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ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՆԵՐԸ 
  

«Կրթության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» 22 ապրիլի 2015 թվականի 
ՀՕ-20-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Հանրակրթության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին» 22 ապրիլի 2015 
թվականի ՀՕ-21-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Հայաստանի Հանրապետության պետական պարգևների և պատվավոր կոչումների մասին» ՀՀ 
օրենքում լրացումներ կատարելու մասին» 22 ապրիլի 2015 թվականի ՀՕ-22-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Գիտական և գիտատեխնիկական փորձաքննության մասին» 22 ապրիլի 2015 թվականի ՀՕ-23-Ն 
ՀՀ օրենքը 

  
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ՀՐԱՄԱՆԱԳՐԵՐԸ 

  
«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և Չինաստանի Ժողովրդական 
Հանրապետության կառավարության միջև տեխնիկատնտեսական համագործակցության մասին» 
համաձայնագիրը հաստատելու մասին» ՀՀ Նախագահի 22 ապրիլի 2015 թվականի ՆՀ-275-Ն 
հրամանագիրը 
  
«Հայաստանի Հանրապետության գյուղատնտեսության նախարարության և Հունաստանի 
Հանրապետության գյուղի զարգացման և պարենի նախարարության միջև գյուղատնտեսության 
բնագավառում համագործակցության մասին» համաձայնագիրը հաստատելու մասին» ՀՀ 
Նախագահի 22 ապրիլի 2015 թվականի ՆՀ-276-Ն հրամանագիրը 
  
«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և Էստոնիայի Հանրապետության 
կառավարության միջև կրթության և հետազոտության բնագավառում համագործակցության 
մասին» համաձայնագիրը հաստատելու մասին» ՀՀ Նախագահի 22 ապրիլի 2015 թվականի ՆՀ-
277-Ն հրամանագիրը 
  
«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների 
կառավարության միջև «Առողջապահական և սոցիալական ծառայությունների 
արդյունավետության բարելավման շուրջ» օժանդակության համաձայնագրի թիվ 6 
փոփոխությունը հաստատելու մասին» ՀՀ Նախագահի 28 ապրիլի 2015 թվականի ՆՀ-281-Ն 
հրամանագիրը 
  
«Հայաստանի Հանրապետության և Համաշխարհային բանկի (ի դեմս Վերակառուցման և 
զարգացման միջազգային բանկի և Միջազգային զարգացման ընկերակցության) միջև 
«Էլեկտրահաղորդման ցանցի բարելավման ծրագրի նախապատրաստման համար» թիվ TF 
016604 դրամաշնորհի համաձայնագրում փոփոխություն կատարելու մասին» նամակների 
փոխանակման ձևով կնքված համաձայնագիրը հաստատելու մասին» ՀՀ Նախագահի 28 ապրիլի 
2015 թվականի ՆՀ-282-Ն հրամանագիրը 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ 
  

«ՀՀ կառավարության 2002 թվականի հունվարի 7-ի N 6 որոշման մեջ փոփոխություններ 
կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 22 ապրիլի 2015 թվականի N 427-Ն որոշումը 
  
«Փորձաքննական եզրակացությունն ուժը կորցրած ճանաչելու կարգը սահմանելու մասին» ՀՀ 
կառավարության 22 ապրիլի 2015 թվականի N 428-Ն որոշումը 
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«ՀՀ կառավարությանն առընթեր ՀՀ ոստիկանության «Հայաստանի Հանրապետության 
կառավարությանն առընթեր Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության ճանապարհային 
ոստիկանության կողմից արձանագրված խախտումների համար վարչական տուգանքների 
գանձումների, գրանցման - քննական ծառայությունների դիմաց վճարումների և այլ վճարովի 
ծառայություններ» 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 որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու 
մասին» ՀՀ կառավարության 16 ապրիլի 2015 թվականի N 425-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարությանն առընթեր ՀՀ ոստիկանության «Հայաստանի Հանրապետության 
կառավարությանն առընթեր ոստիկանության ստորաբաժանումների կողմից Հայաստանի 
Հանրապետության անունից պայմանագրային հիմունքներով պահպանության և 
անվտանգության գծով իրականացվող ծառայությունների մատուցում» 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 16 
ապրիլի 2015 թվականի N 426-Ն որոշումը 
  
