
2009 թվականին  ընդունված  ՀՀ  օրենքների 

(ՀՀ կառավարության օրենսդրական նախաձեռնություններ) 

 

1. ա) «Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական դատավարության 

օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» 

բ) Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքում 

փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» 

գ) Հայաստանի Հանրապետության դատական օրենսգրքում փոփոխություններ 

և լրացումներ կատարելու մասին» 

դ) Հայաստանի Հանրապետության վարչական դատավարության օրենսգրքում 

փոփոխություն կատարելու մասին» 

ե) «Սնանկության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 

փոփոխություններ կատարելու մասին» 

02.02.09թ. Գ. ԴԱՆԻԵԼՅԱՆ «Պաշտոնական տեղեկագիր» N 9  13.02.2009թ    

2. «Հայաստանի Հանրապետության վարչատարածքային բաժանման մասին» 

Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու մասին» 

27.10.08թ. Մ. ՎԱՐԴԱՆՅԱՆ / / / «Պաշտոնական տեղեկագիր» N 12  01.03.2009թ    

3. «Գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման մասին» 

Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին» 

13.03.09թ. Գ. ՄԱԼԽԱՍՅԱՆ   / / «Պաշտոնական տեղեկագիր» N 16  25.03.2009թ    

4. ա) «Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգրքում 

փոփոխություններ կատարելու մասին», 

բ) «Արժութային կարգավորման և արժութային վերահuկողության մաuին» ՀՀ 

օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին» 

գ) Հայաuտանի Հանրապետության քրեական oրենuգրքում փոփոխություն 

կատարելու մասին  

26.02.09թ. Ա. ՋԱՎԱԴՅԱՆ // «Պաշտոնական տեղեկագիր» N 18  08.04.2009թ    

5. ա) «Ֆիզիկական անձանց գույքի և եկամուտների հայտարարագրման 

մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ 

կատարելու մասին», 



բ) «Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետու-

թյան օրենսգրքում լրացում կատարելու մասին»                      

12.13.09թ.  Ա. ՉԻԼԻՆԳԱՐՅԱՆ   «Պաշտոնական տեղեկագիր» N 19  15.04.2009թ    

6. «Հայաստանի փրկարար ծառայության մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու մասին»  

Մ. ՇԱՀԳԵԼԴՅԱՆ /// «Պաշտոնական տեղեկագիր» N 19  15.04.2009թ    

7. ա) «Օպերատիվ հետախուզական գործունեության մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու մասին» 

բ) «Ռազմական ոստիկանության մասին» Հայաստանի Հանրապետության 

օրենքում լրացում կատարելու մասին» 

 04.12.08թ. Ա. ՆԱԶԱՐՅԱՆ /// «Պաշտոնական տեղեկագիր» N 19  15.04.2009թ    

  8. «Ավելացված արժեքի հարկի մասին» Հայաստանի Հանրապետության 

օրենքում փոփոխություն և լրացումներ կատարելու մասին»   

17.02.09թ. Ն. ԵՐԻՑՅԱՆ ///  «Պաշտոնական տեղեկագիր» N 19  15.04.2009թ    

9. ա) «Շահութահարկի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում 

կատարելու մասին», 

բ) «Ավելացված արժեքի հարկի մասին» Հայաստանի Հանրապետության 

օրենքում լրացում կատարելու մասին» 

գ) «Եկամտահարկի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում 

կատարելու մասին 

  17.02.09թ. Ն. ԵՐԻՑՅԱՆ /// «Պաշտոնական տեղեկագիր» N 19  15.04.2009թ    

10. ա) «Խաղաղ նպատակով ատոմային էներգիայի անվտանգ օգտագործման 

մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ 

կատարելու մասին» 

բ) «Լիցենզավորման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 

փոփոխություններ կատարելու մասին» 

գ) «Պետական տուրքի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 

փոփոխություններ կատարելու մասին» 

21.11.08թ. Ա ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ /// «Պաշտոնական տեղեկագիր» N 19  15.04.2009թ    



