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ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՆԵՐԸ 

«Ժամանակավոր ներմուծման մասին» կոնվենցիան (կից հայտարարությամբ) վավերացնելու 
մասին» 27 սեպտեմբերի 2017 թվականի ՀՕ-117-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Բնական մորթուց հագուստի առարկաներ, հագուստի պարագաներ և այլ արտադրատեսակներ» 
ապրանքային դիրքի հսկիչ (նույնականացման) նշաններով ապրանքների դրոշմավորում 
ներդնելու փորձնական ծրագիրը 2015-2016 թվականներին իրականացնելու մասին» 2015 
թվականի սեպտեմբերի 8-ի համաձայնագրի գործողության ժամկետը երկարաձգելու մասին» 
արձանագրությունը վավերացնելու մասին» 27 սեպտեմբերի 2017 թվականի ՀՕ-118-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Միջազգային գիտատեխնիկական կենտրոնի գործունեությունը շարունակելու մասին» 
համաձայնագիրը վավերացնելու մասին» 27 սեպտեմբերի 2017 թվականի ՀՕ-119-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և Բրազիլիայի Դաշնային Հանրապետության 
կառավարության միջև տեխնիկական համագործակցության մասին» համաձայնագիրը 
վավերացնելու մասին» 27 սեպտեմբերի 2017 թվականի ՀՕ-120-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և Իրանի Իսլամական Հանրապետության 
կառավարության միջև Մեղրի-Նուրդուզ սահմանային դարպասի համատեղ օգտագործման 
մասին» համաձայնագիրը վավերացնելու մասին» 27 սեպտեմբերի 2017 թվականի ՀՕ-121-Ն ՀՀ 
օրենքը 
  
«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և Միգրացիոն քաղաքականության մշակման 
միջազգային կենտրոնի (ՄՔՄՄԿ) միջև Հայաստանի Հանրապետությունում ՄՔՄՄԿ-ի 
կարգավիճակի մասին» համաձայնագիրը վավերացնելու մասին» 28 սեպտեմբերի 2017 թվականի 
ՀՕ-122-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և Մոլդովայի Հանրապետության 
կառավարության միջև քաղաքացիների` առանց մուտքի արտոնագրի այցելությունների մասին» 
համաձայնագիրը վավերացնելու մասին» 28 սեպտեմբերի 2017 թվականի ՀՕ-123-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և Ֆրանսիայի Հանրապետության 
կառավարության միջև 2016 թվականի հոկտեմբերի 27-ին Փարիզում ստորագրված՝ «Հայաստանի 
Հանրապետության և Եվրոպական միության միջև առանց թույլտվության բնակվող անձանց 
հետընդունման (ռեադմիսիայի) մասին» 2013 թվականի ապրիլի 19-ին Բրյուսելում ստորագրված 
համաձայնագրի կիրարկող արձանագրությունը վավերացնելու մասին» 28 սեպտեմբերի 2017 
թվականի ՀՕ-124-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Կրթության բնագավառում խտրականության դեմ» կոնվենցիայի կողմ պետությունների միջև 
ծագող վեճերի լուծման համար պատասխանատու` հաշտեցման և միջնորդության հանձնաժողով 
ստեղծելու մասին» արձանագրությունը վավերացնելու մասին» 28 սեպտեմբերի 2017 թվականի 
ՀՕ-125-Ն ՀՀ օրենքը 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ԴԱՏԱՐԱՆԻ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ 
  
«Էդիկ Հովսեփյանի դիմումի հիման վրա` ՀՀ քրեական օրենսգրքի 336-րդ և 349-րդ հոդվածների` 
ՀՀ Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ գործով» ՀՀ 
սահմանադրական դատարանի 19 սեպտեմբերի 2017 թվականի ՍԴՈ-1377 որոշումը 
  
«2017 թվականի հուլիսի 14-ին Լյուքսեմբուրգում և Բրյուսելում ստորագրված` Հայաստանի 
Հանրապետության և ՆԱՏՕ-ի ապահովման և մատակարարման կազմակերպության միջև 
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համագործակցության աջակցության մասին համաձայնագրում ամրագրված 
պարտավորությունների` ՀՀ Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը որոշելու 
վերաբերյալ գործով» ՀՀ սահմանադրական դատարանի 19 սեպտեմբերի 2017 թվականի ՍԴՈ-
1378 որոշումը 
  
«2017 թվականի հունիսի 13-ին Երևանում ստորագրված` Հայաստանի Հանրապետության 
կառավարության և Էստոնիայի Հանրապետության կառավարության միջև «Հայաստանի 
Հանրապետության և Եվրոպական միության միջև՝ առանց թույլտվության բնակվող անձանց 
հետընդունման (ռեադմիսիայի) մասին» համաձայնագրի կիրարկման մասին (կիրարկող 
արձանագրություն) արձանագրության մեջ ամրագրված պարտավորությունների` ՀՀ 
Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ գործով» ՀՀ 
սահմանադրական դատարանի 19 սեպտեմբերի 2017 թվականի ՍԴՈ-1379 որոշումը 
  
«Հայաստանի Հանրապետության և Ասիական զարգացման բանկի միջև 2017 թվականի ապրիլի 
10-ին և 2017 թվականի մայիսի 24-ին ստորագրված` «Հյուսիս-հարավ ճանապարհային միջանցքի 
ներդրումային ծրագիր-Ծրագիր 2» (հատուկ գործողություններ) և Հայաստանի Հանրապետության 
և Ասիական զարգացման բանկի միջև ստորագրված` «Հյուսիս-հարավ ճանապարհային 
միջանցքի ներդրումային ծրագիր-Ծրագիր 3» (ընդհանուր գործողություններ) վարկային 
համաձայնագրերում փոփոխություններ կատարելու մասին նամակ-համաձայնագրում 
ամրագրված պարտավորությունների՝ ՀՀ Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը 
որոշելու վերաբերյալ գործով» ՀՀ սահմանադրական դատարանի 19 սեպտեմբերի 2017 թվականի 
ՍԴՈ-1380 որոշումը 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ՀՐԱՄԱՆԱԳՐԵՐԸ 
  
