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2011 թվականին  ընդունված  ՀՀ  օրենքներ 

(ՀՀ կառավարության օրենսդրական նախաձեռնություններ) 

 

1. «Հայաստանի Հանրապետության պետական պարգևների մասին» 

Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և լրացում 

կատարելու մասին  

18.11.10թ.  Հ. ՊՈՂՈՍՅԱՆ /«Պաշտոնական տեղեկագիր» N 12  02.03.2011թ. 

2. Հայաստանի Հանրապետության ընտանեկան օրենսգրքում փոփո-

խություններ և լրացումներ կատարելու մասին 

19.11.09թ. Հ. ԹՈՎՄԱՍՅԱՆ   /«Պաշտոնական տեղեկագիր» N 15  09.03.2011թ. 

3. «Համայնքային ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության 

օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» 

11.05.2010թ  Վ. ՏԵՐՏԵՐՅԱՆ   /«Պաշտոնական տեղեկագիր» N 16  16.03.2011թ. 

4. «Պետական տուրքի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 

փոփոխություններ կատարելու մասին» 

31.05.2010թ  Գ. ԲԱԴԱԼՅԱՆ /«Պաշտոնական տեղեկագիր» N 17  23.03.2011թ. 

5. ա) Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքում 

փոփոխություն և լրացումներ կատարելու մասին, 

բ) «Սնանկության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 

լրացում կատարելու մասին, 

գ) «Բանկերի և բանկային գործունեության մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասին, 

  դ) «Բանկերի, վարկային կազմակերպությունների, ներդրումային 

ընկերությունների և ապահովագրական ընկերությունների սնանկության մասին» 
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Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և լրացում 

կատարելու մասին, 

ե) «Արժեթղթերի շուկայի մասին» Հայաստանի Հանրապետության 

օրենքում փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասին, 

  զ) «Ապահովագրության և ապահովագրական գործունեության մասին» 

Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և լրացում 

կատարելու մասին 

15.05.09 Ն. ԵՐԻՑՅԱՆ /«Պաշտոնական տեղեկագիր» N 17  23.03.2011թ. 

6. «Բազմաբնակարան շենքի կառավարման մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին» 

25.08.10թ.  Մ. ՎԱՐԴԱՆՅԱՆ   /«Պաշտոնական տեղեկագիր» N 17  23.03.2011թ. 

 7. ա. «Փախստականների և ապաստանի մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու 

մասին»  

բ. «Քաղաքական ապաստանի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն 

կատարելու մասին» 

20.12.2010թ. Գ. ԵԳԱՆՅԱՆ /«Պաշտոնական տեղեկագիր» N 18  30.03.2011թ. 

8. «Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքում փո-

փոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» 

22.07.10թ  Ա. ՕՍԻԿՅԱՆ /«Պաշտոնական տեղեկագիր» N 18  30.03.2011թ. 

9. ա) «Քաղաքացիական ծառայողների վարձատրության մասին» 

Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ և փոփոխություն 

կատարելու մասին» 
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բ) «Քաղաքացիական ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրա-

պետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին» 

09.08.10թ  Մ. ԲԱԴԱԼՅԱՆ /«Պաշտոնական տեղեկագիր» N 18  30.03.2011թ. 

10. ա. «Հավաքների ազատության մասին»,  

բ. «Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի 

Հանրապետության օրենսգրքում փոփոխություն և լրացումներ կատարելու 

մասին»,  

գ. «Երևան քաղաքում տեղական ինքնակառավարման մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին, 

դ. «Տեղական ինքնակառավարման մասին» Հայաստանի Հանրա-

պետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին», 

  ե. «Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքում փոփոխություն 

կատարելու մասին», 

զ.  «Հայաստանի Հանրապետության վարչական դատավարության 

օրենսգրքում լրացում կատարելու մասին»,  

է. «Զինվորական ծառայություն անցնելու մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին»,  

ը. «Ոստիկանությունում ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետու-

թյան օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին»,  

թ. «Ազգային անվտանգության մարմիններում ծառայության մասին» 

Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին»,  

ժ. «Դատախազության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 

փոփոխություն կատարելու մասին»,  
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ժա. «Ոստիկանության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 

փոփոխություն կատարելու մասին»  

ժբ. «Խղճի ազատության և կրոնական կազմակերպությունների մասին» 

Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» 

ժգ. «Քրեակատարողական ծառայության մասին» Հայաuտանի 

Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին 

ժդ. «Դատական ակտերի հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայության 

մասին» Հայաuտանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու 

մասին 

ժե. Հայաստանի Հանրապետության ընտրական օրենսգրքում 

փոփոխություններ կատարելու մասին 

ժզ. «Խաղաղ նպատակներով ատոմային էներգիայի անվտանգ 

օգտագործման մաuին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին 

ժէ. «Արհեստակցական միությունների մաuին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն 

կատարելու մասին 

ժը. «Զենքի մաuին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին 

ժթ. «Հասարակական կազմակերպությունների մաuին» ՀՀ օրենքում 

փոփոխություն կատարելու մասին 

ի. «Տեղական հանրաքվեի մաuին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու 

մասին 

իա. «Կուսակցությունների մաuին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու 

մասին 

իբ. «Ռազմական դրության իրավական ռեժիմի մասին» Հայաuտանի 

Հանրապետության փոփոխություն կատարելու մասին 
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իգ. «Լեզվի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 

փոփոխություն կատարելու մասին 

իդ. «Գովազդի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 

փոփոխություն կատարելու մասին 

իե. «Ֆիզիկական կուլտուրայի եւ սպորտի մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին 

իզ. «Սպառողների իրավունքների պաշտպանության մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին 

