
N 74(1163) 04 նոյեմբերի 2015 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՆԵՐԸ 
  

«Բնակչության բժշկական օգնության և սպասարկման մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ և 
լրացումներ կատարելու մասին» 27 հոկտեմբերի 2015 թվականի ՀՕ-113-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Պետական տուրքի մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին» 27 հոկտեմբերի 2015 
թվականի ՀՕ-114-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգրքում լրացումներ կատարելու մասին» 
27 հոկտեմբերի 2015 թվականի ՀՕ-115-Ն ՀՀ օրենքը 

  
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ 

ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ 
  

«Բյուջետային գրասենյակի համակարգող փորձագետի և մյուս փորձագետների թափուր պաշտոն 
զբաղեցնելու համար մրցույթ կազմակերպելու և անցկացնելու կարգի մասին» ՀՀ Ազգային ժողովի 
նախագահի 27 հոկտեմբերի 2015 թվականի ՆՈ-043-Ն որոշումը 

  
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ 

  
«ՀՀ կառավարության 2002 թվականի օգոստոսի 22-ի N 1406-Ն որոշման մեջ փոփոխություն 
կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 29 հոկտեմբերի 2015 թվականի N 1252-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2014 թվականի դեկտեմբերի 18-ի N 1515-Ն որոշման մեջ լրացումներ 
կատարելու և ՀՀ կառավարության աշխատակազմին գումար հատկացնելու մասին» 22 
հոկտեմբերի 2015 թվականի N 1254-Ն որոշումը 
  
«Մաքսային պահեստ» մաքսային ընթացակարգով տեղափոխված և (կամ) մաքսային 
պահեստներում տեղակայված ապրանքների հաշվառման և հաշվետվողականության 
ներկայացման կարգը սահմանելու մասին» ՀՀ կառավարության 29 հոկտեմբերի 2015 թվականի N 
1256-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 ՀՀ 
կրթության և գիտության նախարարությանը գումար հատկացնելու մասին» ՀՀ կառավարության 
29 հոկտեմբերի 2015 թվականի N 1257-Ն որոշումը 

  
N 75(1164) 11 նոեյմբերի 2015 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ՀՐԱՄԱՆԱԳՐԵՐԸ 
  

«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների 
կառավարության միջև առևտրի և ներդրումների մասին» շրջանակային համաձայնագիրը 
հաստատելու մասին» ՀՀ Նախագահի 4 նոյեմբերի 2015 թվականի ՆՀ-775-Ն հրամանագիրը 
  
«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և Իսրայելի Պետության կառավարության 
միջև մաքսային գործերում փոխադարձ օգնության մասին» համաձայնագիրը հաստատելու 
մասին» ՀՀ Նախագահի 4 նոյեմբերի 2015 թվականի ՆՀ-776-Ն հրամանագիրը 

  
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ 

ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ 
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«ՀՀ Ազգային ժողովի հինգերորդ գումարման ութերորդ նստաշրջանի օրակարգում լրացումներ 
կատարելու մասին» ՀՀ Ազգային ժողովի 26 հոկտեմբերի 2015 թվականի ԱԺՈ-175-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ Ազգային ժողովի նախագահի 2015 թվականի մարտի 27-ի ՆՈ-035-Ն որոշման մեջ 
փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ Ազգային ժողովի նախագահի 15 հոկտեմբերի 2015 
թվականի ՆՈ-042-Ն որոշումը 

