
N 72(1450) 3 հոկտեմբերի 2018 
  

  
ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ 

«ՀՀ 2018 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում, ՀՀ կառավարության 2017 թվականի 
դեկտեմբերի 28-ի N 1717-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու մասին» 
Կառավարության 14 սեպտեմբերի 2018 թվականի N 987-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ 2018 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում և ՀՀ կառավարության 2017 թվականի 
դեկտեմբերի 28-ի N 1717-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու, ՀՀ 
վարչապետի աշխատակազմին գումար հատկացնելու և գնման գործընթացը կազմակերպելու 
մասին» Կառավարության 14 սեպտեմբերի 2018 թվականի N 988-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ 2018 թվականի պետական բյուջեում և ՀՀ կառավարության 2017 թվականի դեկտեմբերի 28-ի 
N 1717-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» Կառավարության 6 
սեպտեմբերի 2018 թվականի N 996-Ն որոշումը 
  
«Հայաստանի Հանրապետության 2018 թվականի պետական բյուջեի մասին» ՀՀ օրենքի N 1 
հավելվածում և ՀՀ կառավարության 2017 թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 1717-Ն որոշման մեջ 
փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու և գնումների գործընթաց կազմակերպելու մասին» 
Կառավարության 6 սեպտեմբերի 2018 թվականի N 1008-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2010 թվականի հունվարի 29-ի N 98-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և 
լրացումներ կատարելու մասին» Կառավարության 14 սեպտեմբերի 2018 թվականի N 1011-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 մասին» 
Կառավարության 6 սեպտեմբերի 2018 թվականի N 1013-Ն որոշումը 

  
N 73(1451) 4 հոկտեմբերի 2018 
  

  
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՆԵՐԸ 

«Օդային հաղորդակցությունների մասին՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և 
Սինգապուրի Հանրապետության կառավարության միջև» համաձայնագիրը վավերացնելու 
մասին» 20 սեպտեմբերի 2018 թվականի ՀՕ-393-Ն ՀՀ օրենքը 
  

ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ՀՐԱՄԱՆԱԳՐԵՐԸ 
  
«Արթուր Գրիգորյանին էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարի 
պաշտոնից ազատելու մասին» Հանրապետության նախագահի 3 հոկտեմբերի 2018 թվականի ՆՀ-
422-Ա հրամանագիրը 
  
«Արթուր Խաչատրյանին գյուղատնտեսության նախարարի պաշտոնից ազատելու մասին» 
Հանրապետության նախագահի 3 հոկտեմբերի 2018 թվականի ՆՀ-423-Ա հրամանագիրը 
  
«Հրաչյա Ռոստոմյանին արտակարգ իրավիճակների նախարարի պաշտոնից ազատելու մասին» 
Հանրապետության նախագահի 3 հոկտեմբերի 2018 թվականի ՆՀ-424-Ա հրամանագիրը 
  
«Լևոն Վահրադյանին սպորտի և երիտասարդության հարցերի նախարարի պաշտոնից ազատելու 
մասին» Հանրապետության նախագահի 3 հոկտեմբերի 2018 թվականի ՆՀ-425-Ա հրամանագիրը 
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«Արծվիկ Մինասյանին տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարի պաշտոնից 
ազատելու մասին» Հանրապետության նախագահի 3 հոկտեմբերի 2018 թվականի ՆՀ-426-Ա 
հրամանագիրը 
  
«Աշոտ Հակոբյանին տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարի 
պաշտոնից ազատելու մասին» Հանրապետության նախագահի 3 հոկտեմբերի 2018 թվականի ՆՀ-
427-Ա հրամանագիրը 
  

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ 
  

«ՀՀ կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ 
կատարելու մասին» Կառավարության 20 սեպտեմբերի 2018 թվականի N 1036-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2007 թվականի մարտի 7-ի N 372-Ն որոշման մեջ փոփոխություն 
կատարելու մասին» Կառավարության 20 սեպտեմբերի 2018 թվականի N 1037-Ն որոշումը 

  
N 73(1451).1 8 հոկտեմբերի 2018 
  

  
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՆԵՐԸ 

«Հայաստանի Հանրապետության տոների և հիշատակի օրերի մասին» ՀՀ օրենքում լրացում 
կատարելու մասին» 5 հոկտեմբերի 2018 թվականի ՀՕ-394-Ն ՀՀ օրենքը 

  
ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ 

  
«Սահմանամերձ տարածաշրջանների զարգացման 2019 թվականի ծրագիրը հաստատելու 
մասին» Կառավարության 27 սեպտեմբերի 2018 թվականի N 1019-Լ որոշումը 
  

ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ 
  
«Հանրային խորհրդի 15 մշտական հանձնաժողովների իրավասությանը վերապահված 
ոլորտների ցանկը սահմանելու մասին» վարչապետի 1 հոկտեմբերի 2018 թվականի N 1280-Ն 
որոշումը 
  
«ՀՀ վարչապետի 2011 թվականի հուլիսի 7-ի N 638-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու 
մասին» վարչապետի 1 հոկտեմբերի 2018 թվականի N 1281-Ն որոշումը 

  
N 74(1452) 10 հոկտեմբերի 2018 
  

  
ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ԴԱՏԱՐԱՆԻ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ 

«Հայկ Մաշուրյանի դիմումի հիման վրա` ՀՀ վարչական դատավարության օրենսգրքի 96-րդ 
հոդվածի 1-ին մասի 6-րդ կետի՝ ՀՀ Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը 
որոշելու վերաբերյալ գործով» Սահմանադրական դատարանի 2 հոկտեմբերի 2018 թվականի 
ՍԴՈ-1427 որոշումը 
  

ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ՀՐԱՄԱՆԱԳՐԵՐԸ 
  
«Ֆելիքս Ցոլակյանին արտակարգ իրավիճակների նախարար նշանակելու մասին» 
Հանրապետության նախագահի 4 հոկտեմբերի 2018 թվականի ՆՀ-433-Ա հրամանագիրը 
  
«Հակոբ Արշակյանին տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարար 
նշանակելու մասին» Հանրապետության նախագահի 4 հոկտեմբերի 2018 թվականի ՆՀ-434-Ա 
հրամանագիրը 
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«Գարեգին Բաղրամյանին էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարար 
նշանակելու մասին» Հանրապետության նախագահի 4 հոկտեմբերի 2018 թվականի ՆՀ-435-Ա 
հրամանագիրը 
  

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ 
  
«ՀՀ կառավարության 2018 թվականի սեպտեմբերի 14-ի N 988-Ն որոշումն ուժը կորցրած 
ճանաչելու, ՀՀ 2018 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում և ՀՀ կառավարության 2017 
թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 1717-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու, 
ՀՀ վարչապետի աշխատակազմին գումար հատկացնելու և գնման գործընթացը կազմակերպելու 
մասին» Կառավարության 4 հոկտեմբերի 2018 թվականի N 1027-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ Արմավիրի, Լոռու, Շիրակի և Տավուշի մարզպետարաններին գումար հատկացնելու և ՀՀ 
կառավարության 2017 թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 1717-Ն որոշման մեջ լրացումներ 
կատարելու մասին» Կառավարության 27 սեպտեմբերի 2018 թվականի N 1028-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2003 թվականի հունվարի 30-ի N 121-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ 
կատարելու մասին» Կառավարության 27 սեպտեմբերի 2018 թվականի N 1029-Ն որոշումը 
  
«Հայաստանի Հանրապետության 2018 թվականի պետական բյուջեի մասին» ՀՀ օրենքում և ՀՀ 
կառավարության 2017 թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 1717-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և 
լրացումներ կատարելու մասին» Կառավարության 14 սեպտեմբերի 2018 թվականի N 1034-Ն 
որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2018 թվականի մարտի 1-ի N 204-Ն որոշման մեջ փոփոխություն 
կատարելու մասին» Կառավարության 20 սեպտեմբերի 2018 թվականի N 1040-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ արտաքին գործերի նախարարությանը գումար հատկացնելու և ՀՀ կառավարության 2017 
թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 1717-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու 
մասին» Կառավարության 20 սեպտեմբերի 2018 թվականի N 1041-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ 2018 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում, ՀՀ կառավարության 2017 թվականի 
դեկտեմբերի 28-ի N 1717-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու, ՀՀ 
գյուղատնտեսության նախարարությանը գումար հատկացնելու և փաստացի ցանված 
աշնանացան հացահատիկային մշակաբույսերի ցանքատարածությունների համար պետական 
աջակցության տրամադրման կարգը հաստատելու մասին» Կառավարության 14 սեպտեմբերի 
2018 թվականի N 1042-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2012 թվականի դեկտեմբերի 20-ի N 1676-Ն որոշման մեջ լրացումներ և 
փոփոխություններ կատարելու մասին» Կառավարության 20 սեպտեմբերի 2018 թվականի N 1044-
Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2014 թվականի նոյեմբերի 6-ի N 1254-Ն որոշման մեջ լրացումներ և 
փոփոխություններ կատարելու մասին» Կառավարության 20 սեպտեմբերի 2018 թվականի N 1045-
Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2009 թվականի հուլիսի 9-ի N 808-Ն որոշման մեջ լրացումներ և 
փոփոխություններ կատարելու մասին» Կառավարության 20 սեպտեմբերի 2018 թվականի N 1047-
Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2004 թվականի մարտի 4-ի N 264-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու 
մասին» Կառավարության 20 սեպտեմբերի 2018 թվականի N 1049-Ն որոշումը 
  



