
N 43(1223) 01 հունիսի 2016 
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ 

  
«ՀՀ Սյունիքի մարզի Ախլաթյանի և Դարբասի համայնքների ղեկավարների լիազորությունները 
վաղաժամկետ դադարեցնելու, համայնքների ղեկավարների արտահերթ ընտրություններ նշանակելու, 
անցկացնելու և ընտրությունների նախապատրաստման ու անցկացման ծախսերը ֆինանսավորելու և ՀՀ 
կառավարության 2015 թվականի դեկտեմբերի 24-ի N 1555-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին» 
ՀՀ կառավարության 19 մայիսի 2016 թվականի N 501-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 19 մայիսի 2016 
թվականի N 503-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2014 թվականի օգոստոսի 28-ի N 896-Ն որոշման մեջ լրացում կատարելու մասին» ՀՀ 
կառավարության 19 մայիսի 2016 թվականի N 505-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2012 թվականի օգոստոսի 30-ի N 1152-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու 
մասին» ՀՀ կառավարության 19 մայիսի 2016 թվականի N 507-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2002 թվականի հուլիսի 4-ի N 1044-Ն և 2007 թվականի փետրվարի 15-ի N 690-Ն 
որոշումներում փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 19 մայիսի 2016 թվականի N 
509-Ն որոշումը 
  
«Հայաստանի Հանրապետության և Վրաստանի միջև պետական սահմանի Սադախլո-Բագրատաշեն 
անցման կետերի տարածքում կառուցվող նոր կամրջի շինարարական գոտի մուտքի և ելքի պարզեցված 
ընթացակարգը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության 19 մայիսի 2016 թվականի N 513-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2016 թվականի հունվարի 14-ի N 131-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու 
մասին» ՀՀ կառավարության 19 մայիսի 2016 թվականի N 517-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2012 թվականի օգոստոսի 2-ի N 1009-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին» 
ՀՀ կառավարության 19 մայիսի 2016 թվականի N 518-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ Վայոց ձորի մարզի Գնդեվազի համայնքի վարչական սահմաններում որոշ տարածքներում բացառիկ` 
գերակա հանրային շահ ճանաչելու մասին» ՀՀ կառավարության 19 մայիսի 2016 թվականի N 519-Ն 
որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2006 թվականի դեկտեմբերի 21-ի N 1916-Ն, 2014 թվականի նոյեմբերի 6-ի N 1245-Ն և 
2011 թվականի հունիսի 10-ի N 785-Ն որոշումներում փոփոխություններ կատարելու և ՀՀ կառավարության 
մի շարք որոշումներ ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» ՀՀ կառավարության 19 մայիսի 2016 թվականի N 
520-Ն որոշումը 

  

N 44(1224) 08 հունիսի 2016 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՆԵՐԸ 
  

«Էներգախնայողության և վերականգնվող էներգետիկայի մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ և 
փոփոխություններ կատարելու մասին» 3 հունիսի 2016 թվականի ՀՕ-67-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Էներգետիկայի մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին» 3 հունիսի 2016 թվականի ՀՕ-68-Ն ՀՀ 
օրենքը 
  
«Հարկերի մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին» 3 հունիսի 2016 թվականի ՀՕ-69-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Շահութահարկի մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ կատարելու մասին» 3 հունիսի 2016 թվականի ՀՕ-70-Ն 
ՀՀ օրենքը 
  
«Եկամտային հարկի մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ կատարելու մասին» 3 հունիսի 2016 թվականի ՀՕ-71-
Ն ՀՀ օրենքը 
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«Բնապահպանական և բնօգտագործման վճարների մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու 
մասին» 3 հունիսի 2016 թվականի ՀՕ-72-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Բնապահպանական վճարների դրույքաչափերի մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին» 3 
հունիսի 2016 թվականի ՀՕ-73-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Խաղաղ նպատակներով ատոմային էներգիայի անվտանգ օգտագործման մասին» ՀՀ օրենքում լրացում և 
փոփոխություն կատարելու մասին» 3 հունիսի 2016 թվականի ՀՕ-74-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Հայաստանի Հանրապետությունում ստուգումների կազմակերպման և անցկացման մասին» ՀՀ օրենքում 
լրացում կատարելու մասին» 3 հունիսի 2016 թվականի ՀՕ-75-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Կուտակային կենսաթոշակների մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին» 3 հունիսի 
2016 թվականի ՀՕ-76-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Բնապահպանական և բնօգտագործման վճարների մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ կատարելու մասին» 3 
հունիսի 2016 թվականի ՀՕ-77-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Պետական տուրքի մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ կատարելու մասին» 3 հունիսի 2016 թվականի ՀՕ-78-
Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Պետական տուրքի մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին» 3 հունիսի 2016 թվականի ՀՕ-79-Ն ՀՀ 
օրենքը 

