
N 51(1231) 01 հուլիսի 2016 
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՆԵՐԸ 

  
«Հայաստանի Հանրապետության վարչատարածքային բաժանման մասին» ՀՀ օրենքում 
փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» 27 հունիսի 2016 թվականի ՀՕ-100-Ն ՀՀ 
օրենքը 
  
«Տեղական ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» 27 
հունիսի 2016 թվականի ՀՕ-101-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Անձնական տվյալների պաշտպանության մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին» 
27 հունիսի 2016 թվականի ՀՕ-102-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Հայաստանի Հանրապետության պետական պարգևների և պատվավոր կոչումների մասին» 
ՀՀ օրենքում լրացումներ կատարելու մասին» 27 հունիսի 2016 թվականի ՀՕ-103-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման մասին» ՀՀ օրենքում լրացում 
կատարելու մասին» 27 հունիսի 2016 թվականի ՀՕ-104-Ն ՀՀ օրենքը 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ԴԱՏԱՐԱՆԻ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ 
  

«Լիլիթ Մուսեյանի դիմումի հիման վրա՝ Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ ՀՀ 
օրենսգրքի 32-րդ հոդվածի 3-րդ մասի՝ ՀՀ Սահմանադրությանը համապատասխանության 
հարցը որոշելու վերաբերյալ գործով» ՀՀ սահմանադրական դատարանի 21 հունիսի 2016 
թվականի ՍԴՈ-1282 որոշումը 
  
«Հայաստանի Հանրապետության և Վերակառուցման և զարգացման միջազգային բանկի 
միջև 2016 թվականի փետրվարի 23-ին ստորագրված`«Տեղական տնտեսության և 
ենթակառուցվածքների զարգացման ծրագիր» վարկային համաձայնագրում ամրագրված 
պարտավորությունների` ՀՀ Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը որոշելու 
վերաբերյալ գործով» ՀՀ սահմանադրական դատարանի 21 հունիսի 2016 թվականի ՍԴՈ-1283 
որոշումը 
  
«Հայաստանի Հանրապետության և Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի 
միջև 2016 թվականի ապրիլի 5-ին ստորագրված`«Կոտայքի և Գեղարքունիքի մարզերի կոշտ 
թափոնների կառավարման ծրագիր» վարկային համաձայնագրում ամրագրված 
պարտավորությունների` ՀՀ Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը որոշելու 
վերաբերյալ գործով» ՀՀ սահմանադրական դատարանի 21 հունիսի 2016 թվականի ՍԴՈ-1284 
որոշումը 
  
«2016 թվականի մարտի 23-ին Երևանում ստորագրված` Հայաստանի Հանրապետության և 
Քուվեյթի Պետության միջև քրեական գործերով փոխադարձ իրավական օգնության մասին 
համաձայնագրում ամրագրված պարտավորությունների` ՀՀ Սահմանադրությանը 
համապատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ գործով» ՀՀ սահմանադրական 
դատարանի 21 հունիսի 2016 թվականի ՍԴՈ-1285 որոշումը 
  
«2016 թվականի փետրվարի 3-ին Մակաոյում ստորագրված` Հայաստանի Հանրապետության 
կառավարության և Չինաստանի Ժողովրդական Հանրապետության Մակաոյի հատուկ 
վարչական տարածքի վարչակարգի միջև մուտքի արտոնագրի պահանջը փոխադարձաբար 
վերացնելու մասին համաձայնագրում ամրագրված պարտավորությունների` ՀՀ 
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Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ գործով» ՀՀ 
սահմանադրական դատարանի 21 հունիսի 2016 թվականի ՍԴՈ-1286 որոշումը 
  
«Հայաստանի Հանրապետության և Եվրոպական ներդրումային բանկի միջև 2016 թվականի 
մարտի 22-ին և 2016 թվականի ապրիլի 15-ին ստորագրված` «Սահմանային անցակետեր և 
ենթակառուցվածք (Հայաստանի Հանրապետություն. Բագրատաշենի, Բավրայի և Գոգավանի 
սահմանային անցակետերի արդիականացում)» ֆինանսական պայմանագրի թիվ 3 
փոփոխության մեջ ամրագրված պարտավորությունների` ՀՀ Սահմանադրությանը 
համապատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ գործով» ՀՀ սահմանադրական 
դատարանի 21 հունիսի 2016 թվականի ՍԴՈ-1287 որոշումը 
  
«2016 թվականի ապրիլի 6-ին Բեռլինում ստորագրված՝ Հայաստանի Հանրապետության 
կառավարության և Գերմանիայի Դաշնային Հանրապետության կառավարության միջև 
դիվանագիտական ներկայացուցչության, հյուպատոսական հիմնարկի կամ մշտական 
ներկայացուցչության անդամների ընտանիքների անդամների վարձատրվող աշխատանքի 
մասին համաձայնագրում ամրագրված պարտավորությունների՝ ՀՀ Սահմանադրությանը 
համապատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ գործով» ՀՀ սահմանադրական 
դատարանի 21 հունիսի 2016 թվականի ՍԴՈ-1288 որոշումը 
  
