
  
N 12(1101) 04 մարտի 2015 

  
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՆԵՐԸ 

  
«Շրջանառության հարկի մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ կատարելու մասին» 23 փետրվարի 
2015 թվականի ՀՕ-1-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Դատական ակտերի հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայության մասին» ՀՀ օրենքում 
լրացում և փոփոխություններ կատարելու մասին» 23 փետրվարի 2015 թվականի ՀՕ-2-Ն ՀՀ 
օրենքը 

  
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ԴԱՏԱՐԱՆԻ ՈՐՈՇՈՒՄԸ 

  
«Քաղաքացի Սլավիկ Պողոսյանի դիմումի հիման վրա՝ ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի 
314.1-րդ հոդվածի 8-րդ մասի՝ ՀՀ Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը որոշելու 
վերաբերյալ գործով» ՀՀ սահմանադրական դատարանի 24 փետրվարի 2015 թվականի ՍԴՈ-1191 
որոշումը 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ՀՐԱՄԱՆԱԳԻՐԸ 
  

«Պետական գնումների մասին» վերանայված համաձայնագիրը հաստատելու մասին» ՀՀ 
Նախագահի 23 փետրվարի 2015 թվականի ՆՀ-217-Ն հրամանագիրը 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ 
  

«Փորձաքննությունների կատարման ծառայությունների ձեռքբերման գծով 2015 թվականի 
պետական պատվերի մասին» ՀՀ կառավարության 19 փետրվարի 2015 թվականի N 127-Ն 
որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2014 թվականի փետրվարի 13-ի N 176-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ 
կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 19 փետրվարի 2015 թվականի N 128-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության «Երևանի թիվ 1 տուն-ինտերնատ» 
պետական ոչ առևտրային կազմակերպության տարածքում անկողնային խնամք ստացող 
անձանց սպասարկման նպատակով կառուցվելիք նոր մասնաշենքի շինարարական 
աշխատանքների իրականացում» դրամաշնորհային ծրագրի արտաբյուջետային հաշվի 
միջոցների ծախսման 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 19 փետրվարի 2015 
թվականի N 132-Ն որոշումը 
  
«Արագածոտնի մարզի Ափնագյուղի, Լեռնապարի, Օհանավանի, Տեղերի գյուղական 
համայնքների ղեկավարների, Նորաշենի գյուղական համայնքի ավագանու անդամների, 
Արարատի մարզի Վարդաշենի գյուղական համայնքի ղեկավարի, Արմավիրի մարզի Հայկավանի, 
Հովտամեջի, Նալբանդյանի, Նոր Արմավիրի գյուղական, Արմավիրի քաղաքային համայնքների 
ղեկավարների, Ջրաշենի գյուղական համայնքի ավագանու անդամների, Գեղարքունիքի մարզի 
Արփունքի գյուղական համայնքի ղեկավարի և ավագանու անդամների, Դարանակի գյուղական 
համայնքի ղեկավարի, Կութի գյուղական համայնքի ավագանու անդամների, Կոտայքի մարզի 
Աղավնաձորի, Բջնիի, Գետարգելի գյուղական համայնքների ղեկավարների, Շիրակի մարզի 
Արփենիի, Կարմրավանի, Անուշավանի, Հառիճի, Սարակապի գյուղական համայնքների 
ղեկավարների, Սյունիքի մարզի Շուռնուխի գյուղական համայնքի ղեկավարի և ավագանու 
անդամների, Լորի, Որոտանի (Գորիս), Կաղնուտի գյուղական համայնքների ղեկավարների, 
Որոտանի (Սիսիան), Նոր Աստղաբերդի գյուղական համայնքների ավագանիների անդամների, 
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Վայոց ձորի մարզի Չիվայի գյուղական համայնքի ղեկավարի, Տավուշի մարզի Ակնաղբյուրի, 
Ծաղկավանի (Իջևան) գյուղական համայնքների ղեկավարների, Իջևանի քաղաքային համայնքի 
ավագանու անդամների՝ 2015 թվականի մարտի 15-ի հերթական ընտրությունների 
նախապատրաստման և անցկացման ծախսերը ֆինանսավորելու, ՀՀ կառավարության 2014 
թվականի դեկտեմբերի 18-ի N 1515-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ 
կառավարության 19 փետրվարի 2015 թվականի N 138-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2011 թվականի մարտի 31-ի N 349-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ 
կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 19 փետրվարի 2015 թվականի N 139-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2015 թվականի փետրվարի 5-ի N 96-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու 
մասին» ՀՀ կառավարության 19 փետրվարի 2015 թվականի N 141-Ն որոշումը 