«Տարրական դասարանների աշակերտներին անվճար դասագրքերով և ուսումնական 
գրականությամբ ապահովում ու ավագ դպրոցների դասագրքերի հրատարակում», 
«Ռազմագիտության կաբինետների վերականգնում» ու «Հատուկ դպրոցների համար 
նախատեսված ծրագրերի, դասագրքերի, ձեռնարկների, ուսումնական այլ նյութերի մշակում, 
հրատարակում և ձեռքբերում» ծրագրերի գծով ՀՀ 2015 թվականի պետական բյուջեով 
նախատեսված հատկացումների օգտագործման ուղղությունները հաստատելու մասին» ՀՀ 
կառավարության 22 ապրիլի 2015 թվականի N 429-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2011 թվականի փետրվարի 10-ի N 123-Ն որոշման մեջ փոփոխություն և 
լրացում կատարելու, ՀՀ կառավարության 2014 թվականի դեկտեմբերի 18-ի N 1515-Ն որոշման 
մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու և ՀՀ բնապահպանության նախարարությանը 
գումար հատկացնելու մասին» ՀՀ կառավարության 16 ապրիլի 2015 թվականի N 431-Ն որոշումը 
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ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ԴԱՏԱՐԱՆԻ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ 
  

«ՀՀ մարդու իրավունքների պաշտպանի դիմումի հիման վրա` «Շահութահարկի մասին» ՀՀ 
օրենքի 69-րդ հոդվածի 3-րդ պարբերության 1-ին նախադասությամբ ամրագրված դրույթի` ՀՀ 
Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ գործով» ՀՀ 
սահմանադրական դատարանի 28 ապրիլի 2015 թվականի ՍԴՈ-1203 որոշումը 
  
«2014 թվականի հոկտեմբերի 29-ին Ամմանում ստորագրված` Հայաստանի Հանրապետության 
կառավարության և Հորդանանի Հաշիմյան Թագավորության կառավարության միջև 
ներդրումների խրախուսման և փոխադարձ պաշտպանության մասին համաձայնագրում 
ամրագրված պարտավորությունների` ՀՀ Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը 
որոշելու վերաբերյալ գործով» ՀՀ սահմանադրական դատարանի 28 ապրիլի 2015 թվականի 
ՍԴՈ-1204 որոշումը 

  
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ 

  
«ՀՀ կառավարության 2005 թվականի օգոստոսի 18-ի N 2415-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ 
կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 30 ապրիլի 2015 թվականի N 440-Ն որոշումը 
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«ՀՀ կառավարության 2002 թվականի հունիսի 6-ի N 886-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ 
կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 30 ապրիլի 2015 թվականի N 441-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2012 թվականի հունիսի 22-ի N 758-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ 
կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 30 ապրիլի 2015 թվականի N 444-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2009 թվականի սեպտեմբերի 23-ի N 1112-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ 
կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 30 ապրիլի 2015 թվականի N 445-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2008 թվականի սեպտեմբերի 18-ի N 1158-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ 
և լրացում կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 30 ապրիլի 2015 թվականի N 460-Ն որոշումը 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ՈՐՈՇՈՒՄԸ 
  

«ՀՀ վարչապետի 1998 թվականի նոյեմբերի 6-ի N 620 որոշման մեջ փոփոխություն և լրացում 
կատարելու մասին» ՀՀ վարչապետի 29 ապրիլի 2015 թվականի N 331-Ն որոշումը 
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ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ 

  
«ՀՀ կառավարության 2014 թվականի դեկտեմբերի 18-ի N 1515-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ 
կատարելու և ՀՀ արտաքին գործերի նախարարությանը գումար հատկացնելու մասին» ՀՀ 
կառավարության 30 ապրիլի 2015 թվականի N 439-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2004 թվականի փետրվարի 12-ի N 288-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ 
կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 30 ապրիլի 2015 թվականի N 443-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2004 թվականի հուլիսի 29-ի N 1164-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և 
լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 30 ապրիլի 2015 թվականի N 446-Ն 
որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2004 թվականի հուլիսի 1-ի N 987-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և 
լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 30 ապրիլի 2015 թվականի N 447-Ն 
որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2014 թվականի դեկտեմբերի 18-ի N 1515-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ 
կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 22 ապրիլի 2015 թվականի N 448-Ն որոշումը 
  