  
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ԴԱՏԱՐԱՆԻ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ 

  
«Հայաստանի Հանրապետության և Եվրոպական ներդրումային բանկի միջև 2016 թվականի հունվարի 26-ին 
Երևանում և 2016 թվականի հունվարի 29-ին Լյուքսեմբուրգում ստորագրված` «Հայաստանի Մ6 
միջպետական ճանապարհ» ֆինանսական պայմանագրում ամրագրված պարտավորությունների` ՀՀ 
Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ գործով» ՀՀ 
սահմանադրական դատարանի 31 մայիսի 2016 թվականի ՍԴՈ-1273 որոշումը 
  
«2014 թվականի հուլիսի 7-ին Բուենոս Այրեսում ստորագրված` Հայաստանի Հանրապետության 
կառավարության և Արգենտինայի Հանրապետության կառավարության միջև հարկային հարցերում 
տեղեկատվության փոխանակման մասին համաձայնագրում ամրագրված պարտավորությունների` ՀՀ 
Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ գործով» ՀՀ 
սահմանադրական դատարանի 31 մայիսի 2016 թվականի ՍԴՈ-1274 որոշումը 
  
«Լիլիթ Մուսեյանի դիմումի հիման վրա՝ ՀՀ վարչական դատավարության օրենսգրքի 185-րդ հոդվածի 1-ին 
մասի՝ «ի հայտ գալուց հետո» բառակապակցության մասով, ՀՀ Սահմանադրությանը 
համապատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ գործով» ՀՀ սահմանադրական դատարանի 31 
մայիսի 2016 թվականի ՍԴՈ-1275 որոշումը 

  
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ 

  
«Բյուջետային վարկ տրամադրելու և 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 5 մայիսի 2016 թվականի N 475-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ Արագածոտնի մարզպետարանին գումար հատկացնելու և ՀՀ կառավարության 2015 թվականի 
դեկտեմբերի 24-ի N 1555-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 26 մայիսի 
2016 թվականի N 523-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 26 մայիսի 
2016 թվականի N 524-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 26 մայիսի 
2016 թվականի N 525-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 26 մայիսի 
2016 թվականի N 526-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ Լոռու և Տավուշի մարզպետարաններին գումար հատկացնելու և ՀՀ կառավարության 2015 թվականի 
դեկտեմբերի 24-ի N 1555-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 26 մայիսի 
2016 թվականի N 527-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ 2016 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում, ՀՀ կառավարության 2015 թվականի դեկտեմբերի 
24-ի N 1555-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու և ՀՀ կրթության և գիտության 
նախարարությանը գումար հատկացնելու մասին» ՀՀ կառավարության 26 մայիսի 2016 թվականի N 528-Ն 
որոշումը 
  
«ՀՀ-ում աշխատող օտարերկրացի մասնակցի պարտադիր կենսաթոշակային ֆոնդի փայերը՝ նախքան նրա 
կենսաթոշակային տարիքը մարվելու դեպքում առաջացած միջոցները, հօգուտ մասնակցի` օտարերկրյա 
պետությունում նրա անդամակցած կուտակային կենսաթոշակային համակարգին փոխանցելու կարգը և 
պայմանները սահմանելու և ՀՀ կառավարության 2012 թվականի հունիսի 28-ի N 824-Ն որոշումն ուժը 
կորցրած ճանաչելու մասին» ՀՀ կառավարության 26 մայիսի 2016 թվականի N 531-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2006 թվականի դեկտեմբերի 7-ի N 1935-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու 
մասին» ՀՀ կառավարության 26 մայիսի 2016 թվականի N 536-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2001 թվականի սեպտեմբերի 24-ի N 895 որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու 
մասին» ՀՀ կառավարության 26 մայիսի 2016 թվականի N 537-Ն որոշումը 
  
«Հարավային ջրավազանային տարածքի 2016-2021 թվականների կառավարման պլանը և արդյունավետ 
կառավարմանն ուղղված առաջնահերթ միջոցառումները հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության 26 
մայիսի 2016 թվականի N 539-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2012 թվականի հունվարի 12-ի N 17-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» ՀՀ 
կառավարության 26 մայիսի 2016 թվականի N 540-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2008 թվականի դեկտեմբերի 25-ի N 1554-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու 
մասին» ՀՀ կառավարության 26 մայիսի 2016 թվականի N 541-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2014 թվականի օգոստոսի 28-ի N 895-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին» 
ՀՀ կառավարության 26 մայիսի 2016 թվականի N 542-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2011 թվականի օգոստոսի 25-ի N 1241-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու և 
գույքի ապամոնտաժումը կազմակերպելու մասին» ՀՀ կառավարության 26 մայիսի 2016 թվականի N 543-Ն 
որոշումը 
  
«ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարության «Գործադիր իշխանության, պետական կառավարման 
հանրապետական և տարածքային կառավարման մարմինների պահպանում արտաբյուջետային միջոցների 
հաշվին» ծրագրի արտաբյուջետային հաշվի միջոցների ծախսման 2016 թվականի նախահաշիվը 
հաստատելու, ՀՀ 2016 թվականի պետական բյուջեում և ՀՀ կառավարության 2015 թվականի դեկտեմբերի 24-
ի N 1555-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 28 
ապրիլի 2016 թվականի N 547-Ն որոշումը 
  
«Քաղաքացիներին կամ իրավաբանական անձանց սեփականության իրավունքով պատկանող 
կառուցապատված հողամասերի, ինչպես նաև գյուղատնտեսական նշանակության հողամասերի 
ընդլայնման նպատակով տրամադրման ենթակա հողամասը որպես առանձին գույքային միավոր 
աճուրդային կարգով օտարելու անհնարինության որոշման չափորոշիչներ սահմանելու մասին» ՀՀ 
կառավարության 26 մայիսի 2016 թվականի N 550-Ն որոշումը 
  



«Կյանքի դժվարին իրավիճակում հայտնված երեխաների՝ այլընտրանքային խնամքի տրամադրման 
նպատակով ուղղորդման կարգը և չափորոշիչները հաստատելու և ՀՀ կառավարության 2015 թվականի 
սեպտեմբերի 25-ի N 1112-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ 
կառավարության 26 մայիսի 2016 թվականի N 551-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ 2016 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում, ՀՀ կառավարության 2015 թվականի դեկտեմբերի 
24-ի N 1555-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու և ՀՀ կրթության և գիտության 
նախարարությանը գումար հատկացնելու մասին» ՀՀ կառավարության 26 մայիսի 2016 թվականի N 552-Ն 
որոշումը 
  
«ՀՀ արդարադատության նախարարության համակարգում Պրոբացիայի պետական ծառայություն 
ստեղծելու, ՀՀ կառավարության 2002 թվականի նոյեմբերի 28-ի N 1917-Ն որոշման մեջ լրացումներ և 2006 
թվականի օգոստոսի 24-ի N 1256-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ 
կառավարության 26 մայիսի 2016 թվականի N 555-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2015 թվականի դեկտեմբերի 24-ի N 1555-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու և ՀՀ 
գյուղատնտեսության նախարարության ջրային տնտեսության պետական կոմիտեին գումար հատկացնելու 
մասին» ՀՀ կառավարության 2 հունիսի 2016 թվականի N 563-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2015 թվականի դեկտեմբերի 24-ի N 1555-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու և ՀՀ 
գյուղատնտեսության նախարարությանը գումար հատկացնելու մասին» ՀՀ կառավարության 2 հունիսի 2016 
թվականի N 564-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2015 թվականի մայիսի 14-ի N 514-Ն որոշման մեջ լրացում կատարելու մասին» ՀՀ 
կառավարության 2 հունիսի 2016 թվականի N 565-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2016 թվականի մարտի 10-ի N 294-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» 
ՀՀ կառավարության 2 հունիսի 2016 թվականի N 566-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2011 թվականի փետրվարի 17-ի N 143-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու 
մասին» ՀՀ կառավարության 2 հունիսի 2016 թվականի N 567-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2005 թվականի օգոստոսի 4-ի N 1275-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու 
մասին» ՀՀ կառավարության 2 հունիսի 2016 թվականի N 569-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2015 թվականի հուլիսի 8-ի N 801-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» 
ՀՀ կառավարության 2 հունիսի 2016 թվականի N 570-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2011 թվականի մայիսի 5-ի N 670-Ն որոշման մեջ լրացում կատարելու մասին» ՀՀ 
կառավարության 2 հունիսի 2016 թվականի N 571-Ն որոշումը 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ՈՐՈՇՈՒՄԸ 
  
«ՀՀ վարչապետի 1998 թվականի նոյեմբերի 6-ի N 620 որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» 
ՀՀ վարչապետի 2 հունիսի 2016 թվականի N 457-Ն որոշումը 

  
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈՒԹՅԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ ՈՐՈՇՈՒՄԸ 

  
«ՀՀ վերաքննիչ քաղաքացիական դատարանի դատավորներ Կարինե Հակոբյանին, Աստղիկ Խառատյանին 
և Լևոն Գրիգորյանին կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու վերաբերյալ գործը կարճելու 
մասին» ՀՀ արդարադատության խորհրդի 2016 թվականի ԱԽ-9-Ո-9 որոշումը 
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ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ՀՐԱՄԱՆԱԳԻՐԸ 
  
