
N 57(1146) 02 սեպտեմբերի 2015 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ 
  

«ՀՀ կառավարության 2011 թվականի օգոստոսի 4-ի N 1119-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և 
լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 6 օգոստոսի 2015 թվականի N 961-Ն 
որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2002 թվականի հուլիսի 11-ի N 1229-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և 
լրացում կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 6 օգոստոսի 2015 թվականի N 962-Ն որոշումը 
  
«Օդանավ շահագործողի վկայական տալու կարգը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության 6 
օգոստոսի 2015 թվականի N 963-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2003 թվականի փետրվարի 13-ի N 202-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ 
կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 6 օգոստոսի 2015 թվականի N 964-Ն որոշումը 
  
«Օտարերկրյա օդանավ շահագործողների և օդանավ շահագործող չհանդիսացող 
իրավաբանական կամ ֆիզիկական անձանց կողմից ՀՀ մեկանգամյա ոչ կանոնավոր օդային 
հաղորդակցությունների իրականացման թույլտվություններ տալու կարգը հաստատելու մասին» 
ՀՀ կառավարության 6 օգոստոսի 2015 թվականի N 965-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ-ում գրանցված օդանավ շահագործողների և օդանավ շահագործող չհանդիսացող 
իրավաբանական կամ ֆիզիկական անձանց կողմից մեկանգամյա ոչ կանոնավոր օդային 
հաղորդակցությունների իրականացման թույլտվություններ տալու կարգը հաստատելու մասին» 
ՀՀ կառավարության 6 օգոստոսի 2015 թվականի N 966-Ն որոշումը 
  
«Կենսաբանական վարակվածության օջախներում փրկարարական աշխատանքների 
իրականացման կարգը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության 18 օգոստոսի 2015 թվականի N 
967-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարությանն առընթեր պետական գույքի կառավարման վարչության «Երևան քաղաքի 
Կառավարական N 2 մասնաշենքի հասցեում գտնվող շենքի բաղադրիչը համարվող տարածքները 
սեփականատերերից ձեռքբերում և Երևան քաղաքի Կառավարական N 2 շենքի սեփականատեր 
«Տանգո» փակ բաժնետիրական ընկերության օտարման գործարքների վճարահաշվարկային 
գործառնությունների իրականացում» ծրագրի արտաբյուջետային հաշվի միջոցների ծախսման 
2015 թվականի նախահաշիվը հաստատելու, ՀՀ 2015 թվականի պետական բյուջեում և ՀՀ 
կառավարության 2014 թվականի դեկտեմբերի 18-ի N 1515-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և 
լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 30 հուլիսի 2015 թվականի N 968-Ն որոշումը 
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ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎՃՌԱԲԵԿ ԴԱՏԱՐԱՆԻ ԴԱՏԱԿԱՆ ԱԿՏԵՐԸ 
  

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քրեական գործ թիվ ԵԷԴ/0030/01/12 մասին 
  
ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քրեական գործ թիվ ՇԴ/0172/01/12 մասին 
  
ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քրեական գործ թիվ ԳԴ1/0006/01/13 մասին 
  
ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քրեական գործ թիվ ԿԴ1/0078/01/13 մասին 
  
ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քրեական գործ թիվ ՍԴ/0204/01/13 մասին 
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ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քրեական գործ թիվ ԱՎԴ/0002/01/14 մասին 
  
ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քրեական գործ թիվ ԱՐԱԴ/0001/11/14 մասին 
  
ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քրեական գործ թիվ ԳԴ/0002/01/14 մասին 
  
ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քրեական գործ թիվ ԳԴ/0014/01/14 մասին 
  
ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քրեական գործ թիվ ԳԴ5/0005/01/14 մասին 
  
ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քրեական գործ թիվ ԵԿԴ/0043/11/14 մասին 
  
ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քրեական գործ թիվ ԵԿԴ/0064/11/14 մասին 
  
ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քրեական գործ թիվ ԵԿԴ/0121/11/14 մասին 
  
ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քրեական գործ թիվ ԵՇԴ/0002/11/14 մասին 
  
ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քրեական գործ թիվ ԿԴ1/0006/01/14 մասին 
  
ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քրեական գործ թիվ ՇԴ2/0004/01/14 մասին 
  
ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քրեական գործ թիվ ՏԴ/0031/01/14 մասին 
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ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ՀՐԱՄԱՆԱԳԻՐԸ 
  