11. «Խաղաղ նպատակներով ատոմային էներգիայի անվտանգ օգտագործման 

մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին 

04.02.08թ. Ա. ՄՈՎՍԻՍՅԱՆ /// «Պաշտոնական տեղեկագիր» N 22  29.04.2009թ    

12. «Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի  

Հանրապետության օրենսգրքում լրացում կատարելու մասին» 

16.09.08թ. Ա. ՀԱՄԲԱՐՁՈՒՄՅԱՆ /// «Պաշտոնական տեղեկագիր» N 22  29.04.2009թ    

13. «Պետական գույքի մասնավորեցման 2006-2007 թվականների ծրագրի 

մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու 

մասին» 

01.10.08թ. Ա. ՄՈՎՍԻՍՅԱՆ /// «Պաշտոնական տեղեկագիր» N 23  06.05.2009թ    

14. «1988-1992 թվականներին Ադրբեջանի Հանրապետությունից բռնագաղթած 

փախստականների համար կառուցված բնակարանները սեփականության 

իրավունքով փախստականներին հատկացնելու մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» 

26.08.08թ. Վ. ՏԵՐՏԵՐՅԱՆ /// «Պաշտոնական տեղեկագիր» N 23  06.05.2009թ    

15. ա) «Գույքահարկի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 

փոփոխություններ կատարելու մասին»,    

բ) «Ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման մասին» ՀՀ 

օրենքում  փոփոխություն կատարելու մասին»   

03.03.09թ. Վ.  ՏԵՐՏԵՐՅԱՆ ///  «Պաշտոնական տեղեկագիր» N 23  06.05.2009թ    

16. ա) «Պետական տուրքի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 

փոփոխություն կատարելու մասին» 

բ) «Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական դատավարության 

օրենսգրքում փոփոխություն և լրացում կատարելու մասին»   

04.11.08թ. Գ.ԴԱՆԻԵԼՅԱՆ ///  «Պաշտոնական տեղեկագիր» N 23  06.05.2009թ    

17. «Օպերատիվ - հետախուզական գործունեության մասին» Հայաստանի  

Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին»  

22.07.08թ. Ռ. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ ///  «Պաշտոնական տեղեկագիր» N 23  06.05.2009թ    

18. ա) «Հայաստանի Հանրապետության դատական օրենսգրքում  

փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին», 



բ) «Քրեակատարողական ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետու-

թյան օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին», 

գ) «Դատական ակտերի հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայության 

մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն և լրացում 

կատարելու մասին», 

դ) «Ոստիկանության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 

լրացում կատարելու մասին», 

ե) «Հարկային ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 

փոփոխություն կատարելու մասին», 

զ) «Մաքսային ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 

փոփոխություն կատարելու մասին» 

23.10.08թ. Գ.ԴԱՆԻԵԼՅԱՆ /// «Պաշտոնական տեղեկագիր» N 24  06.05.2009թ    

19. ա) «Մթնոլորտային օդի պահպանության մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու մասին» 

բ) «Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ» Հայաստանի  

Հանրապետության օրենսգրքում լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու 

մասին»  

02.12.08թ. Ա.ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ ///  «Պաշտոնական տեղեկագիր» N 24  06.05.2009թ    

20. «Սահմանված կարգի խախտմամբ պարտադիր զինվորական ծառայություն 

չանցած քաղաքացիների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 

փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասին» 

03.04.2009թ. Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ///  «Պաշտոնական տեղեկագիր» N 24  06.05.2009թ    

21. «Զինապարտության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 

լրացում կատարելու մասին» 

24.12.08թ. Ա. ՆԱԶԱՐՅԱՆ /// «Պաշտոնական տեղեկագիր» N 27  27.05.2009թ    

22. ա) «Ոստիկանության զորքերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության 

օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին»,  

բ) «Ոստիկանության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 

փոփոխություններ կատարելու մասին»  



գ) «Ոստիկանությունում ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության 

օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» 