  
«Բարձրաստիճան պաշտոնատար անձանց էթիկայի հանձնաժողովին պետական կառավարման 
առանձին մարմինների կողմից ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով մշակված անհատական 
տվյալների տեղեկատվական բազաներից տվյալների տրամադրման կարգը հաստատելու մասին» 
ՀՀ կառավարության 19 փետրվարի 2015 թվականի N 145-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2012 թվականի մարտի 7-ի N 317-Ն որոշման մեջ փոփոխություն 
կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 19 փետրվարի 2015 թվականի N 146-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2011 թվականի հոկտեմբերի 13-ի N 1522-Ն որոշման մեջ փոփոխություն 
կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 19 փետրվարի 2015 թվականի N 147-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2002 թվականի դեկտեմբերի 19-ի N 2052-Ն որոշման մեջ փոփոխություն 
կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 19 փետրվարի 2015 թվականի N 148-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2001 թվականի փետրվարի 22-ի N 131 որոշման մեջ փոփոխություններ 
կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 19 փետրվարի 2015 թվականի N 149-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2011 թվականի դեկտեմբերի 15-ի N 1835-Ն և 2011 թվականի դեկտեմբերի 15-
ի N 1819-Ն որոշումներում փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 19 
փետրվարի 2015 թվականի N 150-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ բնապահպանության նախարարության մի շարք պետական ոչ առևտրային 
կազմակերպությունների աշխատողներին հատկացվող ծառայողական զենքի տեսակը, ձևը, 
մոդելը և թիվը, ինչպես նաև զենք կրելու իրավունք ունեցող անձանց պաշտոնների 
անվանացանկը սահմանելու և ՀՀ կառավարության 2003 թվականի ապրիլի 10-ի N 369-Ն 
որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» ՀՀ կառավարության 19 փետրվարի 2015 թվականի N 
154-Ն որոշումը 

  
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈՒԹՅԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ 

  
«ՀՀ Տավուշի մարզի ընդհանուր իրավասության առաջին ատյանի դատարանի դատավոր Աշոտ 
Խաչիկյանին կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու վերաբերյալ գործը 
կարճելու մասին» ՀՀ արդարադատության խորհրդի 2015 թվականի ԱԽ-3-Ո-7 որոշումը 
  
«ՀՀ Լոռու մարզի ընդհանուր իրավասության առաջին ատյանի դատարանի դատավոր Աղասի 
Մկոյանին կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու վերաբերյալ» ՀՀ 
արդարադատության խորհրդի 2015 թվականի ԱԽ-3-Ո-8 որոշումը 

  
N 12(1101).1 06 մարտի 2015 

  
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ 
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«ՀՀ 2014 թվականի պետական բյուջեում փոփոխություններ, լրացումներ և վերաբաշխումներ, ՀՀ 
կառավարության մի շարք որոշումներում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու, ՀՀ 
կառավարության մի շարք որոշումներ ուժը կորցրած ճանաչելու, ինչպես նաև ՀՀ 2014 թվականի 
պետական բյուջեի կատարման հետ կապված առանձին հարցերի մասին» ՀՀ կառավարության 25 
դեկտեմբերի 2014 թվականի N 1532-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2014 թվականի դեկտեմբերի 18-ի N 1515-Ն որոշման մեջ լրացումներ 
կատարելու և ՀՀ ֆինանսների նախարարությանը գումար հատկացնելու մասին» ՀՀ 
կառավարության 5 փետրվարի 2015 թվականի N 157-Ն որոշումը 
  

N 12(1102).1 մաս 2-րդ 10 մարտի 2015 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ 
  

«Ավիափոխադրողի մասնագրի, կանոնավոր և ոչ կանոնավոր օդային փոխադրումների 
իրականացման, օդային ուղու շահագործման թույլտվությունների ստացման համար 
ներկայացված հայտերի քննարկման հարցերով զբաղվող խորհուրդ ստեղծելու, դրա 
անհատական կազմը, աշխատակարգը և եզրակացությունների տրամադրման համար 
գնահատման չափանիշները հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության 26 փետրվարի 2015 
թվականի N 203-Ն որոշումը 
  
«Եվրապարտատոմսերով գործառնություններ իրականացնելու նպատակով թողարկման 
ազդագրին, բաժանորդագրության պայմանագրին, ֆիսկալ գործակալի պայմանագրին, 
պարտավորությունների կառավարման պայմանագրին հավանություն տալու և մի շարք 
փաստաթղթեր ստորագրելու լիազորություն վերապահելու մասին» ՀՀ կառավարության 10 
մարտի 2015 թվականի N 218-Ն որոշումը 
  
«Ծխախոտի անվտանգության տեխնիկական կանոնակարգը հաստատելու և ՀՀ կառավարության 
2005 թվականի ապրիլի 28-ի N 540-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» ՀՀ 
կառավարության 5 մարտի 2015 թվականի N 219-Ն որոշումը 
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ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ՀՐԱՄԱՆԱԳՐԵՐԸ 
  

«Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարության՝ «Եվրասիական տնտեսական 
միության անդամ պետությունների հարկային մարմինների միջև անուղղակի հարկերի վճարված 
գումարների վերաբերյալ էլեկտրոնային ձևով տեղեկատվության փոխանակման մասին» 
արձանագրությանը միանալու մասին» արձանագրությունը հաստատելու մասին» ՀՀ Նախագահի 
27 փետրվարի 2015 թվականի ՆՀ-221-Ն հրամանագիրը 
  
«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և Ուրուգվայի Արևելյան Հանրապետության 
կառավարության միջև սովորական անձնագրերի դեպքում մուտքի արտոնագրի պահանջի 
վերացման մասին» համաձայնագիրը հաստատելու մասին» ՀՀ Նախագահի 2 մարտի 2015 
թվականի ՆՀ-225-Ն հրամանագիրը 
  