«ՀՀ կառավարության 2002 թվականի դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և 
լրացումներ կատարելու մասին» Կառավարության 20 սեպտեմբերի 2018 թվականի N 1050-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 
գյուղատնտեսության նախարարությանը գումար հատկացնելու մասին» Կառավարության 27 
սեպտեմբերի 2018 թվականի N 1051-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 
կրթության և գիտության նախարարությանը գումար հատկացնելու մասին» Կառավարության 27 
սեպտեմբերի 2018 թվականի N 1052-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 
կրթության և գիտության նախարարությանը գումար հատկացնելու մասին» Կառավարության 27 
սեպտեմբերի 2018 թվականի N 1053-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2015 թվականի փետրվարի 5-ի N 90-Ն որոշման մեջ փոփոխություն 
կատարելու մասին» Կառավարության 27 սեպտեմբերի 2018 թվականի N 1056-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2016 թվականի հունիսի 23-ի N 646-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ 
կատարելու մասին» Կառավարության 27 սեպտեմբերի 2018 թվականի N 1057-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ 2018 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում, ՀՀ կառավարության 2017 թվականի 
դեկտեմբերի 28-ի N 1717-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու, ՀՀ 
տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարությանը գումար հատկացնելու մասին» 
Կառավարության 27 սեպտեմբերի 2018 թվականի N 1061-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2013 թվականի դեկտեմբերի 5-ի N 1372-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ 
կատարելու մասին» Կառավարության 27 սեպտեմբերի 2018 թվականի N 1062-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ 2018 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում, ՀՀ կառավարության 2017 թվականի 
դեկտեմբերի 28-ի N 1717-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու ու ՀՀ 
կրթության և գիտության նախարարությանը գումար հատկացնելու մասին» Կառավարության 27 
սեպտեմբերի 2018 թվականի N 1064 -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» 
Կառավարության 20 սեպտեմբերի 2018 թվականի N 1065-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ 2018 թվականի պետական բյուջեում և ՀՀ կառավարության 2017 թվականի դեկտեմբերի 28-ի 
N 1717-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» Կառավարության 27 
սեպտեմբերի 2018 թվականի N 1067-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2013 թվականի դեկտեմբերի 19-ի N 1442-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ 
կատարելու մասին» Կառավարության 20 սեպտեմբերի 2018 թվականի N 1070-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ 2018 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում, ՀՀ կառավարության 2017 թվականի 
դեկտեմբերի 28-ի N 1717-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու, ՀՀ 
տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարությանը գումար 
հատկացնելու մասին» Կառավարության 27 սեպտեմբերի 2018 թվականի N 1072-Ն որոշումը 
  



«ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարությանը, ՀՀ Արագածոտնի, 
Արարատի, Գեղարքունիքի, Կոտայքի, Շիրակի, Սյունիքի և Տավուշի մարզպետարաններին 
գումար հատկացնելու և ՀՀ կառավարության 2017 թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 1717-Ն որոշման 
մեջ լրացումներ կատարելու մասին» Կառավարության 27 սեպտեմբերի 2018 թվականի N 1073-Ն 
որոշումը 
  
«Որպես նվիրատվություն հողամաս ընդունելու, կառուցման աշխատանքների արդյունքն 
անհատույց ընդունելու և պայմանագիր կնքելու, ինչպես նաև կառուցված շենքերը «Վանաձորի 
բժշկական կենտրոն» փակ բաժնետիրական ընկերության կանոնադրական կապիտալ ներդնելու 
մասին» Կառավարության 27 սեպտեմբերի 2018 թվականի N 1074-Ա որոշումը 

  
N 75(1453) 10 հոկտեմբերի 2018 
  

  
ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ 

«ՀՀ կառավարության 2016 թվականի հոկտեմբերի 27-ի N 1109-Ն որոշման մեջ լրացում 
կատարելու մասին» Կառավարության 4 հոկտեմբերի 2018 թվականի N 1083-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2017 թվականի փետրվարի 16-ի N 141-Ն որոշման մեջ փոփոխություն և 
լրացում կատարելու մասին» Կառավարության 4 հոկտեմբերի 2018 թվականի N 1087-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ-ում քրեակատարողական ծառայողի օրը նշելու մասին» Կառավարության 4 հոկտեմբերի 2018 
թվականի N 1090-Ն որոշումը 
  
«Աշխատանքային օրերը տեղափոխելու մասին» Կառավարության 10 հոկտեմբերի 2018 
թվականի N 1101-Ն որոշումը 

