
N 36(1216) 04 մայիսի 2016 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ՀՐԱՄԱՆԱԳԻՐԸ 
  

«Հայաստանի Հանրապետության և Եվրոպական հանձնաժողովի միջև ստորագրված «Սևծովյան ավազանի 
երկրների անդրսահմանային համագործակցության 2007-2013 թվականների ծրագրի ֆինանսավորման 
համաձայնագրում փոփոխություն կատարելու մասին» նամակ-համաձայնագիրը հաստատելու մասին» ՀՀ 
Նախագահի 26 ապրիլի 2016 թվականի ՆՀ-314-Ն հրամանագիրը 

  
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ 

  
ՆԱԽԱԳԱՀԻ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ 

«ՀՀ Ազգային ժողովի հինգերորդ գումարման իններորդ նստաշրջանի օրակարգում լրացումներ կատարելու 
մասին» ՀՀ Ազգային ժողովի 25 ապրիլի 2016 թվականի ԱԺՈ-207-Ն որոշումը 
  
«Արտաքին սահմաններում ճգնաժամային իրավիճակների առաջացման և կարգավորման (վերացման) 
ժամանակ օգնության ցուցաբերման հարցում Անկախ Պետությունների Համագործակցության մասնակից 
պետությունների սահմանապահ և այլ գերատեսչությունների՝ փոխգործակցության կազմակերպման 
կանոնակարգի հաստատման մասին» արձանագրությունը վավերացնելու մասին» ՀՀ Ազգային ժողովի 25 
ապրիլի 2016 թվականի ԱԺՈ-208-Ն որոշումը  
  
 «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և Գերմանիայի Դաշնային Հանրապետության 
կառավարության միջև գաղտնի տեղեկատվության փոխադարձ պաշտպանության մասին» 
համաձայնագիրը վավերացնելու մասին» ՀՀ Ազգային ժողովի 25 ապրիլի 2016 թվականի ԱԺՈ-209-Ն 
որոշումը 
  
«Երկրաբաշխության, քարտեզագրության, կադաստրի և Երկրի հեռահար խորաչափման ոլորտում ԱՊՀ 
մասնակից պետությունների փոխգործակցության մասին» 1992 թվականի հոկտեմբերի 9-ի 
համաձայնագրում փոփոխություններ կատարելու մասին» արձանագրությունը վավերացնելու մասին» ՀՀ 
Ազգային ժողովի 25 ապրիլի 2016 թվականի ԱԺՈ-210-Ն որոշումը 
  
«Հայաստանի Հանրապետության և Բելառուսի Հանրապետության միջև «Բելառուսի Հանրապետությունում 
Անկախ Պետությունների Համագործակցության կանոնադրական և այլ մարմիններում Հայաստանի 
Հանրապետության ներկայացուցչության հիմնման, արտոնությունների և իմունիտետների մասին» 
համաձայնագիրը վավերացնելու մասին» ՀՀ Ազգային ժողովի 25 ապրիլի 2016 թվականի ԱԺՈ-211-Ն 
որոշումը 
  
«Հայաստանի Հանրապետության և Եվրասիական զարգացման բանկի միջև «Ոռոգման համակարգերի 
արդիականացում» ծրագրի ֆինանսավորման համար Եվրասիական տնտեսական ընկերակցության 
հակաճգնաժամային հիմնադրամի միջոցներից ներդրումային վարկի տրամադրման մասին» 
համաձայնագիրը վավերացնելու մասին» ՀՀ Ազգային ժողովի 25 ապրիլի 2016 թվականի ԱԺՈ-212-Ն 
որոշումը 

  