«Հայաստանի Հանրապետության, «Կոտայքի և Գեղարքունիքի ԿԿԹԿ» սահմանափակ 
պատասխանատվությամբ ընկերության և Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի 
միջև ստորագրված դրամաշնորհի համաձայնագիրը (Եվրոպական միությունից ներդրումային 
դրամաշնորհ) հաստատելու մասին» ՀՀ Նախագահի 26 սեպտեմբերի 2017 թվականի ՆՀ-831-Ն 
հրամանագիրը 
  
«Հայաստանի Հանրապետության, «Կոտայքի և Գեղարքունիքի ԿԿԹԿ» սահմանափակ 
պատասխանատվությամբ ընկերության և Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի 
միջև ստորագրված դրամաշնորհի համաձայնագիրը (Արևելյան Եվրոպայի էներգախնայողության 
և շրջակա միջավայրի գործընկերության տարածաշրջանային հիմնադրամից ներդրումային 
դրամաշնորհ) հաստատելու մասին» ՀՀ Նախագահի 26 սեպտեմբերի 2017 թվականի ՆՀ-832-Ն 
հրամանագիրը 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ 
  
«ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության կրթության տեսչական մարմին ստեղծելու, ՀՀ 
կրթության և գիտության նախարարության կրթության տեսչական մարմնի կանոնադրությունը և 
կառուցվածքը հաստատելու, ՀՀ կառավարության 2002 թվականի սեպտեմբերի 12-ի N 1579-Ն 
որոշման մեջ լրացումներ ու փոփոխություններ կատարելու և 2004 թվականի դեկտեմբերի 30-ի N 
1927-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 7 սեպտեմբերի 
2017 թվականի N 1150-Ն որոշումը 
  
«Լսողական սարք և հաշմանդամի սայլակ ձեռք բերելու համար պետական հավաստագրեր 
տրամադրելու, դրանց գնային արժեքը որոշելու կարգը և պետական հավաստագրերի ձևերը 
հաստատելու, ՀՀ կառավարության 2015 թվականի սեպտեմբերի 10-ի N 1035-Ն որոշման մեջ 
փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու, 2013 թվականի հունվարի 10-ի N 20-Ն որոշումն 
ուժը կորցրած ճանաչելու և գնման ընթացակարգը չկայացած հայտարարելու թույլտվություն 
տալու մասին» ՀՀ կառավարության 7 սեպտեմբերի 2017 թվականի N 1151-Ն որոշումը 



  
«ՀՀ 2017 թվականի պետական բյուջեում և ՀՀ կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի 
N 1313-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու և գումար հատկացնելու 
մասին» ՀՀ կառավարության 22 սեպտեմբերի 2017 թվականի N 1152-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ քաղաքացիական ծառայության խորհրդին գումար հատկացնելու և ՀՀ կառավարության 2016 
թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու 
մասին» ՀՀ կառավարության 22 սեպտեմբերի 2017 թվականի N 1153-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2006 թվականի նոյեմբերի 23-ի N 1717-Ն որոշման մեջ լրացում կատարելու 
մասին» ՀՀ կառավարության 22 սեպտեմբերի 2017 թվականի N 1154-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2002 թվականի հոկտեմբերի 3-ի N 1584-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ 
կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 22 սեպտեմբերի 2017 թվականի N 1155-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ 2017 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում, ՀՀ կառավարության 2016 թվականի 
դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու և 
բարձրաստիճան պաշտոնատար անձանց էթիկայի հանձնաժողովին գումար հատկացնելու 
մասին» ՀՀ կառավարության 22 սեպտեմբերի 2017 թվականի N 1156-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ 2017 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում, ՀՀ կառավարության 2016 թվականի 
դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու և ՀՀ 
կրթության և գիտության նախարարությանը գումար հատկացնելու մասին» ՀՀ կառավարության 
22 սեպտեմբերի 2017 թվականի N 1157-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ արդարադատության նախարարությանը գումար հատկացնելու և ՀՀ կառավարության 2016 
թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ 
կառավարության 22 սեպտեմբերի 2017 թվականի N 1158-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության մի շարք որոշումներում փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու և 
սոցիալական բնակարանային ֆոնդ հանդիսացող շենքերի բնակարաններում բնակվող 
շահառուներին անհատույց օգտագործման իրավունքով հանձնված գույքը նվիրատվության 
կարգով հանձնելու մասին» ՀՀ կառավարության 22 սեպտեմբերի 2017 թվականի N 1159-Ն 
որոշումը 
  
«ՀՀ արդարադատության նախարարությանը գումար հատկացնելու և ՀՀ կառավարության 2016 
թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ 
կառավարության 22 սեպտեմբերի 2017 թվականի N 1160-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության աշխատակազմին գումար հատկացնելու, ՀՀ կառավարության 2016 
թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու և գնման գործընթացը 
կազմակերպելու մասին» ՀՀ կառավարության 22 սեպտեմբերի 2017 թվականի N 1161-Ն որոշումը 
  
«Ամենօրյա գործունեության ժամանակ արտակարգ իրավիճակների և ճգնաժամերի առաջացման 
դեպքում ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարության աշխատակազմի փրկարար 
ծառայության ճգնաժամային կառավարման ազգային կենտրոնում ՀՀ պետական կառավարման 
մարմինների ներկայացուցիչների աշխատակարգը, խնդիրներն ու գործառույթները սահմանելու 
մասին» ՀՀ կառավարության 22 սեպտեմբերի 2017 թվականի N 1162-Ն որոշումը 
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«Հայաստանի Հանրապետության և Միջազգային զարգացման ընկերակցության միջև 
ստորագրված «Համայնքների գյուղատնտեսական ռեսուրսների կառավարման և 
մրցունակության երկրորդ ծրագիր» ֆինանսավորման համաձայնագրում փոփոխություն 
կատարելու մասին» համաձայնագիրը հաստատելու մասին» ՀՀ Նախագահի 4 հոկտեմբերի 2017 
թվականի ՆՀ-840-Ն հրամանագիրը 