13.03.09թ. Հ. ՀՈՒՆԱՆՅԱՆ    «Պաշտոնական տեղեկագիր» N 27  27.05.2009թ    

23. «Հայաստանի Հանրապետության 2010 թվականի պետական բյուջեի 

նախագծի կազմման գործընթացի առանձնահատկությունների մասին» 

31.03.09թ.  Պ. ՍԱՖԱՐՅԱՆ /// «Պաշտոնական տեղեկագիր» N 27  27.05.2009թ    

24. «Պետական տուրքի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 

փոփոխություն կատարելու մասին»  

17.12.08թ. Ն. ԵՐԻՑՅԱՆ /// «Պաշտոնական տեղեկագիր» N 27  27.05.2009թ    

25. «Պետական տուրքի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 

փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին»  

13.11.08թ. Ն. ԵՐԻՑՅԱՆ /// «Պաշտոնական տեղեկագիր» N 27  27.05.2009թ    

26. ա) «Քաղաքաշինության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 

փոփոխություններ կատարելու մասին, 

բ) «Առանց ծնողական խնամքի մնացած երեխաների սոցիալական 

պաշտպանության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում 

կատարելու մասին, 

գ) «Առեւտրի եւ ծառայությունների մասին» Հայաստանի Հանրապետության 

օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին, 

դ) «Բաժնետիրական ընկերությունների մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին, 

ե) «Համայնքային ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության 

օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին, 

զ) «Հասարակության եւ պետության կարիքների համար սեփականության 

օտարման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու 

մասին, 

է) «Պետական ոչ առեւտրային կազմակերպությունների մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու մասին, 

ը) Հայաստանի Հանրապետության ընտանեկան օրենսգրքում փոփոխություն 

կատարելու մասին, 



թ) «Երեւան քաղաքում տեղական ինքնակառավարման մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին, 

ժ) Հայաստանի Հանրապետության վարչական դատավարության օրենսգրքում 

լրացում կատարելու մասին, 

Ժա) «Կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող անձանց 

կրթության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու 

մասին 

22.04.09թ. Վ. ՏԵՐՏԵՐՅԱՆ /// «Պաշտոնական տեղեկագիր» N 28 03.06.2009թ 

27. «Հոգեբուժական օգնության մասին» Հայաստանի Հանրապետության  

օրենքու լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին» 

31.03.08թ. Հ. ՔՈՒՇԿՅԱՆ /// «Պաշտոնական տեղեկագիր» N 31 17.06.2009թ 

28. «Քաղաքացիական կացության ակտերի մասին» Հայաստանի  

Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» 

24.12.08թ. Գ. ՄԱԼԽԱՍՅԱՆ /// «Պաշտոնական տեղեկագիր» N 31 17.06.2009թ 

29.  «Հայաստանի Հանրապետության քրեակատարողական օրենսգրքում  

փոփոխություն կատարելու մասին» 

06.06.08թ. Գ. ԴԱՆԻԵԼՅԱՆ /// «Պաշտոնական տեղեկագիր» N 31 17.06.2009թ 

30. «Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ» Հայաստանի  

Հանրապետության օրենսգրքում փոփոխություն կատարելու մասին» 

24. 12.08թ. Ա. ԹԱՄԱԶՅԱՆ  /// «Պաշտոնական տեղեկագիր» N 31 17.06.2009թ 

31.  «Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապե-

տության օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին» 

30.12.08թ. Ա. ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ  ///«Պաշտոնական տեղեկագիր» N 31 17.06.2009թ 

32. «Հայաստանի Հանրապետության բյուջետային համակարգի մասինե 

Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» 

01.06.09  Տ. ԴԱՎԹՅԱՆ «Պաշտոնական տեղեկագիր» N 31 17.06.2009թ 

33. «Պետական սուրհանդակային կապի մասին». 