  
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ 

«ՀՀ տարածք ներմուծված չափման միջոցների վերաբերյալ մաքսային մարմինների կողմից 
չափագիտության լիազոր մարմնին տեղեկատվություն տրամադրելու կարգը հաստատելու և ՀՀ 
կառավարության 2012 թվականի հոկտեմբերի 25-ի N 1341-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» ՀՀ 
կառավարության 21 ապրիլի 2016 թվականի N 393-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2011 թվականի փետրվարի 10-ի N 123-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու, ՀՀ 
կառավարության 2015 թվականի դեկտեմբերի 24-ի N 1555-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ 
կատարելու և ՀՀ բնապահպանության նախարարությանը գումար հատկացնելու մասին» ՀՀ 
կառավարության 21 ապրիլի 2016 թվականի N 396-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2006 թվականի հուլիսի 13-ի N 1002-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու 
մասին» ՀՀ կառավարության 21 ապրիլի 2016 թվականի N 398-Ն որոշումը 
  

javascript:void(0);�


«ՀՀ կառավարության 2006 թվականի հուլիսի 13-ի N 1003-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու 
մասին» ՀՀ կառավարության 21 ապրիլի 2016 թվականի N 399-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ 2016 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում, ՀՀ կառավարության 2015 թվականի դեկտեմբերի 
24-ի N 1555-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 21 
ապրիլի 2016 թվականի N 400-Ն որոշումը 
  
«Աջակցություն փոքր և միջին ձեռնարկատիրության սուբյեկտներին» 2016 թվականի ծրագիրը և ծրագրի 
իրականացման միջոցառումների ժամանակացույցը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության 21 ապրիլի 
2016 թվականի N 403-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2002 թվականի դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն և 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 
որոշումներում լրացումներ և փոփոխություն կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 15 ապրիլի 2016 
թվականի N 404-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների 2016/2017 ուսումնական տարվա՝ պետության կողմից 
ուսանողական նպաստների ձևով ուսման վարձի լրիվ փոխհատուցմամբ (անվճար), առկա ուսուցմամբ 
մագիստրոսի կրթական ծրագրով ընդունելության տեղերը` ըստ մասնագիտությունների հաստատելու 
մասին» ՀՀ կառավարության 15 ապրիլի 2016 թվականի N 405-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ-ից դուրս՝ զինծառայողի բուժման, կեցության ու ճանապարհածախսի գումարի հատկացման կարգը և 
պայմանները սահմանելու մասին» ՀՀ կառավարության 21 ապրիլի 2016 թվականի N 410-Ն որոշումը 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ՈՐՈՇՈՒՄԸ 
  
ՀՀ վարչապետի 2011 թվականի հուլիսի 7-ի N 638-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ 
վարչապետի 21 ապրիլի 2016 թվականի N 330-Ն որոշումը 
  

  
Ուղղում 

«ՀՀ կառավարության 2006 թվականի մայիսի 4-ի N 587-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ 
կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 31 մարտի 2016 թվականի N 317-Ն որոշման 
  
«Քաղաքացիական պաշտպանության ստորաբաժանումների մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ և 
լրացումներ կատարելու մասին» 26 ապրիլի 2016 թվականի ՀՕ-39-Ն ՀՀ օրենքի 

  

N 37(1217) 14 մայիսի 2016 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ԴԱՏԱՐԱՆԻ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ 
  

«Լալա Ասլիկյանի դիմումի հիման վրա` ՀՀ վարչական դատավարության օրենսգրքի 132-րդ հոդվածի 1-ին և 
4-րդ մասերի, 136-րդ հոդվածի 1-ին մասի 3-րդ կետի` ՀՀ Սահմանադրությանը համապատասխանության 
հարցը որոշելու վերաբերյալ գործով» ՀՀ սահմանադրական դատարանի 26 ապրիլի 2016 թվականի ՍԴՈ-
1268 որոշումը 
  
«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և Զարգացման ֆրանսիական գործակալության միջև 
2016 թվականի հունվարի 26-ին ստորագրված վարկային համաձայնագրում ամրագրված 
պարտավորությունների` ՀՀ Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ 
գործով» ՀՀ սահմանադրական դատարանի 29 ապրիլի 2016 թվականի ՍԴՈ-1269 որոշումը 

  
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ԿԱՐԳԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 