իէ. «Ազգային անվտանգության մարմինների մաuին» Հայաuտանի 

Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին 

իը. «Մշակութային օրենսդրության հիմունքների մաuին» Հայաuտանի 

Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին 

իթ. «Կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող անձանց 

կրթության մաuին» Հայաuտանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն 

կատարելու մասին 

լ. «Ճանապարհային երթեւեկության անվտանգության ապահովման մաuին» 

Հայաuտանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին 

լա. «Հայաստանի փրկարար ծառայության մաuին» Հայաuտանի 

Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին 

«Ոստիկանության զորքերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության 

օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին»  

«Հանրաքվեի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 

փոփոխություն կատարելու մասին» 

24.02.11թ. Հ. ԹՈՎՄԱՍՅԱՆ  /«Պաշտոնական տեղեկագիր» N 23  22.04.2011թ. 
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11. ա. «Պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների մասին» 

Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին»,  

բ. «Շարժական գույքի կադաստրի վարման, շարժական գույքի գրավի 

իրավունքի, լիզինգի պայմանագրով վարձակալության իրավունքի գրանցման 

մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին»,  

գ. «Ջրօգտագործողների ընկերությունների և ջրօգտագործողների 

ընկերությունների միությունների մասին» Հայաստանի Հանրապետության 

օրենքում փոփոխություն և լրացում կատարելու մասին», 

դ. «Իրավաբանական անձանց պետական գրանցման մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու մասին»,  

ե. «Հիմնադրամների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 

փոփոխություն կատարելու մասին», 

զ. «Հանրակրթության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 

փոփոխություն կատարելու մասին»,  

է. «Համատիրությունների մասին» Հայաստանի Հանրապետության 

օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին», 

ը. «Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական դատավարության 

օրենսգրքում լրացումներ կատարելու մասին»,  

թ. «Բաժնետիրական ընկերությունների մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու մասին»,     

ժ. «Բազմաբնակարան շենքի կառավարման մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու 

մասին»,  
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ժա. «Առևտրի և ծառայությունների մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու մասին»,  

ժբ. «Աուդիտորական գործունեության մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու մասին»,  

ժգ. «Անշարժ գույքի գնահատման գործունեության մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու մասին»,  

ժդ. «Անասնաբուժության մասին» Հայաստանի Հանրապետության 

օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին»,  

ժե. «Գյուղատնտեսական վարկային ակումբների մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքում փոփոխություն և լրացում կատարելու մասին»,  

ժզ. «Վիճակախաղերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 

փոփոխություն կատարելու մասին»,  

ժէ. «Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» 

Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու մասին»,  

ժը. «Հայաստանի Հանրապետության ընտրական օրենսգրքում լրացում 

կատարելու մասին», «Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական 

օրենսգրքում լրացումներ կատարելու մասին»,  

ժթ. «Կազմակերպությունների և  ֆիզիկական  անձանց  հարկային 

հաշվառման վերցնելու և  հարկային  հաշվառումից  հանելու  մասին» 

Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին»,  

ի. «Գույքի  նկատմամաբ իրավունքների պետական գրանցման մասին» 

Հայաստանի  Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին» 

17.01.11թ.  Տ. ԴԱՎԹՅԱՆ /«Պաշտոնական տեղեկագիր» N 26  11.05.2011թ. 
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12. «Ժամանակավոր անաշխատունակության նպաստների մասին» 

Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ 

կատարելու մասին 

25.02.11թ.Ա. ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ /«Պաշտոնական տեղեկագիր» N 26  11.05.2011թ. 

13. «Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի ներքին ծառայության 

կանոնագիրքը հաստատելու մասին»  Հայաստանի Հանրապետության  օրենքում 

փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» 

20.12.2010թ. Ա. ՆԱԶԱՐՅԱՆ /«Պաշտոնական տեղեկագիր» N 27  13.05.2011թ. 

14. «Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի կայազորային ու 

պահակային ծառայությունների կանոնագիրքը հաստատելու մասին» 

Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ 

կատարելու մասին»   

13.01. 2011թ. Ա. ՆԱԶԱՐՅԱՆ /«Պաշտոնական տեղեկագիր» N 27  13.05.2011թ. 

15. «Ավելացված արժեքի հարկի մասին» Հայաստանի Հանրապետության 

օրենքում լրացումներ կատարելու մասին 

22.03.2011թ. Ս. ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ /«Պաշտոնական տեղեկագիր» N 27  13.05.2011թ. 

16. «Էներգետիկայի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 

փոփոխություն կատարելու մասին»   

03.04.10թ. Ա. ՄՈՎՍԻՍՅԱՆ  /«Պաշտոնական տեղեկագիր» N 27  13.05.2011թ. 

17. «էներգախնայողության և վերականգնվող էներգետիկայի մասին»  

Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ 

կատարելու մասին» 

31.05.10թ  Ա. ՄՈՎՍԻՍՅԱՆ /«Պաշտոնական տեղեկագիր» N 27  13.05.2011թ. 
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18. ա) «Վճարահաշվարկային համակարգերի և վճարահաշվարկային 

կազմակերպությունների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 

լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին», 

բ) «Վարկային կազմակերպությունների մասին» Հայաստանի Հանրա-

պետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին», 

գ) «Վարկային տեղեկատվության շրջանառության և վարկային բյուրոների 

գործունեության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 

փոփոխություն կատարելու մասին», 

դ) «Արժեթղթերի շուկայի մասին» Հայաստանի Հանրապետության 

օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին 

16.06.09  Ն. ԵՐԻՑՅԱՆ /«Պաշտոնական տեղեկագիր» N 27  13.05.2011թ. 

19. ա) «Հայաստանի Հանրապետության գիտությունների ազգային 

ակադեմիայի մասին»,   

բ) «Գիտական և գիտատեխնիկական գործունեության մասին» Հայաս-

տանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին» 

19.05.10թ.  Ա. ԱՇՈՏՅԱՆ /«Պաշտոնական տեղեկագիր» N 27  13.05.2011թ. 