«Գևորգ Սաֆարյանի դիմումի հիման վրա՝ ՀՀ վարչական դատավարության օրենսգրքի 87-րդ 
հոդվածի 1-ին մասի՝ ՀՀ Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը որոշելու 
վերաբերյալ գործով» ՀՀ սահմանադրական դատարանի 23 հունիսի 2016 թվականի ՍԴՈ-1289 
որոշումը 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ՀՐԱՄԱՆԱԳՐԵՐԸ 
  
«Հայաստանի Հանրապետության, Գյումրու քաղաքապետարանի և Վերակառուցման և 
զարգացման եվրոպական բանկի միջև ստորագրված «Գյումրու քաղաքային ճանապարհներ. 
Տրանշ Ա» դրամաշնորհի համաձայնագիրը հաստատելու մասին» ՀՀ Նախագահի 23 հունիսի 
2016 թվականի ՆՀ-481-Ն հրամանագիրը 
  
 «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և Ֆրանսիայի Հանրապետության 
կառավարության միջև ֆինանսական արձանագրության մեջ փոփոխություն կատարելու 
մասին» նամակ-համաձայնագիրը հաստատելու մասին» ՀՀ Նախագահի 25 հունիսի 2016 
թվականի ՆՀ-482-Ն հրամանագիրը 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ 
  
«Հայաստանի խաղողագործության և գինեգործության հիմնադրամ ստեղծելու և 
«Հայաստանի Հանրապետության 2016 թվականի պետական բյուջեի մասին» ՀՀ օրենքում ու 
ՀՀ կառավարության 2015 թվականի դեկտեմբերի 24-ի N 1555-Ն որոշման մեջ 
փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 23 հունիսի 2016 
թվականի N 646-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 16 հունիսի 2016 թվականի N 647-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2010 թվականի մարտի 4-ի N 319-Ն որոշման մեջ փոփոխություն և 
լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 23 հունիսի 2016 թվականի N 648-Ն 
որոշումը 



  
«Բնապահպանական, հիգիենիկ և սանիտարահամաճարակային անվտանգության, 
հակահրդեհային նորմերի և կանոնների պահպանման նկատմամբ հսկողություն 
իրականացնելու նպատակով ծանուցման ենթակա գործունեություն իրականացնող անձանց 
մասին համապատասխան մարմիններին լիազոր մարմնի կողմից տեղեկացնելու կարգը 
հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության 2 հունիսի 2016 թվականի N 649-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2011 թվականի հունիսի 2-ի N 860-Ն որոշման մեջ փոփոխություն և 
լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 23 հունիսի 2016 թվականի N 655-Ն 
որոշումը 
  

  
Ուղղում 

«Փախստականների և ապաստանի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ 
կատարելու մասին» 30 դեկտեմբերի 2015 թվականի ՀՕ-194-Ն ՀՀ օրենքի 

  
N 52(1232) 01 հուլիսի 2016 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ԴԱՏԱՐԱՆԻ ՈՐՈՇՈՒՄԸ 
  

«Վարտգեզ Գասպարիի դիմումի հիման վրա՝ ՀՀ քաղաքացիական դատավարության 
օրենսգրքի 207-րդ հոդվածի 1-ին մասի, 140-րդ հոդվածի 1-ին մասի, 213-րդ հոդվածի 3-րդ 
մասի՝ ՀՀ Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ 
գործով» ՀՀ սահմանադրական դատարանի 28 հունիսի 2016 թվականի ՍԴՈ-1290 որոշումը 

  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ 
Բաժին ութերորդ 

  
«ՀՀ 2016 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում և ՀՀ կառավարության 2015 թվականի 
դեկտեմբերի 24-ի N 1555-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու, ՀՀ 
քաղաքաշինության նախարարությանը գումար հատկացնելու, ինչպես նաև պատվիրատուի 
լիազորություններ սահմանելու մասին» ՀՀ կառավարության 23 հունիսի 2016 թվականի N 
656-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ Շիրակի մարզպետարանին գումար հատկացնելու, ՀՀ կառավարության 2015 թվականի 
դեկտեմբերի 24-ի N 1555-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու և գնման գործընթացը 
կազմակերպելու մասին» ՀՀ կառավարության 30 հունիսի 2016 թվականի N 663-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ Արարատի մարզպետարանին գումար հատկացնելու և ՀՀ կառավարության 2015 
թվականի դեկտեմբերի 24-ի N 1555-Ն որոշման մեջլրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ 
կառավարության 30 հունիսի 2016 թվականի N 664-Ն որոշումը 

  
N 53(1233) 06 հուլիսի 2016 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ 
  
«Զբոսաշրջությանն աջակցության ծառայություններ» 2016 թվականի ծրագիրը և ծրագրի 
իրականացման միջոցառումների ժամանակացույցը հաստատելու մասին» ՀՀ 
կառավարության 21 ապրիլի 2016 թվականի N 658-Ն որոշումը 
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«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 23 հունիսի 2016 թվականի N 659-Ն որոշումը 
  
