
N 78(1258) 02 նոյեմբերի 2016 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ 
ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ 

  
«Տեղեկատվական ոլորտում հանցավոր գործունեությանը հակազդման հարցերով 
հավաքական անվտանգության մասին պայմանագրի կազմակերպության անդամ 
պետությունների փոխգործակցության մասին» արձանագրությունը վավերացնելու մասին» 
ՀՀ Ազգային ժողովի 19 հոկտեմբերի 2016 թվականի ԱԺՈ-239-Ն որոշումը 
  
«Հայաստանի Հանրապետության և Եվրոպական միության միջև «Հորիզոն-2020. 
հետազոտությունների և նորարարության շրջանակային ծրագիր (2014-2020)» միության 
ծրագրին Հայաստանի Հանրապետության մասնակցության մասին» համաձայնագիրը 
վավերացնելու մասին» ՀՀ Ազգային ժողովի 19 հոկտեմբերի 2016 թվականի ԱԺՈ-240-Ն 
որոշումը 
  
«Հայաստանի Հանրապետության` «Եվրասիական տնտեսական միության շրջանակներում 
բժշկական արտադրատեսակների (բժշկական նշանակության արտադրատեսակների և 
բժշկական տեխնիկայի) շրջանառության միասնական սկզբունքների և կանոնների մասին» 
2014 թվականի դեկտեմբերի 23-ի համաձայնագրին միանալու մասին» արձանագրությունը 
վավերացնելու մասին» ՀՀ Ազգային ժողովի 19 հոկտեմբերի 2016 թվականի ԱԺՈ-241-Ն 
որոշումը 
  
«Հայաստանի Հանրապետության` «Եվրասիական տնտեսական միության շրջանակներում 
դեղամիջոցների շրջանառության միասնական սկզբունքների և կանոնների մասին» 2014 
թվականի դեկտեմբերի 23-ի համաձայնագրին միանալու մասին» արձանագրությունը 
վավերացնելու մասին» ՀՀ Ազգային ժողովի 20 հոկտեմբերի 2016 թվականի ԱԺՈ-242-Ն 
որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության ծրագրին հավանություն տալու մասին» ՀՀ Ազգային ժողովի 21 
հոկտեմբերի 2016 թվականի ԱԺՈ-243-Ն որոշումը 

  
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ԿԱՐԳԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 

  
«ՀՀ Նախագահի 2015 թվականի դեկտեմբերի 29-ի ՆԿ-218-Ն կարգադրության մեջ 
փոփոխություն և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ Նախագահի 24 հոկտեմբերի 2016 
թվականի ՆԿ-205-Ն կարգադրությունը 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ 
  

«Պետական սեփականություն հանդիսացող գույքի նվիրաբերության կարգը հաստատելու 
մասին» ՀՀ կառավարության 13 հոկտեմբերի 2016 թվականի N 1067-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2005 թվականի օգոստոսի 11-ի N 1384-Ն որոշման մեջ լրացում 
կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 20 հոկտեմբերի 2016 թվականի N 1068-Ն որոշումը 
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«Պետական մարմինների կողմից «Ինտերնետ կապի տրամադրում» ծառայության գնման 
գործընթացին ներկայացվող նվազագույն պահանջները հաստատելու մասին» ՀՀ 
կառավարության 20 հոկտեմբերի 2016 թվականի N 1069-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2011 թվականի օգոստոսի 25-ի N 1241-Ն որոշման մեջ 
փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 20 հոկտեմբերի 2016 թվականի 
N 1070-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2014 թվականի փետրվարի 27-ի N 303-Ն որոշման մեջ փոփոխություն 
կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 20 հոկտեմբերի 2016 թվականի N 1071-Ն որոշումը 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎՃՌԱԲԵԿ ԴԱՏԱՐԱՆԻ ԴԱՏԱԿԱՆ ԱԿՏԵՐԸ 
  
ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քրեական գործ թիվ ՍԴ/0319/01/10 մասին 
  
ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քրեական գործ թիվ ԵԿԴ/0189/01/13 մասին 
  
ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քրեական գործ թիվ ԵՄԴ/0079/01/13 մասին 
  
ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քրեական գործ թիվ ԵՇԴ/0031/01/13 մասին 
  
ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քրեական գործ թիվ ԵԱՆԴ/0081/01/14 մասին 
  
ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քրեական գործ թիվ ԵԱՔԴ/0217/01/14 մասին 
  
ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քրեական գործ թիվ ԵԿԴ/0059/01/14 մասին 
  
ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քրեական գործ թիվ ԵԿԴ/0154/11/14 մասին 
  
ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քրեական գործ թիվ ՍԴ/0137/01/14 մասին 
  
ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քրեական գործ թիվ ՏԴ2/0045/01/14 մասին 
  
ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քրեական գործ թիվ ԱՐԴ/0031/01/15 մասին 
  
ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քրեական գործ թիվ ԵԱՔԴ/0024/11/15 մասին 
  
ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քրեական գործ թիվ ԵՇԴ/0060/01/15 մասին 
  
ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քրեական գործ թիվ ԼԴ/0039/01/15 մասին 

  
Ուղղում 

  
«Անասնաբուժության մասին» 22 հուլիսի 2014 թվականի ՀՕ-137-Ն ՀՀ օրենքի 

  
N 79(1259) 04 նոյեմբերի 2016 

  
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԸ 
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«Հայաստանի Հանրապետության հարկային օրենսգիրք» 1 նոյեմբերի 2016 թվականի ՀՕ-
165-Ն ՀՀ օրենքը 

  
N 80(1260) 04 նոյեմբերի 2016 

  
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՆԵՐԸ 

  
«Փաստաբանության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն և լրացում կատարելու մասին» 28 
հոկտեմբերի 2016 թվականի ՀՕ-157-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«ՀՀ ընտրական օրենսգրքում լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին» 29 
հոկտեմբերի 2016 թվականի ՀՕ-158-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգրքում լրացումներ կատարելու 
մասին» 29 հոկտեմբերի 2016 թվականի ՀՕ-159-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«ՀՀ քրեական օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» 29 
հոկտեմբերի 2016 թվականի ՀՕ-160-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«ՀՀ ընդերքի մասին օրենսգրքում լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին» 1 
նոյեմբերի 2016 թվականի ՀՕ-161-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Բնապահպանական և բնօգտագործման վճարների մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ 
կատարելու մասին» 1 նոյեմբերի 2016 թվականի ՀՕ-162-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Թափոնների մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին» 1 նոյեմբերի 2016 թվականի 
ՀՕ-163-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«ՀՀ ընդերքի մասին օրենսգրքում լրացումներ կատարելու մասին» 1 նոյեմբերի 2016 
թվականի ՀՕ-164-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ 
և փոփոխություններ կատարելու մասին» 2 նոյեմբերի 2016 թվականի ՀՕ-166-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Պետական տուրքի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու 
մասին» 2 նոյեմբերի 2016 թվականի ՀՕ-167-Ն ՀՀ օրենքը 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ 
  

