
  
N 31(1120) 03 հունիսի 2015 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՆԵՐԸ 
  

«Հուղարկավորությունների կազմակերպման և գերեզմանատների ու դիակիզարանների 
շահագործման մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին» 27 
մայիսի 2015 թվականի ՀՕ-27-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«ՀՀ հողային օրենսգրքում լրացում և փոփոխություններ կատարելու մասին» 27 մայիսի 2015 
թվականի ՀՕ-28-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Տեղական ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» 27 
մայիսի 2015 թվականի ՀՕ-29-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Պատմության և մշակույթի անշարժ հուշարձանների ու պատմական միջավայրի 
պահպանության և օգտագործման մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին» 27 
մայիսի 2015 թվականի ՀՕ-30-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգրքում լրացումներ կատարելու մասին» 
27 մայիսի 2015 թվականի ՀՕ-31-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Տեղական տուրքերի և վճարների մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն և լրացում կատարելու 
մասին» 27 մայիսի 2015 թվականի ՀՕ-32-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ և 
լրացումներ կատարելու մասին» 27 մայիսի 2015 թվականի ՀՕ-33-Ն ՀՀ օրենքը 

  
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ՀՐԱՄԱՆԱԳՐԵՐԸ 

  
«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և Չինաստանի Ժողովրդական 
Հանրապետության կառավարության միջև կրթության և գիտական աստիճանների վերաբերյալ 
փաստաթղթերի փոխադարձաբար ճանաչման մասին» համաձայնագիրը հաստատելու մասին» 
ՀՀ Նախագահի 26 մայիսի 2015 թվականի ՆՀ-417-Ն հրամանագիրը 
  
«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և Սերբիայի Հանրապետության 
կառավարության միջև տնտեսական, գիտական և տեխնիկական համագործակցության մասին» 
համաձայնագիրը հաստատելու մասին» ՀՀ Նախագահի 26 մայիսի 2015 թվականի ՆՀ-418-Ն 
հրամանագիրը 
  
«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և Չինաստանի Ժողովրդական 
Հանրապետության կառավարության միջև մաքսային գործերում համագործակցության և 
փոխադարձ օգնության մասին» համաձայնագիրը հաստատելու մասին» ՀՀ Նախագահի 26 
մայիսի 2015 թվականի ՆՀ-419-Ն հրամանագիրը 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ 
ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ 

  
«ՀՀ Ազգային ժողովի հինգերորդ գումարման յոթերորդ նստաշրջանի օրակարգում լրացումներ 
կատարելու մասին» ՀՀ Ազգային ժողովի 18 մայիսի 2015 թվականի ԱԺՈ-156-Ն որոշումը 
  
«Հայաստանի Հանրապետության և Գյուղատնտեսության զարգացման միջազգային հիմնադրամի 
միջև «Ենթակառուցվածքների և գյուղական ֆինանսավորման աջակցություն» ծրագրի (ԵԳՖԱԾ) 
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ֆինանսավորման համաձայնագիրը վավերացնելու մասին» ՀՀ Ազգային ժողովի 20 մայիսի 2015 
թվականի ԱԺՈ-157-Ն որոշումը 
  
«Հայաստանի Հանրապետության և Վերակառուցման և զարգացման Եվրոպական բանկի միջև 
«Կոտայքի մարզի կոշտ թափոնների կառավարման ծրագիր» վարկային համաձայնագիրը 
վավերացնելու մասին» ՀՀ Ազգային ժողովի 21 մայիսի 2015 թվականի ԱԺՈ-158-Ն որոշումը 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ 
  

«ՀՀ կառավարության 2013 թվականի դեկտեմբերի 5-ի N 1370-Ն որոշման մեջ փոփոխություն 
կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 21 մայիսի 2015 թվականի N 527-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2014 թվականի դեկտեմբերի 18-ի N 1515-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ 
կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 21 մայիսի 2015 թվականի N 528-Ն որոշումը 
  
«Պետական տուրքի գծով արտոնություն սահմանելու մասին» ՀՀ կառավարության 21 մայիսի 
2015 թվականի N 529-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2005 թվականի հուլիսի 21-ի N 1142-Ն որոշման մեջ լրացումներ և 
փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 21 մայիսի 2015 թվականի N 533-Ն 
որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2011 թվականի փետրվարի 17-ի N 143-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և 
լրացում կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 21 մայիսի 2015 թվականի N 534-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2011 թվականի դեկտեմբերի 15-ի N 1797-Ն որոշման մեջ փոփոխություն 
կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 21 մայիսի 2015 թվականի N 537-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2012 թվականի ապրիլի 26-ի N 597-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և 
լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 21 մայիսի 2015 թվականի N 538-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2011 թվականի մայիսի 5-ի N 665-Ն որոշման մեջ փոփոխություն և լրացում 
կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 21 մայիսի 2015 թվականի N 539-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2007 թվականի փետրվարի 15-ի N 344-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և 
լրացում կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 21 մայիսի 2015 թվականի N 540-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2013 թվականի սեպտեմբերի 26-ի N 1186-Ն որոշման մեջ փոփոխություն 
կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 21 մայիսի 2015 թվականի N 541-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2002 թվականի դեկտեմբերի 13-ի N 2043-Ն որոշման մեջ փոփոխություն 
կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 21 մայիսի 2015 թվականի N 542-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության մի շարք որոշումներում փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասին» 
ՀՀ կառավարության 21 մայիսի 2015 թվականի N 543-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2007 թվականի մայիսի 24-ի N 806-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և 
լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 21 մայիսի 2015 թվականի N 544-Ն որոշումը 
  
«Քսուքային նյութերի, յուղերի և հատուկ հեղուկների տեխնիկական կանոնակարգը հաստատելու 
մասին» ՀՀ կառավարության 14 մայիսի 2015 թվականի N 546-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2014 թվականի դեկտեմբերի 18-ի N 1515-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ 
կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 27 մայիսի 2015 թվականի N 550-Ն որոշումը 



  
«2015 թվականի ամառային զորակոչը կազմակերպելու մասին» ՀՀ կառավարության 27 մայիսի 
2015 թվականի N 555-Ն որոշումը 

  
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ 

  
«ՀՀ վարչապետի 1998 թվականի նոյեմբերի 6-ի N 620 որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու 
մասին» ՀՀ վարչապետի 25 մայիսի 2015 թվականի N 427-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ վարչապետի 1998 թվականի նոյեմբերի 6-ի N 620 որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու 
մասին» ՀՀ վարչապետի 26 մայիսի 2015 թվականի N 428-Ն որոշումը 
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ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ 
  

«ՀՀ կառավարության 2009 թվականի նոյեմբերի 26-ի N 1372-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և 
լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 21 մայիսի 2015 թվականի N 551-Ն որոշումը 
  