  
«ՀՀ Նախագահի 2004 թվականի մայիսի 20-ի ՆԿ-113-Ն կարգադրության մեջ փոփոխություն և լրացում 
կատարելու մասին» ՀՀ Նախագահի 29 ապրիլի 2016 թվականի ՆԿ-64-Ն կարգադրությունը 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ 
  
«Հակոբ Հակոբյանի «Սարերում» որմնանկարը որպես նվիրատվություն ընդունելու, «Գյումրու Վ. Աճեմյանի 
անվան պետական դրամատիկական թատրոն» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությանն անժամկետ 
և անհատույց օգտագործման իրավունքով ամրացնելու, այն տեղափոխելու և վերականգնելու և ՀՀ 
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կառավարության 2004 թվականի սեպտեմբերի 9-ի N 1270-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու 
մասին» ՀՀ կառավարության 28 ապրիլի 2016 թվականի N 421-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2002 թվականի հուլիսի 11-ի N 1229-Ն որոշման մեջ լրացում ու փոփոխություն և 2010 
թվականի հոկտեմբերի 28-ի N 1461-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ 
կառավարության 28 ապրիլի 2016 թվականի N 422-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ Տավուշի մարզպետարանին գումար հատկացնելու և ՀՀ կառավարության 2015 թվականի դեկտեմբերի 
24-ի N 1555-Ն որոշման մեջ լրացում կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 28 ապրիլի 2016 թվականի N 
426-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 28 ապրիլի 2016 
թվականի N 427-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2015 թվականի դեկտեմբերի 24-ի N 1555-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ 
կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 28 ապրիլի 2016 թվականի N 428-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2014 թվականի սեպտեմբերի 4-ի N 980-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» 
ՀՀ կառավարության 28 ապրիլի 2016 թվականի N 429-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ քաղաքաշինության նախարարության «Քաղաքաշինական ծրագրերի իրականացման գրասենյակ» 
պետական հիմնարկի «Պետական ծառայողներին մատչելի բնակարաններով ապահովման ծրագիր» 
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 28 ապրիլի 2016 
թվականի N 431-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության մի շարք որոշումներում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ 
կառավարության 28 ապրիլի 2016 թվականի N 432-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ արտաքին գործերի նախարարությանը գումար հատկացնելու և ՀՀ կառավարության 2015 թվականի 
դեկտեմբերի 24-ի N 1555-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ 
կառավարության 28 ապրիլի 2016 թվականի N 440-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 28 ապրիլի 2016 
թվականի N 443-Ն որոշումը 
  
«Քաղաքային կայուն զարգացման ներդրումային ծրագրի Տրանշ-2 (Բաբաջանյան-Հին Սիլիկյան) 
ճանապարհահատվածում առկա գույքերի և հողատարածքների նախնական ուսումնասիրման մասին» ՀՀ 
կառավարության 28 ապրիլի 2016 թվականի N 447-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2014 թվականի հուլիսի 31-ի N 814-Ն և 2010 թվականի մարտի 18-ի N 316-Ա 
որոշումներում փոփոխություններ կատարելու և Երևանի քաղաքապետին լիազորություն վերապահելու 
մասին» ՀՀ կառավարության 28 ապրիլի 2016 թվականի N 452-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2013 թվականի հունիսի 13-ի N 621-Ն որոշման մեջ լրացում կատարելու մասին» ՀՀ 
կառավարության 5 մայիսի 2016 թվականի N 455-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2006 թվականի նոյեմբերի 2-ի N 1911-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացում 
կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 5 մայիսի 2016 թվականի N 458-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2011 թվականի հոկտեմբերի 13-ի N 1521-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ 
կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 5 մայիսի 2016 թվականի N 459-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2014 թվականի օգոստոսի 7-ի N 821-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու 
մասին» ՀՀ կառավարության 5 մայիսի 2016 թվականի N 460-Ն որոշումը 
  