«ՀՀ-ում գործող կազմակերպությունների նախաձեռնությամբ կամ հրավերով օտարերկրացի 
բուժաշխատողների մասնագիտական կարճաժամկետ գործունեության թույլտվության 
տրամադրման կարգը սահմանելու մասին» ՀՀ կառավարության 20 հոկտեմբերի 2016 
թվականի N 1081-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2011 թվականի մայիսի 5-ի N 665-Ն որոշման մեջ լրացումներ և 
փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 20 հոկտեմբերի 2016 թվականի 
N 1082-Ն որոշումը 
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«Ռազմական կարիքների համար պետական պատվերի ձևավորման կարգը հաստատելու 
մասին» ՀՀ կառավարության 20 հոկտեմբերի 2016 թվականի N 1083-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2003 թվականի փետրվարի 6-ի N 138-Ն որոշման մեջ փոփոխություն 
կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 20 հոկտեմբերի 2016 թվականի N 1084-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 27 հոկտեմբերի 2016 թվականի N 
1087-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 27 հոկտեմբերի 2016 թվականի N 1088-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2007 թվականի նոյեմբերի 8-ի N 1408-Ն որոշման մեջ փոփոխություն և 
լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 27 հոկտեմբերի 2016 թվականի N 
1089-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2007 թվականի հունիսի 6-ի N 737-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և 
լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 27 հոկտեմբերի 2016 թվականի N 
1090-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2005 թվականի օգոստոսի 18-ի N 1340-Ն որոշման մեջ 
փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 27 հոկտեմբերի 2016 թվականի 
N 1091-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ արդարադատության նախարարության «Օրենսդրության զարգացման և իրավական 
հետազոտությունների կենտրոն» հիմնադրամի «Արդարադատության նախարարության և 
ԱՄՆ ՄԶԳ-ի միջև 2016 թվականի սեպտեմբերի 13-ին կնքված N AAG-111-G-13-001 
Զարգացման համագործակցության համաձայնագրի ներքո իրականացվող» 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 27 հոկտեմբերի 2016 թվականի N 1095-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ Լոռու և Արմավիրի մարզպետարանների կարիքների համար 2016 թվականին 
անհրաժեշտ որոշ ապրանքատեսակների, ծառայությունների գնման գործընթացը 
կազմակերպելու մասին» ՀՀ կառավարության 27 հոկտեմբերի 2016 թվականի N 1096-Ն 
որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2015 թվականի դեկտեմբերի 24-ի N 1555-Ն և ՀՀ կառավարության 2016 
թվականի օգոստոսի 11-ի N 823-Ն որոշումներում փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ 
կառավարության 27 հոկտեմբերի 2016 թվականի N 1097-Ն որոշումը 
  



«ՀՀ կառավարության 2013 թվականի հոկտեմբերի 10-ի N 1110-Ն որոշման մեջ լրացում և 
փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 27 հոկտեմբերի 2016 թվականի 
N 1098-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության լիազորած օպերատորի կողմից գույքի նկատմամբ իրավունքների կամ 
սահմանափակումների պետական գրանցման կամ տեղեկատվության տրամադրման 
նպատակով ընդունված դիմումները ներկայացնելու, ինչպես նաև այդ դիմումների հիման 
վրա հարուցված պետական գրանցման կամ տեղեկատվության տրամադրման վարույթների 
իրականացման ավարտական փաստաթղթերը դիմողներին տրամադրելու կարգը 
սահմանելու մասին» ՀՀ կառավարության 27 հոկտեմբերի 2016 թվականի N 1099-Ն 
որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2015 թվականի հունիսի 10-ի N 633-Ն որոշման մեջ փոփոխություն 
կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 27 հոկտեմբերի 2016 թվականի N 1107-Ն որոշումը 
  
«Պետական իշխանության մարմինների սպասարկման գրասենյակների գործառույթներ 
իրականացնող օպերատորների ցանկը հաստատելու, գործառույթների իրականացումն 
օպերատորին պատվիրակելու, գործառույթների ցանկը հաստատելու, օպերատորի հետ 
կնքվող ծառայությունների մատուցման պայմանագրի օրինակելի ձևը և օպերատորին 
առաջադրվող նվազագույն տեխնիկական պահանջները սահմանելու մասին» ՀՀ 
կառավարության 27 հոկտեմբերի 2016 թվականի N 1109-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2015 թվականի դեկտեմբերի 24-ի N 1555-Ն որոշման մեջ լրացումներ 
կատարելու, ՀՀ կառավարությանն առընթեր պետական գույքի կառավարման վարչությանը 
գումար հատկացնելու և գույք հանձնելու մասին» ՀՀ կառավարության 3 նոյեմբերի 2016 
թվականի N 1110-Ն որոշումը 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ՈՐՈՇՈՒՄԸ 
  
«ՀՀ վարչապետի 1998 թվականի նոյեմբերի 6-ի N 620 որոշման մեջ փոփոխություններ 
կատարելու մասին» ՀՀ վարչապետի 1 նոյեմբերի 2016 թվականի N 1015-Ն որոշումը 

  
N 81(1261) 09 նոյեմբերի 2016 

  
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՆԵՐԸ 

  
«Պետական պաշտոններ զբաղեցնող անձանց վարձատրության մասին» ՀՀ օրենքում 
փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» 4 նոյեմբերի 2016 թվականի ՀՕ-168-Ն 
ՀՀ օրենքը 
  
«ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքում փոփոխություն կատարելու մասին» 4 նոյեմբերի 2016 
թվականի ՀՕ-169-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«ՀՀ հողային օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին» 4 նոյեմբերի 2016 
թվականի ՀՕ-170-Ն ՀՀ օրենքը 
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«Քաղաքաշինության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին» 4 
նոյեմբերի 2016 թվականի ՀՕ-171-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Իրավական ակտերի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին» 4 
նոյեմբերի 2016 թվականի ՀՕ-172-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Պետական կառավարչական հիմնարկների մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ 
կատարելու մասին» 4 նոյեմբերի 2016 թվականի ՀՕ-173-Ն ՀՀ օրենքը 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ՀՐԱՄԱՆԱԳՐԵՐԸ 
  
«Հայաստանի Հանրապետության, Երևանի քաղաքապետարանի, «Երևանի քաղաքային նոր 
աղբավայր» ՓԲԸ-ի և Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի միջև 
ստորագրված «Երևանի կոշտ թափոնների ծրագիր» դրամաշնորհի համաձայնագիրը 
հաստատելու մասին» 3 նոյեմբերի 2016 թվականի ՆՀ-1122-Ն հրամանագիրը 
  