20. ա. «Տնտեսական մրցակցության պաշտպանության մասին» 

Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ 

կատարելու մասին» 

բ. «Հայաստանի Հանրապետությունում ստուգումների կազմակերպման և 

անցկացման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ և 

փոփոխություններ կատարելու մասին» 

գ. «Իրավաբանական անձանց պետական գրանցման մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու մասին» 
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16.11.2010թ. Ա. ՇԱԲՈՅԱՆ /«Պաշտոնական տեղեկագիր» N 27  13.05.2011թ. 

21. ա. «Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքում 

փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» 

բ. «Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի 

Հանրապետության օրենսգրքում փոփոխություն կատարելու մասին» 

գ. «Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության 

օրենսգրքում լրացում և փոփոխություն կատարելու մասին» 

30.07.10թ  Մ. ՍԱՐԳՍՅԱՆ /«Պաշտոնական տեղեկագիր» N 281  24.05.2011թ.   

22. ա. «Գույքահարկի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 

լրացում և փոփոխություններ կատարելու մասին»,  

բ. «Հողի հարկի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 

լրացում և փոփոխություններ կատարելու մասին» 

05.04.2011թ. Վ. ԳԱԲՐԻԵԼՅԱՆ /«Պաշտոնական տեղեկագիր» N 281  24.05.2011թ.   

23. «Հանրակրթության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 

լրացում կատարելու մասին» 

04.05.2011թ., Ա. ԱՇՈՏՅԱՆ/ «Պաշտոնական տեղեկագիր» N 30  26.05.2011թ.   

24. «Հյուպատոսական ծառայության մաuին» Հայաuտանի Հանրա-

պետության օրենքում  փոփոխություն և լրացում կատարելու մասին» 

30.12. 2010թ. Շ. ՔՈՉԱՐՅԱՆ / «Պաշտոնական տեղեկագիր» N 30  26.05.2011թ.   

25. «Հաստատագրված վճարների մասին» Հայաստանի Հանրապե-

տության օրենքում փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասին»   

19.11.10թ.  Ս. ԿԱՐԱՅԱՆ / «Պաշտոնական տեղեկագիր» N 30  26.05.2011թ.  s 

26. «Պետական տուրքի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 

լրացում կատարելու մասին» 

28.10.10թ . Ա. ՕՍԻԿՅԱՆ / «Պաշտոնական տեղեկագիր» N 30  26.05.2011թ.   



 11

27. «Կազմակերպությունների և անհատ ձեռնարկատերերի կողմից 

ներմուծվող` մաքսատուրքի 0 տոկոս դրույքաչափ ունեցող և ակցիզային հարկով 

հարկման ոչ ենթակա այն ապրանքների ցանկը հաստատելու մասին, որոնցից 

ավելացված արժեքի հարկը մաքսային մարմինների կողմից չի հաշվարկվում և 

գանձվում» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու 

մասին 

26.11.09թ.  Ա. ԱԼԱՎԵՐԴՅԱՆ / «Պաշտոնական տեղեկագիր» N 30  26.05.2011թ.   

28. ա. «Հարկերի մասին» Հայաuտանի Հանրապետության օրենքում լրա-

ցում և փոփոխություններ կատարելու մասին», 

բ. «Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաuտանի Հանրա-

պետության օրենսգրքում լրացում և փոփոխություններ կատարելու մասին», 

գ. «Պարտադիր սոցիալական ապահովության վճարների մասին» Հայաu-

տանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին»    

12.11.10թ. Ա. ԱԼԱՎԵՐԴՅԱՆ   /«Պաշտոնական տեղեկագիր» N 32  03.05.2011թ.   

29. ա) «Կրթության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 

փոփոխություններ կատարելու մասին, 

բ) «Բարձրագույն և հետբուհական մասնագիտական կրթության մասին» 

Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին, 

գ) «Նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) և միջին մաս-

նագիտական կրթության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 

փոփոխություններ կատարելու մասին 

24.12.08թ. Ա. ԱՇՈՏՅԱՆ /«Պաշտոնական տեղեկագիր» N 32  03.05.2011թ.   

30. «Պետական գույքի մասնավորեցման 2006-2007 թվականների ծրագրի 

կատարման 2009 թվականի տարեկան հաշվետվությունը հաստատելու մասին» 
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30.04.2010թ., Կ. ԿԻՐԱԿՈՍՅԱՆ /«Պաշտոնական տեղեկագիր» N 35  11.06.2011թ.   

31. ա) «Փոստային կապի մասին» Հայաստանի Հանրապետության 

օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ  կատարելու մասին, 

բ) «Լիցենզավորման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 

փոփոխություն կատարելու մասին, 

գ) «Պետական տուրքի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 

փոփոխություն կատարելու մասին 

08.02.10թ Մ. ՎԱՐԴԱՆՅԱՆ /«Պաշտոնական տեղեկագիր» N 35  11.06.2011թ.   

32. ա. «Հանրային ծառայության  մասին»,  

բ. «Քաղաքացիական ծառայության մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին» 

գ. «Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքում փոփոխություն 

կատարելու մասին»  

30.04.11թ. Հ. ԹՈՎՄԱՍՅԱՆ  /«Պաշտոնական տեղեկագիր» N 37  17.06.2011թ 

33. «Զինապարտության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 

լրացում կատարելու մասին» 

21.04.2011թ. Հ. ԹՈՎՄԱՍՅԱՆ /«Պաշտոնական տեղեկագիր» N 37  17.06.2011թ 

34. «Նոտարիատի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 

փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» 

02.05.11թ.  Հ. ԹՈՎՄԱՍՅԱՆ  /«Պաշտոնական տեղեկագիր» N 37  17.06.2011թ 

35. ա. «Էլեկտրոնային հաղորդակցության մաuին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին»  
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բ. «Վարկային տեղեկատվության շրջանառության և վարկային բյուրոների 

գործունեության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն և 

լրացումներ կատարելու մասին» 

