՀՀ Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ 
գործով» ՀՀ սահմանադրական դատարանի 27 սեպտեմբերի 2016 թվականի ՍԴՈ-1305 որոշումը 
  
«1958 թվականի մարտի 20-ին Ժնևում ստորագրված` Անվավոր փոխադրամիջոցների և անվավոր 
փոխադրամիջոցների վրա տեղադրվող և (կամ) օգտագործվող սարքավորումների ու մասերի համար 
միօրինակ տեխնիկական կարգադրագրերի ընդունման մասին և այդ կարգադրագրերի հիման վրա տրվող 
հաստատումների փոխադարձաբար ճանաչման պայմանների մասին համաձայնագրում ամրագրված 
պարտավորությունների` ՀՀ Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ 
գործով» ՀՀ սահմանադրական դատարանի 27 սեպտեմբերի 2016 թվականի ՍԴՈ-1306 որոշումը 
  
«2016 թվականի հունիսի 29-ին Երևանում ստորագրված` Հայաստանի Հանրապետության և Գերմանիայի 
Դաշնային Հանրապետության միջև եկամուտների և գույքի կրկնակի հարկումը բացառելու և հարկումից 
խուսափելը կանխելու մասին համաձայնագրում ամրագրված պարտավորությունների` ՀՀ 
Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ գործով» ՀՀ 
սահմանադրական դատարանի 27 սեպտեմբերի 2016 թվականի ՍԴՈ-1307 որոշումը 
  
«2016 թվականի հունվարի 27-ին Նյու Դելիում ստորագրված՝ «Հայաստանի Հանրապետության 
կառավարության և Հնդկաստանի Հանրապետության կառավարության միջև եկամուտների կրկնակի 
հարկումը բացառելու և հարկումից խուսափելը կանխելու մասին» կոնվենցիայում փոփոխություն 
կատարելու մասին արձանագրության մեջ ամրագրված պարտավորությունների՝ ՀՀ Սահմանադրությանը 
համապատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ գործով» ՀՀ սահմանադրական դատարանի 27 
սեպտեմբերի 2016 թվականի ՍԴՈ-1308 որոշումը 
  
«1948 թվականի մարտի 6-ին Ժնևում ստորագրված` Միջազգային ծովային կազմակերպության մասին 
կոնվենցիայում ամրագրված պարտավորությունների` ՀՀ Սահմանադրությանը համապատասխանության 
հարցը որոշելու վերաբերյալ գործով» ՀՀ սահմանադրական դատարանի 27 սեպտեմբերի 2016 թվականի 
ՍԴՈ-1309 որոշումը 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ 
  
«ՀՀ էկոնոմիկայի 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 8 սեպտեմբերի 2016 թվականի N 976-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2015 թվականի դեկտեմբերի 24-ի N 1555-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու և ՀՀ 
կառավարությանն առընթեր պետական գույքի կառավարման վարչությանը գումար հատկացնելու, գնման 
գործընթացը կազմակերպելու ու գույք ամրացնելու մասին» ՀՀ կառավարության 22 սեպտեմբերի 2016 
թվականի N 977-Ն որոշումը 
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«ՀՀ կառավարության 2001 թվականի դեկտեմբերի 24-ի N 1263 որոշման մեջ փոփոխություններ և 
լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 22 սեպտեմբերի 2016 թվականի N 978-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2011 թվականի փետրվարի 10-ի N 168-Ն որոշման մեջ լրացում և փոփոխություն 
կատարելու, ավիափոխադրման ծառայությունների գնման գործընթացի կազմակերպման 
առանձնահատկություններն ու ավիաընկերությունների գնառաջարկների միջև ընտրության չափորոշիչներ 
կիրառելու կարգը հաստատելու և որոնողական էլեկտրոնային հարթակի օպերատոր ճանաչելու մասին» ՀՀ 
կառավարության 22 սեպտեմբերի 2016 թվականի N 982-Ն որոշումը 

  
Ուղղում 

  
«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 որոշման 

  
  
N 73(1253) 05 հոկտեմբերի 2016 

  
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ՀՐԱՄԱՆԱԳՐԵՐԸ 

  
«Վ. Սարգսյանին ՀՀ պաշտպանության նախարար նշանակելու մասին» ՀՀ Նախագահի 3 հոկտեմբերի 2016 
թվականի ՆՀ-1067-Ա հրամանագիրը 
  