«Հայաստանի Հանրապետության և Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի 
միջև ստորագրված «Երևանի ջրամատակարարման բարելավման ծրագիր» փոխառության 
համաձայնագրում փոփոխություն կատարելու մասին» նամակ-համաձայնագիրը 
հաստատելու մասին» 4 նոյեմբերի 2016 թվականի ՆՀ-1129-Ն հրամանագիրը 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ 
  
«ՀՀ 2016 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում, ՀՀ կառավարության 2015 թվականի 
դեկտեմբերի 24-ի N 1555-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու 
մասին» ՀՀ կառավարության 27 հոկտեմբերի 2016 թվականի N 1102-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2013 թվականի դեկտեմբերի 5-ի N 1370-Ն որոշման մեջ լրացում 
կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 3 նոյեմբերի 2016 թվականի N 1113-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2016 թվականի մարտի 10-ի N 294-Ն որոշման մեջ փոփոխություն 
կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 3 նոյեմբերի 2016 թվականի N 1114-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2008 թվականի ապրիլի 4-ի N 329-Ն որոշման մեջ փոփոխություն 
կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 3 նոյեմբերի 2016 թվականի N 1117-Ն որոշումը 
  
«Գյուղատնտեսության ոլորտի ջերմոցային տնտեսությունների և վերամշակող 
կազմակերպությունների կողմից սպառվող բնական գազի սակագնի մեղմման 
միջոցառումների մասին» ՀՀ կառավարության 3 նոյեմբերի 2016 թվականի N 1118-Ն 
որոշումը 
  
«ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարության «Արտակարգ իրավիճակների 
բնագավառում ծրագրերի իրականացման գրասենյակ» պետական հիմնարկի 
գործունեությունը դադարեցնելու և ՀՀ կառավարության 2011 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 
1910-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» ՀՀ կառավարության 3 նոյեմբերի 2016 
թվականի N 1119-Ն որոշումը 
  



«ՀՀ մշակույթի նախարարության «Մշակութային ծրագրերի իրականացման գրասենյակ» 
պետական հիմնարկի գործունեությունը դադարեցնելու, ՀՀ կառավարության 2010 թվականի 
դեկտեմբերի 16-ի N 1667-Ն և 2011 թվականի մարտի 24-ի N 276-Ն որոշումներն ուժը 
կորցրած ճանաչելու մասին» ՀՀ կառավարության 3 նոյեմբերի 2016 թվականի N 1120-Ն 
որոշումը 
  
«ՀՀ սպորտի և երիտասարդության հարցերի նախարարության «Սպորտի և 
երիտասարդական ծրագրերի իրականացման գրասենյակ» պետական հիմնարկի 
գործունեությունը դադարեցնելու, ՀՀ կառավարության 2010 թվականի դեկտեմբերի 23-ի N 
1715-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու և 2011 թվականի մարտի 31-ի N 322-Ն 
որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» ՀՀ կառավարության 3 նոյեմբերի 2016 թվականի 
N 1121-Ն որոշումը 
  
«Սոցիալապես անապահով ընտանիքների կողմից սպառվող բնական գազի և էլեկտրական 
էներգիայի սակագների նվազմանն ուղղված միջոցառումների մասին» ՀՀ կառավարության 
3 նոյեմբերի 2016 թվականի N 1122-Ն որոշումը 

  
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ՈՐՈՇՈՒՄԸ 

  
«ՀՀ վարչապետի 2009 թվականի սեպտեմբերի 24-ի N 803-Ն որոշման մեջ փոփոխություն 
կատարելու մասին» ՀՀ վարչապետի 7 նոյեմբերի 2016 թվականի N 1030-Ն որոշումը 

  
Վրիպակ 

  
«Հայաստանի Հանրապետության հարկային օրենսգիրք» 1 նոյեմբերի 2016 թվականի ՀՕ-
165-Ն ՀՀ օրենքի 

  
N 81(1261).1 09 նոյեմբերի 2016 

  
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ԴԱՏԱՐԱՆԻ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ 
  

«Կարինե Տիտանյանի դիմումի հիման վրա` «Բաժնետիրական ընկերությունների մասին» 
ՀՀ օրենքի 88-րդ հոդվածի 5-րդ մասի` ՀՀ Սահմանադրությանը համապատասխանության 
հարցը որոշելու վերաբերյալ գործով» ՀՀ սահմանադրական դատարանի 28 հոկտեմբերի 
2016 թվականի ՍԴՈ-1316 որոշումը 
  
«2016 թվականի հուլիսի 22-ին Երևանում ստորագրված` Հայաստանի Հանրապետության 
կառավարության և Արաբական Միացյալ Էմիրությունների կառավարության միջև 
ներդրումների խրախուսման և փոխադարձ պաշտպանության մասին համաձայնագրում 
ամրագրված պարտավորությունների` ՀՀ Սահմանադրությանը համապատասխանության 
հարցը որոշելու վերաբերյալ գործով» ՀՀ սահմանադրական դատարանի 28 հոկտեմբերի 
2016 թվականի ՍԴՈ-1317 որոշումը 
  
«2015 թվականի սեպտեմբերի 15-ին Դուշանբեում ստորագրված` Զինվորական և այլ 
կազմավորումների, դրանց շարժական գույքի, ինչպես նաև ռազմական նշանակության 
արտադրանքի փոխադրումների ոլորտում Հավաքական անվտանգության մասին 
պայմանագրի կազմակերպության անդամ պետությունների համագործակցության մասին 
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համաձայնագրում ամրագրված պարտավորությունների` ՀՀ Սահմանադրությանը 
համապատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ գործով» ՀՀ սահմանադրական 
դատարանի 28 հոկտեմբերի 2016 թվականի ՍԴՈ-1318 որոշումը 
  
«ՀՀ գլխավոր դատախազի դիմումի հիման վրա` ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի 
21-րդ հոդվածի 4-րդ մասի՝ ՀՀ Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը 
որոշելու վերաբերյալ գործով» ՀՀ սահմանադրական դատարանի 1 նոյեմբերի 2016 
թվականի ՍԴՈ-1319 որոշումը 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ՀՐԱՄԱՆԱԳԻՐԸ 
  

«ՀՀ Նախագահի 2007 թվականի հուլիսի 18-ի ՆՀ-174-Ն հրամանագրում փոփոխություն և 
լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ Նախագահի 8 նոյեմբերի 2016 թվականի ՆՀ-1134-Ն 
հրամանագիրը 

  
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ 

ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ 
  

«ՀՀ Ազգային ժողովի հինգերորդ գումարման տասներորդ նստաշրջանի օրակարգում 
լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ Ազգային ժողովի 24 հոկտեմբերի 2016 թվականի ԱԺՈ-
244-Ն որոշումը 
  