«Համապատասխանության հայտարարագրի գրանցման կարգը և համապատասխանության 
սերտիֆիկատի ու համապատասխանության հայտարարագրի ձևերը սահմանելու մասին» ՀՀ 
կառավարության 21 մայիսի 2015 թվականի N 552-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ արտաքին գործերի նախարարությանը գումար հատկացնելու և ՀՀ կառավարության 2014 
թվականի դեկտեմբերի 18-ի N 1515-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ 
կառավարության 27 մայիսի 2015 թվականի N 556-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2012 թվականի փետրվարի 16-ի N 181-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ 
կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 21 մայիսի 2015 թվականի N 558-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2011 թվականի մարտի 24-ի N 305-Ն որոշման մեջ լրացումներ և 
փոփոխություն կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 27 մայիսի 2015 թվականի N 560-Ն 
որոշումը 
  
«ՀՀ 2015 թվականի պետական բյուջեում և ՀՀ կառավարության 2014 թվականի դեկտեմբերի 18-ի 
N 1515-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ 
կառավարության 27 մայիսի 2015 թվականի N 561-Ն որոշումը 

  
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎՃՌԱԲԵԿ ԴԱՏԱՐԱՆԻ ԴԱՏԱԿԱՆ ԱԿՏԵՐԸ 

  
ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քաղաքացիական գործ թիվ ԵԿԴ/2767/02/09 մասին 
  
ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քաղաքացիական գործ թիվ ԱՎԴ/0010/02/11 մասին 
  
ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քաղաքացիական գործ թիվ ԱՐԴ1/0956/02/11 մասին 
  
ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քաղաքացիական գործ թիվ ԳԴ4/0253/02/11 մասին 
  
ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քաղաքացիական գործ թիվ ԵԿԴ/1791/02/11 մասին 
  
ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քաղաքացիական գործ թիվ ԼԴ/0221/02/11 մասին 
  
ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քաղաքացիական գործ թիվ ԵԱՔԴ/1747/02/12 մասին 
  
ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քաղաքացիական գործ թիվ ԵԿԴ/0024/16/12 մասին 
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ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քաղաքացիական գործ թիվ ԵԿԴ/2418/02/12 մասին 
  
ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քաղաքացիական գործ թիվ ԵՄԴ/0563/02/12 մասին 
  
ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քաղաքացիական գործ թիվ ԵԱԴԴ/0134/02/13 մասին 
  
ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քաղաքացիական գործ թիվ ԵԷԴ/0632/02/13 մասին 
  
ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քաղաքացիական գործ թիվ ԵԷԴ/1238/02/13 մասին 
  
ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քաղաքացիական գործ թիվ ԵԷԴ/1431/02/13 մասին 
  
ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քաղաքացիական գործ թիվ ԵԿԴ/0384/02/13 մասին 
  
ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քաղաքացիական գործ թիվ ԵԿԴ/1280/02/13 մասին 
  
ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քաղաքացիական գործ թիվ ԵԿԴ/1489/02/13 մասին 
  
ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քաղաքացիական գործ թիվ ԵԿԴ/2058/02/13 մասին 
  
ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քաղաքացիական գործ թիվ ԵԿԴ/2128/02/13 մասին 
  
ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քաղաքացիական գործ թիվ ԵՇԴ/0062/04/13 մասին 
  
ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քաղաքացիական գործ թիվ ԿԴ/0033/04/13 մասին 
  
ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քաղաքացիական գործ թիվ ՇԴ/0031/04/13 մասին 
  
ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քաղաքացիական գործ թիվ ՍԴ2/0196/02/13 մասին 
  
ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քաղաքացիական գործ թիվ ԵԱՆԴ/0020/02/14 մասին 
  
ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Վարչական գործ թիվ ՎԴ/0052/05/12 մասին 
  
ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Վարչական գործ թիվ ՎԴ/0079/05/12 մասին 
  
ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Վարչական գործ թիվ ՎԴ/1567/05/12 մասին 
  
ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Վարչական գործ թիվ ՎԴ/2085/05/12 մասին 
  
ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Վարչական գործ թիվ ՎԴ/4651/05/12 մասին 
  
ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Վարչական գործ թիվ ՎԴ/6781/05/12 մասին 
  
ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Վարչական գործ թիվ ՎԴ/9358/05/12 մասին 
  
ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Վարչական գործ թիվ ՎԴ/6199/05/13 մասին 
  
ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Վարչական գործ թիվ ՎԴ/6690/05/13 մասին 
  
ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Վարչական գործ թիվ ՎԴ/7703/05/13 մասին 
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ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՆԵՐԸ 
  

«Առևտրի և ծառայությունների մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին» 27 մայիսի 2015 
թվականի ՀՕ-34-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Առևտրի և ծառայությունների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում 
կատարելու մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» 27 մայիսի 2015 թվականի 
ՀՕ-35-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Եկամտային հարկի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն և լրացում կատարելու մասին» 27 
մայիսի 2015 թվականի ՀՕ-36-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Շահութահարկի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» 27 
մայիսի 2015 թվականի ՀՕ-37-Ն ՀՀ օրենքը 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ԴԱՏԱՐԱՆԻ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ 
  

«Հայաստանի Հանրապետության և Վերակառուցման և զարգացման միջազգային բանկի միջև 
2015 թվականի ապրիլի 8-ին ստորագրված` «Սոցիալական ներդրումների և տեղական 
զարգացման ծրագիր» վարկային համաձայնագրում ամրագրված պարտավորությունների` ՀՀ 
Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ գործով» ՀՀ 
սահմանադրական դատարանի 26 մայիսի 2015 թվականի ՍԴՈ-1211 որոշումը 
  
«Հայաստանի Հանրապետության և Վերակառուցման և զարգացման միջազգային բանկի միջև 
2015 թվականի ապրիլի 8-ին ստորագրված՝ «Էլեկտրահաղորդման ցանցի բարելավման ծրագիր» 
վարկային համաձայնագրում ամրագրված պարտավորությունների՝ ՀՀ Սահմանադրությանը 
համապատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ գործով» ՀՀ սահմանադրական 
դատարանի 26 մայիսի 2015 թվականի ՍԴՈ-1212 որոշումը 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ՀՐԱՄԱՆԱԳՐԵՐԸ 
  

«Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության և Չինաստանի Ժողովրդական 
Հանրապետության հասարակական անվտանգության նախարարության միջև 
հանցագործությունների կանխարգելման և խափանման ոլորտում համագործակցության մասին» 
համաձայնագիրը հաստատելու մասին» ՀՀ Նախագահի 27 մայիսի 2015 թվականի ՆՀ-422-Ն 
հրամանագիրը 

  
«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և Չինաստանի Ժողովրդական 
Հանրապետության կառավարության միջև զբոսաշրջության բնագավառում համագործակցության 
մասին» համաձայնագիրը հաստատելու մասին» ՀՀ Նախագահի 27 մայիսի 2015 թվականի ՆՀ-
423-Ն հրամանագիրը 

  
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ 

  
«ՀՀ կառավարության 2002 թվականի նոյեմբերի 28-ի N 1930-Ն որոշման մեջ փոփոխություն 
կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 27 մայիսի 2015 թվականի N 562-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2012 թվականի մարտի 7-ի N 265-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ 
կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 27 մայիսի 2015 թվականի N 563-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2013 թվականի ապրիլի 4-ի N 334-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և 
լրացում կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 27 մայիսի 2015 թվականի N 564-Ն որոշումը 
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ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՆԵՐԸ 