«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և Բելառուսի Հանրապետության 
կառավարության միջև գաղտնի տեղեկատվության փոխադարձաբար պաշտպանության մասին» 
համաձայնագիրը հաստատելու մասին» ՀՀ Նախագահի 4 մարտի 2015 թվականի ՆՀ-229-Ն 
հրամանագիրը 
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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 23 փետրվարի 2015 թվականի ԱԺՈ-146-Ն որոշումը 
  
«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և Ռուսաստանի Դաշնության 
կառավարության միջև զինվորական սուրհանդակափոստային կապի ոլորտում 
համագործակցության մասին» համաձայնագիրը վավերացնելու մասին» ՀՀ Ազգային ժողովի 24 
փետրվարի 2015 թվականի ԱԺՈ-147-Ն որոշումը 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ԿԱՐԳԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 
  

«ՀՀ Նախագահի 2009 թվականի մարտի 11-ի ՆԿ-36-Ն կարգադրության մեջ փոփոխություն 
կատարելու մասին» ՀՀ Նախագահի 27 փետրվարի 2015 թվականի ՆԿ-17-Ն կարգադրությունը 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ 
  
«Կառուցված և կառուցվող բազմաբնակարան բնակելի շենքերի վերաբերյալ հարկային մարմնին 
տեղեկություններ տրամադրելու կարգը սահմանելու մասին» ՀՀ կառավարության 19 փետրվարի 
2015 թվականի N 160-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2006 թվականի հոկտեմբերի 26-ի N 1699-Ն, 2008 թվականի հունվարի 10-ի N 
113-Ն և 2006 թվականի հունիսի 29-ի N 1206-Ն որոշումներում փոփոխություններ և լրացումներ 
կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 19 փետրվարի 2015 թվականի N 161-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2007 թվականի մայիսի 31-ի N 730-Ն որոշման մեջ լրացում և փոփոխություն 
կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 12 փետրվարի 2015 թվականի N 162-Ն որոշումը 

  
«Ըստ կրթական աստիճանների և հավատարմագրման արդյունքների՝ ուսման վարձի 
առավելագույն չափը սահմանելու մասին» ՀՀ կառավարության 19 փետրվարի 2015 թվականի N 
163-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2012 թվականի մարտի 29-ի N 488-Ն որոշման մեջ լրացում կատարելու 
մասին» ՀՀ կառավարության 26 փետրվարի 2015 թվականի N 169-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2011 թվականի մայիսի 26-ի N 733-Ն որոշման մեջ լրացում կատարելու 
մասին» ՀՀ կառավարության 26 փետրվարի 2015 թվականի N 170-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2012 թվականի մայիսի 24-ի N 679-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ 
կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 26 փետրվարի 2015 թվականի N 178-Ն որոշումը 
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ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ԴԱՏԱՐԱՆԻ ՈՐՈՇՈՒՄԸ 

  
«Քաղաքացիներ Արա Սարգսյանի, Դվին Իսանյանսի, Ռուդոլֆ Հովակիմյանի, Մագդա 
Եղիազարյանի, Արամ Սարգսյանի, Խաչատուր Մարոզյանի դիմումների հիման վրա` ՀՀ 
վարչական դատավարության օրենսգրքի 154-րդ հոդվածի 4-րդ մասի և 158-րդ հոդվածի 5-րդ 
մասի` ՀՀ Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ 
միավորված գործով» ՀՀ սահմանադրական դատարանի 3 մարտի 2015 թվականի ՍԴՈ-1192 
որոշումը 
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ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ 
  

«Կոռուպցիայի դեմ պայքարի խորհուրդ և փորձագիտական հանձնախումբ ստեղծելու, խորհրդի 
կազմը, խորհրդի, փորձագիտական հանձնախմբի և ՀՀ կառավարության աշխատակազմի 
հակակոռուպցիոն ծրագրերի մոնիթորինգի բաժնի գործունեության կարգը հաստատելու մասին» 
ՀՀ կառավարության 19 փետրվարի 2015 թվականի N 165-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ առողջապահության նախարարության «Հայաստանի Հանրապետությունում ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի 
դեմ պայքարի ազգային ծրագրին 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 և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 26 փետրվարի 
2015 թվականի N 167-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ առողջապահության նախարարության «Առողջապահական համակարգի հզորացում» 
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 և լրացումներ կատարելու 
մասին» ՀՀ կառավարության 26 փետրվարի 2015 թվականի N 168-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 
26 փետրվարի 2015 թվականի N 171-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ արտաքին գործերի նախարարությանը գումար հատկացնելու և ՀՀ կառավարության 2014 
թվականի դեկտեմբերի 18-ի N 1515-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու 
մասին» ՀՀ կառավարության 26 փետրվարի 2015 թվականի N 173-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2014 թվականի դեկտեմբերի 18-ի N 1515-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ 
կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 26 փետրվարի 2015 թվականի N 174-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ Տավուշի մարզպետարանին գումար հատկացնելու և ՀՀ կառավարության 2014 թվականի 
դեկտեմբերի 18-ի N 1515-Ն որոշման մեջ լրացում կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 26 
փետրվարի 2015 թվականի N 179-Ն որոշումը 
  