25.07.07թ. Ռ. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ /// «Պաշտոնական տեղեկագիր» N 31 17.06.2009թ 

34.  «Բույսերի կարանտինի և բույսերի պաշտպանության մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» 



27.05.08թ. Ս. ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ  /// «Պաշտոնական տեղեկագիր» N 32  24.06.2009թ 

35. «Հայաստանի Հանրապետության վարչատարածքային բաժանման մասին» 

Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին» 

13.01.09թ. Ա. ՄՈՒՍԱՅԱՆ ///  «Պաշտոնական տեղեկագիր» N 32  24.06.2009թ 

36. ա) «Ավելացված արժեքի հարկի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն և 

լրացում կատարելու մասին»  

բ) «ՀՀ մաքսային օրենսգրքում փոփոխություն և լրացում կատարելու մասին» 

06.02.09թ. Ս. ԿԱՐԱՅԱՆ «Պաշտոնական տեղեկագիր» N 33  01.07.2009թ 

37.  ա) «Ֆիրմային անվանումների մասին» Հայաստանի Հանրապետության 

օրենքում լրացումներ կատարելու մասին»,  

բ) «Բանկերի եւ բանկային գործունեության մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքում լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին»,  

գ) «Վարկային կազմակերպությունների մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու մասին»,   

դ) «Բանկերի, վարկային կազմակերպությունների, ներդրումային 

ընկերությունների եւ ապահովագրական ընկերությունների սնանկության մասին» 

Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին», 

ե) «Ապահովագրության եւ ապահովագրական գործունեության մասին» 

Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ և փոփոխություն կատարելու 

մասին»,  

զ) «Արժեթղթերի շուկայի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 

լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին»,  

է) «Իրավաբանական անձանց պետական գրանցման մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» 

18.02.09թ. Ն. ԵՐԻՑՅԱՆ «Պաշտոնական տեղեկագիր» N 33  01.07.2009թ 

38. «Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքում փոփոխություններ 

և լրացումներ կատարելու մասին» 

29.12.07թ. Մ. ՍԱՐԳՍՅԱՆ  «Պաշտոնական տեղեկագիր» N 34  08.07.2009թ 

39. «Ոստիկանությունում ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետու-

թյան օրենքում լրացումներ և փոփոխություն կատարելու մասին» 



26.11.08թ. Հ. ՀՈՒՆԱՆՅԱՆ  «Պաշտոնական տեղեկագիր» N 34  08.07.2009թ 

40. «Ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքում լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին» 

29.01.09թ. Ա. ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ  «Պաշտոնական տեղեկագիր» N 34  08.07.2009թ  

41. ա) «Ավելացված արժեքի հարկի մասին» Հայաստանի Հանրապետության 

օրենքում լրացումներ կատարելու մասին», 

բ)  «Շահութահարկի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ 

կատարելու մասին»  

18.02.09թ. Ս. ԿԱՐԱՅԱՆ  «Պաշտոնական տեղեկագիր» N 34  08.07.2009թ  

42. ա) «Ավիացիայի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփո-

խություններ և լրացումներ կատարելու մասին» 

բ) «Օդանավ շահագործողների պատասխանատվության ապահովագրության 

նվազագույն ծածկույթի սահմանաչափերը սահմանելու  մասին» 

20.01.09թ. Ա. ՄՈՎՍԵՍՅԱՆ /// «Պաշտոնական տեղեկագիր» N 34  08.07.2009թ 

43. «Ընկերությունների կողմից վճարվող բնապահպանական վճարների 

նպատակային օգտագործման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 

փոփոխություն  և լրացումներ կատարելու մասին» 

26.02.09թ. Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ /// «Պաշտոնական տեղեկագիր» N 35  

15.07.2009թ 

44. ա) Հանրակրթության մասին 

բ) «Կրթության  մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում  

փոփոխություններ կատարելու մասին. 

գ) «Ավելացված արժեքի հարկի մասին» Հայաստանի Հանրապետության  

օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին. 

դ) «Լիցենզավորման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 

փոփոխություններ կատարելու մասին. 

ե) «Կրթության պետական տեսչության մասին» Հայաստանի Հանրապետու-

թյան 

օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին. 