«Է. Նալբանդյանին ՀՀ արտաքին գործերի նախարար նշանակելու մասին» ՀՀ Նախագահի 3 հոկտեմբերի 
2016 թվականի ՆՀ-1068-Ա հրամանագիրը 

  
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ 

  
«ՀՀ կառավարության 1998 թվականի դեկտեմբերի 25-ի N 821 որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու 
մասին» ՀՀ կառավարության 29 սեպտեմբերի 2016 թվականի N 987-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2005 թվականի օգոստոսի 11-ի N 1223-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու 
մասին» ՀՀ կառավարության 29 սեպտեմբերի 2016 թվականի N 988-Ն որոշումը 
  
«Կենդանական ծագման սննդամթերք արտադրող սննդի շղթայի օպերատորի գործունեության 
եզրակացություն տալու կարգը, ինչպես նաև կենդանական ծագման սննդամթերքի արտադրության 
ոլորտները և տեսակները հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության 29 սեպտեմբերի 2016 թվականի N 989-
Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2015 թվականի դեկտեմբերի 3-ի N 1456-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացում 
կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 29 սեպտեմբերի 2016 թվականի N 990-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2009 թվականի մարտի 12-ի N 268-Ն և 2015 թվականի օգոստոսի 6-ի N 963-Ն 
որոշումներում փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 29 սեպտեմբերի 2016 թվականի 
N 991-Ն որոշումը 

  
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ 

  
«ՀՀ վարչապետի 1998 թվականի նոյեմբերի 6-ի N 620 որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» 
ՀՀ վարչապետի 30 սեպտեմբերի 2016 թվականի N 895-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ վարչապետի 1998 թվականի նոյեմբերի 6-ի N 620 որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» ՀՀ 
վարչապետի 30 սեպտեմբերի 2016 թվականի N 896-Ն որոշումը 
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ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ՀՐԱՄԱՆԱԳԻՐԸ 
  

«ՀՀ քաղաքաշինության նախարարությունը վերակազմակերպելու, ՀՀ տնտեսական զարգացման և 
ներդրումների նախարարության համակարգում զբոսաշրջության պետական կոմիտե ստեղծելու և ՀՀ 
Նախագահի 2002 թվականի մարտի 16-ի ՆՀ-1063 հրամանագրում լրացում կատարելու մասին» ՀՀ 
Նախագահի 8 հոկտեմբերի 2016 թվականի ՆՀ-1091-Ն հրամանագիրը 

  
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ 
  

«Տիգրան Մուկուչյանին Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահ ընտրելու մասին» ՀՀ 
Ազգային ժողովի 6 հոկտեմբերի 2016 թվականի ԱԺՈ-015-Ա որոշումը 
  
«Լաուրա Գալստյանին Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի անդամ ընտրելու մասին» ՀՀ Ազգային 
ժողովի 6 հոկտեմբերի 2016 թվականի ԱԺՈ-016-Ա որոշումը 
  
«Նունե Հովհաննիսյանին Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի անդամ ընտրելու մասին» ՀՀ Ազգային 
ժողովի 6 հոկտեմբերի 2016 թվականի ԱԺՈ-017-Ա որոշումը 
  
«Սիլվա Մարկոսյանին Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի անդամ ընտրելու մասին» ՀՀ Ազգային 
ժողովի 6 հոկտեմբերի 2016 թվականի ԱԺՈ-018-Ա որոշումը 
  
«Գեորգի Մարտիրոսյանին Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի անդամ ընտրելու մասին» ՀՀ 
Ազգային ժողովի 6 հոկտեմբերի 2016 թվականի ԱԺՈ-019-Ա որոշումը 
  
«Սեյրան Շահսուվարյանին Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի անդամ ընտրելու մասին» ՀՀ 
Ազգային ժողովի 6 հոկտեմբերի 2016 թվականի ԱԺՈ-020-Ա որոշումը 
  
«Արմեն Սմբատյանին Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի անդամ ընտրելու մասին» ՀՀ Ազգային 
ժողովի 6 հոկտեմբերի 2016 թվականի ԱԺՈ-021-Ա որոշումը 
  