«Շահումով խաղերի կամ խաղատների կազմակերպչի կողմից ՀՀ ֆինանսների նախարարություն 
ֆինանսական հոսքերի մասին ամսական հաշվետվություն ներկայացնելու կարգը, ժամկետները, 
բովանդակությունը և ձևը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության 30 ապրիլի 2015 թվականի N 
451-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ 2015 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում, ՀՀ կառավարության 2014 թվականի 
դեկտեմբերի 18-ի N 1515-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու ու ՀՀ 
աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությանը գումար հատկացնելու մասին» ՀՀ 
կառավարության 30 ապրիլի 2015 թվականի N 454-Ն որոշումը 
  
«Կազմակերպչի կանոնադրական կապիտալում նշանակալից մասնակցություն ձեռք բերելու և 
ղեկավար պաշտոններ զբաղեցնելու նպատակով լիազոր մարմնում ստուգում անցնելու համար 
վիճակախաղի կազմակերպչի միջնորդությամբ լիազոր մարմին տեղեկություններ ու կից 
փաստաթղթեր ներկայացնելու կարգը և դրանց ձևերը սահմանելու մասին» ՀՀ կառավարության 
30 ապրիլի 2015 թվականի N 456-Ն որոշումը 
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«Արագածոտնի մարզի Ալագյազի, Հարթավանի գյուղական համայնքների ղեկավարների, Նոր 
Արթիկի, Սորիկի գյուղական համայնքների ավագանիների անդամների, Արարատի մարզի 
Արտաշատի քաղաքային, Մրգանուշի գյուղական համայնքների ղեկավարների, Դվինի, Դիտակի 
գյուղական համայնքների ավագանիների անդամների, Արմավիրի մարզի Փարաքարի գյուղական 
համայնքի ղեկավարի, Գեղարքունիքի մարզի Ակունքի, Ազատի, Աղբերքի, Ներքին Շորժայի, 
Գեղհովտի, Ծովասարի գյուղական համայնքների ղեկավարների, Լոռու մարզի Ղուրսալի, 
Ուռուտի գյուղական համայնքների ղեկավարների և ավագանիների անդամների, Ալավերդի 
քաղաքային համայնքի ղեկավարի, Խնկոյանի գյուղական համայնքի ավագանու անդամների, 
Շիրակի մարզի Մուսայելյանի, Զարիշատի գյուղական համայնքների ղեկավարների, Կրաշենի, 
Հայկավանի, Մարմաշենի, Փանիկի, Քարաբերդի գյուղական համայնքների ավագանիների 
անդամների, Սյունիքի մարզի Աղվանի, Ուժանիսի գյուղական համայնքների ղեկավարների, 
Նորավանի գյուղական համայնքի ավագանու անդամների, Տավուշի մարզի Վարագավանի 
գյուղական համայնքի ղեկավարի, Պառավաքարի գյուղական համայնքի ավագանու անդամների 
2015 թվականի հունիսի 7-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 30 ապրիլի 2015 թվականի N 
457-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 2015 թվականի նախահաշիվը հաստատելու, ՀՀ 
2015 թվականի պետական բյուջեի և ՀՀ կառավարության 2014 թվականի դեկտեմբերի 18-ի N 1515-
Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 30 
ապրիլի 2015 թվականի N 458-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ 2015 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում, ՀՀ կառավարության 2014 թվականի 
դեկտեմբերի 18-ի N 1515-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու և 
«Հայաստանի Հանրապետության վետերանների միավորում» հասարակական 
կազմակերպությանը ֆինանսական օժանդակություն ցուցաբերելու մասին» ՀՀ կառավարության 
30 ապրիլի 2015 թվականի N 461-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ տարածքային կառավարման և արտակարգ իրավիճակների նախարարությանը գումար 
հատկացնելու և ՀՀ կառավարության 2014 թվականի դեկտեմբերի 18-ի N 1515-Ն որոշման մեջ 
լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 30 ապրիլի 2015 թվականի N 463-Ն 
որոշումը 
  
«Կազմակերպչի կանոնադրական կապիտալում նշանակալից մասնակցություն ձեռք բերելու և 
ղեկավար պաշտոններ զբաղեցնելու նպատակով լիազոր մարմնում ստուգում անցնելու համար 
շահումով խաղի կամ խաղատան կազմակերպչի միջնորդությամբ լիազոր մարմին 
տեղեկություններ և փաստաթղթեր ներկայացնելու կարգը և դրանց ձևերը սահմանելու մասին» ՀՀ 
կառավարության 30 ապրիլի 2015 թվականի N 464-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2014 թվականի դեկտեմբերի 18-ի N 1515-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ 
և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 30 ապրիլի 2015 թվականի N 467-Ն 
որոշումը 
  
«ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարության «Գործադիր իշխանության, պետական կառավարման 
հանրապետական և տարածքային կառավարման մարմինների պահպանում արտաբյուջետային 
միջոցների հաշվին» 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 30 ապրիլի 2015 թվականի N 468-Ն որոշումը 

  
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈՒԹՅԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ 

  
«ՀՀ Լոռու մարզի ընդհանուր իրավասության առաջին ատյանի դատարանի դատավոր Գուրգեն 
Գագիկյանին կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու վերաբերյալ» ՀՀ 
արդարադատության խորհրդի 2015 թվականի ԱԽ-13-Ո-15 որոշումը 
  
«ՀՀ Արարատի և Վայոց ձորի մարզերի ընդհանուր իրավասության առաջին ատյանի դատարանի 
դատավոր Լևոն Արազյանին կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու վերաբերյալ 
գործը կարճելու մասին» ՀՀ արդարադատության խորհրդի 2015 թվականի ԱԽ-13-Ո-16 որոշումը 
  
«ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի ընդհանուր իրավասության առաջին ատյանի դատարանի դատավոր 
Վահագն Մելիքյանին կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու վերաբերյալ» ՀՀ 
արդարադատության խորհրդի 2015 թվականի ԱԽ-13-Ո-17 որոշումը 
  
«ՀՀ Լոռու մարզի ընդհանուր իրավասության առաջին ատյանի դատարանի դատավոր Սուրեն 
Բաղդասարյանին կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու վերաբերյալ» ՀՀ 
արդարադատության խորհրդի 2015 թվականի ԱԽ-13-Ո-18 որոշումը 
  

N 28(1117) 13 մայիսի 2015 
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ 

  
«ՀՀ 2015 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում և ՀՀ կառավարության 2014 թվականի 
դեկտեմբերի 18-ի N 1515-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ 
կառավարության 7 մայիսի 2015 թվականի N 472-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ տրանսպորտի և կապի նախարարությանը գումար հատկացնելու և ՀՀ կառավարության 2014 
թվականի դեկտեմբերի 18-ի N 1515-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ 
կառավարության 7 մայիսի 2015 թվականի N 473-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2014 թվականի դեկտեմբերի 18-ի N 1515-Ն որոշման մեջ լրացում 
կատարելու և ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարությանը գումար հատկացնելու մասին» ՀՀ 
կառավարության 30 ապրիլի 2015 թվականի N 478-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ 2015 թվականի պետական բյուջեում և ՀՀ կառավարության 2014 թվականի դեկտեմբերի 18-ի 
N 1515-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու և գնման գործընթացը 
կազմակերպելու մասին» ՀՀ կառավարության 7 մայիսի 2015 թվականի N 485-Ն որոշումը 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ՈՐՈՇՈՒՄԸ 
  

«ՀՀ վարչապետի 2004 թվականի փետրվարի 5-ի N 46-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ 
կատարելու մասին» ՀՀ վարչապետի 11 մայիսի 2015 թվականի N 361-Ն որոշումը 
  

N 29(1118) 20 մայիսի 2015 
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ՀՐԱՄԱՆԱԳՐԵՐԸ 

  
«Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարության և Ռումինիայի ազգային 
պաշտպանության նախարարության միջև զինվորական և քաղաքացիական անձնակազմի 
փոխադարձ վերապատրաստման ոլորտում համագործակցության մասին» արձանագրությունը 
հաստատելու մասին» ՀՀ Նախագահի 12 մայիսի 2015 թվականի ՆՀ-286-Ն հրամանագիրը 
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«Հայաստանի Հանրապետության և Վերակառուցման և զարգացման միջազգային բանկի միջև 
Գլոբալ բնապահպանական հիմնադրամի «Էներգախնայողության ծրագիր» դրամաշնորհի 
համաձայնագրում փոփոխություն կատարելու մասին» նամակների փոխանակման ձևով կնքված 
համաձայնագիրը հաստատելու մասին» ՀՀ Նախագահի 12 մայիսի 2015 թվականի ՆՀ-287-Ն 
հրամանագիրը 
  