  
«Շրջանառության հարկի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու 
մասին» 30 մայիսի 2015 թվականի ՀՕ-38-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Հարկերի մասին» ՀՀ օրենքում լրացում և փոփոխություն կատարելու մասին» 30 մայիսի 2015 
թվականի ՀՕ-39-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Հայաստանի Հանրապետությունում ստուգումների կազմակերպման և անցկացման մասին» ՀՀ 
օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» 30 մայիսի 2015 թվականի ՀՕ-40-
Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Ավելացված արժեքի հարկի մասին» ՀՀ օրենքում լրացում և փոփոխություն կատարելու մասին» 
30 մայիսի 2015 թվականի ՀՕ-41-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Սահմանամերձ գյուղական համայնքներում իրականացվող գործունեությունը հարկերից 
ազատելու մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» 30 մայիսի 2015 թվականի 
ՀՕ-42-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Հարկային ծառայության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» 30 մայիսի 
2015 թվականի ՀՕ-43-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«ՀՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքում լրացումներ և փոփոխություններ 
կատարելու մասին» 4 հունիսի 2015 թվականի ՀՕ-44-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«ՀՀ դատական օրենսգրքում լրացում և փոփոխություն կատարելու մասին» 4 հունիսի 2015 
թվականի ՀՕ-45-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքում լրացում կատարելու մասին» 4 հունիսի 2015 թվականի ՀՕ-46-
Ն ՀՀ օրենքը 
  
«ՀՀ ընտանեկան օրենսգրքում լրացում կատարելու մասին» 4 հունիսի 2015 թվականի ՀՕ-47-Ն ՀՀ 
օրենքը 
  
«Պետական տուրքի մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին» 4 հունիսի 2015 թվականի 
ՀՕ-48-Ն ՀՀ օրենքը 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ԴԱՏԱՐԱՆԻ ՈՐՈՇՈՒՄԸ 
  

«ՀՀ Ազգային ժողովի պատգամավորների դիմումի հիման վրա՝ «Վարչարարության հիմունքների 
և վարչական վարույթի մասին» ՀՀ օրենքի 88-րդ հոդվածի, «Դատական ակտերի հարկադիր 
կատարման մասին» ՀՀ օրենքի 2-րդ հոդվածի 1-ին մասի 7-րդ կետի և 44-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 
4-րդ կետի, Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգրքի 283-րդ հոդվածի 6-րդ 
մասի, 298-րդ հոդվածի 3-րդ մասի, 305-րդ հոդվածի 4-րդ մասի և ՀՀ վարչական դատավարության 
օրենսգրքի 3-րդ հոդվածի 2-րդ մասի և 223-րդ հոդվածի 3-րդ մասի` ՀՀ Սահմանադրությանը 
համապատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ գործով» ՀՀ սահմանադրական 
դատարանի 26 մայիսի 2015 թվականի ՍԴՈ-1210 որոշումը 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ՀՐԱՄԱՆԱԳԻՐԸ 
  

«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և Ռուսաստանի Դաշնության 
կառավարության միջև եվրասիական տնտեսական միությանը անդամակցության 
շրջանակներում Հայաստանի Հանրապետությանը տեխնիկական և ֆինանսական աջակցություն 



ցուցաբերելու մասին» համաձայնագիրը հաստատելու մասին» ՀՀ Նախագահի 30 մայիսի 2015 
թվականի ՆՀ-424-Ն հրամանագիրը 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ԿԱՐԳԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 
  

«ՀՀ Նախագահի 2004 թվականի մայիսի 20-ի ՆԿ-113-Ն կարգադրության մեջ լրացումներ և 
փոփոխություն կատարելու մասին» ՀՀ Նախագահի 4 հունիսի 2015 թվականի ՆԿ-83-Ն 
կարգադրությունը 

  
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ 

  
«Անվճար կամ արտոնյալ պայմաններով վերարտադրողականության օժանդակ 
տեխնոլոգիաների կիրառմամբ բժշկական օգնության և սպասարկման կարգն ու շահառուներին 
ներկայացվող պահանջները սահմանելու մասին» ՀՀ կառավարության 27 մայիսի 2015 թվականի 
N 568-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ 2015 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում, ՀՀ կառավարության 2014 թվականի 
դեկտեմբերի 18-ի N 1515-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու, ՀՀ 
կառավարությանն առընթեր պետական գույքի կառավարման վարչությանը գումար 
հատկացնելու և գնման գործընթացը կազմակերպելու մասին» ՀՀ կառավարության 27 մայիսի 
2015 թվականի N 570-Ն որոշումը 

  
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ՈՐՈՇՈՒՄԸ 

  
«ՀՀ վարչապետի 2002 թվականի սեպտեմբերի 16-ի N 532-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ 
կատարելու մասին» ՀՀ վարչապետի 3 հունիսի 2015 թվականի N 458-Ն որոշումը 
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«ՀՀ կառավարության 2013 թվականի հուլիսի 25-ի N 857-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ 
կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 4 հունիսի 2015 թվականի N 572-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2005 թվականի հունիսի 9-ի N 746-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և 
լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 4 հունիսի 2015 թվականի N 573-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2011 թվականի փետրվարի 17-ի N 119-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու 
մասին» ՀՀ կառավարության 4 հունիսի 2015 թվականի N 574-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2015 թվականի մարտի 26-ի N 294-Ն որոշման մեջ լրացում կատարելու 
մասին» ՀՀ կառավարության 4 հունիսի 2015 թվականի N 577-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2007 թվականի նոյեմբերի 23-ի N 1390-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ 
կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 4 հունիսի 2015 թվականի N 578-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2014 թվականի օգոստոսի 14-ի N 883-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ 
կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 4 հունիսի 2015 թվականի N 580-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2006 թվականի մարտի 2-ի N 276-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և 
լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 4 հունիսի 2015 թվականի N 583-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2015 թվականի հունվարի 15-ի N 111-Ն որոշման մեջ փոփոխություն 
կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 4 հունիսի 2015 թվականի N 584-Ն որոշումը 
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«ՀՀ կառավարության 2005 թվականի նոյեմբերի 24-ի N 2093-Ն որոշման մեջ փոփոխություն 
կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 14 մայիսի 2015 թվականի N 588-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2014 թվականի ապրիլի 23-ի N 460-Ն որոշման մեջ լրացում կատարելու 
մասին» ՀՀ կառավարության 4 հունիսի 2015 թվականի N 591-Ն որոշումը 
  
«Ժամանակավոր պահպանության պահեստներին ներկայացվող պահանջները սահմանելու 
մասին» ՀՀ կառավարության 4 հունիսի 2015 թվականի N 592-Ն որոշումը 
  
«Եվրասիական տնտեսական միության մասին» 2014 թվականի մայիսի 29-ի պայմանագրին 
Հայաստանի Հանրապետության միանալու մասին» 2014 թվականի հոկտեմբերի 10-ի 
պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո ժամանակավոր պահպանման պահեստների 
կազմակերպիչների գործունեության մասին» ՀՀ կառավարության 21 մայիսի 2015 թվականի N 
597-Ն որոշումը 
  