«Գավառի պետական համալսարան» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունը 
«Գավառի պետական համալսարան» հիմնադրամի վերակազմավորելու և գույք 
տրամադրելու մասին» ՀՀ կառավարության 9 հունիսի 2016 թվականի N 660-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ 2016 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում, ՀՀ կառավարության 2015 թվականի 
դեկտեմբերի 24-ի N 1555-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ, լրացումներ կատարելու և ՀՀ 
սպորտի և երիտասարդության հարցերի նախարարությանը գումար հատկացնելու մասին» 
ՀՀ կառավարության 30 հունիսի 2016 թվականի N 662-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2014 թվականի դեկտեմբերի 18-ի N 1444-Ն որոշման մեջ լրացում 
կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 26 մայիսի 2016 թվականի N 665-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2015 թվականի դեկտեմբերի 3-ի N 1426-Ն որոշման մեջ 
փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 30 հունիսի 2016 
թվականի N 666-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2015 թվականի հունիսի 4-ի N 582-Ն որոշման մեջ լրացումներ 
կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 30 հունիսի 2016 թվականի N 667-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության մի շարք որոշումներում փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ 
կառավարության 30 հունիսի 2016 թվականի N 668-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշման մեջ փոփոխություններ 
կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 30 հունիսի 2016 թվականի N 669-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2004 թվականի սեպտեմբերի 23-ի N 1456-Ն որոշման մեջ լրացումներ 
կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 30 հունիսի 2016 թվականի N 670-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության մի շարք որոշումներում փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ 
կառավարության 30 հունիսի 2016 թվականի N 671-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2015 թվականի սեպտեմբերի 17-ի N 1118-Ն որոշման մեջ լրացումներ 
կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 30 հունիսի 2016 թվականի N 672-Ն որոշումը 
  
«Ծանուցման ձևերը, ծանուցման ենթակա գործունեություն իրականացնող անձանց 
հաշվառման գրանցամատյանների վարման և հաշվառված անձանց տվյալների 
հրապարակման կարգը սահմանելու մասին» ՀՀ կառավարության 30 հունիսի 2016 թվականի 
N 673-Ն որոշումը 
  

N 54(1234) 13 հուլիսի 2016 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՆԵՐԸ 
  
«Սնանկության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» 2 
հուլիսի 2016 թվականի ՀՕ-105-Ն ՀՀ օրենքը 
  

javascript:void(0);�


«ՀՀ քրեական օրենսգրքում փոփոխություն կատարելու մասին» 2 հուլիսի 2016 թվականի ՀՕ-
106-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Անհատ ձեռնարկատիրոջ մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին» 2 հուլիսի 2016 
թվականի ՀՕ-107-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Բաժնետիրական ընկերությունների մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ կատարելու մասին» 2 
հուլիսի 2016 թվականի ՀՕ-108-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«ՀՀ աշխատանքային օրենսգրքում լրացումներ կատարելու մասին» 2 հուլիսի 2016 թվականի 
ՀՕ-109-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքում լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին» 7 
հուլիսի 2016 թվականի ՀՕ-110-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքում լրացումներ կատարելու մասին» 7 հուլիսի 
2016 թվականի ՀՕ-111-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«ՀՀ քրեական օրենսգրքում լրացում կատարելու մասին» 7 հուլիսի 2016 թվականի ՀՕ-112-Ն 
ՀՀ օրենքը 
  
«Դատական ակտերի հարկադիր կատարման մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ և 
փոփոխություն կատարելու մասին» 7 հուլիսի 2016 թվականի ՀՕ-113-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ և 
փոփոխություն կատարելու մասին» 7 հուլիսի 2016 թվականի ՀՕ-114-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքում լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին» 7 
հուլիսի 2016 թվականի ՀՕ-115-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Հսկիչ-դրամարկղային մեքենաների կիրառման մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու 
մասին» 7 հուլիսի 2016 թվականի ՀՕ-116-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Առևտրի և ծառայությունների մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ կատարելու մասին» 7 
հուլիսի 2016 թվականի ՀՕ-117-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Սպառողների իրավունքների պաշտպանության մասին» ՀՀ օրենքում լրացում և 
փոփոխություն կատարելու մասին» 7 հուլիսի 2016 թվականի ՀՕ-118-Ն ՀՀ օրենքը 

  
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ՀՐԱՄԱՆԱԳՐԵՐԸ 

  
«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և Չինաստանի Ժողովրդական 
Հանրապետության կառավարության միջև տեխնիկատնտեսական համագործակցության 
մասին» համաձայնագիրը հաստատելու մասին» ՀՀ Նախագահի 7 հուլիսի 2016 թվականի 
ՆՀ-498-Ն հրամանագիրը 
  
«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և Ճապոնիայի կառավարության միջև 
հայտագրերի փոխանակմամբ կնքված դրամաշնորհի համաձայնագիրը հաստատելու 
մասին» ՀՀ Նախագահի 7 հուլիսի 2016 թվականի ՆՀ-499-Ն հրամանագիրը 

  
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ 

ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ 



  
«Հայաստանի Հանրապետության և Ռուսաստանի Դաշնության միջև Հավաքական 
անվտանգության կովկասյան տարածաշրջանում հակաօդային պաշտպանության 
միավորված տարածաշրջանային համակարգ ստեղծելու մասին» համաձայնագիրը 
վավերացնելու մասին» ՀՀ Ազգային ժողովի 30 հունիսի 2016 թվականի ԱԺՈ-233-Ն որոշումը 
  