«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և Հորդանանի Հաշիմյան Թագավորության 
կառավարության միջև գյուղատնտեսության բնագավառում համագործակցության մասին» 
համաձայնագիրը հաստատելու մասին» ՀՀ Նախագահի 12 մայիսի 2015 թվականի ՆՀ-288-Ն 
հրամանագիրը 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ 
ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ 

  
«ՀՀ Ազգային ժողովի հինգերորդ գումարման յոթերորդ նստաշրջանի օրակարգում լրացումներ 
կատարելու մասին» ՀՀ Ազգային ժողովի 27 ապրիլի 2015 թվականի ԱԺՈ-152-Ն որոշումը 
  
«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և Վրաստանի կառավարության միջև 
«Հայաստանի Հանրապետության և Վրաստանի պետական սահմանի Սադախլո-Բագրատաշեն 
անցման կետի տարածքում Դեբեդ գետի վրա նոր կամրջի կառուցման վերաբերյալ» 
համաձայնագիրը վավերացնելու մասին» ՀՀ Ազգային ժողովի 5 մայիսի 2015 թվականի ԱԺՈ-153-
Ն որոշումը 
  
«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և Ռուսաստանի Դաշնության 
կառավարության միջև «Հայաստանի Հանրապետության տարածքում ատոմային 
էլեկտրակայանի շահագործման ժամկետի երկարաձգման աշխատանքների ֆինանսավորման 
համար Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանը պետական արտահանման վարկ 
տրամադրելու մասին» համաձայնագիրը վավերացնելու մասին» ՀՀ Ազգային ժողովի 5 մայիսի 
2015 թվականի ԱԺՈ-154-Ն որոշումը 
  
«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և Ռուսաստանի Դաշնության 
կառավարության միջև հայկական ատոմային էլեկտրակայանի 2-րդ էներգաբլոկի շահագործման 
ժամկետի երկարաձգման հարցում համագործակցության մասին» համաձայնագիրը 
վավերացնելու մասին» ՀՀ Ազգային ժողովի 5 մայիսի 2015 թվականի ԱԺՈ-155-Ն որոշումը 

  
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ 

  
«ՀՀ կառավարության 2003 թվականի հունվարի 16-ի N 25-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու 
մասին» ՀՀ կառավարության 7 մայիսի 2015 թվականի N 470-Ն որոշումը 
  
«Կերերի և կերային հավելումների արտադրությանը, ինչպես նաև կերերի և կերային 
հավելումների օգտագործմանը ներկայացվող պահանջները» ՀՀ կառավարության 7 մայիսի 2015 
թվականի N 471-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2011 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1918-Ն որոշման մեջ լրացումներ և 
փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 30 ապրիլի 2015 թվականի N 474-Ն 
որոշումը 
  
«Օտարերկրյա և միջազգային վարկատու (շնորհատու) կազմակերպությունների կողմից ՀՀ 
կառավարությանը տրամադրված վարկային և դրամաշնորհային միջոցների հաշվին «Երևանի 
ջրամատակարարման բարելավում» ծրագրի իրականացման միջոցառումների մասին» ՀՀ 
կառավարության 7 մայիսի 2015 թվականի N 477-Ն որոշումը 
  



«ՀՀ կառավարության 2009 թվականի հուլիսի 30-ի N 892-Ն որոշման մեջ լրացում կատարելու 
մասին» ՀՀ կառավարության 7 մայիսի 2015 թվականի N 480-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2011 թվականի մայիսի 5-ի N 637-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ 
կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 7 մայիսի 2015 թվականի N 482-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2014 թվականի դեկտեմբերի 18-ի N 1515-Ն որոշման մեջ փոփոխություն 
կատարելու և գումար հատկացնելու մասին» ՀՀ կառավարության 7 մայիսի 2015 թվականի N 489-
Ն որոշումը 
  

N 29(1118).1 25 մայիսի 2015 
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ԴԱՏԱՐԱՆԻ ՈՐՈՇՈՒՄԸ 

  
«Քաղաքացիներ Էմմա Խոջոյանի և Գևորգ Արշակյանի դիմումի հիման վրա՝ ՀՀ քաղաքացիական 
օրենսգրքի 199-րդ հոդվածի 1-ին մասի՝ ՀՀ Սահմանադրությանը համապատասխանության 
հարցը որոշելու վերաբերյալ գործով» ՀՀ սահմանադրական դատարանի 19 մայիսի 2015 
թվականի ՍԴՈ-1205 որոշումը 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ 
  