«Հայաստանի Հանրապետության տրանսպորտի և կապի նախարարության և Իրանի Իսլամական 
Հանրապետության կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարության միջև փոստային 
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համագործակցության վերաբերյալ» փոխըմբռնման հուշագիրը հաստատելու մասին» ՀՀ Նախագահի 6 
hունիսի 2016 թվականի ՆՀ-457-Ն հրամանագիրը 

  
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 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 9 հունիսի 2016 
թվականի N 575-Ն որոշումը 

  
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ 

  
«ՀՀ վարչապետի 2011 թվականի հունիսի 20-ի N 556-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» ՀՀ 
վարչապետի 3 հունիսի 2016 թվականի N 462-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ վարչապետի 1998 թվականի նոյեմբերի 6-ի N 620 որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» 
ՀՀ վարչապետի 9 հունիսի 2016 թվականի N 480-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ վարչապետի 1998 թվականի նոյեմբերի 6-ի N 620 որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» 
ՀՀ վարչապետի 9 հունիսի 2016 թվականի N 484-Ն որոշումը 

  

N 46(1226) 15 հունիսի 2016 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՆԵՐԸ 
  

«Հարկերի մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին» 7 հունիսի 2016 
թվականի ՀՕ-80-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Մաքսային կարգավորման մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» 7 
հունիսի 2016 թվականի ՀՕ-81-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացումներ 
կատարելու մասին» 7 հունիսի 2016 թվականի ՀՕ-82-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«ՀՀ քրեական օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» 7 հունիսի 2016 թվականի 
ՀՕ-83-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասին» 7 հունիսի 
2016 թվականի ՀՕ-84-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Հայաստանի Հանրապետությունում ստուգումների կազմակերպման և անցկացման մասին» ՀՀ օրենքում 
փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասին» 7 հունիսի 2016 թվականի ՀՕ-85-Ն ՀՀ օրենքը 

  
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ԴԱՏԱՐԱՆԻ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ 

  
«Հայաստանի Հանրապետության և Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի միջև 2016 
թվականի մայիսի 11-ին ստորագրված` «Գյումրու քաղաքային ճանապարհներ» վարկային 
համաձայնագրում ամրագրված պարտավորությունների` ՀՀ Սահմանադրությանը 
համապատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ գործով» ՀՀ սահմանադրական դատարանի 3 
հունիսի 2016 թվականի ՍԴՈ-1276 որոշումը 
  
«2015 թվականի մայիսի 29-ին ստորագրված` Եվրասիական տնտեսական միության և դրա անդամ 
պետությունների՝ մի կողմից, և Վիետնամի Սոցիալիստական Հանրապետության՝ մյուս կողմից, միջև ազատ 
առևտրի մասին համաձայնագրում ամրագրված պարտավորությունների` ՀՀ Սահմանադրությանը 
համապատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ գործով» ՀՀ սահմանադրական դատարանի 3 
հունիսի 2016 թվականի ՍԴՈ-1277 որոշումը 
  
«Հայաստանի Հանրապետության և Վերակառուցման և զարգացման միջազգային բանկի միջև 2016 
թվականի մայիսի 12-ին ստորագրված` «Էներգետիկայի ոլորտի ֆինանսական առողջացման ծրագիր» 
վարկային համաձայնագրում ամրագրված պարտավորությունների` ՀՀ Սահմանադրությանը 
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համապատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ գործով» ՀՀ սահմանադրական դատարանի 3 
հունիսի 2016 թվականի ՍԴՈ-1278 որոշումը 
  
«2016 թվականի փետրվարի 29-ին Ժնևում ստորագրված` Հայաստանի Հանրապետության և Շվեյցարիայի 
Համադաշնության միջև վիզաների տրամադրումը դյուրացնելու մասին համաձայնագրում ամրագրված 
պարտավորությունների՝ ՀՀ Սահմանդրությանը համապատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ 
գործով» ՀՀ սահմանադրական դատարանի 3 հունիսի 2016 թվականի ՍԴՈ-1279 որոշումը 
  
«2016 թվականի մարտի 18-ին Երևանում ստորագրված` Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և 
Ռուսաստանի Դաշնության կառավարության միջև հայ-ռուսական մարդասիրական արձագանքման 
կենտրոնի կեցության պայմանների, անձեռնմխելիությունների և արտոնությունների մասին 
համաձայնագրում ամրագրված պարտավորությունների` ՀՀ Սահմանադրությանը 
համապատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ գործով» ՀՀ սահմանադրական դատարանի 3 
հունիսի 2016 թվականի ՍԴՈ-1280 որոշումը 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ՀՐԱՄԱՆԱԳԻՐԸ 
  
