
N 26(1384) 4 ապրիլի 2018 
  

  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ԴԱՏԱՐԱՆԻ 
ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ 

«2017 թվականի հուլիսի 12-ին Սինգապուրում ստորագրված՝ Օդային 
հաղորդակցությունների մասին՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և 
Սինգապուրի Հանրապետության կառավարության միջև համաձայնագրում ամրագրված 
պարտավորությունների` ՀՀ Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը 
որոշելու վերաբերյալ գործով» ՀՀ սահմանադրական դատարանի 27 մարտի 2018 
թվականի ՍԴՈ-1409 որոշումը 
  
«2017 թվականի հունիսի 14-ին Երևանում ստորագրված` Հայաստանի Հանրապետության 
կառավարության և Տաջիկստանի Հանրապետության կառավարության միջև օդային 
հաղորդակցության մասին համաձայնագրում ամրագրված պարտավորությունների` ՀՀ 
Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ գործով» ՀՀ 
սահմանադրական դատարանի 27 մարտի 2018 թվականի ՍԴՈ-1410 որոշումը 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ՀՐԱՄԱՆԱԳՐԵՐԸ 
  
«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և Թուրքմենստանի կառավարության 
միջև զբոսաշրջության բնագավառում համագործակցության մասին» համաձայնագիրը 
հաստատելու մասին» ՀՀ Նախագահի 29 մարտի 2018 թվականի ՆՀ-181-Ն հրամանագիրը 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ 
  

«ՀՀ Շիրակի մարզի Գյումրու, Անիի և ՀՀ Լոռու մարզի Սպիտակի, Վանաձորի, 
Ստեփանավանի համայնքներին գույք նվիրաբերելու, ՀՀ կառավարության 2011 թվականի 
հունիսի 23-ի N 925-Ն ու 2016 թվականի մարտի 17-ի N 332-Ն որոշումներում 
փոփոխություններ կատարելու և ՀՀ պաշտպանության նախարարությանն 
իրավասություն վերապահելու մասին» ՀՀ կառավարության 6 մարտի 2018 թվականի N 
303-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ արդարադատության նախարարության քրեակատարողական վարչությանը գումար 
հատկացնելու և ՀՀ կառավարության 2017 թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 1717-Ն որոշման 
մեջ լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 22 մարտի 2018 թվականի N 
304-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ 2018 թվականի պետական բյուջեում և ՀՀ կառավարության 2017 թվականի 
դեկտեմբերի 28-ի N 1717-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու 
մասին» ՀՀ կառավարության 22 մարտի 2018 թվականի N 305-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ 2018 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում, ՀՀ կառավարության 2017 
թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 1717-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ 
կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 22 մարտի 2018 թվականի N 306-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ 2018 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում, ՀՀ կառավարության 2017 
թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 1717-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ 
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կատարելու և գնման գործընթացն իրականացնելու մասին» ՀՀ կառավարության 22 
մարտի 2018 թվականի N 309-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2017 թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 1717-Ն որոշման մեջ 
փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու և ՀՀ արտակարգ իրավիճակների 
նախարարությանը գումար հատկացնելու մասին» ՀՀ կառավարության 22 մարտի 2018 
թվականի N 310-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ առողջապահության նախարարության «Հայաստանում տուբերկուլյոզի դեմ 
պայքարի, մոր և մանկան առողջության և ընտանիքի 
պլանավորման/վերարտադրողական առողջության բարելավում» դրամաշնորհային 
ծրագրի արտաբյուջետային հաշվի միջոցների ծախսման 2018 թվականի նախահաշիվը 
հաստատելու, ՀՀ 2018 թվականի պետական բյուջեում և ՀՀ կառավարության 2017 
թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 1717-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ 
կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 22 մարտի 2018 թվականի N 311-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարությանն առընթեր ՀՀ ոստիկանության «Քաղաքացիներին բժշկական 
օգնության և սպասարկման վճարովի ծառայությունների մատուցում» ծրագրի 
արտաբյուջետային հաշվի միջոցների ծախսման 2018 թվականի նախահաշիվը 
հաստատելու, ՀՀ 2018 թվականի պետական բյուջեում և ՀՀ կառավարության 2017 
թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 1717-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ 
կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 22 մարտի 2018 թվականի N 312-Ն որոշումը 

  
N 27(1385) 4 ապրիլի 2018 
  

  
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ 

«ՀՀ կառավարության 2017 թվականի հունիսի 1-ի N 580-Ն որոշման մեջ 
փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 29 մարտի 2018 թվականի N 
319-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2017 թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 1717-Ն որոշման մեջ 
փոփոխություններ կատարելու և գնման գործընթաց իրականացնելու մասին» ՀՀ 
կառավարության 29 մարտի 2018 թվականի N 323-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2002 թվականի նոյեմբերի 28-ի N 1918-Ն որոշման մեջ 
փոփոխություն կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 29 մարտի 2018 թվականի N 324-
Ն որոշումը 
  