«Հայաստանի Հանրապետության 2016 թվականի պետական բյուջեի մասին» ՀՀ օրենքում վերաբաշխում, ՀՀ 
կառավարության 2015 թվականի դեկտեմբերի 24-ի N 1555-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ 
կատարելու և գումար հատկացնելու մասին» ՀՀ կառավարության 5 մայիսի 2016 թվականի N 461-Ն 
որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2011 թվականի հունիսի 2-ի N 755-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու 
մասին» ՀՀ կառավարության 5 մայիսի 2016 թվականի N 462-Ն որոշումը 

  

N 37(1217).1 18 մայիսի 2016 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎՃՌԱԲԵԿ ԴԱՏԱՐԱՆԻ ԴԱՏԱԿԱՆ ԱԿՏԵՐԸ 
  

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քրեական գործ թիվ ԵԷԴ/0030/01/12 մասին 
  
ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քրեական գործ թիվ ԵԱՔԴ/0009/01/13 մասին 
  
ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քրեական գործ թիվ ԵԱՆԴ/0011/01/14 մասին 
  
ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քրեական գործ թիվ ԵԱՔԴ/0091/01/14 մասին 
  
ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քրեական գործ թիվ ԵԱՔԴ/0100/11/14 մասին 
  
ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քրեական գործ թիվ ԵԿԴ/0067/01/14 մասին 
  
ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քրեական գործ թիվ ԵԿԴ/0108/01/14 մասին 
  
ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քրեական գործ թիվ ԵԿԴ/0231/01/14 մասին 
  
ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քրեական գործ թիվ ԿԴ3/0028/01/14 մասին 
  
ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քրեական գործ թիվ ԵԿԴ/0016/11/15 մասին 
  
ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քրեական գործ թիվ ԵԿԴ/0039/01/15 մասին 
  
ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քրեական գործ թիվ ԵԿԴ/0109/06/15 մասին 
  
ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քրեական գործ թիվ ԵՇԴ/0073/07/15 մասին 
  
ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քրեական գործ թիվ ՏԴ/0009/01/15 մասին 

  

N 38(1218) 18 մայիսի 2016 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԸ 
  

«Դրամարկղային գործառնությունների մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին» 6 մայիսի 2016 
թվականի ՀՕ-46-Ն ՀՀ օրենքը 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ԴԱՏԱՐԱՆԻ ՈՐՈՇՈՒՄԸ 
  

«Քնարիկ և Դավիթ Թահմազյանների դիմումի հիման վրա՝ ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 601-րդ հոդվածի 
1-ին մասի՝ ՀՀ Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ գործով» ՀՀ 
սահմանադրական դատարանի 3 մայիսի 2016 թվականի ՍԴՈ-1270 որոշումը 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ՀՐԱՄԱՆԱԳԻՐԸ 
  
«2016 թվականի ամառային զորակոչ անցկացնելու և զորացրում կատարելու մասին» ՀՀ Նախագահի 13 
մայիսի 2016 թվականի ՆՀ-388-Ն հրամանագիրը 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ 
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«ՀՀ կառավարության 2006 թվականի նոյեմբերի 2-ի N 1911-Ն որոշման մեջ փոփոխություն և լրացում 
կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 15 ապրիլի 2016 թվականի N 467-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ 2016 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում, ՀՀ կառավարության 2015 թվականի դեկտեմբերի 
24-ի N 1555-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու, «Հայաստանի Հանրապետության 
վետերանների միավորում» և Հայաստանի «Չեռնոբիլ ասոցիացիա» հասարակական 
կազմակերպություններին ֆինանսական օժանդակություն ցուցաբերելու մասին» ՀՀ կառավարության 5 
մայիսի 2016 թվականի N 469-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարությանն առընթեր ազգային անվտանգության ծառայության «Հայաստանի Հանրապետության 
կառավարական կապի անվտանգության ապահովում» 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 5 մայիսի 2016 թվականի N 470-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2002 թվականի նոյեմբերի 28-ի N 2071-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու 
մասին» ՀՀ կառավարության 5 մայիսի 2016 թվականի N 472-Ն որոշումը 
  
«Սևանա լճում էկոհամակարգերի վերականգնման նպատակով տնտեսական գործունեություն 
իրականացնելու մասին» ՀՀ կառավարության 21 ապրիլի 2016 թվականի N 473-Ն որոշումը 
  