«Հայաստանի Հանրապետության և Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի 
միջև ստորագրված «Կոտայքի և Գեղարքունիքի կոշտ թափոնների կառավարման ծրագիր» 
վարկային համաձայնագիրը վավերացնելու մասին» ՀՀ Ազգային ժողովի 30 հունիսի 2016 
թվականի ԱԺՈ-234-Ն որոշումը 
  
«Հայաստանի Հանրապետության և Եվրոպական ներդրումային բանկի միջև ստորագրված 
«Սահմանային անցակետեր և ենթակառուցվածք (Հայաստանի Հանրապետություն. 
Բագրատաշենի, Բավրայի և Գոգավանի սահմանային անցակետերի արդիականացում)» 
ֆինանսական պայմանագրի թիվ 3 փոփոխությունը վավերացնելու մասին» ՀՀ Ազգային 
ժողովի 30 հունիսի 2016 թվականի ԱԺՈ-235-Ն որոշումը 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ 
  
«ՀՀ առողջապահության նախարարության «Իմունականխարգելման ազգային ծրագրի 
ծառայությունների աջակցություն» 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 30 
հունիսի 2016 թվականի N 682-Ն որոշումը 
  
«Քաղաքային կայուն զարգացման ներդրումային ծրագրի Տրանշ-2 (Հին Սիլիկյան-Աշտարակ) 
ճանապարհահատվածում առկա որոշ գույքերի և հողատարածքների նկատմամբ բացառիկ` 
գերակա հանրային շահ ճանաչելու մասին» ՀՀ կառավարության 30 հունիսի 2016 թվականի N 
683-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 
գյուղատնտեսության նախարարությանը գումար հատկացնելու մասին» ՀՀ կառավարության 
30 հունիսի 2016 թվականի N 684-Ն որոշումը 
  
«Երկրորդային հումքի ցանկը սահմանելու և ՀՀ կառավարության 2015 թվականի փետրվարի 
12-ի N 107-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» ՀՀ կառավարության 30 հունիսի 
2016 թվականի N 685-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության մի շարք որոշումներում փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ 
կառավարության 30 հունիսի 2016 թվականի N 691-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) և միջին մասնագիտական 
կրթական ծրագրեր իրականացնող պետական ուսումնական հաստատությունների 2016/2017 
ուսումնական տարվա անվճար ուսուցմամբ (նպաստի ձևով ուսման վճարի լրիվ 
փոխհատուցմամբ) ընդունելության տեղերը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության 23 
հունիսի 2016 թվականի N 692-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2008 թվականի դեկտեմբերի 11-ի N 1577-Ն որոշման մեջ լրացում 
կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 30 հունիսի 2016 թվականի N 693-Ն որոշումը 



  
«Իրավաբանական անձին ստուգաչափման իրավունքի տրամադրման կարգը սահմանելու 
մասին» ՀՀ կառավարության 21 ապրիլի 2016 թվականի N 694-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2010 թվականի օգոստոսի 26-ի N 1072-Ն որոշման մեջ 
փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 19 մայիսի 2016 թվականի N 695-
Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության մի շարք որոշումներում լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու 
մասին» ՀՀ կառավարության 19 մայիսի 2016 թվականի N 696-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության մի շարք որոշումներում փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ 
կառավարության 7 հուլիսի 2016 թվականի N 698-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2011 թվականի փետրվարի 10-ի N 168-Ն և ՀՀ կառավարության 2013 
թվականի դեկտեմբերի 5-ի N 1370-Ն որոշումներում լրացումներ և փոփոխություններ 
կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 7 հուլիսի 2016 թվականի N 700-Ն որոշումը 
  
«Փախստականին տրվող ժամանակավոր վկայականի ձևը և տրամադրման կարգը 
սահմանելու մասին» ՀՀ կառավարության 7 հուլիսի 2016 թվականի N 702-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2016 թվականի ապրիլի 21-ի N 410-Ն որոշման մեջ փոփոխություն 
կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 7 հուլիսի 2016 թվականի N 703-Ն որոշումը 
  
«Տրամադրված բյուջետային վարկերի մարման ժամկետներում փոփոխություն կատարելու և 
հաշվարկված տույժերով ձևավորված պարտավորությունները՝ պարտքը ներելու միջոցով 
դադարեցնելու մասին» ՀՀ կառավարության 7 հուլիսի 2016 թվականի N 704-Ն որոշումը 

  
Ուղղում 

  
«Հայաստանի խաղողագործության և գինեգործության հիմնադրամ ստեղծելու և 
«Հայաստանի Հանրապետության 2016 թվականի պետական բյուջեի մասին» ՀՀ օրենքում ու 
ՀՀ կառավարության 2015 թվականի դեկտեմբերի 24-ի N 1555-Ն որոշման մեջ 
փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 23 հունիսի 2016 
թվականի N 646-Ն որոշման 

  
N 54(1234).1 20 հուլիսի 2016 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄԸ 
  
«Հայաստանի Հանրապետության 2017-2019 թվականների պետական միջնաժամկետ 
ծախսերի ծրագիրը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության 7 հուլիսի 2016 թվականի N 
723-Ն որոշումը 

  
N 55(1235) 20 հուլիսի 2016 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՆԵՐԸ 
  