«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և Քուվեյթի Պետության կառավարության միջև 
առողջապահության և բժշկագիտության բնագավառներում համագործակցության մասին» փոխըմբռնման 
հուշագիրը հաստատելու մասին» ՀՀ Նախագահի 6 հունիսի 2016 թվականի ՆՀ-458-Ն հրամանագիրը 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ 
  
«ՀՀ կառավարության 2016 թվականի մարտի 17-ի N 329-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու 
մասին» ՀՀ կառավարության 2 հունիսի 2016 թվականի N 578-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2012 թվականի նոյեմբերի 8-ի N 1419-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ 
կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 2 հունիսի 2016 թվականի N 579-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ պաշտպանության ժամանակ զոհված կամ մահացած կամ անհայտ կորած կամ հաշմանդամ ճանաչված` 
զինվորական ծառայության մեջ չգտնվող անձանց մասին» ՀՀ կառավարության 2 հունիսի 2016 թվականի N 
580-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ Տավուշի մարզի Դիլիջան համայնքի և հարակից տարածքների զարգացման և ներդրումների 
խրախուսման մասին» ՀՀ օրենքով սահմանված հարկային արտոնությունների կիրառության կարգը 
հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության 2 հունիսի 2016 թվականի N 583-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ քաղաքաշինության նախարարության «Նախարարության «Ծրագրերի իրականացման գրասենյակ» 
պետական հիմնարկի պահպանում (արտաբյուջետային միջոցների հաշվին)» 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 2 հունիսի 2016 թվականի N 584-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2015 թվականի հուլիսի 2-ի N 766-Ն և ՀՀ կառավարության 2014 թվականի դեկտեմբերի 
18-ի N 1515-Ն որոշումներում փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 2 հունիսի 2016 
թվականի N 585-Ն որոշումը 

«ՀՀ Արմավիրի մարզպետարանին գումար հատկացնելու և ՀՀ կառավարության 2015 թվականի դեկտեմբերի 
24-ի N 1555-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 9 հունիսի 2016 թվականի 
N 587-Ն որոշումը 

  

N 47(1227) 15 հունիսի 2016 
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՆԵՐԸ 

  
«Դեղերի մասին» 13 հունիսի 2016 թվականի ՀՕ-86-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Լիցենզավորման մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն և լրացումներ կատարելու մասին» 13 հունիսի 2016 
թվականի ՀՕ-87-Ն ՀՀ օրենքը 
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«Պետական տուրքի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն և լրացումներ կատարելու մասին» 13 հունիսի 2016 
թվականի ՀՕ-88-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացումներ 
կատարելու մասին» 13 հունիսի 2016 թվականի ՀՕ-89-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«ՀՀ քրեական օրենսգրքում լրացումներ կատարելու մասին» 13 հունիսի 2016 թվականի ՀՕ-90-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Գովազդի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին» 13 հունիսի 2016 թվականի ՀՕ-91-Ն 
ՀՀ օրենքը 
  
«Հայաստանի Հանրապետությունում ստուգումների կազմակերպման և անցկացման մասին» ՀՀ օրենքում 
փոփոխություն կատարելու մասին» 13 հունիսի 2016 թվականի ՀՕ-92-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Իրավական ակտերի մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին» 13 հունիսի 2016 թվականի ՀՕ-93-Ն 
ՀՀ օրենքը 
  
«Ազգային անվտանգության մարմիններում ծառայության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ և 
լրացումներ կատարելու մասին» 15 հունիսի 2016 թվականի ՀՕ-94-Ն ՀՀ օրենքը 

  
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ՀՐԱՄԱՆԱԳՐԵՐԸ 

  
«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և Ռուսաստանի Դաշնության կառավարության միջև 
խաղաղ նպատակներով տիեզերական տարածության հետազոտման և օգտագործման բնագավառում 
համագործակցության մասին» համաձայնագիրը հաստատելու մասին» ՀՀ Նախագահի 6 հունիսի 2016 
թվականի ՆՀ-459-Ն հրամանագիրը 
  
«ՀՀ Նախագահի 2009 թվականի հունվարի 19-ի ՆՀ-4-Ն հրամանագիրն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» ՀՀ 
Նախագահի 13 հունիսի 2016 թվականի ՆՀ-463-Ն հրամանագիրը 

  
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄԸ 

  
«Քաղաքային կայուն զարգացման ներդրումային ծրագրի Տրանշ 1 Հյուսիս-Հարավ ճանապարհային 
միջանցքի և Արտաշատի խճուղու փոխհատման ճանապարհահատվածի հողի օտարման և 
տարաբնակեցման ծրագիրը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության 2 հունիսի 2016 թվականի N 577-Ն 
որոշումը 

  

N 48(1228) 16 հունիսի 2016 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ 
  

«ՀՀ կառավարությանն առընթեր պետական եկամուտների կոմիտեին գումար հատկացնելու, 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 9 հունիսի 2016 թվականի N 
590-Ն որոշումը 

  
«ՀՀ 2016 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում, ՀՀ կառավարության 2015 թվականի դեկտեմբերի 
24-ի N 1555-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու և ավիատոմսերի գնման նոր համակարգի 
փորձարկման պիլոտային ծրագրում ընդգրկված մարմինների համար վարկային քարտային հաշիվներով 
շրջանառվող միջոցների չափաքանակներ սահմանելու մասին» ՀՀ կառավարության 16 հունիսի 2016 
թվականի N 613-Ն որոշումը 

  
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ՈՐՈՇՈՒՄԸ 

  
«ՀՀ վարչապետի 1998 թվականի նոյեմբերի 6-ի N 620 որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» ՀՀ 
վարչապետի 7 հունիսի 2016 թվականի N 509-Ն որոշումը 

  

N 48(1228).1 22 հունիսի 2016 
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ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ 
  
«Հայաստանի Հանրապետության 2015 թվականի պետական բյուջեի կատարման տարեկան 
հաշվետվությունը հաստատելու մասին» ՀՀ Ազգային ժողովի 13 հունիսի 2016 թվականի ԱԺՈ-219-Ն 
որոշումը 

  

N 49(1229) 22 հունիսի 2016 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ԴԱՏԱՐԱՆԻ ՈՐՈՇՈՒՄԸ 
  
«2016 թվականի հունիսի 5-ին Թեհրանում ստորագրված՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 
և Իրանի Իսլամական Հանրապետության կառավարության միջև քաղաքացիների առանց մուտքի 
արտոնագրի այցելությունների մասին փոխըմբռնման հուշագրում ամրագրված պարտավորությունների` ՀՀ 
Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ գործով» 14 hունիսի 2016 
թվականի ՍԴՈ-1281 որոշումը 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ՀՐԱՄԱՆԱԳԻՐԸ 
  

«Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության նախարարության և Ռուսաստանի Դաշնության 
շինարարության և բնակարանային կոմունալ տնտեսության նախարարության միջև քաղաքաշինության, 
ճարտարապետության, շինարարության, բնակարանային քաղաքականության և բնակարանային կոմունալ 
տնտեսության բնագավառներում համագործակցության վերաբերյալ» համաձայնագիրը հաստատելու 
մասին» ՀՀ Նախագահի 15 հունիսի 2016 թվականի ՆՀ-469-Ն հրամանագիրը 

  
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ 
  

«ՀՀ Ազգային ժողովի հինգերորդ գումարման իններորդ նստաշրջանի օրակարգում լրացումներ կատարելու 
մասին» ՀՀ Ազգային ժողովի 6 հունիսի 2016 թվականի ԱԺՈ-218-Ն որոշումը 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ 
  

«ՀՀ կառավարության 2015 թվականի դեկտեմբերի 3-ի N 1406-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու 
մասին» ՀՀ կառավարության 9 հունիսի 2016 թվականի N 591-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2013 թվականի հունիսի 13-ի N 621-Ն որոշման մեջ լրացում կատարելու մասին» ՀՀ 
կառավարության 9 հունիսի 2016 թվականի N 592-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ տրանսպորտի և կապի նախարարությանը գումար հատկացնելու և ՀՀ կառավարության 2015 թվականի 
դեկտեմբերի 24-ի N 1555-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 9 հունիսի 
2016 թվականի N 593-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության մի շարք որոշումներ ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» ՀՀ կառավարության 9 հունիսի 
2016 թվականի N 594-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2015 թվականի դեկտեմբերի 10-ի N 1553-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ 
կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 9 հունիսի 2016 թվականի N 595-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 9 հունիսի 2016 
թվականի N 596-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2011 թվականի մայիսի 26-ի N 713-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ 
կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 9 հունիսի 2016 թվականի N 607-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2015 թվականի դեկտեմբերի 24-ի N 1555-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու 
լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 9 հունիսի 2016 թվականի N 608-Ն որոշումը 
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«Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական համալսարան» պետական ոչ առևտրային 
կազմակերպությունը «Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական համալսարան» հիմնադրամի 
վերակազմավորելու և գույք տրամադրելու մասին» ՀՀ կառավարության 19 մայիսի 2016 թվականի N 615-Ն 
որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2010 թվականի օգոստոսի 19-ի N 1146-Ն որոշման մեջ լրացումներ և 
փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 16 հունիսի 2016 թվականի N 617-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2009 թվականի ապրիլի 2-ի N 363-Ն որոշման մեջ լրացում կատարելու մասին» ՀՀ 
կառավարության 16 հունիսի 2016 թվականի N 618-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2015 թվականի նոյեմբերի 26-ի N 1391-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու 
մասին» ՀՀ կառավարության 16 հունիսի 2016 թվականի N 619-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 620-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2015 թվականի հունիսի 25-ի N 728-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ 
կառավարության 16 հունիսի 2016 թվականի N 621-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ Տավուշի մարզի Դիլիջանի համայնքի Դիլիջան քաղաքային բնակավայրի վարչական տարածքում 
ինքնակամ կառուցված ոչ բնակելի տարածքների կառուցապատողներին անհատական ծանուցման կարգը 
հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության 9 հունիսի 2016 թվականի N 627-Ն որոշումը 
  
