
N 8(1188) 03 փետրվարի 2016 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ԴԱՏԱՐԱՆԻ ՈՐՈՇՈՒՄԸ 
  

«ՀՀ մարդու իրավունքների պաշտպանի դիմումի հիման վրա` ՀՀ քրեական օրենսգրքի 244-րդ հոդվածի` ՀՀ 
Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ գործով» ՀՀ 
սահմանադրական դատարանի 26 հունվարի 2016 թվականի ՍԴՈ-1252 որոշումը 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ 
  

«ՀՀ կառավարության 1998 թվականի սեպտեմբերի 19-ի N 589 որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու 
մասին» ՀՀ կառավարության 24 դեկտեմբերի 2015 թվականի N 1569-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ 2016 թվականի պետական բյուջեով նախատեսված միջոցների շրջանակներում պետության կողմից 
Երևանի քաղաքապետին, Գյումրու, Վանաձորի, Արարատի և Ջերմուկի քաղաքային համայնքների 
ղեկավարներին պատվիրակված լիազորությունների իրականացման նպատակով Երևանի 
քաղաքապետարանի, Գյումրու, Վանաձորի, Արարատի և Ջերմուկի քաղաքային համայնքների 
աշխատակազմերի սոցիալական աջակցության տարածքային բաժինների գործունեության կազմակերպման 
ծախսերի տարեկան նորմատիվները սահմանելու մասին» ՀՀ կառավարության 20 հունվարի 2016 թվականի 
N 31-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ սահմանով արտահանվող ապրանքների մաքսային արժեքի որոշման բացատրական նշումները 
սահմանելու և ՀՀ կառավարության 2002 թվականի դեկտեմբերի 5-ի N 2170-Ն որոշումն ուժը կորցրած 
ճանաչելու մասին» ՀՀ կառավարության 20 հունվարի 2016 թվականի N 33-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2015 թվականի դեկտեմբերի 10-ի N 1501-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և 
լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 20 հունվարի 2016 թվականի N 35-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ արդարադատության նախարարության «Գործադիր իշխանության, պետական կառավարման 
հանրապետական և տարածքային կառավարման մարմինների պահպանում արտաբյուջետային միջոցների 
հաշվին» 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 20 
հունվարի 2016 թվականի N 36-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2011 թվականի հոկտեմբերի 20-ի N 1510-Ն որոշման մեջ լրացում և փոփոխություն 
կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 29 հունվարի 2016 թվականի N 38-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 14 
հունվարի 2016 թվականի N 39-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2013 թվականի հոկտեմբերի 23-ի N 1177-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու 
մասին» ՀՀ կառավարության 20 հունվարի 2016 թվականի N 40-Ն որոշումը 
  
«Մաքսային տարածքից դուրս ապրանքների վերամշակման արդյունքների` համարժեք օտարերկրյա 
ապրանքներով փոխարինման կարգը սահմանելու մասին» ՀՀ կառավարության 20 հունվարի 2016 թվականի 
N 41-Ն որոշումը 
  
«Սահմանամերձ համայնքներին տրվող սոցիալական աջակցության փոխհատուցման ենթակա ծավալները 
և փոխհատուցման կարգը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության 14 հունվարի 2016 թվականի N 42-Ն 
որոշումը 

  
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ՈՐՈՇՈՒՄԸ 
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«ՀՀ վարչապետի 2002 թվականի հունիսի 7-ի N 346-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ 
վարչապետի 26 հունվարի 2016 թվականի N 26-Ն որոշումը 

  
Ուղղում 
  
N 9(1189) 05 փետրվարի 2016 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ՀՐԱՄԱՆԱԳԻՐԸ 
  
«ՀՀ Նախագահի 2007 թվականի օգոստոսի 17-ի ՆՀ-193-Ն հրամանագրում լրացում կատարելու մասին» ՀՀ 
Նախագահի 4 փետրվարի 2016 թվականի ՆՀ-158-Ն հրամանագիրը 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 
ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ 

  
«ՀՀ Ազգային ժողովի հինգերորդ գումարման իններորդ նստաշրջանի օրակարգի մասին» ՀՀ Ազգային 
ժողովի 1 փետրվարի 2016 թվականի ԱԺՈ-196-Ն որոշումը 
  
«Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի հինգերորդ գումարման մշտական հանձնաժողովների 
թիվը, անվանումները և գործունեության ոլորտները սահմանելու մասին» ՀՀ Ազգային ժողովի 2012 
թվականի մայիսի 31-ի ԱԺՈ-004-Ն որոշման մեջ լրացում կատարելու և մարդու իրավունքների պաշտպանի 
պաշտոնում ընտրելու համար Ազգային ժողովին թեկնածու առաջարկելու կարգի մասին» ՀՀ Ազգային 
ժողովի 2 փետրվարի 2016 թվականի ԱԺՈ-197-Ն որոշումը 
  
