
N 67(1247) 07 սեպտեմբերի 2016 
  

  
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ 

«ՀՀ կառավարության 2005 թվականի փետրվարի 17-ի N 194-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ 
կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 25 օգոստոսի 2016 թվականի N 859-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2015 թվականի սեպտեմբերի 10-ի N 1063-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ 
և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 25 օգոստոսի 2016 թվականի N 878-Ն 
որոշումը 
  
«Աշխատանքային օրը տեղափոխելու մասին» ՀՀ կառավարության 2 սեպտեմբերի 2016 թվականի 
N 881-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության լիազորած պետական կառավարման մարմին ճանաչելու, աշխատանքային 
գրքույկները ՀՀ կառավարության լիազորած պետական կառավարման մարմին ներկայացնելու և 
աշխատողներին հանձնելու կարգը սահմանելու ու ՀՀ կառավարության 2006 թվականի հունիսի 
16-ի N 876-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» ՀՀ կառավարության 18 օգոստոսի 2016 
թվականի N 882-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2015 թվականի օգոստոսի 18-ի N 949-Ն որոշման մեջ փոփոխություն 
կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 2 սեպտեմբերի 2016 թվականի N 886-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2016 թվականի մարտի 31-ի N 344-Ն որոշման մեջ փոփոխություն 
կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 2 սեպտեմբերի 2016 թվականի N 887-Ն որոշումը 
  
«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 2 սեպտեմբերի 2016 թվականի N 892-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ Լոռու մարզպետարանին գումար հատկացնելու և ՀՀ կառավարության 2015 թվականի 
դեկտեմբերի 24-ի N 1555-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 2 
սեպտեմբերի 2016 թվականի N 893-Ն որոշումը 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ՈՐՈՇՈՒՄԸ 
  

«ՀՀ վարչապետի 2008 թվականի հունիսի 26-ի N 411-Ն որոշման մեջ լրացումներ և 
փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ վարչապետի 29 օգոստոսի 2016 թվականի N 782-Ն 
որոշումը 

  
N 68(1248) 14 սեպտեմբերի 2016 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ԴԱՏԱՐԱՆԻ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ 
  

«Պավել Մանուկյանի և Վարուժան Ավետիսյանի դիմումների հիման վրա՝ ՀՀ քրեական 
դատավարության օրենսգրքի 283-րդ հոդվածի 1-ին մասի, 288-րդ հոդվածի 3-րդ մասի՝ ՀՀ 
Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ գործով» ՀՀ 
սահմանադրական դատարանի 2 սեպտեմբերի 2016 թվականի ՍԴՈ-1295 որոշումը 
  
«Վաչիկ Կարապետյանի, Լուսինե Ամիրբեկյանի, Գեղամ Մելիքսեթյանի դիմումների հիման վրա` 
ՀՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի 233.1-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետի` ՀՀ 
Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ գործով» ՀՀ 
սահմանադրական դատարանի 6 սեպտեմբերի 2016 թվականի ՍԴՈ-1296 որոշումը 
  

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


  
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ՀՐԱՄԱՆԱԳԻՐԸ 

«ՀՀ կառավարության հրաժարականն ընդունելու մասին» ՀՀ Նախագահի 8 սեպտեմբերի 2016 
թվականի ՆՀ-826-Ա հրամանագիրը 
  