Ուղղում 
  
«ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության սննդամթերքի անվտանգության պետական 
ծառայության «Ներմուծվող սննդամթերքի և (կամ) կենդանական ծագման մթերքի լաբորատոր 
փորձաքննության վճարներ» ծրագրի արտաբյուջետային հաշվի միջոցների ծախսման 2015 
թվականի նախահաշիվը հաստատելու, ՀՀ 2015 թվականի պետական բյուջեում և ՀՀ 
կառավարության 2014 թվականի դեկտեմբերի 18-ի N 1515-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և 
լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 10 մարտի 2015 թվականի N 227-Ն որոշման 
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«ՀՀ Արագածոտնի մարզի ընդհանուր իրավասության առաջին ատյանի դատարանի դիմումի 
հիման վրա` ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի 293-րդ հոդվածի 1-ին մասի և 294-րդ 
հոդվածի 1-ին մասի` ՀՀ Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը որոշելու 
վերաբերյալ գործով» ՀՀ սահմանադրական դատարանի 9 հունիսի 2015 թվականի ՍԴՈ-1213 
որոշումը 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ 
  

«ՀՀ Արմավիրի մարզպետարանին գումար հատկացնելու և ՀՀ կառավարության 2014 թվականի 
դեկտեմբերի 18-ի N 1515-Ն որոշման մեջ լրացում կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 21 
մայիսի 2015 թվականի N 566-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 
4 հունիսի 2015 թվականի N 575-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ 2015 թվականի պետական բյուջեում և ՀՀ կառավարության 2014 թվականի դեկտեմբերի 18-ի 
N 1515-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ 
կառավարության 4 հունիսի 2015 թվականի N 576-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ 2015 թվականի պետական բյուջեում և ՀՀ կառավարության 2014 թվականի դեկտեմբերի 18-ի 
N 1515-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու և գնման գործընթացը 
կազմակերպելու մասին» ՀՀ կառավարության 4 հունիսի 2015 թվականի N 579-Ն որոշումը 
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«ՀՀ 2015 թվականի պետական բյուջեում և ՀՀ կառավարության 2014 թվականի դեկտեմբերի 18-ի 
N 1515-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ 
կառավարության 4 հունիսի 2015 թվականի N 581-Ն որոշումը 
  
«Սոցիալական աջակցության մասին» ՀՀ օրենքի կիրարկումն ապահովելու և ՀՀ կառավարության 
մի շարք որոշումներում փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ 
կառավարության 4 հունիսի 2015 թվականի N 582-Ն որոշումը 
  
«Քաղաքային կայուն զարգացման ներդրումային ծրագրի Տրանշ-2 (Դավթաշեն-Աշտարակ) 
ճանապարհահատվածում առկա գույքի և հողատարածքների նախնական ուսումնասիրման 
մասին» ՀՀ կառավարության 21 մայիսի 2015 թվականի N 589-Ն որոշումը 
  
«Լիազորված տնտեսական օպերատորի կարգավիճակ ստանալու նպատակով արտաքին 
տնտեսական գործունեություն իրականացնողի կողմից վերադաս մաքսային մարմին 
ներկայացվող ինքնագնահատման թերթիկի ձևը և լրացման կարգը սահմանելու մասին» ՀՀ 
կառավարության 21 մայիսի 2015 թվականի N 590-Ն որոշումը 
  
«Կապի կամ հաշվարկային փաստաթղթերի դուրսգրման՝ հարկային մարմնի ծրագրային 
համակարգի խափանման դեպքերում այլ ուղեկցող փաստաթղթերի և կապի խափանումները 
վերացնելուց հետո նախկինում դուրս չգրված ուղեկցող փաստաթղթերի դուրսգրման կարգը 
սահմանելու մասին» ՀՀ կառավարության 4 հունիսի 2015 թվականի N 594-Ն որոշումը 
  
«Կապի խափանման դեպքերի վերաբերյալ տեղեկատվությունը հարկային մարմնին 
տրամադրելու գործընթացում ՀՀ կառավարության լիազոր մարմին ճանաչելու, ինչպես նաև 
կապի խափանման դեպքերի վերաբերյալ տեղեկատվության տրամադրման և հրապարակման 
կարգերը սահմանելու մասին» ՀՀ կառավարության 4 հունիսի 2015 թվականի N 595-Ն որոշումը 
  
«Հայաստանի Հանրապետությունում կառուցապատման նպատակով թույլտվությունների և այլ 
փաստաթղթերի տրամադրման կարգը հաստատելու և ՀՀ կառավարության մի շարք որոշումներ 
ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» ՀՀ կառավարության 19 մարտի 2015 թվականի N 596-Ն 
որոշումը 
  
«ՀՀ մարդու իրավունքների պաշտպանի աշխատակազմի «Մարդու իրավունքների պաշտպանին 
միջազգային և դոնոր կազմակերպությունների կողմից հատկացվող ֆինանսական 
աջակցություն» ծրագրի արտաբյուջետային հաշվի միջոցների ծախսման 2015 թվականի 
նախահաշիվը հաստատելու, ՀՀ 2015 թվականի պետական բյուջեում և ՀՀ կառավարության 2014 
թվականի դեկտեմբերի 18-ի N 1515-Ն որոշման ցուցանիշներում փոփոխություններ և լրացումներ 
կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 10 հունիսի 2015 թվականի N 599-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) և միջին մասնագիտական կրթական 
ծրագրեր իրականացնող պետական ուսումնական հաստատությունների 2015/2016 ուսումնական 
տարվա անվճար ուսուցմամբ (նպաստի ձևով ուսման վճարի լրիվ փոխհատուցմամբ) 
ընդունելության տեղերը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության 10 հունիսի 2015 թվականի N 
600-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2012 թվականի նոյեմբերի 8-ի N 1617-Ն որոշման մեջ փոփոխություն և 
լրացում կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 10 հունիսի 2015 թվականի N 602-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2006 թվականի հունվարի 26-ի N 62-Ն որոշման մեջ լրացումներ և 
փոփոխություն կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 10 հունիսի 2015 թվականի N 604-Ն 
որոշումը 
  



«ՀՀ կառավարության 2003 թվականի նոյեմբերի 27-ի N 1714-Ն որոշման մեջ լրացում և 
փոփոխություն կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 10 հունիսի 2015 թվականի N 606-Ն 
որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2002 թվականի հունիսի 27-ի N 931-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և 
լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 10 հունիսի 2015 թվականի N 607-Ն 
որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2013 թվականի փետրվարի 28-ի N 338-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ 
կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 4 հունիսի 2015 թվականի N 609-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2004 թվականի դեկտեմբերի 30-ի N 1956-Ն որոշման մեջ լրացում 
կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 4 հունիսի 2015 թվականի N 610-Ն որոշումը 
  