«Հայաստանի Հանրապետության և Ասիական զարգացման բանկի միջև ստորագրված «Քաղաքային կայուն 
զարգացման ներդրումային ծրագիր-Ծրագիր 2» (ընթացիկ գործառնություններ) վարկային համաձայնագիրը 
վավերացնելու մասին» ՀՀ Ազգային ժողովի 4 փետրվարի 2016 թվականի ԱԺՈ-198-Ն որոշումը 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ԿԱՐԳԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 
  
«ՀՀ Նախագահի 2009 թվականի մարտի 11-ի ՆԿ-36-Ն կարգադրության մեջ փոփոխություն կատարելու 
մասին» ՀՀ Նախագահի 3 փետրվարի 2016 թվականի ՆԿ-10-Ն կարգադրությունը 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ 
  

«ՀՀ կառավարության 2008 թվականի մայիսի 15-ի N 503-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու 
մասին» ՀՀ կառավարության 29 հունվարի 2016 թվականի N 48-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2004 թվականի հունիսի 10-ի N 946-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ 
կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 29 հունվարի 2016 թվականի N 50-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ հողօգտագործողներին 2016 թվականի գյուղատնտեսական աշխատանքների համար մատչելի գներով 
ազոտական, ֆոսֆորական և կալիումական պարարտանյութերի ձեռքբերման նպատակով պետական 
աջակցության ծրագիրը հաստատելու, «Հայաստանի Հանրապետության 2016 թվականի պետական բյուջեի 
մասին» ՀՀ օրենքի N 4 հավելվածում և ՀՀ կառավարության 2015 թվականի դեկտեմբերի 24-ի N 1555-Ն 
որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 29 հունվարի 2016 թվականի N 73-Ն 
որոշումը 
  
«Հայաստանի Հանրապետությունում 2016 թվականի գարնանացան գարու, առվույտի և կորնգանի 
արտադրության զարգացման ծրագիրը հաստատելու և ֆինանսական միջոցների օգտագործումը 
թույլատրելու մասին» ՀՀ կառավարության 4 փետրվարի 2016 թվականի N 74-Ն որոշումը 

  
N 9(1189).1 10 փետրվարի 2016 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎՃՌԱԲԵԿ ԴԱՏԱՐԱՆԻ ԴԱՏԱԿԱՆ ԱԿՏԵՐԸ 
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ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քաղաքացիական գործ թիվ ԵԷԴ/1457/02/10 մասին 
  
ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քաղաքացիական գործ թիվ ԵՄԴ/0124/02/12 մասին 
  
ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քաղաքացիական գործ թիվ ԱՐԴ1/0019/02/13 մասին 
  
ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քաղաքացիական գործ թիվ ԵԱԴԴ/0913/02/13 մասին 
  
ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քաղաքացիական գործ թիվ ԵԿԴ/1446/02/13 մասին 
  
ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քաղաքացիական գործ թիվ ԵԿԴ/1657/02/13 մասին 
  
ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քաղաքացիական գործ թիվ ԵԿԴ/1896/02/13 մասին 
  
ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քաղաքացիական գործ թիվ ԵՇԴ/1385/02/13 մասին 
  
ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քաղաքացիական գործ թիվ ԼԴ/0435/02/13 մասին 
  
ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քաղաքացիական գործ թիվ ԵԱՔԴ/0008/02/14 մասին 
  
ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քաղաքացիական գործ թիվ ԵԱՔԴ/2401/02/14 մասին 
  
ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քաղաքացիական գործ թիվ ԵԿԴ/1873/02/14 մասին 
  
ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քաղաքացիական գործ թիվ ԵԿԴ/2335/02/14 մասին 
  
ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քաղաքացիական գործ թիվ ԵՇԴ/0185/02/14 մասին 
  
ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քաղաքացիական գործ թիվ ԿԴ/0740/02/14 մասին 
  
ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քաղաքացիական գործ թիվ ԱՎԴ/0011/02/15 մասին 
  
ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Վարչական գործ թիվ ՎԴ/9770/05/13 մասին 

  
N 10(1190) 10 փետրվարի 2016 

  
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ԴԱՏԱՐԱՆԻ ՈՐՈՇՈՒՄԸ 

  
«ՀՀ գլխավոր դատախազի դիմումների հիման վրա՝ ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի 53-րդ 
հոդվածի 1-ին մասի 1-ին և 3-րդ կետերի, 2-րդ մասի 1-ին և 2-րդ կետերի, 57-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 4-րդ 
կետի՝ ՀՀ Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ գործով» ՀՀ 
սահմանադրական դատարանի 2 փետրվարի 2016 թվականի ՍԴՈ-1253 որոշումը 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ 
  
«Պետական պահուստի արագ արձագանքման պաշարի նյութական արժեքների անվանացանկը և 
կուտակման նորմերը սահմանելու մասին» ՀՀ կառավարության 29 հունվարի 2016 թվականի N 52-Ն 
որոշումը 
  
«ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության աշխատակազմի ՀՀ բժշկասոցիալական 
փորձաքննության գործակալության կազմում բժշկասոցիալական փորձաքննական մանկական 
մասնագիտացված հանձնաժողով ու Շիրակի մարզի N 3 բժշկասոցիալական փորձաքննական 
հանձնաժողով ստեղծելու և ՀՀ կառավարության 2002 թվականի նոյեմբերի 14-ի N 1822-Ն որոշման մեջ 
լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 29 հունվարի 2016 թվականի N 53-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ ֆինանսների նախարարության մաքսային ծառայության և ՀՀ արդարադատության նախարարության 
դատական ակտերի հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայության միջև էլեկտրոնային եղանակով 
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տեղեկատվության փոխանակման կարգը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության 29 հունվարի 2016 
թվականի N 54-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2006 թվականի դեկտեմբերի 21-ի N 1924-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և 
լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 29 հունվարի 2016 թվականի N 55-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2002 թվականի օգոստոսի 22-ի N 1405-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու 
մասին» ՀՀ կառավարության 29 հունվարի 2016 թվականի N 56-Ն որոշումը 
  
«Մասնավոր պահնորդական գործունեության լիցենզիա ունեցող իրավաբանական անձանց 
աշխատակիցների կողմից օգտագործվող քաղաքացիական և ծառայողական զենքի տեսակը, ձևը, մոդելը և 
քանակը սահմանելու մասին» ՀՀ կառավարության 29 հունվարի 2016 թվականի N 57-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության աշխատակազմի անվամբ 
գանձապետարանում արտաբյուջետային միջոցների բանկային հաշիվ բացելու թույլտվություն տալու 
մասին» ՀՀ կառավարության 29 հունվարի 2016 թվականի N 58-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ հողօգտագործողներին 2016 թվականի գյուղատնտեսական աշխատանքների համար մատչելի գներով 
դիզելային վառելանյութի ձեռքբերման նպատակով պետական աջակցության ծրագիրը հաստատելու 
մասին» ՀՀ կառավարության 29 հունվարի 2016 թվականի N 59-Ն որոշումը 
  
«Սոցիալական և կենսական կարևոր նշանակություն ունեցող չափման միջոցները, դրանց ներկայացվող 
պահանջները և շուկայահանման կարգը սահմանելու մասին» ՀՀ կառավարության 29 հունվարի 2016 
թվականի N 60-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2003 թվականի ապրիլի 23-ի N 505-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ 
կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 29 հունվարի 2016 թվականի N 62-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2012 թվականի մարտի 22-ի N 342-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» 
ՀՀ կառավարության 29 հունվարի 2016 թվականի N 64-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ Լոռու մարզի Ճոճկանի համայնքի վարչական սահմաններում գտնվող՝ քաղաքացու սեփականություն 
հանդիսացող հողամասի նկատմամբ բացառիկ՝ գերակա հանրային շահ ճանաչելու մասին» ՀՀ 
կառավարության 29 հունվարի 2016 թվականի N 65-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2006 թվականի հուլիսի 13-ի N 1180-Ն որոշման մեջ լրացում և փոփոխություններ 
կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 29 հունվարի 2016 թվականի N 66-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2014 թվականի հոկտեմբերի 2-ի N 1085-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու 
մասին» ՀՀ կառավարության 29 հունվարի 2016 թվականի N 67-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2002 թվականի հոկտեմբերի 31-ի N 1725-Ն և 2003 թվականի սեպտեմբերի 17-ի N 1277-
Ն որոշումներում լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 29 հունվարի 2016 թվականի N 68-Ն 
որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2006 թվականի ապրիլի 20-ի N 500-Ն որոշման մեջ լրացում և փոփոխություններ 
կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 29 հունվարի 2016 թվականի N 69-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ Շիրակի մարզի Շիրակավանի համայնքի ավագանու անդամների արտահերթ ընտրություն նշանակելու, 
անցկացնելու, ընտրության նախապատրաստման ու անցկացման ծախսերը ֆինանսավորելու և ՀՀ 
կառավարության 2015 թվականի դեկտեմբերի 24-ի N 1555-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին» 
ՀՀ կառավարության 29 հունվարի 2016 թվականի N 70-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2006 թվականի դեկտեմբերի 21-ի N 1905-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու 
մասին» ՀՀ կառավարության 29 հունվարի 2016 թվականի N 71-Ն որոշումը 

  
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ՈՐՈՇՈՒՄԸ 



  
«ՀՀ վարչապետի 2008 թվականի հունիսի 3-ի N 306-Ն որոշման մեջ լրացում և փոփոխություն կատարելու 
մասին» ՀՀ վարչապետի 3 փետրվարի 2016 թվականի N 42-Ն որոշումը 
  

Ուղղում 
  

«Գովազդակիր կազմակերպություններին փոխհատուցում տրամադրելու մասին» ՀՀ կառավարության 19 
նոյեմբերի 2015 թվականի N 1333-Ն որոշման 