02.05.11թ.  Ն. ԵՐԻՑՅԱՆ /«Պաշտոնական տեղեկագիր» N 37  17.06.2011թ 

36.  «Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին» 

24.11.10թ.  Հ. ԹՈՎՄԱՍՅԱՆ /«Պաշտոնական տեղեկագիր» N 37  17.06.2011թ 

37. «Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական դատավարության 

օրենսգրքում լրացում կատարելու մասին» 

30.04.11թ. Հ. ԹՈՎՄԱՍՅԱՆ  /«Պաշտոնական տեղեկագիր» N 39  24.06.2011թ 

38. «Քաղաքացիական կացության ակտերի մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու 

մասին» 

02.05.11թ.  Հ. ԹՈՎՄԱՍՅԱՆ  /«Պաշտոնական տեղեկագիր» N 39  24.06.2011թ 

39. ա. «Կազմակերպությունների և անհատ ձեռնարկատերերի կողմից 

հարկային և պարտադիր սոցիալական ապահովության վճարների գծով  

արտոնություններ սահմանելու մասին»,  

բ. «2008 թվականի հունվարի 1-ի դրությամբ հարկային հաշվետվություններ 

չներկայացրած կազմակերպությունները լուծարելու և անհատ ձեռնարկատերերին 

պետական հաշվառումից հանելու մասին» 

30.04.11թ. Վ. ԳԱԲՐԻԵԼՅԱՆ   /«Պաշտոնական տեղեկագիր» N 39  24.06.2011թ 

40. ա. «Շահութահարկի մասին» Հայաստանի Հանրապետության 

օրենքում լրացումներ կատարելու մասին»  
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բ. «Ավելացված արժեքի հարկի մասին» Հայաստանի Հանրապետության 

օրենքում փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասին» 

21.03.2011թ. Վ. ԳԱԲՐԻԵԼՅԱՆ /«Պաշտոնական տեղեկագիր» N 39  24.06.2011թ 

41. ա. «Դատական ակտերի հարկադիր կատարման մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին,  

բ. «Հրապարակային սակարկությունների մասին» Հայաստանի Հանրա-

պետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին» 

02.05.11թ.  Հ. ԹՈՎՄԱՍՅԱՆ  /«Պաշտոնական տեղեկագիր» N 39  24.06.2011թ 

42. ա. «Ազատ տնտեսական գոտիների մասին», 

բ. «Ավելացված արժեքի հարկի մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու,  

գ. «Եկամտահարկի մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու ,  

դ. «Շահութահարկի  մասին » ՀՀ օրենքում փոփոխություն և լրացում 

կատարելու,  

ե. «Գույքահարկի մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու,  

զ. «Արժութային կարգավորման եվ արժութային վերահսկողության մասին» 

ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին,  

է. «Լիցենզավորման մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կարարելու 

մասին 

ը. Հայաստանի Հանրապետության մաքսային օրենսգրքում 

փոփոխություններ կատարելու մասին 

թ. «Պետական տուրքի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 

փոփոխություն կատարելու մասին» 

ժ. «Երևանի  «Զվարթնոց» օդանավակայանի և  «Երևան» ազատ 

տնտեսական գոտու տարածքներում լիցենզավորման ենթակա գործունեության 
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տեսակներով զբաղվելու մասին»  Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 

փոփոխություններ կատարելու մասին» 

17.01.11թ.  Տ. ԴԱՎԹՅԱՆ  /«Պաշտոնական տեղեկագիր» N 39  24.06.2011թ 

 43. «Հայաստանի Հանրապետության դատական օրենսգրքում 

փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» 

18.05.11թ.  Հ. ԹՈՎՄԱՍՅԱՆ /«Պաշտոնական տեղեկագիր» N 39  24.06.2011թ  

44. ա. «Աուդիտորական գործունեության մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու 

մասին», 

բ. «Լիցենզավորման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 

փոփոխություն և լրացում կատարելու մասին» 

29.09.10թ . Ս. ԿԱՐԱՅԱՆ /«Պաշտոնական տեղեկագիր» N 39  24.06.2011թ 

45. «Բաժնետիրական ընկերությունների մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու 

մասին» 

05.04.2011թ. Տ. ԴԱՎԹՅԱՆ /«Պաշտոնական տեղեկագիր» N 39  24.06.2011թ 

46. Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքում 

փոփոխություններ կատարելու մասին 

22.03.2011թ. Հ. ԹՈՎՄԱՍՅԱՆ /«Պաշտոնական տեղեկագիր» N 42  13.07.2011թ 

47. ա. «Ավելացված արժեքի հարկի մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին» 

բ. «Կազմակերպությունների և անհատ ձեռնարկատերերի կողմից 

ներմուծվող՝ մաքսատուրքի 0 տոկոս դրույքաչափ ունեցող  ակցիզային հարկով 

հարկման ոչ ենթակա այն ապրանքների ցանկը հաստատելու մասին, որոնցից 

ավելացված արժեքի հարկը մաքսային մարմինների կողմից չի հաշվարկվում և 
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գանձվում» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և 

լրացումներ կատարելու մասին» 

24.05.11թ. Ս. ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ/ «Պաշտոնական տեղեկագիր» N 42  13.07.2011թ 

48. «Համահայկական բանկի մասին» Հայաստանի Հանրապետության 

օրենքում փոփոխություն և լրացումներ կատարելու  մասին» 

17.01.11թ.  Ն. ԵՐԻՑՅԱՆ/ «Պաշտոնական տեղեկագիր» N 43  15.07.2011թ 

49. «Տեղական ինքնակառավարման մասին» Հայաստանի Հանրապե-

տության օրենքում լրացում կատարելու մասին 

01.12.09թ.  Վ. ՏԵՐՏԵՐՅԱՆ / «Պաշտոնական տեղեկագիր» N 43  15.07.2011թ 

50. «Սահմանված կարգի խախտմամբ պարտադիր զինվորական 

ծառայություն չանցած քաղաքացիների մասին»   