զ) «Պետական տուրքի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխու-

թյուններ կատարելու մասին« 

 25.08.07թ. Ս. ՍԵՅՐԱՆՅԱՆ  «Պաշտոնական տեղեկագիր» N 44  15.07.2009թ 

 

45. ա) «Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքում փոփոխություն 

կատարելու մասին», 

բ)  «Լիցենզավորման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 

լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին», 

գ) «Զենքի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու 

մասին», 

դ) «Պետական տուրքի  մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 

լրացում կատարելու մասին» 

20.08.09թ  Ա.ՆԱԶԱՐՅԱՆ «Պաշտոնական տեղեկագիր» N 45  30.09.2009թ 

46. ա) «Զենքի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում և 

փոփոխություններ կատարելու մասին» 

բ) «Մաքսային ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 

փոփոխություններ կատարելու մասին» 

գ) «Հարկային ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 

փոփոխություններ կատարելու մասին» 

դ) «Փրկարար ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 

փոփոխություն կատարելու մասին» 

11.09.08թ. Հ. ՀՈՒՆԱՆՅԱՆ  «Պաշտոնական տեղեկագիր» N 52  16.10.2009թ 

47. «Կազմակերպությունների և անհատ ձեռնարկատերերի կողմից 

ներմուծվող` մաքսատուրքի 0 տոկոս դրույքաչափ ունեցող և ակցիզային հարկով 

հարկման ոչ ենթակա այն ապրանքների ցանկը հասատատելու մասին, որոնցից 

ավելացված արժեքի հարկը մաքսային մարմինների կողմից չի հաշվարկվում և 

գանձվում» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու 

մասին» 

11.03.09թ.  Ա. ՄՈՎՍԻՍՅԱՆ «Պաշտոնական տեղեկագիր» N 52  16.10.2009թ  



48. ա) «Հայաստանի Հանրապետության դատական օրենսգրքում 

փոփոխություններ կատարելու մասին»  

բ) «Դատախազության մասին» Հայաuտանի Հանրապետության օրենքում 

փոփոխություններ կատարելու մասին» 

04.05.09թ. Գ.ԴԱՆԻԵԼՅԱՆ  «Պաշտոնական տեղեկագիր» N 52  16.10.2009թ 

49. «Հրապարակային սակարկությունների մասին» Հայաստանի Հանրապետու-

թյան օրենքում լրացում կատարելու մասին 

17.03.09թ.  Հ. ՀՈՒՆԱՆՅԱՆ  «Պաշտոնական տեղեկագիր» N 52  16.10.2009թ 

50. ա) «Հայաստանի Հանրապետության մաքսային օրենսգրքում լրացումներ 

կատարելու մասին», 

բ) «Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքում լրացումներ 

կատարելու մասին» 

11.03.09թ  Գ. ԴԱՆԻԵԼՅԱՆ  «Պաշտոնական տեղեկագիր» N 52  16.10.2009թ. 

51. Երեւան քաղաքում իրավունք հաստատող փաստաթղթերը չպահպանված 

անհատական բնակելի տների կարգավիճակի մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին 

21.05.09 Վ. ՏԵՐՏԵՐՅԱՆ «Պաշտոնական տեղեկագիր» N 52  16.10.2009թ. 

52. «Քաղաքացիական ծառայողների վարձատրության մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» 

16.04.09թ  Ա. ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ  «Պաշտոնական տեղեկագիր» N 55  04.11.2009թ. 

53. «Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի մասին» 

Հայաստանի Հանրապետության օրենքում  լրացում կատարելու մասին» 

29.01.09թ. Ա. ՋԱՎԱԴՅԱՆ   «Պաշտոնական տեղեկագիր» N 55  04.11.2009թ. 

54. «Հայաստանի Հանրապետության 2009 թվականի պետական բյուջեի մասին» 

Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու մասին» 

24.09.09թ.  Պ. ՍԱՖԱՐՅԱՆ   «Պաշտոնական տեղեկագիր» N 55  04.11.2009թ. 

55. «Ոչ նյութական մշակութային ժառանգության մասին» 

17.03.08թ. Ա. ՊՈՂՈՍՅԱՆ  «Պաշտոնական տեղեկագիր» N 55  04.11.2009թ. 



56. «Հայաստանի Հանրապետության վարչատարածքային բաժանման մասին» 

Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություններ 

կատարելու մասին» 

10.09.09թ.  Ա. ՄՈՒՍԱՅԱՆ  «Պաշտոնական տեղեկագիր» N 56  11.11.2009թ. 

57. «Հայաստանի Հանրապետության նոր միջուկային էներգոբլոկի (ների) 

կառուցման մասին» 

10.01.09թ. Ա. ՄՈՎՍԻՍՅԱՆ   «Պաշտոնական տեղեկագիր» N 58  25.11.2009թ 

58. «Շահութահարկի մասին» Հայաստանի Հանրապետության  օրենքում փո-

փոխություն կատարելու մասին» 

10.09.09թ   Ա. ԱԼԱՎԵՐԴՅԱՆ  «Պաշտոնական տեղեկագիր» N 58  25.11.2009թ 

59. ա) «Հարկերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 

փոփոխություն և լրացումներ կատարելու մասին»  

բ) «Պարտադիր սոցիալական ապահովության վճարների մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքում լրացում և փոփոխություն կատարելու մասին» 

գ) «Հանրային ծառայությունների կարգավորման պարտադիր վճարների 

մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին»  

դ) «Ֆիզիկական անձանց գույքի և եկամուտների հայտարարագրման մասին» 

Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» 

27.05.09 Ա. ԱԼԱՎԵՐԴՅԱՆ  «Պաշտոնական տեղեկագիր» N 60  02.12.2009թ 

 60. «Պետական գույքի մասնավորեցման 2006-2007 թվականների ծրագրի 

կատարման 2008 թվականի տարեկան հաշվետվությունը հաստատելու մասին» 

30.04.09թ Կ. ԿԻՐԱԿՈՍՅԱՆ   «Պաշտոնական տեղեկագիր» N 60  02.12.2009թ  

61. ա) ա) «Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի 

Հանրապետության օրենսգրքում լրացում կատարելու մասին» 

բ) «Ակցիզային հարկի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 

փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին» 

գ) «Շահութահարկի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 

փոփոխություն կատարելու մասին» 

դ) «Հարկերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 

փոփոխություններ եւ լրացում կատարելու մասին» 



ե) «Ավելացված արժեքի հարկի մասին» Հայաստանի Հանրապետության 

օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին» 

22.04.09թ.  Ս. ԿԱՐԱՅԱՆ   «Պաշտոնական տեղեկագիր» N 60  02.12.2009թ 

62. «Ինտերնետով հրապարակային ծանուցման մասին» Հայաստանի Հանրա-

պետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին» 

09.07.09թ  Գ. ԴԱՆԻԵԼՅԱՆ  «Պաշտոնական տեղեկագիր» N 63  09.12.2009թ 

63. «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 փոփոխություն կատարելու 

մասին» 

04.05.09թ.  Ս.ԿԱՐԱՅԱՆ  «Պաշտոնական տեղեկագիր» N 64  16.12.2009թ 

64. «Հայաստանի Հանրապետության ջրային օրենսգրքում փոփոխություն 

կատարելու մասին» 

 08.04.09թ.  Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ  «Պաշտոնական տեղեկագիր» N 64  16.12.2009թ 

65. «Էլեկտրոնային հաղորդակցության մասին» Հայաստանի Հանրա-

պետության օրենքում լրացում  կատարելու մասին» 

16.07.09թ  Ռ. ՆԱԶԱՐՅԱՆ «Պաշտոնական տեղեկագիր» N 64  16.12.2009թ 

65. «Դատական ակտերի հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայության 

մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ 

կատարելու մասին» 