«Ավիատոմսերի գնման նոր համակարգի փորձարկման, գնումների գործընթացի կազմակերպման և ՀՀ 
կառավարության 2011 թվականի փետրվարի 10-ի N 168-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» 
ՀՀ կառավարության 2 հունիսի 2016 թվականի N 628-Ն որոշումը 

  

N 50(1230) 29 հունիսի 2016 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՆԵՐԸ 
  
«Գովազդի մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին» 22 հունիսի 2016 
թվականի ՀՕ-95-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Տեղական տուրքերի և վճարների մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն և լրացումներ կատարելու մասին» 22 
հունիսի 2016 թվականի ՀՕ-96-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Ճանապարհային վճարի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» 22 հունիսի 2016 
թվականի ՀՕ-97-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Հեռուստատեսության և ռադիոյի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» 22 հունիսի 2016 
թվականի ՀՕ-98-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Պետական գույքի մասնավորեցման 2006-2007 թվականների ծրագրի կատարման 2014 թվականի տարեկան 
հաշվետվությունը հաստատելու մասին» 22 հունիսի 2016 թվականի ՀՕ-99-Ն ՀՀ օրենքը 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 
ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ 

  
«Հայաստանի Հանրապետության և Եվրոպական ներդրումային բանկի միջև ստորագրված «Հայաստանի Մ 
6 միջպետական ճանապարհ» ֆինանսական պայմանագիրը վավերացնելու մասին» ՀՀ Ազգային ժողովի 15 
հունիսի 2016 թվականի ԱԺՈ-220-Ն որոշումը 
  
«Հայաստանի Հանրապետության և Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի միջև ստորագրված 
«Գյումրու քաղաքային ճանապարհներ» վարկային համաձայնագիրը վավերացնելու մասին» ՀՀ Ազգային 
ժողովի 17 հունիսի 2016 թվականի ԱԺՈ-221-Ն որոշումը 
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«Հայաստանի Հանրապետության և Վերակառուցման և զարգացման միջազգային բանկի միջև ստորագրված 
«Էներգետիկայի ոլորտի ֆինանսական առողջացման ծրագիր» վարկային համաձայնագիրը վավերացնելու 
մասին» ՀՀ Ազգային ժողովի 17 հունիսի 2016 թվականի ԱԺՈ-222-Ն որոշումը 
  
«Եվրասիական տնտեսական միության և դրա անդամ պետությունների՝ մի կողմից, և Վիետնամի 
Սոցիալիստական Հանրապետության՝ մյուս կողմից, միջև ազատ առևտրի մասին» համաձայնագիրը 
վավերացնելու մասին» ՀՀ Ազգային ժողովի 17 հունիսի 2016 թվականի ԱԺՈ-223-Ն որոշումը 
  
«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և Իրաքի Հանրապետության կառավարության միջև 
ներդրումների խրախուսման և փոխադարձ պաշտպանության մասին» համաձայնագիրը վավերացնելու 
մասին» ՀՀ Ազգային ժողովի 17 հունիսի 2016 թվականի ԱԺՈ-224-Ն որոշումը 
  
«Ազատ առևտրի գոտու մասին» 2011 թվականի հոկտեմբերի 18-ի պայմանագիրը դրա կողմերի և 
Ուզբեկստանի Հանրապետության միջև կիրառելու մասին» արձանագրությունը վավերացնելու մասին» ՀՀ 
Ազգային ժողովի 17 հունիսի 2016 թվականի ԱԺՈ-225-Ն որոշումը 
  
«Մտավոր սեփականության օբյեկտների նկատմամբ իրավունքների պաշտպանության հետ կապված 
գործողությունների համակարգման մասին» պայմանագիրը վավերացնելու մասին» ՀՀ Ազգային ժողովի 17 
հունիսի 2016 թվականի ԱԺՈ-226-Ն որոշումը 
  