  
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ 

«ՀՀ դրոշի և ՀՀ զինանշանի ընդհանուր տեխնիկական պայմանները սահմանելու մասին» ՀՀ 
կառավարության 2 սեպտեմբերի 2016 թվականի N 888-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2005 թվականի մարտի 24-ի N 346-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ 
կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 2 սեպտեմբերի 2016 թվականի N 889-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ համայնքների վարչական սահմաններում ընդգրկված` նախկինում համայնքների վարչական 
սահմաններից դուրս, մարզերի վարչական սահմաններում գտնվող գյուղատնտեսական 
նշանակության հողերի՝ արոտների և խոտհարքների (բնական կերահանդակներ) 2016 թվականի 
կադաստրային գները հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության 2 սեպտեմբերի 2016 թվականի 
N 898-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2015 թվականի հունիսի 4-ի N 582-Ն որոշման մեջ փոփոխություն 
կատարելու, ՀՀ անհատույց գույք օտարելու, «Նորք» սոցիալական ծառայությունների 
տեխնոլոգիական և իրազեկման կենտրոն» հիմնադրամին գույք հանձնելու և «Նորք» 
տեղեկատվավերլուծական կենտրոն» փակ բաժնետիրական ընկերությունը լուծարելու մասին» 
ՀՀ կառավարության 2 սեպտեմբերի 2016 թվականի N 899-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2015 թվականի դեկտեմբերի 24-ի N 1555-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ 
կատարելու և ՀՀ տրանսպորտի և կապի նախարարությանը գումար հատկացնելու մասին» ՀՀ 
կառավարության 2 սեպտեմբերի 2016 թվականի N 900-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 2 
սեպտեմբերի 2016 թվականի N 901-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ պետական պահպանության ծառայությանը գումար հատկացնելու և ՀՀ կառավարության 2015 
թվականի դեկտեմբերի 24-ի N 1555-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ 
կառավարության 2 սեպտեմբերի 2016 թվականի N 902-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ 2016 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում ու փոփոխություններ, ՀՀ 
կառավարության 2015 թվականի դեկտեմբերի 24-ի N 1555-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ 
կատարելու և ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարությանը գումար հատկացնելու մասին» ՀՀ 
կառավարության 2 սեպտեմբերի 2016 թվականի N 903-Ն որոշումը 
  
«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 2 սեպտեմբերի 2016 թվականի N 904-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2009 թվականի սեպտեմբերի 17-ի N 1135-Ն և 2015 թվականի հունիսի 4-ի N 
632-Ն որոշումներում փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 2 սեպտեմբերի 
2016 թվականի N 905-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ Արմավիրի մարզպետարանին գումար հատկացնելու և ՀՀ կառավարության 2015 թվականի 
դեկտեմբերի 24-ի N 1555-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 25 
օգոստոսի 2016 թվականի N 906-Ն որոշումը 



  
«ՀՀ կառավարության 2012 թվականի նոյեմբերի 8-ի N 1511-Ն որոշման մեջ փոփոխություն և 
լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 29 հուլիսի 2016 թվականի N 909-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2004 թվականի հուլիսի 29-ի N 1164-Ն որոշման մեջ լրացումներ և 
փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 25 օգոստոսի 2016 թվականի N 911-Ն 
որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2015 թվականի ապրիլի 30-ի N 464-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու 
մասին» ՀՀ կառավարության 25 օգոստոսի 2016 թվականի N 912-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ 2016 թվականի պետական բյուջեում, ՀՀ կառավարության 2015 թվականի դեկտեմբերի 24-ի N 
1555-Ն և ՀՀ կառավարության 2016 թվականի մարտի 17-ի N 284-Ն որոշումներում 
փոփոխություններ և  լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 2 սեպտեմբերի 2016 
թվականի N 913-Ն որոշումը 
  
«Փախստականի նույնականացման քարտ, ինչպես նաև կոնվենցիոն ճամփորդական 
փաստաթուղթ ստանալու համար անհրաժեշտ կենսաչափական տվյալները ոստիկանությունում 
հանձնելն անհնարին լինելու դեպքում դրանք անձի գտնվելու վայրում վերցնելու դեպքերը և 
կարգը սահմանելու մասին» ՀՀ կառավարության 2 սեպտեմբերի 2016 թվականի N 914-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 2016 թվականի մարտի 31-ի N 311-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ 
կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 8 սեպտեմբերի 2016 թվականի N 919-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ ռազմարդյունաբերական համալիրի գործունեության սուբյեկտների վերաբերյալ ամփոփ 
ցուցակի մշակման և վարման` քարտագրման համակարգի ներդրման, ինչպես նաև 
ռազմարդյունաբերական համալիրի ամփոփ ցուցակում ռազմարդյունաբերական համալիրի 
գործունեության սուբյեկտների գրանցման և ռազմական կարիքների համար պետական պատվեր 
կատարող կազմակերպությանը բազայինի կարգավիճակ տալու կարգը հաստատելու մասին» ՀՀ 
կառավարության 8 սեպտեմբերի 2016 թվականի N 920-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ ռազմարդյունաբերական համալիրի կազմակերպությունների գիտական, 
գիտաարտադրական և արտադրական ձեռքբերումների միասնական տեղեկատվական 
համակարգի ստեղծման ու վարման կարգը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության 8 
սեպտեմբերի 2016 թվականի N 921-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 8 
սեպտեմբերի 2016 թվականի N 922-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 
8 սեպտեմբերի 2016 թվականի N 923-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 8 սեպտեմբերի 2016 թվականի N 924-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2014 թվականի հունիսի 4-ի N 596-Ն որոշման մեջ փոփոխություն 
կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 8 սեպտեմբերի 2016 թվականի N 925-Ն որոշումը 
  