«Ա. Հովհաննիսյանին ՀՀ արդարադատության նախարար նշանակելու մասին» ՀՀ Նախագահի 4 
սեպտեմբերի 2015 թվականի ՆՀ-493-Ա հրամանագիրը 
  

  
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ 

«ՀՀ կառավարության 1997 թվականի նոյեմբերի 27-ի N 539 որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու 
մասին» ՀՀ կառավարության 31 օգոստոսի 2015 թվականի N 973-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2013 թվականի հուլիսի 10-ի N 773-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ 
կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 31 օգոստոսի 2015 թվականի N 974-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2006 թվականի մայիսի 18-ի N 761-Ն և 2015 թվականի մարտի 10-ի N 302-Ն 
որոշումներում փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 31 օգոստոսի 2015 
թվականի N 976-Ն որոշումը 
  
«Բրազիլիայի Դաշնային Հանրապետության սովորական անձնագիր կրող քաղաքացիներին 
Հայաստանի Հանրապետության մուտքի վիզա ձեռք բերելու պահանջից ազատելու մասին» ՀՀ 
կառավարության 31 օգոստոսի 2015 թվականի N 977-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ տրանսպորտի և կապի նախարարությանը գումար հատկացնելու և ՀՀ կառավարության 2014 
թվականի դեկտեմբերի 18-ի N 1515-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ 
կառավարության 31 օգոստոսի 2015 թվականի N 978-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 1995 թվականի սեպտեմբերի 25-ի N 40, 1995 թվականի դեկտեմբերի 20-ի N 
115 և 1998 թվականի փետրվարի 27-ի N 122 որոշումներում փոփոխություններ կատարելու 
մասին» ՀՀ կառավարության 31 օգոստոսի 2015 թվականի N 979-Ն որոշումը 
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«ՀՀ կառավարության 2015 թվականի մարտի 10-ի N 228-Ն որոշման մեջ լրացում և փոփոխություն 
կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 31 օգոստոսի 2015 թվականի N 980-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2000 թվականի դեկտեմբերի 31-ի N 901 որոշման մեջ փոփոխություններ և 
լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 31 օգոստոսի 2015 թվականի N 981-Ն 
որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2014 թվականի դեկտեմբերի 18-ի N 1515-Ն որոշման մեջ լրացումներ 
կատարելու և գումար հատկացնելու մասին» ՀՀ կառավարության 31 օգոստոսի 2015 թվականի N 
982-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2014 թվականի դեկտեմբերի 25-ի N 1524-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ 
և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 31 օգոստոսի 2015 թվականի N 983-Ն 
որոշումը 
  
«Բնաիրային օգնության տրամադրման կարգը և պայմանները սահմանելու և ՀՀ կառավարության 
2006 թվականի հունիսի 22-ի N 958-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» ՀՀ 
կառավարության 31 օգոստոսի 2015 թվականի N 984-Ն որոշումը 
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ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ 
  

«ՀՀ կառավարության 2014 թվականի հունվարի 30-ի N 145-Ն որոշման մեջ փոփոխություն և 
լրացումներ կատարելու և 2015 թվականի հունվարի 15-ի N 19-Ն որոշման մեջ լրացում 
կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 31 օգոստոսի 2015 թվականի N 987-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2013 թվականի մայիսի 23-ի N 590-Ն որոշման մեջ լրացումներ և 
փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 31 օգոստոսի 2015 թվականի N 989-Ն 
որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2009 թվականի հունիսի 11-ի N 664-Ն որոշման մեջ փոփոխություն 
կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 31 օգոստոսի 2015 թվականի N 990-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2013 թվականի հունիսի 13-ի N 623-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և 
լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 31 օգոստոսի 2015 թվականի N 991-Ն 
որոշումը 
  
«Լիազոր (իրավասու) մարմիններ ճանաչելու մասին» ՀՀ կառավարության 31 օգոստոսի 2015 
թվականի N 992-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ Արարատի մարզպետարանին գումար հատկացնելու և ՀՀ կառավարության 2014 թվականի 
դեկտեմբերի 18-ի N 1515-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 31 
օգոստոսի 2015 թվականի N 993-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2014 թվականի ապրիլի 3-ի N 340-Ն և 2014 թվականի դեկտեմբերի 18-ի N 
1515-Ն որոշումներում փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 31 օգոստոսի 
2015 թվականի N 994-Ն որոշումը 
  