  
«Հայաստանի Հանրապետության և Վերակառուցման և զարգացման միջազգային բանկի միջև 
ստորագրված «Համայնքների գյուղատնտեսական ռեսուրսների կառավարման և 
մրցունակության երկրորդ ծրագիր» վարկային համաձայնագրում փոփոխություն կատարելու 
մասին» համաձայնագիրը հաստատելու մասին» ՀՀ Նախագահի 4 հոկտեմբերի 2017 թվականի 
ՆՀ-841-Ն հրամանագիրը 

  
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ 

  
«ՀՀ 2017 թվականի պետական բյուջեում և ՀՀ կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի 
N 1313-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 
28 սեպտեմբերի 2017 թվականի N 1173-Ն որոշումը 

  
«ՀՀ դատական դեպարտամենտին գումար հատկացնելու, ՀՀ կառավարության 2016 թվականի 
դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու և գնման գործընթացը 
կազմակերպելու մասին» ՀՀ կառավարության 28 սեպտեմբերի 2017 թվականի N 1176-Ն որոշումը 

  
«ՀՀ կառավարության 2010 թվականի հոկտեմբերի 28-ի N 1377-Ն որոշման մեջ փոփոխություն 
կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 28 սեպտեմբերի 2017 թվականի N 1177-Ն որոշումը 

  
«Հիմնական դեղերի ընտրության չափանիշները և կարգը սահմանելու մասին» ՀՀ 
կառավարության 28 սեպտեմբերի 2017 թվականի N 1178-Ն որոշումը 

  
«ՀՀ կառավարության աշխատակազմին գումար հատկացնելու և ՀՀ կառավարության 2016 
թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ 
կառավարության 28 սեպտեմբերի 2017 թվականի N 1179-Ն որոշումը 

  
«Սևանա լճի էկոհամակարգերի վերականգնման, պահպանման, վերարտադրման, բնականոն 
զարգացման և օգտագործման միջոցառումների 2018 թվականի տարեկան ծրագիրը հաստատելու 
մասին» ՀՀ կառավարության 28 սեպտեմբերի 2017 թվականի N 1187-Ն որոշումը 

  
«ՀՀ կառավարության 2016 թվականի ապրիլի 21-ի N 410-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու 
մասին» ՀՀ կառավարության 22 սեպտեմբերի 2017 թվականի N 1189-Ն որոշումը 

  
«Լիազոր մարմնի և ռադիոակտիվ հումքի երկրաբանական ուսումնասիրության նպատակով 
ընդերքօգտագործման իրավունքի տրամադրման համար հայտարարված մրցույթում հաղթող 
ճանաչված անձի միջև կնքվող նախնական պայմանագրի օրինակելի ձևը սահմանելու մասին» ՀՀ 
կառավարության 28 սեպտեմբերի 2017 թվականի N 1190-Ն որոշումը 

  
«Ճանապարհային հարկի արտոնություններից օգտվելու իրավունքը հաստատող փաստաթղթերը 
և դրանք ներկայացնելու կարգը սահմանելու մասին» ՀՀ կառավարության 28 սեպտեմբերի 2017 
թվականի N 1191-Ն որոշումը 

  
«ՀՀ 2017 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում և ՀՀ կառավարության 2016 թվականի 
դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ 
կառավարության 28 սեպտեմբերի 2017 թվականի N 1192-Ն որոշումը 

  
«ՀՀ 2017 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում, ՀՀ կառավարության 2016 թվականի 
դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու և ՀՀ 



կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեին գումար 
հատկացնելու մասին» ՀՀ կառավարության 28 սեպտեմբերի 2017 թվականի N 1193-Ն որոշումը 

  
«Նախորդ հարկային տարվա ընթացքում հարկային մարմնի կողմից անցկացված (ավարտված) 
ստուգումների և ուսումնասիրությունների վերաբերյալ հաշվետվության ձևը հաստատելու 
մասին» ՀՀ կառավարության 28 սեպտեմբերի 2017 թվականի N 1194-Ն որոշումը 

  
«Տարածք վարձակալելու և ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարության 
միգրացիոն պետական ծառայությանն անհատույց օգտագործման տրամադրելու, ՀՀ 
կառավարությանն առընթեր պետական գույքի կառավարման վարչությանը գումար 
հատկացնելու և ՀՀ կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ 
լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 28 սեպտեմբերի 2017 թվականի N 1195-Ն 
որոշումը 

  
«Ռադիոակտիվ հումքի երկրաբանական ուսումնասիրության նպատակով ընդերքօգտագործման 
իրավունքի տրամադրման մրցութային հանձնաժողովի գործունեության կարգը սահմանելու 
մասին» ՀՀ կառավարության 28 սեպտեմբերի 2017 թվականի N 1199-Ն որոշումը 

  
«ՀՀ կառավարության 2017 թվականի մայիսի 18-ի N 534-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ 
կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 28 սեպտեմբերի 2017 թվականի N 1200-Ն որոշումը 

  
«ՀՀ կառավարության 2017 թվականի օգոստոսի 3-ի N 912-Ն և 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 
1313-Ն որոշումներում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 
22 սեպտեմբերի 2017 թվականի N 1201-Ն որոշումը 
  

Ուղղում 
  

«ՀՀ 2017 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում, ՀՀ կառավարության 2016 թվականի 
դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու մասին» 
ՀՀ կառավարության 31 օգոստոսի 2017 թվականի N 1073-Ն որոշման 

  
N 61(1336) 13 հոկտեմբերի 2017 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ 
  

«ՀՀ կառավարության 2003 թվականի մայիսի 29-ի N 680-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու 
մասին» ՀՀ կառավարության 28 սեպտեմբերի 2017 թվականի N 1180-Ն որոշումը 
  