«ՀՀ կառավարության 2016 թվականի սեպտեմբերի 2-ի N 881-Ն որոշման մեջ փոփոխություն 
կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 8 սեպտեմբերի 2016 թվականի N 927-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2014 թվականի հուլիսի 17-ի N 769-Ն որոշման մեջ փոփոխություն 
կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 8 սեպտեմբերի 2016 թվականի N 928-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2013 թվականի դեկտեմբերի 19-ի N 1465-Ն և 2009 թվականի հոկտեմբերի 15-
ի N 1209-Ն որոշումներում փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 8 
սեպտեմբերի 2016 թվականի N 929-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2005 թվականի մարտի 17-ի N 293-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ 
կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 8 սեպտեմբերի 2016 թվականի N 930-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2012 թվականի հուլիսի 26-ի N 938-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և 
լրացում կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 8 սեպտեմբերի 2016 թվականի N 931-Ն 
որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2002 թվականի նոյեմբերի 28-ի N 1917-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ 
կատարելու, ՀՀ կառավարության 2002 թվականի նոյեմբերի 28-ի N 1918-Ն որոշման մեջ 
փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու և ՀՀ կառավարության 2015 թվականի մարտի 5-ի N 
210-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» ՀՀ կառավարության 8 սեպտեմբերի 2016 
թվականի N 945-Ն որոշումը 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ՈՐՈՇՈՒՄԸ 
  
«ՀՀ վարչապետի 1998 թվականի նոյեմբերի 6-ի N 620 որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու 
մասին» ՀՀ վարչապետի 7 սեպտեմբերի 2016 թվականի N 822-Ն որոշումը 

  
N 69(1249) 22 սեպտեմբերի 2016 

  
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ԴԱՏԱՐԱՆԻ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ 

  
«2016 թվականի մայիսի 19-ին Բրյուսելում ստորագրված` Հայաստանի Հանրապետության և 
Եվրոպական միության միջև «Հորիզոն-2020. հետազոտությունների և նորարարության 
շրջանակային ծրագիր (2014-2020)» միության ծրագրին ՀՀ մասնակցության մասին 
համաձայնագրում ամրագրված պարտավորությունների` ՀՀ Սահմանադրությանը 
համապատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ գործով» ՀՀ սահմանադրական 
դատարանի 13 սեպտեմբերի 2016 թվականի ՍԴՈ-1297 որոշումը 
  
«2015 թվականի հոկտեմբերի 16-ին Բուրաբայում ստորագրված` Անկախ պետությունների 
համագործակցության մասնակից պետությունների քրեակատարողական ծառայությունների 
ղեկավարների խորհրդի ձևավորման մասին համաձայնագրում ամրագրված 
պարտավորությունների` ՀՀ Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը որոշելու 
վերաբերյալ գործով» ՀՀ սահմանադրական դատարանի 13 սեպտեմբերի 2016 թվականի ՍԴՈ-
1298 որոշումը 
  
«2013 թվականի հոկտեմբերի 2-ին ստորագրված` Մարդու իրավունքների և հիմնարար 
ազատությունների պաշտպանության մասին կոնվենցիայի 16-րդ արձանագրության մեջ 
ամրագրված պարտավորությունների` ՀՀ Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը 
որոշելու վերաբերյալ գործով» ՀՀ սահմանադրական դատարանի 13 սեպտեմբերի 2016 թվականի 
ՍԴՈ-1299 որոշումը 
  
«2015 թվականի դեկտեմբերի 8-ին Լյուքսեմբուրգում ստորագրված` Հայաստանի 
Հանրապետության կառավարության և Լյուքսեմբուրգի Մեծ Դքսության կառավարության միջև 
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օդային հաղորդակցությունների մասին համաձայնագրում ամրագրված պարտավորությունների` 
ՀՀ Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ գործով» ՀՀ 
սահմանադրական դատարանի 13 սեպտեմբերի 2016 թվականի ՍԴՈ-1300 որոշումը 
  