«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և Արաբական Միացյալ 
Էմիրությունների կառավարության միջև միմյանց համապատասխան տարածքների միջև և 
դրանցից դուրս օդային հաղորդակցության մասին» համաձայնագիրը վավերացնելու 
մասին» ՀՀ Ազգային ժողովի 24 հոկտեմբերի 2016 թվականի ԱԺՈ-245-Ն որոշումը 
  
«Կոռուպցիայի հակազդման միջպետական խորհրդի կազմավորման մասին» 
համաձայնագիրը վավերացնելու մասին» ՀՀ Ազգային ժողովի 25 հոկտեմբերի 2016 
թվականի ԱԺՈ-246-Ն որոշումը 
  
«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և Սերբիայի Հանրապետության 
կառավարության միջև եկամուտների և գույքի կրկնակի հարկումը բացառելու մասին» 
կոնվենցիան վավերացնելու մասին» ՀՀ Ազգային ժողովի 26 հոկտեմբերի 2016 թվականի 
ԱԺՈ-247-Ն որոշումը 
  
«Հայաստանի Հանրապետության և Սլովակիայի Հանրապետության միջև եկամուտների և 
գույքի կրկնակի հարկումը բացառելու և հարկումից խուսափելը կանխելու մասին» 
համաձայնագիրը վավերացնելու մասին» ՀՀ Ազգային ժողովի 26 հոկտեմբերի 2016 
թվականի ԱԺՈ-248-Ն որոշումը 
  
«Հայաստանի Հանրապետության և Քուվեյթի Պետության միջև քրեական գործերով 
փոխադարձ իրավական օգնության մասին» համաձայնագիրը վավերացնելու մասին» ՀՀ 
Ազգային ժողովի 26 հոկտեմբերի 2016 թվականի ԱԺՈ-249-Ն որոշումը 
  
«Հայաստանի Հանրապետության և Չինաստանի Ժողովրդական Հանրապետության միջև 
քրեական գործերով փոխադարձ իրավական օգնության մասին» պայմանագիրը 



վավերացնելու մասին» ՀՀ Ազգային ժողովի 26 հոկտեմբերի 2016 թվականի ԱԺՈ-250-Ն 
որոշումը 
  
«Մարդու իրավունքների և հիմնարար ազատությունների պաշտպանության մասին» 
կոնվենցիայի 16-րդ արձանագրությունը վավերացնելու մասին» ՀՀ Ազգային ժողովի 27 
հոկտեմբերի 2016 թվականի ԱԺՈ-251-Ն որոշումը 
  
«Քրեական դատավարության մասնակիցների պաշտպանության մասին» համաձայնագիրը 
(կից առարկությամբ) վավերացնելու մասին» ՀՀ Ազգային ժողովի 27 հոկտեմբերի 2016 
թվականի ԱԺՈ-252-Ն որոշումը 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ 
  

«ՀՀ Շիրակի մարզի Արևիկ համայնքի ղեկավարի լիազորությունները վաղաժամկետ 
դադարեցնելու, համայնքի ղեկավարի արտահերթ ընտրություն նշանակելու և անցկացնելու 
մասին» ՀՀ կառավարության 27 հոկտեմբերի 2016 թվականի N 1101-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ 2016 թվականի պետական բյուջեում և ՀՀ կառավարության 2015 թվականի դեկտեմբերի 
24-ի N 1555-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 27 
հոկտեմբերի 2016 թվականի N 1103-Ն որոշումը 
  
«Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր քաղաքաշինության 
պետական կոմիտեի աշխատակազմ» պետական կառավարչական հիմնարկ ստեղծելու, 
դրա կանոնադրությունն ու կառուցվածքը հաստատելու, ՀՀ կառավարության մի շարք 
որոշումներում փոփոխություններ կատարելու և ՀՀ կառավարության 2002 թվականի 
հուլիսի 25-ի N 1294-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» ՀՀ կառավարության 13 
հոկտեմբերի 2016 թվականի N 1111-Ն որոշումը 
  
«Պետության կողմից երաշխավորված՝ պետական մարմինների ենթակայության ներքո 
գտնվող սոցիալական ծառայություններ տրամադրող կազմակերպությունների կողմից 
անվճար տրամադրվող սոցիալական ծառայությունների ու սոցիալական աջակցության 
վճարովի ծառայությունների ցանկերը և սոցիալական աջակցության վճարովի 
ծառայությունների տրամադրման, սոցիալական աջակցության վճարովի 
ծառայություններից ձևավորված ֆինանսական միջոցներից սոցիալական աջակցության 
ֆինանսավորման դեպքերն ու կարգը սահմանելու մասին» ՀՀ կառավարության 27 
հոկտեմբերի 2016 թվականի N 1112-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ 2016 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում, ՀՀ կառավարության 2015 թվականի 
դեկտեմբերի 24-ի N 1555-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու 
մասին» ՀՀ կառավարության 3 նոյեմբերի 2016 թվականի N 1115-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 
կառավարության աշխատակազմին գումար հատկացնելու մասին» ՀՀ կառավարության 3 
նոյեմբերի 2016 թվականի N 1116-Ն որոշումը 

  
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ՈՐՈՇՈՒՄԸ 



  
«ՀՀ վարչապետի 1998 թվականի նոյեմբերի 6-ի N 620 որոշման մեջ փոփոխություն և 
լրացում կատարելու մասին» ՀՀ վարչապետի 7 նոյեմբերի 2016 թվականի N 1032-Ն 
որոշումը 

  
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈՒԹՅԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ 
  

«Դատավորին որպես մեղադրյալ ներգրավելու համաձայնություն տալու մասին 
Հանրապետության Նախագահին առաջարկություն ներկայացնելու վերաբերյալ» ՀՀ 
արդարադատության խորհրդի 2016 թվականի ԱԽ-24-Ո-22 որոշումը 
  
«Դատավորին կալանավորելու համաձայնություն տալու մասին Հանրապետության 
Նախագահին առաջարկություն ներկայացնելու վերաբերյալ» ՀՀ արդարադատության 
խորհրդի 2016 թվականի ԱԽ-24-Ո-23 որոշումը 

  
N 82(1262) 16 նոյեմբերի 2016 

  
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՆԵՐԸ 

  
«Արխիվային գործի մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու 
մասին» 8 նոյեմբերի 2016 թվականի ՀՕ-174-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Էլեկտրոնային փաստաթղթի և էլեկտրոնային թվային ստորագրության մասին» ՀՀ 
օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» 8 նոյեմբերի 2016 թվականի ՀՕ-175-Ն ՀՀ 
օրենքը 
  