«Արդյունաբերական կազմակերպությունների կողմից ձեռք բերված՝ ԱՏԳ ԱԱ 2710 19 710 - 2710 19 
980 ապրանքախմբի ծածկագրերին դասվող ապրանքների (բացառությամբ ԱՏԳ ԱԱ 2710 19 820 
ապրանքախմբի ծածկագրին դասվող շարժիչային յուղերի) մասով վճարված ակցիզային հարկի 
գումարների փոխհատուցման կարգը և ժամկետները սահմանելու մասին» ՀՀ կառավարության 28 
սեպտեմբերի 2017 թվականի N 1208-Ն որոշումը 

  
«ՀՀ կառավարության 2010 թվականի սեպտեմբերի 3-ի N 1173-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ 
կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 28 սեպտեմբերի 2017 թվականի N 1209-Ն որոշումը 

  
«ՀՀ 2017 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում և ՀՀ կառավարության 2016 թվականի 
դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ 
կառավարության 5 հոկտեմբերի 2017 թվականի N 1223-Ն որոշումը 

  
«ՀՀ կառավարության 2002 թվականի նոյեմբերի 28-ի N 1917-Ն որոշման մեջ լրացում ու 
փոփոխություն և ՀՀ կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 22-ի N 1384-Ն որոշման մեջ 
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լրացումներ ու փոփոխություն կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 12 հոկտեմբերի 2017 
թվականի N 1247-Ն որոշումը 

  
N 62(1337) 18 հոկտեմբերի 2017 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ 
ԴԱՏԱՐԱՆԻ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ 

  
«2017 թվականի ապրիլի 11-ին ստորագրված` Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային 
օրենսգրքի մասին պայմանագրում ամրագրված պարտավորությունների` ՀՀ 
Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ գործով» ՀՀ 
սահմանադրական դատարանի նախագահի 10 հոկտեմբերի 2017 թվականի ՍԴՈ-1381 որոշումը 

  
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ՀՐԱՄԱՆԱԳՐԵՐԸ 

  
«Հայաստանի Հանրապետության և Վերակառուցման և զարգացման միջազգային բանկի միջև 
ստորագրված «Գյուղատնտեսության ոլորտում քաղաքականության մոնիտորինգի և 
գնահատման կարողությունների զարգացման ծրագիր» թիվ TFOA4449 դրամաշնորհի 
համաձայնագրում փոփոխություն կատարելու մասին» համաձայնագիրը հաստատելու մասին» 
ՀՀ Նախագահի 11 հոկտեմբերի 2017 թվականի ՆՀ-850-Ն հրամանագիրը 

  
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ 

  
«Շարժական գույքի կադաստր վարող մարմինների կողմից՝ հարկման օբյեկտ համարվող 
փոխադրամիջոցների, դրանց սեփականատերերի, ինչպես նաև փոխադրամիջոցների գրանցման 
(հաշվառման) տվյալների և դրանց փոփոխությունների վերաբերյալ տեղական 
ինքնակառավարման մարմիններ տեղեկություններ ներկայացնելու կարգը սահմանելու մասին» 
ՀՀ կառավարության 28 սեպտեմբերի 2017 թվականի N 1210-Ն որոշումը 

  
«Բնապահպանական հարկի արտոնություններից օգտվելու իրավունքը հաստատող 
փաստաթղթերը և դրանք ներկայացնելու կարգը սահմանելու մասին» ՀՀ կառավարության 28 
սեպտեմբերի 2017 թվականի N 1211-Ն որոշումը 

  
«Ռադիոակտիվ հումքի երկրաբանական ուսումնասիրության նպատակով ընդերքօգտագործման 
իրավունքի տրամադրման համար կայանալիք մրցույթին մասնակցության հայտերին, մրցույթի 
մասնակիցների որակավորմանը, ֆինանսական և տեխնիկական կարողություններին 
ներկայացվող չափորոշիչները և մրցութային փաթեթների պատրաստման կարգը սահմանելու 
մասին» ՀՀ կառավարության 28 սեպտեմբերի 2017 թվականի N 1212-Ն որոշումը 

  
«Անշարժ գույքի հարկի և փոխադրամիջոցների գույքահարկի արտոնություններից օգտվելու 
իրավունքը հաստատող փաստաթղթերը և դրանք ներկայացնելու կարգը սահմանելու մասին» ՀՀ 
կառավարության 28 սեպտեմբերի 2017 թվականի N 1213-Ն որոշումը 

  
«Աշխատողի աշխատանքի ընդունումը ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով գրավոր 
չձևակերպելու (այսինքն` աշխատանքի ընդունման մասին անհատական իրավական ակտի և 
գրավոր պայմանագրի բացակայության) և (կամ) նոր աշխատողի համար ՀՀ հարկային 
օրենսգրքով սահմանված ժամկետում գրանցման հայտ չներկայացնելու փաստն արձանագրելու 
կարգը և արձանագրության ձևը սահմանելու մասին» ՀՀ կառավարության 28 սեպտեմբերի 2017 
թվականի N 1214-Ն որոշումը 

  
«Ավտոբուսներով կանոնավոր ուղևորափոխադրումներ իրականացնողների կողմից անսարք 
ավտոբուսների փոխարինման վերաբերյալ հարկային մարմին տեղեկատվություն ներկայացնելու 
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կարգը սահմանելու մասին» ՀՀ կառավարության 5 հոկտեմբերի 2017 թվականի N 1215-Ն 
որոշումը 

  
«ՀՀ 2017 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում, ՀՀ կառավարության 2016 թվականի 
դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու և ՀՀ 
տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարությանը գումար հատկացնելու մասին» ՀՀ 
կառավարության 28 սեպտեմբերի 2017 թվականի N 1222-Ն որոշումը 

  
«ՀՀ մշակույթի նախարարությանը գումար հատկացնելու և ՀՀ կառավարության 2016 թվականի 
դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 5 
հոկտեմբերի 2017 թվականի N 1224-Ն որոշումը 