  
N 11(1191) 10 փետրվարի 2016 

  
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ 

  
«ՀՀ կառավարության 2015 թվականի հոկտեմբերի 8-ի N 1179-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և 
լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 20 հունվարի 2016 թվականի N 75-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2011 թվականի մայիսի 5-ի N 670-Ն որոշման մեջ լրացումներ և փոփոխություններ 
կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 20 հունվարի 2016 թվականի N 76-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ Արմավիրի մարզի Նոր Արտագերսի համայնքի ղեկավարի լիազորությունները վաղաժամկետ 
դադարեցնելու, համայնքի ղեկավարի արտահերթ ընտրություն նշանակելու, անցկացնելու և ընտրության 
նախապատրաստման ու անցկացման ծախսերը ֆինանսավորելու և ՀՀ կառավարության 2015 թվականի 
դեկտեմբերի 24-ի N 1555-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 29 հունվարի 
2016 թվականի N 77-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2014 թվականի մարտի 6-ի N 275-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ 
կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 20 հունվարի 2016 թվականի N 81-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2006 թվականի հունվարի 12-ի N 73-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու 
մասին» ՀՀ կառավարության 4 փետրվարի 2016 թվականի N 85-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2015 թվականի սեպտեմբերի 10-ի N 1069-Ն որոշման մեջ լրացում կատարելու մասին» 
ՀՀ կառավարության 4 փետրվարի 2016 թվականի N 86-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2006 թվականի օգոստոսի 3-ի N 1543-Ն որոշման մեջ լրացումներ և փոփոխություն 
կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 4 փետրվարի 2016 թվականի N 87-Ն որոշումը 
  
«Քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցման ծառայության գործունեության կազմակերպման 
բնագավառում պետության կողմից համայնքի ղեկավարին պատվիրակված լիազորությունների 
իրականացման 2016 թվականի ծախսերի կատարման նորմատիվները սահմանելու մասին» ՀՀ 
կառավարության 4 փետրվարի 2016 թվականի N 88-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2009 թվականի ապրիլի 2-ի N 351-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ 
կառավարության 4 փետրվարի 2016 թվականի N 89-Ն որոշումը 

  
N 11(1191).1 17 փետրվարի 2016 

  
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ 

  
«ՀՀ 2015 թվականի պետական բյուջեում փոփոխություններ, լրացումներ և վերաբաշխումներ, ՀՀ 
կառավարության մի շարք որոշումներում փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու, ՀՀ 
կառավարության 2015 թվականի հուլիսի 30-ի N 968-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու և ՀՀ պետական 
բյուջեի կատարման հետ կապված առանձին հարցերի մասին» ՀՀ կառավարության 24 դեկտեմբերի 2015 
թվականի N 1570-Ն որոշումը 
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«Պետական աջակցություն Հայաստանի Հանրապետության` արտահանմանն ուղղված արդյունաբերական 
քաղաքականության ռազմավարությամբ նախատեսված միջոցառումների իրականացման 2016 թվականի 
ծրագիրը և միջոցառումների ցանկը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության 20 հունվարի 2016 թվականի 
N 104-Ն որոշումը 

  
N 12(1192) 17 փետրվարի 2016 

  
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ԴԱՏԱՐԱՆԻ ՈՐՈՇՈՒՄԸ 

  
«Կարեն Հարությունյանի, Արտակ Գևորգյանի, Դավիթ Հարությունյանի, Վարտգեզ Գասպարիի դիմումների 
հիման վրա՝ ՀՀ վարչական դատավարության օրենսգրքի 156-րդ հոդվածի 1-ին և 5-րդ մասերի, 160-րդ 
հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետի՝ ՀՀ Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը որոշելու 
վերաբերյալ գործով» ՀՀ սահմանադրական դատարանի 9 փետրվարի 2016 թվականի ՍԴՈ-1254 որոշումը 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ՀՐԱՄԱՆԱԳԻՐԸ 
  

«Հայաստանի Հանրապետության և Միջազգային զարգացման ընկերակցության միջև ստորագրված 
«Հարկային վարչարարության արդիականացման ծրագիր» ֆինանսավորման համաձայնագրում 
փոփոխություն կատարելու մասին» նամակ-համաձայնագիրը հաստատելու մասին» ՀՀ Նախագահի 10 
փետրվարի 2016 թվականի ՆՀ-164-Ն հրամանագիրը 

  
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ԿԱՐԳԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 

  
«ՀՀ Նախագահի 2005 թվականի հունիսի 2-ի ՆԿ-127-Ն կարգադրության մեջ փոփոխություն կատարելու 
մասին» ՀՀ Նախագահի 5 փետրվարի 2016 թվականի ՆԿ-11-Ն կարգադրությունը 

  
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ 

  
«ՀՀ կառավարության 2007 թվականի հունիսի 6-ի N 731-Ն որոշման մեջ լրացումներ և փոփոխություններ 
կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 4 փետրվարի 2016 թվականի N 100-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2008 թվականի հունիսի 5-ի N 574-Ն որոշման մեջ լրացումներ և փոփոխություններ 
կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 4 փետրվարի 2016 թվականի N 101-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2008 թվականի մայիսի 22-ի N 595-Ն որոշման մեջ լրացումներ և փոփոխություններ 
կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 4 փետրվարի 2016 թվականի N 102-Ն որոշումը 