«2016 թվականի փետրվարի 9-ին Երևանում ստորագրված՝ Հայաստանի Հանրապետության 
կառավարության և Շվեդիայի Թագավորության կառավարության միջև եկամուտների և գույքի 
կրկնակի հարկումը բացառելու և հարկումից խուսափելը կանխելու մասին կոնվենցիայում 
ամրագրված պարտավորությունների` ՀՀ Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը 
որոշելու վերաբերյալ գործով» ՀՀ սահմանադրական դատարանի 13 սեպտեմբերի 2016 թվականի 
ՍԴՈ-1301 որոշումը 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ՀՐԱՄԱՆԱԳԻՐԸ 
  
«Կ. Կարապետյանին ՀՀ վարչապետ նշանակելու մասին» ՀՀ Նախագահի ՆՀ-834-Ա 
հրամանագիրը 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ 
  
«ՀՀ կառավարության 2004 թվականի դեկտեմբերի 16-ի N 1847-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ 
և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 8 սեպտեմբերի 2016 թվականի N 946-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 
կրթության և գիտության ու ՀՀ քաղաքաշինության նախարարություններին գումար հատկացնելու 
մասին» ՀՀ կառավարության 2 սեպտեմբերի 2016 թվականի N 947-Ն որոշումը 

  
  
N 70(1250) 28 սեպտեմբերի 2016 

  
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ԴԱՏԱՐԱՆԻ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ 

  
«ՀՀ վարչական դատարանի դիմումի հիման վրա` «Պետական պաշտոններ զբաղեցրած անձանց 
սոցիալական երաշխիքների մասին» ՀՀ օրենքի 9-րդ հոդվածի 6-րդ մասի` ՀՀ 
Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ գործով» ՀՀ 
սահմանադրական դատարանի 16 սեպտեմբերի 2016 թվականի ՍԴՈ-1302 որոշումը 
  
«2014 թվականի նոյեմբերի 27-ին Ժնևում ստորագրված՝ «Առևտրի համաշխարհային 
կազմակերպության ստեղծման մասին» Մարաքեշի համաձայնագիրը փոփոխող 
արձանագրության մեջ ամրագրված պարտավորությունների` ՀՀ Սահմանադրությանը 
համապատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ գործով» ՀՀ սահմանադրական 
դատարանի 16 սեպտեմբերի 2016 թվականի ՍԴՈ-1303 որոշումը 
  
«Վարտգեզ Գասպարիի և Վարդուհի Մկրտչյանի դիմումների հիման վրա` Վարչական 
իրավախախտումների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգրքի 1801-րդ հոդվածի 15-րդ մասի` ՀՀ 
Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ գործով» ՀՀ 
սահմանադրական դատարանի 20 սեպտեմբերի 2016 թվականի ՍԴՈ-1304 որոշումը 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ՀՐԱՄԱՆԱԳՐԵՐԸ 
  

«Ա. Մանուկյանին ՀՀ էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարար նշանակելու մասին» ՀՀ 
Նախագահի 20 սեպտեմբերի 2016 թվականի ՆՀ-1039-Ա հրամանագիրը 
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«Ի. Առաքելյանին ՀՀ գյուղատնտեսության նախարար նշանակելու մասին» ՀՀ Նախագահի 20 
սեպտեմբերի 2016 թվականի ՆՀ-1040-Ա հրամանագիրը 
  
«Վ. Մարտիրոսյանին ՀՀ տրանսպորտի և կապի նախարար նշանակելու մասին» ՀՀ Նախագահի 
20 սեպտեմբերի 2016 թվականի ՆՀ-1041-Ա հրամանագիրը 
  
«Դ. Հարությունյանին ՀՀ կառավարության աշխատակազմի ղեկավար-նախարար նշանակելու 
մասին» ՀՀ Նախագահի 20 սեպտեմբերի 2016 թվականի ՆՀ-1042-Ա հրամանագիրը 
  
«Վ. Արամյանին ՀՀ ֆինանսների նախարար նշանակելու մասին» ՀՀ Նախագահի 20 սեպտեմբերի 
2016 թվականի ՆՀ-1044-Ա հրամանագիրը 
  
«Վ. Գաբրիելյանին ՀՀ միջազգային տնտեսական ինտեգրման և բարեփոխումների նախարար 
նշանակելու մասին» ՀՀ Նախագահի 20 սեպտեմբերի 2016 թվականի ՆՀ-1045-Ա հրամանագիրը 
  