«Իրավաբանական անձանց պետական գրանցման, իրավաբանական անձանց 
առանձնացված ստորաբաժանումների, հիմնարկների և անհատ ձեռնարկատերերի 
պետական հաշվառման մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» 8 
նոյեմբերի 2016 թվականի ՀՕ-176-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«ՀՀ քրեակատարողական օրենսգրքում լրացում կատարելու մասին» 8 նոյեմբերի 2016 
թվականի ՀՕ-177-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Ձերբակալված և կալանավորված անձանց պահելու մասին» ՀՀ օրենքում լրացում 
կատարելու մասին» 8 նոյեմբերի 2016 թվականի ՀՕ-178-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Փախստականների և ապաստանի մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին» 8 
նոյեմբերի 2016 թվականի ՀՕ-179-Ն ՀՀ օրենքը 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ԴԱՏԱՐԱՆԻ ՈՐՈՇՈՒՄԸ 
  

«2015 թվականի դեկտեմբերի 30-ին և 2016 թվականի հոկտեմբերի 25-ին ստորագրված` 
Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների 
կառավարության միջև «Զանգվածային ոչնչացման զենքի տարածմանը հակազդելու 
բնագավառում համագործակցության մասին» համաձայնագրի ժամկետը յոթ տարով 
երկարաձգելու մասին հայտագրերի փոխանակմամբ կնքված համաձայնության մեջ 
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ամրագրված պարտավորությունների` ՀՀ Սահմանադրությանը համապատասխանության 
հարցը որոշելու վերաբերյալ գործով» ՀՀ Սահմանադրական դատարանի 8 նոյեմբերի 2016 
թվականի ՍԴՈ-1320 որոշումը 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ 
  
«2016 թվականի հոկտեմբերի 14-ին Ռուսաստանի Դաշնության Հյուսիսային Օսեթիայում 
ավտոբուսի վթարի հետևանքով զոհված անձանց ընտանիքներին ու տուժած անձանց 
պետական աջակցություն ցուցաբերելու և ՀՀ կառավարության 2015 թվականի դեկտեմբերի 
24-ի N 1555-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 27 
հոկտեմբերի 2016 թվականի N 1130-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ 2016 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում և ՀՀ կառավարության 2015 
թվականի դեկտեմբերի 24-ի N 1555-Ն որոշման մեջ լրացումներ ու փոփոխություններ 
կատարելու, ՀՀ կառավարությանն առընթեր քաղաքաշինության պետական կոմիտեին 
գումար հատկացնելու, ինչպես նաև պատվիրատուի լիազորություններ սահմանելու 
մասին» ՀՀ կառավարության 3 նոյեմբերի 2016 թվականի N 1131-Ն որոշումը 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ՈՐՈՇՈՒՄԸ 
  
«ՀՀ վարչապետի 2000 թվականի հոկտեմբերի 25-ի N 716 որոշման մեջ փոփոխություններ և 
լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ վարչապետի 7 նոյեմբերի 2016 թվականի N 1035-Ն 
որոշումը 

  
Ուղղում 

  
«ՀՀ կառավարության 2014 թվականի մարտի 6-ի N 275-Ն որոշման մեջ լրացումներ և 
փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 29 դեկտեմբերի 2015 թվականի 
N 1564-Ն որոշման 
  
«2016 թվականի հուլիսի 22-ին Երևանում ստորագրված` Հայաստանի Հանրապետության 
կառավարության և Արաբական Միացյալ Էմիրությունների կառավարության միջև 
ներդրումների խրախուսման և փոխադարձ պաշտպանության մասին համաձայնագրում 
ամրագրված պարտավորությունների` ՀՀ Սահմանադրությանը համապատասխանության 
հարցը որոշելու վերաբերյալ գործով» ՀՀ սահմանադրական դատարանի 28 հոկտեմբերի 
2016 թվականի ՍԴՈ-1317 որոշման 

  
N 82(1262).1 16 նոյեմբերի 2016 

  
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ԴԱՏԱՐԱՆԻ ՈՐՈՇՈՒՄԸ 

  
«ՏՐԱՆՍ-ԱԼՅԱՆՍ» ՍՊԸ-ի դիմումի հիման վրա՝ «Տրանսպորտի մասին» ՀՀ օրենքի 1-ին 
հոդվածի 5-րդ պարբերության՝ ՀՀ Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը 
որոշելու վերաբերյալ» գործի վարույթը կարճելու մասին» ՀՀ սահմանադրական 
դատարանի 8 նոյեմբերի 2016 թվականի ՍԴԱՈ-105 աշխատակարգային որոշումը 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ 
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«ՀՀ 2016 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում, ՀՀ կառավարության 2015 թվականի 
դեկտեմբերի 24-ի N 1555-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասին» 
ՀՀ կառավարության 3 նոյեմբերի 2016 թվականի N 1127-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2009 թվականի ապրիլի 2-ի N 351-Ն որոշման մեջ փոփոխություն 
կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 3 նոյեմբերի 2016 թվականի N 1128-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2010 թվականի մարտի 25-ի N 296-Ն որոշման մեջ լրացումներ և 
փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 2 սեպտեմբերի 2016 թվականի 
N 1134-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2001 թվականի հոկտեմբերի 1-ի N 917 որոշման մեջ լրացում 
կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 10 նոյեմբերի 2016 թվականի N 1135-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2011 թվականի օգոստոսի 11-ի N 1156-Ն որոշման մեջ 
փոփոխություններ ու լրացումներ և ՀՀ կառավարության 2012 թվականի օգոստոսի 23-ի N 
1082-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 10 նոյեմբերի 
2016 թվականի N 1136-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ սպորտի և երիտասարդության հարցերի նախարարությանը գումար հատկացնելու, ՀՀ 
2016 թվականի պետական բյուջեում և ՀՀ կառավարության 2015 թվականի դեկտեմբերի 24-ի 
N 1555-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 10 նոյեմբերի 
2016 թվականի N 1137-Ն որոշումը 
  
«Ընտրական տեղամասերում տեսանկարահանումը և ուղիղ հեռարձակումը 
կազմակերպելու, նույնականացման քարտերի ու անձնագրերի շտեմարանի աուդիտը 
կազմակերպելու, էլեկտրոնային սարքերով քվեարկողների գրանցման համակարգի 
ներդրման ընթացքը մշտադիտարկելու նպատակով հանձնաժողովի կազմավորման և 
գործունեության կարգը սահմանելու մասին» ՀՀ կառավարության 10 նոյեմբերի 2016 
թվականի N 1158-Ն որոշումը 