  
Ուղղում 

«ՀՀ 2015 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում, ՀՀ կառավարության 2014 թվականի դեկտեմբերի 
18-ի N 1515-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացում և ՀՀ կառավարության 2015 թվականի հունվարի 
15-ի N 27-Ն որոշման մեջ փոփոխություն ու լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 9 ապրիլի 
2015 թվականի N 363-Ն որոշման 
  
«ՀՀ 2016 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում, ՀՀ կառավարության 2015 թվականի դեկտեմբերի 
24-ի N 1555-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ և ՀՀ կառավարության 2016 թվականի մարտի 
17-ի N 279-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 31 
մարտի 2016 թվականի N 346-Ն որոշման 
  
«ՀՀ կառավարության 2015 թվականի հուլիսի 2-ի N 730-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» 
ՀՀ կառավարության 6 ապրիլի 2016 թվականի N 347-Ն որոշման 
  
«ՀՀ մշակույթի նախարարությանը գումար հատկացնելու և ՀՀ կառավարության 2015 թվականի դեկտեմբերի 
24-ի N 1555-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 6 ապրիլի 2016 թվականի 
N 349-Ն որոշման 

  

N 39(1219) 23 մայիսի 2016 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ԴԱՏԱՐԱՆԻ ՈՐՈՇՈՒՄԸ 
  

«Լուսինե Ալեքսանյանի, Նարինե Սաքեյանի, Հասմիկ Վարդանյանի և Գագիկ Ավետիսյանի դիմումի հիման 
վրա՝ «Նոտարիատի մասին» ՀՀ օրենքի 27-րդ հոդվածի 1-ին մասի 2-րդ պարբերության և 
«Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» ՀՀ օրենքի 3-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին 
կետի «ա» ենթակետի՝ ՀՀ Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ 
գործով» ՀՀ սահմանադրական դատարանի 10 մայիսի 2016 թվականի ՍԴՈ-1271 որոշումը 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ 
  
«ՀՀ կառավարության 2008 թվականի դեկտեմբերի 25-ի N 1554-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու 
մասին» ՀՀ կառավարության 12 մայիսի 2016 թվականի N 476-Ն որոշումը 
  
«Տարրական դասարանների աշակերտներին անվճար դասագրքերով և ուսումնական գրականությամբ 
ապահովում ու ավագ դպրոցների դասագրքերի հրատարակում», «Ռազմագիտության կաբինետների 
վերականգնում» և «Կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող երեխաների կրթության 
կազմակերպման համար նախատեսված ծրագրերի, ձեռնարկների, ուսումնական այլ նյութերի մշակում, 
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հրատարակում և ձեռքբերում» ծրագրերի գծով ՀՀ 2016 թվականի պետական բյուջեով նախատեսված 
հատկացումների օգտագործման ուղղությունները հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության 21 ապրիլի 
2016 թվականի N 496-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2015 թվականի դեկտեմբերի 24-ի N 1555-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ 
կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 19 մայիսի 2016 թվականի N 497-Ն որոշումը 
  
«2016 թվականի ամառային զորակոչը կազմակերպելու մասին» ՀՀ կառավարության 19 մայիսի 2016 
թվականի N 498-Ն որոշումը 

  

N 40(1220) 25 մայիսի 2016 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ԴԱՏԱՐԱՆԻ ՈՐՈՇՈՒՄԸ 
  
«2015 թվականի սեպտեմբերի 8-ին Գրոդնոյում ստորագրված` մտավոր սեփականության օբյեկտների 
նկատմամբ իրավունքների պաշտպանության հետ կապված գործողությունների համակարգման մասին 
պայմանագրում ամրագրված պարտավորությունների` ՀՀ Սահմանադրությանը համապատասխանության 
հարցը որոշելու վերաբերյալ գործով» ՀՀ սահմանադրական դատարանի 17 մայիսի 2016 թվականի ՍԴՈ-
1272 որոշումը 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ՀՐԱՄԱՆԱԳՐԵՐԸ 
  