  
N 76(1454) 17 հոկտեմբերի 2018 
  

  
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՆԵՐԸ 

«Ազատ տնտեսական գոտիների մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» 10 
հոկտեմբերի 2018 թվականի ՀՕ-395-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Հաշվեքննիչ պալատի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասին» 10 
հոկտեմբերի 2018 թվականի ՀՕ-396-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Էլեկտրոնային հաղորդակցության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ և լրացում 
կատարելու մասին» 10 հոկտեմբերի 2018 թվականի ՀՕ-397-Ն ՀՀ օրենքը 
  

ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ՀՐԱՄԱՆԱԳՐԵՐԸ 
  
«Գաբրիել Ղազարյանին սպորտի և երիտասարդության հարցերի նախարար նշանակելու մասին» 
Հանրապետության նախագահի 10 հոկտեմբերի 2018 թվականի ՆՀ-444-Ա հրամանագիրը 
  

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ 
  
«Հայաստանի Հանրապետության 2018 թվականի պետական բյուջեի մասին» ՀՀ օրենքի N 1 
հավելվածում և ՀՀ կառավարության 2017 թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 1717-Ն որոշման մեջ 
փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու մասին» Կառավարության 4 հոկտեմբերի 2018 
թվականի N 1092-Ն որոշումը 
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«ՀՀ 2018 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում և ՀՀ կառավարության 2017 թվականի 
դեկտեմբերի 28-ի N 1717-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» 
Կառավարության 4 հոկտեմբերի 2018 թվականի N 1097-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ Արագածոտնի մարզի Նոր Ամանոսի, Հացաշենի, Վերին Սասնաշենի, Արարատի մարզի 
Դալարի, Վերին Դվինի, Արմավիրի մարզի Դաշտի, Ծաղկունքի, Շահումյանի թռչնաբուծական 
ֆաբրիկայի, Գեղակերտի, Լեռնամերձի, Գետաշենի, Արևադաշտի, Բերքաշատի, Ջրաշենի, 
Բաղրամյանի, Շենավանի, Գեղարքունիքի մարզի Դդմաշենի, Մաքենիսի, Ներքին Գետաշենի, 
Լոռու մարզի Անտառաշենի, Շիրակի մարզի Լուսակերտի, Հովտաշենի, Տավուշի մարզի 
Սարիգյուղի, Լուսահովտի համայնքներում տեղական ինքնակառավարման մարմինների 2018 
թվականի հոկտեմբերի 21-ին կայանալիք հերթական, Արագածոտնի մարզի Կարմրաշենի, 
Մեծաձորի, Արարատի մարզի Հովտաշենի, Նոր Կյանքի, Զանգակատան, Լուսաշողի, Արմավիրի 
մարզի Վաղարշապատի, Նորակերտի, Հայթաղի, Արմավիրի (քաղաք), Դալարիկի, Խանջյանի, 
Գեղարքունիքի մարզի Սարուխանի, Երանոսի, Վերին Գետաշենի, Լոռու մարզի Սարահարթի, 
Վահագնի, Ձորագյուղի, Կոտայքի մարզի Հրազդանի, Սոլակի, Արզնիի, Գեղաշենի, Մրգաշենի, 
Սյունիքի մարզի Կապանի, Տավուշի մարզի Բերքաբերի համայնքներում 2018 թվականի 
հոկտեմբերի 21-ին կայանալիք տեղական ինքնակառավարման մարմինների արտահերթ 
ընտրությունների նախապատրաստման և անցկացման ծախսերը ֆինանսավորելու, ՀՀ 
կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովին և ՀՀ ոստիկանությանը գումար հատկացնելու և ՀՀ 
կառավարության 2017 թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 1717-Ն որոշման մեջ լրացումներ և 
փոփոխություններ կատարելու մասին» Կառավարության 4 հոկտեմբերի 2018 թվականի N 1104-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» Կառավարության 4 հոկտեմբերի 2018 թվականի N 1105-Ն 
որոշումը 
  
«Հետաքննության մարմինների աշխատակիցների կողմից դեպքի վայրը պահպանելու կանոնները 
սահմանելու մասին» Կառավարության 4 հոկտեմբերի 2018 թվականի N 1106-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ 2018 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում, ՀՀ կառավարության 2017 թվականի 
դեկտեմբերի 28-ի N 1717-Ն որոշման մեջ փոփոխություն և լրացում կատարելու և ՀՀ 
առողջապահության նախարարությանը գումար հատկացնելու մասին» Կառավարության 27 
սեպտեմբերի 2018 թվականի N 1107-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ սպորտի և երիտասարդության հարցերի նախարարությանը գումար հատկացնելու և ՀՀ 
կառավարության 2017 թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 1717-Ն որոշման մեջ լրացումներ 
կատարելու մասին» Կառավարության 4 հոկտեմբերի 2018 թվականի N 1108-Ն որոշումը 
  

ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ԴԱՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ 
  
«ՀՀ բարձրագույն դատական խորհրդի 2018թ. հուլիսի 9-ի թիվ ԲԴԽ-23-Ն-1 որոշման մեջ 
փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» Բարձրագույն դատական խորհրդի 8 
հոկտեմբերի 2018 թվականի ԲԴԽ-41-Ն-3 որոշումը 

  
N 77(1455) 19 հոկտեմբերի 2018 
  

  
ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ՀՐԱՄԱՆԱԳՐԵՐԸ 

«Գեղամ Գևորգյանին գյուղատնտեսության նախարար նշանակելու մասին» Հանրապետության 
նախագահի 15 հոկտեմբերի 2018 թվականի ՆՀ-445-Ա հրամանագիրը 
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«Տիգրան Խաչատրյանին տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարար նշանակելու 
մասին» Հանրապետության նախագահի 15 հոկտեմբերի 2018 թվականի ՆՀ-446-Ա հրամանագիրը 
  
«Կառավարության հրաժարականն ընդունելու մասին» Հանրապետության նախագահի 16 
հոկտեմբերի 2018 թվականի ՆՀ-448-Ա հրամանագիրը 
  

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ 
  
«ՀՀ Կոտայքի մարզի Նոր Գեղիի համայնքի ղեկավարի արտահերթ ընտրություն նշանակելու և 
անցկացնելու մասին» Կառավարության 10 հոկտեմբերի 2018 թվականի N 1113-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ 2018 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում և ՀՀ կառավարության 2017 թվականի 
դեկտեմբերի 28-ի N 1717-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու և ՀՀ 
առողջապահության նախարարությանը գումար հատկացնելու մասին» Կառավարության 10 
հոկտեմբերի 2018 թվականի N 1114-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ-ում 2020 թվականին հերթական մարդահամար անցկացնելու ժամկետներ, 2019 թվականին 
փորձնական մարդահամար անցկացնելու տարածքներ և ժամկետներ հաստատելու, 2020 
թվականի մարդահամարի աշխատանքներին աջակցելու նպատակով համապետական, Երևան 
քաղաքի և մարզային հանձնաժողովներ ստեղծելու և դրանց կազմը հաստատելու մասին» 
Կառավարության 10 հոկտեմբերի 2018 թվականի N 1115-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ հողային ֆոնդի առկայության և բաշխման վերաբերյալ 2018 թվականի հաշվետվության 
(հողային հաշվեկշռի) մասին» Կառավարության 10 հոկտեմբերի 2018 թվականի N 1119-Ն 
որոշումը 
  
«ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Ակունքի համայնքի ղեկավարի արտահերթ ընտրություն նշանակելու 
և անցկացնելու մասին» Կառավարության 10 հոկտեմբերի 2018 թվականի N 1123-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2016 թվականի մայիսի 26-ի N 539-Ն և ՀՀ կառավարության 2017 թվականի 
մարտի 9-ի N 240-Ն որոշումներում փոփոխություններ կատարելու մասին» Կառավարության 10 
հոկտեմբերի 2018 թվականի N 1124-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ Արարատի մարզի Արևաբույրի համայնքի ղեկավարի արտահերթ ընտրություն նշանակելու և 
անցկացնելու մասին» Կառավարության 10 հոկտեմբերի 2018 թվականի N 1126-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2017 թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 1717-Ն որոշման մեջ լրացումներ 
կատարելու և ՀՀ Արագածոտնի, Գեղարքունիքի, Վայոց ձորի, Արմավիրի, Արարատի, Կոտայքի, 
Լոռու, Սյունիքի և Շիրակի մարզպետարաններին գումար հատկացնելու մասին» 
Կառավարության 27 սեպտեմբերի 2018 թվականի N 1127-Ն որոշումը 

  
N 78(1456) 24 հոկտեմբերի 2018 
  

  
ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ 

«Պարտադիր զինվորական ծառայության զորակոչի անցկացման կարգը հաստատելու մասին» 
Կառավարության 4 հոկտեմբերի 2018 թվականի N 1132-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ 2018 թվականի պետական բյուջեում և ՀՀ կառավարության 2017 թվականի դեկտեմբերի 28-ի 
N 1717-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Կառավարության 10 հոկտեմբերի 
2018 թվականի N 1134-Ն որոշումը 
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«ՀՀ կառավարության 2018 թվականի հուլիսի 10-ի N 792-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և 
լրացում կատարելու մասին» Կառավարության 27 սեպտեմբերի 2018 թվականի N 1135-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 մասին» 
Կառավարության 27 սեպտեմբերի 2018 թվականի N 1136-Ն որոշումը 
  
