
  
N 40(1129) 01 հուլիսի 2015 
  

  
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ 

«ՀՀ կառավարության 2014 թվականի դեկտեմբերի 25-ի N 1521-Ն որոշման մեջ փոփոխություն 
կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 25 հունիսի 2015 թվականի N 690-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2011 թվականի մարտի 24-ի N 297-Ն որոշման մեջ փոփոխություն և լրացում 
կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 25 հունիսի 2015 թվականի N 692-Ն որոշումը 
  
«Տեսչական մարմինների գործունեության կատարողականի գնահատման սկզբունքները, 
չափորոշիչները և կարգը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության 25 հունիսի 2015 թվականի N 
693-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2007 թվականի ապրիլի 12-ի N 580-Ն որոշման մեջ լրացում և 
փոփոխություն կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 25 հունիսի 2015 թվականի N 694-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 25 հունիսի 2015 թվականի N 695-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2014 թվականի փետրվարի 6-ի N 150-Ն որոշման մեջ փոփոխություն 
կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 25 հունիսի 2015 թվականի N 696-Ն որոշումը 
  
«Հայաստանի Հանրապետությանը պատկանող հեղինակային իրավունքի օբյեկտ հանդիսացող 
ստեղծագործությունների օգտագործումը թույլատրելու և լիազորություն վերապահելու մասին» 
ՀՀ կառավարության 25 հունիսի 2015 թվականի N 697-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ 2015 թվականի պետական բյուջեում և ՀՀ կառավարության 2014 թվականի դեկտեմբերի 18-ի 
N 1515-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 25 հունիսի 2015 
թվականի N 698-Ն որոշումը 
  
«Անասնաբուժության և բուսասանիտարիայի ոլորտներում պետական վերահսկողություն 
իրականացնող պաշտոնատար անձանց համազգեստի ձևն ու կրման կարգը հաստատելու և ՀՀ 
կառավարության 2007 թվականի սեպտեմբերի 13-ի N 1081-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու 
մասին» ՀՀ կառավարության 25 հունիսի 2015 թվականի N 700-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2010 թվականի նոյեմբերի 4-ի N 1659-Ն որոշման մեջ փոփոխություն 
կատարելու և ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության ջրային տնտեսության պետական 
կոմիտեին գումար հատկացնելու մասին» ՀՀ կառավարության 25 հունիսի 2015 թվականի N 709-Ն 
որոշումը 
  
«ՀՀ 2015 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում, ՀՀ կառավարության 2014 թվականի 
դեկտեմբերի 18-ի N 1515-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ, լրացումներ կատարելու և ՀՀ 
քննչական կոմիտեին գումար հատկացնելու մասին» ՀՀ կառավարության 25 հունիսի 2015 
թվականի N 710-Ն որոշումը 
  
«Տեսչական մարմինների գործունեության ոլորտում հանրությունից ստացվող բողոքների 
ընդունման ընդհանուր կարգը և տնտեսավարող սուբյեկտներից բողոքների ստացման, հետագա 
ընթացքի և դրան հետևելու կարգը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության 18 հունիսի 2015 
թվականի N 711-Ն որոշումը 
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«ՀՀ կառավարության 2014 թվականի դեկտեմբերի 18-ի N 1515-Ն որոշման մեջ փոփոխություն 
կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 25 հունիսի 2015 թվականի N 712-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2000 թվականի նոյեմբերի 27-ի N 778 որոշման մեջ լրացումներ և 
փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 25 հունիսի 2015 թվականի N 713-Ն 
որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2014 թվականի դեկտեմբերի 18-ի N 1515-Ն որոշման մեջ լրացումներ և 
փոփոխություններ կատարելու և ՀՀ կառավարության աշխատակազմին գումար հատկացնելու 
մասին» ՀՀ կառավարության 25 հունիսի 2015 թվականի N 715-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2014 թվականի դեկտեմբերի 18-ի N 1515-Ն որոշման մեջ լրացումներ 
կատարելու և ՀՀ տրանսպորտի և կապի նախարարությանը գումար հատկացնելու մասին» ՀՀ 
կառավարության 18 հունիսի 2015 թվականի N 716-Ն որոշումը 

  
N 39(1128).1 03 հուլիսի 2015 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ 
ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ 

  
«Հայաստանի Հանրապետության 2014 թվականի պետական բյուջեի կատարման տարեկան 
հաշվետվությունը հաստատելու մասին» ՀՀ Ազգային ժողովի 11 հունիսի 2015 թվականի ԱԺՈ-
160-Ն որոշումը 

