
N 16(1196) 02 մարտի 2016 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՆԵՐԸ 
  
«Բարձրագույն և հետբուհական մասնագիտական կրթության մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ և 
փոփոխություններ կատարելու մասին» 23 փետրվարի 2016 թվականի ՀՕ-26-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Կրթության մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ և փոփոխություն կատարելու մասին» 23 
փետրվարի 2016 թվականի ՀՕ-27-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Շրջանառության հարկի մասին» ՀՀ օրենքում լրացում և փոփոխություն կատարելու մասին» 24 
փետրվարի 2016 թվականի ՀՕ-28-Ն ՀՀ օրենքը 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ԴԱՏԱՐԱՆԻ ՈՐՈՇՈՒՄԸ 
  

«Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն» հասարակական կազմակերպության դիմումի հիման 
վրա՝ «Գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման մասին» ՀՀ օրենքի 71-րդ 
հոդվածի՝ ՀՀ Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ 
գործով» ՀՀ սահմանադրական դատարանի 23 փետրվարի 2016 թվականի ՍԴՈ-1256 որոշումը 

  
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ՀՐԱՄԱՆԱԳՐԵՐԸ 

  
«ՀՀ տարածքային կառավարման և արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը 
վերակազմակերպելու մասին» ՀՀ Նախագահի 24 փետրվարի 2016 թվականի ՆՀ-196-Ա 
հրամանագիրը 
  
«Ա. Երիցյանին ՀՀ տարածքային կառավարման և արտակարգ իրավիճակների նախարարի 
պաշտոնից ազատելու մասին» ՀՀ Նախագահի 24 փետրվարի 2016 թվականի ՆՀ-197-Ա 
հրամանագիրը 
  
«Ա. Երիցյանին ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարար նշանակելու մասին» ՀՀ Նախագահի 
24 փետրվարի 2016 թվականի ՆՀ-198-Ա հրամանագիրը 
  
«Դ. Լոքյանին ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարար նշանակելու մասին» ՀՀ 
Նախագահի 24 փետրվարի 2016 թվականի ՆՀ-199-Ա հրամանագիրը 
  
«Ա. Աշոտյանին ՀՀ կրթության և գիտության նախարարի պաշտոնից ազատելու մասին» ՀՀ 
Նախագահի 24 փետրվարի 2016 թվականի ՆՀ-200-Ա հրամանագիրը 
  
«Լ. Մկրտչյանին ՀՀ կրթության և գիտության նախարար նշանակելու մասին» ՀՀ Նախագահի 24 
փետրվարի 2016 թվականի ՆՀ-201-Ա հրամանագիրը 
  
«Կ. Ճշմարիտյանին ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարի պաշտոնից ազատելու մասին» ՀՀ Նախագահի 
24 փետրվարի 2016 թվականի ՆՀ-202-Ա հրամանագիրը 
  
«Ա. Մինասյանին ՀՀ էկոնոմիկայի նախարար նշանակելու մասին» ՀՀ Նախագահի 24 փետրվարի 
2016 թվականի ՆՀ-203-Ա հրամանագիրը 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ 
  

«Վերամշակում` մաքսային տարածքում», «Վերամշակում` ներքին սպառման համար» մաքսային 
ընթացակարգերով ներմուծվող որոշ ապրանքների վերամշակումից հետո ստացվելիք արդյունքի 
նվազագույն չափաքանակները սահմանելու և «Վերամշակում` մաքսային տարածքից դուրս» 
մաքսային ընթացակարգով արտահանվող որոշ ապրանքների վերամշակումից հետո ստացվելիք 
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արդյունքի նվազագույն չափաքանակները սահմանելու, ինչպես նաև ՀՀ կառավարության 2001 
թվականի մարտի 27-ի N 239 և 2000 թվականի դեկտեմբերի 31-ի N 895 որոշումներն ուժը կորցրած 
ճանաչելու մասին» ՀՀ կառավարության 18 փետրվարի 2016 թվականի N 139-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2013 թվականի օգոստոսի 1-ի N 846-Ն որոշման մեջ փոփոխություն և 
լրացում կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 18 փետրվարի 2016 թվականի N 141-Ն 
որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2015 թվականի հունվարի 30-ի N 71-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ 
կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 18 փետրվարի 2016 թվականի N 142-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2016 թվականի հունվարի 14-ի N 5-Ն որոշման մեջ փոփոխություն 
կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 18 փետրվարի 2016 թվականի N 143-Ն որոշումը 
  
«Բացառապես փակ տիպի մաքսային պահեստներում պահպանվող ապրանքատեսակների 
ցանկը սահմանելու մասին» ՀՀ կառավարության 18 փետրվարի 2016 թվականի N 145-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2010 թվականի օգոստոսի 26-ի N 1104-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և 
լրացում կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 18 փետրվարի 2016 թվականի N 148-Ն 
որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2003 թվականի նոյեմբերի 21-ի N 1779-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և 
լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 18 փետրվարի 2016 թվականի N 149-Ն 
որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2015 թվականի դեկտեմբերի 24-ի N 1555-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ 
կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 18 փետրվարի 2016 թվականի N 150-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2012 թվականի օգոստոսի 9-ի N 1015-Ն որոշման մեջ փոփոխություն 
կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 18 փետրվարի 2016 թվականի N 151-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2015 թվականի մայիսի 7-ի N 471-Ն որոշման մեջ լրացումներ և 
փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 18 փետրվարի 2016 թվականի N 152-
Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2008 թվականի սեպտեմբերի 11-ի N 1025-Ն որոշման մեջ փոփոխություն 
կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 18 փետրվարի 2016 թվականի N 153-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության «Սոցիալական ոլորտի 
բարեփոխումների» դրամաշնորհային ծրագրի արտաբյուջետային 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 18 փետրվարի 2016 թվականի N 154-Ն 
որոշումը 
  