  
«Ներդրումային ծրագրեր իրականացնող կազմակերպությունների և անհատ ձեռնարկատերերի 
ընտրության կարգը սահմանելու և ծրագրի իրականացման ակնկալվող արդյունքների և 
մոնիթորինգի համակարգի մասին պայմանագրի ձևը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության 5 
հոկտեմբերի 2017 թվականի N 1225-Ն որոշումը 

  
«ՀՀ 2017 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում և ՀՀ կառավարության 2016 թվականի 
դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ 
կառավարության 5 հոկտեմբերի 2017 թվականի N 1226-Ն որոշումը 

  
«ՀՀ կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ փոփոխություն 
կատարելու և գնման գործընթացը կազմակերպելու մասին» ՀՀ կառավարության 5 հոկտեմբերի 
2017 թվականի N 1227-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ 
և լրացումներ կատարելու և գումար հատկացնելու մասին» ՀՀ կառավարության 5 հոկտեմբերի 
2017 թվականի N 1228-Ն որոշումը  
  
«ՀՀ արդարադատության նախարարությանը գումար հատկացնելու և ՀՀ կառավարության 2016 
թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ 
կառավարության 5 հոկտեմբերի 2017 թվականի N 1229-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ արդարադատության նախարարության «Դատաիրավական ծրագրերի իրականացման 
գրասենյակ» պետական հիմնարկի «Աջակցություն Հայաստանի կառավարությանը՝ 
հակակոռուպցիոն ռազմավարության իրականացման միջոցով բարելավելու օրենսդրական և 
կարգավորիչ դաշտը` աջակցելու ազդարարների արդյունավետ պաշտպանության համակարգի 
ստեղծմանը»  դրամաշնորհային ծրագրի արտաբյուջետային հաշվի միջոցների ծախսման 2017 
թվականի նախահաշիվը հաստատելու, ՀՀ 2017 թվականի պետական բյուջեում և ՀՀ 
կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու 
լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 5 հոկտեմբերի 2017 թվականի N 1230-Ն 
որոշումը 
  
«ՀՀ Տավուշի մարզպետարանին գումար հատկացնելու և ՀՀ կառավարության 2016 թվականի 
դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու մասին» 
ՀՀ կառավարության 5 հոկտեմբերի 2017 թվականի N 1231-Ն որոշումը 
  
«Որոշ ապրանքատեսակների` ավելացված արժեքի հարկով հարկման բազայի և 
շահութահարկով հարկման նպատակով դրանց մատակարարումից ստացվող եկամտի որոշման 
նպատակով ճշգրտվող տվյալները, այդ տվյալների ճշգրտման առավելագույն սահմանները և 
ապրանքի միավորի հաշվարկային գնի որոշման կարգը սահմանելու մասին» ՀՀ 
կառավարության 5 հոկտեմբերի 2017 թվականի N 1232-Ն որոշումը 
  



«ՀՀ կառավարության մի շարք որոշումներում փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ 
կառավարության 5 հոկտեմբերի 2017 թվականի N 1233-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարությանը գումար հատկացնելու և ՀՀ 
կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ լրացումներ 
կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 5 հոկտեմբերի 2017 թվականի N 1234-Ն որոշումը 
  
«Գործարար ծրագրերի հավանության արժանացման և լրացուցիչ աշխատավարձի հաշվարկման 
կարգը սահմանելու մասին» ՀՀ կառավարության 5 հոկտեմբերի 2017 թվականի N 1235-Ն 
որոշումը 
  
«ՀՀ 2017 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում, ՀՀ կառավարության 2016 թվականի 
դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու, ինչպես 
նաև ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարությանը, ՀՀ արտակարգ 
իրավիճակների նախարարությանը, ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական 
պաշարների նախարարության ջրային տնտեսության պետական կոմիտեին գումար 
հատկացնելու մասին» ՀՀ կառավարության 5 հոկտեմբերի 2017 թվականի N 1251-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ 2017 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում և ՀՀ կառավարության 2016 թվականի 
դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ 
կառավարության 28 սեպտեմբերի 2017 թվականի N 1254-Ն որոշումը 
  

N 63(1338) 25 հոկտեմբերի 2017 
  

  
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՆԵՐԸ 

«Անտառարդյունաբերական համալիրի և անտառային տնտեսության բնագավառում 
համագործակցության մասին» 1998 թվականի սեպտեմբերի 11-ի համաձայնագրում 
փոփոխություններ կատարելու մասին» արձանագրությունը վավերացնելու մասին» 18 
հոկտեմբերի 2017 թվականի ՀՕ-126-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Ռազմական գործողությունների ժամանակ հեղձուցիչ, թունավորող կամ այլ գազերի 
օգտագործման և մանրէաբանական պատերազմի միջոցների արգելման մասին» 
արձանագրությունը վավերացնելու մասին» 18 հոկտեմբերի 2017 թվականի ՀՕ-127-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և Կորեայի Հանրապետության 
կառավարության միջև մշակույթի, սպորտի և կրթության բնագավառներում 
համագործակցության մասին» համաձայնագիրը վավերացնելու մասին» 18 հոկտեմբերի 2017 
թվականի ՀՕ-128-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Թմրամիջոցների, հոգեմետ նյութերի և դրանց պրեկուրսորների նմուշների հանձնման կարգի 
մասին» համաձայնագիրը վավերացնելու մասին» 18 հոկտեմբերի 2017 թվականի ՀՕ-129-Ն ՀՀ 
օրենքը 
  