18.05.11թ.  Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ/ «Պաշտոնական տեղեկագիր» N 43  15.07.2011թ 

51. «Հարկերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում 

կատարելու մասին 

17.05.11թ. Վ. ԳԱԲՐԻԵԼՅԱՆ / «Պաշտոնական տեղեկագիր» N 43  15.07.2011թ 

52. ա. «Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքում 

փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին»  

բ. «Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի 

Հանրապետության  օրենսգրքում փոփոխություն կատարելու մասին» 

17.06.11թ. Հ. ԹՈՎՄԱՍՅԱՆ /«Պաշտոնական տեղեկագիր» N 43  15.07.2011թ  

53. ա. «Ավտոտրանսպորտային միջոցների կայանատեղերի տեղական 

տուրքի մասին»,  

բ. «Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապե-

տության օրենսգրքում լրացումներ կատարելու մասին»,  
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գ. «Հաստատագրված վճարների մասին» Հայաստանի Հանրապետության 

օրենքում լրացում կատարելու մասին»,  

դ. «Տեղական տուրքերի և վճարների մասին» Հայաստանի Հանրապետության 

օրենքում լրացում կատարելու մասին»  

ե.  «Հարկերի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» 

02.09.10թ. Կ. ԱՐԵՅԱՆ / «Պաշտոնական տեղեկագիր» N 44  20.07.2011թ  

54. ա. «Քաղաքաշինության մասին» Հայաստանի Հանրապետության 

օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին»,  

բ. «Տեղական ինքնակառավարման մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու 

մասին»,  

գ. «Հայաստանի Հանրապետության հողային օրենսգրքում 

փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին»,  

դ. «Երևան քաղաքում տեղական ինքնակառավարման մասին» 

Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ 

կատարելու մասին», 

ե. «Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի 

Հանրապետության օրենսգրքում լրացում և փոփոխություն կատարելու մասին» 

զ. «Պետական տուրքի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 

փոփոխություններ կատարելու մասին» 

18.01.11թ.   Վ. ՎԱՐԴԱՆՅԱՆ / «Պաշտոնական տեղեկագիր» N 44  20.07.2011թ  

55. ա. «Եկամտահարկի մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ կատարելու 

մասին», 
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բ. «ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու 

մասին»   

30.12. 2010թ. Ն. ԵՐԻՑՅԱՆ/ «Պաշտոնական տեղեկագիր» N 44  20.07.2011թ  

56. «Պետական նպաստների մասին» Հայաստանի Հանրապետության 

օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» 

20.05.11թ. Ա. ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ/ «Պաշտոնական տեղեկագիր» N 44  20.07.2011թ  

57. ա. «Սնանկության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 

փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու  մասին»,  

բ. «Դատական ակտերի հարկադիր կատարման մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին» 

21.04.2011թ. Ն. ԵՐԻՑՅԱՆ/ «Պաշտոնական տեղեկագիր» N 45  27.07.2011թ  

58. ա. «Աղբահանության և սանիտարական մաքրման մասին» 

բ. «Տեղական ինքնակառավարման մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու մասին» 

գ. «Երևան քաղաքում տեղական ինքնակառավարման մասին» 

Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու մասին» 

դ. «Հայաստանի Հանրապետության բյուջետային համակարգի մասին» 

Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն և լրացում կատարելու 

մասին» 

ե. «Բազմաբնակարան շենքի կառավարման մասին» Հայաստանի Հանրա-

պետության օրենքում լրացում կատարելու մասին»  

զ. «Տեղական տուրքերի և վճարների մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու մասին» 

02.06.11թ. Կ. ԱՐԵՅԱՆ / «Պաշտոնական տեղեկագիր» N 45  27.07.2011թ  
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59. ա. «Հայաստանի Հանրապետությունում ստուգումների 

կազմակերպման և անցկացման մասին» Հայաստանի Հանրապետության 

օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին,  

բ. «Օպերատիվ-հետախուզական գործունեության մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին 

06.05.11թ.  Տ.ԴԱՎԹՅԱՆ/ «Պաշտոնական տեղեկագիր» N 45  27.07.2011թ  

60. «Հայաստանի Հանրապետության հողային օրենսգրքում լրացումներ և 

փոփոխություններ կատարելու մասին»  

25.06.10թ, 10.09.2010թ.  Ա. ՄՈՒՍԱՅԱՆ/ «Պաշտոնական տեղեկագիր» N 45  

27.07.2011թ  

61. «Հայաստանի Հանրապետության կրթության զարգացման 2011-2015 

թվականների պետական ծրագիրը հաստատելու մասին»   

19.10.10թ . Ա. ԱՇՈՏՅԱՆ / «Պաշտոնական տեղեկագիր» N 45  27.07.2011թ  

62. ա. «Գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման մասին» 

Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» 

բ.  «Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքում 

լրացում կատարելու մասին» 

20.05.11թ.  Ա. ՄՈՒՍԱՅԱՆ/ «Պաշտոնական տեղեկագիր» N 45  27.07.2011թ  

63. «Մթնոլորտային օդի պահպանության մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքում լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին» 

13.01. 2011թ. Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ / «Պաշտոնական տեղեկագիր» N 56  

12.10.2011թ  

64. ա. «Սննդամթերքի անվտանգության մասին» Հայաստանի Հանրա-

պետության օրենքում լրացում կատարելու մասին 
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բ. Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրա-

պետության օրենսգրքում փոփոխություն կատարելու մասին 

գ. Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքում լրացում 

կատարելու մասին 

17.03. 2011թ. Ս. ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ (համատեղ նախագիծ)/  

«Պաշտոնական եղեկագիր» N 56  12.10.2011թ  

65. «Մարդուն օրգաններ և (կամ) հյուսվածքներ փոխպատվաստելու մա-

սին»  Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մա-

սին» 