«ՀՀ Տավուշի մարզպետարանին գումար հատկացնելու և ՀՀ կառավարության 2015 թվականի 
դեկտեմբերի 24-ի N 1555-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ 
կառավարության 18 փետրվարի 2016 թվականի N 155-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ արտաքին գործերի նախարարությանը գումար հատկացնելու և ՀՀ կառավարության 2015 
թվականի դեկտեմբերի 24-ի N 1555-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ 
կառավարության 25 փետրվարի 2016 թվականի N 160-Ն որոշումը 
  



«ՀՀ կառավարության 2008 թվականի հուլիսի 3-ի N 692-Ն որոշման մեջ փոփոխություն 
կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 25 փետրվարի 2016 թվականի N 161-Ն որոշումը 
  
«Լանջազատի առողջության առաջնային պահպանման կենտրոն» պետական ոչ առևտրային 
կազմակերպություն ստեղծելու մասին» ՀՀ կառավարության 18 փետրվարի 2016 թվականի N 162-
Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2002 թվականի սեպտեմբերի 5-ի N 1400-Ն որոշման մեջ լրացումներ և 
փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 25 փետրվարի 2016 թվականի N 163-
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 
25 փետրվարի 2016 թվականի N 164-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ առողջապահության նախարարությանն արտաբյուջետային հաշիվ բացելու թույլտվություն 
տալու, ՀՀ առողջապահության նախարարության «Հայաստանում տուբերկուլոզի դեմ պայքարի, 
մոր և մանկան առողջության և ընտանիքի պլանավորման/վերարտադրողական առողջության 
բարելավում» դրամաշնորհային ծրագրի արտաբյուջետային հաշվի միջոցների ծախսման 2016 
թվականի նախահաշիվը հաստատելու, ՀՀ 2016 թվականի պետական բյուջեում և ՀՀ 
կառավարության 2015 թվականի դեկտեմբերի 24-ի N 1555-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և 
լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 25 փետրվարի 2016 թվականի N 165-Ն 
որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2006 թվականի օգոստոսի 3-ի N 1543-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ 
կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 25 փետրվարի 2016 թվականի N 167-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ ազգային վիճակագրական ծառայության Երևան քաղաքի գործակալությանը տարածք 
տրամադրելու, ՀՀ կառավարությանն առընթեր պետական գույքի կառավարման վարչությանը 
գումար հատկացնելու և ՀՀ կառավարության 2015 թվականի դեկտեմբերի 24-ի N 1555-Ն որոշման 
մեջ լրացում կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 25 փետրվարի 2016 թվականի N 168-Ն 
որոշումը 
  
«ՀՀ ֆինանսների նախարարության կողմից ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության 
սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայությանը ՀՀ ներմուծված սննդամթերքի, 
սննդամթերքի հետ անմիջական շփման մեջ գտնվող նյութերի, անասնաբուժական և 
բուսասանիտարական կարանտին հսկողության (վերահսկողության) ենթակա ապրանքների 
վերաբերյալ տեղեկատվության տրամադրման կարգը հաստատելու և ՀՀ կառավարության 2011 
թվականի օգոստոսի 18-ի N 1228-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» ՀՀ 
կառավարության 25 փետրվարի 2016 թվականի N 169-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2015 թվականի հուլիսի 23-ի N 817-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և 
լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 25 փետրվարի 2016 թվականի N 174-Ն 
որոշումը 

  
Ուղղում 

  
«ՀՀ կառավարության 2013 թվականի դեկտեմբերի 5-ի N 1364-Ն որոշման մեջ լրացումներ և 
փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 29 դեկտեմբերի 2015 թվականի N 
1571-Ն որոշման 

  
N 17(1197) 02 մարտի 2016 
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ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ՀՐԱՄԱՆԱԳԻՐԸ 
  
«ՀՀ ֆինանսների նախարարությունը վերակազմակերպելու և ՀՀ Նախագահի 2002 թվականի 
մարտի 16-ի ՆՀ-1063 հրամանագրում փոփոխություն և լրացում կատարելու մասին» ՀՀ 
Նախագահի 1 մարտի 2016 թվականի ՆՀ-213-Ն հրամանագիրը 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ԿԱՐԳԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 
  
«ՀՀ Նախագահի 2009 թվականի հունվարի 14-ի ՆԿ-1-Ն կարգադրության մեջ լրացումներ և 
փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ Նախագահի 27 փետրվարի 2016 թվականի ՆԿ-23-Ն 
կարգադրությունը 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ 
  

«ՀՀ կառավարության 2015 թվականի հուլիսի 2-ի N 756-Ա որոշման մեջ փոփոխություն և 
լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 11 փետրվարի 2016 թվականի N 112-Ա 
որոշումը 
  
«Կենդանական ծագման կողմնակի արտադրանքին ներկայացվող պահանջները սահմանելու 
մասին» ՀՀ կառավարության 25 փետրվարի 2016 թվականի N 180-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ 2016 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում և ՀՀ կառավարության 2015 թվականի 
դեկտեմբերի 24-ի N 1555-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ 
կառավարության 25 փետրվարի 2016 թվականի N 181-Ն որոշումը 

  
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ 

  
«ՀՀ վարչապետի 2011 թվականի նոյեմբերի 16-ի N 1072-Ն որոշման մեջ փոփոխություն 
կատարելու մասին» ՀՀ վարչապետի 2 մարտի 2016 թվականի N 114-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ վարչապետի 2008 թվականի հունիսի 26-ի N 411-Ն որոշման մեջ լրացումներ և 
փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ վարչապետի 2 մարտի 2016 թվականի N 119-Ն 
որոշումը 