  
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ 

  
«Արագածոտնի մարզի Սարալանջի, Զարինջայի, Կոշի, Հակոյի գյուղական համայնքների 
ղեկավարների, Արմավիրի մարզի Շահումյանի, Արագածի, Արշալույսի, Ալաշկերտի, Ֆերիկի, 
Դալարիկի, Նորապատի գյուղական համայնքների ղեկավարների, Գեղարքունիքի մարզի 
Արեգունիի, Գեղամաբակի, Զովաբերի գյուղական համայնքների ղեկավարների, Դդմաշենի, 
Նորաբակի գյուղական համայնքների ավագանիների անդամների, Լոռու մարզի Չկալովի 
գյուղական համայնքի ղեկավարի, Արծնիի գյուղական համայնքի ղեկավարի և ավագանու 
անդամների, Շիրակի մարզի Շիրակի, Գառնառիճի, Վահրամաբերդի, Բասենի, Գեղանիստի, 
Պեմզաշենի, Տուֆաշենի գյուղական համայնքների ղեկավարների, Նահապետավանի գյուղական 
համայնքի ղեկավարի և ավագանու անդամների, Անուշավանի և Արևիկի գյուղական 
համայնքների ավագանիների անդամների, Սյունիքի մարզի Աշոտավանի, Վաղատուրի, Չափնիի 
գյուղական համայնքների ղեկավարների, Նժդեհի, Ալվանքի գյուղական համայնքների 
ավագանիների անդամների՝ 2015 թվականի դեկտեմբերի 6-ին կայանալիք հերթական 
ընտրությունների նախապատրաստման ու անցկացման ծախսերը ֆինանսավորելու և ՀՀ 
կառավարության 2014 թվականի դեկտեմբերի 18-ի N 1515-Ն որոշման մեջ լրացումներ 
կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 22 հոկտեմբերի 2015 թվականի N 1259-Ն որոշումը 
  
«Երևանի պետական գյուղատնտեսական քոլեջ» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունը 
վերակազմակերպելու, ՀՀ կառավարության 2012 թվականի հունիսի 14-ի N 872-Ն որոշման մեջ 
լրացում ու փոփոխություն կատարելու և գույք տրամադրելու մասին» ՀՀ կառավարության 29 
հոկտեմբերի 2015 թվականի N 1260-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2014 թվականի դեկտեմբերի 18-ի N 1515-Ն որոշման մեջ լրացումներ 
կատարելու և ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարությանը գումար հատկացնելու մասին» ՀՀ 
կառավարության 29 հոկտեմբերի 2015 թվականի N 1261-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ 2015 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում և ՀՀ կառավարության 2014 թվականի 
դեկտեմբերի 18-ի N 1515-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ 
կառավարության 29 հոկտեմբերի 2015 թվականի N 1262-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 ՀՀ 
կրթության և գիտության նախարարությանն ու ՀՀ քաղաքաշինության նախարարությանը գումար 
հատկացնելու մասին» ՀՀ կառավարության 29 հոկտեմբերի 2015 թվականի N 1263-Ն որոշումը 
  
«Այն երկրների ցանկը հաստատելու մասին, որոնց թունաբանահիգիենիկ գնահատման 
փորձարկման արդյունքներն ընդունելի են ՀՀ-ում պեստիցիդների և ագրոքիմիկատների 
գրանցման համար» ՀՀ կառավարության 29 հոկտեմբերի 2015 թվականի N 1266-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2015 թվականի օգոստոսի 31-ի N 1030-Ն և 2014 թվականի դեկտեմբերի 18-ի 
N 1444-Ն որոշումներում փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 29 
հոկտեմբերի 2015 թվականի N 1269-Ն որոշումը 
  



«Վանաձորի բաղնիքային տնտեսություն» փակ բաժնետիրական ընկերությանը տրամադրված 
վարկի մարման ժամկետները հետաձգելու և տոկոսների ու տույժերի վճարումը ներելու մասին» 
ՀՀ կառավարության 29 հոկտեմբերի 2015 թվականի N 1270-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 1995 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 124 որոշման մեջ լրացում և 
փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 5 նոյեմբերի 2015 թվականի N 1277-Ն 
որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 265-Ն որոշման մեջ փոփոխություն 
կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 5 նոյեմբերի 2015 թվականի N 1279-Ն որոշումը 

  
N 76(1165) 18 նոեյմբերի 2015 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՆԵՐԸ 
  

«Ակցիզային հարկի մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին» 12 
նոյեմբերի 2015 թվականի ՀՕ-116-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Ֆիզիկական անձանց բանկային ավանդների հատուցումը երաշխավորելու մասին» ՀՀ օրենքում 
փոփոխություն կատարելու մասին» 12 նոյեմբերի 2015 թվականի ՀՕ-117-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«ՀՀ ընտրական օրենսգրքում փոփոխություն և լրացումներ կատարելու մասին» 13 նոյեմբերի 2015 
թվականի ՀՕ-118-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Նույնականացման քարտերի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» 13 
նոյեմբերի 2015 թվականի ՀՕ-119-Ն ՀՀ օրենքը 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ԴԱՏԱՐԱՆԻ ՈՐՈՇՈՒՄԸ 
  