«ՀՀ Ազգային ժողովի հինգերորդ գումարման տասներորդ նստաշրջանի օրակարգում լրացումներ 
կատարելու մասին» ՀՀ Ազգային ժողովի 3 հոկտեմբերի 2016 թվականի ԱԺՈ-237-Ն որոշումը 
  
«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և Չինաստանի Ժողովրդական Հանրապետության 
Մակաոյի հատուկ վարչական տարածքի վարչակարգի միջև մուտքի արտոնագրի պահանջը 
փոխադարձաբար վերացնելու մասին համաձայնագիրը վավերացնելու մասին» ՀՀ Ազգային ժողովի 3 
հոկտեմբերի 2016 թվականի ԱԺՈ-238-Ն որոշումը 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄԸ 
  
«ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարությանն ու ՀՀ մարզպետարաններին գումար 
հատկացնելու և ՀՀ կառավարության 2015 թվականի դեկտեմբերի 24-ի N 1555-Ն որոշման մեջ լրացումներ 
կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 22 սեպտեմբերի 2016 թվականի N 1017-Ն որոշումը 
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ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ԴԱՏԱՐԱՆԻ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ 
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«Համլետ Ամիրյանի դիմումի հիման վրա` ՀՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի 223-րդ 
հոդվածի 1-ին մասի` ՀՀ Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ 
գործով» ՀՀ սահմանադրական դատարանի 4 հոկտեմբերի 2016 թվականի ՍԴՈ-1310 որոշումը 
  
«2014 թվականի դեկտեմբերի 23-ին Մոսկվայում ստորագրված` տեղեկատվական ոլորտում հանցավոր 
գործունեությանը հակազդման հարցերով հավաքական անվտանգության մասին պայմանագրի 
կազմակերպության անդամ պետությունների փոխգործակցության մասին արձանագրության մեջ 
ամրագրված պարտավորությունների` ՀՀ Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը որոշելու 
վերաբերյալ գործով» ՀՀ սահմանադրական դատարանի 4 հոկտեմբերի 2016 թվականի ՍԴՈ-1311 որոշումը 
  
«2015 թվականի դեկտեմբերի 2-ին Մոսկվայում ստորագրված` «Եվրասիական տնտեսական միության 
շրջանակներում բժշկական արտադրատեսակների (բժշկական նշանակության արտադրատեսակների և 
բժշկական տեխնիկայի) շրջանառության միասնական սկզբունքների և կանոնների մասին» 2014 թվականի 
դեկտեմբերի 23-ի համաձայնագրին միանալու մասին» արձանագրության մեջ ամրագրված 
պարտավորությունների` ՀՀ Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ 
գործով» ՀՀ սահմանադրական դատարանի 4 հոկտեմբերի 2016 թվականի ՍԴՈ-1312 որոշումը 
  
«2015 թվականի դեկտեմբերի 2-ին Մոսկվայում ստորագրված` «Հայաստանի Հանրապետության` 
«Եվրասիական տնտեսական միության շրջանակներում դեղամիջոցների շրջանառության միասնական 
սկզբունքների և կանոնների մասին» 2014 թվականի դեկտեմբերի 23-ի համաձայնագրին միանալու մասին» 
արձանագրության մեջ ամրագրված պարտավորությունների` ՀՀ Սահմանադրությանը 
համապատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ գործով» ՀՀ սահմանադրական դատարանի 4 
հոկտեմբերի 2016 թվականի ՍԴՈ-1313 որոշումը 

  
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ՀՐԱՄԱՆԱԳՐԵՐԸ 

  
«Հավաքական անվտանգության մասին պայմանագրի կազմակերպության անդամ պետությունների 
երկաթուղիների տեխնիկական պատսպարման միասնական համակարգի ստեղծման մասին» 2003 
թվականի ապրիլի 28-ի համաձայնագրի գործողության ժամկետի երկարաձգման և դրանում 
փոփոխություններ կատարելու մասին» արձանագրությունը հաստատելու մասին» ՀՀ Նախագահի 3 
հոկտեմբերի 2016 թվականի ՆՀ-1077-Ն հրամանագիրը 
  
«Հայաստանի Հանրապետության և Համաշխարհային բանկի՝ ի դեմս Վերակառուցման և զարգացման 
միջազգային բանկի և Միջազգային զարգացման ընկերակցության միջև ստորագրված «Հայաստանում 
Մաստարայի ջրամբարի նախապատրաստման ծրագիր» թիվ TFOA 2706 դրամաշնորհի համաձայնագիրը 
հաստատելու մասին» ՀՀ Նախագահի 3 հոկտեմբերի 2016 թվականի ՆՀ-1078-Ն հրամանագիրը 
  