«Կարեն Դեմիրճյանի անվան մարզահամերգային համալիր» պետական ոչ առևտրային 
կազմակերպություն ստեղծելու մասին» ՀՀ կառավարության 26 մարտի 2015 թվականի N 611-Ն 
որոշումը 
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«Անձնական տվյալների պաշտպանության մասին» 13 հունիսի 2015 թվականի ՀՕ-49-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգրքում լրացումներ կատարելու մասին» 
13 հունիսի 2015 թվականի ՀՕ-50-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Օտարերկրացիների մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին» 13 հունիսի 
2015 թվականի ՀՕ-51-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Փախստականների և ապաստանի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին» 
13 հունիսի 2015 թվականի ՀՕ-52-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Եկամտային հարկի և սոցիալական վճարի անձնավորված հաշվառման մասին» ՀՀ օրենքում 
փոփոխություններ կատարելու մասին» 13 հունիսի 2015 թվականի ՀՕ-53-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Հյուպատոսական ծառայության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին» 13 
հունիսի 2015 թվականի ՀՕ-54-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Մարդահամարի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին» 13 հունիսի 2015 
թվականի ՀՕ-55-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Ոստիկանությունում ծառայության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» 13 
հունիսի 2015 թվականի ՀՕ-56-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Բնակչության պետական ռեգիստրի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու 
մասին» 13 հունիսի 2015 թվականի ՀՕ-57-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Էլեկտրոնային փաստաթղթերի և էլեկտրոնային թվային ստորագրության մասին» ՀՀ օրենքում 
փոփոխություն կատարելու մասին» 13 հունիսի 2015 թվականի ՀՕ-58-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Սոցիալական աջակցության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին» 13 
հունիսի 2015 թվականի ՀՕ-59-Ն ՀՀ օրենքը 
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«Գյուղատնտեսական համատարած հաշվառման մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ 
կատարելու մասին» 13 հունիսի 2015 թվականի ՀՕ-60-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Նույնականացման քարտերի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին» 13 
հունիսի 2015 թվականի ՀՕ-61-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու անձնագրի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ 
կատարելու մասին» 13 հունիսի 2015 թվականի ՀՕ-62-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Հանրային ծառայությունների համարանիշի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու 
մասին» 13 հունիսի 2015 թվականի ՀՕ-63-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Զբաղվածության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին» 13 հունիսի 2015 
թվականի ՀՕ-64-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Պետական նպաստների մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» 13 հունիսի 
2015 թվականի ՀՕ-65-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«ՀՀ վարչական դատավարության օրենսգրքում լրացումներ կատարելու մասին» 13 հունիսի 2015 
թվականի ՀՕ-66-Ն ՀՀ օրենքը 

  
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ՀՐԱՄԱՆԱԳՐԵՐԸ 

  
«Հայաստանի Հանրապետության և Միջազգային զարգացման ընկերակցության միջև 
«Հիվանդությունների կանխարգելման և վերահսկման ծրագիր» ֆինանսավորման 
համաձայնագրի թիվ 1 փոփոխությունը հաստատելու մասին» ՀՀ Նախագահի 13 հունիսի 2015 
թվականի ՆՀ-431-Ն հրամանագիրը 
  
«ՀՀ Նախագահի 2002 թվականի օգոստոսի 22-ի ՆՀ-1164-Ն հրամանագրում փոփոխություն 
կատարելու մասին» ՀՀ Նախագահի 13 հունիսի 2015 թվականի ՆՀ-434-Ն հրամանագիրը 
  
«ՀՀ Նախագահի 2009 թվականի հուլիսի 6-ի ՆՀ-155-Ն հրամանագրում փոփոխություն կատարելու 
մասին» ՀՀ Նախագահի 13 հունիսի 2015 թվականի ՆՀ-435-Ն հրամանագիրը 

  
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ 

  
«ՀՀ կառավարության 2010 թվականի դեկտեմբերի 30-ի N 1734-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ 
կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 10 հունիսի 2015 թվականի N 629-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2015 թվականի ապրիլի 2-ի N 387-Ն որոշման մեջ փոփոխություն 
կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 18 հունիսի 2015 թվականի N 639-Ն որոշումը 
  

Ուղղում 
  

«ՀՀ դատական օրենսգրքում լրացում և փոփոխություն կատարելու մասին» 4 հունիսի 2015 
թվականի ՀՕ-45-Ն ՀՀ օրենքի 

  
  

N 36(1125) 24 հունիսի 2015 
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ԴԱՏԱՐԱՆԻ ՈՐՈՇՈՒՄԸ 

  
«2015 թվականի մայիսի 19-ին Մոսկվայում ստորագրված` Հայաստանի Հանրապետության 
կառավարության և Ռուսաստանի Դաշնության կառավարության միջև ռուս-հայկական 
մարդասիրական արձագանքման կենտրոնի ստեղծման մասին համաձայնագրում ամրագրված 
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պարտավորությունների` ՀՀ Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը որոշելու 
վերաբերյալ գործով» ՀՀ սահմանադրական դատարանի 11 հունիսի 2015 թվականի ՍԴՈ-1214 
որոշումը 
  
«2015 թվականի մարտի 25-ին Պեկինում ստորագրված՝ Հայաստանի Հանրապետության և 
Չինաստանի Ժողովրդական Հանրապետության միջև քրեական գործերով փոխադարձ 
իրավական օգնության մասին պայմանագրում ամրագրված պարտավորությունների՝ ՀՀ 
Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ գործով» ՀՀ 
սահմանադրական դատարանի 11 հունիսի 2015 թվականի ՍԴՈ-1215 որոշումը 
  
«2015 թվականի մայիսի 8-ին Մոսկվայում ստորագրված` «Ղրղզստանի Հանրապետության` 
«Եվրասիական տնտեսական միության մասին» 2014 թվականի մայիսի 29-ի պայմանագրին 
միանալու առնչությամբ «Եվրասիական տնտեսական միության մասին» 2014 թվականի մայիսի 
29-ի պայմանագրում և Եվրասիական տնտեսական միության իրավունքի մաս կազմող առանձին 
միջազգային պայմանագրերում փոփոխություններ կատարելու մասին» արձանագրության մեջ 
ամրագրված պարտավորությունների` ՀՀ Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը 
որոշելու վերաբերյալ գործով» ՀՀ սահմանադրական դատարանի 11 հունիսի 2015 թվականի 
ՍԴՈ-1216 որոշումը 
  
«2015 թվականի մայիսի 8-ին Մոսկվայում ստորագրված՝ «Ղրղզստանի Հանրապետության՝ 
«Եվրասիական տնտեսական միության մասին» 2014 թվականի մայիսի 29-ի պայմանագրին 
միանալու առնչությամբ Ղրղզստանի Հանրապետության կողմից «Եվրասիական տնտեսական 
միության մասին» 2014 թվականի մայիսի 29-ի պայմանագրի, Եվրասիական տնտեսական 
միության իրավունքի մաս կազմող առանձին միջազգային պայմանագրերի և Եվրասիական 
տնտեսական միության մարմինների ակտերի կիրառման պայմանների և անցումային դրույթների 
մասին» արձանագրության մեջ ամրագրված պարտավորությունների՝ ՀՀ Սահմանադրությանը 
համապատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ գործով» ՀՀ սահմանադրական 
դատարանի 11 հունիսի 2015 թվականի ՍԴՈ-1217 որոշումը 
  
