
N 45(1403) 6 հունիսի 2018 
  

  
ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ 

«ՀՀ կառավարության 2017 թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 1717-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ 
ու լրացումներ կատարելու, գումար հատկացնելու և պետական գույք օտարելու մասին» ՀՀ 
կառավարության 15 մարտի 2018 թվականի N 276-Ն որոշումը 
  
«Պետական եկամուտների կոմիտեի «Հարկային ծառայության մարմնի համակարգի և մաքսային 
ծառայության նյութական խրախուսման և համակարգի զարգացման ֆոնդ» արտաբյուջետային 
ֆոնդի օգտագործման ուղղություն սահմանելու, ՀՀ 2018 թվականի պետական բյուջեում, ՀՀ 
կառավարության 2017 թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 1717-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և 
լրացումներ կատարելու և ՀՀ պաշտպանության նախարարությանը գումար հատկացնելու 
մասին» Կառավարության 24 մայիսի 2018 թվականի N 577-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների 2018/2019 ուսումնական տարվա՝ 
պետության կողմից ուսանողական նպաստների ձևով ուսման վարձի լրիվ փոխհատուցմամբ 
(անվճար), առկա ուսուցմամբ, մագիստրոսի կրթական ծրագրով ընդունելության տեղերն ըստ 
մասնագիտությունների հաստատելու մասին» Կառավարության 24 մայիսի 2018 թվականի N 578-
Ն որոշումը 
  
«ՀՀ քաղաքացիական ծառայության խորհրդին գումար հատկացնելու և ՀՀ կառավարության 2017 
թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 1717-Ն որոշման մեջ լրացումներ ու փոփոխություններ կատարելու 
մասին» Կառավարության 24 մայիսի 2018 թվականի N 579-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների և գիտական կազմակերպությունների 
2018/2019 ուսումնական տարվա առկա ուսուցմամբ ասպիրանտուրա ու դոկտորանտուրա 
ընդունելության տեղերը և դրանց բաշխումը հաստատելու մասին» Կառավարության 24 մայիսի 
2018 թվականի N 598-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2015 թվականի հունվարի 30-ի N 78-Ն որոշման մեջ փոփոխություն 
կատարելու մասին» Կառավարության 24 մայիսի 2018 թվականի N 600-Ն որոշումը 

  
N 46(1404) 13 հունիսի 2018 
  

  
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՆԵՐԸ 

«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և Ֆրանսիայի Հանրապետության 
կառավարության միջև մի պետության պաշտոնական առաքելությունների աշխատակիցների 
ընտանիքի անդամների` մյուս պետությունում զբաղվածության մասին» համաձայնագիրը 
վավերացնելու մասին» 7 հունիսի 2018 թվականի ՀՕ-326-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և Իսրայելի Պետության կառավարության 
միջև՝ եկամուտների և գույքի կրկնակի հարկումը բացառելու և հարկումից խուսափելը կանխելու 
մասին» կոնվենցիան վավերացնելու մասին» 7 հունիսի 2018 թվականի ՀՕ-327-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Ղրղզստանի Հանրապետության` «Եվրասիական տնտեսական միության մասին» 2014 թվականի 
մայիսի 29-ի պայմանագրին միանալու վերաբերյալ» 2014 թվականի դեկտեմբերի 23-ին 
ստորագրված պայմանագրի առանձին դրույթների կիրառման վերաբերյալ» արձանագրությունը 
վավերացնելու մասին» 7 հունիսի 2018 թվականի ՀՕ-328-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Թափոնների մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ և փոփոխություն կատարելու մասին» 7 հունիսի 
2018 թվականի ՀՕ-329-Ն ՀՀ օրենքը 
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«Աղբահանության և սանիտարական մաքրման մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ և 
փոփոխություն կատարելու մասին» 7 հունիսի 2018 թվականի ՀՕ-330-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգրքում փոփոխություններ և 
լրացումներ կատարելու մասին» 7 հունիսի 2018 թվականի ՀՕ-331-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«ՀՀ քրեական օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին» 7 հունիսի 2018 թվականի ՀՕ-
332-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«ՀՀ քրեակատարողական օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասին» 7 
հունիսի 2018 թվականի ՀՕ-333-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին» 7 հունիսի 
2018 թվականի ՀՕ-334-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Պրոբացիայի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասին» 7 հունիսի 
2018 թվականի ՀՕ-335-Ն ՀՀ օրենքը 
  