«Ռազմական դրության ժամանակ ֆիզիկական անձանցից զենք և ռազմամթերք, թունավոր 
նյութեր, իսկ կազմակերպություններից զենք, ռազմամթերք, մարտական և ուսումնական 
ռազմական տեխնիկա, պայթուցիկ և ռադիոակտիվ նյութեր ժամանակավորապես առգրավելու, 
ինչպես նաև ժամանակավորապես առգրավված զենքն ու ռազմամթերքը, պայթուցիկ նյութերը, 
մարտական և ուսումնական ռազմական տեխնիկան զինված ուժերի ստորաբաժանումներին, այլ 
զորքերին ու զինվորական կազմավորումներին, իսկ թունավոր նյութերը և ռադիոակտիվ 
նյութերը՝ իրավասու պետական մարմիններին հանձնելու կարգը սահմանելու մասին» 
Կառավարության 10 հոկտեմբերի 2018 թվականի N 1137-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կրթության տեսչական մարմնի՝ ռիսկի վրա հիմնված ստուգումների ստուգաթերթերը 
հաստատելու, ՀՀ կառավարության 2013 թվականի հունիսի 6-ի N 598-Ն որոշումն ուժը կորցրած 
ճանաչելու մասին» Կառավարության 4 հոկտեմբերի 2018 թվականի N 1139-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ 2018 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում, ՀՀ կառավարության 2017 թվականի 
դեկտեմբերի 28-ի N 1717-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացում կատարելու և ՀՀ 
առողջապահության նախարարությանը գումար հատկացնելու մասին» Կառավարության 10 
հոկտեմբերի 2018 թվականի N 1140-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ Վայոց ձորի մարզի Մալիշկա համայնքի ղեկավարի արտահերթ ընտրություն նշանակելու և 
անցկացնելու մասին» Կառավարության 10 հոկտեմբերի 2018 թվականի N 1141-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2012 թվականի հուլիսի 19-ի N 985-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ 
կատարելու մասին» Կառավարության 10 հոկտեմբերի 2018 թվականի N 1142-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2014 թվականի հուլիսի 3-ի N 712-Ն որոշման մեջ լրացումներ և 
փոփոխություններ կատարելու մասին» Կառավարության 27 սեպտեմբերի 2018 թվականի N 1147-
Ն որոշումը 

  
N 79(1457) 26 հոկտեմբերի 2018 
  

  
ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ 

«Հանրային քննարկումների կազմակերպման և անցկացման կարգը սահմանելու և ՀՀ 
կառավարության 2010 թվականի մարտի 25-ի N 296-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» 
Կառավարության 10 հոկտեմբերի 2018 թվականի N 1146-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ 2018 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում, ՀՀ կառավարության 2017 թվականի 
դեկտեմբերի 28-ի N 1717-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու և թույլտվություն տալու 
մասին» Կառավարության 10 հոկտեմբերի 2018 թվականի N 1148-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ Արմավիրի մարզի Մարգարայի համայնքի ավագանու անդամների արտահերթ ընտրություն 
նշանակելու և անցկացնելու մասին» Կառավարության 18 հոկտեմբերի 2018 թվականի N 1149-Ն 
որոշումը 
  
«Հագուստի առարկաներ, հագուստի պարագաներ և այլ արտադրատեսակներ բնական մորթուց» 
ապրանքային դիրքում ներառված հսկիչ (նույնականացման) նշաններով ապրանքների 
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դրոշմավորման ներդրման փորձնական ծրագիրը 2015-2016 թվականներին իրականացնելու 
մասին» 2015 թվականի սեպտեմբերի 8-ի համաձայնագրի կիրարկումն ապահովող 
միջոցառումների մասին» Կառավարության 18 հոկտեմբերի 2018 թվականի N 1151-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 
առողջապահության նախարարությանը գումար հատկացնելու մասին» Կառավարության 18 
հոկտեմբերի 2018 թվականի N 1152-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2018 թվականի մարտի 22-ի N 305-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ 
կատարելու մասին» Կառավարության 18 հոկտեմբերի 2018 թվականի N 1153-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ 2018 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում և ՀՀ կառավարության 2017 թվականի 
դեկտեմբերի 28-ի N 1717-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» 
Կառավարության 18 հոկտեմբերի 2018 թվականի N 1154-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ 2018 թվականի պետական բյուջեում և ՀՀ կառավարության 2017 թվականի դեկտեմբերի 28-ի 
N 1717-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» Կառավարության 18 
հոկտեմբերի 2018 թվականի N 1155-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ վարչապետի աշխատակազմին գումար հատկացնելու և ՀՀ կառավարության 2017 թվականի 
դեկտեմբերի 28-ի N 1717-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին» Կառավարության 18 
հոկտեմբերի թվականի N 1156-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2017 թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 1717-Ն որոշման մեջ լրացումներ 
կատարելու և ՀՀ կրթության և գիտության նախարարությանը գումար հատկացնելու մասին» 
Կառավարության 18 հոկտեմբերի 2018 թվականի N 1158-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ վարչապետի աշխատակազմին գումար հատկացնելու և ՀՀ կառավարության 2017 թվականի 
դեկտեմբերի 28-ի N 1717-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին» Կառավարության 18 
հոկտեմբերի 2018 թվականի N 1161-Ն որոշումը 
  
«Հայաստանի Հանրապետության 2018 թվականի պետական բյուջեի մասին» ՀՀ օրենքի N 1 
հավելվածում և ՀՀ կառավարության 2017 թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 1717-Ն որոշման մեջ 
փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու և գնումների գործընթացը կազմակերպելու մասին» 
Կառավարության 10 հոկտեմբերի 2018 թվականի N 1164-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2017 թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 1717-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ 
և լրացումներ կատարելու և ՀՀ սփյուռքի նախարարությանը գումար հատկացնելու մասին» 
Կառավարության 18 հոկտեմբերի 2018 թվականի N 1166-Ն որոշումը 
  

ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ 
  
«ՀՀ Նախագահի 2004 թվականի հունիսի 30-ի ՆՀ-114-Ն հրամանագիրն ուժը կորցրած ճանաչելու 
մասին» վարչապետի պաշտոնակատարի 18 հոկտեմբերի 2018 թվականի N 1391-Ն որոշումը 

  
N 80(1458) 29 հոկտեմբերի 2018 
  

  
ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ԴԱՏԱՐԱՆԻ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ 

«2017 թվականի դեկտեմբերի 11-ին ստորագրված՝ Հեղինակային և հարակից իրավունքների՝ 
կոլեկտիվ հիմունքներով կառավարման կարգի մասին համաձայնագրում ամրագրված 
պարտավորությունների` ՀՀ Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը որոշելու 
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վերաբերյալ գործով» սահմանադրական դատարանի 23 հոկտեմբերի 2018 թվականի ՍԴՈ-1428 
որոշումը 
  
«2018 թվականի փետրվարի 2-ին Ալմաթիում ստորագրված՝ Եվրասիական տնտեսական 
միությունում նույնականացման միջոցներով ապրանքների դրոշմավորման մասին 
համաձայնագրում ամրագրված պարտավորությունների` ՀՀ Սահմանադրությանը 
համապատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ գործով» սահմանադրական դատարանի 
23 հոկտեմբերի 2018 թվականի ՍԴՈ-1429 որոշումը 
  
«2018 թվականի մայիսի 14-ին Սոչիում ստորագրված՝ «Ղրղզստանի Հանրապետության` 
«Եվրասիական տնտեսական միության մասին» 2014 թվականի մայիսի 29-ի պայմանագրին 
միանալու վերաբերյալ» 2014 թվականի դեկտեմբերի 23-ին ստորագրված պայմանագրում 
փոփոխություն կատարելու մասին» արձանագրությունում ամրագրված պարտավորությունների` 
ՀՀ Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ գործով» 
սահմանադրական դատարանի 23 հոկտեմբերի 2018 թվականի ՍԴՈ-1430 որոշումը 
  
«ՀՀ վճռաբեկ դատարանի դիմումի հիման վրա՝ ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի 379-րդ 
հոդվածի 1-ին մասի 2-րդ կետի՝ ՀՀ Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը 
որոշելու վերաբերյալ գործով» սահմանադրական դատարանի 23 հոկտեմբերի 2018 թվականի 
ՍԴՈ-1431 որոշումը 
  

ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ՀՐԱՄԱՆԱԳՐԵՐԸ 
  
«Հայաստանի Հանրապետության և Եվրոպական միության միջև «Շրջանակային ծրագիր՝ 
ուղղված ԵՄ-Հայաստան համաձայնագրերի իրականացմանը» ֆինանսավորման համաձայնագրի 
N 2 լրացումը հաստատելու մասին» Հանրապետության նախագահի 23 հոկտեմբերի 2018 
թվականի ՆՀ-451-Ն հրամանագիրը 
  
«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և Ռուսաստանի Դաշնության 
կառավարության միջև «ՀայՌուսգազարդ» փակ բաժնետիրական ընկերության բաժնետոմսերի 
առուվաճառքի և հետագա գործունեության պայմանների մասին» 2013 թվականի դեկտեմբերի 2-ի 
համաձայնագրում փոփոխություններ կատարելու մասին» արձանագրությունը հաստատելու 
մասին» Հանրապետության նախագահի 24 հոկտեմբերի 2018 թվականի ՆՀ-457-Ն հրամանագիրը 
  
