
N 48(1323) 2 օգոստոսի 2017 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ՀՐԱՄԱՆԱԳՐԵՐԸ 
  

«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և Չինաստանի Ժողովրդական 
Հանրապետության կառավարության միջև միմյանց դեսպանությունների տեղակայման համար 
շենքեր և հողամասեր փոխադարձաբար տրամադրելու մասին» համաձայնագրում հայտագրերի 
փոխանակման ձևով փոփոխություններ կատարելու մասին» համաձայնագիրը հաստատելու 
մասին» ՀՀ Նախագահի 22 հուլիսի 2017 թվականի ՆՀ-514-Ն հրամանագիրը 
  
«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և Ռուսաստանի Դաշնության 
կառավարության միջև Եվրասիական տնտեսական միությանը անդամակցության 
շրջանակներում ՀՀ-ին տեխնիկական և ֆինանսական աջակցություն ցուցաբերելու մասին» 2015 
թվականի մայիսի 21-ի համաձայնագրում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» 
արձանագրությունը հաստատելու մասին» ՀՀ Նախագահի 22 հուլիսի 2017 թվականի ՆՀ-516-Ն 
հրամանագիրը 
  
«ՀՀ սպորտի և երիտասարդության հարցերի նախարարության և Հնդկաստանի 
Հանրապետության երիտասարդության հարցերի և սպորտի նախարարության միջև 
երիտասարդության հարցերի բնագավառում համագործակցության մասին» փոխըմբռնման 
հուշագիրը հաստատելու մասին» ՀՀ Նախագահի 22 հուլիսի 2017 թվականի ՆՀ-517-Ն 
հրամանագիրը 
  
«Հայաստանի Հանրապետության, Եվրոպական հանձնաժողովի և Ռումինիայի տարածքային 
զարգացման, հանրային կառավարման և եվրոպական հիմնադրամների նախարարության միջև 
ստորագրված «ԵՀԳ անդրսահմանային համագործակցության 2014-2020 թվականների ծրագրի 
համար «Սևծովյան ավազան - 2014-2020» համատեղ գործառնական ծրագիր» ֆինանսավորման 
համաձայնագիրը հաստատելու մասին» ՀՀ Նախագահի 22 հուլիսի 2017 թվականի ՆՀ-519-Ն 
հրամանագիրը 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ 
  
«ՀՀ կառավարության 2015 թվականի հունիսի 18-ի N 678-Ն որոշման մեջ լրացումներ և 
փոփոխություն կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 20 հուլիսի 2017 թվականի N 847-Ն 
որոշումը 
  
«ՀՀ պետական և տարածքային կառավարման մարմինների ենթակայությամբ գործող 
թատերահամերգային, թանգարանային, մարզական-սպորտային կազմակերպությունների և 
ժամանցային կենտրոնների էլեկտրոնային տոմսերի տեղեկատվական-հաշվարկային 
միասնական ավտոմատացված համակարգի ստեղծման, ներդրման ու սպասարկման 
ծառայությունների գնման մրցույթի անցկացման կարգը և նշված համակարգի ստեղծման ու 
ներդրման ժամանակացույցը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության 13 հուլիսի 2017 
թվականի N 850-Ն որոշումը 
  
«Գույք ձեռք բերելու և օտարելու, ՀՀ կառավարությանն առընթեր պետական գույքի կառավարման 
վարչությանը գումար հատկացնելու, ՀՀ 2017 թվականի պետական բյուջեում և ՀՀ 
կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և 
լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 13 հուլիսի 2017 թվականի N 857-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2017 թվականի հունիսի 8-ի N 657-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ 
կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 20 հուլիսի 2017 թվականի N 858-Ն որոշումը 
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«ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարության ջրային 
տնտեսության պետական կոմիտեին գումար հատկացնելու և ՀՀ կառավարության 2016 թվականի 
դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ 
կառավարության 13 հուլիսի 2017 թվականի N 859-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ տարածքում շահագործվող ավտոտրանսպորտային միջոցների արտանետումների 
սահմանային թույլատրելի մակարդակները սահմանելու և ՀՀ կառավարության 2006 թվականի 
հունիսի 22-ի N 965-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» ՀՀ կառավարության 20 հուլիսի 
2017 թվականի N 860-Ն որոշումը 
  