«2015 թվականի հոկտեմբերի 16-ին Բուրաբայում ստորագրված` Եվրասիական տնտեսական 
միության մաքսային տարածքում ապրանքների ներմուծման ու շրջանառության որոշ հարցերի 
մասին արձանագրության մեջ ամրագրված պարտավորությունների` ՀՀ Սահմանադրությանը 
համապատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ գործով» ՀՀ սահմանադրական 
դատարանի 10 նոյեմբերի 2015 թվականի ՍԴՈ-1235 որոշումը 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ՀՐԱՄԱՆԱԳՐԵՐԸ 
  

«Հայաստանի Հանրապետության և Գյուղատնտեսության զարգացման միջազգային հիմնադրամի 
միջև «Գյուղական կարողությունների ստեղծման ծրագիր (ԳԿՍԾ)» ֆինանսավորման 
համաձայնագրում փոփոխություն կատարելու մասին» նամակ-համաձայնագիրը հաստատելու 
մասին» ՀՀ Նախագահի 6 նոյեմբերի 2015 թվականի ՆՀ-777-Ն հրամանագիրը 
  
«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և Ռուսաստանի Դաշնության 
կառավարության միջև միջուկային վթարի վերաբերյալ օպերատիվ իրազեկման և միջուկային և 
ռադիացիոն անվտանգության բնագավառում տեղեկատվության փոխանակման մասին» 
համաձայնագիրը հաստատելու մասին» ՀՀ Նախագահի 6 նոյեմբերի 2015 թվականի ՆՀ-778-Ն 
հրամանագիրը 

  
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ 

ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ 
  

«ՀՀ Ազգային ժողովի պատվո մեդալով, ՀՀ Ազգային ժողովի պատվոգրով պարգևատրման կարգը, 
ՀՀ Ազգային ժողովի պատվո մեդալի և ՀՀ Ազգային ժողովի պատվոգրի նկարագրությունը և դրանց 
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ձևերը հաստատելու մասին» ՀՀ Ազգային ժողովի նախագահի 11 նոյեմբերի 2015 թվականի ՆՈ-
045-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ Ազգային ժողովի նախագահի շնորհակալագրով, ՀՀ Ազգային ժողովի նախագահի 
հուշամեդալով և ՀՀ Ազգային ժողովի նախագահի հուշանվերով պարգևատրման կարգը, ՀՀ 
Ազգային ժողովի նախագահի շնորհակալագրի և ՀՀ Ազգային ժողովի նախագահի հուշամեդալի 
նկարագրությունը և դրանց ձևերը հաստատելու մասին» ՀՀ Ազգային ժողովի նախագահի 11 
նոյեմբերի 2015 թվականի ՆՈ-046-Ն որոշումը 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ 
  

«Օլիմպիական, պարալիմպիկ, սուրդլիմպիկ խաղերում, օլիմպիական խաղերի ծրագրում 
ընդգրկված մարզաձևերի (նաև օլիմպիական խաղերի ծրագրում չընդգրկված սամբո ըմբշամարտ, 
միջազգային շաշկի, ուշու և շախմատ մարզաձևերի) աշխարհի ու Եվրոպայի 
առաջնություններում (նաև հաշմանդամների), եվրոպական խաղերում, շախմատի 
համաշխարհային օլիմպիադայում, Եվրոպայի օլիմպիական երիտասարդական փառատոնում, 
համաշխարհային ունիվերսիադայում, պատանեկան օլիմպիական խաղերում, շախմատի 
պատանեկան օլիմպիադայում 1-3-րդ տեղերը գրաված մարզիկներին, ազգային հավաքական 
թիմերի գլխավոր (ավագ) մարզիչներին, մեդալակիր մարզիկների անձնական մարզիչներին, 
ազգային հավաքական թիմերի երկրորդ մարզիչներին, բժիշկներին և մարզիկին պատրաստող 
մարզական կազմակերպություններին շնորհվող դրամական մրցանակների չափերն ու շնորհման 
կարգը հաստատելու և ՀՀ կառավարության 2001 թվականի մայիսի 29-ի N 462 որոշումն ուժը 
կորցրած ճանաչելու մասին» ՀՀ կառավարության 5 նոյեմբերի 2015 թվականի N 1282-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2014 թվականի դեկտեմբերի 18-ի N 1515-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ 
կատարելու և ՀՀ տրանսպորտի և կապի նախարարությանը գումար հատկացնելու մասին» ՀՀ 
կառավարության 5 նոյեմբերի 2015 թվականի N 1283-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 1994 թվականի նոյեմբերի 15-ի N 529 որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու 
մասին» ՀՀ կառավարության 5 նոյեմբերի 2015 թվականի N 1286-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարությանն առընթեր ՀՀ ոստիկանությանն արտաբյուջետային միջոցների հաշիվ 
բացելու թույլտվություն տալու և ՀՀ կառավարության 1999 թվականի փետրվարի 2-ի N 42 
որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» ՀՀ կառավարության 5 նոյեմբերի 2015 թվականի N 
1288-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության մի շարք որոշումներում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու 
մասին» ՀՀ կառավարության 5 նոյեմբերի 2015 թվականի N 1289-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ 2015 թվականի պետական բյուջեում և ՀՀ կառավարության 2014 թվականի դեկտեմբերի 18-ի 
N 1515-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու և գնման գործընթացը 
կազմակերպելու մասին» ՀՀ կառավարության 5 նոյեմբերի 2015 թվականի N 1290-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2011 թվականի նոյեմբերի 10-ի N 1593-Ն որոշման մեջ փոփոխություն և ՀՀ 
կառավարության 2014 թվականի հուլիսի 17-ի N 769-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ 
կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 29 հոկտեմբերի 2015 թվականի N 1293-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2006 թվականի նոյեմբերի 30-ի N 1816-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և 
լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 5 նոյեմբերի 2015 թվականի N 1294-Ն 
որոշումը 
  