«ՀՀ ընտրական օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» 12 
հուլիսի 2016 թվականի ՀՕ-119-Ն ՀՀ օրենքը 
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«ՀՀ ընտրական օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» 12 
հուլիսի 2016 թվականի ՀՕ-120-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Իրավական ակտերի մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին» 12 հուլիսի 2016 
թվականի ՀՕ-121-Ն ՀՀ օրենքը 

  
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ԴԱՏԱՐԱՆԻ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ 

  
«Կիմ Մինասյանի, Լուսինե Հարությունյանի, Վարտգեզ Գասպարիի դիմումների հիման վրա` 
Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգրքի 182-րդ հոդվածի` ՀՀ 
Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ գործով» ՀՀ 
սահմանադրական դատարանի 8 հուլիսի 2016 թվականի ՍԴՈ-1291 որոշումը 
  
«2016 թվականի փետրվարի 19-ին Երևանում ստորագրված` Հայաստանի Հանրապետության 
կառավարության և Բելառուսի Հանրապետության կառավարության միջև ատոմային 
էներգիայի խաղաղ օգտագործման բնագավառում համագործակցության մասին 
համաձայնագրում ամրագրված պարտավորությունների՝ ՀՀ Սահմանադրությանը 
համապատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ գործով» ՀՀ սահմանադրական 
դատարանի 8 հուլիսի 2016 թվականի ՍԴՈ-1292 որոշումը 
  
«Երֆրեզ» ԲԲԸ-ի դիմումի հիման վրա` ՀՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի 
231-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 3-րդ կետի` ՀՀ Սահմանադրությանը համապատասխանության 
հարցը որոշելու վերաբերյալ գործով» ՀՀ սահմանադրական դատարանի 12 հուլիսի 2016 
թվականի ՍԴՈ-1293 որոշումը 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ 
  

«Հայկական կոնյակի ու բրենդիի գինենյութի, սպիրտահումքի, սպիրտաջրի, բուրավետ ջրի և 
խաղողի օղու գինենյութի ու թորվածքահումքի թորման համար նախատեսված սարքերին 
ներկայացվող տեխնիկական պահանջները սահմանելու մասին» ՀՀ կառավարության 7 
հուլիսի 2016 թվականի N 711-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ 2016 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում, ՀՀ կառավարության 2015 թվականի 
դեկտեմբերի 24-ի N 1555-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու, 
ինչպես նաև ՀՀ առողջապահության նախարարությանը գումար հատկացնելու մասին» ՀՀ 
կառավարության 7 հուլիսի 2016 թվականի N 712-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2015 թվականի դեկտեմբերի 24-ի N 1555-Ն որոշման մեջ լրացումներ 
կատարելու և ՀՀ կառավարության աշխատակազմին գումար հատկացնելու մասին» ՀՀ 
կառավարության 7 հուլիսի 2016 թվականի N 713-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2011 թվականի մարտի 31-ի N 332-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ 
կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 7 հուլիսի 2016 թվականի N 714-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2009 թվականի սեպտեմբերի 23-ի N 1112-Ն որոշման մեջ 
փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 7 հուլիսի 2016 թվականի N 715-
Ն որոշումը 
  
«ՀՀ 2016 թվականի կարիքների համար անհրաժեշտ դեղերի գնման գործընթացն 
իրականացնելու մասին» ՀՀ կառավարության 7 հուլիսի 2016 թվականի N 716-Ն որոշումը 
  



«ՀՀ Տավուշի մարզի Կիրանցի համայնքի ղեկավարի լիազորությունները վաղաժամկետ 
դադարեցնելու, համայնքի ղեկավարի արտահերթ ընտրություն նշանակելու և անցկացնելու 
մասին» ՀՀ կառավարության 7 հուլիսի 2016 թվականի N 717-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ սպորտի և երիտասարդության հարցերի նախարարությանը գումար հատկացնելու, ՀՀ 
2016 թվականի պետական բյուջեում և ՀՀ կառավարության 2015 թվականի դեկտեմբերի 24-ի 
N 1555-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 7 հուլիսի 2016 
թվականի N 718-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ մարզպետարաններին գումար հատկացնելու և ՀՀ կառավարության 2015 թվականի 
դեկտեմբերի 24-ի N 1555-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ 
կառավարության 7 հուլիսի 2016 թվականի N 725-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ-ում 2016-2018 թվականների ընթացքում մարդկանց թրաֆիքինգի և շահագործման դեմ 
պայքարի կազմակերպման ազգային ծրագիրը և ծրագրի իրականացման ժամանակացույցը 
հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության 7 հուլիսի 2016 թվականի N 726-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2003 թվականի նոյեմբերի 27-ի N 1714-Ն որոշման մեջ փոփոխություն և 
լրացում կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 14 հուլիսի 2016 թվականի N 727-Ն 
որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2011 թվականի օգոստոսի 4-ի N 1119-Ն որոշման մեջ լրացումներ 
կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 14 հուլիսի 2016 թվականի N 728-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2016 թվականի մարտի 10-ի N 270-Ն որոշման մեջ փոփոխություն 
կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 14 հուլիսի 2016 թվականի N 729-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ արդարադատության նախարարությանը գումար հատկացնելու և ՀՀ կառավարության 
2015 թվականի դեկտեմբերի 24-ի N 1555-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ 
կառավարության 14 հուլիսի 2016 թվականի N 730-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2010 թվականի սեպտեմբերի 24-ի N 1283-Ն որոշման մեջ 
փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 14 հուլիսի 2016 
թվականի N 731-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ Արագածոտնի, Արմավիրի և Լոռու մարզպետարաններին գումար հատկացնելու, ՀՀ 
կառավարության 2015 թվականի դեկտեմբերի 24-ի N 1555-Ն որոշման մեջ լրացումներ 
կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 14 հուլիսի 2016 թվականի N 737-Ն որոշումը 