«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և Ռուսաստանի Դաշնության կառավարության միջև 
Հայաստանի Հանրապետություն բնական գազի առաքման ժամանակ գների ձևավորման կարգի 
վերաբերյալ» 2013 թվականի դեկտեմբերի 2-ի համաձայնագրում փոփոխություններ կատարելու մասին» 
արձանագրությունը հաստատելու մասին» ՀՀ Նախագահի 17 մայիսի 2016 թվականի ՆՀ-429-Ն 
հրամանագիրը 
  
«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և Ռուսաստանի Դաշնության կառավարության միջև 
«ՀայՌուսգազարդ» փակ բաժնետիրական ընկերության բաժնետոմսերի առուվաճառքի և հետագա 
գործունեության պայմանների մասին» 2013 թվականի դեկտեմբերի 2-ի համաձայնագրում 
փոփոխություններ կատարելու մասին» արձանագրությունը հաստատելու մասին» ՀՀ Նախագահի 17 
մայիսի 2016 թվականի ՆՀ-430-Ն հրամանագիրը 

  
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ 
  

«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և Զարգացման ֆրանսիական գործակալության միջև 
ստորագրված վարկային համաձայնագիրը վավերացնելու մասին» ՀՀ Ազգային ժողովի 12 մաjիսի 2016 
թվականի ԱԺՈ-213-Ն որոշումը 
  
«2011 թվականի հոկտեմբերի 18-ին Սանկտ Պետերբուրգում ստորագրված «Վտանգավոր արտադրական 
օբյեկտներում արդյունաբերական անվտանգության ապահովման բնագավառում համագործակցության 
մասին» 2001 թվականի սեպտեմբերի 28-ի համաձայնագրում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու 
մասին» արձանագրությունը վավերացնելու մասին» ՀՀ Ազգային ժողովի 12 մաjիսի 2016 թվականի ԱԺՈ-
214-Ն որոշումը 
  
«Հայաստանի Հանրապետության և Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի միջև ստորագրված 
«Երևանի կոշտ թափոնների ծրագիր» վարկային համաձայնագիրը վավերացնելու մասին» ՀՀ Ազգային 
ժողովի 12 մաjիսի 2016 թվականի ԱԺՈ-215-Ն որոշումը 
  
«Հայաստանի Հանրապետության և Եվրոպական ներդրումային բանկի միջև ստորագրված «Երևանի կոշտ 
թափոններ-առաջին փուլ» ֆինանսավորման պայմանագիրը վավերացնելու մասին» ՀՀ Ազգային ժողովի 12 
մաjիսի 2016 թվականի ԱԺՈ-216-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ Ազգային ժողովի հինգերորդ գումարման իններորդ նստաշրջանի օրակարգում լրացումներ կատարելու 
մասին» ՀՀ Ազգային ժողովի 16 մաjիսի 2016 թվականի ԱԺՈ-217-Ն որոշումը 

  
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ 
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«ՀՀ Արագածոտնի մարզի Թթուջրի համայնքի ղեկավարի լիազորությունները վաղաժամկետ 
դադարեցնելու, համայնքի ղեկավարի արտահերթ ընտրություն նշանակելու, անցկացնելու և ընտրության 
նախապատրաստման ու անցկացման ծախսերը ֆինանսավորելու և ՀՀ կառավարության 2015 թվականի 
դեկտեմբերի 24-ի N 1555-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 12 մաjիսի 
2016 թվականի N 477-Ն որոշումը 
  
«Պեստիցիդների և ագրոքիմիկատների պետական գրանցման, վերագրանցման և գրանցումից հանելու 
կարգը սահմանելու և ՀՀ կառավարության 2007 թվականի օգոստոսի 30-ի N 1039-Ն որոշումն ուժը կորցրած 
ճանաչելու մասին» ՀՀ կառավարության 12 մաjիսի 2016 թվականի N 478-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ հողային ֆոնդի` ըստ նպատակային նշանակության հողերի 2016 թվականի կադաստրային գները 
հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության 12 մաjիսի 2016 թվականի N 480-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2007 թվականի օգոստոսի 2-ի N 878-Ն և ՀՀ կառավարության 2015 թվականի նոյեմբերի 
12-ի N 1311-Ն որոշումներում փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 12 մաjիսի 2016 
թվականի N 483-Ն որոշումը  
  