«ՀՀ Նախագահի 2016 թվականի սեպտեմբերի 20-ի ՆՀ-1039-Ա հրամանագրում փոփոխություն կատարելու 
մասին» ՀՀ Նախագահի 6 հոկտեմբերի 2016 թվականի ՆՀ-1083-Ա հրամանագիրը 
  
«ՀՀ Նախագահի 2016 թվականի սեպտեմբերի 20-ի ՆՀ-1041-Ա հրամանագրում փոփոխություն կատարելու 
մասին» ՀՀ Նախագահի 6 հոկտեմբերի 2016 թվականի ՆՀ-1084-Ա հրամանագիրը 
  
«ՀՀ Նախագահի 2016 թվականի սեպտեմբերի 27-ի ՆՀ-1055-Ա հրամանագրում փոփոխություն կատարելու 
մասին» ՀՀ Նախագահի 6 հոկտեմբերի 2016 թվականի ՆՀ-1085-Ա հրամանագիրը 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ 
  

«Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության «Երևանի թիվ 1 
տուն-ինտերնատ» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության տարածքում անկողնային խնամք ստացող 
անձանց սպասարկման նպատակով կառուցվելիք նոր մասնաշենքի շինարարական աշխատանքների 
իրականացում» դրամաշնորհային ծրագրի արտաբյուջետային հաշվի միջոցների ծախսման 2016 թվականի 
նախահաշիվը հաստատելու, ՀՀ 2016 թվականի պետական բյուջեում և ՀՀ կառավարության 2015 թվականի 



դեկտեմբերի 24-ի N 1555-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ 
կառավարության 29 սեպտեմբերի 2016 թվականի N 985-Ն որոշումը 
  
«Գորիսի N 1 հատուկ դպրոց» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունը վերանվանելու մասին» ՀՀ 
կառավարության 29 սեպտեմբերի 2016 թվականի N 986-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2012 թվականի նոյեմբերի 8-ի N 1411-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու 
մասին» ՀՀ կառավարության 29 սեպտեմբերի 2016 թվականի N 992-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ 2016 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում և ՀՀ կառավարության 2015 թվականի դեկտեմբերի 
24-ի N 1555-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 29 
սեպտեմբերի 2016 թվականի N 997-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2015 թվականի դեկտեմբերի 24-ի N 1555-Ն որոշման մեջ փոփոխություն ու լրացում 
կատարելու և ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության ջրային տնտեսության պետական կոմիտեին 
գումար հատկացնելու մասին» ՀՀ կառավարության 29 սեպտեմբերի 2016 թվականի N 998-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2005 թվականի հուլիսի 14-ի N 1231-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու 
մասին» ՀՀ կառավարության 29 սեպտեմբերի 2016 թվականի N 999-Ն որոշումը 
  
«Հյուպատոսական հաշվառման կանգնելու և հյուպատոսական հաշվառման կանգնած ՀՀ քաղաքացիների 
տվյալները կենտրոնական ռեգիստր վարող մարմնին տրամադրելու կարգը հաստատելու և լիազոր մարմին 
սահմանելու մասին» ՀՀ կառավարության 29 սեպտեմբերի 2016 թվականի N 1000-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարությանն առընթեր պետական գույքի կառավարման վարչությանը գումար հատկացնելու և ՀՀ 
կառավարության 2015 թվականի դեկտեմբերի 24-ի N 1555-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին» 
ՀՀ կառավարության 22 սեպտեմբերի 2016 թվականի N 1004-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2015 թվականի դեկտեմբերի 24-ի N 1555-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու 
լրացումներ կատարելու և ՀՀ քաղաքաշինության նախարարությանը գումար հատկացնելու մասին» ՀՀ 
կառավարության 22 սեպտեմբերի 2016 թվականի N 1007-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2010 թվականի նոյեմբերի 4-ի N 1419-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ 
կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 29 սեպտեմբերի 2016 թվականի N 1008-Ն որոշումը 
  