Ուղղում 
  



«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2014 թվականի դեկտեմբերի 18-ի N 1515-Ն 
որոշման մեջ լրացումներ կատարելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 
աշխատակազմին գումար հատկացնելու մասին» ՀՀ կառավարության 2015 թվականի 
հոկտեմբերի 22-ի N 1254-Ն որոշման 

  
N 76(1165).1 18 նոեյմբերի 2015 

  
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄԸ 

  
«ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության ենթակայությանը հանձնված 
խնամք և սպասարկում իրականացնող պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների 
հաստիքային միավորների չափորոշիչները հաստատելու և ՀՀ կառավարության 2007 թվականի 
մայիսի 31-ի N 730-Ն և N 815-Ն որոշումներում փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ 
կառավարության 29 հոկտեմբերի 2015 թվականի N 1292-Ն որոշումը 

  
N 77(1166) 18 նոեյմբերի 2015 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՆԵՐԸ 
  

«Գործունեության իրականացման ծանուցման մասին» 24 նոյեմբերի 2015 թվականի ՀՕ-120-Ն ՀՀ 
օրենքը 
  
«Լիցենզավորման մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին» 24 նոյեմբերի 2015 
թվականի ՀՕ-121-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Անասնաբուժության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» 24 նոյեմբերի 2015 
թվականի ՀՕ-122-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Դեղերի մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին» 24 նոյեմբերի 2015 թվականի ՀՕ-123-Ն 
ՀՀ օրենքը 
  
«Պետական տուրքի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» 24 
նոյեմբերի 2015 թվականի ՀՕ-124-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Օպերատիվ-հետախուզական գործունեության մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու 
մասին» 24 նոյեմբերի 2015 թվականի ՀՕ-125-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Առևտրի և ծառայությունների մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին» 24 
նոյեմբերի 2015 թվականի ՀՕ-126-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Հարկերի մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ կատարելու մասին» 24 նոյեմբերի 2015 թվականի ՀՕ-
127-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքում լրացում և փոփոխություն կատարելու մասին» 24 նոյեմբերի 
2015 թվականի ՀՕ-128-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Թանկարժեք մետաղների մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին» 24 
նոյեմբերի 2015 թվականի ՀՕ-129-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգրքում փոփոխություն կատարելու 
մասին» 24 նոյեմբերի 2015 թվականի ՀՕ-130-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Առևտրի և ծառայությունների մասին» ՀՀ օրենքում լրացում և փոփոխություններ կատարելու 
մասին» 24 նոյեմբերի 2015 թվականի ՀՕ-131-Ն ՀՀ օրենքը 
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«Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգրքում փոփոխություն կատարելու 
մասին» 24 նոյեմբերի 2015 թվականի ՀՕ-132-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ և 
փոփոխություններ կատարելու մասին» 24 նոյեմբերի 2015 թվականի ՀՕ-133-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Բանկերի և բանկային գործունեության մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ կատարելու մասին» 24 
նոյեմբերի 2015 թվականի ՀՕ-134-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Վարկային կազմակերպությունների մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ կատարելու մասին» 24 
նոյեմբերի 2015 թվականի ՀՕ-135-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Ապահովագրության և ապահովագրական գործունեության մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ 
կատարելու մասին» 24 նոյեմբերի 2015 թվականի ՀՕ-136-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Արժեթղթերի շուկայի մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին» 24 նոյեմբերի 2015 
թվականի ՀՕ-137-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Ներդրումային ֆոնդերի մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ կատարելու մասին» 24 նոյեմբերի 2015 
թվականի ՀՕ-138-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» 24 
նոյեմբերի 2015 թվականի ՀՕ-139-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Դատական ակտերի հարկադիր կատարման մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին» 
24 նոյեմբերի 2015 թվականի ՀՕ-140-Ն ՀՀ օրենքը 
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ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ՀՐԱՄԱՆԱԳՐԵՐԸ 
  

«Հայաստանի Հանրապետության և Վերակառուցման և զարգացման միջազգային բանկի միջև 
«Կենսական նշանակության ճանապարհային ցանցի բարելավման ծրագիր» փոխառության 
համաձայնագրի թիվ 1 փոփոխությունը հաստատելու մասին» ՀՀ Նախագահի 16 նոյեմբերի 2015 
թվականի ՆՀ-782-Ն հրամանագիրը 
  
«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և Բելառուսի Հանրապետության 
կառավարության միջև ապրանքների (աշխատանքների) արտահանման և ներմուծման ժամանակ 
անուղղակի հարկերի գանձման սկզբունքների մասին» համաձայնագրի գործողությունը 
դադարեցնելու մասին» արձանագրությունը հաստատելու մասին» ՀՀ Նախագահի 19 նոյեմբերի 
2015 թվականի ՆՀ-788-Ն հրամանագիրը 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ 
ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ 

  
«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և Չինաստանի Ժողովրդական 
Հանրապետության կառավարության միջև «Հայաստանի Հանրապետությանը Չինաստանի 
Ժողովրդական Հանրապետության կողմից արտոնյալ վարկի տրամադրման մասին» 
շրջանակային համաձայնագիրը վավերացնելու մասին» ՀՀ Ազգային ժողովի 13 նոյեմբերի 2015 
թվականի ԱԺՈ-176-Ն որոշումը 
  
«Հայաստանի Հանրապետության և Ասիական զարգացման բանկի միջև 2011 թվականի մայիսի 
30-ին ստորագրված «Հյուսիս-հարավ ճանապարհային միջանցքի ներդրումային ծրագիր-Ծրագիր 
2» վարկային համաձայնագրում (հատուկ գործողություններ) փոփոխություն կատարելու մասին» 
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նամակ-համաձայնագիրը վավերացնելու մասին» ՀՀ Ազգային ժողովի 13 նոյեմբերի 2015 
թվականի ԱԺՈ-177-Ն որոշումը 
  
«Հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության շրջանակներում գաղտնի 
տեղեկատվության պահպանության փոխադարձ ապահովման մասին» 2004 թվականի հունիսի 
18-ի համաձայնագրում փոփոխություններ կատարելու մասին» արձանագրությունը 
վավերացնելու մասին» ՀՀ Ազգային ժողովի 13 նոյեմբերի 2015 թվականի ԱԺՈ-178-Ն որոշումը 
  
«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և Ռուսաստանի Դաշնության 
կառավարության միջև միջուկային անվտանգության բնագավառում համագործակցության 
մասին» համաձայնագիրը վավերացնելու մասին» ՀՀ Ազգային ժողովի 13 նոյեմբերի 2015 
թվականի ԱԺՈ-179-Ն որոշումը 
  
«Խաղողի և գինու միջազգային կազմակերպություն հիմնադրելու մասին» համաձայնագիրը 
վավերացնելու մասին» ՀՀ Ազգային ժողովի 13 նոյեմբերի 2015 թվականի ԱԺՈ-180-Ն որոշումը 
  