  
N 55(1235).1 22 հուլիսի 2016 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄԸ 
  

«ՀՀ 2016 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում և փոփոխություններ, ինչպես նաև ՀՀ 
կառավարության 2015 թվականի դեկտեմբերի 24-ի N 1555-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ 
կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 7 հուլիսի 2016 թվականի N 724-Ն որոշումը 

  
N 56(1236) 27 հուլիսի 2016 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՆԵՐԸ 
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«Երկակի նշանակության ապրանքների արտահանման, Հայաստանի Հանրապետության 
տարածքով դրանց տարանցիկ փոխադրման, ինչպես նաև երկակի նշանակության 
տեղեկատվության և մտավոր գործունեության արդյունքների փոխանցման նկատմամբ 
հսկողության մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին» 18 
հուլիսի 2016 թվականի ՀՕ-122-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Պետական տուրքի մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու 
մասին» 18 հուլիսի 2016 թվականի ՀՕ-123-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգրքում լրացումներ կատարելու 
մասին» 18 հուլիսի 2016 թվականի ՀՕ-124-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Օզոնային շերտը քայքայող նյութերի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն և լրացում 
կատարելու մասին» 18 հուլիսի 2016 թվականի ՀՕ-125-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Պատմության և մշակույթի անշարժ հուշարձանների ու պատմական միջավայրի 
պահպանության և օգտագործման մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին» 18 
հուլիսի 2016 թվականի ՀՕ-126-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«ՀՀ ընդերքի մասին օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասին» 18 
հուլիսի 2016 թվականի ՀՕ-127-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«ՀՀ ջրային օրենսգրքում փոփոխություն կատարելու մասին» 18 հուլիսի 2016 թվականի ՀՕ-
128-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու անձնագրի մասին» ՀՀ օրենքում 
փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» 18 հուլիսի 2016 թվականի ՀՕ-129-Ն ՀՀ 
օրենքը 
  
«Նույնականացման քարտերի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ 
կատարելու մասին» 18 հուլիսի 2016 թվականի ՀՕ-130-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Հայաստանի Հանրապետությունում ջրամատակարարման, ջրահեռացման և կեղտաջրերի 
մաքրման ծառայություններ մատուցող ընկերությանը բնապահպանական վճարների գծով 
արտոնություններ սահմանելու և «Երևան Ջուր» փակ բաժնետիրական ընկերությանը 
բնապահպանական վճարների գծով արտոնություններ սահմանելու մասին» ՀՀ օրենքն ուժը 
կորցրած ճանաչելու մասին» 18 հուլիսի 2016 թվականի ՀՕ-131-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Էլեկտրոնային հաղորդակցության մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին» 18 
հուլիսի 2016 թվականի ՀՕ-132-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Պետական պաշտոններ զբաղեցնող անձանց վարձատրության մասին» ՀՀ օրենքում 
փոփոխություններ կատարելու մասին» 18 հուլիսի 2016 թվականի ՀՕ-133-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Մարդու վերարտադրողական առողջության և վերարտադրողական իրավունքների մասին» 
ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» 18 հուլիսի 2016 թվականի ՀՕ-134-Ն ՀՀ 
օրենքը 
  
«Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգրքում լրացումներ կատարելու 
մասին» 18 հուլիսի 2016 թվականի ՀՕ-135-Ն ՀՀ օրենքը 
  



«Ավելացված արժեքի հարկի մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ կատարելու մասին» 20 
հուլիսի 2016 թվականի ՀՕ-136-Ն ՀՀ օրենքը 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ԴԱՏԱՐԱՆԻ ՈՐՈՇՈՒՄԸ 
  

«Մարետա Առաքելյանի դիմումի հիման վրա՝ ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 249-րդ 
հոդվածի՝ ՀՀ Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ 
գործով» ՀՀ սահմանադրական դատարանի 19 հուլիսի 2016 թվականի ՍԴՈ-1294 որոշումը 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ՀՐԱՄԱՆԱԳՐԵՐԸ 
  
«Հայաստանի Հանրապետության և Ասիական զարգացման բանկի միջև ստորագրված 
«Քաղաքային կայուն զարգացման ներդրումային ծրագիր - Ծրագիր 1 (հատուկ 
գործողություններ)» վարկային համաձայնագրում փոփոխություն կատարելու մասին» 
նամակ-համաձայնագիրը հաստատելու մասին» ՀՀ Նախագահի 19 հուլիսի 2016 թվականի 
ՆՀ-512-Ն հրամանագիրը 
  