«2015 թվականի մայիսի 8-ին Մոսկվայում ստորագրված` «Ղրղզստանի Հանրապետության` 
«Եվրասիական տնտեսական միության մասին» 2014 թվականի մայիսի 29-ի պայմանագրին 
միանալու մասին» 2014 թվականի դեկտեմբերի 23-ին ստորագրված պայմանագրին Հայաստանի 
Հանրապետության միանալու մասին» արձանագրության մեջ ամրագրված 
պարտավորությունների` ՀՀ Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը որոշելու 
վերաբերյալ գործով» ՀՀ սահմանադրական դատարանի 11 հունիսի 2015 թվականի ՍԴՈ-1218 
որոշումը 
  
«Հայաստանի Հանրապետության և Եվրասիական զարգացման բանկի միջև 2015 թվականի 
ապրիլի 14-ին ստորագրված` «Հյուսիս-հարավ» ավտոճանապարհային միջանցքի 
շինարարության (4-րդ հերթ) նախագծի ֆինանսավորման համար Եվրասիական տնտեսական 
ընկերակցության հակաճգնաժամային հիմնադրամի միջոցներից ներդրումային վարկի 
տրամադրման մասին համաձայնագրում ամրագրված պարտավորությունների` ՀՀ 
Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ գործով» ՀՀ 
սահմանադրական դատարանի 11 հունիսի 2015 թվականի ՍԴՈ-1219 որոշումը 
  
«Քաղաքացիներ Հովհաննես Սահակյանի և Կարապետ Հաջիյանի դիմումների հիման վրա՝ ՀՀ 
քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի 223-րդ հոդվածի 3-րդ մասի և 231-րդ հոդվածի 4-
րդ և 5-րդ մասերի` ՀՀ Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը որոշելու 
վերաբերյալ գործով» ՀՀ սահմանադրական դատարանի 16 հունիսի 2015 թվականի ՍԴՈ-1220 
որոշումը 

  
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ 

  



«ՀՀ 2015 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում և ՀՀ կառավարության 2014 թվականի 
դեկտեմբերի 18-ի N 1515-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ 
կառավարության 10 հունիսի 2015 թվականի N 616-Ն որոշումը 
  
«Որոտանի հիդրոէլեկտրակայանների համալիր» փակ բաժնետիրական ընկերության 
կանոնադրական կապիտալը նվազեցնելու, «Երևանի ջերմաէլեկտրակենտրոն», «Հայկական 
ատոմային էլեկտրակայան», «Բարձրավոլտ էլեկտրացանցեր», «Ընդունելությունների տուն» և 
«Նաիրիտ-2» փակ բաժնետիրական ընկերությունների կանոնադրական կապիտալներն 
ավելացնելու, ՀՀ 2015 թվականի պետական բյուջեում և ՀՀ կառավարության 2014 թվականի 
դեկտեմբերի 18-ի N 1515-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու մասին» 
ՀՀ կառավարության 10 հունիսի 2015 թվականի N 617-Ն որոշումը 
  
«Ազատ տնտեսական գոտու կարգավիճակ չունեցող արդյունաբերական գոտու ստեղծման հայտը 
ներկայացնելու և հաստատելու և ազատ տնտեսական գոտու կարգավիճակ չունեցող 
արդյունաբերական գոտու կազմակերպման կարգերը սահմանելու մասին» ՀՀ կառավարության 
10 հունիսի 2015 թվականի N 618-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ ֆինանսների նախարարության գնման պայմանագրերում փոփոխություններ կատարելու 
թույլտվություն տալու մասին» ՀՀ կառավարության 10 հունիսի 2015 թվականի N 619-Ն որոշումը 
  
«Անմիջական արտադրող կամ անմիջական ներմուծող չհանդիսացող՝ պարտադիր 
դրոշմավորման ենթակա ապրանքներ իրացնող կազմակերպությունների և անհատ 
ձեռնարկատերերի կողմից պարտադիր դրոշմավորման ենթակա ապրանքների դրոշմավորման 
կարգը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության 10 հունիսի 2015 թվականի N 620-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2010 թվականի սեպտեմբերի 9-ի N 1251-Ն որոշման մեջ լրացումներ ու 
փոփոխություններ կատարելու և 2000 թվականի սեպտեմբերի 1-ի N 536, 2005 թվականի 
փետրվարի 10-ի N 226-Ն և 2006 թվականի նոյեմբերի 30-ի N 1853-Ն որոշումներն ուժը կորցրած 
ճանաչելու մասին» ՀՀ կառավարության 4 հունիսի 2015 թվականի N 621-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2014 թվականի դեկտեմբերի 18-ի N 1515-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ 
ու լրացումներ կատարելու և ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարությանը գումար հատկացնելու 
մասին» ՀՀ կառավարության 10 հունիսի 2015 թվականի N 624-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2013 թվականի սեպտեմբերի 5-ի N 970-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ 
կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 4 հունիսի 2015 թվականի N 626-Ն որոշումը 
  
«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 որոշումը 
  
«Հնդկաստանի Հանրապետությունից Հայաստանի Հանրապետություն գոմեշի մսի ներմուծմանը 
ներկայացվող պահանջները և Հնդկաստանի Հանրապետությունում ՀՀ գյուղատնտեսության 
նախարարության սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայության ներկայացուցչի 
գործունեության կարգը սահմանելու և ՀՀ կառավարության 2010 թվականի օգոստոսի 19-ի N 1050-
Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» ՀՀ կառավարության 4 հունիսի 2015 թվականի N 
631-Ն որոշումը 
  
«Հայաստանի Հանրապետությունում նոր տեսչական համակարգին անցնելու ծրագիրը 
հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության 4 հունիսի 2015 թվականի N 632-Ն որոշումը 
  
«Շարժական գույքի նկատմամբ ապահովված իրավունքների գրանցամատյանից 
տեղեկատվություն և քաղվածքներ տրամադրելու կարգը հաստատելու մասին» ՀՀ 
կառավարության 10 հունիսի 2015 թվականի N 633-Ն որոշումը 
  



«ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարությանը գումար հատկացնելու, ՀՀ կառավարության 2014 
թվականի դեկտեմբերի 18-ի N 1515-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու 
և գնման գործընթացը կազմակերպելու մասին» ՀՀ կառավարության 10 հունիսի 2015 թվականի N 
634-Ն որոշումը 
  
«Երևանի պետական համալսարան» հիմնադրամին գույք նվիրելու և ՀՀ կառավարության 2014 
թվականի նոյեմբերի 27-ի N 1408-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ 
կառավարության 10 հունիսի 2015 թվականի N 637-Ն որոշումը 
  
«Հայաստանի Հանրապետության 2015 թվականի պետական բյուջեի մասին» ՀՀ օրենքում, ՀՀ 
կառավարության 2012 թվականի օգոստոսի 2-ի N 1018-Ն, 2014 թվականի դեկտեմբերի 18-ի N 
1515-Ն որոշումներում փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու, ՀՀ առողջապահության 
նախարարությանը գումար հատկացնելու և «Ռադիոիզոտոպների արտադրության կենտրոն» 
փակ բաժնետիրական ընկերությանը բյուջետային վարկ տրամադրելու մասին» ՀՀ 
կառավարության 10 հունիսի 2015 թվականի N 638-Ն որոշումը 
  