  
N 12(1192).1  փետրվարի 2016 

  
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎՃՌԱԲԵԿ ԴԱՏԱՐԱՆԻ ԴԱՏԱԿԱՆ ԱԿՏԵՐԸ 

  
ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քրեական գործ թիվ ԱՐԴ/0144/01/12 մասին 
  
ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քրեական գործ թիվ ԵԿԴ/0033/01/13 մասին 
  
ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քրեական գործ թիվ ԵՇԴ/0070/01/13 մասին 
  
ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քրեական գործ թիվ ԳԴ3/0001/11/14 մասին 
  
ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քրեական գործ թիվ ԵԱՔԴ/0051/11/14 մասին 
  
ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քրեական գործ թիվ ԵԿԴ/0046/01/14 մասին 
  
ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քրեական գործ թիվ ԵԿԴ/0149/01/14 մասին 
  
ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քրեական գործ թիվ ԵԿԴ/0867/07/14 մասին 
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ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քրեական գործ թիվ ԵՄԴ/0020/01/14 մասին 
  
ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քրեական գործ թիվ ԵՇԴ/0011/11/14 մասին 
  
ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քրեական գործ թիվ ԵՇԴ/0083/01/14 մասին 
  
ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քրեական գործ թիվ ԼԴ/0019/01/14 մասին 
  
ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քրեական գործ թիվ ԼԴ/0048/01/14 մասին 
  
ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քրեական գործ թիվ ԼԴ/0051/01/14 մասին 
  
ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քրեական գործ թիվ ՍԴ3/0174/01/14 մասին 
  
ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քրեական գործ թիվ ՏԴ/0052/06/14 մասին 

  
N 13(1193) 19 փետրվարի 2016 

  
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԸ 

  
«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության կառուցվածքի մասին» ՀՀ օրենքում լրացում և 
փոփոխություն կատարելու մասին» 19 փետրվարի 2016 թվականի ՀՕ-25-Ն ՀՀ օրենքը 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ԴԱՏԱՐԱՆԻ ՈՐՈՇՈՒՄԸ 
  

«Ռոբին-Օֆիկ Օսկանյանի դիմումի հիման վրա՝ ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի 376.1-րդ 
հոդվածի 4-րդ մասի՝ ՀՀ Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ 
գործով» ՀՀ սահմանադրական դատարանի 16 փետրվարի 2016 թվականի ՍԴՈ-1255 որոշումը 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ՀՐԱՄԱՆԱԳՐԵՐԸ 
  

«Գ. Կուտոյանին ՀՀ կառավարությանն առընթեր ազգային անվտանգության ծառայության տնօրեն 
նշանակելու մասին» ՀՀ Նախագահի 12 փետրվարի 2016 թվականի ՆՀ-175-Ա հրամանագիրը 
  
«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների կառավարության 
միջև ստորագրված «Առողջապահական և սոցիալական ծառայությունների արդյունավետության 
բարելավման շուրջ» օժանդակության համաձայնագրի թիվ 7 փոփոխությունը հաստատելու մասին» ՀՀ 
Նախագահի 16 փետրվարի 2016 թվականի ՆՀ-185-Ն հրամանագիրը 
  
«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների կառավարության 
միջև ստորագրված «Ավելի մրցունակ և զանազանեցված մասնավոր հատվածի շուրջ» օժանդակության 
համաձայնագրի թիվ 7 փոփոխությունը հաստատելու մասին» ՀՀ Նախագահի 16 փետրվարի 2016 թվականի 
ՆՀ-186-Ն հրամանագիրը 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄԸ 
  
«Մաքսային ապահովման միջոցների պատրաստման նկատմամբ պահանջները և դրանց կիրառման կարգը 
սահմանելու մասին» ՀՀ կառավարության 11 փետրվարի 2016 թվականի N 107-Ն որոշումը 

  
N 14(1194) 24 փետրվարի 2016 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ 
  

«ՀՀ կառավարության 2013 թվականի դեկտեմբերի 5-ի N 1364-Ն որոշման մեջ լրացումներ և 
փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 29 դեկտեմբերի 2015 թվականի N 1571-Ն 
որոշումը 
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«Վարկային պայմանագրում փոփոխություն կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 11 փետրվարի 2016 
թվականի N 105-Ն որոշումը 
  