«Հայաստանի Հանրապետության և Եվրոպական միության միջև ստորագրված՝ 
ԵՀԳԳ/2010/022-039 ֆինանսավորման համաձայնագրի թիվ 1 լրացումը հաստատելու մասին» 
ՀՀ Նախագահի 19 հուլիսի 2016 թվականի ՆՀ-513-Ն հրամանագիրը 
  
«Հայաստանի Հանրապետության և Գյուղատնտեսության զարգացման միջազգային 
հիմնադրամի միջև ստորագրված «Հայաստանում արտադրողականության աճին ուղղված 
հողերի կայուն կառավարում (ԱԱՀԿԿ)» ֆինանսավորման համաձայնագիրը հաստատելու 
մասին» ՀՀ Նախագահի 19 հուլիսի 2016 թվականի ՆՀ-514-Ն հրամանագիրը 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ԿԱՐԳԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 
  
«ՀՀ Նախագահի 2010 թվականի հունվարի 30-ի ՆԿ-12-Ն կարգադրության մեջ 
փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասին» ՀՀ Նախագահի 18 հուլիսի 2016 թվականի 
ՆԿ-129-Ն կարգադրությունը 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ 
  
«ՀՀ 2016 թվականի պետական բյուջեում և ՀՀ կառավարության 2015 թվականի դեկտեմբերի 
24-ի N 1555-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 14 
հուլիսի 2016 թվականի N 738-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2016 թվականի հունվարի 14-ի N 131-Ն որոշման մեջ փոփոխություն և 
լրացում կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 14 հուլիսի 2016 թվականի N 741-Ն 
որոշումը 
  
«ՀՀ արդարադատության նախարարության պրոբացիայի պետական ծառայության 
կանոնադրությունը և կառուցվածքը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության 14 հուլիսի 
2016 թվականի N 742-Ն որոշումը 
  
«Ծանուցում ներկայացրած և հաշվառված անձանց մասին տեղեկատվությունը, դրանցում 
կատարված փոփոխությունները, ծանուցման ենթակա գործունեությամբ զբաղվելու 
իրավունքը կասեցնելու կամ դադարեցնելու, ինչպես նաև նոր վայրում գործունեություն 
իրականացնելու մասին տեղեկատվությունը պետական տուրքի հաշվարկման և գանձման 
կարգի պահպանման նկատմամբ վերահսկողությունն իրականացնող՝ ՀՀ կառավարության 



լիազորած մարմնին տրամադրելու կարգը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության 14 
հուլիսի 2016 թվականի N 743-Ն որոշումը 
  
«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 14 հուլիսի 2016 թվականի N 744-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարությանն առընթեր ՀՀ ոստիկանությանը գումար հատկացնելու, ՀՀ 
կառավարության 2015 թվականի դեկտեմբերի 24-ի N 1555-Ն որոշման մեջ լրացումներ 
կատարելու և գնման գործընթացը կազմակերպելու մասին» ՀՀ կառավարության 14 հուլիսի 
2016 թվականի N 745-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2015 թվականի դեկտեմբերի 24-ի N 1555-Ն որոշման մեջ 
փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 14 հուլիսի 2016 թվականի N 749-
Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2015 թվականի փետրվարի 26-ի N 214-Ն որոշման մեջ լրացում 
կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 30 հունիսի 2016 թվականի N 750-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2016 թվականի մարտի 31-ի N 338-Ն որոշման մեջ փոփոխություն 
կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 23 հունիսի 2016 թվականի N 751-Ն որոշումը 
  
«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 21 հուլիսի 2016 թվականի N 754-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ Գեղարքունիքի, Արմավիրի, Կոտայքի, Շիրակի, Արարատի և Սյունիքի 
մարզպետարաններին գումար հատկացնելու, ՀՀ կառավարության 2015 թվականի 
դեկտեմբերի 24-ի N 1555-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ 
կառավարության 21 հուլիսի 2016 թվականի N 755-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2014 թվականի հուլիսի 10-ի N 674-Ն որոշման մեջ լրացումներ 
կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 21 հուլիսի 2016 թվականի N 756-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 21 
հուլիսի 2016 թվականի N 757-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 21 հուլիսի 2016 թվականի N 758-Ն որոշումը 

  
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ 

  
«ՀՀ վարչապետի 2003 թվականի սեպտեմբերի 26-ի N 456-Ն որոշման մեջ փոփոխություն 
կատարելու մասին» ՀՀ վարչապետի 19 հուլիսի 2016 թվականի N 637-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ վարչապետի 2008 թվականի հունիսի 26-ի N 411-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և 
լրացում կատարելու մասին» ՀՀ վարչապետի 20 հուլիսի 2016 թվականի N 654-Ն որոշումը 
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ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ 

  
«Քաղաքային կայուն զարգացման ներդրումային ծրագրի Տրանշ-2 (Դավթաշեն-Աշտարակ) 
ճանապարհահատվածում առկա որոշ գույքերի և հողատարածքների նկատմամբ բացառիկ` 
գերակա հանրային շահ ճանաչելու մասին» ՀՀ կառավարության 14 հուլիսի 2016 թվականի N 
739-Ն որոշումը 
  