«Հայաստանի Հանրապետության 2014 թվականի դեկտեմբերի 18-ի N 1515-Ն որոշման մեջ 
փոփոխություններ կատարելու և ՀՀ տրանսպորտի և կապի նախարարությանը գումար 
հատկացնելու մասին» ՀՀ կառավարության 18 հունիսի 2015 թվականի N 640-Ն որոշումը 

  
Ուղղում 

  
«ՀՀ կառավարության 2013 թվականի փետրվարի 28-ի N 338-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ 
կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 4 հունիսի 2015 թվականի N 609-Ն որոշման 

  
N 37(1126) 24 հունիսի 2015 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ԴԱՏԱՐԱՆԻ ՈՐՈՇՈՒՄԸ 
  

«2015 թվականի հունիսի 16-ին Երևանում ստորագրված` 2014 թվականի համար Հայաստանի 
Հանրապետության կառավարության և Գերմանիայի Դաշնային Հանրապետության 
կառավարության միջև ֆինանսական համագործակցության մասին համաձայնագրում 
ամրագրված պարտավորությունների` ՀՀ Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը 
որոշելու վերաբերյալ գործով» ՀՀ սահմանադրական դատարանի 22 հունիսի 2015 թվականի 
ՍԴՈ-1221 որոշումը 

  
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ 

  
«ՀՀ կառավարության 2006 թվականի օգոստոսի 3-ի N 1543-Ն որոշման մեջ լրացում և 
փոփոխություն կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 18 հունիսի 2015 թվականի N 646-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 
քննչական կոմիտեին գումար հատկացնելու մասին» ՀՀ կառավարության 18 հունիսի 2015 
թվականի N 647-Ն որոշումը 
  
«Արտակարգ դրության ժամանակ սննդամթերքի և առաջին անհրաժեշտության ապրանքների 
վաճառքի, ձեռքբերման և շրջանառության հատուկ կարգը սահմանելու մասին» ՀՀ 
կառավարության 18 հունիսի 2015 թվականի N 648-Ն որոշումը 
  
«Արտակարգ դրություն հայտարարելու համար հիմք ծառայած հանգամանքներից կամ դրանց 
հետևանքների վերացման գործողություններից տուժած ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց 
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կրած նյութական վնասները փոխհատուցելու և նրանց անհրաժեշտ օգնություն տրամադրելու 
կարգը սահմանելու մասին» ՀՀ կառավարության 18 հունիսի 2015 թվականի N 649-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ 2015 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում, ՀՀ կառավարության 2014 թվականի 
դեկտեմբերի 18-ի N 1515-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու և ՀՀ սպորտի և 
երիտասարդության հարցերի նախարարությանը գումար հատկացնելու մասին» ՀՀ 
կառավարության 18 հունիսի 2015 թվականի N 657-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2007 թվականի դեկտեմբերի 27-ի N 1587-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ 
և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 18 հունիսի 2015 թվականի N 658-Ն 
որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2014 թվականի դեկտեմբերի 18-ի N 1515-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ 
ու լրացումներ կատարելու և ՀՀ քաղաքաշինության նախարարությանը գումար հատկացնելու 
մասին» ՀՀ կառավարության 18 հունիսի 2015 թվականի N 659-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ 2015 թվականի պետական բյուջեում, ՀՀ կառավարության 2014 թվականի դեկտեմբերի 18-ի N 
1515-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 18 հունիսի 2015 
թվականի N 660-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ ֆինանսների նախարարությանը թույլտվություն տալու մասին» ՀՀ կառավարության 18 
հունիսի 2015 թվականի N 661-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2013 թվականի մարտի 28-ի N 370-Ն որոշման մեջ լրացում կատարելու 
մասին» ՀՀ կառավարության 18 հունիսի 2015 թվականի N 662-Ն որոշումը 
  
«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 որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2014 թվականի դեկտեմբերի 18-ի N 1515-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ 
և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 18 հունիսի 2015 թվականի N 664-Ն 
որոշումը 
  
«ՀՀ 2015 թվականի պետական բյուջեում և ՀՀ կառավարության 2014 թվականի դեկտեմբերի 18-ի 
N 1515-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 18 հունիսի 
2015 թվականի N 665-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կրթության և գիտության նախարարությանը գումար հատկացնելու և ՀՀ կառավարության 
2014 թվականի դեկտեմբերի 18-ի N 1515-Ն որոշման N 11 հավելվածում լրացումներ կատարելու 
մասին» ՀՀ կառավարության 18 հունիսի 2015 թվականի N 667-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2014 թվականի դեկտեմբերի 18-ի N 1515-Ն որոշման մեջ փոփոխություն, 
լրացում կատարելու և ՀՀ պետական բյուջեից գումար հատկացնելու մասին» ՀՀ կառավարության 
18 հունիսի 2015 թվականի N 668-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2008 թվականի սեպտեմբերի 4-ի N 991-Ն որոշման մեջ փոփոխություն և 
լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 18 հունիսի 2015 թվականի N 670-Ն 
որոշումը 
  
«Պետական գույքն օտարելու և ՀՀ կառավարության 2011 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1900-Ն 
որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 18 հունիսի 2015 թվականի 
N 671-Ն որոշումը 
  



«ՀՀ 2015 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում, ՀՀ կառավարության 2014 թվականի 
դեկտեմբերի 18-ի N 1515-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ, լրացումներ կատարելու, ՀՀ 
պետական բյուջեից գումար հատկացնելու և գնման գործընթացը կազմակերպելու մասին» ՀՀ 
կառավարության 18 հունիսի 2015 թվականի N 673-Ն որոշումը 

  
N 38(1129) 26 հունիսի 2015 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ 
ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ 

  
«ՀՀ Ազգային ժողովի հինգերորդ գումարման յոթերորդ նստաշրջանի օրակարգում լրացումներ 
կատարելու մասին» ՀՀ Ազգային ժողովի 8 հունիսի 2015 թվականի ԱԺՈ-159-Ն որոշումը 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ 
  

«ՀՀ առողջապահության նախարարության «Իմունականխարգելման ազգային ծրագրի 
ծառայությունների աջակցություն» դրամաշնորհային ծրագրի արտաբյուջետային հաշվի 
միջոցների ծախսման 2015 թվականի նախահաշիվը հաստատելու, ՀՀ 2015 թվականի պետական 
բյուջեում և ՀՀ կառավարության 2014 թվականի դեկտեմբերի 18-ի N 1515-Ն որոշման մեջ 
փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 18 հունիսի 2015 
թվականի N 674-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ մշակույթի նախարարությանը գումար հատկացնելու և ՀՀ կառավարության 2014 թվականի 
դեկտեմբերի 18-ի N 1515-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 18 
հունիսի 2015 թվականի N 675-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2014 թվականի դեկտեմբերի 18-ի N 1515-Ն որոշման մեջ լրացումներ 
կատարելու և ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարությանը գումար հատկացնելու մասին» ՀՀ 
կառավարության 18 հունիսի 2015 թվականի N 676-Ն որոշումը 
  