  
N 41(1130) 07 հուլիսի 2015 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ԴԱՏԱՐԱՆԻ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ 
  

«Քաղաքացի Սամվել Ալավերդյանի դիմումի հիման վրա՝ ՀՀ վարչական դատավարության 
օրենսգրքի 181-րդ հոդվածի՝ ՀՀ Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը որոշելու 
վերաբերյալ գործով» ՀՀ սահմանադրական դատարանի 26 հունիսի 2015 թվականի ՍԴՈ-1222 
որոշումը 
  
«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և Ռուսաստանի Դաշնության 
կառավարության միջև 2015 թվականի հունիսի 26-ին Երևանում ստորագրված` ՀՀ 
կառավարությանը պետական արտահանման վարկ տրամադրելու մասին համաձայնագրում 
ամրագրված պարտավորությունների` ՀՀ Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը 
որոշելու վերաբերյալ գործով» ՀՀ սահմանադրական դատարանի 30 հունիսի 2015 թվականի 
ՍԴՈ-1223 որոշումը.. 

  

  
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ 

«ՀՀ կառավարության 2012 թվականի սեպտեմբերի 6-ի N 1201-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ 
և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 25 հունիսի 2015 թվականի N 719-Ն 
որոշումը 
  
«Հաշտարարության որակավորման հանձնաժողովի ձևավորման, գործունեության կարգը, 
հաշտարարների որակավորման դասընթաց կազմակերպելու և անցկացնելու, որակավորման 
վկայագիր տրամադրելու կարգը և ժամկետները սահմանելու մասին» ՀՀ կառավարության 2 
հուլիսի 2015 թվականի N 720-Ն որոշումը 
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«ՀՀ առողջապահության նախարարությանը գումար հատկացնելու և ՀՀ կառավարության 2014 
թվականի դեկտեմբերի 18-ի N 1515-Ն որոշման մեջ լրացում կատարելու մասին» ՀՀ 
կառավարության 2 հուլիսի 2015 թվականի N 721-Ն որոշումը 

  
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ 

  
«ՀՀ վարչապետի 1998 թվականի նոյեմբերի 6-ի N 620 որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու 
մասին» ՀՀ վարչապետի 1 հուլիսի 2015 թվականի N 567-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ վարչապետի 2011 թվականի նոյեմբերի 16-ի N 1072-Ն որոշման մեջ փոփոխություն 
կատարելու մասին» ՀՀ վարչապետի 30 հունիսի 2015 թվականի N 576-Ն որոշումը 

  
N 42(1131) 08 հուլիսի 2015 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՆԵՐԸ 
  

«Հեռուստատեսության և ռադիոյի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին» 1 
հուլիսի 2015 թվականի ՀՕ-68-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«ՀՀ քրեական օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասին» 2 հուլիսի 2015 
թվականի ՀՕ-69-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքում փոփոխություն կատարելու մասին» 2 հուլիսի 2015 
թվականի ՀՕ-70-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի ներքին ծառայության կանոնագիրքը 
հաստատելու մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» 2 
հուլիսի 2015 թվականի ՀՕ-71-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Զինծառայողների և նրանց ընտանիքների անդամների սոցիալական ապահովության մասին» ՀՀ 
օրենքում լրացում կատարելու մասին» 2 հուլիսի 2015 թվականի ՀՕ-72-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Հանրաքվեի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» 2 
հուլիսի 2015 թվականի ՀՕ-73-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքում փոփոխություն և լրացում կատարելու մասին» 7 հուլիսի 2015 
թվականի ՀՕ-74-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«ՀՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին» 7 
հուլիսի 2015 թվականի ՀՕ-75-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Առևտրային արբիտրաժի մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու 
մասին» 7 հուլիսի 2015 թվականի ՀՕ-76-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«ՀՀ աշխատանքային օրենսգրքում լրացում կատարելու մասին» 7 հուլիսի 2015 թվականի ՀՕ-77-Ն 
ՀՀ օրենքը 
  
«ՀՀ ընտանեկան օրենսգրքում լրացումներ կատարելու մասին» 7 հուլիսի 2015 թվականի ՀՕ-78-Ն 
ՀՀ օրենքը 
  
«Սպառողների իրավունքների պաշտպանության մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու 
մասին» 7 հուլիսի 2015 թվականի ՀՕ-79-Ն ՀՀ օրենքը 
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«Դատական ակտերի հարկադիր կատարման մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու 
մասին» 7 հուլիսի 2015 թվականի ՀՕ-80-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Զբաղվածության մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին» 7 
հուլիսի 2015 թվականի ՀՕ-81-Ն ՀՀ օրենքը 
  