«Մայքրոսոֆթ» ընկերության հետ ստորագրվելիք փաստաթղթերի կնքման առաջարկությանը 
հավանություն տալու, լիազորություն վերապահելու, ՀՀ կառավարության 2014 թվականի 
դեկտեմբերի 18-ի N 1515-Ն որոշման մեջ փոփոխություն և լրացում կատարելու ու ՀՀ 
կառավարության աշխատակազմին գումար հատկացնելու մասին» ՀՀ կառավարության 21 
մայիսի 2015 թվականի N 523-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2014 թվականի դեկտեմբերի 18-ի N 1515-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ 
կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 21 մայիսի 2015 թվականի N 524-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2013 թվականի օգոստոսի 29-ի N 945-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ 
կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 21 մայիսի 2015 թվականի N 525-Ն որոշումը 
  
«Վարկ տրամադրելու և 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 21 մայիսի 2015 թվականի N 530-Ն որոշումը 

  
N 30(1119) 27 մայիսի 2015 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՆԵՐԸ 
  
«Մարդու վերարտադրողական առողջության և վերարտադրողական իրավունքների մասին» ՀՀ 
օրենքում լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին» 15 մայիսի 2015 թվականի ՀՕ-24-
Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Սահմանված կարգի խախտմամբ պարտադիր զինվորական ծառայություն չանցած 
քաղաքացիների մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» 15 մայիսի 2015 
թվականի ՀՕ-25-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Բնակչության բժշկական օգնության և սպասարկման մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու 
մասին» 19 մայիսի 2015 թվականի ՀՕ-26-Ն ՀՀ օրենքը 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ՀՐԱՄԱՆԱԳՐԵՐԸ 
  

«Հայաստանի Հանրապետության և Ասիական զարգացման բանկի միջև ստորագրված «Հյուսիս-
հարավ ճանապարհային միջանցքի ներդրումային ծրագիր. Ծրագիր 1» (հատուկ 
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գործողություններ) վարկային համաձայնագրում փոփոխություններ կատարելու մասին» նամակ-
համաձայնագիրը հաստատելու մասին» ՀՀ Նախագահի 15 մայիսի 2015 թվականի ՆՀ-301-Ն 
հրամանագիրը 
  
«2015 թվականի ամառային զորակոչ անցկացնելու և զորացրում կատարելու մասին» ՀՀ 
Նախագահի 19 մայիսի 2015 թվականի ՆՀ-320-Ն հրամանագիրը 
Բաժին յոթերորդ 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ԿԱՐԳԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 
  

«ՀՀ Նախագահի 2009 թվականի հունվարի 14-ի ՆԿ-1-Ն կարգադրության մեջ լրացումներ և 
փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ Նախագահի 19 մայիսի 2015 թվականի ՆԿ-69-Ն 
կարգադրությունը 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ 
  

«ՀՀ կառավարության 2014 թվականի դեկտեմբերի 18-ի N 1515-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ 
և լրացումներ կատարելու և ՀՀ արտաքին գործերի նախարարությանը գումար հատկացնելու 
մասին» ՀՀ կառավարության 14 մայիսի 2015 թվականի N 495-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2003 թվականի օգոստոսի 21-ի N 1129-Ն որոշման մեջ լրացումներ 
կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 14 մայիսի 2015 թվականի N 501-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2014 թվականի դեկտեմբերի 18-ի N 1515-Ն որոշման մեջ փոփոխություն և 
լրացում կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 14 մայիսի 2015 թվականի N 504-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2015 թվականի հունվարի 15-ի N 111-Ն որոշման մեջ փոփոխություն 
կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 14 մայիսի 2015 թվականի N 505-Ն որոշումը 
  
«Շարժական գույքի նկատմամբ ապահովված իրավունքների վերաբերյալ տվյալների 
արդիականացման դեպքում գրանցամատյանում գրառված համապատասխան 
տեղեկությունների՝ ինքնաշխատ կերպով փոփոխման կարգը, ինքնաշխատ կերպով փոփոխման 
ենթակա տվյալների և այդ տվյալների բազաների ցանկը հաստատելու մասին» ՀՀ 
կառավարության 14 մայիսի 2015 թվականի N 511-Ն որոշումը 
  