  
Ուղղում 

  
«ՀՀ առողջապահության նախարարությանն արտաբյուջետային հաշիվ բացելու թույլտվություն 
տալու, ՀՀ առողջապահության նախարարության «Հայաստանում տուբերկուլոզի դեմ պայքարի, 
մոր և մանկան առողջության և ընտանիքի պլանավորման/վերարտադրողական առողջության 
բարելավում» դրամաշնորհային ծրագրի արտաբյուջետային հաշվի միջոցների ծախսման 2016 
թվականի նախահաշիվը հաստատելու, ՀՀ 2016 թվականի պետական բյուջեում և ՀՀ 
կառավարության 2015 թվականի դեկտեմբերի 24-ի N 1555-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և 
լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 25 փետրվարի 2016 թվականի N 165-Ն 
որոշման 

  
N 18(1198) 09 մարտի 2016 

  
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ՀՐԱՄԱՆԱԳՐԵՐԸ 

  
«Ե. Զախարյանին ՀՀ էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարի պաշտոնից ազատելու 
մասին» ՀՀ Նախագահի 29 փետրվարի 2016 թվականի ՆՀ-204-Ա հրամանագիրը 
  
«Լ. Յոլյանին ՀՀ էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարար նշանակելու մասին» ՀՀ 
Նախագահի 29 փետրվարի 2016 թվականի ՆՀ-206-Ա հրամանագիրը 
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ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ 

ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ 
  

«Արման Թաթոյանին ՀՀ Մարդու իրավունքների պաշտպան ընտրելու մասին» ՀՀ Ազգային 
ժողովի 23 փետրվարի 2016 թվականի ԱԺՈ-012-Ա որոշումը 
  
«ՀՀ Ազգային ժողովի հինգերորդ գումարման իններորդ նստաշրջանի օրակարգում լրացումներ 
կատարելու մասին» ՀՀ Ազգային ժողովի 22 փետրվարի 2016 թվականի ԱԺՈ-199-Ն որոշումը 
  
«Հայաստանի Հանրապետության և Վերակառուցման և զարգացման միջազգային բանկի միջև 
ստորագրված «Կենսական նշանակության ճանապարհային ցանցի բարելավման ծրագրի համար 
լրացուցիչ ֆինանսավորում» վարկային համաձայնագիրը վավերացնելու մասին» ՀՀ Ազգային 
ժողովի 22 փետրվարի 2016 թվականի ԱԺՈ-200-Ն որոշումը 
  
«Եվրասիական տնտեսական ընկերակցության հակաճգնաժամային հիմնադրամի հիմնադրման 
մասին» 2009 թվականի հունիսի 9-ի պայմանագրում փոփոխություններ կատարելու մասին» 
արձանագրությունը (կից վերապահումով) վավերացնելու մասին» ՀՀ Ազգային ժողովի 25 
փետրվարի 2016 թվականի ԱԺՈ-201-Ն որոշումը 
  
«Եվրասիական տնտեսական ընկերակցության հակաճգնաժամային հիմնադրամի միջոցների 
կառավարման մասին» 2009 թվականի հունիսի 9-ի համաձայնագրում փոփոխություններ 
կատարելու մասին» արձանագրությունը (կից վերապահումով) վավերացնելու մասին» ՀՀ 
Ազգային ժողովի 25 փետրվարի 2016 թվականի ԱԺՈ-202-Ն որոշումը 

  
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ 

  
«Պետական ծառայողներին մատչելի բնակարաններով ապահովման ծրագրի շրջանակներում 
Երևան քաղաքի Ադոնցի փողոցի N 6/2 հասցեում կառուցվող բազմաբնակարան շենքային 
համալիրից բնակարանների վաճառքի կարգը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության 25 
փետրվարի 2016 թվականի N 182-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2014 թվականի հուլիսի 3-ի N 712-Ն որոշման մեջ փոփոխություն 
կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 18 փետրվարի 2016 թվականի N 183-Ն որոշումը 
  
«Գույք ամրացնելու, ՀՀ կառավարության 2015 թվականի մարտի 26-ի N 611-Ն որոշման մեջ 
փոփոխություններ կատարելու, ՀՀ կառավարությանն առընթեր պետական գույքի կառավարման 
վարչությանը գումար հատկացնելու և ՀՀ կառավարության 2015 թվականի դեկտեմբերի 24-ի N 
1555-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 
18 փետրվարի 2016 թվականի N 184-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2005 թվականի փետրվարի 3-ի N 123-Ն որոշման մեջ փոփոխություն և 
լրացում կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 3 մարտի 2016 թվականի N 185-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2012 թվականի մարտի 7-ի N 317-Ն որոշման մեջ փոփոխություն 
կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 3 մարտի 2016 թվականի N 187-Ն որոշումը 
  
«Թույլտվություն չպահանջող օդային հաղորդակցությունների որոշ տեսակների ցանկը 
հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության 3 մարտի 2016 թվականի N 188-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2010 թվականի նոյեմբերի 25-ի N 1550-Ն որոշման մեջ փոփոխություն 
կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 3 մարտի 2016 թվականի N 189-Ն որոշումը 
  



«ՀՀ կառավարության 2015 թվականի դեկտեմբերի 24-ի N 1555-Ն որոշման մեջ լրացում ու 
փոփոխություն կատարելու և ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարությանը գումար հատկացնելու մասին» 
ՀՀ կառավարության 3 մարտի 2016 թվականի N 191-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարությանն առընթեր ՀՀ ոստիկանության «Քաղաքացիներին բժշկական օգնության և 
սպասարկման վճարովի ծառայությունների մատուցում» 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 3 մարտի 2016 
թվականի N 192-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 3 մարտի 2016 թվականի N 193-Ն որոշումը 
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ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՆԵՐԸ 