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ 
  
«ՀՀ արդարադատության նախարարությանը գումար հատկացնելու և ՀՀ կառավարության 2017 
թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 1717-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին» 
Կառավարության 24 մայիսի 2018 թվականի N 599-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության մի շարք որոշումներ ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» Կառավարության 1 
հունիսի 2018 թվականի N 613-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության մի շարք որոշումներ ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» Կառավարության 1 
հունիսի 2018 թվականի N 614-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2006 թվականի հուլիսի 20-ի N 1068-Ն որոշման մեջ փոփոխություն 
կատարելու մասին» Կառավարության 1 հունիսի 2018 թվականի N 615-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2012 թվականի դեկտեմբերի 20-ի N 1676-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ 
կատարելու մասին» Կառավարության 1 հունիսի 2018 թվականի N 616-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2013 թվականի դեկտեմբերի 12-ի N 1446-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ 
և լրացումներ կատարելու մասին» Կառավարության 1 հունիսի 2018 թվականի N 617-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2002 թվականի սեպտեմբերի 26-ի N 1544-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ 
կատարելու մասին» Կառավարության 24 մայիսի 2018 թվականի N 625-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ արդարադատության նախարարությանը գումար հատկացնելու և ՀՀ կառավարության 2017 
թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 1717-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին» 
Կառավարության 1 հունիսի 2018 թվականի N 627-Ն որոշումը 
  
«Լիբանանի Հանրապետությունում և Ղազախստանի Հանրապետությունում ՀՀ 
դեսպանություններին կից ռազմական կցորդների հաստիքներ ստեղծելու մասին» 
Կառավարության 1 հունիսի 2018 թվականի N 629-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2018 թվականի ապրիլի 12-ի N 457-Ն որոշման մեջ փոփոխություն և 
լրացում կատարելու մասին» Կառավարության 8 հունիսի 2018 թվականի N 635-Ն որոշումը 

  



N 47(1405) 15 հունիսի 2018 
  

  
ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ ԵՎ ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ 

«ՀՀ կառավարության ծրագրին հավանություն տալու մասին» ՀՀ Ազգային ժողովի 7 հունիսի 2018 
թվականի ԱԺՈ-006-Ն որոշումը 
  

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ 
  
«ՀՀ կառավարության 2008 թվականի նոյեմբերի 6-ի N 1324-Ն որոշման մեջ փոփոխություն 
կատարելու մասին» Կառավարության 8 հունիսի 2018 թվականի N 630-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2008 թվականի հուլիսի 24-ի N 830-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ 
կատարելու մասին» Կառավարության 8 հունիսի 2018 թվականի N 641-Ն որոշումը 
  
«Բջնի-ամրոց» և «Սմբատաբերդ» պատմամշակութային արգելոցներ, «Բջնի-ամրոց» ու 
«Սմբատաբերդ» պատմամշակութային արգելոցների մասնաճյուղեր ստեղծելու և ՀՀ 
կառավարության 2003 թվականի մարտի 7-ի N 312-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու 
մասին» Կառավարության 8 հունիսի 2018 թվականի N 642-Ն որոշումը 
  
«Կառավարության հանրագրերի հարցերով հանձնաժողովի կազմավորման և գործունեության 
կարգը սահմանելու մասին» Կառավարության 8 հունիսի 2018 թվականի N 645-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2017 թվականի հոկտեմբերի 5-ի N 1321-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և 
լրացումներ կատարելու մասին» Կառավարության 8 հունիսի 2018 թվականի N 647-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2017 թվականի հոկտեմբերի 5-ի N 1257-Ն որոշման մեջ փոփոխություն և 
լրացումներ կատարելու մասին» Կառավարության 8 հունիսի 2018 թվականի N 648-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2018 թվականի ապրիլի 12-ի N 451-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և 
լրացումներ կատարելու մասին» Կառավարության 1 հունիսի 2018 թվականի N 650-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ 2018 թվականի պետական բյուջեում, ՀՀ կառավարության 2017 թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 
1717-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու և բնապահպանության 
նախարարությանը գումար հատկացնելու մասին» Կառավարության 8 հունիսի 2018 թվականի N 
662-Ն որոշումը 