17.08.10թ  Ա. ՂՈՒԿԱՍՅԱՆ /«Պաշտոնական տեղեկագիր» N 58  26.10.2011թ  

66. «Մարդու իմունային անբավարարության վիրուսից առաջացած 

հիվանդության կանխարգելման մասին» Հայաստանի Հանրապետության 

օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» 

28.04.2010թ., Հ. ՔՈՒՇԿՅԱՆ/«Պաշտոնական տեղեկագիր» N 58  26.10.2011թ  

67. «Հայաստանի Հանրապետության ջրային օրենսգրքում լրացում և 

փոփոխություն կատարելու մասին» 

19.01.11թ.  Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ/«Պաշտոնական տեղեկագիր» N 58  26.10.2011թ  

68. «Մարդուն օրգաններ և (կամ) հյուսվածքներ փոխպատվաստելու 

մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու 

մասին» 

21.07.10թ  Հ. ՔՈՒՇԿՅԱՆ / «Պաշտոնական տեղեկագիր» N 58  26.10.2011թ  

69. «Հանրակրթության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 

լրացումներ և  փոփոխություններ կատարելու մասին» 

17.09. 2011թ. Ա. ԱՇՈՏՅԱՆ/  «Պաշտոնական տեղեկագիր» N 60 09.11.2011թ  
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70. «Զինվորական ծառայություն անցնելու մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» 

30.04.11թ. Ա. ՆԱԶԱՐՅԱՆ/  «Պաշտոնական տեղեկագիր» N 61 11.11.2011թ  

71. ա) «Սահմանադրական դատարանի մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու 

մասին», 

  բ) «Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության 

օրենսգրքում փոփոխություններ  կատարելու մասին»,  

գ) «Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական դատավարության 

օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին» 

29.09.2011թ. Հ. ԹՈՎՄԱՍՅԱՆ/ «Պաշտոնական տեղեկագիր» N 61 11.11.2011թ  

72. ա) «Տեղական ինքնակառավարման մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին», 

բ) «Ջրօգտագործողների ընկերությունների և ջրօգտագործողների 

ընկերությունների միությունների մասին» Հայաստանի Հանրապետության 

օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին»,  

գ) «Հայաստանի Հանրապետության ջրային օրենսգրքում փոփոխություն-

ներ և լրացումներ կատարելու մասին» 

27.04.2011թ. Ա. ԱՆԴՐԻԱՍՅԱՆ/ «Պաշտոնական տեղեկագիր» N 63 30.11.2011թ  

73. «Պետական գույքի մասնավորեցման 2006-2007 թվականների ծրագրի 

կատարման 2010 թվականի տարեկան հաշվետվությունը հաստատելու մասին» 

30.04.11թ. Ա. ՍԱՀԱԿՅԱՆ/«Պաշտոնական տեղեկագիր»  N 64 30.11.2011թ  

74. ա) «Գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման մասին» 

Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» 
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Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ 

կատարելու մասին»  

բ) «Հայաստանի Հանրապետության բյուջետային համակարգի մասին» 

Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ և փոփոխություններ 

կատարելու մասին» 

10.10.2011թ. Ա. ՄՈՒՍԱՅԱՆ/ «Պաշտոնական տեղեկագիր»  N 66 14.12.2011թ  

75.  ա) «Մարդու արյան և դրա բաղադրամասերի դոնորության և 

փոխներարկումային բժշկական օգնության մասին», 

բ)  «Հայաuտանի Հանրապետությունում uտուգումների կազմակերպման և 

անցկացման մաuին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում 

կատարելու մասին» 

24.11.10թ. Ա. ՂՈՒԿԱՍՅԱՆ/«Պաշտոնական տեղեկագիր»  N 66 14.12.2011թ  

76. «Ծխախոտի արտադրանքի համար հաստատագրված վճարների 

մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ 

կատարելու մասին 

17.05.11թ.  Տ. ԴԱՎԹՅԱՆ/«Պաշտոնական տեղեկագիր»   N 69  21.12.2011թ  

77.  ա) Ընդերքի մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսգիրք 

բ ) «Բնապահպանական վերահսկողության մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին» 

գ) «Բնապահպանական և բնօգտագործման վճարների մասին» 

Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ 

կատարելու մասին»  

դ) «Պետական տուրքի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 

փոփոխություն և լրացումներ կատարելու մասին» 
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 ե) «Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրա-

պետության օրենսգրքում փոփոխություն և լրացումներ կատարելու մասին» 

10.11.10թ. Ա.ՄՈՎՍԻՍՅԱՆ/«Պաշտոնական տեղեկագիր» N 69 21.12.2011թ  

78. «Հայաստանի Հանրապետության 2012 թվականի պետական բյուջեի 

մասին» 

30.09.11թ. Վ. ԳԱԲՐԻԵԼՅԱՆ/«Պաշտոնական տեղեկագիր» N 691 23.12.2011թ  

79. ա) «Նույնականացման քարտերի մասին», 

բ) «Հանրային ծառայությունների համարանիշի մասին», 

գ) «Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու անձնագրի մասին», 

դ) «Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիության մասին» Հայաս-

տանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին, 

զ) Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրա-

պետության օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին, 

է) «Բնակչության պետական ռեգիստրի մասին» Հայաստանի Հանրա-

պետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին, 

ը) «Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքում լրացում 

կատարելու մասին»  

21.07.09թ.  Ա. ՕՍԻԿՅԱՆ/«Պաշտոնական տեղեկագիր» N 71 28.12.2011թ  

80. ա) «Եկամտահարկի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրեն-

քում փոփոխություն և լրացումներ կատարելու մասին»,  

բ) «Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրա-

պետության օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին»,  

գ) «Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքում փոփոխու-

թյուն կատարելու մասին»,  



 24

դ) «Սնանկության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փո-

փոխություն կատարելու մասին»,  

ե) «Հարկային ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության 

օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին»  