«Ուկրաինայում տեղի ունեցած դեպքերի հետևանքով մշտական բնակության նպատակով 
Հայաստանի Հանրապետություն տեղափոխված անձանց սոցիալական պաշտպանության 
մասին» ՀՀ կառավարության 31 օգոստոսի 2015 թվականի N 995-Ն որոշումը 
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«ՀՀ արտաքին գործերի նախարարությանը գումար հատկացնելու, ՀՀ 2015 թվականի պետական 
բյուջեում և ՀՀ կառավարության 2014 թվականի դեկտեմբերի 18-ի N 1515-Ն որոշման մեջ 
փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 31 օգոստոսի 2015 թվականի N 996-Ն 
որոշումը 
  
«Քաղաքային կայուն զարգացման ներդրումային ծրագրի՝ ՀՀ Արարատի մարզի Արգավանդ-
Երևանի Շիրակի փողոց (Արգավանդ-Շիրակ) ճանապարհահատվածի հողի օտարման և 
տարաբնակեցման ծրագիրը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության 31 օգոստոսի 2015 
թվականի N 997-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2011 թվականի մարտի 24-ի N 305-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և 
լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 31 օգոստոսի 2015 թվականի N 998-Ն 
որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2015 թվականի հունվարի 15-ի N 111-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ 
կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 31 օգոստոսի 2015 թվականի N 1000-Ն որոշումը 
  
«Տեղական սերմնարտադրողներից և Ռուսաստանի Դաշնությունից աշնանացան ցորենի 
սերմնացուի ձեռքբերման և բաշխման գործընթացը կազմակերպելու մասին» ՀՀ կառավարության 
31 օգոստոսի 2015 թվականի N 1001-Ն որոշումը 
  
«Կանոնավոր առևտրային օդային փոխադրումների հավաստագրման համար հայտերի 
քննարկման հարցերով խորհուրդ ստեղծելու, դրա կազմը և գործունեության կարգը հաստատելու 
և ՀՀ կառավարության 2015 թվականի փետրվարի 26-ի N 203-Ն որոշումն ուժը կորցրած 
ճանաչելու մասին» ՀՀ կառավարության 6 օգոստոսի 2015 թվականի N 1003-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ Լոռու մարզի Լուսաղբյուրի գյուղական համայնքի ղեկավարի լիազորությունները 
վաղաժամկետ դադարեցնելու, համայնքի ղեկավարի արտահերթ ընտրություն նշանակելու, 
անցկացնելու և ընտրության նախապատրաստման ու անցկացման ծախսերը ֆինանսավորելու և 
ՀՀ կառավարության 2014 թվականի դեկտեմբերի 18-ի N 1515-Ն որոշման մեջ լրացումներ 
կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 31 օգոստոսի 2015 թվականի N 1004-Ն որոշումը 
  
«Օտարերկրյա օդանավ շահագործողների կողմից ՀՀ տարածք, տարածքի ներսում և տարածքից 
դուրս կանոնավոր և երկու և ավելի ոչ կանոնավոր առևտրային օդային հաղորդակցությունների 
իրականացման թույլտվություններ տալու կարգը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության 6 
օգոստոսի 2015 թվականի N 1005-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ օդանավ շահագործողների կողմից ՀՀ տարածք, տարածքի ներսում և տարածքից դուրս երկու 
և ավելի ոչ կանոնավոր առևտրային օդային հաղորդակցությունների իրականացման 
թույլտվություններ տալու կարգը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության 6 օգոստոսի 2015 
թվականի N 1006-Ն որոշումը 
  
«Անհատույց օգտագործման իրավունքով գույք հանձնելու և ՀՀ կառավարության 2004 թվականի 
մարտի 11-ի N 408-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 25 
օգոստոսի 2015 թվականի N 1009-Ն որոշումը 
  
«Հայաստանի Հանրապետությունում գրանցված օդանավ շահագործողների կողմից կանոնավոր 
առևտրային օդային փոխադրումների իրականացման հավաստագիր տալու և կանոնավոր 
օդային հաղորդակցություններ իրականացնող փոխադրողի նշանակման կարգը հաստատելու 
մասին» ՀՀ կառավարության 6 օգոստոսի 2015 թվականի N 1010-Ն որոշումը 

  
N 59(1148) 16 սեպտեմբերի 2015 
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ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ 
  