«Օրենսդրական չափագիտական հսկողության ենթակա չափման միջոցների ցանկը սահմանելու մասին» ՀՀ 
կառավարության 11 փետրվարի 2016 թվականի N 113-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2011 թվականի սեպտեմբերի 29-ի N 1441-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և 
լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 11 փետրվարի 2016 թվականի N 114-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2012 թվականի փետրվարի 9-ի N 165-Ն որոշման մեջ լրացում և փոփոխություն 
կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 11 փետրվարի 2016 թվականի N 115-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2006 թվականի հոկտեմբերի 12-ի N 1495-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու 
մասին» ՀՀ կառավարության 11 փետրվարի 2016 թվականի N 116-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2014 թվականի ապրիլի 23-ի N 460-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացում 
կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 11 փետրվարի 2016 թվականի N 117-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2010 թվականի ապրիլի 29-ի N 474-Ն որոշման մեջ լրացում կատարելու մասին» ՀՀ 
կառավարության 11 փետրվարի 2016 թվականի N 118-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ արտաքին գործերի նախարարությանը գումար հատկացնելու և ՀՀ կառավարության 2015 թվականի 
դեկտեմբերի 24-ի N 1555-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 11 
փետրվարի 2016 թվականի N 122-Ն որոշումը 
  
«Սփյուռքի հայկական կրթական հաստատություններին ուսումնական գրականության և օժանդակ նյութերի 
մշակում և տրամադրում» ծրագրի 2016 թվականի ֆինանսավորման չափը հաստատելու մասին» ՀՀ 
կառավարության 11 փետրվարի 2016 թվականի N 123-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեին գումար հատկացնելու և 
ՀՀ կառավարության 2015 թվականի դեկտեմբերի 24-ի N 1555-Ն որոշման մեջ լրացում կատարելու մասին» 
ՀՀ կառավարության 11 փետրվարի 2016 թվականի N 124-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության աշխատակազմին գումար հատկացնելու և ՀՀ կառավարության 2015 թվականի 
դեկտեմբերի 24-ի N 1555-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 11 
փետրվարի 2016 թվականի N 127-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ 2016 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում, ՀՀ կառավարության 2015 թվականի դեկտեմբերի 24-
ի N 1555-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու և ՀՀ գյուղատնտեսության 
նախարարության ջրային տնտեսության պետական կոմիտեի «Արփա-Սևան N 2 թունելում առանձին 
վթարային հատվածների հիմնանորոգման համար նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման 
աշխատանքներ» ծրագրի արտաբյուջետային հաշվի միջոցների ծախսման 2016 թվականի նախահաշիվը 
հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության 11 փետրվարի 2016 թվականի N 128-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2002 թվականի դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և 
լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 11 փետրվարի 2016 թվականի N 129-Ն որոշումը 

  
  

N 15(1195) 24 փետրվարի 2016 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ 
  

«ՀՀ ազգային վիճակագրական ծառայության «2015 թվականի Հայաստանի ժողովրդագրության և 
առողջության հարցերի հետազոտություն» ծրագրի արտաբյուջետային հաշվի միջոցների ծախսման 2016 
թվականի նախահաշիվը հաստատելու, ՀՀ 2016 թվականի պետական բյուջեում և ՀՀ կառավարության 2015 
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թվականի դեկտեմբերի 24-ի N 1555-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ 
կառավարության 18 փետրվարի 2016 թվականի N 132-Ն որոշումը 
  
«Աշխատանքային օրը տեղափոխելու մասին» ՀՀ կառավարության 18 փետրվարի 2016 թվականի N 133-Ն 
որոշումը 
  
«Եվրասիական տնտեսական միության անդամ չհանդիսացող պետություններից ՀՀ տարածք ներմուծվող և 
հետագայում Եվրասիական տնտեսական միության անդամ այլ պետություններ արտահանվող 
Եվրասիական տնտեսական միության տեխնիկական կանոնակարգերով նախատեսված ապրանքների 
համար համապատասխանության գնահատման վերաբերյալ փաստաթղթերի ներկայացման մասին» ՀՀ 
կառավարության 18 փետրվարի 2016 թվականի N 134-Ն որոշումը 
  
«Ստուգման արդյունքներով ստուգվող ապրանքների տեղափոխման հետ կապված` մաքսային գործին 
վերաբերող օրենսդրության դրույթների խախտում չհայտնաբերվելու դեպքում առգրավված ապրանքների 
պահպանման ծախսերի՝ ՀՀ պետական բյուջեից փոխհատուցման կարգը սահմանելու մասին» ՀՀ 
կառավարության 18 փետրվարի 2016 թվականի N 135-Ն որոշումը 
  
«Փորձաքննությունների կատարման ծառայությունների ձեռքբերման գծով ՀՀ դատախազության կողմից 
2016 թվականին իրականացվող պետական պատվերի մասին» ՀՀ կառավարության 18 փետրվարի 2016 
թվականի N 136-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության մի շարք որոշումներում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու և ՀՀ 
կառավարության մի շարք որոշումներ ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» ՀՀ կառավարության 11 փետրվարի 
2016 թվականի N 137-Ն որոշումը 
  
«Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան» պետական ոչ 
առևտրային կազմակերպությունը «Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական 
համալսարան» հիմնադրամի վերակազմավորելու և գույք տրամադրելու մասին» ՀՀ կառավարության 4 
փետրվարի 2016 թվականի N 138-Ն որոշումը 
  