զ) «Մաքսային ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության 

օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» 

10.11.2011թ. Ս. ԿԱՐԱՅԱՆ/«Պաշտոնական տեղեկագիր» N 71 28.12.2011թ  

81.«Եկամտահարկի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 

փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին»    

10.11.2011թ. Ս. ԿԱՐԱՅԱՆ/«Պաշտոնական տեղեկագիր» N 71 28.12.2011թ  

82. «Հսկիչ-դրամարկղային մեքենաների կիրառման մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին» 

10.11.2011թ. Ս. ԿԱՐԱՅԱՆ/«Պաշտոնական տեղեկագիր» N 71 28.12.2011թ  

83. «Շահութահարկի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 

փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին»    

10.11.2011թ. Ս. ԿԱՐԱՅԱՆ/«Պաշտոնական տեղեկագիր» N 71 28.12.2011թ  

84. «Պետական տուրքի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 

լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին» 

10.11.2011թ. Ս. ԿԱՐԱՅԱՆ/«Պաշտոնական տեղեկագիր» N 71 28.12.2011թ  

85. «Պարտադիր սոցիալական ապահովության վճարների մասին» 

Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ 

կատարելու մասին» 

10.11.2011թ. Ս. ԿԱՐԱՅԱՆ/«Պաշտոնական տեղեկագիր» N 71 28.12.2011թ  

86. «Բանկերի և բանկային գործունեության մասին» Հայաստանի Հանրա-

պետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» 

10.11.2011թ. Ս. ԿԱՐԱՅԱՆ/«Պաշտոնական տեղեկագիր» N 71 28.12.2011թ  
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87. ա) «Հայաստանի փրկարար ծառայության մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու 

մասին»,  

բ) «Զինվորական ծառայություն անցնելու մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին» 

գ) «Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության 

օրենսգրքում լրացում կատարելու մասին» 

01.11.2011 թ. Ա. ԵՐԻՑՅԱՆ /«Պաշտոնական տեղեկագիր» N 71 28.12.2011թ  

88. ա) «Հարկերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 

փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասին»,  

բ) «Հայաստանի Հանրապետությունում ստուգումների կազմակերպման և 

անցկացման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ 

կատարելու մասին»,  

գ) «Օպերատիվ-հետախուզական գործունեության մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին»,  

դ) «Բնապահպանական և բնօգտագործման վճարների մասին» Հայաս-

տանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին»,  

ե) «Հանրային ծառայությունների կարգավորման պարտադիր վճարների 

մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու 

մասին» 

10.11.2011թ. Ս. ԿԱՐԱՅԱՆ/«Պաշտոնական տեղեկագիր» N 71 28.12.2011թ  

89. ա) «Հաստատագրված վճարների մասին» Հայաստանի Հանրապետու-

թյան օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին»  

բ) «Արտոնագրային վճարների մասին» Հայաստանի Հանրապետության 

օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» 
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10.11.2011թ. Ս. ԿԱՐԱՅԱՆ/«Պաշտոնական տեղեկագիր» N 71 28.12.2011թ  

90. ա) «Հայաստանի Հանրապետության օրենսդիր, գործադիր և 

դատական իշխանության մարմինների ղեկավար աշխատողների պաշտոնային 

դրույքաչափերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփո-

խություններ և լրացում կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության 

օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին»  

բ) «Դատախազության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 

փոփոխություն կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 

փոփոխության կատարելու մասին» 

08.09.2011թ. Ա. ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ/«Պաշտոնական տեղեկագիր» N 71 28.12.2011թ  

91. «Ակցիզային հարկի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 

փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» 

10.11.2011թ. Ս. ԿԱՐԱՅԱՆ/«Պաշտոնական տեղեկագիր» N 71 28.12.2011թ  

92. «Զորահավաքային նախապատրաստության և զորահավաքի մասին» 

Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու 

մասին» 

04.04.2011թ. Վ. ԳԱԲՐԻԵԼՅԱՆ/ «Պաշտոնական տեղեկագիր» N 71 28.12.2011թ  

93. «Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիության մասին» 

Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ 

կատարելու մասին» 

13.07.2011թ. Ա. ՕՍԻԿՅԱՆ/«Պաշտոնական տեղեկագիր» N 71 28.12.2011թ  

94.  Հայաստանի Հանրապետության դատական օրենսգրքում փոփո-

խություններ և լրացումներ կատարելու մասին 

02.03.10թ. Հ. ԹՈՎՄԱՍՅԱՆ /«Պաշտոնական տեղեկագիր» N 71 28.12.2011թ  
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95. «Դատական ակտերի հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայու-

թյան մասին» Հայաuտանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ 

կատարելու մասին 

07.06.11թ. Հ. ԹՈՎՄԱՍՅԱՆ/«Պաշտոնական տեղեկագիր» N 71 28.12.2011թ  

96. «Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքում 

փոփոխություններ կատարելու մասին» 

28.07.10թ  Հ. ԹՈՎՄԱՍՅԱՆ/«Պաշտոնական տեղեկագիր» N 71 28.12.2011թ  

97. «Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքում 

փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» 

18.08.2011թ. Ա. ՕՍԻԿՅԱՆ/«Պաշտոնական տեղեկագիր» N 71 28.12.2011թ   

98.    «Հեռուստատեսության և ռադիոյի մասին» Հայաստանի     Հանրա-

պետության օրենքում լրացում և փոփոխություն կատարելու մասին» 

20.07.2011թ. Հ. ԹՈՎՄԱՍՅԱՆ/ «Պաշտոնական տեղեկագիր» N 711 28.12.2011թ 

99. «Ոստիկանությունում ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապե-

տության օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» 