  
«Գործունեության իրականացման ծանուցման մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն և լրացում 
կատարելու մասին» 4 մարտի 2016 թվականի ՀՕ-29-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Պետական տուրքի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն և լրացում կատարելու մասին» 4 մարտի 
2016 թվականի ՀՕ-30-Ն ՀՀ օրենքը 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ 
  
«Բյուջետային վարկ տրամադրելու և ՀՀ 2016 թվականի պետական բյուջեում ու ՀՀ 
կառավարության 2015 թվականի դեկտեմբերի 24-ի N 1555-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և 
լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 25 փետրվարի 2016 թվականի N 196-Ն 
որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2014 թվականի սեպտեմբերի 11-ի N 1020-Ն որոշման մեջ լրացումներ և 
փոփոխություն կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 3 մարտի 2016 թվականի N 201-Ն 
որոշումը 
  
«ՀՀ տարածքային կառավարման և արտակարգ իրավիճակների նախարարության միգրացիոն 
պետական ծառայության «Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման և 
արտակարգ իրավիճակների նախարարության միգրացիոն պետական ծառայության և ՄԱԿ-ի 
փախստականների գծով գերագույն հանձնակատարի հայաստանյան գրասենյակի միջև կնքված 
ենթահամաձայնագրերի շրջանակներում հատկացվող ֆինանսական աջակցություն» 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 3 
մարտի 2016 թվականի N 203-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2015 թվականի դեկտեմբերի 24-ի N 1555-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ 
կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 10 մարտի 2016 թվականի N 207-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարությանն առընթեր ազգային անվտանգության ծառայությանը գումար հատկացնելու 
և ՀՀ կառավարության 2015 թվականի դեկտեմբերի 24-ի N 1555-Ն որոշման մեջ լրացումներ 
կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 10 մարտի 2016 թվականի N 208-Ն որոշումը 
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«ՀՀ կառավարության 2015 թվականի դեկտեմբերի 24-ի N 1555-Ն որոշման մեջ լրացում ու 
փոփոխություն կատարելու և ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարությանը գումար հատկացնելու մասին» 
ՀՀ կառավարության 10 մարտի 2016 թվականի N 209-Ն որոշումը 
  
«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 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 10 մարտի 2016 թվականի N 210-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ 2016 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում և ՀՀ կառավարության 2015 թվականի 
դեկտեմբերի 24-ի N 1555-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ 
կառավարության 25 փետրվարի 2016 թվականի N 211-Ն որոշումը 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ՈՐՈՇՈՒՄԸ 
  
«ՀՀ վարչապետի 2011 թվականի հունիսի 20-ի N 556-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու 
մասին» ՀՀ վարչապետի 9 մարտի 2016 թվականի N 124-Ն որոշումը 
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ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ 

  
«ՀՀ կառավարությանն առընթեր պետական եկամուտների կոմիտեի կանոնադրությունը և 
աշխատակազմի կառուցվածքը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության 10 մարտի 2016 
թվականի N 224-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2003 թվականի հունվարի 30-ի N 121-Ն որոշման մեջ լրացումներ 
կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 10 մարտի 2016 թվականի N 225-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության ջրային տնտեսության պետական կոմիտեին գումար 
հատկացնելու և ՀՀ կառավարության 2015 թվականի դեկտեմբերի 24-ի N 1555-Ն որոշման մեջ 
փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 25 փետրվարի 2016 թվականի N 226-
Ն որոշումը 

  
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ 

  
«ՀՀ վարչապետի 1998 թվականի նոյեմբերի 6-ի N 620 որոշման մեջ լրացումներ կատարելու 
մասին» ՀՀ վարչապետի 15 մարտի 2016 թվականի N 160-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ վարչապետի 1998 թվականի նոյեմբերի 6-ի N 620 որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու 
մասին» ՀՀ վարչապետի 15 մարտի 2016 թվականի N 176-Ն որոշումը 

  
  

N 20(1200) 16 մարտի 2016 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ 
  

«ՀՀ կառավարության 2015 թվականի հուլիսի 30-ի N 865-Ն որոշման մեջ լրացում կատարելու 
մասին» ՀՀ կառավարության 25 փետրվարի 2016 թվականի N 200-Ն որոշումը 
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«Վերամշակում` մաքսային տարածքում», «Վերամշակում` ներքին սպառման համար» մաքսային 
ընթացակարգերով ներմուծվող ապրանքների ձևակերպման համար թույլտվությունների 
ստացման և «Վերամշակում` մաքսային տարածքից դուրս» մաքսային ընթացակարգով 
արտահանվող ապրանքների ձևակերպման համար թույլտվության ստացման կարգերը 
սահմանելու մասին» ՀՀ կառավարության 3 մարտի 2016 թվականի N 202-Ն որոշումը 
  
«Էտալոնային լաբորատորիաներին ներկայացվող պահանջները և դրանց ճանաչման կարգը 
սահմանելու մասին» ՀՀ կառավարության 3 մարտի 2016 թվականի N 206-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ 2016 թվականի պետական բյուջեում և ՀՀ կառավարության 2015 թվականի դեկտեմբերի 24-ի 
N 1555-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու, Հայաստանի հանրային 
հեռուստառադիոընկերության խորհրդին գումար հատկացնելու, պետական բյուջե 
շահութաբաժնի վճարումից ազատելու և կանոնադրական կապիտալն ավելացնելու մասին» ՀՀ 
կառավարության 10 մարտի 2016 թվականի N 215-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ սպորտի և երիտասարդության հարցերի նախարարությանը գումար հատկացնելու և ՀՀ 
կառավարության 2015 թվականի դեկտեմբերի 24-ի N 1555-Ն որոշման մեջ լրացումներ 
կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 10 մարտի 2016 թվականի N 217-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2010 թվականի ապրիլի 1-ի N 350-Ն որոշման մեջ լրացում և փոփոխություն 
կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 10 մարտի 2016 թվականի N 219-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2013 թվականի նոյեմբերի 14-ի N 1262-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և 
լրացում կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 10 մարտի 2016 թվականի N 220-Ն որոշումը 
  