«2018 թվականի սեպտեմբերի 29-ին և 30-ին Երևանի օրը նշելու և Երևանի հիմնադրման 
2800-ամյակին նվիրված «Էրեբունի-Երևան» տոնական միջոցառումների մասին» ՀՀ 
կառավարության 29 մարտի 2018 թվականի N 325-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ 2018 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում, ՀՀ կառավարության 2017 
թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 1717-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ 
կատարելու և ՀՀ կառավարությանն առընթեր քաղաքաշինության պետական կոմիտեին 
գումար հատկացնելու մասին» ՀՀ կառավարության 29 մարտի 2018 թվականի N 326-Ն 
որոշումը 
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«ՀՀ կառավարության 2014 թվականի փետրվարի 13-ի N 176-Ն որոշման մեջ 
փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 29 մարտի 2018 թվականի N 
327-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2013 թվականի հոկտեմբերի 23-ի N 1177-Ն որոշման մեջ 
լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 29 մարտի 2018 թվականի N 328-Ն 
որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2017 թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 1717-Ն որոշման մեջ 
փոփոխություններ կատարելու և ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական 
տեխնոլոգիաների նախարարությանը գումար հատկացնելու մասին» ՀՀ 
կառավարության 29 մարտի 2018 թվականի N 329-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2003 թվականի օգոստոսի 8-ի N 1048-Ն որոշման մեջ 
փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 29 մարտի 2018 
թվականի N 331-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2005 թվականի փետրվարի 17-ի N 194-Ն որոշման մեջ 
փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 29 մարտի 2018 թվականի N 
337-Ն որոշումը 
  
«Դատարանների և հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայության միջև 
էլեկտրոնային եղանակով օրենքով սահմանված փաստաթղթերը ներկայացնելու կարգը 
սահմանելու մասին» ՀՀ կառավարության 29 մարտի 2018 թվականի N 350-Ն որոշումը 

  
N 28(1386) 5 ապրիլի 2018 
  

  
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ՀՐԱՄԱՆԱԳՐԵՐԸ 

«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և Իրանի Իսլամական 
Հանրապետության կառավարության միջև անասնաբուժության բնագավառում 
համագործակցության մասին» համաձայնագիրը հաստատելու մասին» ՀՀ Նախագահի 
31 մարտի 2018 թվականի ՆՀ-202-Ն հրամանագիրը 
  
«ՀՀ Նախագահի մի շարք հրամանագրեր ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» ՀՀ 
Նախագահի 5 ապրիլի 2018 թվականի ՆՀ-226-Ն հրամանագիրը 
  
«ՀՀ Նախագահի մի շարք հրամանագրեր ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» ՀՀ 
Նախագահի 5 ապրիլի 2018 թվականի ՆՀ-227-Ն հրամանագիրը 
  
«ՀՀ Նախագահի մի շարք հրամանագրեր ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» ՀՀ 
Նախագահի 5 ապրիլի 2018 թվականի ՆՀ-228-Ն հրամանագիրը 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ԿԱՐԳԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 
  
«ՀՀ Նախագահի մի շարք կարգադրություններ ուժը կորցրած ճանաչելու և մի շարք 
կարգադրություններում փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ Նախագահի 5 
ապրիլի 2018 թվականի ՆԿ-48-Ն կարգադրությունը 
  

javascript:void(0);�


«ՀՀ Նախագահի մի շարք կարգադրություններ ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» ՀՀ 
Նախագահի 5 ապրիլի 2018 թվականի ՆԿ-49-Ն կարգադրությունը 
  
«ՀՀ Նախագահի մի շարք կարգադրություններ ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» ՀՀ 
Նախագահի 5 ապրիլի 2018 թվականի ՆԿ-50-Ն կարգադրությունը 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ 
  
«Վերահսկողություն իրականացնող և ծառայություն մատուցող մարմինների 
գործունեության կանոնակարգման մասին» ՀՀ կառավարության 5 ապրիլի 2018 
թվականի N 365-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2010 թվականի դեկտեմբերի 30-ի N 1730-Ն որոշման մեջ 
փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 5 ապրիլի 
2018 թվականի N 366-Ն որոշումը 
  

Ուղղում 
  
«Քաղաքացիական ծառայության մասին» 29 մարտի 2018 թվականի ՀՕ-205-Ն ՀՀ օրենքի 

  
N 28(1386).1 6 ապրիլի 2018 
  

  
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ 

«ՀՀ կառավարության 2013 թվականի սեպտեմբերի 5-ի N 968-Ն որոշման մեջ 
փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 29 մարտի 2018 թվականի N 
330-Ն որոշումը 
  
«Երևան քաղաքի 33-րդ թաղամասի նկատմամբ բացառիկ` գերակա հանրային շահ 
ճանաչելու մասին» ՀՀ կառավարության 22 մարտի 2018 թվականի N 332-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարությանն առընթեր ազգային անվտանգության ծառայության «Հայաստանի 
Հանրապետության կառավարական կապի անվտանգության ապահովում» ծրագրի 
արտաբյուջետային հաշվի միջոցների ծախսման 2018 թվականի նախահաշիվը 
հաստատելու, ՀՀ 2018 թվականի պետական բյուջեում և ՀՀ կառավարության 2017 
թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 1717-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ 
կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 29 մարտի 2018 թվականի N 352-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2017 թվականի հունիսի 29-ի N 759-Ն որոշման մեջ 
փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 29 մարտի 2018 թվականի N 
353-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ արտաքին առևտրի (բացառությամբ ԵԱՏՄ անդամ երկրների հետ) ոլորտում 
արտահանման և (կամ) ներմուծման սահմանափակումների ենթակա ապրանքների 
ցանկը, արտաքին առևտրային նպատակով արտահանման և (կամ) ներմուծման 
հավաստագրերի տրամադրման կարգը սահմանելու մասին» ՀՀ կառավարության 29 
մարտի 2018 թվականի N 354-Ն որոշումը 
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«ՀՀ կառավարության 2004 թվականի մարտի 4-ի N 318-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ 
և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 29 մարտի 2018 թվականի N 355-Ն 
որոշումը 
  