18.11.2011թ. Ա. ՕՍԻԿՅԱՆ/«Պաշտոնական տեղեկագիր» N 711 28.12.2011թ 

100. ա. «Ներքին շուկայի պաշտպանության մասին» Հայաստանի Հանրա-

պետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին» 

 բ. «Լիցենզավորման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 

փոփոխություն և լրացում կատարելու մասին»  

  գ. «Պետական տուրքի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 

լրացում կատարելու մասին» 

18.05.11թ.  Տ. ԴԱՎԹՅԱՆ/ «Պաշտոնական տեղեկագիր» N 711 28.12.2011թ  
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101. «Ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման 

մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ 

կատարելու մասին» 

29.08.2011թ. Ա. ՕՍԻԿՅԱՆ/ «Պաշտոնական տեղեկագիր» N 711 28.12.2011թ  

102. «Ավելացված արժեքի հարկի մասին» Հայաստանի Հանրապետության 

օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» 

10.11.2011թ. Ս. ԿԱՐԱՅԱՆ/ «Պաշտոնական տեղեկագիր» N 711 28.12.2011թ 

103. «Հայաստանի Հանրապետության մաքսային օրենսգրքում 

փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» 

10.11.2011թ. Ս. ԿԱՐԱՅԱՆ/ «Պաշտոնական տեղեկագիր» N 711 28.12.2011թ 

104. «Կազմակերպությունների և անհատ ձեռնարկատերերի կողմից 

ներմուծվող` մաքսատուրքի 0 տոկոս դրույքաչափ ունեցող և ակցիզային հարկով 

հարկման ոչ ենթակա այն ապրաքների ցանկը հաստատելու մասին, որոնցից 

ավելացված արժեքի հարկը մաքսային մարմինների կողմից չի հաշվարկվում և 

գանձվում» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և լրա-

ցումներ կատարելու մասին» 

10.11.2011թ. Ս. ԿԱՐԱՅԱՆ/ «Պաշտոնական տեղեկագիր» N 711 28.12.2011թ 

105. «Դրամարկղային գործառնությունների մասին» Հայաստանի Հանրա-

պետության օրենքում փոփոխություն և լրացումներ կատարելու մասին» 

10.11.2011թ. Ս. ԿԱՐԱՅԱՆ/«Պաշտոնական տեղեկագիր» N 711 28.12.2011թ 

106. «2008 թվականի հունվարի 1-ի դրությամբ հարկային հաշվետվու-

թյուններ չներկայացրած կազմակերպությունները լուծարելու և  անհատ ձեռնար-

կատերերին պետական հաշվառումից հանելու մասին» Հայաստանի Հանրապե-

տության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» 

25.11.2011թ. Հ. ԹՈՎՄԱՍՅԱՆ/ «Պաշտոնական տեղեկագիր» N 711 28.12.2011թ 
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107. ա) «Լիցենզավորման մասին» Հայաստանի Հանրապետության 

օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին», 

բ) «Անշարժ գույքի գնահատման գործունեության մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու 

մասին»,  

գ) «Պետական տուրքի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 

փոփոխություն և լրացում կատարելու մասին», 

դ) «Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի 

Հանրապետության օրենսգրքում լրացումներ կատարելու մասին» 

18.08.2011թ. Ա. ՄՈՒՍԱՅԱՆ/ «Պաշտոնական տեղեկագիր» N 2. 09.01.2012թ   

108. ա. «Փաստաբանության մասին» Հայաստանի Հանրապետության 

օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին»  

բ. «Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ» Հայաստանի Հանրա-

պետության օրենսգրքում լրացումներ կատարելու մասին» 

06.10.10թ. Հ. ԹՈՎՄԱՍՅԱՆ/«Պաշտոնական տեղեկագիր» N 2. 09.01.2012թ   

109. ա) «Տեղական ինքնակառավարման մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու 

մասին», 

բ) «Պետական կառավարչական հիմնարկների մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու 

մասին»,  

գ) «Համայնքային  ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության 

օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին»,  
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դ) «Երևան քաղաքում տեղական ինքնակառավարման մասին» 

Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն և լրացումներ 

կատարելու մասին»  

ե) «Իրավաբանական անձանց պետական գրանցման մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին» 

զ) «Հանրային ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության 

օրենքում լրացում և փոփոխություն կատարելու մասին» 

01.04.2011թ. Վ. ՏԵՐՏԵՐՅԱՆ/«Պաշտոնական տեղեկագիր» N 2. 09.01.2012թ   

110. ա) «Բարձրագույն եւ հետբուհական մասնագիտական կրթության 

մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին», 

բ) «Լիցենզավորման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 

փոփոխություննեեւր եւ լրացումներ կատարելու մասին», 

գ) «Պետական տուրքի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 

փոփոխություն կատարելու մասին» 

02.05.11թ.  Ա. ԱՇՈՏՅԱՆ/«Պաշտոնական տեղեկագիր»   N 2. 09.01.2012թ   

111. ա) «Գույքահարկի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 

լրացումներ կատարելու մասին»,  

բ) «Հողի հարկի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 

լրացումներ կատարելու մասին»  

գ) «Հայաստանի Հանրապետության հողային օրենսգրքում լրացումներ 

կատարելու մասին» 

06.09.2011թ. Վ. ՏԵՐՏԵՐՅԱՆ/«Պաշտոնական տեղեկագիր» N 2.  09.01.2012թ   

112. «Հայաստանի Հանրապետության մաքսային օրենսգրքում լրացումներ 

և փոփոխություններ կատարելու  մասին» 
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12.07.2011թ. Կ. ՄԻՆԱՍՅԱՆ/«Պաշտոնական տեղեկագիր» N 2. 09.01.2012թ   

       113. «Օտարերկրացիների մասին» Հայաստանի Հանրապետության 

օրենքում լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին» 

27.05.11թ. Ա. ՕՍԻԿՅԱՆ/ «Պաշտոնական տեղեկագիր» N 2. 09.01.2012թ   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