«Տեսչական մարմինների կառավարման խորհուրդների աշխատակարգի օրինակելի ձևը, 
կառավարման խորհուրդների անդամ՝ հասարակական և գիտական կազմակերպությունների 
ներկայացուցիչներին ներկայացվող ընդհանուր պահանջները և անդամների առաջադրման և 
թեկնածուներից խորհրդի անդամներ ընտրելու կարգը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության 
18 հունիսի 2015 թվականի N 677-Ն որոշումը 
  
«Տեսչական մարմինների էլեկտրոնային տեղեկատվական համակարգի ստեղծման, 
օգտագործման և վերահսկողություն իրականացնող մարմինների միջև տեղեկատվության 
փոխանակման, ինչպես նաև հանրությանը տեղեկատվություն տրամադրելու կարգը սահմանելու 
մասին» ՀՀ կառավարության 18 հունիսի 2015 թվականի N 678-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2013 թվականի հոկտեմբերի 3-ի N 1069-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ 
կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 18 հունիսի 2015 թվականի N 679-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2001 թվականի մայիսի 14-ի N 408 որոշման մեջ լրացումներ և 
փոփոխություն կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 4 հունիսի 2015 թվականի N 680-Ն 
որոշումը 
  
«Երևան քաղաքի և ՀՀ Արարատի մարզի Արգավանդի գյուղական համայնքի վարչական 
սահմաններում գտնվող որոշ տարածքների նկատմամբ բացառիկ` գերակա հանրային շահ 
ճանաչելու և ՀՀ կառավարության 2014 թվականի սեպտեմբերի 11-ի N 1018-Ն որոշման մեջ 
փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 25 հունիսի 2015 թվականի N 681-Ն 
որոշումը 
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 ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ 
  

«ՀՀ վարչապետի 2013 թվականի նոյեմբերի 26-ի N 1087-Ն որոշման մեջ փոփոխություն 
կատարելու մասին» ՀՀ վարչապետի 24 հունիսի 2015 թվականի N 527-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ վարչապետի 2011 թվականի հուլիսի 12-ի N 653-Ն որոշման մեջ լրացում կատարելու մասին» 
ՀՀ վարչապետի 24 հունիսի 2015 թվականի N 531-Ն որոշումը 
   

Ուղղում 
  

«ՀՀ կառավարության 2013 թվականի մարտի 28-ի N 370-Ն որոշման մեջ լրացում կատարելու 
մասին» ՀՀ կառավարության 18 հունիսի 2015 թվականի N 662-Ն որոշման 

  
N 39(1128) 30 հունիսի 2015 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԸ 
  

«Արտոնագրային վճարների մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ կատարելու մասին» 29 հունիսի 
2015 թվականի ՀՕ-67-Ն ՀՀ օրենքը 

  
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ 

ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ 
  

«Ղրղզստանի Հանրապետության` «Եվրասիական տնտեսական միության մասին» 2014 թվականի 
մայիսի 29-ի պայմանագրին միանալու մասին» 2014 թվականի դեկտեմբերի 23-ին ստորագրված 
պայմանագրին Հայաստանի Հանրապետության միանալու մասին» արձանագրությունը 
վավերացնելու մասին» ՀՀ Ազգային ժողովի 16 հունիսի 2015 թվականի ԱԺՈ-161-Ն որոշումը 
  
«Ղրղզստանի Հանրապետության` «Եվրասիական տնտեսական միության մասին» 2014 թվականի 
մայիսի 29-ի պայմանագրին միանալու առնչությամբ Ղրղզստանի Հանրապետության կողմից 
«Եվրասիական տնտեսական միության մասին» 2014 թվականի մայիսի 29-ի պայմանագրի, 
Եվրասիական տնտեսական միության իրավունքի մաս կազմող առանձին միջազգային 
պայմանագրերի և Եվրասիական տնտեսական միության մարմինների ակտերի կիրառման 
պայմանների և անցումային դրույթների մասին» արձանագրությունը վավերացնելու մասին» ՀՀ 
Ազգային ժողովի 16 հունիսի 2015 թվականի ԱԺՈ-162-Ն որոշումը 
  
«Ղրղզստանի Հանրապետության` «Եվրասիական տնտեսական միության մասին» 2014 թվականի 
մայիսի 29-ի պայմանագրին միանալու առնչությամբ «Եվրասիական տնտեսական միության 
մասին» 2014 թվականի մայիսի 29-ի պայմանագրում և Եվրասիական տնտեսական միության 
իրավունքի մաս կազմող առանձին միջազգային պայմանագրերում փոփոխություններ 
կատարելու մասին» արձանագրությունը վավերացնելու մասին» ՀՀ Ազգային ժողովի 16 հունիսի 
2015 թվականի ԱԺՈ-163-Ն որոշումը 
  
«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և Ռուսաստանի Դաշնության 
կառավարության միջև ռուս-հայկական մարդասիրական արձագանքման կենտրոնի ստեղծման 
մասին» համաձայնագիրը վավերացնելու մասին» ՀՀ Ազգային ժողովի 22 հունիսի 2015 թվականի 
ԱԺՈ-164-Ն որոշումը 
  
«Հայաստանի Հանրապետության և Վերակառուցման և զարգացման միջազգային բանկի միջև 
«Սոցիալական ներդրումների և տեղական զարգացման ծրագիր» վարկային համաձայնագիրը 
վավերացնելու մասին» ՀՀ Ազգային ժողովի 23 հունիսի 2015 թվականի ԱԺՈ-165-Ն որոշումը 
  
«Հայաստանի Հանրապետության և Եվրասիական զարգացման բանկի միջև «Հյուսիս-Հարավ» 
ավտոճանապարհային միջանցքի շինարարության (4-րդ հերթ)» նախագծի ֆինանսավորման 
համար Եվրասիական տնտեսական ընկերակցության հակաճգնաժամային հիմնադրամի 
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միջոցներից ներդրումային վարկի տրամադրման մասին» համաձայնագիրը վավերացնելու 
մասին» ՀՀ Ազգային ժողովի 23 հունիսի 2015 թվականի ԱԺՈ-166-Ն որոշումը 
  
«Հայաստանի Հանրապետության և Վերակառուցման և զարգացման միջազգային բանկի միջև 
«Էլեկտրահաղորդման ցանցի բարելավման ծրագիր» վարկային համաձայնագիրը վավերացնելու 
մասին» ՀՀ Ազգային ժողովի 23 հունիսի 2015 թվականի ԱԺՈ-167-Ն որոշումը 
  
«2014 թվականի համար Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և Գերմանիայի 
Դաշնային Հանրապետության կառավարության միջև ֆինանսական համագործակցության 
մասին» համաձայնագիրը վավերացնելու մասին» ՀՀ Ազգային ժողովի 23 հունիսի 2015 թվականի 
ԱԺՈ-169-Ն որոշումը 

  
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ՈՐՈՇՈՒՄԸ 

  
«ՀՀ վարչապետի 2001 թվականի դեկտեմբերի 10-ի N 861 որոշման մեջ լրացումներ կատարելու 
մասին» ՀՀ վարչապետի 26 հունիսի 2015 թվականի N 542-Ն որոշումը 
 