«Հայաստանի Հանրապետության և ՁԻԱՀ-ի, տուբերկուլյոզի և մալարիայի դեմ պայքարի գլոբալ 
հիմնադրամի միջև շրջանակային համաձայնագիրը վավերացնելու մասին» ՀՀ Ազգային ժողովի 
13 նոյեմբերի 2015 թվականի ԱԺՈ-181-Ն որոշումը 
  
«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և Ռելյատիվիստական աստղաֆիզիկայի 
կենտրոնների միջազգային ցանցի (ԻԿՐԱՆԵՏ) միջև «Հայաստանի Հանրապետությունում 
ԻԿՐԱՆԵՏ-ի կենտրոն հիմնադրելու մասին» համաձայնագիրը վավերացնելու մասին» ՀՀ 
Ազգային ժողովի 13 նոյեմբերի 2015 թվականի ԱԺՈ-182-Ն որոշումը 
  
«Հայաստանի Հանրապետության և Եվրոպական ներդրումային բանկի միջև «Կովկասյան 
էլեկտրահաղորդման ցանց» ֆինանսական պայմանագիրը վավերացնելու մասին» ՀՀ Ազգային 
ժողովի 13 նոյեմբերի 2015 թվականի ԱԺՈ-183-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ Ազգային ժողովի հինգերորդ գումարման ութերորդ նստաշրջանի օրակարգում լրացումներ 
կատարելու մասին» ՀՀ Ազգային ժողովի 16 նոյեմբերի 2015 թվականի ԱԺՈ-184-Ն որոշումը 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ 
  
«Երրորդ երկրներից քաղաքացիական և ծառայողական զենքի, դրա հիմնական (բաղկացուցիչ) 
մասերի ու փամփուշտների ներմուծման, արտահանման և (կամ) տարանցման լիցենզիաների ու 
թույլտվությունների տրամադրման կարգը, ինչպես նաև երրորդ երկրներից ՀՀ մաքսային 
տարածք ներմուծման, ՀՀ մաքսային տարածքից արտահանման և ՀՀ մաքսային տարածքով 
տարանցման դեպքում սահմանափակումների ենթակա քաղաքացիական և ծառայողական 
զենքի, դրա հիմնական (բաղկացուցիչ) մասերի ու փամփուշտների ցանկը հաստատելու և լիազոր 
մարմին ճանաչելու մասին» ՀՀ կառավարության 12 նոյեմբերի 2015 թվականի N 1301-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2014 թվականի փետրվարի 27-ի N 303-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և 
լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 12 նոյեմբերի 2015 թվականի N 1302-Ն 
որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2014 թվականի հոկտեմբերի 16-ի N 1167-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ 
կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 12 նոյեմբերի 2015 թվականի N 1305-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2014 թվականի նոյեմբերի 13-ի N 1290-Ն և 2015 թվականի մարտի 5-ի N 211-
Ն որոշումներում փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 12 նոյեմբերի 2015 
թվականի N 1306-Ն որոշումը 
  



«ՀՀ կառավարության 2004 թվականի ապրիլի 14-ի N 630-Ն որոշման մեջ փոփոխություն 
կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 12 նոյեմբերի 2015 թվականի N 1308-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2005 թվականի օգոստոսի 25-ի N 1471-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու 
մասին» ՀՀ կառավարության 12 նոյեմբերի 2015 թվականի N 1309-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2015 թվականի հունիսի 18-ի N 677-Ն որոշման մեջ լրացում և 2015 
թվականի սեպտեմբերի 10-ի N 1063-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» ՀՀ 
կառավարության 12 նոյեմբերի 2015 թվականի N 1310-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2007 թվականի օգոստոսի 2-ի N 878-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և 
լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 12 նոյեմբերի 2015 թվականի N 1311-Ն 
որոշումը 
  
«Մշտական բնակության նպատակով ՀՀ ժամանող անձանց կողմից ներմուծվող անձնական 
օգտագործման գույքի բնաիրային չափերը սահմանելու մասին» ՀՀ կառավարության 12 նոյեմբերի 
2015 թվականի N 1312-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 և գնումների գործընթացը կազմակերպելու մասին» ՀՀ կառավարության 
12 նոյեմբերի 2015 թվականի N 1313-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ 2015 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում և ՀՀ կառավարության 2014 թվականի 
դեկտեմբերի 18-ի N 1515-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ ու ՀՀ կառավարության 
2015 թվականի մարտի 5-ի N 325-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ 
կառավարության 12 նոյեմբերի 2015 թվականի N 1314-Ն որոշումը 
  
«Կենդանիների համարակալմանը ներկայացվող պահանջները սահմանելու և ՀՀ 
կառավարության 2004 թվականի հունվարի 29-ի N 59-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու 
մասին» ՀՀ կառավարության 12 նոյեմբերի 2015 թվականի N 1315-Ն որոշումը 
  
«Եվրասիական տնտեսական միության անդամ պետությունների մաքսային ծառայություններում 
ՀՀ ֆինանսների նախարարության մաքսային ծառայության ներկայացուցչությունների 
կարգավիճակը սահմանելու մասին» ՀՀ կառավարության 5 նոյեմբերի 2015 թվականի N 1316-Ն 
որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ 
կատարելու և 2003 թվականի հունիսի 26-ի N 1205-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» 
ՀՀ կառավարության 29 հոկտեմբերի 2015 թվականի N 1317-Ն որոշումը 
  
«Բժշկասոցիալական փորձաքննական հանձնաժողովների կողմից իրականացվող 
փորձաքննություններին հաշմանդամություն ունեցող անձանց հարցերով զբաղվող 
հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչների մասնակցության կարգը 
հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության 12 նոյեմբերի 2015 թվականի N 1318-Ն որոշումը 
  
«2015 թվականի նոյեմբերի 3-ին Ռուսաստանի Դաշնության Տուլայի մարզում տեղի ունեցած՝ 
Մոսկվա-Երևան երթուղու ավտոբուսի վթարի հետևանքով զոհված անձանց ընտանիքներին և 
տուժած անձանց պետական աջակցություն ցուցաբերելու և ՀՀ կառավարության 2014 թվականի 
դեկտեմբերի 18-ի N 1515-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 12 
նոյեմբերի 2015 թվականի N 1319-Ն որոշումը 
  



«ՀՀ կառավարության 2014 թվականի դեկտեմբերի 18-ի N 1515-Ն որոշման մեջ լրացումներ 
կատարելու և ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարությանը գումար հատկացնելու մասին» ՀՀ 
կառավարության 12 նոյեմբերի 2015 թվականի N 1321-Ն որոշումը 
  
«Էլեկտրական էներգիայի բաշխման համակարգում էլեկտրական էներգիայի ապօրինի սպառման 
դեպքերում սպառված էլեկտրական էներգիայի քանակի հաշվարկման մեթոդիկան հաստատելու 
մասին» ՀՀ կառավարության 12 նոյեմբերի 2015 թվականի N 1322-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 
5 նոյեմբերի 2015 թվականի N 1323-Ն որոշումը 
  