«Սնդիկի վերաբերյալ» Մինամատայի կոնվենցիան (կից հայտարարությամբ) վավերացնելու 
մասին» 19 հոկտեմբերի 2017 թվականի ՀՕ-130-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և Հյուսիսային շրջակա միջավայրի 
ֆինանսական կորպորացիայի միջև շրջանակային համաձայնագիրը վավերացնելու մասին» 19 
հոկտեմբերի 2017 թվականի ՀՕ-131-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և Արաբական Միացյալ Էմիրությունների 
կառավարության միջև ներդրումների խրախուսման և փոխադարձ պաշտպանության մասին» 
համաձայնագիրը վավերացնելու մասին» 19 հոկտեմբերի 2017 թվականի ՀՕ-132-Ն ՀՀ օրենքը 
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ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ՀՐԱՄԱՆԱԳՐԵՐԸ 

  
«ՀՀ Նախագահի 2006 թվականի հուլիսի 31-ի ՆՀ-163-Ն հրամանագրում փոփոխություններ 
կատարելու մասին» ՀՀ Նախագահի 13 հոկտեմբերի 2017 թվականի ՆՀ-859-Ն հրամանագիրը 
  
«ՀՀ Նախագահի 2009 թվականի հուլիսի 6-ի ՆՀ-155-Ն հրամանագրում լրացում կատարելու 
մասին» ՀՀ Նախագահի 17 հոկտեմբերի 2017 թվականի ՆՀ-863-Ն հրամանագիրը 
  
«Անկախ պետությունների համագործակցության մասնակից պետությունների ազգային 
տնտեսավարող սուբյեկտների համախմբված ֆինանսական հաշվետվության մասին» 
համաձայնագիրը հաստատելու մասին» ՀՀ Նախագահի 17 հոկտեմբերի 2017 թվականի ՆՀ-864-Ն 
հրամանագիրը 
  
«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և Ճապոնիայի կառավարության միջև 
«Հակահրդեհային սարքավորումների բարելավման ծրագրի համար» հայտագրերի 
փոխանակմամբ կնքված դրամաշնորհի համաձայնագիրը հաստատելու մասին» ՀՀ Նախագահի 
17 հոկտեմբերի 2017 թվականի ՆՀ-865-Ն հրամանագիրը 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ 
  
«Ստորերկրյա քաղցրահամ և թերմալ ջրերի արդյունահանված պաշարների հաշվառման 
նպատակով ջրահաշվիչ (ջրաչափիչ) սարքերի տեղադրման, կնքման և շահագործման, 
ստորերկրյա քաղցրահամ և թերմալ ջրերի արդյունահանված պաշարների ծավալների 
վերաբերյալ տվյալների արձանագրման կարգերը և ժամկետները սահմանելու մասին» ՀՀ 
կառավարության 5 հոկտեմբերի 2017 թվականի N 1252-Ն որոշումը 
  
«Ստուգման կամ այլ կերպ հարկային պարտավորությունների հաշվարկման իրականացումը 
հարկ վճարողի, հարկ վճարողի պաշտոնատար անձի բացակայության կամ ի հայտ եկած այլ 
հանգամանքների հետևանքով անհնարին դառնալն արձանագրելու կարգը սահմանելու մասին» 
ՀՀ կառավարության 5 հոկտեմբերի 2017 թվականի N 1253-Ն որոշումը 
  
«Հարկային մարմնի գրավոր հարցման կապակցությամբ երրորդ անձանց կողմից տրամադրվող 
լրացուցիչ տեղեկատվություն ներկայացնելու կարգը սահմանելու մասին» ՀՀ կառավարության 5 
հոկտեմբերի 2017 թվականի N 1255-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ 2017 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում, ՀՀ կառավարության 2016 թվականի 
դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու և ՀՀ 
աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության սոցիալական ապահովության 
պետական ծառայությանը գումար հատկացնելու մասին» ՀՀ կառավարության 5 հոկտեմբերի 2017 
թվականի N 1256-Ն որոշումը 
  
«Հաշվարկային փաստաթղթերի դուրսգրման, անվավեր ճանաչման, չեղարկման կարգը և ոչ 
էլեկտրոնային եղանակով հաշվարկային փաստաթղթերի դուրսգրման դեպքերը սահմանելու 
մասին» ՀՀ կառավարության 5 հոկտեմբերի 2017 թվականի N 1257-Ն որոշումը 
  
«Հարկային հսկողությանն առնչվող փաստաթղթեր, իրեր կամ փորձանմուշներ վերցնելու կարգը 
սահմանելու մասին» ՀՀ կառավարության 5 հոկտեմբերի 2017 թվականի N 1258-Ն որոշումը 
  
«Հարկային հսկողության իրականացման ընթացքում փորձաքննության նշանակման, 
անցկացման և փորձագետի վարձատրության, մասնագետի, թարգմանչի ներգրավման և 
վարձատրության կարգը սահմանելու մասին» ՀՀ կառավարության 5 հոկտեմբերի 2017 թվականի 
N 1259-Ն որոշումը 
  



«Դրամարկղային գործառնությունների իրականացման, դրանց փաստաթղթավորման, 
դրամարկղային գրքի գրանցման և դրամարկղային գրքի վարման կարգը, ինչպես նաև առհաշիվ 
տրված կանխիկ դրամով գումարների նկատմամբ ժամկետային սահմանափակումները 
սահմանելու մասին» ՀՀ կառավարության 5 հոկտեմբերի 2017 թվականի N 1260-Ն որոշումը 
  
«Հարկման բազայի որոշման նպատակով համախառն եկամտից նվազեցվող գույքի որակական, 
պատահական, տեխնոլոգիական և այլ կորուստների փաստաթղթավորման կարգը սահմանելու 
մասին» ՀՀ կառավարության 5 հոկտեմբերի 2017 թվականի N 1261-Ն որոշումը 
  
«Պետական կառավարման մարմինների կողմից 50 տոկոս և ավելի պետական մասնակցությամբ 
առևտրային կազմակերպությունների ֆինանսատնտեսական վիճակի դիտարկումներ 
անցկացնելու, դրանց գործունեությունը վերլուծելու և արդյունքներն ամփոփելու, գործունեության 
արդյունավետությունը որոշելու, գործադիր մարմինների ղեկավարների կատարած աշխատանքը 
գնահատելու ու առաջարկություններ ներկայացնելու կարգը հաստատելու և ՀՀ կառավարության 
2004 թվականի նոյեմբերի 18-ի N 1844-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» ՀՀ 
կառավարության 5 հոկտեմբերի 2017 թվականի N 1262-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2006 թվականի հունվարի 26-ի N 55-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ 
կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 5 հոկտեմբերի 2017 թվականի N 1263-Ն որոշումը 
  