  
N 83(1263) 16 նոյեմբերի 2016 

  
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՆԵՐԸ 

  
«Նոտարիատի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» 
12 նոյեմբերի 2016 թվականի ՀՕ-180-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքում լրացում և փոփոխություն կատարելու մասին» 12 
նոյեմբերի 2016 թվականի ՀՕ-181-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Դատական ակտերի հարկադիր կատարման մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ կատարելու 
մասին» 12 նոյեմբերի 2016 թվականի ՀՕ-182-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Հրապարակային սակարկությունների մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ կատարելու 
մասին» 12 նոյեմբերի 2016 թվականի ՀՕ-183-Ն ՀՀ օրենքը 
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«ՀՀ քրեական օրենսգրքում լրացումներ կատարելու մասին» 12 նոյեմբերի 2016 թվականի 
ՀՕ-184-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Արխիվային գործի մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ կատարելու մասին» 12 նոյեմբերի 
2016 թվականի ՀՕ-185-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման մասին» ՀՀ օրենքում 
լրացումներ կատարելու մասին» 12 նոյեմբերի 2016 թվականի ՀՕ-186-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Պետական տուրքի մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ կատարելու մասին» 12 նոյեմբերի 
2016 թվականի ՀՕ-187-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Դատական ակտերի հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայության մասին» ՀՀ 
օրենքում լրացումներ և փոփոխություն կատարելու մասին» 12 նոյեմբերի 2016 թվականի 
ՀՕ-188-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Արժեթղթերի շուկայի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու 
մասին» 12 նոյեմբերի 2016 թվականի ՀՕ-189-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» 12 
նոյեմբերի 2016 թվականի ՀՕ-190-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Բանկերի, վարկային կազմակերպությունների, ներդրումային ընկերությունների, 
ներդրումային ֆոնդի կառավարիչների և ապահովագրական ընկերությունների 
սնանկության մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին» 12 
նոյեմբերի 2016 թվականի ՀՕ-191-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Սնանկության մասին» ՀՀ օրենքում լրացում և փոփոխություններ կատարելու մասին» 12 
նոյեմբերի 2016 թվականի ՀՕ-192-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Առևտրային արբիտրաժի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» 12 
նոյեմբերի 2016 թվականի ՀՕ-193-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Բանկերի և բանկային գործունեության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ և 
լրացումներ կատարելու մասին» 12 նոյեմբերի 2016 թվականի ՀՕ-194-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Վարկային կազմակերպությունների մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն և լրացումներ 
կատարելու մասին» 12 նոյեմբերի 2016 թվականի ՀՕ-195-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Կուտակային կենսաթոշակների մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու 
մասին» 12 նոյեմբերի 2016 թվականի ՀՕ-196-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Ապահովագրության և ապահովագրական գործունեության մասին» ՀՀ օրենքում 
փոփոխություններ կատարելու մասին» 12 նոյեմբերի 2016 թվականի ՀՕ-197-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Ներդրումային ֆոնդերի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին» 12 
նոյեմբերի 2016 թվականի ՀՕ-198-Ն ՀՀ օրենքը 



  
«Ակտիվների արժեթղթավորման և ակտիվներով ապահովված արժեթղթերի մասին» ՀՀ 
օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին» 12 նոյեմբերի 2016 թվականի ՀՕ-199-Ն ՀՀ 
օրենքը 
  
«Գրավատների և գրավատնային գործունեության մասին» ՀՀ օրենքում լրացում և 
փոփոխություն կատարելու մասին» 12 նոյեմբերի 2016 թվականի ՀՕ-200-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Վճարահաշվարկային համակարգերի և վճարահաշվարկային կազմակերպությունների 
մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին» 12 նոյեմբերի 2016 թվականի ՀՕ-201-Ն ՀՀ 
օրենքը 
  
«Ֆինանսական համահարթեցման մասին» 12 նոյեմբերի 2016 թվականի ՀՕ-202-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Հայաստանի Հանրապետության բյուջետային համակարգի մասին» ՀՀ օրենքում 
փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» 12 նոյեմբերի 2016 թվականի ՀՕ-203-Ն 
ՀՀ օրենքը 
  
«ՀՀ քրեական օրենսգրքում լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին» 12 
նոյեմբերի 2016 թվականի ՀՕ-204-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգրքում լրացումներ և 
փոփոխություններ կատարելու մասին» 12 նոյեմբերի 2016 թվականի ՀՕ-205-Ն ՀՀ օրենքը 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ՀՐԱՄԱՆԱԳԻՐԸ 
  
«2016 թվականի ձմեռային զորակոչ անցկացնելու և զորացրում կատարելու մասին» ՀՀ 
Նախագահի 11 նոյեմբերի 2016 թվականի ՆՀ-1138-Ն հրամանագիրը 

  
N 84(1264) 23 նոյեմբերի 2016 

  
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ԴԱՏԱՐԱՆԻ ՈՐՈՇՈՒՄԸ 

  
«Էմմա Վարդանյանի դիմումի հիման վրա՝ ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 1226-րդ 
հոդվածի 1-ին և 3-րդ մասերի՝ ՀՀ Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը 
որոշելու վերաբերյալ գործով» ՀՀ սահմանադրական դատարանի 15 նոյեմբերի 2016 
թվականի ՍԴՈ-1321 որոշումը 

  
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ 

  
«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 10 նոյեմբերի 2016 թվականի N 1146-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարությանն առընթեր ազգային անվտանգության ծառայության սահմանապահ 
զորքերի, ՀՀ կառավարությանն առընթեր ՀՀ ոստիկանության կամ ազատազրկման վայրերի 
վարչակազմի կողմից ապաստանի խնդրանքի ընդունման և այն լիազոր մարմնին 
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փոխանցելու կարգը սահմանելու մասին» ՀՀ կառավարության 10 նոյեմբերի 2016 թվականի 
N 1147-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2016 թվականի փետրվարի 4-ի N 74-Ն որոշման մեջ փոփոխություն 
կատարելու և ՀՀ-ում 2016 թվականի գարնանացան գարու, առվույտի և կորնգանի 
արտադրության զարգացման ծրագրի շրջանակներում ձեռք բերված ու չբաշխված 
սերմացուների հետագա տնօրինումը կանոնակարգելու մասին» ՀՀ կառավարության 10 
նոյեմբերի 2016 թվականի N 1148-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2016 թվականի հունվարի 20-ի N 29-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ 
կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 10 նոյեմբերի 2016 թվականի N 1149-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2008 թվականի հուլիսի 24-ի N 830-Ն որոշման մեջ լրացում 
կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 10 նոյեմբերի 2016 թվականի N 1150-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2002 թվականի հոկտեմբերի 31-ի N 1725-Ն և 2003 թվականի 
սեպտեմբերի 17-ի N 1277-Ն որոշումներում լրացում կատարելու մասին» ՀՀ 
կառավարության 10 նոյեմբերի 2016 թվականի N 1151-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 10 նոյեմբերի 2016 թվականի N 1152-Ն որոշումը 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ՈՐՈՇՈՒՄԸ 
  