«Վ. Գաբրիելյանին ՀՀ փոխվարչապետ նշանակելու մասին» ՀՀ Նախագահի 20 սեպտեմբերի 2016 
թվականի ՆՀ-1046-Ա հրամանագիրը 
  
«Հավաքական անվտանգության մասին պայմանագրի կազմակերպության անդամ 
պետությունների իրավապահ մարմինների և հատուկ ծառայությունների զինման համար հատուկ 
տեխնիկայի և հատուկ միջոցների մատակարարումների արտոնյալ պայմանների մասին» 2007 
թվականի հոկտեմբերի 6-ի համաձայնագրում փոփոխություններ կատարելու մասին» երկրորդ 
արձանագրությունը հաստատելու մասին» ՀՀ Նախագահի 23 սեպտեմբերի 2016 թվականի ՆՀ-
1050-Ն հրամանագիրը 

  
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ 

ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ 
  

«Արթուր Սարգսի Դավթյանին ՀՀ գլխավոր դատախազ նշանակելու մասին» ՀՀ Ազգային ժողովի 
15 սեպտեմբերի 2016 թվականի ԱԺՈ-013-Ա որոշումը 
  
«Տիգրան Հակոբյանին Հեռուստատեսության և ռադիոյի ազգային հանձնաժողովի անդամ 
ընտրելու մասին» ՀՀ Ազգային ժողովի 15 սեպտեմբերի 2016 թվականի ԱԺՈ-014-Ա որոշումը 
  
«ՀՀ Ազգային ժողովի հինգերորդ գումարման տասներորդ նստաշրջանի օրակարգի մասին» ՀՀ 
Ազգային ժողովի 13 սեպտեմբերի 2016 թվականի ԱԺՈ-236-Ն որոշումը 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ԿԱՐԳԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 
  

«ՀՀ Նախագահի 2014 թվականի հունիսի 30-ի ՆԿ-93-Ն կարգադրության մեջ փոփոխություն 
կատարելու մասին» ՀՀ Նախագահի 23 սեպտեմբերի 2016 թվականի ՆԿ-164-Ն կարգադրությունը 

  
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ 

  
«ՀՀ 2016 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում, ՀՀ կառավարության 2015 թվականի 
դեկտեմբերի 24-ի N 1555-Ն և ՀՀ կառավարության 2016 թվականի մայիսի 5-ի N 461-Ն 
որոշումներում փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու և գումար հատկացնելու մասին» ՀՀ 
կառավարության 15 սեպտեմբերի 2016 թվականի N 948-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 15 սեպտեմբերի 2016 թվականի N 949-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 15 սեպտեմբերի 2016 թվականի N 950-Ն որոշումը 
  
«Ժամանակավոր տեղավորման կենտրոնում տեղավորման անհնարինության դեպքում` 
կենսաապահովման հիմնական կարիքները հոգալու հնարավորություն չունեցող ապաստան 
հայցողներին դրամական օգնություն տրամադրելու կարգը սահմանելու մասին» ՀՀ 
կառավարության 15 սեպտեմբերի 2016 թվականի N 951-Ն որոշումը 
  
«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 15 սեպտեմբերի 2016 թվականի N 952-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2004 թվականի սեպտեմբերի 30-ի N 1782-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ 
կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 15 սեպտեմբերի 2016 թվականի N 953-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2005 թվականի օգոստոսի 25-ի N 1683-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ 
կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 15 սեպտեմբերի 2016 թվականի N 954-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2003 թվականի օգոստոսի 21-ի N 1129-Ն որոշման մեջ լրացումներ 
կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 15 սեպտեմբերի 2016 թվականի N 955-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2014 թվականի հուլիսի 31-ի N 826-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ 
կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 15 սեպտեմբերի 2016 թվականի N 956-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության մի շարք որոշումներում փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ 
կառավարության 8 սեպտեմբերի 2016 թվականի N 957-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2015 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1566-Ն որոշման մեջ լրացումներ 
կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 22 սեպտեմբերի 2016 թվականի N 966-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 22 սեպտեմբերի 2016 թվականի N 967-Ն որոշումը 
  