«Գնման պայմանագրում փոփոխություն կատարելու թույլտվություն տալու մասին» ՀՀ 
կառավարության 19 նոյեմբերի 2015 թվականի N 1326-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2005 թվականի հունիսի 23-ի N 981-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և 
լրացումներ կատարելու և ՀՀ կառավարության 2004 թվականի փետրվարի 26-ի N 245-Ն որոշումն 
ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» ՀՀ կառավարության 12 նոյեմբերի 2015 թվականի N 1327-Ն 
որոշումը 
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«Առևտրի և ծառայությունների մասին» ՀՀ օրենքով պարտադիր դրոշմավորման ենթակա 
ապրանքների համար «Գ» սերիայի դրոշմապիտակները կիրառության մեջ դնելու և արժեքը 
սահմանելու մասին» ՀՀ կառավարության 19 նոյեմբերի 2015 թվականի N 1360-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ 2015 թվականի պետական բյուջեից գումար հատկացնելու և ՀՀ կառավարության 2014 
թվականի դեկտեմբերի 18-ի N 1515-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ 
կառավարության 19 նոյեմբերի 2015 թվականի N 1361-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ 2015 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում, ՀՀ կառավարության 2014 թվականի 
դեկտեմբերի 18-ի N 1515-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասին» ՀՀ 
կառավարության 19 նոյեմբերի 2015 թվականի N 1362-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ Շիրակի և Լոռու մարզերի երկրաշարժի հետևանքով անօթևան մնացած ընտանիքների 
բնակարանային պայմանները բարելավելու, ՀՀ 2015 թվականի պետական բյուջեում, ՀՀ 
կառավարության 2014 թվականի հոկտեմբերի 2-ի N 1151-Ն և դեկտեմբերի 18-ի N 1515-Ն 
որոշումներում փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու, ինչպես նաև ՀՀ Շիրակի և Լոռու 
մարզպետարաններին գումար հատկացնելու մասին» ՀՀ կառավարության 19 նոյեմբերի 2015 
թվականի N 1363-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2014 թվականի դեկտեմբերի 18-ի N 1515-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ 
կատարելու և ՀՀ պետական պահպանության ծառայությանը գումար հատկացնելու մասին» ՀՀ 
կառավարության 26 նոյեմբերի 2015 թվականի N 1365-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ 2015 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում և ՀՀ կառավարության 2014 թվականի 
դեկտեմբերի 18-ի N 1515-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ 
կառավարության 26 նոյեմբերի 2015 թվականի N 1366-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2014 թվականի դեկտեմբերի 18-ի N 1515-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ 
ու լրացում կատարելու և ՀՀ կառավարության աշխատակազմին գումար հատկացնելու մասին» 
ՀՀ կառավարության 26 նոյեմբերի 2015 թվականի N 1373-Ն որոշումը 
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«Հայաստանի Հանրապետության 2015 թվականի պետական բյուջեի մասին» ՀՀ օրենքում, ՀՀ 
կառավարության 2014 թվականի դեկտեմբերի 18-ի N 1515-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ 
կատարելու և ՀՀ արտաքին գործերի նախարարությանը գումար հատկացնելու մասին» ՀՀ 
կառավարության 26 նոյեմբերի 2015 թվականի N 1374-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ Լոռու մարզի Դարպասի գյուղական համայնքի ղեկավարի լիազորությունները վաղաժամկետ 
դադարեցնելու, համայնքի ղեկավարի 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 26 նոյեմբերի 2015 թվականի N 1375-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ Սյունիքի մարզպետարանին գումար հատկացնելու և ՀՀ կառավարության 2014 թվականի 
դեկտեմբերի 18-ի N 1515-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 26 
նոյեմբերի 2015 թվականի N 1377-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2014 թվականի դեկտեմբերի 18-ի N 1515-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ 
ու լրացումներ կատարելու, ՀՀ մշակույթի նախարարությանը և ՀՀ քաղաքաշինության 
նախարարությանը գումար հատկացնելու և գնման գործընթացը կազմակերպելու մասին» ՀՀ 
կառավարության 26 նոյեմբերի 2015 թվականի N 1379-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2014 թվականի դեկտեմբերի 18-ի N 1515-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ 
և լրացումներ կատարելու և ՀՀ կառավարության աշխատակազմին գումար հատկացնելու 
մասին» ՀՀ կառավարության 19 նոյեմբերի 2015 թվականի N 1380-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ Սյունիքի մարզպետարանին գումար հատկացնելու և ՀՀ կառավարության 2014 թվականի 
դեկտեմբերի 18-ի N 1515-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 26 
նոյեմբերի 2015 թվականի N 1381-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2012 թվականի ապրիլի 12-ի N 443-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու 
մասին» ՀՀ կառավարության 26 նոյեմբերի 2015 թվականի N 1382-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության մի շարք որոշումներ ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» ՀՀ կառավարության 
26 նոյեմբերի 2015 թվականի N 1383-Ն որոշումը 
  

N 79(1168).1 30 նոեյմբերի 2015 
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«Պաշտոնական էլեկտրոնային փոստի տրամադրման, ինչպես նաև էլեկտրոնային փոստի 
հասցեի վերաբերյալ տեղեկատվության տրամադրման դեպքերը և կարգը սահմանելու մասին» ՀՀ 
կառավարության 12 նոյեմբերի 2015 թվականի N 1385-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2015 թվականի հուլիսի 30-ի N 877-Ն որոշման մեջ լրացումներ և 
փոփոխություն կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 26 նոյեմբերի 2015 թվականի N 1387-Ն 
որոշումը 
  
«ՀՀ բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների առկա ուսուցմամբ բակալավրի ու 
անընդհատ և ինտեգրացված կրթական ծրագրերով 2016/2017 ուսումնական տարվա 
մասնագիտությունների և ընդունելության քննությունների ցանկը հաստատելու մասին» ՀՀ 
կառավարության 26 նոյեմբերի 2015 թվականի N 1390-Ն որոշումը 
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