«ՀՀ վարչապետի 1998 թվականի նոյեմբերի 6-ի N 620 որոշման մեջ փոփոխություններ 
կատարելու մասին» ՀՀ վարչապետի 15 նոյեմբերի 2016 թվականի N 1075-Ն որոշումը 
  

Վրիպակ 
  
«ՀՀ քրեական օրենսգրքում լրացումներ կատարելու մասին» 12 նոյեմբերի 2016 թվականի 
ՀՕ-184-Ն ՀՀ օրենքի 
  
«ՀՀ ընտրական օրենսգիրք» 28 մայիսի 2016 թվականի ՀՕ-54-Ն ՀՀ օրենքի 

  
N 85(1265) 25 նոյեմբերի 2016 

  
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ 

ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ 
  

«ՀՀ Ազգային ժողովի հինգերորդ գումարման տասներորդ նստաշրջանի օրակարգում 
լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ Ազգային ժողովի 14 նոյեմբերի 2016 թվականի ԱԺՈ-253-
Ն որոշումը 
  
«Անկախ Պետությունների Համագործակցության մասնակից պետությունների՝ անձանց 
միջպետական հետախուզման մասին» պայմանագիրը (կից վերապահումով) վավերացնելու 
մասին» ՀՀ Ազգային ժողովի 14 նոյեմբերի 2016 թվականի ԱԺՈ-254-Ն որոշումը 
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«Անկախ Պետությունների Համագործակցության մասնակից պետությունների 
էլեկտրաէներգետիկ համակարգերի զուգահեռ աշխատանքների ապահովման մասին» 1998 
թվականի նոյեմբերի 25-ի պայմանագրում փոփոխություններ կատարելու մասին» 
արձանագրությունը (կից հայտարարությամբ) վավերացնելու մասին» ՀՀ Ազգային ժողովի 
14 նոյեմբերի 2016 թվականի ԱԺՈ-255-Ն որոշումը 
  
«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և Բելառուսի Հանրապետության 
կառավարության միջև ատոմային էներգիայի խաղաղ օգտագործման բնագավառում 
համագործակցության մասին» համաձայնագիրը վավերացնելու մասին» ՀՀ Ազգային 
ժողովի 14 նոյեմբերի 2016 թվականի ԱԺՈ-256-Ն որոշումը 
  
«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների 
կառավարության միջև «Զանգվածային ոչնչացման զենքի տարածմանը հակազդելու 
բնագավառում համագործակցության մասին» համաձայնագրի ժամկետը յոթ տարով 
երկարաձգելու մասին» հայտագրերի փոխանակմամբ կնքված համաձայնությունը 
վավերացնելու մասին» ՀՀ Ազգային ժողովի 17 նոյեմբերի 2016 թվականի ԱԺՈ-257-Ն 
որոշումը 

  
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ 

  
«ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարության ջրային 
տնտեսության պետական կոմիտեի «Արփա-Սևան» թունելի վերականգնման ծրագրերի 
իրականացման գրասենյակ» պետական հիմնարկի գործունեությունը դադարեցնելու և ՀՀ 
կառավարության 2011 թվականի ապրիլի 28-ի N 531-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ 
կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 3 նոյեմբերի 2016 թվականի N 1171-Ն որոշումը 
  
«Հրանտ Շահինյանի անվան մարմնամարզության օլիմպիական մանկապատանեկան 
մարզադպրոց» ու «Գեղարվեստական մարմնամարզության և ակրոբատիկայի օլիմպիական 
մանկապատանեկան մարզադպրոց» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունները 
միացման ձևով վերակազմակերպելու, վերանվանելու և ՀՀ կառավարության 2002 թվականի 
հոկտեմբերի 10-ի N 1636-Ն ու 2003 թվականի սեպտեմբերի 17-ի N 1277-Ն որոշումներում 
փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 18 նոյեմբերի 2016 թվականի N 
1172-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 18 նոյեմբերի 2016 թվականի N 1173-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2014 թվականի հուլիսի 3-ի N 737-Ն որոշման մեջ լրացումներ 
կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 18 նոյեմբերի 2016 թվականի N 1175-Ն որոշումը 
  
«Պրոբացիայի պետական ծառայության տվյալների շտեմարանի մեջ ներառվող 
տեղեկությունների հավաքման և օգտագործման ընթացակարգը սահմանելու մասին» ՀՀ 
կառավարության 18 նոյեմբերի 2016 թվականի N 1176-Ն որոշումը 
  



«ՀՀ կառավարության 2008 թվականի դեկտեմբերի 25-ի N 1554-Ն որոշման մեջ 
փոփոխություն կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 24 նոյեմբերի 2016 թվականի N 
1190-Ն որոշումը 

  
N 85(1265).1 30 նոյեմբերի 2016 

  
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ 

  
«ՀՀ կառավարության 2015 թվականի դեկտեմբերի 24-ի N 1555-Ն որոշման մեջ լրացումներ 
ու փոփոխություններ կատարելու և ՀՀ տնտեսական զարգացման և ներդրումների 
նախարարությանը գումար հատկացնելու մասին» ՀՀ կառավարության 10 նոյեմբերի 2016 
թվականի N 1159-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2010 թվականի ապրիլի 29-ի N 474-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ 
և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 10 նոյեմբերի 2016 թվականի N 1160-
Ն որոշումը 
  
«ՀՀ 2016 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում, ՀՀ կառավարության 2015 թվականի 
դեկտեմբերի 24-ի N 1555-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու, գույք 
ձեռք բերելու և ամրացնելու մասին» ՀՀ կառավարության 10 նոյեմբերի 2016 թվականի N 
1161-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ քաղաքաշինության նախարարության «Քաղաքաշինական ծրագրերի իրականացման 
գրասենյակ» պետական հիմնարկի գործունեությունը դադարեցնելու մասին» ՀՀ 
կառավարության 18 նոյեմբերի 2016 թվականի N 1162-Ն որոշումը 
  
«Աթլետիկայի օլիմպիական մանկապատանեկան N 1 մարզադպրոց» և «Աթլետիկայի 
օլիմպիական մանկապատանեկան N 2 մարզադպրոց» պետական ոչ առևտրային 
կազմակերպությունները միացման ձևով վերակազմակերպելու, վերանվանելու և ՀՀ 
կառավարության 2002 թվականի հոկտեմբերի 10-ի N 1636-Ն ու 2003 թվականի սեպտեմբերի 
17-ի N 1277-Ն որոշումներում փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 
18 նոյեմբերի 2016 թվականի N 1163-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ ֆինանսների նախարարության «Գնագոյացման վերլուծական ինֆորմացիոն կենտրոն» 
պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունը լուծարելու, ՀՀ ֆինանսների 
նախարարության աշխատակազմի գների ուսումնասիրության և վերլուծության 
գործակալություն ստեղծելու, դրա կանոնադրությունն ու կառուցվածքը հաստատելու և ՀՀ 
կառավարության 2008 թվականի մայիսի 15-ի N 503-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու 
մասին» ՀՀ կառավարության 18 նոյեմբերի 2016 թվականի N 1164-Ն որոշումը 
  