«ՀՀ 2018 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում և ՀՀ կառավարության 2017 
թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 1717-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ 
կատարելու, ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների 
նախարարության ջրային տնտեսության պետական կոմիտեին գումար հատկացնելու 
մասին» ՀՀ կառավարության 29 մարտի 2018 թվականի N 356-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2018 թվականի հունվարի 11-ի N 11-Ն և N 12-Ն որոշումներում 
լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 29 մարտի 2018 թվականի N 357-Ն 
որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2018 թվականի մարտի 6-ի N 239-Ն որոշման մեջ լրացումներ և 
փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 29 մարտի 2018 թվականի N 
358-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2005 թվականի սեպտեմբերի 28-ի N 1831-Ն որոշման մեջ 
փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 29 մարտի 
2018 թվականի N 359-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2017 թվականի հոկտեմբերի 19-ի N 1343-Ն որոշման մեջ 
փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 29 մարտի 2018 
թվականի N 360-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2002 թվականի ապրիլի 1-ի N 317 որոշման մեջ փոփոխություն 
կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 29 մարտի 2018 թվականի N 361-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ 2018 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում, ՀՀ կառավարության 2017 
թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 1717-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ 
կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 5 ապրիլի 2018 թվականի N 367-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարությանն առընթեր քաղաքացիական ավիացիայի գլխավոր վարչության 
«Գործադիր իշխանության, պետական կառավարման հանրապետական և տարածքային 
կառավարման մարմինների պահպանում (արտաբյուջետային միջոցների հաշվին)» 
ծրագրի գծով արտաբյուջետային հաշվի միջոցների ծախսման 2018 թվականի 
նախահաշիվը հաստատելու, ՀՀ 2018 թվականի պետական բյուջեում և ՀՀ 
կառավարության 2017 թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 1717-Ն որոշման մեջ 
փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու և ՀՀ կառավարությանն առընթեր 
քաղաքացիական ավիացիայի գլխավոր վարչության կողմից ՀՀ 2018 թվականի 
պետական բյուջեով նախատեսված հատկացումների հաշվին վարկային քարտային 
հաշիվներով շրջանառվող միջոցների չափաքանակները հաստատելու մասին» ՀՀ 
կառավարության 5 ապրիլի 2018 թվականի N 368-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության սննդամթերքի անվտանգության պետական 
ծառայության «Ներմուծվող սննդամթերքի և (կամ) կենդանական ծագման մթերքի 
լաբորատոր փորձաքննության վճարներ» ծրագրի արտաբյուջետային հաշվի միջոցների 
ծախսման 2018 թվականի նախահաշիվը հաստատելու, ՀՀ 2018 թվականի պետական 



բյուջեում և ՀՀ կառավարության 2017 թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 1717-Ն որոշման մեջ 
փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 5 ապրիլի 
2018 թվականի N 369-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2017 թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 1717-Ն որոշման մեջ 
լրացումներ կատարելու և ՀՀ կառավարության աշխատակազմին գումար հատկացնելու 
մասին» ՀՀ կառավարության 5 ապրիլի 2018 թվականի N 370-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ դատական դեպարտամենտին գումար հատկացնելու և ՀՀ կառավարության 2017 
թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 1717-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ 
կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 22 մարտի 2018 թվականի N 371-Ն որոշումը 

  
N 29(1387) 9 ապրիլի 2018 
  

  
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ 

«ՀՀ կառավարության 2015 թվականի հունիսի 4-ի N 592-Ն որոշման մեջ լրացումներ ու 
փոփոխություններ կատարելու և ՀՀ կառավարության 2002 թվականի հունիսի 22-ի N 844 
որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» ՀՀ կառավարության 5 ապրիլի 2018 
թվականի N 388-Ն որոշումը 
  
«Գրքի և հրատարակչական գործի կենտրոն» պետական ոչ առևտրային 
կազմակերպությունը լուծարելու, գույքը հետ վերցնելու և ամրացնելու, ՀՀ 
կառավարության մի շարք որոշումներում լրացում և փոփոխություններ կատարելու 
մասին» ՀՀ կառավարության 5 ապրիլի 2018 թվականի N 389-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2004 թվականի մայիսի 13-ի N 692-Ն որոշման մեջ փոփոխություն 
կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 5 ապրիլի 2018 թվականի N 390-Ն որոշումը 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ 
  
«ՀՀ վարչապետի 2008 թվականի հունիսի 26-ի N 411-Ն որոշման մեջ լրացումներ 
կատարելու մասին» ՀՀ վարչապետի 9 ապրիլի 2018 թվականի N 357-Ն որոշումը 

  
N 30(1388) 11 ապրիլի 2018 
  

  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ԴԱՏԱՐԱՆԻ 
ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ 

«Էս Դի Էյ Թրավել» ՍՊԸ-ի դիմումի հիման վրա՝ ՀՀ քաղաքացիական դատավարության 
օրենսգրքի 2211

  

-րդ հոդվածի` ՀՀ Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը 
որոշելու վերաբերյալ գործով» ՀՀ սահմանադրական դատարանի 3 ապրիլի 2018 
թվականի ՍԴՈ-1411 որոշումը 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ՀՐԱՄԱՆԱԳՐԵՐԸ 
  
«Հայաստանի Հանրապետության և Համաշխարհային բանկի (ի դեմս Վերակառուցման և 
զարգացման միջազգային բանկի և Միջազգային զարգացման ընկերակցության) միջև 
ստորագրված «Հայաստանի արդյունահանող ճյուղերի թափանցիկության 
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նախաձեռնությանն աջակցություն» թիվ TFOA6768 դրամաշնորհի նամակ-
համաձայնագիրը հաստատելու մասին» ՀՀ Նախագահի 7 ապրիլի 2018 թվականի ՆՀ-
244-Ն հրամանագիրը 
  
«Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարության և Բելառուսի 
Հանրապետության պաշտպանության նախարարության միջև զինծառայողների և նրանց 
ընտանիքների անդամների առողջարանակուրորտային բուժման և առողջացման 
բնագավառում համագործակցության մասին» համաձայնագիրը հաստատելու մասին» ՀՀ 
Նախագահի 7 ապրիլի 2018 թվականի ՆՀ-245-Ն հրամանագիրը. 
  