 «Հայաստանի Հանրապետության 2016 թվականի պետական բյուջեի մասին» ՀՀ օրենքում և ՀՀ 
կառավարության 2015 թվականի դեկտեմբերի 24-ի N 1555-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ 
կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 12 մաjիսի 2016 թվականի N 484-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2014 թվականի փետրվարի 27-ի N 303-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու 
մասին» ՀՀ կառավարության 12 մաjիսի 2016 թվականի N 485-Ն որոշումը 
  
«Լիազորված պետական կառավարման մարմիններ ճանաչելու մասին» ՀՀ կառավարության 12 մաjիսի 2016 
թվականի N 486-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեին գումար հատկացնելու և 
ՀՀ կառավարության 2015 թվականի դեկտեմբերի 24-ի N 1555-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու 
մասին» ՀՀ կառավարության 28 ապրիլի 2016 թվականի N 487-Ն որոշումը 
  
«Սևանա լճից ոռոգման նպատակով ջրի բացթողման, հաշվառման և Սևան-Հրազդան համակարգի 
հիդրոտեխնիկական կառույցներով բաշխման պայմանները հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության 28 
ապրիլի 2016 թվականի N 488-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2001 թվականի փետրվարի 22-ի N 125 որոշման մեջ լրացում կատարելու մասին» ՀՀ 
կառավարության 17 մարտի 2016 թվականի N 489-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2003 թվականի օգոստոսի 8-ի N 1048-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ 
կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 12 մաjիսի 2016 թվականի N 490-Ն որոշումը 
  
«Մարդկանց թրաֆիքինգի և շահագործման հավանական զոհերին, զոհերին և հատուկ կատեգորիայի 
զոհերին «Մարդկանց թրաֆիքինգի և շահագործման ենթարկված անձանց նույնացման և աջակցության 
մասին» ՀՀ օրենքով նախատեսված աջակցության տրամադրման կարգը և չափերը սահմանելու մասին» ՀՀ 
կառավարության 5 մաjիսի 2016 թվականի N 492-Ն որոշումը 
  
«Օտարերկրացի աշխատողի համար գործատուին աշխատանքի թույլտվություն տրամադրելու և մերժելու 
կարգը և ժամկետները, համապատասխան աշխատանքով օտարերկրացուն չապահովելու դեպքում 
գործատուի կողմից ծախսերի հատուցման կարգը և չափերը, օտարերկրացի աշխատողի համար 
գործատուին աշխատանքի թույլտվություն տրամադրելու համար անհրաժեշտ փաստաթղթերի և բարձր 
որակավորում ունեցող օտարերկրացի մասնագետներին առանց աշխատանքի թույլտվության ՀՀ-ում 
աշխատելու իրավունք տվող մասնագիտությունների ցանկերը սահմանելու մասին» ՀՀ կառավարության 12 
մաjիսի 2016 թվականի N 493-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2015 թվականի դեկտեմբերի 24-ի N 1532-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ 
կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 12 մաjիսի 2016 թվականի N 494-Ն որոշումը 
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«ՀՐԱԶԴԱՆ-ՑԵՄԵՆՏ» փակ բաժնետիրական ընկերությունը հարկային և պարտադիր սոցիալական 
ապահովագրության վճարների գծով առաջացած տույժերից ազատելու մասին» 23 մայիսի 2016 թվականի 
ՀՕ-47-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Պրոբացիայի մասին» 23 մայիսի 2016 թվականի ՀՕ-48-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«ՀՀ քրեական օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասին» 23 մայիսի 2016 թվականի ՀՕ-
49-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«ՀՀ քրեակատարողական օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» 23 մայիսի 
2016 թվականի ՀՕ-50-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգրքում լրացումներ կատարելու մասին» 23 
մայիսի 2016 թվականի ՀՕ-51-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Քրեակատարողական ծառայության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին» 23 
մայիսի 2016 թվականի ՀՕ-52-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Հանրային ծառայության մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ կատարելու մասին» 23 մայիսի 2016 թվականի 
ՀՕ-53-Ն ՀՀ օրենքը 
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«ՀՀ 2016 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում, ՀՀ կառավարության 2015 թվականի դեկտեմբերի 
24-ի N 1555-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու և ՀՀ կրթության և գիտության 
նախարարությանը գումար հատկացնելու մասին» ՀՀ կառավարության 19 մայիսի 2016 թվականի N 500-Ն 
որոշումը 
  