«Գառնիի Ռազմիկ Կարապետյանի անվան մենապայքարային մարզաձևերի օլիմպիական 
մանկապատանեկան մարզադպրոց» և «Ջրվեժի մենապայքարային մարզաձևերի 
մանկապատանեկան մարզադպրոց» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունները 
միացման ձևով վերակազմակերպելու, վերանվանելու, ՀՀ կառավարության 2005 թվականի 
օգոստոսի 25-ի N 1347-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու և ՀՀ կառավարության 2002 
թվականի հոկտեմբերի 10-ի N 1636-Ն և 2003 թվականի սեպտեմբերի 17-ի N 1277-Ն 
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որոշումներում փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 18 նոյեմբերի 
2016 թվականի N 1165-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ 2016 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում և ՀՀ կառավարության 2015 
թվականի դեկտեմբերի 24-ի N 1555-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ 
կատարելու, գույք ձեռք բերելու համար գումար հատկացնելու, գույք ամրացնելու և ՀՀ 
կառավարության 2012 թվականի մայիսի 24-ի N 704-Ն որոշման մեջ փոփոխություն 
կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 18 նոյեմբերի 2016 թվականի N 1166-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2014 թվականի նոյեմբերի 6-ի N 1244-Ն որոշման մեջ փոփոխություն և 
լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 18 նոյեմբերի 2016 թվականի N 1167-Ն 
որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2007 թվականի փետրվարի 15-ի N 383-Ն որոշման մեջ փոփոխություն 
կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 10 նոյեմբերի 2016 թվականի N 1174-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարությանն առընթեր պետական գույքի կառավարման վարչությանը գումար 
հատկացնելու, ՀՀ կառավարության 2015 թվականի դեկտեմբերի 24-ի N 1555-Ն որոշման մեջ 
փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 18 նոյեմբերի 
2016 թվականի N 1180-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ 2016 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում, ՀՀ կառավարության 2015 թվականի 
դեկտեմբերի 24-ի N 1555-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու ու ՀՀ 
տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարությանը գումար հատկացնելու 
մասին» ՀՀ կառավարության 18 նոյեմբերի 2016 թվականի N 1182-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ 2016 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում և ՀՀ կառավարության 2015 
թվականի դեկտեմբերի 24-ի N 1555-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ 
կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 18 նոյեմբերի 2016 թվականի N 1184-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ 2016 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում և ՀՀ կառավարության 2015 
թվականի դեկտեմբերի 24-ի N 1555-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ 
կատարելու, ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության սոցիալական 
ապահովության պետական ծառայությանը գումար հատկացնելու մասին» ՀՀ 
կառավարության 18 նոյեմբերի 2016 թվականի N 1186-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ սփյուռքի նախարարությանը գումար հատկացնելու և ՀՀ կառավարության 2015 
թվականի դեկտեմբերի 24-ի N 1555-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ 
կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 27 հոկտեմբերի 2016 թվականի N 1188-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ 2016 թվականի պետական բյուջեում փոփոխություն, վերաբաշխում, ՀՀ 
կառավարության 2015 թվականի դեկտեմբերի 24-ի N 1555-Ն որոշման մեջ 
փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու և ՀՀ կառավարությանն առընթեր պետական 
եկամուտների կոմիտեին գումար հատկացնելու մասին» ՀՀ կառավարության 18 նոյեմբերի 
2016 թվականի N 1189-Ն որոշումը 
  



«Գնման գործընթաց կազմակերպելու և ՀՀ կառավարության 2016 թվականի նոյեմբերի 3-ի N 
1131-Ն որոշման մեջ լրացում և փոփոխություն կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 18 
նոյեմբերի 2016 թվականի N 1191-Ն որոշումը 

  
N 86(1266) 30 նոյեմբերի 2016 

  
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ԴԱՏԱՐԱՆԻ ՈՐՈՇՈՒՄԸ 

  
«Ժակլին Այանյանի, Ծաղիկ Այանյանի և Կարինե Այանյանի դիմումի հիման վրա` ՀՀ 
վարչական դատավարության օրենսգրքի 158-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 4-րդ կետի` ՀՀ 
Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ գործով» ՀՀ 
սահմանադրական դատարանի 22 նոյեմբերի 2016 թվականի ՍԴՈ-1322 որոշումը 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ 
  

«ՀՀ կառավարության 2014 թվականի մարտի 6-ի N 275-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և 
լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 18 նոյեմբերի 2016 թվականի N 1178-Ն 
որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2010 թվականի նոյեմբերի 25-ի N 1561-Ն որոշման մեջ լրացումներ 
կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 18 նոյեմբերի 2016 թվականի N 1179-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության լիազորած օպերատորի կողմից քաղաքացիական կացության ակտի 
պետական գրանցման վկայականների կրկնօրինակների և տեղեկանքների տրամադրման և 
ՀՀ արդարադատության նախարարության կողմից փաստաթղթերի վրա ապոստիլ դնելու 
համար ընդունված դիմումները ներկայացնելու, ինչպես նաև այդ դիմումների հիման վրա 
հայցվող քաղաքացիական կացության ակտի պետական գրանցման վկայականների 
կրկնօրինակները և տեղեկանքները, ՀՀ արդարադատության նախարարության կողմից 
ապոստիլ դրված փաստաթղթերը դիմողներին տրամադրելու կարգը հաստատելու մասին» 
ՀՀ կառավարության 18 նոյեմբերի 2016 թվականի N 1181-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2016 թվականի հոկտեմբերի 27-ի N 1109-Ն որոշման մեջ լրացումներ 
կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 18 նոյեմբերի 2016 թվականի N 1185-Ն որոշումը 
  
«Գյուղատնտեսական կոոպերատիվի անդամների ռեեստրի վարման կարգը և 
պահանջները սահմանելու մասին» ՀՀ կառավարության 18 նոյեմբերի 2016 թվականի N 
1187-Ն որոշումը 

  
N 86(1266).1 30 նոյեմբերի 2016 

  
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ՀՐԱՄԱՆԱԳԻՐԸ 

  
«ՀՀ Նախագահի 2014 թվականի սեպտեմբերի 16-ի ՆՀ-396-Ն հրամանագրում 
փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ Նախագահի 25 նոյեմբերի 2016 թվականի ՆՀ-
1155-Ն հրամանագիրը 
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