«Հայաստանի Հանրապետության և Միջազգային զարգացման ընկերակցության միջև 
ստորագրված «Հայաստանում հիվանդությունների կանխարգելման և վերահսկման 
ծրագիր» թիվ TFO14138 ԱԱՆՀՀ դրամաշնորհի համաձայնագրի թիվ 1 փոփոխությունը 
հաստատելու մասին» ՀՀ Նախագահի 7 ապրիլի 2018 թվականի ՆՀ-248-Ն հրամանագիրը 
  
«Հայաստանի Հանրապետության և Միջազգային զարգացման ընկերակցության միջև 
ստորագրված «Հիվանդությունների կանխարգելման և վերահսկման ծրագիր» 
ֆինանսավորման համաձայնագրի թիվ 2 փոփոխությունը հաստատելու մասին» ՀՀ 
Նախագահի 7 ապրիլի 2018 թվականի ՆՀ-249-Ն հրամանագիրը 
  
«Հայաստանի Հանրապետության և Միջազգային զարգացման ընկերակցության միջև 
ստորագրված «Հարկային վարչարարության արդիականացման ծրագիր» 
ֆինանսավորման համաձայնագրում փոփոխություն կատարելու մասին» նամակ-
համաձայնագիրը հաստատելու մասին» ՀՀ Նախագահի 7 ապրիլի 2018 թվականի ՆՀ-
250-Ն հրամանագիրը 
  
«Հայաստանի Հանրապետության և Վերակառուցման և զարգացման միջազգային բանկի 
միջև ստորագրված «Էլեկտրահաղորդման ցանցի բարելավման ծրագիր» վարկային 
համաձայնագրի թիվ 1 փոփոխությունը հաստատելու մասին» ՀՀ Նախագահի 7 ապրիլի 
2018 թվականի ՆՀ-251-Ն հրամանագիրը.. 
  
«Հայաստանի Հանրապետության և Վերակառուցման և զարգացման միջազգային բանկի 
միջև ստորագրված «Լրացուցիչ ֆինանսավորում Հայաստանի էլեկտրաէներգիայի 
մատակարարման հուսալիության ծրագրի համար» վարկային համաձայնագրի թիվ 1 
փոփոխությունը հաստատելու մասին» ՀՀ Նախագահի 7 ապրիլի 2018 թվականի ՆՀ-252-
Ն հրամանագիրը 
  
«Հայաստանի Հանրապետության և Եվրոպական ներդրումային բանկի միջև 
ստորագրված «Երևանի ջրամատակարարման բարելավում» ֆինանսական 
պայմանագրի թիվ 1 փոփոխությունը հաստատելու մասին» ՀՀ Նախագահի 7 ապրիլի 
2018 թվականի ՆՀ-253-Ն հրամանագիրը 
  
«Հայաստանի Հանրապետության սպորտի և երիտասարդության հարցերի 
նախարարության և Լիտվայի Հանրապետության ներքին գործերի նախարարության միջև 
ֆիզիկական կրթության և սպորտի բնագավառներում համագործակցության մասին» 
համաձայնագիրը հաստատելու մասին» ՀՀ Նախագահի 7 ապրիլի 2018 թվականի ՆՀ-
254-Ն հրամանագիրը 
  



«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և Սլովենիայի Հանրապետության 
կառավարության միջև ուղևորների և բեռների՝ միջազգային ճանապարհային 
փոխադրումների մասին» համաձայնագիրը հաստատելու մասին» ՀՀ Նախագահի 7 
ապրիլի 2018 թվականի ՆՀ-255-Ն հրամանագիրը 
  
«Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների նախարարության և 
էկոլոգիական, տեխնոլոգիական և ատոմային վերահսկողության դաշնային 
ծառայության (Ռուսաստանի Դաշնություն) միջև արդյունաբերական անվտանգության 
կարգավորման բնագավառում համագործակցության մասին» համաձայնագիրը 
հաստատելու մասին» ՀՀ Նախագահի 7 ապրիլի 2018 թվականի ՆՀ-256-Ն հրամանագիրը 
  
«Անկախ պետությունների համագործակցության մասնակից պետությունների 
բնակչության աշխատանքի, միգրացիայի և սոցիալական պաշտպանության 
խորհրդակցական խորհրդի կազմավորման մասին» 1992 թվականի նոյեմբերի 13-ի 
համաձայնագրում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» 
արձանագրությունը հաստատելու մասին» ՀՀ Նախագահի 7 ապրիլի 2018 թվականի ՆՀ-
257-Ն հրամանագիրը 
  
«Կառավարության հրաժարականն ընդունելու մասին» Հանրապետության նախագահի 9 
ապրիլի 2018 թվականի ՆՀ-260-Ա հրամանագիրը 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ 
ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ 

  
«Երևան քաղաքում բնակարան չունեցող ՀՀ Ազգային ժողովի պատգամավորին Երևան 
քաղաքում բնակարանի վարձին համարժեք փոխհատուցում տրամադրելու չափի և 
կարգի մասին» ՀՀ Ազգային ժողովի նախագահի 3 ապրիլի 2018 թվականի ՆՈ-08-Ն 
որոշումը 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ 
  
«ՀՀ կառավարության 2006 թվականի նոյեմբերի 16-ի N 1708-Ն որոշման մեջ 
փոփոխություն կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 29 մարտի 2018 թվականի N 372-
Ն որոշումը 
  