«Հսկիչ-դրամարկղային մեքենաների ձեռքբերման և իրացման գործընթացը կազմակերպելու, ՀՀ 
կառավարության մի շարք որոշումներում փոփոխություններ ու լրացում կատարելու և գնման 
ընթացակարգ սահմանելու մասին» ՀՀ կառավարության 20 հուլիսի 2017 թվականի N 861-Ն 
որոշումը 
  
«Էլեկտրոնային առողջապահության համակարգը կոնցեսիոն պայմանագրով փոխանցելու 
համար անցկացված մրցույթի արդյունքները հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության 20 
հուլիսի 2017 թվականի N 866-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 1998 թվականի դեկտեմբերի 25-ի N 821 և 2011 թվականի հունիսի 23-ի N 
974-Ն որոշումներում փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 20 հուլիսի 2017 
թվականի N 867-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ 2017 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում, ՀՀ կառավարության 2016 թվականի 
դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու և ՀՀ 
Ազգային ժողովին գումար հատկացնելու մասին» ՀՀ կառավարության 20 հուլիսի 2017 թվականի 
N 868-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ 2017 թվականի պետական բյուջեում և ՀՀ կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի 
N 1313-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 
20 հուլիսի 2017 թվականի N 869-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2003 թվականի հունիսի 13-ի N 882-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ 
կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 20 հուլիսի 2017 թվականի N 870-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2017 թվականի ապրիլի 20-ի N 436-Ն որոշման մեջ փոփոխություն 
կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 20 հուլիսի 2017 թվականի N 871-Ն որոշումը 
  
«Անշարժ գույքի հարկից 50 տոկոսի չափով ազատվող կազմակերպությունների ցանկը 
հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության 20 հուլիսի 2017 թվականի N 872-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2005 թվականի հունվարի 25-ի N 224-Ն որոշման մեջ լրացում կատարելու 
մասին» ՀՀ կառավարության 27 հուլիսի 2017 թվականի N 883-Ն որոշումը 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ 
  
«ՀՀ վարչապետի 1998 թվականի նոյեմբերի 6-ի N 620 որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու 
մասին» ՀՀ վարչապետի 26 հուլիսի 2017 թվականի N 837-Ն որոշումը 
  

Ուղղում 
  
«ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության սոցիալական ապահովության 
պետական ծառայության աշխատակազմ» պետական կառավարչական հիմնարկին գույք 
ամրացնելու, ՀՀ կառավարության 2002 թվականի նոյեմբերի 14-ի N 1821-Ն և 2008 թվականի 



մայիսի 15-ի N 463-Ն որոշումներում փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 
18 մայիսի 2017 թվականի N 530-Ն որոշման 
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ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ 
  

«ՀՀ արխիվային հավաքածուի համալրման, հաշվառման, պահպանության և օգտագործման 
կարգը սահմանելու, ՀՀ կառավարության մի շարք որոշումներում փոփոխություններ ու լրացում 
կատարելու և ՀՀ կառավարության մի շարք որոշումներ ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» ՀՀ 
կառավարության 13 հուլիսի 2017 թվականի N 884-Ն որոշումը 
  
«Ֆինանսական երաշխիք տվող իրավաբանական անձանց ներկայացվող չափանիշները 
սահմանելու մասին» ՀՀ կառավարության 20 հուլիսի 2017 թվականի N 885-Ն որոշումը 

  
«ՀՀ կառավարության 2014 թվականի սեպտեմբերի 25-ի N 1119-Ն որոշման մեջ լրացում 
կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 20 հուլիսի 2017 թվականի N 886-Ն որոշումը 

  
«ՀՀ կառավարության 2012 թվականի փետրվարի 2-ի N 175-Ն որոշման մեջ լրացում կատարելու 
մասին» ՀՀ կառավարության 27 հուլիսի 2017 թվականի N 887-Ն որոշումը 

  
«ՀՀ կառավարության 2017 թվականի մարտի 16-ի N 250-Ն որոշման մեջ փոփոխություն և լրացում 
կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 27 հուլիսի 2017 թվականի N 893-Ն որոշումը 