«ՀՀ կառավարության 2014 թվականի դեկտեմբերի 18-ի N 1515-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ 
կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 18 օգոստոսի 2015 թվականի N 1011-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ 2015 թվականի պետական բյուջեում և ՀՀ կառավարության 2014 թվականի դեկտեմբերի 18-ի 
N 1515-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ 
կառավարության 10 սեպտեմբերի 2015 թվականի N 1017-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2006 թվականի հունիսի 1-ի N 827-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ 
կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 10 սեպտեմբերի 2015 թվականի N 1018-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2008 թվականի հուլիսի 10-ի N 748-Ն, 2013 թվականի հուլիսի 25-ի N 806-Ն 
որոշումներում փոփոխություններ, 2004 թվականի մարտի 4-ի N 318-Ն որոշման մեջ 
փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 10 սեպտեմբերի 2015 
թվականի N 1019-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ-ում արտադրվող և ՀՀ ներմուծվող ակցիզային հարկով հարկման ենթակա որոշ ապրանքների 
դրոշմավորման համար «2016» թվագրմամբ ակցիզային դրոշմանիշերը կիրառության մեջ դնելու 
մասին» ՀՀ կառավարության 10 սեպտեմբերի 2015 թվականի N 1020-Ն որոշումը 

  
Ուղղում 

  
ՀՀ կառավարության 2015 թվականի օգոստոսի 13-ի «ՀՀ 2015 թվականի պետական բյուջեում 
փոփոխություններ ու վերաբաշխումներ և ՀՀ կառավարության 2014 թվականի դեկտեմբերի 18-ի N 
1515-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու մասին» N 944-Ն որոշման 

  
N 60(1149) 16 սեպտեմբերի 2015 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ 
  

«ՀՀ կառավարության 2014 թվականի դեկտեմբերի 18-ի N 1515-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ 
կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 10 սեպտեմբերի 2015 թվականի N 1023-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ 2015 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում, ՀՀ կառավարության 2014 թվականի 
դեկտեմբերի 18-ի N 1515-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ, լրացումներ կատարելու և ՀՀ 
քաղաքաշինության նախարարությանը գումար հատկացնելու մասին» ՀՀ կառավարության 10 
սեպտեմբերի 2015 թվականի N 1024-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2005 թվականի օգոստոսի 11-ի N 1223-Ն որոշման մեջ լրացումներ 
կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 10 սեպտեմբերի 2015 թվականի N 1025-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2006 թվականի օգոստոսի 31-ի N 1399-Ն որոշման մեջ լրացում և 
փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 10 սեպտեմբերի 2015 թվականի N 
1026-Ն որոշումը 

  
N 61(1150) 17 սեպտեմբերի 2015 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ 
  

«Էլեկտրական էներգիայի սակագների մեղմացման միջոցառման և ՀՀ կառավարության 2014 
թվականի դեկտեմբերի 18-ի N 1444-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ 
կառավարության 31 օգոստոսի 2015 թվականի N 1030-Ն որոշումը 
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«ՀՀ 2015 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում և ՀՀ կառավարության 2014 թվականի 
դեկտեմբերի 18-ի N 1515-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ 
կառավարության 17 սեպտեմբերի 2015 թվականի N 1051-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ մշակույթի նախարարությանը գումար հատկացնելու, ՀՀ կառավարության 2014 թվականի 
դեկտեմբերի 18-ի N 1515-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 17 
սեպտեմբերի 2015 թվականի N 1052-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2014 թվականի դեկտեմբերի 18-ի N 1515-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ 
կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 17 սեպտեմբերի 2015 թվականի N 1053-Ն որոշումը 

  
Ուղղում 

  
1. ՀՀ կառավարության 2015 թվականի օգոստոսի 18-ի «ՀՀ կառավարության 2015 թվականի 
մարտի 19-ի N 596-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» N 912-Ն որոշման 
  
2. ՀՀ կառավարության 2015 թվականի օգոստոսի 18-ի «ՀՀ Վայոց ձորի մարզպետարանին գումար 
հատկացնելու և ՀՀ կառավարության 2014 թվականի դեկտեմբերի 18-ի N 1515-Ն որոշման մեջ 
լրացումներ կատարելու մասին» N 955-Ն որոշման 
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«ՀՀ 2015 թվականի պետական բյուջեում և ՀՀ կառավարության 2014 թվականի դեկտեմբերի 18-ի 
N 1515-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ 
կառավարության 13 օգոստոսի 2015 թվականի N 1031-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2003 թվականի հունիսի 13-ի N 882-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և 
լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 10 սեպտեմբերի 2015 թվականի N 1032-Ն 
որոշումը 
  