«Ոռոգման համակարգերի հիմնանորոգման 2015 թվականի ծրագիրը հաստատելու, ՀՀ 2015 
թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում, ՀՀ կառավարության 2014 թվականի դեկտեմբերի 
18-ի N 1515-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու և գնման գործընթացը 
կազմակերպելու մասին» ՀՀ կառավարության 30 հունվարի 2015 թվականի N 182-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ առողջապահության նախարարության «Հայաստանի Հանրապետությունում տուբերկուլյոզի 
դեմ պայքարի ազգային ծրագրի ուժեղացում և դեղակայուն տուբերկուլյոզի կառավարման 
ընդլայնում» 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 և 
լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 26 փետրվարի 2015 թվականի N 183-Ն 
որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2002 թվականի հոկտեմբերի 17-ի N 1678-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ 
և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 26 փետրվարի 2015 թվականի N 184-Ն 
որոշումը 
  



«Համալիր սոցիալական ծառայությունների տարածքային կենտրոնների միասնական 
ընդունարանները գործարկելու մասին» ՀՀ կառավարության 26 փետրվարի 2015 թվականի N 185-
Ն որոշումը 
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ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՆԵՐԸ 
  

«Կուսակցությունների մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ կատարելու մասին» 9 մարտի 2015 
թվականի ՀՕ-3-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Շահութահարկի մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ և փոփոխություն կատարելու մասին» 12 
մարտի 2015 թվականի ՀՕ-4-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Կազմակերպությունների և անհատ ձեռնարկատերերի կողմից ներմուծվող` մաքսատուրքի 0 
տոկոս դրույքաչափ ունեցող և ակցիզային հարկով հարկման ոչ ենթակա այն ապրանքների 
ցանկը հաստատելու մասին, որոնցից ավելացված արժեքի հարկը մաքսային մարմինների կողմից 
չի հաշվարկվում և գանձվում» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» 12 մարտի 2015 
թվականի ՀՕ-5-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Հայաստանի Հանրապետության և Եվրասիական տնտեսական միության անդամ 
պետությունների միջև անուղղակի հարկերի հաշվարկման և վճարման 
առանձնահատկությունների մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին» 12 մարտի 2015 
թվականի ՀՕ-6-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Ավելացված արժեքի հարկի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» 12 մարտի 
2015 թվականի ՀՕ-7-Ն ՀՀ օրենքը 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ՀՐԱՄԱՆԱԳՐԵՐԸ 
  

«ՀՀ Նախագահի 2004 թվականի հունիսի 1-ի ՆՀ-100-Ն հրամանագիրն ուժը կորցրած ճանաչելու 
մասին» ՀՀ Նախագահի 9 մարտի 2015 թվականի ՆՀ-233-Ն հրամանագիրը 
  
«Հայաստանի Հանրապետության և Հրազդանի քաղաքապետարանի և Վերակառուցման և 
զարգացման Եվրոպական բանկի միջև «Կոտայքի մարզի կոշտ թափոնների կառավարման 
ծրագիր» դրամաշնորհի համաձայնագիրը հաստատելու մասին» ՀՀ Նախագահի 12 մարտի 2015 
թվականի ՆՀ-235-Ն հրամանագիրը 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ 
ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ 

  
«Միջազգային մասնավոր իրավունքի մասին» Հաագայի խորհրդաժողովի կանոնադրությունը 
վավերացնելու մասին» ՀՀ Ազգային ժողովի 4 մարտի 2015 թվականի ԱԺՈ-148-Ն որոշումը 

  
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ 

  
«ՀՀ կառավարության 2005 թվականի փետրվարի 3-ի N 123-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և 
լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 5 մարտի 2015 թվականի N 190-Ն որոշումը 
  
«Սփյուռքի հայկական կրթական հաստատություններին ուսումնական գրականության և 
օժանդակ նյութերի մշակում և տրամադրում» ծրագրի 2015 թվականի ֆինանսավորման չափը 
հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության 5 մարտի 2015 թվականի N 192-Ն որոշումը 
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«ՀՀ կառավարության 2013 թվականի հուլիսի 4-ի N 765-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և 
լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 19 փետրվարի 2015 թվականի N 195-Ն 
որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2014 թվականի մարտի 13-ի N 305-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ 
կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 12 փետրվարի 2015 թվականի N 196-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2011 թվականի մայիսի 5-ի N 665-Ն որոշման մեջ փոփոխություն և 
լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 5 մարտի 2015 թվականի N 199-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ դատախազության կողմից՝ փորձաքննությունների կատարման ծառայությունների 
ձեռքբերման գծով 2015 թվականին իրականացվող պետական պատվերի մասին» ՀՀ 
կառավարության 5 մարտի 2015 թվականի N 200-Ն որոշումը 
  
«Հիպոթեքային վարկի սպասարկման համար վճարված տոկոսների գումարների չափով վարձու 
աշխատողների, անհատ ձեռնարկատերերի և նոտարների կողմից վճարված եկամտային հարկի 
գումարների վերադարձման կարգը սահմանելու մասին» ՀՀ կառավարության 19 փետրվարի 2015 
թվականի N 205-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2008 թվականի նոյեմբերի 27-ի N 1486-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և 
լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 26 փետրվարի 2015 թվականի N 206-Ն 
որոշումը 
  
«Մեկ խմբաքանակում գտնվող ապրանքները ՀՀ մաքսային օրենսդրությամբ սահմանված` 
մաքսատուրքի առավելագույն դրույքաչափ ունեցող ապրանքի ԱՏԳ ԱԱ ծածկագրին դասելու 
դեպքերը, հայտարարագրվող ապրանքների տեսակները և բնաիրային չափերը հաստատելու 
մասին» ՀՀ կառավարության 5 մարտի 2015 թվականի N 208-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2010 թվականի սեպտեմբերի 3-ի N 1129-Ն որոշման մեջ լրացում 
կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 5 մարտի 2015 թվականի N 209-Ն որոշումը 
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ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ԴԱՏԱՐԱՆԻ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ 
  

«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և Վրաստանի կառավարության միջև 2014 
թվականի դեկտեմբերի 24-ին Երևանում ստորագրված` Հայաստանի Հանրապետության և 
Վրաստանի պետական սահմանի Սադախլո-Բագրատաշեն անցման կետի տարածքում Դեբեդ 
գետի վրա նոր կամրջի կառուցման վերաբերյալ համաձայնագրում ամրագրված 
պարտավորությունների` ՀՀ Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը որոշելու 
վերաբերյալ գործով» ՀՀ սահմանադրական դատարանի 10 մարտի 2015 թվականի ՍԴՈ-1193 
որոշումը 
  
«Հայաստանի Հանրապետության և Բելառուսի Հանրապետության միջև 2014 թվականի նոյեմբերի 
20-ին Աշգաբատում ստորագրված` Բելառուսի Հանրապետությունում Անկախ պետությունների 
համագործակցության կանոնադրական և այլ մարմիններում ՀՀ ներկայացուցչության հիմնման, 
արտոնությունների և իմունիտետների մասին համաձայնագրում ամրագրված 
պարտավորությունների` ՀՀ Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը որոշելու 
վերաբերյալ գործով» ՀՀ սահմանադրական դատարանի 10 մարտի 2015 թվականի ՍԴՈ-1194 
որոշումը 
  
«Հայաստանի Հանրապետության և Գյուղատնտեսության զարգացման միջազգային հիմնադրամի 
միջև 2014 թվականի նոյեմբերի 12-ին Հռոմում ստորագրված՝ «Ենթակառուցվածքների և 
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գյուղական ֆինանսավորման աջակցություն» ծրագրի (ԵԳՖԱԾ) ֆինանսավորման 
համաձայնագրում ամրագրված պարտավորությունների՝ ՀՀ Սահմանադրությանը 
համապատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ գործով» ՀՀ սահմանադրական 
դատարանի 10 մարտի 2015 թվականի ՍԴՈ-1195 որոշումը 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ 
  

«ՀՀ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի «Ընտրական վարչարարության փորձի 
ուսումնասիրում, ընտրական վարչարարության բարձրացում, կենտրոնական ընտրական 
հանձնաժողովի վերազինում և ընտրական օրենսդրությանը վերաբերող նյութերի 
հրատարակում» 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 5 մարտի 2015 թվականի N 201-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2014 թվականի դեկտեմբերի 18-ի N 1515-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ 
կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 10 մարտի 2015 թվականի N 202-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 5 մարտի 2015 թվականի N 204-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ 2015 թվականի պետական բյուջեով նախատեսված ֆինանսական միջոցների օգտագործման 
մասին» ՀՀ կառավարության 5 մարտի 2015 թվականի N 207-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ արդարադատության նախարարության աշխատակազմի շարժական գույքի նկատմամբ 
ապահովված իրավունքների գրանցման գործակալություն ստեղծելու, ՀՀ կառավարության 2002 
թվականի նոյեմբերի 28-ի N 1917-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու և ՀՀ 
արդարադատության նախարարության աշխատակազմի շարժական գույքի նկատմամբ 
ապահովված իրավունքների գրանցման գործակալության կանոնադրությունը և կառուցվածքը 
հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության 5 մարտի 2015 թվականի N 210-Ն որոշումը 
  
«Պետական գույքի ապամոնտաժման թույլտվություն տալու և ՀՀ կառավարության 2014 թվականի 
նոյեմբերի 13-ի N 1290-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ 
կառավարության 5 մարտի 2015 թվականի N 211-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 5 մարտի 2015 թվականի N 212-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2010 թվականի նոյեմբերի 18-ի N 1538-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ 
կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 5 մարտի 2015 թվականի N 213-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 1997 թվականի օգոստոսի 8-ի N 327 որոշման մեջ փոփոխություններ ու 
լրացումներ և 2001 թվականի հուլիսի 20-ի N 662 որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու 
մասին» ՀՀ կառավարության 26 փետրվարի 2015 թվականի N 214-Ն որոշումը 
  
«Քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցման ծառայության գործունեության 
կազմակերպման բնագավառում պետության կողմից համայնքի ղեկավարին պատվիրակված 
լիազորությունների իրականացման 2015 թվականի ծախսերի կատարման նորմատիվները 
սահմանելու մասին» ՀՀ կառավարության 5 մարտի 2015 թվականի N 215-Ն որոշումը 
  
«Պետական ծառայողներին մատչելի բնակարաններով ապահովման ծրագրի շրջանակներում 
Երևան քաղաքի Արաբկիր վարչական շրջանի Ադոնց փողոցի N 6/1 հասցեում կառուցվող 



բազմաբնակարան շենքային համալիրից բնակարանների վաճառքի երկրորդ փուլի մասին» ՀՀ 
կառավարության 5 փետրվարի 2015 թվականի N 216-Ն որոշումը 
  