«Քաղաքային կայուն զարգացման ներդրումային ծրագրի Տրանշ 2, Դավթաշեն-Աշտարակ 
մայրուղի ճանապարհահատվածի հողի օտարման և տարաբնակեցման ծրագիրը 
հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության 14 հուլիսի 2016 թվականի N 746-Ն որոշումը 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ՈՐՈՇՈՒՄԸ 
  
«ՀՀ վարչապետի 1998 թվականի նոյեմբերի 6-ի N 620 որոշման մեջ լրացումներ և 
փոփոխություն կատարելու մասին» ՀՀ վարչապետի 25 հուլիսի 2016 թվականի N 664-Ն 
որոշումը 

  
N 57(1237) 29 հուլիսի 2016 
  

N 57(1237) 29 հուլիսի 
  

2016 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ՀՐԱՄԱՆԱԳԻՐԸ 
  
«Հայաստանի Հանրապետության և Եվրոպական ներդրումային բանկի միջև ստորագրված 
«Երևանի մետրոպոլիտենի վերակառուցում-երկրորդ փուլ» ֆինանսական պայմանագրում 
փոփոխություն կատարելու մասին» նամակ-համաձայնագիրը հաստատելու մասին» ՀՀ 
Նախագահի 26 հուլիսի 2016 թվականի ՆՀ-516-Ն հրամանագիրը 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ 
  
«ՀՀ-ում արտադրվող և ՀՀ ներմուծվող ակցիզային հարկով հարկման ենթակա որոշ 
ապրանքների դրոշմավորման համար «2017» թվագրմամբ ակցիզային դրոշմանիշերը 
կիրառության մեջ դնելու մասին» ՀՀ կառավարության 21 հուլիսի 2016 թվականի N 762-Ն 
որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2009 թվականի հուլիսի 16-ի N 791-Ն որոշման մեջ փոփոխություն 
կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 21 հուլիսի 2016 թվականի N 763-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2003 թվականի նոյեմբերի 6-ի N 1694-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ 
և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 21 հուլիսի 2016 թվականի N 764-Ն 
որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2005 թվականի սեպտեմբերի 15-ի N 1728-Ն որոշման մեջ լրացումներ և 
փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 

  

 
21 հուլիսի 2016 թվականի N 765-Ն որոշումը 

«ՀՀ կառավարության 2006 թվականի օգոստոսի 3-ի N 1543-Ն որոշման մեջ լրացումներ 
կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 21 հուլիսի 2016 թվականի N 766-Ն որոշումը 
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«ՀՀ կառավարության 2003 թվականի մարտի 7-ի N 217-Ն որոշման մեջ լրացումներ և 
փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 21 հուլիսի 2016 թվականի N 767-
Ն որոշումը 
  
«Ֆիզիկական կուլտուրայի հայկական պետական ինստիտուտ» պետական ոչ առևտրային 
կազմակերպությունը «Հայաստանի ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի պետական 
ինստիտուտ» հիմնադրամի վերակազմավորելու և գույք տրամադրելու մասին» ՀՀ 
կառավարության 30 հունիսի 2016 թվականի N 771-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 21 հուլիսի 2016 թվականի N 772-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 
պատվիրատուի լիազորություններ սահմանելու մասին» ՀՀ կառավարության 29 հուլիսի 2016 
թվականի N 773-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2012 թվականի դեկտեմբերի 27-ի N 1675-Ն որոշման մեջ 
փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 29 հուլիսի 2016 թվականի N 774-
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 ՀՀ 
Տավուշի մարզպետարանին գումար հատկացնելու մասին» ՀՀ կառավարության 29 հուլիսի 
2016 թվականի N 775-Ն որոշումը 
  
«Գնման ընթացակարգը չկայացած հայտարարելու թույլտվություն տալու, գնման գործընթաց 
կազմակերպելու և ՀՀ կառավարության 2015 թվականի դեկտեմբերի 24-ի N 1555-Ն որոշման 
մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 29 հուլիսի 
2016 թվականի N 776-Ն որոշումը 
  
«Գազպրոմ Արմենիա» փակ բաժնետիրական ընկերության կողմից ՀՀ պետական բյուջե 
գումար փոխանցվելու, «Երևանի ջերմաէլեկտրակենտրոն» փակ բաժնետիրական 
ընկերության կանոնադրական կապիտալն ավելացնելու, 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 հուլիսի 2016 
թվականի N 777-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2015 թվականի սեպտեմբերի 25-ի N 1141-Ն որոշման մեջ 
փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 29 հուլիսի 2016 թվականի N 778-
Ն որոշումը 
  
«ՀՀ 2016 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում և ՀՀ կառավարության 2015 թվականի 
դեկտեմբերի 24-ի N 1555-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու 
մասին» ՀՀ կառավարության 29 հուլիսի 2016 թվականի N 779-Ն որոշումը 

  
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ՈՐՈՇՈՒՄԸ 

  
«ՀՀ վարչապետի 2002 թվականի սեպտեմբերի 16-ի N 532-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ 
կատարելու մասին» ՀՀ վարչապետի 25 հուլիսի 2016 թվականի N 667-Ն որոշումը 



  
Ուղղում 

  
«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 14 հուլիսի 2016 թվականի N 744-Ն որոշման 
 