  
N 48(1406) 20 հունիսի 2018 
  

  
ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ԴԱՏԱՐԱՆԻ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ 

«Արմինե Աթոյանի, Հայկ Նազինյանի և Արկադի Վարդանյանի դիմումի հիման վրա` ՀՀ 
քաղաքացիական օրենսգրքի 887-րդ հոդվածի 2-րդ մասի՝ ՀՀ Սահմանադրությանը 
համապատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ գործով» Սահմանադրական դատարանի 
12 հունիսի 2018 թվականի ՍԴՈ-1418 որոշումը 
  
«ՀՀ մարդու իրավունքների պաշտպանի դիմումի հիման վրա` «Կրթության մասին» ՀՀ օրենքի 6-
րդ հոդվածի 4-րդ մասի՝ ՀՀ Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը որոշելու 
վերաբերյալ գործով» Սահմանադրական դատարանի 12 հունիսի 2018 թվականի ՍԴՈ-1419 
որոշումը 
  

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ 
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«ՀՀ 2018 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում կատարելու, անտառային կոմիտեին 
գումար հատկացնելու և ՀՀ կառավարության 2017 թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 1717-Ն որոշման 
մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու մասին» Կառավարության 1 հունիսի 2018 
թվականի N 643-Ն որոշումը 
  
«Ավելացված արժեքի հարկով հարկման նպատակով տարան որպես շրջանառելի՝ բազմակի 
օգտագործման տարա որակելու չափանիշները սահմանելու մասին» Կառավարության 8 հունիսի 
2018 թվականի N 644-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2003 թվականի հունվարի 30-ի N 113-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և 
լրացում կատարելու մասին» Կառավարության 8 հունիսի 2018 թվականի N 646-Ն որոշումը 
  
«Այն ոլորտների ցանկը սահմանելու մասին, որոնցում գործունեություն իրականացնող հարկ 
վճարողների կողմից հիմնական միջոցների տեղափոխության դեպքում ուղեկցող փաստաթղթերի 
առկայությունը պարտադիր չէ» Կառավարության 8 հունիսի 2018 թվականի N 649-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2015 թվականի դեկտեմբերի 17-ի N 1486-Ն որոշման մեջ փոփոխություն 
կատարելու մասին» Կառավարության 8 հունիսի 2018 թվականի N 651-Ն որոշումը 

  
N 48(1406).1 27 հունիսի 2018 
  

«Հայաստանի Հանրապետության 2017 թվականի պետական բյուջեի կատարման տարեկան 
հաշվետվությունը հաստատելու մասին» Ազգային ժողովի 14 հունիսի 2018 թվականի ԱԺՈ-007-Ն 
որոշումը 

ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ ԵՎ ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ 

  
N 49(1407) 27 հունիսի 2018 
  

  
ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ԴԱՏԱՐԱՆԻ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ 

«ՀՀ վճռաբեկ դատարանի դիմումների հիման վրա՝ ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի 
381-րդ հոդվածի 2-րդ մասի՝ «Այն դեպքում, երբ վերաքննիչ բողոքը չի համապատասխանում սույն 
հոդվածով սահմանված պահանջներին, …, վերաքննիչ դատարանի որոշմամբ այն թողնվում է 
առանց քննության» դրույթի՝ ՀՀ Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը որոշելու 
վերաբերյալ գործով» Սահմանադրական դատարանի 19 հունիսի 2018 թվականի ՍԴՈ-1420 
որոշումը 
  
«2017 թվականի հոկտեմբերի 10-ի ՍԴՈ-1381 որոշման վերնագրում վրիպակն ուղղելու մասին» 
Սահմանադրական դատարանի 8 հունիսի 2018 թվականի ՍԴԱՈ-42 աշխատակարգային 
որոշումը 
  

ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ ԵՎ ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ 
  
«Ազգային ժողովի պատգամավոր Մանվել Սեկտորի Գրիգորյանի նկատմամբ քրեական 
հետապնդում հարուցելուն համաձայնություն տալու մասին» Ազգային ժողովի 19 հունիսի 2018 
թվականի ԱԺՈ-012-Ա որոշումը 
  
«Ազգային ժողովի պատգամավոր Մանվել Սեկտորի Գրիգորյանի նկատմամբ ազատությունից 
զրկելուն համաձայնություն տալու մասին» Ազգային ժողովի 19 հունիսի 2018 թվականի ԱԺՈ-013-
Ա որոշումը 
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ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ 
  
«ՀՀ կառավարության մի շարք որոշումներ ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» Կառավարության 8 
հունիսի 2018 թվականի N 663-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2014 թվականի ապրիլի 17-ի N 534-Ն որոշման մեջ լրացումներ և 
փոփոխություններ կատարելու մասին» Կառավարության 8 հունիսի 2018 թվականի N 665-Ն 
որոշումը 
  
«Ընդերքօգտագործման հետ կապված գործունեության վերաբերյալ օգտակար հանածոյի 
արդյունահանման և օգտակար հանածոների արդյունահանման նպատակով ընդերքի 
երկրաբանական ուսումնասիրության մասով գործունեության վերաբերյալ տեղեկատվությունը 
հրապարակելու կարգը, ժամկետները և ձևերը, մետաղական օգտակար հանածոյի 
արդյունահանման թույլտվություն ստացած ընդերքօգտագործողների գործունեության 
վերաբերյալ հրապարակային հաշվետվությունը  ներկայացնելու կարգը, ժամկետները և ձևերը, 
ինչպես նաև պետական մարմինների ցանկը սահմանելու մասին» Կառավարության 8 հունիսի 
2018 թվականի N 666-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշման մեջ լրացում ու փոփոխություն 
կատարելու մասին» Կառավարության 15 հունիսի 2018 թվականի N 674-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 1997 թվականի նոյեմբերի 5-ի N 487 որոշման մեջ լրացում կատարելու 
մասին» Կառավարության 15 հունիսի 2018 թվականի N 675-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2014 թվականի սեպտեմբերի 4-ի N 958-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և 
լրացումներ կատարելու մասին» Կառավարության 15 հունիսի 2018 թվականի N 676-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 8 հունիսի 2018 թվականի N 677-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2011 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1920-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ 
կատարելու մասին» Կառավարության 15 հունիսի 2018 թվականի N 678-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) և միջին մասնագիտական կրթական 
ծրագրեր իրականացնող պետական ուսումնական հաստատությունների 2018/2019 ուսումնական 
տարվա անվճար ուսուցմամբ (նպաստի ձևով ուսման վճարի լրիվ փոխհատուցմամբ) 
ընդունելության տեղերը հաստատելու մասին» Կառավարության 15 հունիսի 2018 թվականի N 
686-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 15 
հունիսի 2018 թվականի N 687-Ն որոշումը 
  

ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ 
  
«Ներման հարցերի քննարկման խորհրդակցական հանձնաժողովի աշխատակարգը 
հաստատելու մասին» Վարչապետի 15 հունիսի 2018 թվականի N 782-Ն որոշումը 
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ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ 
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 «Թմրամիջոցների և հոգեմետ (հոգեներգործուն) նյութերի մանր, զգալի, խոշոր և առանձնապես 
խոշոր չափերը, շրջանառությունն արգելված՝ թմրամիջոցներ, հոգեմետ (հոգեներգործուն), խիստ 
ներգործող կամ թունավոր նյութեր պարունակող բույսերի ցանկը, դրանց մանր, զգալի, խոշոր և 
առանձնապես խոշոր չափերը, թմրամիջոցների և հոգեմետ (հոգեներգործուն) նյութերի 
պրեկուրսորների խոշոր և առանձնապես խոշոր չափերը. թունավոր նյութերի ցանկը, խիստ 
ներգործող նյութերի ցանկը և դրանց խոշոր չափերը սահմանելու մասին» Կառավարության 27 
հունիսի 2018 թվականի N 707-Ն որոշումը 
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«Դատական դեպարտամենտում ծառայության մասին» 26 հունիսի 2018 թվականի ՀՕ-336-Ն ՀՀ 
օրենքը 
  
«Կուտակային կենսաթոշակների մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ կատարելու մասին» 26 
հունիսի 2018 թվականի ՀՕ-337-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«ՀՀ հարկային օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու և 2017 թվականի 
դեկտեմբերի 21-ի «Հայաստանի Հանրապետության հարկային օրենսգրքում փոփոխություններ և 
լրացումներ կատարելու մասին» ՀՕ-266-Ն օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու 
մասին» 26 հունիսի 2018 թվականի ՀՕ-338-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Հարկային մարմնի կողմից վերահսկվող եկամուտների գծով արտոնություններ սահմանելու 
մասին» 26 հունիսի 2018 թվականի ՀՕ-339-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին» 26 հունիսի 
2018 թվականի ՀՕ-340-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Պաշտոնատար անձանց գործունեության ապահովման, սպասարկման և սոցիալական 
երաշխիքների մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» 26 
հունիսի 2018 թվականի ՀՕ-341-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Բարեգործության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն և լրացումներ կատարելու մասին» 26 
հունիսի 2018 թվականի ՀՕ-342-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«ՀՀ հարկային օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին» 26 հունիսի 2018 թվականի 
ՀՕ-343-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Զինվորական ծառայության և զինծառայողի կարգավիճակի մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ և 
փոփոխություններ կատարելու մասին» 26 հունիսի 2018 թվականի ՀՕ-344-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Սահմանված կարգի խախտմամբ պարտադիր զինվորական ծառայություն չանցած 
քաղաքացիների մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» 26 հունիսի 2018 
թվականի ՀՕ-345-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Այլընտրանքային ծառայության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ 
կատարելու մասին» 26 հունիսի 2018 թվականի ՀՕ-346-Ն ՀՀ օրենքը 
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«ՀՀ 2018 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում և փոփոխություններ, ՀՀ կառավարության 
2017 թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 1717-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ 
կատարելու և ՀՀ քննչական կոմիտեին գումար հատկացնելու մասին» Կառավարության 21 
հունիսի 2018 թվականի N 692-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2008 թվականի փետրվարի 7-ի N 134-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և 
լրացումներ կատարելու մասին» Կառավարության 15 հունիսի 2018 թվականի N 693-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2018 թվականի մայիսի 3-ի N 536-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և 
լրացում կատարելու մասին» Կառավարության 21 հունիսի 2018 թվականի N 694-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2006 թվականի նոյեմբերի 16-ի N 1708-Ն որոշման մեջ փոփոխություն 
կատարելու մասին» Կառավարության 21 հունիսի 2018 թվականի N 696-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության մի շարք որոշումներ ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» Կառավարության 8 
հունիսի 2018 թվականի N 705-Ն որոշումը 
  
«Բյուջեների կատարման կարգը հաստատելու և ՀՀ կառավարության մի շարք որոշումներ ուժը 
կորցրած ճանաչելու մասին» Կառավարության 15 հունիսի 2018 թվականի N 706-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2017 թվականի հունիսի 1-ի N 577-Ն որոշման մեջ լրացումներ և 
փոփոխություն կատարելու մասին» Կառավարության 15 հունիսի 2018 թվականի N 708-Ն 
որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2018 թվականի մարտի 6-ի N 225-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու և ՀՀ 
կառավարության 2017 թվականի նոյեմբերի 9-ի N 1402-Ն որոշման մեջ փոփոխություն 
կատարելու մասին» Կառավարության 28 հունիսի 2018 թվականի N 710-Ն որոշումը 

  
  

 