«ՀՀ արդարադատության նախարարությանը գումար հատկացնելու և ՀՀ 
կառավարության 2017 թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 1717-Ն որոշման մեջ լրացումներ 
կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 5 ապրիլի 2018 թվականի N 373-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ Սյունիքի մարզպետարանին գումար հատկացնելու և ՀՀ կառավարության 2017 
թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 1717-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ 
կառավարության 5 ապրիլի 2018 թվականի N 374-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2005 թվականի օգոստոսի 11-ի N 1384-Ն որոշման մեջ լրացում 
կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 5 ապրիլի 2018 թվականի N 375-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2005 թվականի օգոստոսի 11-ի N 1384-Ն որոշման մեջ լրացումներ 
կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 5 ապրիլի 2018 թվականի N 376-Ն որոշումը 
  



«ՀՀ կառավարության 2010 թվականի նոյեմբերի 4-ի N 1419-Ն որոշման մեջ լրացում 
կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 5 ապրիլի 2018 թվականի N 377-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարությանն առընթեր ՀՀ ոստիկանությանը գումար հատկացնելու և ՀՀ 
կառավարության 2017 թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 1717-Ն որոշման մեջ լրացումներ 
կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 
5 ապրիլի 2018 թվականի N 378-Ն որոշումը 
  
«Մի շարք գնման գործընթացներ կազմակերպելու մասին» ՀՀ կառավարության 5 ապրիլի 
2018 թվականի N 387-Ն որոշումը 

  
N 30(1388).1 13 ապրիլի 2018 
  

  
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ 

«Զինվորական ծառայության համար քաղաքացու կամ զինծառայողի պիտանիության 
աստիճանը որոշող հիվանդությունների ցանկը, ինչպես նաև քաղաքացու կամ 
զինծառայողի առողջական վիճակին հակացուցված զինվորական ծառայության 
պայմանները սահմանելու մասին» ՀՀ կառավարության 12 ապրիլի 2018 թվականի N 404-
Ն որոշումը 
  
«Քաղաքացու առողջական վիճակի հետազոտման և բժշկական փորձաքննության, 
հետազոտման և փորձաքննության ուղեգրման կարգերը, հետազոտում և բժշկական 
փորձաքննություն իրականացնող մարմինները և դրանց գործունեության կարգը, 
փորձաքննության եզրակացությունների ձևերը, բժշկական հետազոտությունների և 
բժշկական հաստատությունների ցանկերը, իրականացված ծառայությունների դիմաց 
փոխհատուցման կարգը սահմանելու և ՀՀ կառավարության մի շարք որոշումներ ուժը 
կորցրած ճանաչելու մասին» ՀՀ կառավարության 12 ապրիլի 2018 թվականի N 405-Ն 
որոշումը 

  
N 31(1389) 13 ապրիլի 2018 
  

  
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ 

«ՀՀ կառավարության 2017 թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 1717-Ն որոշման մեջ 
փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու և գումար հատկացնելու մասին» ՀՀ 
կառավարության 12 ապրիլի 2018 թվականի N 401-Ն որոշումը 
  
«Համայնքին նվիրատվության ձևով ապրանքների մատակարարման գործարքների` 
ավելացված արժեքի հարկով հարկման բազայի մասին» ՀՀ կառավարության 12 ապրիլի 
2018 թվականի N 402-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ հողային ֆոնդի` ըստ նպատակային նշանակության հողերի 2018 թվականի 
կադաստրային գները հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության 12 ապրիլի 2018 
թվականի N 403-Ն որոշումը 
  

Ուղղում 
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«Կառավարչական իրավահարաբերությունների կարգավորման մասին» 29 մարտի 2018 
թվականի ՀՕ-207-Ն ՀՀ օրենքի 

  
N 32(1390) 18 ապրիլի 2018 
  

  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ 
ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ 

«Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի աշխատակարգը հաստատելու 
մասին» ՀՀ Ազգային ժողովի 2016 թվականի դեկտեմբերի 16-ի ԱԺՈ-267-Ն որոշման մեջ 
փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ Ազգային ժողովի 12 ապրիլի 2018 թվականի 
ԱԺՈ-005-Ն որոշումը 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ 
  
«ՀՀ արդարադատության նախարարության պրոբացիայի պետական ծառայության 
ներքին կանոնակարգը հաստատելու և ՀՀ կառավարության 2006 թվականի հոկտեմբերի 
26-ի N 1561-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» ՀՀ կառավարության 5 ապրիլի 
2018 թվականի N 395-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ 2018 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում, ՀՀ կառավարության 2017 
թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 1717-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ 
կատարելու և ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարությանը գումար 
հատկացնելու մասին» ՀՀ կառավարության 12 ապրիլի 2018 թվականի N 400-Ն որոշումը 
  
«Աշխատանքային օրը տեղափոխելու մասին» ՀՀ կառավարության 12 ապրիլի 2018 
թվականի N 409-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2016 թվականի հուլիսի 14-ի N 742-Ն որոշման մեջ 
փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 12 ապրիլի 2018 թվականի N 
412-Ն որոշումը 

  
N 33(1391) 18 ապրիլի 2018 
  

  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ 
ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ 

«Սերժ Սարգսյանին ՀՀ վարչապետ ընտրելու մասին» ՀՀ Ազգային ժողովի 17 ապրիլի 
2018 թվականի ԱԺՈ-010-Ա որոշումը 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ՀՐԱՄԱՆԱԳՐԵՐԸ 
  