  
«ՀՀ կառավարության 2015 թվականի դեկտեմբերի 10-ի N 1553-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ 
կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 27 հուլիսի 2017 թվականի N 895-Ն որոշումը 

  
«ՀՀ 2017 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում և ՀՀ կառավարության 2016 թվականի 
դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ 
կառավարության 27 հուլիսի 2017 թվականի N 897-Ն որոշումը 

  

  
Ուղղում 

«ՀՀ կառավարության 1998 թվականի դեկտեմբերի 25-ի N 821 և 2011 թվականի հունիսի 23-ի N 
974-Ն որոշումներում փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 20 հուլիսի 2017 
թվականի N 867-Ն որոշման 
  

N 50(1325) 9 օգոստոսի 2017 
  

  
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ 

«Հսկիչ գնումների ֆինանսական աղբյուրների և ձեռք բերված ու չվերադարձված ապրանքների 
տնօրինման կարգը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության 27 հուլիսի 2017 թվականի N 904-Ն 
որոշումը 

  
«ՀՀ հարկային օրենսգրքի 128-րդ հոդվածով սահմանված ծրագրերի՝ ՀՀ կառավարության 
հավանությանն արժանացման կարգը սահմանելու մասին» ՀՀ կառավարության 27 հուլիսի 2017 
թվականի N 905-Ն որոշումը 

  
«Ընդերքօգտագործման թափոնների վերամշակման կարգը սահմանելու մասին» ՀՀ 
կառավարության 27 հուլիսի 2017 թվականի N 906-Ն որոշումը 

  
«ՀՀ կառավարության 2003 թվականի նոյեմբերի 6-ի N 1694-Ն որոշման մեջ փոփոխություն և 
լրացում կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 27 հուլիսի 2017 թվականի N 907-Ն որոշումը 

javascript:void(0);�
javascript:void(0);�


  
«ՀՀ 2017 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում և ՀՀ կառավարության 2016 թվականի 
դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ 
կառավարության 27 հուլիսի 2017 թվականի N 908-Ն որոշումը 

  
«Սուբսիդիաները, սուբվենցիաները և դրամաշնորհային ծրագրերը՝ որպես արտոնյալ 
որակավորող, փոփոխող կամ կասեցնող մասնագիտական հանձնաժողով ձևավորելու, 
հանձնաժողովի գործունեության կարգը և կազմը, հանձնաժողովի կողմից սուբսիդիաների, 
սուբվենցիաների ու դրամաշնորհային ծրագրերի` որպես արտոնյալ որակավորման, փոփոխման 
կամ կասեցման կարգը սահմանելու մասին» ՀՀ կառավարության 27 հուլիսի 2017 թվականի N 
910-Ն որոշումը 

  
«ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարությանը գումար հատկացնելու և ՀՀ 
պետական բյուջեի կատարմանն ուղղված որոշ հարցերի մասին» ՀՀ կառավարության 3 
օգոստոսի 2017 թվականի N 912-Ն որոշումը 
  
«Մեղրի» ազատ տնտեսական գոտի» փակ բաժնետիրական ընկերություն ստեղծելու մասին» ՀՀ 
կառավարության 3 օգոստոսի 2017 թվականի N 913-Ն որոշումը 

  
N 51(1326) 11 օգոստոսի 2017 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ 
  

«ՀՀ կառավարության 2012 թվականի դեկտեմբերի 27-ի N 1691-Ն և 2014 թվականի մարտի 27-ի N 
375-Ն որոշումներում փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 27 
հուլիսի 2017 թվականի N 915-Ն որոշումը 

  
«ՀՀ Վայոց ձորի մարզպետարանին գումար հատկացնելու և ՀՀ կառավարության 2016 թվականի 
դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 3 
օգոստոսի 2017 թվականի N 916-Ն որոշումը 

  
«ՀՀ կառավարության 2005 թվականի ապրիլի 21-ի N 605-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ 
կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 3 օգոստոսի 2017 թվականի N 917-Ն որոշումը 

  
«ՀՀ կառավարության մի շարք որոշումներում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու 
մասին» ՀՀ կառավարության 27 հուլիսի 2017 թվականի N 918-Ն որոշումը 

  
«ՀՀ կառավարության 2010 թվականի հունիսի 17-ի N 843-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և 
լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 3 օգոստոսի 2017 թվականի N 919-Ն 
որոշումը 

  
«Չափից ավելի վճարված անշարժ գույքի հարկի և փոխադրամիջոցների գույքահարկի 
գումարների հաշվանցման և (կամ) վերադարձի կարգը սահմանելու մասին» ՀՀ կառավարության 
3 օգոստոսի 2017 թվականի N 920-Ն որոշումը 

  
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ 

  
«ՀՀ վարչապետի 1998 թվականի նոյեմբերի 6-ի N 620 որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու 
մասին» ՀՀ վարչապետի 7 օգոստոսի 2017 թվականի N 879-Ն որոշումը 

  
  
N 52(1327) 16 օգոստոսի 2017 
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ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ՀՐԱՄԱՆԱԳՐԵՐԸ 

«Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարության և Ռուսաստանի Դաշնության 
ֆինանսների նախարարության միջև ստորագրված «Ռուսաստանի Դաշնության կողմից 
Հայաստանի Հանրապետությանը անհատույց ֆինանսական օգնություն ցուցաբերելու մասին» 
համաձայնագիրը հաստատելու մասին» ՀՀ Նախագահի 5 օգոստոսի 2017 թվականի ՆՀ-520-Ն 
հրամանագիրը 

«Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր պետական եկամուտների 
կոմիտեի և Իրանի Իսլամական Հանրապետության մաքսային ծառայության միջև մաքսային 
վիճակագրական տեղեկատվության փոխանակման մասին» արձանագրությունը հաստատելու 
մասին» ՀՀ Նախագահի 5 օգոստոսի 2017 թվականի ՆՀ-521-Ն հրամանագիրը 

«Հայաստանի Հանրապետության և Միջազգային զարգացման ընկերակցության միջև 
ստորագրված «Հարկային վարչարարության արդիականացման ծրագիր» ֆինանսավորման 
համաձայնագրում փոփոխություն կատարելու մասին» նամակհամաձայնագիրը հաստատելու 
մասին» ՀՀ Նախագահի 5 օգոստոսի 2017 թվականի ՆՀ-522-Ն հրամանագիրը 

«Հայաստանի Հանրապետության և Ասիական զարգացման բանկի միջև ստորագրված 
«Հայաստան-Վրաստան սահմանային տարածաշրջանային ճանապարհի (Մ6 Վանաձոր-
Բագրատաշեն) բարելավման ծրագիր (ընթացիկ գործառնություններ)» վարկային 
համաձայնագրում փոփոխություն կատարելու մասին» նամակ-համաձայնագիրը հաստատելու 
մասին» ՀՀ Նախագահի 5 օգոստոսի 2017 թվականի ՆՀ-523-Ն հրամանագիրը 

«Հայաստանի Հանրապետության և Վերակառուցման և զարգացման միջազգային բանկի միջև 
ստորագրված «Կենսական նշանակության ճանապարհային ցանցի բարելավման ծրագիր» 
փոխառության համաձայնագրի թիվ 2 փոփոխությունը հաստատելու մասին» ՀՀ Նախագահի 5 
օգոստոսի 2017 թվականի ՆՀ-524-Ն հրամանագիրը 

«Հայաստանի Հանրապետության և Վերակառուցման և զարգացման միջազգային բանկի միջև 
ստորագրված «Կենսական նշանակության ճանապարհային ցանցի բարելավման ծրագրի համար 
լրացուցիչ ֆինանսավորում» վարկային համաձայնագրի թիվ 1 փոփոխությունը հաստատելու 
մասին» ՀՀ Նախագահի 5 օգոստոսի 2017 թվականի ՆՀ-525-Ն հրամանագիրը 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ 

«Թվային Հայաստան» հիմնադրամ ստեղծելու և դրա կանոնադրությունը հաստատելու մասին» 
ՀՀ կառավարության 3 օգոստոսի 2017 թվականի N 926-Ն որոշումը 