N 30(1119).1 27 մայիսի 2015 
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ԴԱՏԱՐԱՆԻ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ 

  
«2014 թվականի հուլիսի 9-ին Մոնտեվիդեոյում ստորագրված` Հայաստանի Հանրապետության և 
Ուրուգվայի Արևելյան Հանրապետության միջև համագործակցության մասին շրջանակային 
համաձայնագրում ամրագրված պարտավորությունների` ՀՀ Սահմանադրությանը 
համապատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ գործով» ՀՀ սահմանադրական 
դատարանի 19 մայիսի 2015 թվականի ՍԴՈ-1206 որոշումը 
  
«2013 թվականի հոկտեմբերի 25-ին Մինսկում ստորագրված` Կոռուպցիայի հակազդման 
միջպետական խորհրդի կազմավորման մասին համաձայնագրում ամրագրված 
պարտավորությունների` ՀՀ Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը որոշելու 
վերաբերյալ գործով» ՀՀ սահմանադրական դատարանի 19 մայիսի 2015 թվականի ՍԴՈ-1207 
որոշումը 
  
«2015 թվականի մարտի 25-ին Պեկինում ստորագրված` Հայաստանի Հանրապետության 
կառավարության և Չինաստանի Ժողովրդական Հանրապետության կառավարության միջև 
Հայաստանի Հանրապետությանը Չինաստանի Ժողովրդական Հանրապետության կողմից 
արտոնյալ վարկի տրամադրման մասին շրջանակային համաձայնագրում ամրագրված 
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պարտավորությունների` ՀՀ Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը որոշելու 
վերաբերյալ գործով» ՀՀ սահմանադրական դատարանի 19 մայիսի 2015 թվականի ՍԴՈ-1208 
որոշումը 
  
«2015 թվականի փետրվարի 13-ին Հռոմում ստորագրված` Հայաստանի Հանրապետության 
կառավարության և Ռելյատիվիստական աստղաֆիզիկայի կենտրոնների միջազգային ցանցի 
(ԻԿՐԱՆԵՏ) միջև Հայաստանի Հանրապետությունում ԻԿՐԱՆԵՏ-ի կենտրոն հիմնադրելու մասին 
համաձայնագրում ամրագրված պարտավորությունների` ՀՀ Սահմանադրությանը 
համապատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ գործով» ՀՀ սահմանադրական 
դատարանի 19 մայիսի 2015 թվականի ՍԴՈ-1209 որոշումը 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ 
  

«Վերակառուցման և զարգացման միջազգային բանկի աջակցությամբ իրականացվող 
«Էլեկտրամատակարարման հուսալիություն» վարկային ծրագրի շրջանակներում ՀՀ Վայոց ձորի 
և Սյունիքի մարզերի վարչական սահմաններում գտնվող որոշ տարածքների նկատմամբ 
բացառիկ` գերակա հանրային շահ ճանաչելու մասին» ՀՀ կառավարության 14 մայիսի 2015 
թվականի N 513-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության լիազոր մարմին ճանաչելու և ՀՀ կառավարության 2010 թվականի 
դեկտեմբերի 30-ի N 1772-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ 
կառավարության 14 մայիսի 2015 թվականի N 514-Ն որոշումը 
  
«Հիսուն և ավելի տոկոս պետական մասնակցությամբ առևտրային կազմակերպություններում ՀՀ 
սեփականությունը հանդիսացող բաժնետոմսերով հավաստված իրավունքները 
հավատարմագրային կառավարման հանձնելու կարգը հաստատելու մասին» ՀՀ 
կառավարության 7 մայիսի 2015 թվականի N 515-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2012 թվականի օգոստոսի 9-ի N 1010-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ 
կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 14 մայիսի 2015 թվականի N 516-Ն որոշումը 
  
«Հայաստանի հիդրոօդերևութաբանության և մոնիթորինգի պետական ծառայություն» պետական 
ոչ առևտրային կազմակերպության կողմից 2015-2017 թվականների ընթացքում կատարման 
ենթակա՝ պետական նշանակության հիդրոօդերևութաբանական աշխատանքների ծրագիրը 
հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության 14 մայիսի 2015 թվականի N 517-Ն որոշումը 
 