«Փորձաքննությունների ծառայությունների ձեռքբերման գծով ՀՀ արդարադատության նախարարության 
կողմից 2016 թվականին իրականացվող պետական պատվերի և ՀՀ կառավարության 2015 թվականի 
դեկտեմբերի 24-ի N 1555-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 18 
փետրվարի 2016 թվականի N 140-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 18 փետրվարի 2016 
թվականի N 144-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 2011 թվականի փետրվարի 10-ի N 
168-Ն որոշման մեջ լրացում կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 11 փետրվարի 2016 թվականի N 147-Ն 
որոշումը 
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ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄԸ 

  
«ՀՀ կառավարության 2016 թվականի գործունեության միջոցառումների ծրագիրը և գերակա խնդիրները 
հաuտատելու մասին» ՀՀ կառավարության 14 հունվարի 2016 թվականի N 131-Ն որոշումը 

  
  
N 16(1196) 02 մարտի 2016 

  
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՆԵՐԸ 
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«Բարձրագույն և հետբուհական մասնագիտական կրթության մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ և 
փոփոխություններ կատարելու մասին» 23 փետրվարի 2016 թվականի ՀՕ-26-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Կրթության մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ և փոփոխություն կատարելու մասին» 23 փետրվարի 2016 
թվականի ՀՕ-27-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Շրջանառության հարկի մասին» ՀՀ օրենքում լրացում և փոփոխություն կատարելու մասին» 24 փետրվարի 
2016 թվականի ՀՕ-28-Ն ՀՀ օրենքը 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ԴԱՏԱՐԱՆԻ ՈՐՈՇՈՒՄԸ 
  

«Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն» հասարակական կազմակերպության դիմումի հիման վրա՝ 
«Գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման մասին» ՀՀ օրենքի 71-րդ հոդվածի՝ ՀՀ 
Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ գործով» ՀՀ 
սահմանադրական դատարանի 23 փետրվարի 2016 թվականի ՍԴՈ-1256 որոշումը 

  
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ՀՐԱՄԱՆԱԳՐԵՐԸ 

  
«ՀՀ տարածքային կառավարման և արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը վերակազմակերպելու 
մասին» ՀՀ Նախագահի 24 փետրվարի 2016 թվականի ՆՀ-196-Ա հրամանագիրը 
  
«Ա. Երիցյանին ՀՀ տարածքային կառավարման և արտակարգ իրավիճակների նախարարի պաշտոնից 
ազատելու մասին» ՀՀ Նախագահի 24 փետրվարի 2016 թվականի ՆՀ-197-Ա հրամանագիրը 
  
«Ա. Երիցյանին ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարար նշանակելու մասին» ՀՀ Նախագահի 24 
փետրվարի 2016 թվականի ՆՀ-198-Ա հրամանագիրը 
  
«Դ. Լոքյանին ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարար նշանակելու մասին» ՀՀ 
Նախագահի 24 փետրվարի 2016 թվականի ՆՀ-199-Ա հրամանագիրը 
  
«Ա. Աշոտյանին ՀՀ կրթության և գիտության նախարարի պաշտոնից ազատելու մասին» ՀՀ Նախագահի 24 
փետրվարի 2016 թվականի ՆՀ-200-Ա հրամանագիրը 
  
«Լ. Մկրտչյանին ՀՀ կրթության և գիտության նախարար նշանակելու մասին» ՀՀ Նախագահի 24 փետրվարի 
2016 թվականի ՆՀ-201-Ա հրամանագիրը 
  
«Կ. Ճշմարիտյանին ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարի պաշտոնից ազատելու մասին» ՀՀ Նախագահի 24 
փետրվարի 2016 թվականի ՆՀ-202-Ա հրամանագիրը 
  
«Ա. Մինասյանին ՀՀ էկոնոմիկայի նախարար նշանակելու մասին» ՀՀ Նախագահի 24 փետրվարի 2016 
թվականի ՆՀ-203-Ա հրամանագիրը 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ 
  

«Վերամշակում` մաքսային տարածքում», «Վերամշակում` ներքին սպառման համար» մաքսային 
ընթացակարգերով ներմուծվող որոշ ապրանքների վերամշակումից հետո ստացվելիք արդյունքի 
նվազագույն չափաքանակները սահմանելու և «Վերամշակում` մաքսային տարածքից դուրս» մաքսային 
ընթացակարգով արտահանվող որոշ ապրանքների վերամշակումից հետո ստացվելիք արդյունքի 
նվազագույն չափաքանակները սահմանելու, ինչպես նաև ՀՀ կառավարության 2001 թվականի մարտի 27-ի 
N 239 և 2000 թվականի դեկտեմբերի 31-ի N 895 որոշումներն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» ՀՀ 
կառավարության 18 փետրվարի 2016 թվականի N 139-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2013 թվականի օգոստոսի 1-ի N 846-Ն որոշման մեջ փոփոխություն և լրացում 
կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 18 փետրվարի 2016 թվականի N 141-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2015 թվականի հունվարի 30-ի N 71-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու 
մասին» ՀՀ կառավարության 18 փետրվարի 2016 թվականի N 142-Ն որոշումը 