«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և Ռուսաստանի Դաշնության կառավարության միջև 
հայ-ռուսական մարդասիրական արձագանքման կենտրոնի կեցության պայմանների, 
անձեռնմխելիությունների և արտոնությունների մասին» համաձայնագիրը վավերացնելու մասին» ՀՀ 
Ազգային ժողովի 17 հունիսի 2016 թվականի ԱԺՈ-227-Ն որոշումը 
  
«Մարդու իրավունքների և հիմնարար ազատությունների պաշտպանության մասին» կոնվենցիան 
փոփոխող 15-րդ արձանագրությունը վավերացնելու մասին» ՀՀ Ազգային ժողովի 17 հունիսի 2016 թվականի 
ԱԺՈ-228-Ն որոշումը 
  
«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և Իրանի Իսլամական Հանրապետության 
կառավարության միջև քաղաքացիների՝ առանց մուտքի արտոնագրի այցելությունների մասին» 
փոխըմբռնման հուշագիրը վավերացնելու մասին» ՀՀ Ազգային ժողովի 17 հունիսի 2016 թվականի ԱԺՈ-229-
Ն որոշումը 
  
«Հայաստանի Հանրապետության և Շվեյցարիայի Համադաշնության միջև վիզաների տրամադրումը 
դյուրացնելու մասին» համաձայնագիրը վավերացնելու մասին» ՀՀ Ազգային ժողովի 17 հունիսի 2016 
թվականի ԱԺՈ-230-Ն որոշումը 
  
«Հայաստանի Հանրապետության և Ուրուգվայի Արևելյան Հանրապետության միջև համագործակցության 
մասին» շրջանակային համաձայնագիրը վավերացնելու մասին» ՀՀ Ազգային ժողովի 17 հունիսի 2016 
թվականի ԱԺՈ-231-Ն որոշումը 
  
«Ահաբեկչության կանխարգելման մասին» Եվրոպայի խորհրդի կոնվենցիան (կից առարկությամբ) 
վավերացնելու մասին» ՀՀ Ազգային ժողովի 17 հունիսի 2016 թվականի ԱԺՈ-232-Ն որոշումը 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ 
  

«ՀՀ կառավարությանն առընթեր պետական գույքի կառավարման վարչությանը գումար հատկացնելու, ՀՀ 
2016 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում, ՀՀ կառավարության 2015 թվականի դեկտեմբերի 24-ի N 
1555-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 9 հունիսի 
2016 թվականի N 629-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշման մեջ լրացումներ և փոփոխություններ 
կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 16 հունիսի 2016 թվականի N 630-Ն որոշումը 
  
«Խնամակալության և հոգաբարձության մարմինների կանոնադրությունը հաստատելու և ՀՀ 
կառավարության 2011 թվականի փետրվարի 24-ի N 164-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» ՀՀ 
կառավարության 2 հունիսի 2016 թվականի N 631-Ն որոշումը 
  



«ՀՀ Տավուշի մարզի Դիլիջան համայնքի վարչական տարածքներում, բացառությամբ «Դիլիջան» ազգային 
պարկի տարածքի, քիմիական արդյունաբերության բնագավառում թույլատրելի գործունեության 
տեսակների ցանկը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության 16 հունիսի 2016 թվականի N 632-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 23 հունիսի 2016 թվականի N 638-
Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2016 թվականի ապրիլի 15-ի N 375-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու 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 639-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2008 թվականի դեկտեմբերի 11-ի N 1465-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու 
մասին» ՀՀ կառավարության 23 հունիսի 2016 թվականի N 640-Ն որոշումը 
  
«Փախստականի նույնականացման քարտի և կոնվենցիոն ճամփորդական փաստաթղթի նկարագրերը 
սահմանելու մասին» ՀՀ կառավարության 23 հունիսի 2016 թվականի N 641-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2015 թվականի նոյեմբերի 12-ի N 1385-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին» 
ՀՀ կառավարության 23 հունիսի 2016 թվականի N 642-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ Սյունիքի մարզպետարանին գումար հատկացնելու և ՀՀ կառավարության 2015 թվականի դեկտեմբերի 
24-ի N 1555-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 23 հունիսի 2016 թվականի 
N 644-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 Կոտայքի մարզպետարանին 
գումար հատկացնելու մասին» ՀՀ կառավարության 23 հունիսի 2016 թվականի N 645-Ն որոշումը 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ՈՐՈՇՈՒՄԸ 
  
«ՀՀ վարչապետի 1998 թվականի նոյեմբերի 6-ի N 620 որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» 
ՀՀ վարչապետի 22 հունիսի 2016 թվականի N 538-Ն որոշումը 
 