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎՃՌԱԲԵԿ ԴԱՏԱՐԱՆԻ ԴԱՏԱԿԱՆ ԱԿՏԵՐԸ 
  

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քրեական գործ թիվ ԵԱՆԴ/0110/01/12 մասին 
  
ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քրեական գործ թիվ ԵԱՆԴ/0094/01/13 մասին 
  
ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քրեական գործ թիվ ԵՄԴ/0064/01/13 մասին 
  
ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քրեական գործ թիվ ԵԱԴԴ/0011/01/14 մասին 
  
ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քրեական գործ թիվ ԵԿԴ/0143/11/14 մասին 
  
ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քրեական գործ թիվ ԵԿԴ/0179/11/14 մասին 
  
ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քրեական գործ թիվ ԵԿԴ/0184/11/14 մասին 
  
ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քրեական գործ թիվ ԵԿԴ/0191/01/14 մասին 
  
ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քրեական գործ թիվ ԵԿԴ/0248/11/14 մասին 
  
ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քրեական գործ թիվ ԵՇԴ/0041/01/14 մասին 
  
ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քրեական գործ թիվ ԵԱՔԴ/0386/06/15 մասին 
  
ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քրեական գործ թիվ ԵԿԴ/0011/14/15 մասին 

  
N 21(1201) 17 մարտի 2016 

  
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ 
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«ՀՀ կառավարության 2014 թվականի մարտի 6-ի N 275-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ 
կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 17 մարտի 2016 թվականի N 254-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության աշխատակազմի «Օժանդակություն Հայաստանի հակակոռուպցիոն 
ռազմավարության իրականացմանը» դրամաշնորհային ծրագրի արտաբյուջետային հաշվի 
միջոցների ծախսման 2016 թվականի նախահաշիվը հաստատելու, ՀՀ 2016 թվականի պետական 
բյուջեում և ՀՀ կառավարության 2015 թվականի դեկտեմբերի 24-ի N 1555-Ն որոշման մեջ 
փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 17 մարտի 2016 
թվականի N 255-Ն որոշումը 
  
«Աշխատանքային օրը տեղափոխելու մասին» ՀՀ կառավարության 17 մարտի 2016 թվականի N 
257-Ն որոշումը 
  
«Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման և արտակարգ իրավիճակների 
նախարարության աշխատակազմ» պետական կառավարչական հիմնարկը 
վերակազմակերպելու, ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարության 
կանոնադրությունն ու աշխատակազմի կառուցվածքը հաստատելու և ՀՀ կառավարության 2014 
թվականի դեկտեմբերի 25-ի N 1527-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» ՀՀ 
կառավարության 3 մարտի 2016 թվականի N 258-Ն որոշումը 
  
«Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների նախարարության աշխատակազմ» 
պետական կառավարչական հիմնարկ ստեղծելու, ՀՀ արտակարգ իրավիճակների 
նախարարության կանոնադրությունն ու աշխատակազմի կառուցվածքը հաստատելու և ՀՀ 
կառավարության մի շարք որոշումներում փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ 
կառավարության 3 մարտի 2016 թվականի N 259-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 1997 թվականի օգոստոսի 8-ի N 327 որոշման մեջ փոփոխություններ և 
լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 25 փետրվարի 2016 թվականի N 260-Ն 
որոշումը 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ 
  
«ՀՀ վարչապետի 2011 թվականի հուլիսի 7-ի N 638-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու 
մասին» ՀՀ վարչապետի 15 մարտի 2016 թվականի N 167-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ վարչապետի 1998 թվականի նոյեմբերի 6-ի N 620 որոշման մեջ լրացում կատարելու մասին» 
ՀՀ վարչապետի 17 մարտի 2016 թվականի N 180-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ վարչապետի 1998 թվականի նոյեմբերի 6-ի N 620 որոշման մեջ փոփոխություն և լրացում 
կատարելու մասին» ՀՀ վարչապետի 17 մարտի 2016 թվականի N 181-Ն որոշումը 

  
N 22(1202) 23 մարտի 2016 

  
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ԴԱՏԱՐԱՆԻ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ 

  
«Լիլիթ Մուսեյանի դիմումի հիման վրա՝ ՀՀ վարչական դատավարության օրենսգրքի 76-րդ 
հոդվածի 6-րդ մասի՝ ՀՀ Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը որոշելու 
վերաբերյալ գործով» ՀՀ սահմանադրական դատարանի 10 մարտի 2016 թվականի ՍԴՈ-1257 
որոշումը 
  
«2015 թվականի դեկտեմբերի 23-ին Մոսկվայում ստորագրված՝ Հայաստանի Հանրապետության և 
Ռուսաստանի Դաշնության միջև Հավաքական անվտանգության կովկասյան տարածաշրջանում 
հակաօդային պաշտպանության միավորված տարածաշրջանային համակարգ ստեղծելու մասին 
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համաձայնագրում ամրագրված պարտավորությունների` ՀՀ Սահմանադրությանը 
համապատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ գործով» ՀՀ սահմանադրական 
դատարանի 10 մարտի 2016 թվականի ՍԴՈ-1258 որոշումը 
  
«2015 թվականի հոկտեմբերի 16-ին Երևանում ստորագրված` Հայաստանի Հանրապետության և 
Եվրասիական զարգացման բանկի միջև «Ոռոգման համակարգերի արդիականացում» ծրագրի 
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 10 մարտի 2016 թվականի ՍԴՈ-
1259 որոշումը 
  