  
«ՀՀ կառավարության 2016 թվականի հունվարի 14-ի N 5-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» 
ՀՀ կառավարության 18 փետրվարի 2016 թվականի N 143-Ն որոշումը 
  
«Բացառապես փակ տիպի մաքսային պահեստներում պահպանվող ապրանքատեսակների ցանկը 
սահմանելու մասին» ՀՀ կառավարության 18 փետրվարի 2016 թվականի N 145-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2010 թվականի օգոստոսի 26-ի N 1104-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացում 
կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 18 փետրվարի 2016 թվականի N 148-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2003 թվականի նոյեմբերի 21-ի N 1779-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և 
լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 18 փետրվարի 2016 թվականի N 149-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2015 թվականի դեկտեմբերի 24-ի N 1555-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ 
կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 18 փետրվարի 2016 թվականի N 150-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2012 թվականի օգոստոսի 9-ի N 1015-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու 
մասին» ՀՀ կառավարության 18 փետրվարի 2016 թվականի N 151-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2015 թվականի մայիսի 7-ի N 471-Ն որոշման մեջ լրացումներ և փոփոխություններ 
կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 18 փետրվարի 2016 թվականի N 152-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2008 թվականի սեպտեմբերի 11-ի N 1025-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու 
մասին» ՀՀ կառավարության 18 փետրվարի 2016 թվականի N 153-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության «Սոցիալական ոլորտի բարեփոխումների» 
դրամաշնորհային ծրագրի արտաբյուջետային 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 և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 18 
փետրվարի 2016 թվականի N 154-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ Տավուշի մարզպետարանին գումար հատկացնելու և ՀՀ կառավարության 2015 թվականի դեկտեմբերի 
24-ի N 1555-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 18 
փետրվարի 2016 թվականի N 155-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ արտաքին գործերի նախարարությանը գումար հատկացնելու և ՀՀ կառավարության 2015 թվականի 
դեկտեմբերի 24-ի N 1555-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 25 
փետրվարի 2016 թվականի N 160-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2008 թվականի հուլիսի 3-ի N 692-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» 
ՀՀ կառավարության 25 փետրվարի 2016 թվականի N 161-Ն որոշումը 
  
«Լանջազատի առողջության առաջնային պահպանման կենտրոն» պետական ոչ առևտրային 
կազմակերպություն ստեղծելու մասին» ՀՀ կառավարության 18 փետրվարի 2016 թվականի N 162-Ն 
որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2002 թվականի սեպտեմբերի 5-ի N 1400-Ն որոշման մեջ լրացումներ և 
փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 25 փետրվարի 2016 թվականի N 163-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 25 փետրվարի 2016 
թվականի N 164-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ առողջապահության նախարարությանն արտաբյուջետային հաշիվ բացելու թույլտվություն տալու, ՀՀ 
առողջապահության նախարարության «Հայաստանում տուբերկուլոզի դեմ պայքարի, մոր և մանկան 
առողջության և ընտանիքի պլանավորման/վերարտադրողական առողջության բարելավում» 



դրամաշնորհային 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 և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 25 
փետրվարի 2016 թվականի N 165-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2006 թվականի օգոստոսի 3-ի N 1543-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու 
մասին» ՀՀ կառավարության 25 փետրվարի 2016 թվականի N 167-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ ազգային վիճակագրական ծառայության Երևան քաղաքի գործակալությանը տարածք տրամադրելու, ՀՀ 
կառավարությանն առընթեր պետական գույքի կառավարման վարչությանը գումար հատկացնելու և ՀՀ 
կառավարության 2015 թվականի դեկտեմբերի 24-ի N 1555-Ն որոշման մեջ լրացում կատարելու մասին» ՀՀ 
կառավարության 25 փետրվարի 2016 թվականի N 168-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ ֆինանսների նախարարության կողմից ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության սննդամթերքի 
անվտանգության պետական ծառայությանը ՀՀ ներմուծված սննդամթերքի, սննդամթերքի հետ անմիջական 
շփման մեջ գտնվող նյութերի, անասնաբուժական և բուսասանիտարական կարանտին հսկողության 
(վերահսկողության) ենթակա ապրանքների վերաբերյալ տեղեկատվության տրամադրման կարգը 
հաստատելու և ՀՀ կառավարության 2011 թվականի օգոստոսի 18-ի N 1228-Ն որոշումն ուժը կորցրած 
ճանաչելու մասին» ՀՀ կառավարության 25 փետրվարի 2016 թվականի N 169-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2015 թվականի հուլիսի 23-ի N 817-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ 
կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 25 փետրվարի 2016 թվականի N 174-Ն որոշումը 

  
Ուղղում 

  
«ՀՀ կառավարության 2013 թվականի դեկտեմբերի 5-ի N 1364-Ն որոշման մեջ լրացումներ և 
փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 29 դեկտեմբերի 2015 թվականի N 1571-Ն 
որոշման 
 