«Անհատույց օգտագործման իրավունքով անշարժ գույք ամրացնելու և ՀՀ կառավարության 2004 
թվականի մայիսի 13-ի N 689-Ն որոշման մեջ լրացում կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 10 
սեպտեմբերի 2015 թվականի N 1033-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2014 թվականի նոյեմբերի 6-ի N 1244-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և 
լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 10 սեպտեմբերի 2015 թվականի N 1034-Ն 
որոշումը 
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«Վերականգնողական օգնության տրամադրման կարգը և պայմանները սահմանելու և ՀՀ 
կառավարության 2006 թվականի սեպտեմբերի 22-ի N 1369-Ն և 2007 թվականի ապրիլի 12-ի N 453-
Ն որոշումներն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» ՀՀ կառավարության 10 սեպտեմբերի 2015 
թվականի N 1035-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2006 թվականի հոկտեմբերի 5-ի N 1492-Ն որոշման մեջ լրացումներ և 
փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 10 սեպտեմբերի 2015 թվականի N 
1036-Ն որոշումը 
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«ՀՀ կառավարության 2006 թվականի հունվարի 19-ի N 47-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ 
կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 10 սեպտեմբերի 2015 թվականի N 1038-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2008 թվականի օգոստոսի 14-ի N 967-Ն որոշման մեջ փոփոխություն 
կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 10 սեպտեմբերի 2015 թվականի N 1039-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2006 թվականի դեկտեմբերի 7-ի N 1739-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ 
կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 10 սեպտեմբերի 2015 թվականի N 1042-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2006 թվականի հուլիսի 13-ի N 1180-Ն որոշման մեջ փոփոխություն 
կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 10 սեպտեմբերի 2015 թվականի N 1043-Ն որոշումը 
  
«Միջգերատեսչական սոցիալական համագործակցության կանոնակարգը սահմանելու մասին» 
ՀՀ կառավարության 10 սեպտեմբերի 2015 թվականի N 1044-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2006 թվականի ապրիլի 20-ի N 500-Ն որոշման մեջ փոփոխություն 
կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 10 սեպտեմբերի 2015 թվականի N 1045-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2006 թվականի հոկտեմբերի 5-ի N 1423-Ն որոշման մեջ լրացումներ և 
փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 10 սեպտեմբերի 2015 թվականի N 
1046-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2005 թվականի հունիսի 1-ի N 739-Ն որոշման մեջ լրացումներ և 
փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 10 սեպտեմբերի 2015 թվականի N 
1047-Ն որոշումը 
  
«Տնտեսական համագործակցության զարգացման կազմակերպության` հարկման նպատակով 
թափանցիկության և տեղեկությունների փոխանակման գլոբալ ֆորումին ՀՀ անդամակցության 
առաջարկությանը հավանություն տալու մասին» ՀՀ կառավարության 10 սեպտեմբերի 2015 
թվականի N 1049-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ 2015 թվականի պետական բյուջեում և ՀՀ կառավարության 2014 թվականի դեկտեմբերի 18-ի 
N 1515-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 
17 սեպտեմբերի 2015 թվականի N 1054-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 1998 թվականի նոյեմբերի 17-ի N 713 որոշման մեջ փոփոխություններ 
կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 17 սեպտեմբերի 2015 թվականի N 1056-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ արտաքին գործերի նախարարության «Տիկնիկները հանուն խաղաղության և 
միջմշակութային երկխոսության» համաշխարհային երթ և տիկնիկային թատրոնների 
միջազգային փառատոն և համաժողով (գլոբալ ծրագրի շրջանակներում)» ծրագրի 
արտաբյուջետային հաշվի միջոցների ծախսման 2015 թվականի նախահաշիվը հաստատելու, ՀՀ 
2015 թվականի պետական բյուջեում և ՀՀ կառավարության 2014 թվականի դեկտեմբերի 18-ի N 
1515-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 17 
սեպտեմբերի 2015 թվականի N 1057-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ պաշտպանության նախարարությանը գումար հատկացնելու և ՀՀ կառավարության 2014 
թվականի դեկտեմբերի 18-ի N 1515-Ն որոշման մեջ լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու 
մասին» ՀՀ կառավարության 17 սեպտեմբերի 2015 թվականի N 1059-Ն որոշումը 
  
«Վտանգավոր սննդամթերքի և վտանգավոր կերի օգտահանման ու ոչնչացման կարգը 
սահմանելու և ՀՀ կառավարության 2007 թվականի հուլիսի 12-ի N 824-Ն որոշումն ուժը կորցրած 
ճանաչելու մասին» ՀՀ կառավարության 10 սեպտեմբերի 2015 թվականի N 1060-Ն որոշումը 
  



«ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարության շուկայի վերահսկողության տեսչական մարմին ստեղծելու, 
շուկայի վերահսկողության տեսչական մարմնի կանոնադրությունը, կառուցվածքը, ամրակցվող 
գույքի ցանկը հաստատելու և ՀՀ կառավարության 2003 թվականի ապրիլի 23-ի N 524-Ն որոշումն 
ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» ՀՀ կառավարության 10 սեպտեմբերի 2015 թվականի N 1063-Ն 
որոշումը 
  
«ՀՀ արտաքին գործերի նախարարության «ՀՀ Շիրակի, Լոռու և Տավուշի մարզերի բժշկական 
ուսումնական հաստատություններում ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ին վերաբերող կրթության և ուսուցման 
մակարդակի բարելավման նպատակով սեմինար-վերապատրաստումների կազմակերպում» 
ծրագրի արտաբյուջետային հաշվի միջոցների ծախսման 2015 թվականի նախահաշիվը 
հաստատելու, ՀՀ 2015 թվականի պետական բյուջեում և ՀՀ կառավարության 2014 թվականի 
դեկտեմբերի 18-ի N 1515-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու մասին» 
ՀՀ կառավարության 17 սեպտեմբերի 2015 թվականի N 1064-Ն որոշումը 
  
«Բյուջետային վարկ տրամադրելու և ՀՀ 2015 թվականի պետական բյուջեում ու ՀՀ 
կառավարության 2014 թվականի դեկտեմբերի 18-ի N 1515-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու 
լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 10 սեպտեմբերի 2015 թվականի N 1065-Ն 
որոշումը 
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«ՀՀ կառավարության 2011 թվականի մայիսի 5-ի N 668-Ն որոշման մեջ լրացումներ և 
փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 17 սեպտեմբերի 2015 թվականի N 
1073-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2014 թվականի դեկտեմբերի 18-ի N 1515-Ն և ՀՀ կառավարության 2015 
թվականի հուլիսի 2-ի N 766-Ն որոշումներում փոփոխություններ կատարելու, ինչպես նաև գնման 
գործընթացը կազմակերպելու մասին» ՀՀ կառավարության 17 սեպտեմբերի 2015 թվականի N 
1074-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2014 թվականի դեկտեմբերի 18-ի N 1515-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ 
կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 25 սեպտեմբերի 2015 թվականի N 1086-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ-ում քննչական կոմիտեի ծառայողի օրը նշելու մասին» ՀՀ կառավարության 25 սեպտեմբերի 
2015 թվականի N 1087-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2011 թվականի հունիսի 30-ի N 948-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ 
կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 25 սեպտեմբերի 2015 թվականի N 1088-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ հատուկ քննչական ծառայությանը գումար հատկացնելու և ՀՀ կառավարության 2014 
թվականի դեկտեմբերի 18-ի N 1515-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ 
կառավարության 25 սեպտեմբերի 2015 թվականի N 1089-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարությանն առընթեր ազգային անվտանգության ծառայությանը գումար հատկացնելու 
և ՀՀ կառավարության 2014 թվականի դեկտեմբերի 18-ի N 1515-Ն որոշման մեջ լրացումներ 
կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 25 սեպտեմբերի 2015 թվականի N 1090-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության աշխատակազմին գումար հատկացնելու, գնումների գործընթացը 
կազմակերպելու և ՀՀ կառավարության 2014 թվականի դեկտեմբերի 18-ի N 1515-Ն որոշման մեջ 
լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 25 սեպտեմբերի 2015 թվականի N 1091-Ն 
որոշումը 
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ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ՈՐՈՇՈՒՄԸ 

«ՀՀ վարչապետի 2008 թվականի հունիսի 26-ի N 411-Ն որոշման մեջ լրացում կատարելու մասին» 
ՀՀ վարչապետի 19 սեպտեմբերի 2015 թվականի N 853-Ն որոշումը 
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ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ 
ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ 

  
«ՀՀ Ազգային ժողովի հինգերորդ գումարման ութերորդ նստաշրջանի օրակարգի մասին» ՀՀ 
Ազգային ժողովի 15 սեպտեմբերի 2015 թվականի ԱԺՈ-171-Ն որոշումը 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ 
  