«Նոտարների կողմից ձեռնարկատիրական գործունեության առարկա հանդիսացող` ժառանգված 
գույքի վերաբերյալ տեղեկատվություն ներկայացնելու կարգը սահմանելու մասին» ՀՀ 
կառավարության 5 հոկտեմբերի 2017 թվականի N 1264-Ն որոշումը 
  
«Համատեղ համալիր հարկային ստուգումներին լիազոր մարմինների (պաշտոնատար անձանց) 
մասնակցության կարգը սահմանելու մասին» ՀՀ կառավարության 5 հոկտեմբերի 2017 թվականի 
N 1265-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ արդարադատության նախարարության իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի 
գործակալության կողմից կազմակերպությունների և անհատ ձեռնարկատերերի պետական 
գրանցման (հաշվառման) փաստաթղթերը և տեղեկությունները, ինչպես նաև դրանց 
փոփոխությունները հարկային մարմին ներկայացնելու կարգը սահմանելու մասին» ՀՀ 
կառավարության 5 հոկտեմբերի 2017 թվականի N 1266-Ն որոշումը 
  
«Ստորերկրյա հանքային ջրերի արդյունահանված պաշարների և արտադրված ածխաթթու գազի 
հաշվառման նպատակով ջրահաշվիչ (ջրաչափիչ) սարքերի, գազաչափերի տեղադրման և 
կնքման, ստորերկրյա հանքային ջրերի արդյունահանված պաշարների և արտադրված 
ածխաթթու գազի ծավալների վերաբերյալ տվյալների արձանագրման կարգերը և ժամկետները 
սահմանելու մասին» ՀՀ կառավարության 5 հոկտեմբերի 2017 թվականի N 1267-Ն որոշումը 
  
«Հարկային հսկողության շրջանակներում հարկային մարմնի կողմից կապարակնքման կարգը 
սահմանելու մասին» ՀՀ կառավարության 5 հոկտեմբերի 2017 թվականի N 1268-Ն որոշումը 
  
«Անհուսալի համարվող հարկային պարտավորությունները հաշվառելու և հաշվառումից հանելու 
կարգը սահմանելու մասին» ՀՀ կառավարության 5 հոկտեմբերի 2017 թվականի N 1269-Ն 
որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 1999 թվականի դեկտեմբերի 14-ի N 752 որոշման մեջ փոփոխություններ 
կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 5 հոկտեմբերի 2017 թվականի N 1270-Ն որոշումը 
  
«Մինչև 2018 թվականի հունվարի 1-ը հաշվետու ժամանակաշրջաններին վերաբերող 
հաշվարկներով (այդ թվում՝ ճշտված) առաջացող պարտավորությունների և դեբետային 
գումարների հաշվառման կարգը 
սահմանելու մասին» ՀՀ կառավարության 5 հոկտեմբերի 2017 թվականի N 1271-Ն որոշումը 



  
«Ծանուցում ներկայացրած և հաշվառված անձանց մասին տեղեկատվությունը, դրանցում 
կատարված փոփոխությունները, ծանուցման ենթակա գործունեությամբ զբաղվելու իրավունքը 
կասեցնելու կամ դադարեցնելու, ինչպես նաև նոր վայրում գործունեություն իրականացնելու 
մասին տեղեկատվությունը հարկային մարմնին տրամադրելու կարգը սահմանելու մասին» ՀՀ 
կառավարության 5 հոկտեմբերի 2017 թվականի N 1272-Ն որոշումը 
  
«Ստուգումներ իրականացնելու լիազորություն ունեցող մարմինների կողմից հարկ վճարողների 
ֆինանսական կամ տնտեսական գործունեությանն առնչվող ստուգումների արդյունքների 
վերաբերյալ տեղեկությունները հարկային մարմին ներկայացնելու կարգը սահմանելու մասին» 
ՀՀ կառավարության 5 հոկտեմբերի 2017 թվականի N 1273-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ 2017 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում, ՀՀ կառավարության 2016 թվականի 
դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու և ՀՀ 
քննչական կոմիտեին գումար հատկացնելու մասին» ՀՀ կառավարության 12 հոկտեմբերի 2017 
թվականի N 1274-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ 
կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 12 հոկտեմբերի 2017 թվականի N 1275-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ ֆինանսների նախարարությանը գումար հատկացնելու և ՀՀ կառավարության 2016 թվականի 
դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ 
կառավարության 12 հոկտեմբերի 2017 թվականի N 1277-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ արտաքին գործերի նախարարության «Գեղարդի վանական համալիրի ժայռափոր 
եկեղեցիների և ջրահեռացման համակարգի պահպանության և ամրակայման 
մեթոդաբանությունները» թեմայով խորհրդաժողով» ծրագրի արտաբյուջետային հաշվի 
միջոցների ծախսման 2017 թվականի նախահաշիվը հաստատելու, ՀՀ 2017 թվականի պետական 
բյուջեում և ՀՀ կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ 
փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 12 հոկտեմբերի 2017 
թվականի N 1278-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2001 թվականի հոկտեմբերի 17-ի N 986 որոշման մեջ փոփոխություններ 
կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 5 հոկտեմբերի 2017 թվականի N 1287-Ն որոշումը 
  
«Տեղական ինքնակառավարման մարմինների կողմից հարկ վճարողների և անշարժ գույքի հարկի 
ու փոխադրամիջոցների գույքահարկի հաշվառման կարգը սահմանելու մասին» ՀՀ 
կառավարության 5 հոկտեմբերի 2017 թվականի N 1288-Ն որոշումը 
  