«2006 թվականի նոյեմբերի 28-ին Մինսկում ստորագրված` Քրեական դատավարության 
մասնակիցների պաշտպանության մասին համաձայնագրում (կից առարկությամբ) ամրագրված 
պարտավորությունների` ՀՀ Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը որոշելու 
վերաբերյալ գործով» ՀՀ սահմանադրական դատարանի 10 մարտի 2016 թվականի ՍԴՈ-1260 
որոշումը 
  
«2015 թվականի նոյեմբերի 18-ին ստորագրված` Հայաստանի Հանրապետության և 
Վերակառուցման և զարգացման միջազգային բանկի միջև «Պետական հատվածի 
արդիականացման երրորդ ծրագիր» վարկային համաձայնագրում ամրագրված 
պարտավորությունների` ՀՀ Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը որոշելու 
վերաբերյալ գործով» ՀՀ սահմանադրական դատարանի 10 մարտի 2016 թվականի ՍԴՈ-1261 
որոշումը 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ 
  

«ՀՀ արտաքին գործերի նախարարությանը գումար հատկացնելու, ՀՀ կառավարության 2015 
թվականի դեկտեմբերի 24-ի N 1555-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացում կատարելու և 
գնման գործընթացը կազմակերպելու մասին» ՀՀ կառավարության 3 մարտի 2016 թվականի N 227-
Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2014 թվականի օգոստոսի 28-ի N 896-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ 
կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 10 մարտի 2016 թվականի N 229-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2014 թվականի հուլիսի 3-ի N 712-Ն որոշման մեջ լրացում կատարելու 
մասին» ՀՀ կառավարության 10 մարտի 2016 թվականի N 230-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2015 թվականի հուլիսի 30-ի N 865-Ն որոշման մեջ փոփոխություն 
կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 18 փետրվարի 2016 թվականի N 231-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2011 թվականի օգոստոսի 18-ի N 1179-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և 
լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 29 հունվարի 2016 թվականի N 232-Ն 
որոշումը 

  
  

«2015 թվականին և հետագա տարիներին ակցիզային դրոշմանիշերը կիրառությունից հանվելու 
դեպքերում կիրառությունից հանված ակցիզային դրոշմանիշերով դրոշմավորված ապրանքների 
մնացորդների դրոշմավորման կարգը և ակցիզային դրոշմանիշերի ձեռքբերման դիմումի ձևը 
հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության 18 փետրվարի 2016 թվականի N 236-Ն որոշումը 
  
ՀՀ-ում ասպիրանտուրայի ընդունելության և ուսուցման, դոկտորանտուրայի և հայցորդության 
ձևակերպման կարգը հաստատելու և ՀՀ կառավարության 2001 թվականի հուլիսի 20-ի N 662 



որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» ՀՀ կառավարության 25 փետրվարի 2016 թվականի N 
238-Ն որոշումը 
  
«Օդանավի անձնակազմի անդամների համազգեստի նկարագիրը և կրելու կարգը սահմանելու 
մասին» ՀՀ կառավարության 3 մարտի 2016 թվականի N 242-Ն որոշումը 
  
«Ավիացիոն անվտանգության ծառայությունների աշխատողների համազգեստի նկարագիրը և 
այն կրելու կարգը սահմանելու մասին» ՀՀ կառավարության 3 մարտի 2016 թվականի N 243-Ն 
որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2006 թվականի նոյեմբերի 23-ի N 1910-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և 
լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 11 փետրվարի 2016 թվականի N 244-Ն 
որոշումը 
  
«Գնման գործընթաց կազմակերպելու և ՀՀ կառավարության 2015 թվականի դեկտեմբերի 24-ի N 
1555-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 3 մարտի 2016 
թվականի N 246-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2011 թվականի մայիսի 5-ի N 665-Ն որոշման մեջ լրացում կատարելու 
մասին» ՀՀ կառավարության 10 մարտի 2016 թվականի N 247-Ն որոշումը 
  
«Մաքսային փորձաքննության համար մասնագետների և փորձագետների ծառայությունների 
դիմաց ՀՀ պետական բյուջեի միջոցներից վարձատրության իրականացման կարգը սահմանելու 
մասին» ՀՀ կառավարության 20 հունվարի 2016 թվականի N 248-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2008 թվականի հոկտեմբերի 30-ի N 1330-Ն և 2013 թվականի օգոստոսի 1-ի N 
891-Ն որոշումներում լրացումներ ու փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 
20 հունվարի 2016 թվականի N 249-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2005 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 2387-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ 
և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 29 հունվարի 2016 թվականի N 250-Ն 
որոշումը 
  
«Կերի շղթայի օպերատորի գործունեության եզրակացություն տալու կարգը սահմանելու մասին» 
ՀՀ կառավարության 10 մարտի 2016 թվականի N 252-Ն որոշումը 

  
N 23(1203) 23 մարտի 2016 

  
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ 

  
«ՀՀ կառավարության 2010 թվականի հոկտեմբերի 21-ի N 1442-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ 
և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 3 մարտի 2016 թվականի N 261-Ն 
որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2011 թվականի մայիսի 5-ի N 668-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ 
կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 17 մարտի 2016 թվականի N 262-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2004 թվականի մարտի 4-ի N 318-Ն որոշման մեջ լրացում կատարելու 
մասին» ՀՀ կառավարության 17 մարտի 2016 թվականի N 263-Ն որոշումը 
  
«Հանրային հատվածի կազմակերպությունների հիմնական միջոցների գույքագրման և 
վերագնահատման մասին» ՀՀ կառավարության 17 մարտի 2016 թվականի N 264-Ն որոշումը 
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«Հայաստանի հեռուստատեսային և ռադիոհաղորդիչ ցանց» փակ բաժնետիրական ընկերության 
կանոնադրական կապիտալն ավելացնելու, ՀՀ 2016 թվականի պետական բյուջեում և ՀՀ 
կառավարության 2015 թվականի դեկտեմբերի 24-ի N 1555-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և 
լրացումներ կատարելու և ՀՀ տրանսպորտի և կապի նախարարությանը գումար հատկացնելու 
մասին» ՀՀ կառավարության 3 մարտի 2016 թվականի N 269-Ն որոշումը 
  