«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և Ռուսաստանի Դաշնության 
կառավարության միջև Հայաստանի Հանրապետություն բնական գազի առաքման ժամանակ 
գների ձևավորման կարգի վերաբերյալ 2013 թվականի դեկտեմբերի 2-ի համաձայնագրում 
փոփոխություններ կատարելու մասին» արձանագրությունը հաստատելու մասին» 
Հանրապետության նախագահի 24 հոկտեմբերի 2018 թվականի ՆՀ-458-Ն հրամանագիրը 
  
«Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր պետական եկամուտների 
կոմիտեի և Իրանի Իսլամական Հանրապետության մաքսային վարչության միջև 
տրանսպորտային միջոցների և ապրանքների միջազգային փոխադրումների վերաբերյալ 
նախնական էլեկտրոնային տվյալների փոխանակման մասին» արձանագրությունը հաստատելու 
մասին» Հանրապետության նախագահի 24 հոկտեմբերի 2018 թվականի ՆՀ-459-Ն հրամանագիրը 
  

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ 
  
«ՀՀ կառավարության 2003 թվականի ապրիլի 10-ի N 384-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և 
լրացումներ կատարելու մասին» Կառավարության 18 հոկտեմբերի 2018 թվականի N 1172-Ն 
որոշումը 
  



«Պահեստազորային պատրաստության շրջանակներում իրականացվող միջոցառումների 
կազմակերպման կարգը սահմանելու մասին» Կառավարության 18 հոկտեմբերի 2018 թվականի N 
1174-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտեի «Հարկային ծառայության մարմնի համակարգի և 
մաքսային ծառայության նյութական խրախուսման և համակարգի զարգացման ֆոնդ» ծրագրի 
օգտագործման ուղղություն սահմանելու, ՀՀ 2018 թվականի պետական բյուջեում և ՀՀ 
կառավարության 2017 թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 1717-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և 
լրացումներ կատարելու մասին» Կառավարության 25 հոկտեմբերի 2018 թվականի N 1175-Ն 
որոշումը 
  
«Առանց հարկ վճարողների մոտ ստուգումների (այդ թվում` վերստուգումների) իրականացման 
հարկ վճարողի հարկային պարտավորությունները ճշտելու կարգը սահմանելու մասին» 
Կառավարության 25 հոկտեմբերի 2018 թվականի N 1177-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2017 թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 1717-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ 
կատարելու և գումար հատկացնելու մասին» Կառավարության 25 հոկտեմբերի 2018 թվականի N 
1195-Ն որոշումը 

  
N 81(1459) 31 հոկտեմբերի 2018 
  

  
ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ 

«ՀՀ կառավարության 2017 թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 1717-Ն որոշման մեջ լրացումներ 
կատարելու և ՀՀ վարչապետի աշխատակազմին գումար հատկացնելու մասին» Կառավարության 
25 հոկտեմբերի 2018 թվականի N 1176-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2013 թվականի մարտի 14-ի N 235-Ն, 2013 թվականի մարտի 28-ի N 294-Ն, 
2012 թվականի հունիսի 28-ի N 811-Ն, 2012 թվականի օգոստոսի 16-ի N 1056-Ն որոշումներն ուժը 
կորցրած ճանաչելու մասին» Կառավարության 25 հոկտեմբերի 2018 թվականի N 1189-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2018 թվականի ապրիլի 12-ի N 424-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ 
կատարելու մասին» Կառավարության 25 հոկտեմբերի 2018 թվականի N 1192-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2017 թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 1717-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ 
կատարելու մասին» Կառավարության 25 հոկտեմբերի 2018 թվականի N 1202-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտեի «Հարկային ծառայության մարմնի համակարգի և 
մաքսային ծառայության նյութական խրախուսման և համակարգի զարգացման ֆոնդ» ծրագրի 
օգտագործման ուղղություն սահմանելու, ՀՀ 2018 թվականի պետական բյուջեում և ՀՀ 
կառավարության 2017 թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 1717-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ 
կատարելու մասին» Կառավարության 25 հոկտեմբերի 2018 թվականի N 1205-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ 2018 թվականի պետական բյուջեում փոփոխություններ, ՀՀ կառավարության 2017 թվականի 
դեկտեմբերի 28-ի N 1717-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու և գումար 
հատկացնելու մասին» Կառավարության 25 հոկտեմբերի 2018 թվականի N 1206-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2018 թվականի հունիսի 27-ի N 707-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ 
կատարելու մասին» Կառավարության 25 հոկտեմբերի 2018 թվականի N 1208-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ 2018 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում և ՀՀ կառավարության 2017 թվականի 
դեկտեմբերի 28-ի N 1717-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» 
Կառավարության 18 հոկտեմբերի 2018 թվականի N 1209-Ն որոշումը 
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