«Մատենադարան» Մեսրոպ Մաշտոցի անվան հին ձեռագրերի գիտահետազոտական 
ինստիտուտ» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունը «Մատենադարան» Մեսրոպ 
Մաշտոցի անվան հին ձեռագրերի գիտահետազոտական ինստիտուտ» հիմնադրամի 
վերակազմավորելու մասին» ՀՀ կառավարության 20 հուլիսի 2017 թվականի N 927-Ն որոշումը 

«ՀՀ 2017 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում և ՀՀ կառավարության 2016 թվականի 
դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու, 
ՀՀաշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության սոցիալական ապահովության 
պետական ծառայությանը գումար հատկացնելու մասին» ՀՀ կառավարության 3 օգոստոսի 2017 
թվականի N 928-Ն որոշումը 

«ՀՀ 2017 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում, ՀՀ կառավարության 2016 թվականի 
դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու և ՀՀ 



տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարությանը գումար հատկացնելու մասին» ՀՀ 
կառավարության 3 օգոստոսի 2017 թվականի N 929-Ն որոշումը 

«ՀՀ 2017 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում և ՀՀ կառավարության 2016 թվականի 
դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու, ՀՀ 
աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության սոցիալական ապահովության 
պետական ծառայությանը գումար հատկացնելու մասին» ՀՀ կառավարության 3 օգոստոսի 2017 
թվականի N 930-Ն որոշումը 

«ՀՀ կառավարության 2003 թվականի օգոստոսի 21-ի N 1129-Ն որոշման մեջ լրացում կատարելու 
մասին» ՀՀ կառավարության 3 օգոստոսի 2017 թվականի N 931-Ն որոշումը 

«ՀՀ կառավարության 2014 թվականի դեկտեմբերի 18-ի N 1452-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ 
և լրացում կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 3 օգոստոսի 2017 թվականի N 932-Ն որոշումը 

«ՀՀ կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ 
կատարելու և գնումների գործընթացը կազմակերպելու մասին» ՀՀ կառավարության 3 օգոստոսի 
2017 թվականի N 933-Ն որոշումը 

«Բարձրավոլտ էլեկտրացանցեր» փակ բաժնետիրական ընկերության կանոնադրական 
կապիտալն ավելացնելու և 2016 թվականի գործունեության արդյունքներով ՀՀ 2017 թվականի 
պետական բյուջե վճարման ենթակա շահութաբաժնի չափը նվազեցնելու մասին» ՀՀ 
կառավարության 3 օգոստոսի 2017 թվակնի N 934-Ն որոշումը 

«ՀՀ 2017 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում և ՀՀ կառավարության 2016 թվականի 
դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ 
կառավարության 3 օգոստոսի 2017 թվականի N 944-Ն որոշումը 

«ՀՀ 2017 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում, ՀՀ կառավարության 2016 թվականի 
դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ 
կառավարության 3 օգոստոսի 2017 թվականի N 945-Ն որոշումը 
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ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ՀՐԱՄԱՆԱԳՐԵՐԸ 

«Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների նախարարության և Իրանի 
Իսլամական Հանրապետության ներքին գործերի նախարարության միջև արտակարգ 
իրավիճակների բնագավառում համագործակցության մասին» փոխըմբռնման հուշագիրը 
հաստատելու մասին» ՀՀ Նախագահի 15 օգոստոսի 2017 թվականի ՆՀ-527-Ն հրամանագիրը 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ 
  