«Երևան Ջուր», «Հայջրմուղկոյուղի», «Լոռի-ջրմուղկոյուղի», «Շիրակ-ջրմուղկոյուղի» և «Նոր 
Ակունք» փակ բաժնետիրական ընկերությունների կողմից օգտագործվող ու պահպանվող ջրային 
համակարգերը և այլ գույքը վարձակալության հանձնելու գործընթացի շրջանակում անցկացված 
նախաորակավորման ընթացակարգի արդյունքներին և գնման ընթացակարգի մասնակցության 
հայտերի ներկայացման հրավերին հավանություն տալու, նախաորակավորված մասնակիցների 
ցանկը հաստատելու և ՀՀ կառավարության 2014 թվականի օգոստոսի 14-ի N 883-Ն որոշման մեջ 
փոփոխություն կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 10 մարտի 2016 թվականի N 271-Ն 
որոշումը 

  
N 24(1204) 30 մարտի 2016 

  
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ԴԱՏԱՐԱՆԻ ՈՐՈՇՈՒՄԸ 

  
«Գոլդեն Ֆիլդ» ՍՊԸ-ի դիմումի հիման վրա՝ ՀՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի 
2477-րդ հոդվածի 2-րդ կետի, «Դատական ակտերի հարկադիր կատարման մասին» ՀՀ օրենքի 23-
րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին և 2-րդ կետերի՝ ՀՀ Սահմանադրությանը համապատասխանության 
հարցը որոշելու վերաբերյալ գործով» ՀՀ սահմանադրական դատարանի 22 մարտի 2016 
թվականի ՍԴՈ-1262 որոշումը 
  

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 14 մարտի 2016 թվականի ԱԺՈ-203-Ն որոշումը 
  
«Բնական մորթուց հագուստի առարկաներ, հագուստի պարագաներ և այլ արտադրատեսակներ» 
ապրանքային դիրքով հսկիչ (նույնացման) նշաններով ապրանքների դրոշմավորում ներդնելու 
փորձնական ծրագիրը 2015-2016 թվականներին իրականացնելու մասին» համաձայնագիրը 
վավերացնելու մասին» ՀՀ Ազգային ժողովի 16 մարտի 2016 թվականի ԱԺՈ-204-Ն որոշումը 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ 
  

«Փորձաքննությունների կատարման ծառայությունների ձեռքբերման գծով 2016 թվականի 
պետական պատվերի մասին» ՀՀ կառավարության 10 մարտի 2016 թվականի N 270-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2007 թվականի հուլիսի 19-ի N 816-Ն որոշման մեջ փոփոխություն 
կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 10 մարտի 2016 թվականի N 272-Ն որոշումը 
  
«Գյումրու և Վանաձորի տեխնոլոգիական կենտրոնների գործունեության իրականացման 2016 
թվականի ծրագիրը և միջոցառումների ցանկը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության 17 
մարտի 2016 թվականի N 273-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2013 թվականի դեկտեմբերի 5-ի N 1370-Ն և ՀՀ կառավարության 2011 
թվականի փետրվարի 10-ի N 168-Ն որոշումներում լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու 
մասին» ՀՀ կառավարության 17 մարտի 2016 թվականի N 274-Ն որոշումը 
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«ՀՀ Արարատի մարզպետարանին գումար հատկացնելու և ՀՀ կառավարության 2015 թվականի 
դեկտեմբերի 24-ի N 1555-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 17 
մարտի 2016 թվականի N 275-Ն որոշումը 
  
«Երևան քաղաքի գլխավոր պողոտայի` Աբովյան, Փավստոս Բուզանդի, Եզնիկ Կողբացու և 
Արամի փողոցներով պարփակված տարածքների նկատմամբ բացառիկ` գերակա հանրային շահ 
ճանաչելու մասին» ՀՀ կառավարության 25 փետրվարի 2016 թվականի N 277-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 2016 
թվականի պետական բյուջեով նախատեսված ֆինանսական միջոցների օգտագործման մասին» 
ՀՀ կառավարության 17 մարտի 2016 թվականի N 279-Ն որոշումը 
  
«Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան» հիմնադրամին 
ամրակցված հողամասը մասնակի հետ վերցնելու և «Երևանի Մխիթար Հերացու անվան 
պետական բժշկական համալսարան» հիմնադրամին սեփականության իրավունքով պատկանող 
հողամասի հետ փոխանակելու, ՀՀ կառավարության 2014 թվականի նոյեմբերի 27-ի N 1407-Ն 
որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու և 2015 թվականի սեպտեմբերի 25-ի N 1246-Ն 
որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» ՀՀ կառավարության 3 մարտի 2016 թվականի N 280-Ն 
որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2015 թվականի դեկտեմբերի 24-ի N 1555-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ 
կատարելու, ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության ջրային տնտեսության պետական 
կոմիտեին գումար հատկաց-նելու և ըստ ջրօգտագործողների ընկերությունների պետական 
ֆինանսական աջակցության չափաքանակները հաստատելու և ՀՀ կառավարության 2012 
թվականի փետրվարի 16-ի N 181-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ 
կառավարության 17 մարտի 2016 թվականի N 284-Ն որոշումը 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ 
  

«ՀՀ վարչապետի 2008 թվականի հունիսի 3-ի N 306-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացում 
կատարելու մասին» ՀՀ վարչապետի 23 մարտի 2016 թվականի N 192-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ վարչապետի 1998 թվականի նոյեմբերի 6-ի N 620 որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու 
մասին» ՀՀ վարչապետի 23 մարտի 2016 թվականի N 194-Ն որոշումը 