«Աջակցություն փոքր և միջին ձեռնարկատիրության սուբյեկտներին» 2015 թվականի ծրագիրը և 
ծրագրի իրականացման միջոցառումների ժամանակացույցը հաստատելու մասին» ՀՀ 
կառավարության 5 մարտի 2015 թվականի N 217-Ն որոշումը 
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ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՆԵՐԸ 

  
«Երևան քաղաքում տեղական ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ կատարելու 
մասին» 16 մարտի 2015 թվականի ՀՕ-8-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Տեղական ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ կատարելու մասին» 16 մարտի 
2015 թվականի ՀՕ-9-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Տեղական տուրքերի և վճարների մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ կատարելու մասին» 16 
մարտի 2015 թվականի ՀՕ-10-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգրքում լրացում կատարելու մասին» 16 
մարտի 2015 թվականի ՀՕ-11-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Հուղարկավորությունների կազմակերպման և գերեզմանատների ու դիակիզարանների 
շահագործման մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ կատարելու մասին» 16 մարտի 2015 թվականի 
ՀՕ-12-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Հայաստանի Հանրապետության Նախագահի վարձատրության, սպասարկման և 
անվտանգության ապահովման մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ և փոփոխություն կատարելու 
մասին» 16 մարտի 2015 թվականի ՀՕ-13-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Պետական պաշտոններ զբաղեցրած անձանց սոցիալական երաշխիքների մասին» ՀՀ օրենքում 
փոփոխություններ կատարելու մասին» 16 մարտի 2015 թվականի ՀՕ-14-Ն ՀՀ օրենքը 

  
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ԴԱՏԱՐԱՆԻ ՈՐՈՇՈՒՄԸ 

  
«Քաղաքացիներ Վալենտինա Մկրտիչյանի և Սոֆյա Թորոսյանի դիմումների հիման վրա՝ ՀՀ 
քրեական դատավարության օրենսգրքի 404-րդ հոդվածի 4-րդ մասի, 407-րդ հոդվածի 5-րդ մասի և 
414.1-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 2-րդ կետի` ՀՀ Սահմանադրությանը համապատասխանության 
հարցը որոշելու վերաբերյալ գործով» ՀՀ սահմանադրական դատարանի 17 մարտի 2015 
թվականի ՍԴՈ-1196 որոշումը 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ՀՐԱՄԱՆԱԳՐԵՐԸ 
  

«ՀՀ Նախագահի 2001 թվականի հուլիսի 20-ի ՆՀ-896 հրամանագրում փոփոխություններ 
կատարելու մասին» ՀՀ Նախագահի 16 մարտի 2015 թվականի ՆՀ-240-Ն հրամանագիրը 
  
«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և Հորդանանի Հաշիմյան Թագավորության 
կառավարության միջև տնտեսական համագործակցության մասին» համաձայնագիրը 
հաստատելու մասին» ՀՀ Նախագահի 17 մարտի 2015 թվականի ՆՀ-246-Ն հրամանագիրը 
  
«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և Հորդանանի Հաշիմյան Թագավորության 
կառավարության միջև առողջապահության և բժշկագիտության բնագավառներում 
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համագործակցության մասին» համաձայնագիրը հաստատելու մասին» ՀՀ Նախագահի 17 մարտի 
2015 թվականի ՆՀ-247-Ն հրամանագիրը 
  
«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և Հորդանանի Հաշիմյան Թագավորության 
կառավարության միջև զբոսաշրջության բնագավառում համագործակցության մասին» 
համաձայնագիրը հաստատելու մասին» ՀՀ Նախագահի 17 մարտի 2015 թվականի ՆՀ-248-Ն 
հրամանագիրը 
  
«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և Հորդանանի Հաշիմյան Թագավորության 
կառավարության միջև ատոմային էներգիայի խաղաղ օգտագործման նպատակով 
համագործակցության մասին» համաձայնագիրը հաստատելու մասին» ՀՀ Նախագահի 17 մարտի 
2015 թվականի ՆՀ-249-Ն հրամանագիրը 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ 
  

«ՀՀ տարածք ներմուծվող առանձին ապրանքների նպատակային նշանակությունը հաստատող և 
որոշ ապրանքների նկատմամբ մաքսատուրքի վճարման արտոնություններ տրամադրող ՀՀ 
լիազոր պետական կառավարման մարմիններ սահմանելու և ՀՀ տարածք ներմուծվող առանձին 
ապրանքների նպատակային նշանակությունը հաստատող եզրակացության տրամադրման 
կարգը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության 10 մարտի 2015 թվականի N 228-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2014 թվականի օգոստոսի 7-ի N 832-Ն որոշման մեջ լրացում կատարելու 
մասին» ՀՀ կառավարության 10 մարտի 2015 թվականի N 229-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2001 թվականի օգոստոսի 6-ի N 707 որոշման մեջ փոփոխություններ և 
լրացում կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 10 մարտի 2015 թվականի N 230-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2003 թվականի ապրիլի 17-ի N 418-Ն որոշման մեջ լրացում և 
փոփոխություններ, «Հայաստանի Հանրապետության 2015 թվականի պետական բյուջեի մասին» 
ՀՀ օրենքում, ՀՀ կառավարության 2014 թվականի դեկտեմբերի 18-ի N 1515-Ն և ՀՀ 
կառավարության 2012 թվականի դեկտեմբերի 27-ի N 1691-Ն որոշումներում փոփոխություններ 
կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 10 մարտի 2015 թվականի N 235-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2006 թվականի մայիսի 4-ի N 587-Ն որոշման մեջ փոփոխություն 
կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 10 մարտի 2015 թվականի N 238-Ն որոշումը 
  