«Հայաստանի Հանրապետության 2015 թվականի պետական բյուջեի մասին» ՀՀ օրենքում և ՀՀ 
կառավարության 2014 թվականի դեկտեմբերի 18-ի N 1515-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և 
լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 17 սեպտեմբերի 2015 թվականի N 1055-Ն 
որոշումը 
  
«Սոցիալական ծառայություններ տրամադրող տարածքային մարմինների լիազորությունների 
իրականացման և սոցիալական ծառայությունների տրամադրման կարգն ու պայմանները 
սահմանելու մասին» ՀՀ կառավարության 10 սեպտեմբերի 2015 թվականի N 1061-Ն որոշումը 
  
«Լրացուցիչ կրթական ծրագրերի կազմակերպման և իրականացման կարգը, ինչպես նաև ոչ 
ֆորմալ և ինֆորմալ ուսուցման արդյունքների գնահատման և ճանաչման կարգը սահմանելու 
մասին» ՀՀ կառավարության 10 սեպտեմբերի 2015 թվականի N 1062-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ 2015 թվականի պետական բյուջեում և ՀՀ կառավարության 2014 թվականի դեկտեմբերի 18-ի 
N 1515-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 
17 սեպտեմբերի 2015 թվականի N 1067-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 1998 թվականի դեկտեմբերի 30-ի N 864 որոշման մեջ լրացումներ 
կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 17 սեպտեմբերի 2015 թվականի N 1068-Ն որոշումը 
  
«Մասնակցին իր կենսաթոշակային հաշվում առկա միջոցներն ամբողջությամբ ստանալու 
պահանջ ներկայացնելու իրավունք տվող հիվանդությունների (վիճակների) ցանկը հաստատելու 
մասին» ՀՀ կառավարության 17 սեպտեմբերի 2015 թվականի N 1070-Ն որոշումը 
  
«Հատատեղերի հատկացման և տեղազննման կարգը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության 
17 սեպտեմբերի 2015 թվականի N 1072-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ արդարադատության նախարարության «Փորձագիտական ծառայություններ 
արտաբյուջետային միջոցների հաշվին» ծրագրի արտաբյուջետային հաշվի միջոցների ծախսման 
2015 թվականի նախահաշիվը հաստատելու, ՀՀ 2015 թվականի պետական բյուջեում և ՀՀ 
կառավարության 2014 թվականի դեկտեմբերի 18-ի N 1515-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու 
լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 17 սեպտեմբերի 2015 թվականի N 1075-Ն 
որոշումը 
  
«Գնման գործընթացների մասին» ՀՀ կառավարության 17 սեպտեմբերի 2015 թվականի N 1077-Ն 
որոշումը 
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«Սոցիալական ծառայություններ տրամադրելու գործունեության հավաստագրման դեպքերը և 
կարգը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության 10 սեպտեմբերի 2015 թվականի N 1078-Ն 
որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2010 թվականի հոկտեմբերի 14-ի N 1346-Ն որոշման մեջ լրացում և 
փոփոխություն կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 10 սեպտեմբերի 2015 թվականի N 1081-Ն 
որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2015 թվականի սեպտեմբերի 17-ի N 1074-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ 
կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 25 սեպտեմբերի 2015 թվականի N 1082-Ն որոշումը 
  
«Պաշտոնական ինկորպորացիայի ենթարկված նորմատիվ իրավական ակտերի էլեկտրոնային 
ժողովածու կազմելու և տրամադրելու կարգն ու ժամկետները սահմանելու մասին» ՀՀ 
կառավարության 25 սեպտեմբերի 2015 թվականի N 1084-Ն որոշումը 
  

Ուղղում 
  
«Բյուջետային վարկ տրամադրելու և ՀՀ 2015 թվականի պետական բյուջեում ու ՀՀ 
կառավարության 2014 թվականի դեկտեմբերի 18-ի N 1515-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու 
լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 10 սեպտեմբերի 2015 թվականի N 1065-Ն 
որոշման 
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ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ 
  

«ՀՀ կառավարության 2010 թվականի սեպտեմբերի 16-ի N 1274-Ն որոշման մեջ լրացումներ 
կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 17 սեպտեմբերի 2015 թվականի N 1092-Ն որոշումը 
  
«Պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմինների կողմից էլեկտրոնային 
ծառայությունների մատուցման կամ գործողությունների կատարման համար օգտագործվող 
էլեկտրոնային համակարգերի անվտանգության, փոխգործելիության և տեխնիկական ընդհանուր 
պահանջները սահմանելու մասին» ՀՀ կառավարության 31 օգոստոսի 2015 թվականի N 1093-Ն 
որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2006 թվականի հուլիսի 27-ի N 1183-Ն որոշման մեջ լրացում կատարելու 
մասին» ՀՀ կառավարության 25 սեպտեմբերի 2015 թվականի N 1094-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ 2015 թվականի պետական բյուջեում և ՀՀ կառավարության 2014 թվականի դեկտեմբերի 18-ի 
N 1515-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու, գնման պայմանագրերում 
փոփոխություններ կատարելու և գնման գործընթացը կազմակերպելու մասին» ՀՀ 
կառավարության 25 սեպտեմբերի 2015 թվականի N 1095-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ 2015 թվականի պետական բյուջեում և ՀՀ կառավարության 2014 թվականի դեկտեմբերի 18-ի 
N 1515-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 
25 սեպտեմբերի 2015 թվականի N 1096-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության ջրային տնտեսության պետական կոմիտեին գումար 
հատկացնելու և ՀՀ կառավարության 2014 թվականի դեկտեմբերի 18-ի N 1515-Ն որոշման մեջ 
լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 25 սեպտեմբերի 2015 թվականի N 1097-Ն 
որոշումը 
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«ՀՀ կառավարության 2006 թվականի նոյեմբերի 2-ի N 1911-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ 
կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 25 սեպտեմբերի 2015 թվականի N 1099-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2014 թվականի սեպտեմբերի 25-ի N 1119-Ն որոշման մեջ փոփոխություն 
կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 25 սեպտեմբերի 2015 թվականի N 1100-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2008 թվականի հունվարի 10-ի N 2-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու 
մասին» ՀՀ կառավարության 25 սեպտեմբերի 2015 թվականի N 1101-Ն որոշումը 
  
«Գիտական և գիտատեխնիկական փորձաքննական գործունեության բնագավառում լիազոր 
մարմնի կարգավիճակը սահմանելու և ՀՀ կառավարության 2007 թվականի հոկտեմբերի 18-ի N 
1269-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 25 սեպտեմբերի 2015 
թվականի N 1102-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ Սյունիքի մարզի Հարթաշենի գյուղական համայնքի ղեկավարի լիազորությունները 
վաղաժամկետ դադարեցնելու, համայնքի ղեկավարի արտահերթ ընտրություն նշանակելու, 
անցկացնելու և ընտրության նախապատրաստման ու անցկացման ծախսերը ֆինանսավորելու և 
ՀՀ կառավարության 2014 թվականի դեկտեմբերի 18-ի N 1515-Ն որոշման մեջ լրացումներ 
կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 25 սեպտեմբերի 2015 թվականի N 1104-Ն որոշումը 
  
«Մանկական սնունդը և հարակից ապրանքներն անվճար կամ ցածր գներով տրամադրելու 
կարգը սահմանելու մասին» ՀՀ կառավարության 25 սեպտեմբերի 2015 թվականի N 1105-Ն 
որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2005 թվականի օգոստոսի 11-ի N 1599-Ն որոշման մեջ լրացում կատարելու 
մասին» ՀՀ կառավարության 25 սեպտեմբերի 2015 թվականի N 1106-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2010 թվականի օգոստոսի 26-ի N 1072-Ն որոշման մեջ լրացումներ և 
փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 25 սեպտեմբերի 2015 թվականի N 
1108-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2002 թվականի նոյեմբերի 14-ի N 1821-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և 
լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 25 սեպտեմբերի 2015 թվականի N 1109-Ն 
որոշումը 
  
«Սոցիալական ծառայություններ տրամադրելու գործընթացում կիրառվող համակարգչային 
ծրագրերի ուսուցման դասընթացների կազմակերպման և այդ ծրագրերով աշխատելու 
կարողությունները հաստատող հավաստագրերի տրամադրման դեպքերն ու կարգը հաստատելու 
մասին» ՀՀ կառավարության 10 սեպտեմբերի 2015 թվականի N 1110-Ն որոշումը 

  
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ՈՐՈՇՈՒՄԸ 

  
«ՀՀ վարչապետի 2002 թվականի սեպտեմբերի 16-ի N 532-Ն որոշման մեջ փոփոխություն 
կատարելու մասին» ՀՀ վարչապետի 28 սեպտեմբերի 2015 թվականի N 855-Ն որոշումը 

  
  

 