  
N 25(1205) 30 մարտի 2016 

  
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՆԵՐԸ 

  
«Ավելացված արժեքի հարկի մասին» ՀՀ օրենքում լրացում և փոփոխություն կատարելու մասին» 
26 մարտի 2016 թվականի ՀՕ-31-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Ավելացված արժեքի հարկի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 
փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու 
մասին» 26 մարտի 2016 թվականի ՀՕ-32-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Ազգային ժողովի կանոնակարգ» ՀՀ օրենքում փոփոխություն և լրացում կատարելու մասին» 26 
մարտի 2016 թվականի ՀՕ-33-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Կրթության մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ կատարելու մասին» 26 մարտի 2016 թվականի ՀՕ-
34-Ն ՀՀ օրենքը 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ 
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«ՀՀ կառավարության 2006 թվականի նոյեմբերի 2-ի N 1911-Ն որոշման մեջ լրացումներ և 
փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 24 մարտի 2016 թվականի N 285-Ն 
որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2014 թվականի հուլիսի 3-ի N 738-Ն որոշման մեջ փոփոխություն 
կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 24 մարտի 2016 թվականի N 286-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ 2016 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում և լրացում, ՀՀ կառավարության 2015 
թվականի դեկտեմբերի 24-ի N 1555-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու և ՀՀ 
արտակարգ իրավիճակների նախարարությանը գումար հատկացնելու մասին» ՀՀ 
կառավարության 24 մարտի 2016 թվականի N 287-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2002 թվականի նոյեմբերի 28-ի N 1930-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և 
լրացում կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 24 մարտի 2016 թվականի N 288-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2012 թվականի մայիսի 24-ի N 679-Ն որոշման մեջ փոփոխություն 
կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 24 մարտի 2016 թվականի N 289-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության սննդամթերքի անվտանգության պետական 
ծառայության «Ներմուծվող սննդամթերքի և (կամ) կենդանական ծագման մթերքի լաբորատոր 
փորձաքննության վճարներ» 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 24 մարտի 2016 թվականի N 291-Ն որոշումը 

  
N 26(1206) 30 մարտի 2016 

  
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ 

  
«Օրենսդրության կարգավորման ազգային կենտրոն» հիմնադրամ ստեղծելու, հիմնադրամի 
կանոնադրությունը և հոգաբարձուների խորհրդի կազմը հաստատելու, ՀՀ 2016 թվականի 
պետական բյուջեում վերաբաշխում ու փոփոխություններ, ՀՀ կառավարության 2015 թվականի 
դեկտեմբերի 24-ի N 1555-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու, ՀՀ կառավարության 
աշխատակազմին գումար հատկացնելու և ՀՀ կառավարության աշխատակազմի 
«Օրենսդրության կարգավորման ազգային կենտրոն» ծրագրերի իրականացման գրասենյակ» 
պետական հիմնարկի գործունեությունը դադարեցնելու մասին» ՀՀ կառավարության 10 մարտի 
2016 թվականի N 294-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարությանն առընթեր պետական գույքի կառավարման վարչության «Հիմնարկներին և 
կազմակերպություններին ամրացված` յուրաքանչյուր միավոր մինչև հինգ միլիոն դրամ 
գնահատված արժեքով շարժական գույքի օտարման գործընթացում գտնվելու 
ժամանակահատվածում գույքի պահառության կազմակերպում» 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 24 մարտի 2016 
թվականի N 298-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ 2016 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում և ՀՀ կառավարության 2015 թվականի 
դեկտեմբերի 24-ի N 1555-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ 
կառավարության 24 մարտի 2016 թվականի N 299-Ն որոշումը 
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«ՀՀ արդարադատության նախարարության «Դատաիրավական ծրագրերի իրականացման 
գրասենյակ» պետական հիմնարկի «Էլեկտրոնային մոնիթորինգի սարքավորումների 
փորձարկում քրեակատարողական հիմնարկների պիլոտային ստորաբաժանումներում» 
դրամաշնորհային ծրագրի արտաբյուջետային հաշվի միջոցների ծախսման 2016 թվականի 
նախահաշիվը հաստատելու, ՀՀ 2016 թվականի պետական բյուջեում և ՀՀ կառավարության 2015 
թվականի դեկտեմբերի 24-ի N 1555-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու 
մասին» ՀՀ կառավարության 24 մարտի 2016 թվականի N 301-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2010 թվականի հունվարի 29-ի N 98-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և 
լրացում կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 17 մարտի 2016 թվականի N 303-Ն որոշումը 
  
«Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարության աշխատակազմ» պետական 
կառավարչական հիմնարկը վերակազմակերպելու և ՀՀ կառավարության 2008 թվականի մայիսի 
15-ի N 503-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 10 մարտի 
2016 թվականի N 304-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 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 և ՀՀ կառավարությանն 
առընթեր քաղաքացիական ավիացիայի գլխավոր վարչության կողմից ՀՀ 2016 թվականի 
պետական բյուջեով նախատեսված հատկացումների հաշվին վարկային քարտային հաշիվներով 
շրջանառվող միջոցների չափաքանակները հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության 24 մարտի 
2016 թվականի N 305-Ն որոշումը 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ 
  

«ՀՀ վարչապետի 1998 թվականի նոյեմբերի 6-ի N 620 որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու 
մասին» ՀՀ վարչապետի 30 մարտի 2016 թվականի N 220-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ վարչապետի 1998 թվականի նոյեմբերի 6-ի N 620 որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու 
մասին» ՀՀ վարչապետի 30 մարտի 2016 թվականի N 221-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ վարչապետի 1998 թվականի նոյեմբերի 6-ի N 620 որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու 
մասին» ՀՀ վարչապետի 30 մարտի 2016 թվականի N 222-Ն որոշումը 
 