«Հարկային հսկողության ապահովման նպատակով հարկային և լիազոր մարմինների միջև 
տեղեկությունների փոխանակման կարգը սահմանելու մասին» ՀՀ կառավարության 5 
հոկտեմբերի 2017 թվականի N 1290-Ն որոշումը 
  
«Բնապահպանական հարկի և բնօգտագործման վճարների միասնական հարկային հաշվարկի 
ներկայացման կարգը սահմանելու մասին» ՀՀ կառավարության 5 հոկտեմբերի 2017 թվականի N 
1291-Ն որոշումը 
  
«Օրենքով սահմանված գործունեության տեսակով զբաղվելու թույլտվություն կամ լիցենզիա 
տրամադրող լիազորված մարմնի կողմից տրված թույլտվությունների և (կամ) լիցենզիաների 
վերաբերյալ տեղեկությունները ներկայացնելու կարգը սահմանելու մասին» ՀՀ կառավարության 
5 հոկտեմբերի 2017 թվականի N 1292-Ն որոշումը 
  



«ՀՀ 2017 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում և ՀՀ կառավարության 2016 թվականի 
դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ 
կառավարության 12 հոկտեմբերի 2017 թվականի N 1293-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2005 թվականի հունիսի 1-ի N 739-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և 
լրացում կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 12 հոկտեմբերի 2017 թվականի N 1294-Ն 
որոշումը 
  
«ՀՀ 2017 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում, ՀՀ կառավարության 2016 թվականի 
դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու, գնման 
գործընթացը կազմակերպելու և ՀՀ ազգային ժողովին գումար հատկացնելու մասին» ՀՀ 
կառավարության 12 հոկտեմբերի 2017 թվականի N 1295-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2017 թվականի փետրվարի 16-ի N 123-Ն որոշման մեջ լրացում կատարելու 
մասին» ՀՀ կառավարության 12 հոկտեմբերի 2017 թվականի N 1296-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2015 թվականի հունվարի 22-ի N 324-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ 
կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 12 հոկտեմբերի 2017 թվականի N 1297-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2008 թվականի օգոստոսի 7-ի N 871-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու և 
2012 թվականի հունիսի 14-ի N 872-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» ՀՀ 
կառավարության 12 հոկտեմբերի 2017 թվականի N 1298-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ 2017 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում և ՀՀ կառավարության 2016 թվականի 
դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ 
կառավարության 12 հոկտեմբերի 2017 թվականի N 1299-Ն որոշումը 
  
«Լուսակնի հիմնական դպրոց» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունը վերանվանելու և 
ՀՀ կառավարության 2002 թվականի հուլիսի 25-ի N 1392-Ն որոշման մեջ փոփոխություն 
կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 12 հոկտեմբերի 2017 թվականի N 1300-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ 2017 թվականի պետական բյուջեում և ՀՀ կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի 
N 1313-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 
12 հոկտեմբերի 2017 թվականի N 1301-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2014 թվականի ապրիլի 17-ի N 534-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և 
լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 12 հոկտեմբերի 2017 թվականի N 1302-Ն 
որոշումը 
  
«ՀՀ 2017 թվականի պետական բյուջեում և ՀՀ կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի 
N 1313-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 
12 հոկտեմբերի 2017 թվականի N 1303-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ 2017 թվականի պետական բյուջեում և ՀՀ կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի 
N 1313-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 
12 հոկտեմբերի 2017 թվականի N 1304-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2017 թվականի հուլիսի 13-ի N 857-Ն որոշման մեջ փոփոխություն և 
լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 19 հոկտեմբերի 2017 թվականի N 1314-Ն 
որոշումը 
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ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՆԵՐԸ 

«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և Լյուքսեմբուրգի Մեծ Դքսության 
կառավարության միջև օդային հաղորդակցությունների մասին» համաձայնագիրը վավերացնելու 
մասին» 20 հոկտեմբերի 2017 թվականի ՀՕ-133-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Անվավոր փոխադրամիջոցների և անվավոր փոխադրամիջոցների վրա տեղադրվող և (կամ) 
օգտագործվող սարքավորումների ու մասերի համար միօրինակ տեխնիկական կարգադրագրերի 
ընդունման մասին և այդ կարգադրագրերի հիման վրա տրվող հաստատումների 
փոխադարձաբար ճանաչման պայմանների մասին» համաձայնագիրը վավերացնելու մասին» 20 
հոկտեմբերի 2017 թվականի ՀՕ-134-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Ազատ առևտրի գոտու մասին 2011 թվականի հոկտեմբերի 18-ի պայմանագրի մասնակից 
պետությունների միջև պետական գնումների կարգավորման կանոնների և ընթացակարգերի 
մասին» արձանագրությունը վավերացնելու մասին» 20 հոկտեմբերի 2017 թվականի ՀՕ-135-Ն ՀՀ 
օրենքը 
  
«Հայաստանի Հանրապետության և Ռուսաստանի Դաշնության միջև 2013 թվականի հունիսի 25-
ի` «Հայաստանի Հանրապետության և Ռուսաստանի Դաշնության միջև ռազմատեխնիկական 
համագործակցության զարգացման մասին» պայմանագրի շրջանակներում մատակարարվող 
ռազմական նշանակության արտադրանքի առկայության և նպատակային օգտագործման 
նկատմամբ հսկողության իրականացման կարգի մասին» համաձայնագիրը վավերացնելու 
մասին» 20 հոկտեմբերի 2017 թվականի ՀՕ-136-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Երևան քաղաքում տեղական ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ և 
փոփոխություններ կատարելու մասին» 20 հոկտեմբերի 2017 թվականի ՀՕ-137-Ն ՀՀ օրենքը 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ 
  
«ՀՀ կառավարության 2017 թվականի օգոստոսի 31-ի N 1083-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ 
կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 5 հոկտեմբերի 2017 թվականի N 1316-Ն որոշումը 
 