«Չեռնոբիլի ատոմային էլեկտրակայանի վթարի հետևանքների վերացման աշխատանքների մասնակցի 
կարգավիճակ տրամադրելու կարգը հաստատելու և ՀՀ կառավարության լիազոր մարմին ճանաչելու 
մասին» ՀՀ կառավարության 29 սեպտեմբերի 2016 թվականի N 1011-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2004 թվականի մայիսի 13-ի N 725-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու 
մասին» ՀՀ կառավարության 6 հոկտեմբերի 2016 թվականի N 1014-Ն որոշումը 

  
N 75(1255) 12 հոկտեմբերի 2016 

  
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ 

  
«ՀՀ 2016 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում, ՀՀ կառավարության 2015 թվականի դեկտեմբերի 
24-ի N 1555-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ ու ՀՀ կառավարության 2015 թվականի 
դեկտեմբերի 10-ի N 1454-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 6 
հոկտեմբերի 2016 թվականի N 1018-Ն որոշումը 
  
«Հայաստանի Հանրապետության 2016 թվականի պետական բյուջեի մասին» ՀՀ օրենքում և ՀՀ 
կառավարության 2015 թվականի դեկտեմբերի 24-ի N 1555-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ 
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կատարելու և ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարությանը գումար 
հատկացնելու մասին» ՀՀ կառավարության 6 հոկտեմբերի 2016 թվականի N 1019-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ 2016 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում և ՀՀ կառավարության 2015 թվականի դեկտեմբերի 
24-ի N 1555-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու և գնման գործընթաց 
կազմակերպելու մասին» ՀՀ կառավարության 6 հոկտեմբերի 2016 թվականի N 1020-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ 2016 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում և ՀՀ կառավարության 2015 թվականի դեկտեմբերի 
24-ի N 1555-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու և գնման գործընթաց 
կազմակերպելու մասին» ՀՀ կառավարության 6 հոկտեմբերի 2016 թվականի N 1021-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2015 թվականի դեկտեմբերի 24-ի N 1555-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու, ՀՀ 
արտաքին գործերի նախարարությանը գումար հատկացնելու և գնման գործընթացը կազմակերպելու 
մասին» ՀՀ կառավարության 6 հոկտեմբերի 2016 թվականի N 1025-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 6 հոկտեմբերի 2016 թվականի N 
1026-Ն որոշումը 
  
«Քաղաքային կայուն զարգացման ներդրումային ծրագրի Տրանշ-2, Բաբաջանյան-Հին Սիլիկյան 
ճանապարհահատվածում առկա գույքի և հողատարածքների նկատմամբ բացառիկ` գերակա հանրային 
շահ ճանաչելու մասին» ՀՀ կառավարության 6 հոկտեմբերի 2016 թվականի N 1027-Ն որոշումը 

  
N 76(1256) 19 հոկտեմբերի 2016 

  
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՆԵՐԸ 

  
«Փրկարար ուժերի և փրկարարի կարգավիճակի մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին» 12 
հոկտեմբերի 2016 թվականի ՀՕ-138-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Ինկասացիայի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» 12 հոկտեմբերի 2016 թվականի 
ՀՕ-139-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Մարդու վերարտադրողական առողջության և վերարտադրողական իրավունքների մասին» ՀՀ օրենքում 
փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» 12 հոկտեմբերի 2016 թվականի ՀՕ-140-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«ՀՀ քրեական օրենսգրքում լրացում կատարելու մասին» 12 հոկտեմբերի 2016 թվականի ՀՕ-141-Ն ՀՀ օրենքը 

  
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ԴԱՏԱՐԱՆԻ ՈՐՈՇՈՒՄԸ 

  
«Վարուժան Ավետիսյանի դիմումի հիման վրա` ՀՀ վարչական դատավարության օրենսգրքի 205-րդ 
հոդվածի 2-րդ մասի` ՀՀ Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ 
գործով» ՀՀ սահմանադրական դատարանի 11 հոկտեմբերի 2016 թվականի ՍԴՈ-1314 որոշումը 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ 
  
«ՀՀ կառավարության 2012 թվականի մարտի 1-ի N 279-Ն և 2016 թվականի մարտի 3-ի N 259-Ն 
որոշումներում լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 6 հոկտեմբերի 2016 թվականի N 1028-
Ն որոշումը 
  