«Տարածքային մանկավարժահոգեբանական աջակցության կենտրոնների գործունեության 
ֆինանսավորման կարգը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության 22 սեպտեմբերի 2016 
թվականի N 968-Ն որոշումը 
  
«Սիսիանի մտավոր թերզարգացում ունեցող երեխաների N 1 հատուկ (օժանդակ) դպրոց» 
պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունը վերանվանելու մասին» ՀՀ կառավարության 22 
սեպտեմբերի 2016 թվականի N 969-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2011 թվականի հոկտեմբերի 20-ի N 1510-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ 
և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 22 սեպտեմբերի 2016 թվականի N 973-Ն 
որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2006 թվականի օգոստոսի 3-ի N 1081-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ 
կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 22 սեպտեմբերի 2016 թվականի N 974-Ն որոշումը 
  

  
Ուղղում 

«ՀՀ վարչապետի 1998 թվականի նոյեմբերի 6-ի N 620 որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու 
մասին» ՀՀ վարչապետի 7 սեպտեմբերի 2016 թվականի N 822-Ն որոշման 



  
N 71(1251) 30 սեպտեմբերի 2016 

  
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԸ 

  
«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության կառուցվածքի մասին» ՀՀ օրենքում 
փոփոխություն կատարելու մասին» 30 սեպտեմբերի 2016 թվականի ՀՕ-137-Ն ՀՀ օրենքը 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ՀՐԱՄԱՆԱԳՐԵՐԸ 
  
«Ա. Ամիրյանին ՀՀ մշակույթի նախարար նշանակելու մասին» ՀՀ Նախագահի 27 սեպտեմբերի 
2016 թվականի ՆՀ-1053-Ա հրամանագիրը 
  
«Լ. Ալթունյանին ՀՀ առողջապահության նախարար նշանակելու մասին» ՀՀ Նախագահի 27 
սեպտեմբերի 2016 թվականի ՆՀ-1054-Ա հրամանագիրը 
  
«Ս. Կարայանին ՀՀ էկոնոմիկայի նախարար նշանակելու մասին» ՀՀ Նախագահի 27 սեպտեմբերի 
2016 թվականի ՆՀ-1055-Ա հրամանագիրը 
  
«Ա. Ասատրյանին ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարար նշանակելու մասին» ՀՀ 
Նախագահի 27 սեպտեմբերի 2016 թվականի ՆՀ-1056-Ա հրամանագիրը 
  
«Ա. Մինասյանին ՀՀ բնապահպանության նախարար նշանակելու մասին» ՀՀ Նախագահի 27 
սեպտեմբերի 2016 թվականի ՆՀ-1057-Ա հրամանագիրը 
  
«Ա. Երիցյանին ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարար նշանակելու մասին» ՀՀ Նախագահի 
27 սեպտեմբերի 2016 թվականի ՆՀ-1058-Ա հրամանագիրը 
  
«Ա. Հովհաննիսյանին ՀՀ արդարադատության նախարար նշանակելու մասին» ՀՀ Նախագահի 27 
սեպտեմբերի 2016 թվականի ՆՀ-1059-Ա հրամանագիրը 
  
«Հ. Հակոբյանին ՀՀ սփյուռքի նախարար նշանակելու մասին» ՀՀ Նախագահի 27 սեպտեմբերի 
2016 թվականի ՆՀ-1060-Ա հրամանագիրը 
  
«Դ. Լոքյանին ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարար նշանակելու մասին» ՀՀ 
Նախագահի 27 սեպտեմբերի 2016 թվականի ՆՀ-1061-Ա հրամանագիրը 
  
«Լ. Մկրտչյանին ՀՀ կրթության և գիտության նախարար նշանակելու մասին» ՀՀ Նախագահի 27 
սեպտեմբերի 2016 թվականի ՆՀ-1062-Ա հրամանագիրը 
  
«Հ. Ռոստոմյանին ՀՀ սպորտի և երիտասարդության հարցերի նախարար նշանակելու մասին» ՀՀ 
Նախագահի 27 սեպտեմբերի 2016 թվականի ՆՀ-1063-Ա հրամանագիրը 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄԸ 
  

«ՀՀ կառավարության 2001 թվականի հոկտեմբերի 17-ի N 986 որոշման մեջ լրացումներ և 
փոփոխություն կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 2 սեպտեմբերի 2016 թվականի N 980-Ն 
որոշումը 
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