«ՀՀ արտաքին գործերի նախարարությանը գումար հատկացնելու և ՀՀ կառավարության 2015 թվականի 
դեկտեմբերի 24-ի N 1555-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ 
կառավարության 19 մայիսի 2016 թվականի N 502-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ արագածոտնի մարզի Օթևանի համայնքի ղեկավարի լիազորությունները վաղաժամկետ դադարեցնելու, 
համայնքի ղեկավարի արտահերթ ընտրություն նշանակելու, անցկացնելու և ընտրության 
նախապատրաստման ու անցկացման ծախսերը ֆինանսավորելու և ՀՀ կառավարության 2015 թվականի 
դեկտեմբերի 24-ի N 1555-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 19 մայիսի 
2016 թվականի N 504-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2002 թվականի նոյեմբերի 28-ի N 1917-Ն որոշման մեջ փոփոխություն և 2010 թվականի 
օգոստոսի 5-ի N 1045-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 19 մայիսի 
2016 թվականի N 506-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2016 թվականի հունվարի 14-ի N 131-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացում 
կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 19 մայիսի 2016 թվականի N 508-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2012 թվականի ապրիլի 26-ի N 597-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացում 
կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 19 մայիսի 2016 թվականի N 510-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության մի շարք որոշումներ ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» ՀՀ կառավարության 19 մայիսի 
2016 թվականի N 516-Ն որոշումը 
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«ՀՀ ընտրական օրենսգիրք» 28 մայիսի 2016 թվականի ՀՕ-54-Ն ՀՀ օրենքը 
  

javascript:void(0);�


«Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին» 28 
մայիսի 2016 թվականի ՀՕ-55-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«ՀՀ վարչական դատավարության օրենսգրքում լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին» 28 
մայիսի 2016 թվականի ՀՕ-56-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«ՀՀ քրեական օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» 28 մայիսի 2016 թվականի 
ՀՕ-57-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Սահմանադրական դատարանի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին» 28 մայիսի 
2016 թվականի ՀՕ-58-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Հեռուստատեսության և ռադիոյի մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ կատարելու մասին» 28 մայիսի 2016 
թվականի ՀՕ-59-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Տեղական ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին» 
28 մայիսի 2016 թվականի ՀՕ-60-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Գնումների մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին» 28 մայիսի 2016 թվականի ՀՕ-61-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Կուսակցությունների մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ և փոփոխություն կատարելու մասին» 28 մայիսի 
2016 թվականի ՀՕ-62-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Պետական պաշտոններ զբաղեցնող անձանց վարձատրության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ 
կատարելու մասին» 28 մայիսի 2016 թվականի ՀՕ-63-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Երևան քաղաքում տեղական ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենքում լրացում և փոփոխություններ 
կատարելու մասին» 28 մայիսի 2016 թվականի ՀՕ-64-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Ազգային ժողովի կանոնակարգ» ՀՀ օրենքում լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին» 28 
մայիսի 2016 թվականի ՀՕ-65-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Հանրային ծառայության մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ և փոփոխություն կատարելու մասին» 28 մայիսի 
2016 թվականի ՀՕ-66-Ն ՀՀ օրենքը 
 