«ՀՀ տրանսպորտի և կապի նախարարությանը գումար հատկացնելու ու ՀՀ կառավարության 2015 թվականի 
դեկտեմբերի 24-ի N 1555-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 6 
հոկտեմբերի 2016 թվականի N 1030-Ն որոշումը 
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«Գյումրու Մ. Նալբանդյանի անվան պետական մանկավարժական ինստիտուտ» պետական ոչ առևտրային 
կազմակերպությունը «Շիրակի Մ. Նալբանդյանի անվան պետական համալսարան» հիմնադրամի 
վերակազմավորելու և գույք տրամադրելու մասին» ՀՀ կառավարության 22 սեպտեմբերի 2016 թվականի N 
1031-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության աշխատակազմին գումար հատկացնելու և ՀՀ կառավարության 2015 թվականի 
դեկտեմբերի 24-ի N 1555-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 29 
սեպտեմբերի 2016 թվականի N 1032-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ ռազմարդյունաբերական համալիրի գործունեության սուբյեկտներին երկարաժամկետ, միջնաժամկետ և 
կարճաժամկետ պետական աջակցության առաջնահերթությունները և աջակցման ձևերը հաստատելու 
մասին» ՀՀ կառավարության 6 հոկտեմբերի 2016 թվականի N 1033-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2015 թվականի դեկտեմբերի 24-ի N 1555-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ 
կատարելու և գումար հատկացնելու մասին» ՀՀ կառավարության 13 հոկտեմբերի 2016 թվականի N 1035-Ն 
որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության մի շարք որոշումներում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ 
կառավարության 6 հոկտեմբերի 2016 թվականի N 1038-Ն որոշումը 

  
N 77(1257) 26 հոկտեմբերի 2016 

  
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՆԵՐԸ 

  
«Տոհմային անասնաբուծության մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ և փոփոխություն կատարելու մասին» 17 
հոկտեմբերի 2016 թվականի ՀՕ-142-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«ՀՀ հողային օրենսգրքում լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին» 17 հոկտեմբերի 2016 
թվականի ՀՕ-143-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Օրգանական գյուղատնտեսության մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու 
մասին» 17 հոկտեմբերի 2016 թվականի ՀՕ-144-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Սելեկցիոն նվաճումների պահպանության մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ և փոփոխություններ 
կատարելու մասին» 17 հոկտեմբերի 2016 թվականի ՀՕ-145-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Մաքսային կարգավորման մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ և փոփոխություն կատարելու մասին» 17 
հոկտեմբերի 2016 թվականի ՀՕ-146-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Աշխարհագրական նշումների մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին» 
18 հոկտեմբերի 2016 թվականի ՀՕ-147-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Գյուտերի, օգտակար մոդելների և արդյունաբերական նմուշների մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ և 
փոփոխություններ կատարելու մասին» 18 հոկտեմբերի 2016 թվականի ՀՕ-148-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Շահումով խաղերի և խաղատների մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու 
մասին» 18 հոկտեմբերի 2016 թվականի ՀՕ-149-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Տեղական տուրքերի և վճարների մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասին» 18 
հոկտեմբերի 2016 թվականի ՀՕ-150-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Պետական գույքի մասնավորեցման 2006-2007 թվականների ծրագրի կատարման 2015 թվականի տարեկան 
հաշվետվությունը հաստատելու մասին» 18 հոկտեմբերի 2016 թվականի ՀՕ-151-Ն ՀՀ օրենքը 
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«Պետական պարտքի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն և լրացում կատարելու մասին» 18 հոկտեմբերի 
2016 թվականի ՀՕ-152-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Հաստատագրված վճարների մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» 18 
հոկտեմբերի 2016 թվականի ՀՕ-153-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Պետական տուրքի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին» 18 հոկտեմբերի 2016 
թվականի ՀՕ-154-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Ապրանքային նշանների մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» 19 
հոկտեմբերի 2016 թվականի ՀՕ-155-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Պետական տուրքի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն և լրացումներ կատարելու մասին» 19 հոկտեմբերի 
2016 թվականի ՀՕ-156-Ն ՀՀ օրենքը 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ԴԱՏԱՐԱՆԻ ՈՐՈՇՈՒՄԸ 
  

«Հայկ Մաշուրյանի դիմումի հիման վրա՝ ՀՀ վարչական դատավարության օրենսգրքի 176-րդ հոդվածի 2-րդ 
մասի՝ ՀՀ Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ գործով» ՀՀ 
սահմանադրական դատարանի 18 հոկտեմբերի 2016 թվականի ՍԴՈ-1315 որոշումը 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ՀՐԱՄԱՆԱԳՐԵՐԸ 
  

«Հայաստանի Հանրապետության գյուղատնտեսության նախարարության և Բրազիլիայի Դաշնային 
Հանրապետության գյուղատնտեսության, անասնապահության և մատակարարման նախարարության միջև 
գյուղատնտեսության մասին» փոխըմբռնման հուշագիրը հաստատելու մասին» ՀՀ Նախագահի 17 
հոկտեմբերի 2016 թվականի ՆՀ-1103-Ն հրամանագիրը 
  
«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և Արաբական Միացյալ Էմիրությունների 
կառավարության միջև դիվանագիտական անձնագրեր ունեցող անձանց մուտքի արտոնագիր ստանալու 
պահանջից ազատելու մասին» փոխըմբռնման հուշագրում փոփոխություն կատարելու մասին» 
համաձայնագիրը հաստատելու մասին» ՀՀ Նախագահի 18 հոկտեմբերի 2016 թվականի ՆՀ-1105-Ն 
հրամանագիրը 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ 
  
«ՀՀ կառավարության 2016 թվականի փետրվարի 4-ի N 88-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու 
մասին» ՀՀ կառավարության 13 հոկտեմբերի 2016 թվականի N 1041-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2016 թվականի փետրվարի 18-ի N 140-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու 
մասին» ՀՀ կառավարության 13 հոկտեմբերի 2016 թվականի N 1042-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2016 թվականի հունվարի 14-ի N 131-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու 
մասին» ՀՀ կառավարության 13 հոկտեմբերի 2016 թվականի N 1043-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2014 թվականի դեկտեմբերի 25-ի N 1524-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու 
մասին» ՀՀ կառավարության 13 հոկտեմբերի 2016 թվականի N 1044-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2016 թվականի փետրվարի 18-ի N 141-Ն և 2016 թվականի ապրիլի 28-ի N 415-Ն 
որոշումներում փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 13 հոկտեմբերի 2016 թվականի 
N 1045-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2011 թվականի ապրիլի 28-ի N 531-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու 
մասին» ՀՀ կառավարության 13 հոկտեմբերի 2016 թվականի N 1046-Ն որոշումը 



  
«Մանկավարժահոգեբանական աջակցության ծառայությունները սահմանելու մասին» ՀՀ կառավարության 
13 հոկտեմբերի 2016 թվականի N 1047-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2016 թվականի ապրիլի 15-ի N 389-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» 
ՀՀ կառավարության 13 հոկտեմբերի 2016 թվականի N 1055-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2008 թվականի օգոստոսի 14-ի N 967-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու 
մասին» ՀՀ կառավարության 13 հոկտեմբերի 2016 թվականի N 1057-Ն որոշումը 
  
«Հանրապետական և տարածքային մանկավարժահոգեբանական աջակցության կենտրոնների օրինակելի 
կանոնադրությունները և ցանկը սահմանելու մասին» ՀՀ կառավարության 13 հոկտեմբերի 2016 թվականի N 
1058-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ հողային ֆոնդի առկայության և բաշխման վերաբերյալ 2016 թվականի հաշվետվության (հողային 
հաշվեկշռի) մասին» ՀՀ կառավարության 13 հոկտեմբերի 2016 թվականի N 1059-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2015 թվականի սեպտեմբերի 10-ի N 1044-Ն որոշման մեջ փոփոխություն և լրացումներ 
կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 13 հոկտեմբերի 2016 թվականի N 1062-Ն որոշումը 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈՒԹՅԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ ՈՐՈՇՈՒՄԸ 
  

«ՀՀ Արարատի և Վայոց ձորի մարզերի ընդհանուր իրավասության առաջին ատյանի դատարանի դատավոր 
Արտաշես Հովհաննիսյանին կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու վերաբերյալ գործը 
կարճելու մասին» ՀՀ արդարադատության խորհրդի 2016 թվականի ԱԽ-21-Ո-18 որոշումը 
 