«Սերժ Սարգսյանին վարչապետ նշանակելու մասին» Հանրապետության նախագահի 17 
ապրիլի 2018 թվականի ՆՀ-263-Ա հրամանագիրը 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ 
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«ՀՀ կառավարության 2003 թվականի օգոստոսի 21-ի N 1129-Ն որոշման մեջ լրացումներ և 
փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 12 ապրիլի 2018 թվականի N 
418-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ պաշտպանության նախարարությանն արտաբյուջետային միջոցների հաշիվ բացելու 
թույլտվություն տալու և ՀՀ կառավարության 2004 թվականի մարտի 4-ի N 318-Ն որոշման 
մեջ լրացում կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 12 ապրիլի 2018 թվականի N 420-Ն 
որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության մի շարք որոշումներում լրացում և փոփոխություն կատարելու, 
լիազոր մարմին ճանաչելու և ՀՀ կառավարության 2016 թվականի հուլիսի 29-ի N 821-Ն 
որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» ՀՀ կառավարության 12 ապրիլի 2018 
թվականի N 421-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2011 թվականի օգոստոսի 4-ի N 1064-Ն և ՀՀ կառավարության 2012 
թվականի օգոստոսի 16-ի N 1021-Ն որոշումներն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» ՀՀ 
կառավարության 12 ապրիլի 2018 թվականի N 422-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2011 թվականի օգոստոսի 11-ի N 1145-Ն որոշումն ուժը կորցրած 
ճանաչելու մասին» ՀՀ կառավարության 12 ապրիլի 2018 թվականի N 423-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2005 թվականի հունվարի 25-ի N 224-Ն որոշման մեջ լրացում 
կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 12 ապրիլի 2018 թվականի N 427-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2000 թվականի ապրիլի 11-ի N 161 որոշման մեջ փոփոխություններ 
կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 12 ապրիլի 2018 թվականի N 428-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2011 թվականի մայիսի 5-ի N 670-Ն որոշման մեջ փոփոխություն 
կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 12 ապրիլի 2018 թվականի N 431-Ն որոշումը 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ 
  
«ՀՀ վարչապետի 2010 թվականի սեպտեմբերի 11-ի N 731-Ն որոշման մեջ լրացում 
կատարելու մասին» ՀՀ վարչապետի պաշտոնակատարի 16 ապրիլի 2018 թվականի N 
386-Ն որոշումը 

  
N 33(1391).1 23 ապրիլի 2018 
  

  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ԴԱՏԱՐԱՆԻ 
ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ 

«Ռայվ Ինտերթրեյդ» ՍՊԸ-ի դիմումի հիման վրա՝ «Առևտրային արբիտրաժի մասին» ՀՀ 
օրենքի 36-րդ հոդվածի 2-րդ մասի՝ Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրությանը 
համապատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ» գործի վարույթը կարճելու 
մասին» ՀՀ սահմանադրական դատարանի 10 ապրիլի 2018 թվականի ՍԴԱՈ-30 
աշխատակարգային որոշումը 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ 
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«ՀՀ մշակույթի նախարարությանը գումար հատկացնելու և ՀՀ կառավարության 2017 
թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 1717-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ 
կառավարության 12 ապրիլի 2018 թվականի N 417-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2017 թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 1717-Ն որոշման մեջ 
լրացումներ կատարելու և ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարությանը գումար 
հատկացնելու մասին» ՀՀ կառավարության 12 ապրիլի 2018 թվականի N 419-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ Լոռու, Շիրակի մարզպետարաններին գույք ամրացնելու և գումար հատկացնելու, ՀՀ 
2018 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում, ՀՀ կառավարության 2017 թվականի 
դեկտեմբերի 28-ի N 1717-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու 
մասին» ՀՀ կառավարության 12 ապրիլի 2018 թվականի N 424-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2017 թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 1717-Ն որոշման մեջ 
լրացումներ կատարելու և ՀՀ արդարադատության նախարարության 
քրեակատարողական վարչությանը գումար հատկացնելու մասին» ՀՀ կառավարության 
12 ապրիլի 2018 թվականի N 425-Ն որոշումը 
  
«Նոր կառուցվող բնակելի բազմաբնակարան շենքերում, ինչպես նաև պետական 
միջոցների հաշվին կառուցվող (վերակառուցվող, նորոգվող) օբյեկտներում 
էներգախնայողության և էներգաարդյունավետության տեխնիկական կանոնակարգը 
սահմանելու մասին» ՀՀ կառավարության 12 ապրիլի 2018 թվականի N 426-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարությանն առընթեր պետական գույքի կառավարման վարչության 
«Հիմնարկներին և կազմակերպություններին ամրացված` յուրաքանչյուր միավոր մինչև 
հինգ միլիոն դրամ գնահատված արժեքով շարժական գույքի օտարման գործընթացում 
գտնվելու ժամանակահատվածում գույքի պահառության կազմակերպում» ծրագրի 
արտաբյուջետային հաշվի միջոցների ծախսման 2018 թվականի նախահաշիվը 
հաստատելու, ՀՀ 2018 թվականի պետական բյուջեում և ՀՀ կառավարության 2017 
թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 1717-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ 
կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 12 ապրիլի 2018 թվականի N 429-Ն որոշումը 
  
«Նպատակային ուսումնառության համար քաղաքացուն պարտադիր զինվորական 
ծառայության զորակոչից տարկետում տալու և տրված տարկետումը դադարելու 
պայմանները սահմանելու մասին» ՀՀ կառավարության 12 ապրիլի 2018 թվականի N 430-
Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2017 թվականի հունվարի 12-ի N 3-Ն որոշման մեջ 
փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 12 ապրիլի 2018 թվականի N 
438-Ն որոշումը 