30.07.09թ  Գ. ԴԱՆԻԵԼՅԱՆ   «Պաշտոնական տեղեկագիր» N 64  16.12.2009թ 

66.  «Հայաստանի Հանրապետության 2010-2012 թվականների պետական 

վիճակագրական աշխատանքների եռամյա ծրագիրը հաստատելու մասին» 

30.07.09թ  Ս. ՄՆԱՑԱԿԱՆՅԱՆ   «Պաշտոնական տեղեկագիր» N 64  16.12.2009թ 

67. «Մաքսային ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 

փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» 

11.08.09թ  Ա. ԱԼԱՎԵՐԴՅԱՆ  «Պաշտոնական տեղեկագիր» N 64  16.12.2009թ 



68. «Ոստիկանության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրա-

ցումներ կատարելու մասին» 

22.07.09թ. Ա. ՂՈՒԿԱՍՅԱՆ «Պաշտոնական տեղեկագիր» N 64  16.12.2009թ 

69. «Զինվորական ծառայություն անցնելու մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» 

04.06.09 Ա. ՆԱԶԱՐՅԱՆ «Պաշտոնական տեղեկագիր» N 64  16.12.2009թ 

 70. ա) «Զինապարտության մասին» Հայաստանի  Հանրապետության օրենքում 

փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին», 

 բ) «Տեղական ինքնակառավարման մասին» Հայաստանի Հանրապետության 

օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին»  

գ) «Երևան քաղաքում տեղական ինքնակառավարման մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» 

16.07.09թ  Ա. ՆԱԶԱՐՅԱՆ   «Պաշտոնական տեղեկագիր» N 65  23.12.2009թ 

71. ա) «Քրեակատարողական ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրա-

պետության օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին»  

բ) «Զինծառայողների և նրանց ընտանիքների անդամների uոցիալական ապա-

հովության մաuին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու 

մասին» 

30.07.09թ  Գ. ԴԱՆԻԵԼՅԱՆ  «Պաշտոնական տեղեկագիր» N 65  23.12.2009թ 

72. «Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքում 

փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» 

20.03.09թ.  Գ. ԴԱՆԻԵԼՅԱՆ  «Պաշտոնական տեղեկագիր» N 65  23.12.2009թ 

73. «Հայաստանի Հանրապետության տոների և հիշատակի օրերի մասին» 

Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և լրացում կատարելու 

մասին  

Հ. ՊՈՂՈՍՅԱՆ «Պաշտոնական տեղեկագիր» N 65  23.12.2009թ 

74. «Հայաստանի Հանրապետության 2010 թվականի պետական բյուջեի մասին»   

01.10.09թ. Տ. ԴԱՎԹՅԱՆ  «Պաշտոնական տեղեկագիր» N 67  28.12.2009թ 

75. ա) «Հայաստանի Հանրապետության  օրենսդիր,  գործադիր և դատական իշ-

խաության մարմինների ղեկավար աշխատողների պաշտոնային դրույքաչափերի  մա-



սին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում  փոփոխություններ և լրացում կատա-

րելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում  փոփոխություն կատարելու 

մասին»  

բ) «Դատախազության մասին»     Հայաստանի Հանրապետության օրենքում  

փոփոխություն կատարելու մասին» Հայաստանի  Հանրապետության օրենքում փոփո-

խություն կատարելու մասին» 

27.11.09թ. Ա. ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ «Պաշտոնական տեղեկագիր» N 68  28.12.2009թ 

76. ա) «Պաշտպանության նպատակով տրանսպորտային միջոցների 

օգտագործման մասին», 

բ) «Զորահավաքային նախապատրաստության եւ զորահավաքի մասին» 

Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ 

կատարելու մասին» 

23.06.09  Ա.ՆԱԶԱՐՅԱՆ   «Պաշտոնական տեղեկագիր» N 68  28.12.2009թ 

77. «Հանրակրթության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփո-

խություններ կատարելու մասին» 

27. 11.09թ. Ա. ԱՇՈՏՅԱՆ  «Պաշտոնական տեղեկագիր» N 68  28.12.2009թ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