«ԱՊՀ մասնակից պետությունների հակաահաբեկչական կենտրոնում ՀՀ ներկայացուցչի 
գործունեության կանոնակարգը հաստատելու և ՀՀ կառավարության 2001 թվականի ապրիլի 18-ի 
N 327 որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» ՀՀ կառավարության 10 մարտի 2015 թվականի 
N 239-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2013 թվականի հոկտեմբերի 31-ի N 1233-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ 
և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 19 փետրվարի 2015 թվականի N 242-Ն 
որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2005 թվականի նոյեմբերի 9-ի N 1932-Ն որոշման մեջ փոփոխություն 
կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 26 փետրվարի 2015 թվականի N 243-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2010 թվականի հունվարի 21-ի N 51-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ 
կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 10 մարտի 2015 թվականի N 244-Ն որոշումը 
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«ՀՀ վարչապետի 2002 թվականի սեպտեմբերի 16-ի N 532-Ն որոշման մեջ փոփոխություն 
կատարելու մասին» ՀՀ վարչապետի 10 մարտի 2015 թվականի N 196-Ն որոշումը 
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«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 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 
10 մարտի 2015 թվականի N 233-Ն որոշումը 
  
«Հայաստանի Հանրապետության 2015 թվականի պետական բյուջեի մասին» ՀՀ օրենքով 
նախատեսված տեղական ինքնակառավարման մարմիններին պետական աջակցության 
նպատակով նախատեսված հատկացումները բաշխելու մասին» ՀՀ կառավարության 10 մարտի 
2015 թվականի N 234-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 10 մարտի 2015 թվականի N 236-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2014 թվականի դեկտեմբերի 18-ի N 1515-Ն որոշման մեջ փոփոխություն, 
լրացում կատարելու և ՀՀ քաղաքաշինության նախարարությանը գումար հատկացնելու մասին» 
ՀՀ կառավարության 10 մարտի 2015 թվականի N 240-Ն որոշումը 
  

N 16(1105) 25 մարտի 2015 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ 
  

«ՀՀ կառավարության 2011 թվականի մայիսի 5-ի N 687-Ն որոշման մեջ փոփոխություն 
կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 19 մարտի 2015 թվականի N 248-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2013 թվականի փետրվարի 28-ի N 186-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և 
լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 19 մարտի 2015 թվականի N 249-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2005 թվականի դեկտեմբերի 22-ի N 2307-Ն որոշման մեջ փոփոխություն 
կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 19 մարտի 2015 թվականի N 250-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ Լոռու մարզի Թումանյանի, Մարցի, Քարինջի, Լորուտի, Շամուտի, Աթանի, Ահնիձորի 
համայնքներում տեղական հանրաքվե նշանակելու մասին» ՀՀ կառավարության 19 մարտի 2015 
թվականի N 269-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ Սյունիքի մարզի Շինուհայրի, Տաթևի, Հալիձորի, Հարժիսի, Սվարանցի, Խոտի, Տանձատափի, 
Քաշունիի համայնքներում տեղական հանրաքվե նշանակելու մասին» ՀՀ կառավարության 19 
մարտի 2015 թվականի N 270-Ն որոշումը 
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«ՀՀ Տավուշի մարզի Դիլիջանի, Հաղարծնի, Թեղուտի, Գոշի, Աղավնավանքի, Խաչարձանի, Հովքի 
համայնքներում տեղական հանրաքվե նշանակելու մասին» ՀՀ կառավարության 19 մարտի 2015 
թվականի N 271-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ Տավուշի մարզի Դիլիջան, Հաղարծին, Թեղուտ, Գոշ, Աղավնավանք, Խաչարձան, Հովք 
համայնքներում, Լոռու մարզի Թումանյան, Մարց, Քարինջ, Լորուտ, Շամուտ, Աթան, Ահնիձոր 
համայնքներում, Սյունիքի մարզի Շինուհայր, Տաթև, Հալիձոր, Հարժիս, Սվարանց, Խոտ, 
Տանձատափ, Քաշունի համայնքներում տեղական հանրաքվեների նախապատրաստման և 
անցկացման ծախսերը ֆինանսավորելու և ՀՀ կառավարության 2014 թվականի դեկտեմբերի 18-ի 
N 1515-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 19 մարտի 2015 
թվականի N 272-Ն որոշումը 
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«ՀՀ կառավարության 2015 թվականի գործունեության միջոցառումների ծրագիրը և գերակա 
խնդիրները հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության 15 հունվարի 2015 թվականի N 111-Ն 
որոշումը 
  
«ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության «Աջակցություն ինտեգրված 
սոցիալական ծառայությունների համակարգի և անձնակազմի կարողությունների զարգացման 
նոր տեղեկատվական տեխնոլոգիաների գործիքների ներդրմանը» 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 և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 10 
մարտի 2015 թվականի N 245-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ Վայոց ձորի մարզի Թառաթմբի գյուղական համայնքի ավագանու անդամների արտահերթ 
ընտրություն նշանակելու, անցկացնելու և ընտրության նախապատրաստման ու անցկացման 
ծախսերը ֆինանսավորելու և ՀՀ կառավարության 2014 թվականի դեկտեմբերի 18-ի N 1515-Ն 
որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 19 մարտի 2015 թվականի N 
247-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2000 թվականի հունիսի 15-ի N 320 որոշման մեջ լրացումներ և 
փոփոխություն կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 19 մարտի 2015 թվականի N 251-Ն 
որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2005 թվականի հունիսի 9-ի N 865-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ 
կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 19 մարտի 2015 թվականի N 252-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2008 թվականի հուլիսի 24-ի N 830-Ն որոշման մեջ փոփոխություն և լրացում 
կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 19 մարտի 2015 թվականի N 253-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2002 թվականի հունվարի 29-ի N 72 որոշման մեջ փոփոխություններ 
կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 19 մարտի 2015 թվականի N 254-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2013 թվականի մայիսի 16-ի N 562-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու 
մասին» ՀՀ կառավարության 19 մարտի 2015 թվականի N 255-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2014 թվականի դեկտեմբերի 18-ի N 1515-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ 
կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 19 մարտի 2015 թվականի N 262-Ն որոշումը 
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«ՀՀ կառավարության մի շարք որոշումներում փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ 
կառավարության 19 մարտի 2015 թվականի N 263-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2005 թվականի մայիսի 5-ի N 915-Ն որոշման մեջ փոփոխություն 
կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 19 մարտի 2015 թվականի N 264-Ն որոշումը 
  
«Հայաստանի գործարար միջավայրի բարելավման 2015 թվականի միջոցառումների ծրագրին 
հավանություն տալու մասին» ՀՀ կառավարության 19 մարտի 2015 թվականի N 265-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ քաղաքացիական ծառայության խորհրդի Եվրոպական հարևանության և գործընկերության 
գործիքի ներքո իրականացվող Սևծովյան ավազանի երկրների համատեղ գործողությունների 
2007-2013 թվականների 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 19 մարտի 2015 թվականի N 267-Ն 
որոշումը 
  
«ՀՀ-ում բնակելի, հասարակական և արտադրական շենքերի ու շինությունների տեխնիկական 
վիճակի հետազննություններ ու անձնագրավորում (վկայագրավորում) իրականացնելու և ՀՀ 
կառավարության 1996 թվականի հոկտեմբերի 30-ի N 346 որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու 
մասին» ՀՀ կառավարության 19 մարտի 2015 թվականի N 274-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ հողային ֆոնդի` ըստ նպատակային նշանակության (կատեգորիաների) հողերի 2015 
թվականի կադաստրային գները (արժեքները) և կադաստրային զուտ եկամտի չափերը 
հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության 19 մարտի 2015 թվականի N 275-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2015 թվականի փետրվարի 5-ի N 216-Ն որոշման մեջ լրացում կատարելու 
մասին» ՀՀ կառավարության 19 մարտի 2015 թվականի N 276-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2014 թվականի դեկտեմբերի 18-ի N 1515-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ 
կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 19 մարտի 2015 թվականի N 277-Ն որոշումը 
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ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ՀՐԱՄԱՆԱԳԻՐԸ 
  

«Հայաստանի Հանրապետության և Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների միջև ստորագրված 
«Առավել մասնակցային, արդյունավետ և հաշվետու կառավարման զարգացմանն ուղղված 
համագործակցության համաձայնագրի» թիվ 2 փոփոխությունը հաստատելու մասին» ՀՀ 
Նախագահի 23 մարտի 2015 թվականի ՆՀ-252-Ն հրամանագիրը 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ 
  

«Դատական գործի վիճակագրական քարտի ձևը և բովանդակությունը սահմանելու մասին» ՀՀ 
կառավարության 19 մարտի 2015 թվականի N 278-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարությանն առընթեր քաղաքացիական ավիացիայի գլխավոր վարչության «Գործադիր 
իշխանության, պետական կառավարման հանրապետական և տարածքային կառավարման 
մարմինների պահպանում (արտաբյուջետային միջոցների հաշվին)» ծրագրի գծով 
արտաբյուջետային հաշվի միջոցների ծախսման 2015 թվականի նախահաշիվը հաստատելու, ՀՀ 
2015 թվականի պետական բյուջեում և ՀՀ կառավարության 2014 թվականի դեկտեմբերի 18-ի N 
1515-Ն և 2005 թվականի մայիսի 25-ի N 673-Ն որոշումներում փոփոխություններ ու լրացումներ 
կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 26 մարտի 2015 թվականի N 279-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 և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 
26 մարտի 2015 թվականի N 280-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ արդարադատության նախարարության «Գործադիր իշխանության, պետական կառավարման 
հանրապետական և տարածքային կառավարման մարմինների պահպանում» 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 
26 մարտի 2015 թվականի N 281-Ն որոշումը 

  
Ուղղում 

  
«Պոլիկլինիկական հաստատությունների օրինակելի մոդելները և նեղ մասնագետների և 
դիսպանսերային ծառայություն մատուցող մասնագետների կողմից սպասարկվող բնակչության 
կողմնորոշիչ թվերը սահմանելու մասին» ՀՀ կառավարության 25 դեկտեմբերի 2014 թվականի N 
1529-Ն որոշման 

  
 