  
N 34(1392) 23 ապրիլի 2018 
  

  
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՆԵՐԸ 

«Հայաստանի Հանրապետության՝ մի կողմից, և Եվրոպական միության և ատոմային 
էներգիայի եվրոպական համայնքի ու դրանց անդամ պետությունների՝ մյուս կողմից, 
միջև համապարփակ և ընդլայնված գործընկերության» համաձայնագիրը վավերացնելու 
մասին» Հանրապետության նախագահի 18 ապրիլի 2018 թվականի ՀՕ-313-Ն ՀՀ օրենքը 

javascript:void(0);�


  
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ՀՐԱՄԱՆԱԳՐԵՐԸ 

  
«Կարեն Վիլհելմի Կարապետյանին առաջին փոխվարչապետ նշանակելու մասին» 
Հանրապետության նախագահի 18 ապրիլի 2018 թվականի ՆՀ-267-Ա հրամանագիրը 
  
«Արմեն Անդրանիկի Գևորգյանին փոխվարչապետ նշանակելու մասին» 
Հանրապետության նախագահի 18 ապրիլի 2018 թվականի ՆՀ-268-Ա հրամանագիրը 
  
«Վաչե Վազգենի Գաբրիելյանին փոխվարչապետ նշանակելու մասին» 
Հանրապետության նախագահի 18 ապրիլի 2018 թվականի ՆՀ-269-Ա հրամանագիրը 
  
«Էդվարդ Աղվանի Նալբանդյանին արտաքին գործերի նախարար նշանակելու մասին» 
Հանրապետության նախագահի 18 ապրիլի 2018 թվականի ՆՀ-270-Ա հրամանագիրը 
  
«Վիգեն Ալեքսանդրի Սարգսյանին պաշտպանության նախարար նշանակելու մասին» 
Հանրապետության նախագահի 18 ապրիլի 2018 թվականի ՆՀ-271-Ա հրամանագիրը 
  
«Վարդան Սարիբեկի Արամյանին ֆինանսների նախարար նշանակելու մասին» 
Հանրապետության նախագահի 19 ապրիլի 2018 թվականի ՆՀ-272-Ա հրամանագիրը 
  
«Սուրեն Համլետի Կարայանին տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարար 
նշանակելու մասին» Հանրապետության նախագահի 19 ապրիլի 2018 թվականի ՆՀ-273-Ա 
հրամանագիրը 
  
«Դավիթ Արսենի Լոքյանին տարածքային կառավարման և զարգացման նախարար 
նշանակելու մասին» Հանրապետության նախագահի 19 ապրիլի 2018 թվականի ՆՀ-274-Ա 
հրամանագիրը 
  
«Դավիթ Էդգարի Տոնոյանին արտակարգ իրավիճակների նախարար նշանակելու 
մասին» Հանրապետության նախագահի 20 ապրիլի 2018 թվականի ՆՀ-276-Ա 
հրամանագիրը 
  
«Իգնատի Էդուարդի Առաքելյանին գյուղատնտեսության նախարար նշանակելու մասին» 
Հանրապետության նախագահի 20 ապրիլի 2018 թվականի ՆՀ-277-Ա հրամանագիրը 
  
«Դավիթ Էդոնիսի Հարությունյանին արդարադատության նախարար նշանակելու 
մասին» Հանրապետության նախագահի 20 ապրիլի 2018 թվականի ՆՀ-278-Ա 
հրամանագիրը 
  
«Արմեն Արտավազդի Ամիրյանին մշակույթի նախարար նշանակելու մասին» 
Հանրապետության նախագահի 20 ապրիլի 2018 թվականի ՆՀ-279-Ա հրամանագիրը 
  
«Արտեմ Ջանիկի Ասատրյանին աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարար 
նշանակելու մասին» Հանրապետության նախագահի 23 ապրիլի 2018 թվականի ՆՀ-281-Ա 
հրամանագիրը 
  
«Հրանուշ Հրանտի Հակոբյանին սփյուռքի նախարար նշանակելու մասին» 
Հանրապետության նախագահի 23 ապրիլի 2018 թվականի ՆՀ-282-Ա հրամանագիրը 
  



«Աշոտ Լևոնի Մանուկյանին էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների 
նախարար նշանակելու մասին» Հանրապետության նախագահի 23 ապրիլի 2018 
թվականի ՆՀ-283-Ա հրամանագիրը 
  
«Վահան Վարդգեսի Մարտիրոսյանին տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական 
տեխնոլոգիաների նախարար նշանակելու մասին» Հանրապետության նախագահի 23 
ապրիլի 2018 թվականի ՆՀ-284-Ա հրամանագիրը 
  
«Արծվիկ Գարեգինի Մինասյանին բնապահպանության նախարար նշանակելու մասին» 
Հանրապետության նախագահի 23 ապրիլի 2018 թվականի ՆՀ-285-Ա հրամանագիրը 
  
«Լևոն Հովհաննեսի Մկրտչյանին կրթության և գիտության նախարար նշանակելու 
մասին» Հանրապետության նախագահի 23 ապրիլի 2018 թվականի ՆՀ-286-Ա 
հրամանագիրը 
  
«Հրաչյա Դավթի Ռոստոմյանին սպորտի և երիտասարդության հարցերի նախարար 
նշանակելու մասին» Հանրապետության նախագահի 23 ապրիլի 2018 թվականի ՆՀ-287-Ա 
հրամանագիրը 
  
«Լևոն Նորայրի Ալթունյանին առողջապահության նախարար նշանակելու մասին» 
Հանրապետության նախագահի 23 ապրիլի 2018 թվականի ՆՀ-288-Ա հրամանագիրը 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ 
  
«Ազդարարման միասնական էլեկտրոնային հարթակի տեխնիկական նկարագիրը և 
վարման կարգը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության 12 ապրիլի 2018 թվականի N 
439-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2006 թվականի նոյեմբերի 2-ի N 1911-Ն որոշման մեջ 
փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 12 ապրիլի 
2018 թվականի N 440-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2012 թվականի դեկտեմբերի 27-ի N 1691-Ն որոշման մեջ 
փոփոխություն և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 12 ապրիլի 2018 
թվականի N 453-Ն որոշումը 