  
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ 

«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 2 հուլիսի 2015 թվականի N 727-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ արդարադատության նախարարության քրեակատարողական հիմնարկներում 
էներգախնայողության միջոցառումների ծրագիր իրականացնելու մասին» ՀՀ կառավարության 25 
հունիսի 2015 թվականի N 728-Ն որոշումը 
  
«Առևտրի խթանման և որակի ենթակառուցվածքի ծրագրի իրականացման ղեկավար 
հանձնաժողով ստեղծելու, հանձնաժողովի կանոնադրությունն ու անհատական կազմը 
հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության 2 հուլիսի 2015 թվականի N 730-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2009 թվականի հոկտեմբերի 15-ի N 1187-Ն, ՀՀ կառավարության 2013 
թվականի դեկտեմբերի 19-ի N 1465-Ն և ՀՀ կառավարության 2009 թվականի հոկտեմբերի 15-ի N 
1209-Ն որոշումներում փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 2 հուլիսի 2015 
թվականի N 731-Ն որոշումը 
  
«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 2 հուլիսի 2015 թվականի N 733-Ն որոշումը 

  
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ՈՐՈՇՈՒՄԸ 

  
«ՀՀ վարչապետի 2011 թվականի հուլիսի 14-ի N 664-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու 
մասին» ՀՀ վարչապետի 2 հուլիսի 2015 թվականի N 575-Ն որոշումը 

  
Ուղղում 

  
«Մայքրոսոֆթ» ընկերության հետ ստորագրվելիք փաստաթղթերի կնքման առաջարկությանը 
հավանություն տալու, լիազորություն վերապահելու, ՀՀ կառավարության 2014 թվականի 
դեկտեմբերի 18-ի N 1515-Ն որոշման մեջ փոփոխություն և լրացում կատարելու ու ՀՀ 
կառավարության աշխատակազմին գումար հատկացնելու մասին» ՀՀ կառավարության 21 
մայիսի 2015 թվականի N 523-Ն որոշման 

  
N 43(1132) 11 հուլիսի 2015 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ 
ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ 

  
«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և Ռուսաստանի Դաշնության 
կառավարության միջև «Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանը պետական 
արտահանման վարկ տրամադրելու մասին» համաձայնագիրը վավերացնելու մասին» ՀՀ 
Ազգային ժողովի 2 հուլիսի 2015 թվականի ԱԺՈ-170-Ն որոշումը 
  

  
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ 

javascript:void(0);�


«Գումար հատկացնելու և ՀՀ կառավարության 2014 թվականի դեկտեմբերի 18-ի N 1515-Ն 
որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 2 հուլիսի 2015 թվականի N 
735-Ն որոշումը 
  
«Աշխատանքային օրը տեղափոխելու մասին» ՀՀ կառավարության 11 հուլիսի 2015 թվականի N 
750-Ն որոշումը 

  
N 44(1133) 15 հուլիսի 2015 

  
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ 

«ՀՀ արդարադատության նախարարության աշխատակազմի անձնական տվյալների 
պաշտպանության գործակալություն ստեղծելու, ՀՀ արդարադատության նախարարության 
աշխատակազմի անձնական տվյալների պաշտպանության գործակալությունը լիազոր մարմին 
ճանաչելու, ՀՀ կառավարության 2002 թվականի նոյեմբերի 28-ի N 1917-Ն որոշման մեջ 
լրացումներ կատարելու և ՀՀ արդարադատության նախարարության անձնական տվյալների 
պաշտպանության գործակալության կանոնադրությունը և կառուցվածքը հաստատելու մասին» ՀՀ 
կառավարության 2 հուլիսի 2015 թվականի N 734-Ն որոշումը 
  
«Հասարակական կազմակերպությունների կողմից թեկնածություններ առաջարկելու կարգը 
սահմանելու մասին» ՀՀ կառավարության 2 հուլիսի 2015 թվականի N 736-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ Շիրակի մարզի Սպանդարյանի 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 8 հուլիսի 2015 թվականի N 737-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2004 թվականի մարտի 11-ի N 308-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և 
լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 8 հուլիսի 2015 թվականի N 739-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 
8 հուլիսի 2015 թվականի N 740-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2011 թվականի մայիսի 5-ի N 665-Ն որոշման մեջ լրացումներ և 
փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 8 հուլիսի 2015 թվականի N 741-Ն 
որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2006 թվականի մայիսի 4-ի N 654-Ն որոշման մեջ փոփոխություն և լրացում 
կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 8 հուլիսի 2015 թվականի N 742-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2009 թվականի ապրիլի 30-ի N 550-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ 
կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 8 հուլիսի 2015 թվականի N 743-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2013 թվականի հունվարի 10-ի N 13-Ն որոշման մեջ փոփոխություն 
կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 8 հուլիսի 2015 թվականի N 744-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2010 թվականի սեպտեմբերի 3-ի N 1192-Ն որոշման մեջ լրացում 
կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 8 հուլիսի 2015 թվականի N 745-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2002 թվականի դեկտեմբերի 19-ի N 2148-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ 
կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 8 հուլիսի 2015 թվականի N 746-Ն որոշումը 
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«ՀՀ կառավարության 2008 թվականի սեպտեմբերի 25-ի N 1100-Ն որոշման մեջ լրացում 
կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 8 հուլիսի 2015 թվականի N 747-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2004 թվականի մայիսի 20-ի N 933-Ն որոշման մեջ լրացում կատարելու 
մասին» ՀՀ կառավարության 8 հուլիսի 2015 թվականի N 748-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2006 թվականի օգոստոսի 24-ի N 1262-Ն որոշման մեջ փոփոխություն և 
լրացում կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 8 հուլիսի 2015 թվականի N 749-Ն որոշումը 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ՈՐՈՇՈՒՄԸ 
  
«ՀՀ վարչապետի 2001 թվականի դեկտեմբերի 10-ի N 861 որոշման մեջ փոփոխություններ 
կատարելու մասին» ՀՀ վարչապետի 8 հուլիսի 2015 թվականի N 584-Ն որոշումը 

  
N 44(1133).1 20 հուլիսի 2015 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄԸ 
  

«Հայաստանի Հանրապետության 2016-2018 թվականների պետական միջնաժամկետ ծախսերի 
ծրագիրը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության 8 հուլիսի 2015 թվականի N 755-Ն որոշումը 

  
N 45(1134) 20 հուլիսի 2015 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՆԵՐԸ 
  

«Օտարերկրացիների մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին» 
14 հուլիսի 2015 թվականի ՀՕ-82-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Պետական տուրքի մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ կատարելու մասին» 14 հուլիսի 2015 
թվականի ՀՕ-83-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Պետական գույքի մասնավորեցման 2006-2007 թվականների ծրագրի մասին» ՀՀ օրենքում 
լրացում կատարելու մասին» 14 հուլիսի 2015 թվականի ՀՕ-84-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Կուսակցությունների մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին» 
14 հուլիսի 2015 թվականի ՀՕ-85-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Երկրապահ կամավորականի կարգավիճակի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու 
մասին» 14 հուլիսի 2015 թվականի ՀՕ-86-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքում լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին» 14 
հուլիսի 2015 թվականի ՀՕ-87-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ և 
փոփոխություններ կատարելու մասին» 14 հուլիսի 2015 թվականի ՀՕ-88-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Քաղաքաշինության մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ և փոփոխություն կատարելու մասին» 14 
հուլիսի 2015 թվականի ՀՕ-89-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Սնանկության մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին» 14 հուլիսի 2015 թվականի ՀՕ-
90-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Դատական ակտերի հարկադիր կատարման մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին» 
14 հուլիսի 2015 թվականի ՀՕ-91-Ն ՀՀ օրենքը 
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«Տեղական ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն և լրացում կատարելու 
մասին» 14 հուլիսի 2015 թվականի ՀՕ-92-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Երևան քաղաքում տեղական ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու 
մասին» 14 հուլիսի 2015 թվականի ՀՕ-93-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Տեղական տուրքերի և վճարների մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» 14 
հուլիսի 2015 թվականի ՀՕ-94-Ն ՀՀ օրենքը 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ՀՐԱՄԱՆԱԳԻՐԸ 
  

«ՀՀ Նախագահի 2014 թվականի սեպտեմբերի 16-ի ՆՀ-396-Ն հրամանագրում լրացում կատարելու 
մասին» ՀՀ Նախագահի 11 հուլիսի 2015 թվականի ՆՀ-457-Ն հրամանագիրը 
  

  
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ 

«Արփիի և Կեչուտի ջրամբարների էկոլոգիական նպատակով շահագործման ռեժիմների 
սահմանման կարգը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության 2 հուլիսի 2015 թվականի N 751-Ն 
որոշումը 
  
«Միջին մասնագիտական ուսումնական հաստատությունների բարձր առաջադիմություն 
ցուցաբերած շրջանավարտների` բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում 
համապատասխան մասնագիտությամբ կրթությունը շարունակելու կարգը հաստատելու և ՀՀ 
կառավարության 2002 թվականի մայիսի 20-ի N 589 որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» 
ՀՀ կառավարության 8 հուլիսի 2015 թվականի N 752-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ պաշտպանության նախարարությանը գումար հատկացնելու և ՀՀ կառավարության 2014 
թվականի դեկտեմբերի 18-ի N 1515-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ 
կառավարության 16 հուլիսի 2015 թվականի N 758-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 
տրանսպորտի և կապի նախարարությանը պատվիրատուի լիազորություններ վերապահելու 
մասին» ՀՀ կառավարության 16 հուլիսի 2015 թվականի N 759-Ն որոշումը 

  
N 45(1134).1 22 հուլիսի 2015 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ԴԱՏԱՐԱՆԻ ՈՐՈՇՈՒՄԸ 
  

«ՀՀ Ազգային ժողովի պատգամավորների դիմումի հիման վրա` ՀՀ Ազգային ժողովի կողմից 
21.06.2014թ. ընդունված` «Կուտակային կենսաթոշակների մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն 
կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի /ՀՕ-67-Ն/ և կից` ՀՕ-68-Ն, ՀՕ-69-Ն, ՀՕ-70-Ն, ՀՕ-71-Ն, ՀՕ-72-Ն, ՀՕ-
73-Ն, ՀՕ-74-Ն, ՀՕ-75-Ն, ՀՕ-76-Ն և ՀՕ-77-Ն օրենքների, ինչպես նաև դրանց հետ համակարգային 
կապի մեջ գտնվող «Եկամտային հարկի մասին» ՀՀ օրենքի (ՀՕ-246-Ն) 6-րդ և 10-րդ հոդվածների` 
ՀՀ Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ գործով» ՀՀ 
սահմանադրական դատարանի 7 հուլիսի 2015 թվականի ՍԴՈ-1224 որոշումը 

  
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈՒԹՅԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ 

  
«Երևան քաղաքի Կենտրոն և Նորք-Մարաշ վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության 
առաջին ատյանի դատարանի դատավոր Ռուբեն Ափինյանին կարգապահական 
պատասխանատվության ենթարկելու վերաբերյալ» ՀՀ արդարադատության խորհրդի 2015 
թվականի ԱԽ-20-Ո-21 որոշումը 
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«Երևան քաղաքի Շենգավիթ վարչական շրջանի ընդհանուր իրավասության առաջին ատյանի 
դատարանի դատավոր Իշխան Բարսեղյանին կարգապահական պատասխանատվության 
ենթարկելու վերաբերյալ գործը կարճելու մասին» ՀՀ արդարադատության խորհրդի 2015 
թվականի ԱԽ-20-Ո-22 որոշումը 
  
ՀՀ արդարադատության խորհրդի 2015 թվականի ԱԽ-20-Ո-22 որոշման հատուկ կարծիքը 

  
N 46(1135) 22 հուլիսի 2015 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՆԵՐԸ 
  

«Հայաստանի Հանրապետության քննչական կոմիտեի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ 
կատարելու մասին» 14 հուլիսի 2015 թվականի ՀՕ-95-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«ՀՀ աշխատանքային օրենսգրքում լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին» 14 
հուլիսի 2015 թվականի ՀՕ-96-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Պետական պարտքի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին» 14 հուլիսի 
2015 թվականի ՀՕ-97-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Թանկարժեք մետաղների մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու 
մասին» 14 հուլիսի 2015 թվականի ՀՕ-98-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Զորամասերի և զինվորական հաստատությունների կարգավիճակի մասին» 14 հուլիսի 2015 
թվականի ՀՕ-99-Ն ՀՀ օրենքը «Կրթության մասին» 
  
ՀՀ օրենքում լրացում և փոփոխություն կատարելու մասին» 14 հուլիսի 2015 թվականի ՀՕ-100-Ն ՀՀ 
օրենքը 
  
«Ավիացիայի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» 16 հուլիսի 2015 թվականի 
ՀՕ-101-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Ողջիի, Փխրուտի, Արծվանիկի պոչամբարներում կուտակված և կուտակվող, ինչպես նաև 
«Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատ» փակ բաժնետիրական ընկերության 
գործունեության արդյունքում գոյացած և գոյացող արտադրական լցակույտերի մշակման 
ներդրումային ծրագրի մասին» 16 հուլիսի 2015 թվականի ՀՕ-102-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«ՀՀ Տավուշի մարզի Դիլիջան քաղաքային համայնքի և հարակից տարածքների զարգացման և 
ներդրումների խրախուսման մասին» 16 հուլիսի 2015 թվականի ՀՕ-103-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Քաղաքաշինության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» 16 հուլիսի 2015 
թվականի ՀՕ-104-Ն 
  
ՀՀ օրենքը «Թափոնների մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու 
մասին» 16 հուլիսի 2015 թվականի ՀՕ-105-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«ՀՀ ընդերքի մասին օրենսգրքում լրացում և փոփոխություններ կատարելու մասին» 16 հուլիսի 
2015 թվականի ՀՕ-106-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգրքում լրացումներ և փոփոխություն 
կատարելու մասին» 16 հուլիսի 2015 թվականի ՀՕ-107-Ն ՀՀ օրենքը 
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«ՀՀ ջրային օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» 16 հուլիսի 2015 
թվականի ՀՕ-108-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Լիցենզավորման մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն և լրացում կատարելու մասին» 16 հուլիսի 
2015 թվականի ՀՕ-109-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու 
մասին» 16 հուլիսի 2015 թվականի ՀՕ-110-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Հանրային ծառայությունները կարգավորող մարմնի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն 
կատարելու մասին» 16 հուլիսի 2015 թվականի ՀՕ-111-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Պետական տուրքի մասին» ՀՀ օրենքում լրացում և փոփոխություն կատարելու մասին» 16 
հուլիսի 2015 թվականի ՀՕ-112-Ն ՀՀ օրենքը 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ՀՐԱՄԱՆԱԳԻՐԸ 
  
«Հ. Մանուկյանին ՀՀ արդարադատության նախարարի պաշտոնից ազատելու մասին» ՀՀ 
Նախագահի 14 հուլիսի 2015 թվականի ՆՀ-459-Ա հրամանագիրը 
  

  
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ 

«Արագածոտնի մարզի Ղազարավանի գյուղական համայնքի ղեկավարի, Շղարշիկի գյուղական 
համայնքի ավագանու անդամների, Արմավիրի մարզի Տանձուտի, Նոր Կեսարիայի գյուղական 
համայնքների ղեկավարների, Գեղարքունիքի մարզի Գեղարքունիքի, Լճափի գյուղական 
համայնքների ղեկավարների, Գետիկի գյուղական համայնքի ավագանու անդամների, Կոտայքի 
մարզի Ֆանտանի, Մրգաշենի, Զառի, Ողջաբերդի գյուղական համայնքների ղեկավարների, Լոռու 
մարզի Անտառամուտի, Եղեգնուտի գյուղական համայնքների ղեկավարների, Չկալովի 
գյուղական համայնքի ավագանու անդամների, Շիրակի մարզի Մարալիկի քաղաքային համայնքի 
ղեկավարի, Լեռնագյուղի, Ողջիի գյուղական համայնքների ավագանիների անդամների, Սյունիքի 
մարզի Արևիսի գյուղական համայնքի ղեկավարի և ավագանու անդամների, Վայոց ձորի մարզի 
Գողթանիկի գյուղական համայնքի ղեկավարի, Տավուշի մարզի Իջևանի քաղաքային համայնքի 
ղեկավարի, Խաշթառակի, Սարիգյուղի գյուղական համայնքների ավագանիների անդամների 
2015 թվականի սեպտեմբերի 13-ի հերթական ընտրությունների նախապատրաստման և 
անցկացման ծախսերը ֆինանսավորելու, ՀՀ կառավարության 2014 թվականի դեկտեմբերի 18-ի N 
1515-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 2 հուլիսի 2015 
թվականի N 757-Ն որոշումը 
  
«Արտակարգ դրության իրավական ռեժիմի ապահովման նպատակով ֆիզիկական և 
իրավաբանական անձանց գույքի և այլ միջոցների օգտագործման դիմաց համարժեք 
փոխհատուցման կարգը սահմանելու մասին» ՀՀ կառավարության 18 հունիսի 2015 թվականի N 
760-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ շրջակա միջավայրի աղտոտվածության բարձր մակարդակ ունեցող (մասնավորապես` 
հանքավայրերին հարող) տարածքներում մշտադիտարկման կարգը հաստատելու մասին» ՀՀ 
կառավարության 8 հուլիսի 2015 թվականի N 762-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2014 թվականի դեկտեմբերի 18-ի N 1515-Ն որոշման մեջ լրացումներ 
կատարելու և ՀՀ բնապահպանության նախարարությանը գումար հատկացնելու մասին» ՀՀ 
կառավարության 8 հուլիսի 2015 թվականի N 763-Ն որոշումը 
  
«Շրջակա միջավայրի վրա հնարավոր տնտեսական վնասի գնահատման և հատուցման կարգը 
հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության 27 մայիսի 2015 թվականի N 764-Ն որոշումը 
  



«ՀՀ բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների 2015/2016 ուսումնական տարվա՝ 
պետության կողմից ուսանողական նպաստների ձևով ուսման վարձի լրիվ փոխհատուցմամբ 
(անվճար) առկա ուսուցմամբ մագիստրոսի կրթական ծրագրով ընդունելության թափուր տեղերը 
վերաբաշխելու մասին» ՀՀ կառավարության 8 հուլիսի 2015 թվականի N 765-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2012 թվականի մարտի 29-ի N 551-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու 
մասին» ՀՀ կառավարության 16 հուլիսի 2015 թվականի N 768-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 1997 թվականի օգոստոսի 18-ի N 341 որոշման մեջ փոփոխություններ 
կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 16 հուլիսի 2015 թվականի N 769-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2007 թվականի փետրվարի 15-ի N 383-Ն որոշման մեջ լրացում կատարելու 
մասին» ՀՀ կառավարության 16 հուլիսի 2015 թվականի N 771-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2013 թվականի մարտի 14-ի N 270-Ն որոշման մեջ փոփոխություն 
կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 16 հուլիսի 2015 թվականի N 774-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2011 թվականի փետրվարի 10-ի N 168-Ն որոշման մեջ լրացում կատարելու 
մասին» ՀՀ կառավարության 16 հուլիսի 2015 թվականի N 775-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2009 թվականի հունվարի 15-ի N 49-Ն որոշման մեջ փոփոխություն 
կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 16 հուլիսի 2015 թվականի N 778-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2012 թվականի մայիսի 24-ի N 657-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու 
մասին» ՀՀ կառավարության 16 հուլիսի 2015 թվականի N 780-Ն որոշումը 

  
N 46(1135).1 24 հուլիսի 2015 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄԸ 
  

«ՀՀ 2015 թվականի պետական բյուջեից գումար հատկացնելու և ՀՀ կառավարության 2014 
թվականի դեկտեմբերի 18-ի N 1515-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ 
կառավարության 2 հուլիսի 2015 թվականի N 766-Ն որոշումը 
  

Ուղղում 
  

«ՀՀ կառավարության 2008 թվականի նոյեմբերի 20-ի N 1405-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու 
լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 4 հունիսի 2015 թվականի N 628-Ն որոշման 

  
N 47(1136) 29 հուլիսի 2015 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ՀՐԱՄԱՆԱԳՐԵՐԸ 
  

«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և Եթովպիայի Դաշնային 
Ժողովրդավարական Հանրապետության կառավարության միջև մշակույթի բնագավառում 
համագործակցության մասին» համաձայնագիրը հաստատելու մասին» ՀՀ Նախագահի 21 հուլիսի 
2015 թվականի ՆՀ-466-Ն հրամանագիրը 
  
«Հայաստանի Հանրապետության և Վերակառուցման և զարգացման միջազգային բանկի միջև 
ստորագրված «Երկրաջերմային հետախուզական հորատման ծրագիր» դրամաշնորհի 
համաձայնագիրը հաստատելու մասին» ՀՀ Նախագահի 21 հուլիսի 2015 թվականի ՆՀ-467-Ն 
հրամանագիրը 
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«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և Սլովակիայի Հանրապետության 
կառավարության միջև գաղտնի տեղեկատվության փոխադարձ պաշտպանության մասին» 
համաձայնագիրը հաստատելու մասին» ՀՀ Նախագահի 21 հուլիսի 2015 թվականի ՆՀ-468-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 8 հուլիսի 2015 թվականի N 761-Ն 
որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2014 թվականի օգոստոսի 28-ի N 895-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և 
լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 16 հուլիսի 2015 թվականի N 786-Ն որոշումը 
  
«Գազի տնտեսությունում գազատարների և դրանց վրա գտնվող ինժեներական կառույցների 
անվտանգության գոտիների չափերն ու դրանց օգտագործման կարգը հաստատելու մասին» ՀՀ 
կառավարության 16 հուլիսի 2015 թվականի N 787-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2005 թվականի սեպտեմբերի 1-ի N 1428-Ն որոշման մեջ լրացումներ և 
փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 16 հուլիսի 2015 թվականի N 789-Ն 
որոշումը 
  
«ՀՀ Սյունիքի մարզի Արծվանիկի, Սևաքարի, Աճանանի, Չափնիի և Սյունիքի գյուղական 
համայնքների վարչական սահմաններում՝ որոշ տարածքներում բացառիկ` գերակա հանրային 
շահ ճանաչելու մասին» ՀՀ կառավարության 21 մայիսի 2015 թվականի N 791-Ն որոշումը 
  
ՀՀ կարիքների համար ինսուլին լիզպրո 100 ՄՄ/մլ և ինսուլին մարդու իզոֆան (ռեկոմբինանտ) 
100 ՄՄ/մլ դեղերի գնման 2015-2019 թվականների գործընթացը կազմակերպելու մասին» ՀՀ 
կառավարության 16 հուլիսի 2015 թվականի N 792-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2003 թվականի հունվարի 30-ի N 113-Ն որոշման մեջ փոփոխություն 
կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 8 հուլիսի 2015 թվականի N 794-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2014 թվականի դեկտեմբերի 18-ի N 1515-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ 
կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 16 հուլիսի 2015 թվականի N 795-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ 2015 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում, ՀՀ կառավարության 2014 թվականի 
դեկտեմբերի 18-ի N 1515-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ, լրացումներ կատարելու և ՀՀ 
Տավուշի մարզպետարանին գումար հատկացնելու մասին» ՀՀ կառավարության 23 հուլիսի 2015 
թվականի N 796-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ պետական հանրակրթական դպրոցների սեյսմիկ անվտանգության բարելավման 2015-2030 
թվականների ծրագիրը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության 23 հուլիսի 2015 թվականի N 
797-Ն որոշումը 

  
Վրիպակ 

  
«Հայաստանի Հանրապետության 2016-2018 թվականների պետական միջնաժամկետ ծախսերի 
ծրագիրը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության 8 հուլիսի 2015 թվականի N 755-Ն որոշման 
  
«Հանրաքվեի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ 
կատարելու մասին» 2 հուլիսի 2015 թվականի ՀՕ-73-Ն ՀՀ օրենքի 
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ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ՀՐԱՄԱՆԱԳՐԵՐԸ 
  
«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների 
կառավարության միջև «Ավելի մրցունակ և զանազանեցված մասնավոր հատվածի շուրջ» 
օժանդակության համաձայնագրի թիվ 6 փոփոխությունը հաստատելու մասին» ՀՀ Նախագահի 23 
հուլիսի 2015 թվականի ՆՀ-470-Ն հրամանագիրը 
  
«Հայաստանի Հանրապետության և Վերակառուցման և զարգացման միջազգացին բանկի միջև 
«Արդյունաբերական մասշտաբի արևային էներգիայի ծրագրի նախապատրաստման համար» թիվ 
TFOAO418 դրամաշնորհի համաձայնագիրը հաստատելու մասին» ՀՀ Նախագահի 23 հուլիսի 
2015 թվականի ՆՀ-471-Ն հրամանագիրը 
  

  
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ 

«ՀՀ քննչական կոմիտեի գնման պայմանագրերում փոփոխությունների կատարման 
թույլտվություն տալու մասին» ՀՀ կառավարության 30 հուլիսի 2015 թվականի N 824-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2014 թվականի դեկտեմբերի 18-ի N 1515-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ 
կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 30 հուլիսի 2015 թվականի N 825-Ն որոշումը 
  

Ուղղում 
  

«Զինված ուժերում, ազգային անվտանգության մարմիններում, ՀՀ կառավարությանն առընթեր ՀՀ 
ոստիկանությունում, քրեակատարողական և փրկարար ծառայություններում ծառայության 
առանձնահատկություններով պայմանավորված հավելումների տրամադրման դեպքերը, դրանց 
վճարման չափերը և կարգը սահմանելու մասին» ՀՀ կառավարության 3 հուլիսի 2014 թվականի N 
712-Ն որոշման 
  
«ՀՀ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովին գումար հատկացնելու և ՀՀ կառավարության 
2014 թվականի դեկտեմբերի 18-ի N 1515-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ 
կառավարության 18 հունիսի 2015 թվականի N 663-Ն որոշման 
  
«ՀՀ մշակույթի նախարարությանը գումար հատկացնելու և ՀՀ կառավարության 2014 թվականի 
դեկտեմբերի 18-ի N 1515-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 18 
հունիսի 2015 թվականի N 675-Ն որոշման 
 