«ՀՀ կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ 
կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 10 օգոստոսի 2017 թվականի N 948-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ 2017 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում և ՀՀ կառավարության 2016 թվականի 
դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու մասին» 
ՀՀ կառավարության 10 օգոստոսի 2017 թվականի N 949-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2016 թվականի մարտի 10-ի N 294-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ 
կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 10 օգոստոսի 2017 թվականի N 950-Ն որոշումը 
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«ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության գիտության պետական կոմիտեի «Հորիզոն-2020. 
Հետազոտությունների և նորարարության շրջանակային ծրագիր (2014-2020)» դրամաշնորհային 
ծրագրի արտաբյուջետային հաշվի միջոցների ծախսման 2017 թվականի նախահաշիվը 
հաստատելու և ՀՀ 2017 թվականի պետական բյուջեում ու ՀՀ կառավարության 2016 թվականի 
դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ 
կառավարության 10 օգոստոսի 2017 թվականի N 951-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ 2017 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում և ՀՀ կառավարության 2016 թվականի 
դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ 
կառավարության 10 օգոստոսի 2017 թվականի N 952-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2017 թվականի մայիսի 25-ի N 552-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ 
կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 10 օգոստոսի 2017 թվականի N 953-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2009 թվականի ապրիլի 2-ի N 329-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու 
մասին» ՀՀ կառավարության 10 օգոստոսի 2017 թվականի N 954-Ն որոշումը 
  
«Բնակչության պետական ռեգիստր վարող լիազոր մարմնի կողմից հարկային մարմին 
տեղեկություններ ներկայացվելու կարգը սահմանելու մասին» ՀՀ կառավարության 10 օգոստոսի 
2017 թվականի N 955-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2015 թվականի մայիսի 21-ի N 552-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ 
կատարելու, ՀՀ կառավարության 2012 թվականի հոկտեմբերի 18-ի N 1317-Ն և ՀՀ 
կառավարության 2014 թվականի նոյեմբերի 19-ի N 1301-Ն որոշումներն ուժը կորցրած ճանաչելու 
մասին» ՀՀ կառավարության 10 օգոստոսի 2017 թվականի N 956-Ն որոշումը 
  
«Առևտրի և ծառայությունների մասին» ՀՀ օրենքով պարտադիր դրոշմավորման ենթակա 
ապրանքների համար «Դ» սերիայի դրոշմապիտակները կիրառության մեջ դնելու և արժեքը 
սահմանելու մասին» ՀՀ կառավարության 10 օգոստոսի 2017 թվականի N 957-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2006 թվականի նոյեմբերի 2-ի N 1911-Ն որոշման մեջ լրացումներ և 
փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 10 օգոստոսի 2017 թվականի N 958-Ն 
որոշումը 
  
«ՀՀ արտաքին գործերի նախարարությանը գումար հատկացնելու և ՀՀ կառավարության 2016 
թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու 
մասին» ՀՀ կառավարության 10 օգոստոսի 2017 թվականի N 959-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2017 թվականի ապրիլի 13-ի N 393-Ն որոշման մեջ փոփոխություն 
կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 10 օգոստոսի 2017 թվականի N 960-Ն որոշումը 
  
«Բանկերի, վարկային կազմակերպությունների, ապահովագրական ընկերությունների կամ 
ներդրումային ընկերությունների կողմից հաշվապահական հաշվառման համակարգչային 
ծրագրի միջոցով ստեղծված ֆայլի պատճենն ստուգում իրականացնող պաշտոնատար անձանց 
կողմից պահանջվելու և էլեկտրոնային կրիչով նշյալ պաշտոնատար անձանց տրամադրվելու 
կարգն ու պայմանները սահմանելու մասին» ՀՀ կառավարության 10 օգոստոսի 2017 թվականի N 
961-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության «Ներառական կրթության համակարգի հզորացում 
Հայաստանում» դրամաշնորհային ծրագրի արտաբյուջետային հաշվի միջոցների ծախսման 2017 
թվականի նախահաշիվը հաստատելու, ՀՀ 2017 թվականի պետական բյուջեում և ՀՀ 
կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու 



լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 10 օգոստոսի 2017 թվականի N 974-Ն 
որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2014 թվականի մարտի 6-ի N 275-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և 
լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 10 օգոստոսի 2017 թվականի N 976-Ն 
որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2015 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1566-Ն որոշման մեջ լրացումներ և 
փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 10 օգոստոսի 2017 թվականի N 977-Ն 
որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2006 թվականի փետրվարի 2-ի N 249-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ 
կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 10 օգոստոսի 2017 թվականի N 979-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2016 թվականի մարտի 3-ի N 202-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու 
լրացումներ կատարելու և 2012 թվականի հոկտեմբերի 10-ի N 1288-Ն որոշումն ուժը կորցրած 
ճանաչելու մասին» ՀՀ կառավարության 10 օգոստոսի 2017 թվականի N 981-Ն որոշումը 
  
«Մոնթե Մելքոնյանի անվան ռազմամարզական վարժարան» հիմնադրամ ստեղծելու և 
հիմնադրամի կանոնադրությունը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության 10 օգոստոսի 2017 
թվականի N 983-Ն որոշումը 
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«Ընդերքօգտագործման թափոնների օբյեկտների կառուցմանը ներկայացվող տեխնիկական 
պահանջները և չափանիշները սահմանելու մասին» ՀՀ կառավարության 10 օգոստոսի 2017 
թվականի N 984-Ն որոշումը 
  
«Ընդերքօգտագործման թափոնների օբյեկտների կառավարմանը և ընդերքօգտագործման 
թափոնների կառավարմանն ու վերամշակմանը ներկայացվող տեխնիկական պահանջները և 
չափանիշները սահմանելու մասին» ՀՀ կառավարության 10 օգոստոսի 2017 թվականի N 985-Ն 
որոշումը 
  
«ՀՀ արդարադատության նախարարությանը գումար հատկացնելու և ՀՀ կառավարության 2016 
թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ 
կառավարության 17 օգոստոսի 2017 թվականի N 986-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2011 թվականի դեկտեմբերի 15-ի N 1819-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ 
և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 17 օգոստոսի 2017 թվականի N 987-Ն 
որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2005 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 2329-Ն որոշման մեջ լրացումներ և 
փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 17 օգոստոսի 2017 թվականի N 988-Ն 
որոշումը 
  
«Գյումրու N 3 ավագ դպրոց» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունը լուծարելու, գույք 
տրամադրելու և ՀՀ կառավարության 2008 թվականի oգոստոսի 14-ի N 958-Ն որոշման մեջ 
փոփոխություն կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 17 օգոստոսի 2017 թվականի N 989-Ն 
որոշումը 
  
«Ֆինանսական երաշխիքի բովանդակությունը և դրան ներկայացվող չափորոշիչները, դրանց 
ներկայացվող որակական չափանիշների գնահատման, ինչպես նաև ֆինանսական երաշխիքի 
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հաշվարկման կարգը սահմանելու մասին» ՀՀ կառավարության 17 օգոստոսի 2017 թվականի N 
990-Ն որոշումը 
  
«Աշխատանքային օրը տեղափոխելու մասին» ՀՀ կառավարության 17 օգոստոսի 2017 թվականի N 
991-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2011 թվականի մայիսի 5-ի N 670-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ 
կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 17 օգոստոսի 2017 թվականի N 992-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2011 թվականի դեկտեմբերի 15-ի N 1835-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ 
կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 17 օգոստոսի 2017 թվականի N 993-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2011 թվականի ապրիլի 28-ի N 531-Ն որոշման մեջ փոփոխություն 
կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 17 օգոստոսի 2017 թվականի N 994-Ն որոշումը 
  
«Քրեակատարողական ծառայողին պահելու և կրելու իրավունքով հաշվեցուցակային զենք և 
ռազմամթերք հատկացնելու, հատկացված զենքը պահելու, կրելու և հանձնելու կարգը 
սահմանելու մասին» ՀՀ 
կառավարության 17 օգոստոսի 2017 թվականի N 995-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ պաշտպանության նախարարության համակարգի՝ հաշմանդամության զինվորական 
կենսաթոշակի իրավունք ունեցող նախկին զինծառայողների և զոհված (մահացած) 
զինծառայողների ընտանիքների բնակարանային ապահովության կարգը հաստատելու և ՀՀ 
կառավարության 2005 թվականի հունիսի 9-ի N 947-Ն որոշման մեջ լրացում կատարելու մասին» 
ՀՀ կառավարության 10 օգոստոսի 2017 թվականի N 1016-Ն որոշումը 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ 
  
«ՀՀ վարչապետի 2003 թվականի սեպտեմբերի 26-ի N 456-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ 
կատարելու մասին» ՀՀ վարչապետի 18 օգոստոսի 2017 թվականի N 916-Ն որոշումը 
 