  
N 34(1392).1 25 ապրիլի 2018 
  

  
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ 

«Դատախազների համազգեստի, տարբերանշանների նկարագիրը, դատախազության 
խորհրդանիշը և համազգեստի տրամադրման ժամկետները սահմանելու և ՀՀ 
կառավարության 2013 թվականի հունիսի 20-ի N 664-Ն որոշումն ուժը կորցրած 
ճանաչելու մասին» ՀՀ կառավարության 12 ապրիլի 2018 թվականի N 441-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ 2018 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում, ՀՀ կառավարության 2017 
թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 1717-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ 
կատարելու և ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարությանը գումար 
հատկացնելու մասին» ՀՀ կառավարության 12 ապրիլի 2018 թվականի N 442-Ն որոշումը 
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«ՀՀ կառավարության 2014 թվականի ապրիլի 23-ի N 460-Ն որոշման մեջ փոփոխություն և 
լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 12 ապրիլի 2018 թվականի N 443-Ն 
որոշումը 
  
«ՀՀ 2018 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում, ՀՀ կառավարության 2017 
թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 1717-Ն որոշման մեջ լրացումներ և փոփոխություններ 
կատարելու, ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությանը գումար 
հատկացնելու և ֆինանսական աջակցություն ցուցաբերելու մասին» ՀՀ կառավարության 
12 ապրիլի 2018 թվականի N 444-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության լիազոր մարմին ճանաչելու մասին» ՀՀ կառավարության 5 ապրիլի 
2018 թվականի N 449-Ն որոշումը 
  
«Սպորտի բնագավառում նշանակալի նվաճումներ ունեցող քաղաքացիներին 
պարտադիր զինվորական ծառայության զորակոչից տարկետում տալու կարգը և 
պայմանները սահմանելու մասին» ՀՀ կառավարության 12 ապրիլի 2018 թվականի N 450-
Ն որոշումը 
  
«Գիտության և կրթության բնագավառներում նշանակալի նվաճումներ ունեցող 
քաղաքացիներին պարտադիր զինվորական ծառայության զորակոչից տարկետում 
տալու կարգը և պայմանները սահմանելու, ՀՀ կառավարության 2002 թվականի 
օգոստոսի 29-ի N 1394-Ն և 2015 թվականի փետրվարի 5-ի N 117-Ն որոշումներում 
փոփոխություններ կատարելու, ինչպես նաև ՀՀ կառավարության 2000 թվականի 
հունվարի 13-ի N 15 որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» ՀՀ կառավարության 12 
ապրիլի 2018 թվականի N 451-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ Գեղարքունիքի մարզպետարանին գումար հատկացնելու, ՀՀ կառավարության 2017 
թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 1717-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու և գնման 
գործընթացը կազմակերպելու մասին» ՀՀ կառավարության 12 ապրիլի 2018 թվականի N 
454-Ն որոշումը 
  
«Բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում ուսումնառության ընթացքում 
զինվորական պատրաստություն անցնելու կարգը սահմանելու և ՀՀ կառավարության 
1994 թվականի մայիսի 19-ի N 232 որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» ՀՀ 
կառավարության 12 ապրիլի 2018 թվականի N 455-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ պաշտպանության նախարարության կողմից նշված վայրում և պայմաններում 
զինվորական ծառայություն անցնելու մասին պայմանագիր կնքած շարքային կազմի 
պարտադիր զինծառայողներին զինվորական ծառայությունից արձակելիս հաշվարկվող 
պատվովճարի չափը, տալու կարգը և պատվովճարի տնօրինման ուղղությունները 
սահմանելու մասին» ՀՀ կառավարության 12 ապրիլի 2018 թվականի N 456-Ն որոշումը 
  
«Մշակույթի և արվեստի բնագավառներում նշանակալի նվաճումներ ունեցող 
քաղաքացիներին պարտադիր զինվորական ծառայության զորակոչից տարկետում 
տալու կարգը և պայմանները սահմանելու մասին» ՀՀ կառավարության 12 ապրիլի 2018 
թվականի N 457-Ն որոշումը 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎՃՌԱԲԵԿ ԴԱՏԱՐԱՆԻ ԴԱՏԱԿԱՆ ԱԿՏԵՐԸ 



  
ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քրեական գործ թիվ ԿԴ1/0143/01/14 
  
ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քրեական գործ թիվ ԱՐԱԴ/0024/01/15 
  
ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քրեական գործ թիվ ԵԱԴԴ/0027/01/15 
  
ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քրեական գործ թիվ ԵԱԴԴ/0076/01/15 
  
ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քրեական գործ թիվ ԵԿԴ/0180/01/15 
  
ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քրեական գործ թիվ ԵՇԴ/0120/01/15 
  
ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քրեական գործ թիվ ԿԴ2/0054/01/15 
  
ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քրեական գործ թիվ ՏԴ/0012/11/15 
  
ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քրեական գործ թիվ ԵԱՔԴ/0190/11/16 
  
ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քրեական գործ թիվ ԵԱՔԴ/0986/06/16 
  
ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քրեական գործ թիվ ԼԴ/0018/11/16 
  
ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քրեական գործ թիվ ԿԴ1/0014/01/16 

  
N 35(1393) 25 ապրիլի 2018 
  

  
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ՀՐԱՄԱՆԱԳՐԵՐԸ 

«Կառավարության հրաժարականն ընդունելու մասին» Հանրապետության նախագահի 
23 ապրիլի 2018 թվականի ՆՀ-289-Ա հրամանագիրը 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ 
  
«ՀՀ կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 22-ի N 1339-Ն որոշման մեջ 
փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 12 ապրիլի 
2018 թվականի N 452-Ն որոշումը 

  
 

javascript:void(0);�

