
N 16(1374) 5 մարտի 2018 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՆԵՐԸ 
  

«ՀՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգիրք» 27 փետրվարի 2018 թվականի ՀՕ-110-Ն 
ՀՀ օրենքը 
  
«Պետական տուրքի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու 
մասին» 27 փետրվարի 2018 թվականի ՀՕ-111-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքում լրացումներ կատարելու մասին» 27 փետրվարի 2018 
թվականի ՀՕ-112-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«ՀՀ քրեական օրենսգրքում լրացում կատարելու մասին» 27 փետրվարի 2018 թվականի ՀՕ-
113-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Ոստիկանության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու 
մասին» 27 փետրվարի 2018 թվականի ՀՕ-114-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Հոգեբուժական օգնության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին» 27 
փետրվարի 2018 թվականի ՀՕ-115-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Փաստաբանության մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին» 27 փետրվարի 2018 
թվականի ՀՕ-116-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Ֆինանսական համակարգի հաշտարարի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն և լրացում 
կատարելու մասին» 27 փետրվարի 2018 թվականի ՀՕ-117-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Դատական ակտերի հարկադիր կատարման մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ 
կատարելու մասին» 27 փետրվարի 2018 թվականի ՀՕ-118-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու 
մասին» 27 փետրվարի 2018 թվականի ՀՕ-119-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«ՀՀ վարչական դատավարության օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու 
մասին» 27 փետրվարի 2018 թվականի ՀՕ-120-Ն ՀՀ օրենքը 

  
N 17(1375) 7 մարտի 2018 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՆԵՐԸ 
  
«Շահումով խաղերի, ինտերնետ շահումով խաղերի և խաղատների մասին» ՀՀ օրենքում 
փոփոխություն և լրացումներ կատարելու մասին» 27 փետրվարի 2018 թվականի ՀՕ-121-Ն ՀՀ 
օրենքը 
  
«Վիճակախաղերի մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու 
մասին» 27 փետրվարի 2018 թվականի ՀՕ-122-Ն ՀՀ օրենքը 
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«Ճանապարհային նշանների և ազդանշանների մասին» կոնվենցիան (կից առարկությամբ) 
վավերացնելու մասին» 27 փետրվարի 2018 թվականի ՀՕ-123-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«ՀՀ հարկային օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» 27 
փետրվարի 2018 թվականի ՀՕ-124-Ն ՀՀ օրենքը 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ՀՐԱՄԱՆԱԳՐԵՐԸ 
  
«Հայաստանի Հանրապետության և Եվրոպական ներդրումային բանկի միջև ստորագրված 
«Երևանի կոշտ թափոններ» Արևելյան Եվրոպայի էներգախնայողության և շրջակա 
միջավայրի գործընկերության տարածաշրջանային հիմնադրամի դրամաշնորհի 
համաձայնագիրը հաստատելու մասին» ՀՀ Նախագահի 26 փետրվարի 2018 թվականի ՆՀ-
124-Ն հրամանագիրը 
  
«Ղրղզստանի Հանրապետության՝ «Եվրասիական տնտեսական միության անդամ 
պետությունների միջև փոխադարձ առևտուր իրականացնելիս օզոնաքայքայիչ նյութերի և 
դրանք պարունակող արտադրանքի տեղափոխման ու օզոնաքայքայիչ նյութերի հաշվառման 
մասին» 2015 թվականի մայիսի 29-ի համաձայնագրին միանալու մասին» 
արձանագրությունը հաստատելու մասին» ՀՀ Նախագահի 26 փետրվարի 2018 թվականի ՆՀ-
125-Ն հրամանագիրը 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ 
ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ 

  
«Գագիկ Հարությունյանին Բարձրագույն դատական խորհրդի անդամի առաջին պաշտոնում 
ընտրելու մասին» ՀՀ Ազգային ժողովի 28 փետրվարի 2018 թվականի ԱԺՈ-001-Ա որոշումը 
  
«Գևորգ Դանիելյանին Բարձրագույն դատական խորհրդի անդամի երկրորդ պաշտոնում 
ընտրելու մասին» ՀՀ Ազգային ժողովի 28 փետրվարի 2018 թվականի ԱԺՈ-002-Ա որոշումը 
  
«Լիպարիտ Մելիքջանյանին Բարձրագույն դատական խորհրդի անդամի երրորդ պաշտոնում 
ընտրելու մասին» ՀՀ Ազգային ժողովի 28 փետրվարի 2018 թվականի ԱԺՈ-003-Ա որոշումը 
  
«Հայկ Հովհաննիսյանին Բարձրագույն դատական խորհրդի անդամի չորրորդ պաշտոնում 
ընտրելու մասին» ՀՀ Ազգային ժողովի 28 փետրվարի 2018 թվականի ԱԺՈ-004-Ա որոշումը 
  
«Սերգեյ Մեղրյանին Բարձրագույն դատական խորհրդի անդամի հինգերորդ պաշտոնում 
ընտրելու մասին» ՀՀ Ազգային ժողովի 28 փետրվարի 2018 թվականի ԱԺՈ-005-Ա որոշումը 
  
«Գևորգ Կոստանյանին ՀՀ Ազգային ժողովի պետական-իրավական և մարդու իրավունքների 
պաշտպանության հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ ընտրելու մասին» ՀՀ 
Ազգային ժողովի 28 փետրվարի 2018 թվականի ԱԺՈ-006-Ա որոշումը 
  
«Արմեն Սարգսյանին ՀՀ նախագահ ընտրելու մասին» ՀՀ Ազգային ժողովի 2 մարտի 2018 
թվականի ԱԺՈ-007-Ա որոշումը 
  



«Հրայր Թովմասյանին Սահմանադրական դատարանի անդամ նշանակելու մասին» ՀՀ 
Ազգային ժողովի 2 մարտի 2018 թվականի ԱԺՈ-008-Ա որոշումը 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 
  
«Սումգայիթյան ոճրագործության 30-րդ տարելիցի կապակցությամբ» ՀՀ Ազգային ժողովի 28 
փետրվարի 2018 թվականի Հ-002 հայտարարությունը 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ 
  
«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» ՀՀ կառավարության 
22 փետրվարի 2018 թվականի N 174-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2002 թվականի նոյեմբերի 21-ի N 1809-Ն որոշման մեջ փոփոխություն և 
լրացում կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 22 փետրվարի 2018 թվականի N 176-Ն 
որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2004 թվականի ապրիլի 29-ի N 1008-Ն որոշման մեջ լրացում 
կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 22 փետրվարի 2018 թվականի N 177-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ բնապահպանության նախարարության «Անտառային պետական կոմիտեի 
աշխատակազմ» պետական կառավարչական հիմնարկ ստեղծելու, ՀՀ բնապահպանության 
նախարարության անտառային պետական կոմիտեի կանոնադրությունը և աշխատակազմի 
կառուցվածքը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության 22 փետրվարի 2018 թվականի N 
182-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2002 թվականի սեպտեմբերի 5-ի N 1516-Ն որոշման մեջ 
փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 22 փետրվարի 2018 թվականի N 
183-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2002 թվականի օգոստոսի 8-ի N 1237-Ն որոշման մեջ փոփոխություն և 
լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 22 փետրվարի 2018 թվականի N 184-Ն 
որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2002 թվականի հուլիսի 25-ի N 1054-Ն որոշման մեջ փոփոխություն 
կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 22 փետրվարի 2018 թվականի N 185-Ն որոշումը 
  
«Օրացուցային տարվա ընթացքում մինչև 15 աշխատանքային օր ժամկետով արտակարգ 
իրավիճակի վայր մեկնելու դեպքում կամավոր փրկարարին պետության կողմից 
փոխհատուցման կարգը և չափը սահմանելու մասին» ՀՀ կառավարության 22 փետրվարի 
2018 թվականի N 186-Ն որոշումը 
  
«Անտառների կայուն կառավարման ոլորտում պետական կառավարման լիազորված 
մարմին սահմանելու, ՀՀ կառավարության 2002 թվականի օգոստոսի 1-ի N 1134-Ն և 2004 



թվականի հունվարի 15-ի N 7-Ն որոշումներն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» ՀՀ 
կառավարության 22 փետրվարի 2018 թվականի N 189-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, 
Հայաստանի զարգացման հիմնադրամին գումար հատկացնելու և գնման գործընթացը 
կազմակերպելու մասին» ՀՀ կառավարության 22 փետրվարի 2018 թվականի N 190-Ն 
որոշումը 
  
«Ընդերքօգտագործման հետևանքով բնապահպանական կորուստների նվազեցման, 
անվերադարձ ազդեցության կանխարգելման նպատակով պլանավորվող 
մշտադիտարկումների իրականացման պահանջների, ինչպես նաև արդյունքների 
վերաբերյալ հաշվետվությունները ներկայացնելու կարգը սահմանելու մասին» ՀՀ 
կառավարության 22 փետրվարի 2018 թվականի N 191-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2014 թվականի դեկտեմբերի 25-ի N 1524-Ն որոշման մեջ 
փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 22 փետրվարի 
2018 թվականի N 192-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2012 թվականի մայիսի 17-ի N 629-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և 
լրացում կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 22 փետրվարի 2018 թվականի N 193-Ն 
որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարությանն առընթեր պետական եկամուտների կոմիտեի «Հարկային 
ծառայության մարմնի համակարգի և մաքսային ծառայության նյութական խրախուսման և 
համակարգի զարգացման ֆոնդ» ծրագրի արտաբյուջետային հաշվի միջոցների գոյացման և 
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 1 մարտի 2018 
թվականի N 195-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ 2018 թվականի պետական բյուջեում և ՀՀ կառավարության 2017 թվականի դեկտեմբերի 
28-ի N 1717-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու և գումար 
հատկացնելու մասին» ՀՀ կառավարության 1 մարտի 2018 թվականի N 196-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ արդարադատության նախարարության «Դատաիրավական ծրագրերի իրականացման 
գրասենյակ» պետական հիմնարկի «Էլեկտրոնային մոնիթորինգի սարքավորումների 
փորձարկում քրեակատարողական հիմնարկների պիլոտային ստորաբաժանումներում» 
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 1 մարտի 2018 թվականի N 197-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ Շիրակի մարզպետարանին գումար հատկացնելու և ՀՀ կառավարության 2017 թվականի 
դեկտեմբերի 28-ի N 1717-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ 
կառավարության 1 մարտի 2018 թվականի N 198-Ն որոշումը 
  



«ՀՀ Գեղարքունիքի մարզպետարանին գումար հատկացնելու, ՀՀ կառավարության 2017 
թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 1717-Ն որոշման մեջ լրացումներ և փոփոխություններ 
կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 1 մարտի 2018 թվականի N 199-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2017 թվականի հունիսի 29-ի N 757-Ն որոշման մեջ լրացում կատարելու 
մասին» ՀՀ կառավարության 1 մարտի 2018 թվականի N 203-Ն որոշումը 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ 
  
«ՀՀ վարչապետի 1998 թվականի նոյեմբերի 6-ի N 620 որոշման մեջ փոփոխություններ և 
լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ վարչապետի 2 մարտի 2018 թվականի N 214-Ն որոշումը 

  
N 17(1375).1 12 մարտի 2018 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԵՐԸ 
  
«Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային օրենսգրքի մասին» պայմանագիրը 

  
N 18(1376) 14 մարտի 2018 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ՀՐԱՄԱՆԱԳՐԵՐԸ 
  

«Ա. Արզումանյանին Նորվեգիայի Թագավորությունում Հայաստանի Հանրապետության 
արտակարգ և լիազոր դեսպան նշանակելու մասին» 7 մարտի 2018 թվականի ՆՀ-166-Ա 
հրամանագիրը 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ 
  
«ՀՀ կառավարության 2003 թվականի հունվարի 30-ի N 121-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ 
և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 1 մարտի 2018 թվականի N 201-Ն 
որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2017 թվականի հոկտեմբերի 5-ի N 1260-Ն որոշման մեջ լրացում 
կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 1 մարտի 2018 թվականի N 202-Ն որոշումը 
  
«Քրեակատարողական բժշկության կենտրոն» պետական ոչ առևտրային կազմակերպություն 
ստեղծելու մասին» ՀՀ կառավարության 1 մարտի 2018 թվականի N 204-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2016 թվականի հունվարի 29-ի N 73-Ն որոշման մեջ փոփոխություն 
կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 1 մարտի 2018 թվականի N 205-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2005 թվականի սեպտեմբերի 1-ի N 1428-Ն որոշման մեջ լրացումներ և 
փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 1 մարտի 2018 թվականի N 206-Ն 
որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2001 թվականի փետրվարի 22-ի N 125 որոշման մեջ փոփոխություն 
կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 1 մարտի 2018 թվականի N 207-Ն որոշումը 
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«ՀՀ կառավարության 2013 թվականի հոկտեմբերի 3-ի N 1106-Ն որոշման մեջ փոփոխություն 
կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 1 մարտի 2018 թվականի N 208-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2006 թվականի հունվարի 12-ի N 73-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ 
կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 1 մարտի 2018 թվականի N 209-Ն որոշումը 
  
«Պետական տուրքի գծով արտոնություն սահմանելու մասին» ՀՀ կառավարության 1 մարտի 
2018 թվականի N 210-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2004 թվականի դեկտեմբերի 9-ի N 1790-Ն, 2005 թվականի մարտի 24-ի 
N 346-Ն և N 375-Ն որոշումներում լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ 
կառավարության 1 մարտի 2018 թվականի N 211-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» ՀՀ 
կառավարության 1 մարտի 2018 թվականի N 212-Ն որոշումը 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ 
  
«ՀՀ վարչապետի 2002 թվականի սեպտեմբերի 16-ի N 532-Ն որոշման մեջ լրացում և 
փոփոխություն կատարելու մասին» ՀՀ վարչապետի 7 մարտի 2018 թվականի N 229-Ն 
որոշումը 

  
N 19(1377) 21 մարտի 2018 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՆԵՐԸ 
  
«Աջակողմյան ղեկային տեղաբաշխմամբ տրանսպորտային միջոցների ներմուծումն 
արգելելու մասին» 16 մարտի 2018 թվականի ՀՕ-125-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«ՀՀ ջրային օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» 16 մարտի 
2018 թվականի ՀՕ-126-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Լիցենզավորման մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» 16 մարտի 2018 
թվականի ՀՕ-127-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Պետական տուրքի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» 16 մարտի 2018 
թվականի ՀՕ-128-Ն ՀՀ օրենքը 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ԴԱՏԱՐԱՆԻ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ 
  

«2017 թվականի ապրիլի 11-ին Մոսկվայում ստորագրված` «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 արձանագրության մեջ ամրագրված 
պարտավորությունների` ՀՀ Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը որոշելու 
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վերաբերյալ գործով» ՀՀ սահմանադրական դատարանի 13 մարտի 2018 թվականի ՍԴՈ-1404 
որոշումը 
  
«2017 թվականի հուլիսի 25-ին Երևանում ստորագրված՝ Հայաստանի Հանրապետության 
կառավարության և Իսրայելի Պետության կառավարության միջև՝ եկամուտների և գույքի 
կրկնակի հարկումը բացառելու և հարկումից խուսափելը կանխելու մասին կոնվենցիայում 
ամրագրված պարտավորությունների՝ ՀՀ Սահմանադրությանը համապատասխանության 
հարցը որոշելու վերաբերյալ գործով» ՀՀ սահմանադրական դատարանի 13 մարտի 2018 
թվականի ՍԴՈ-1405 որոշումը 
  
«2017 թվականի դեկտեմբերի 22-ին Փարիզում ստորագրված՝ Հայաստանի 
Հանրապետության կառավարության և Ֆրանսիայի Հանրապետության կառավարության 
միջև մի պետության պաշտոնական առաքելությունների աշխատակիցների ընտանիքի 
անդամների՝ մյուս պետությունում զբաղվածության մասին համաձայնագրում ամրագրված 
պարտավորությունների` ՀՀ Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը որոշելու 
վերաբերյալ գործով» ՀՀ սահմանադրական դատարանի 13 մարտի 2018 թվականի ՍԴՈ-1406 
որոշումը 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ 
  
«Աշխատանքային օրը տեղափոխելու մասին» ՀՀ կառավարության 6 մարտի 2018 թվականի 
N 219-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2002 թվականի նոյեմբերի 28-ի N 2071-Ն որոշման մեջ լրացումներ և 
փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 6 մարտի 2018 թվականի N 220-Ն 
որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2008 թվականի ապրիլի 4-ի N 329-Ն որոշման մեջ լրացում կատարելու 
մասին» ՀՀ կառավարության 6 մարտի 2018 թվականի N 221-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարությանն առընթեր պետական գույքի կառավարման վարչության «Երևան 
քաղաքի Կառավարական N 2 մասնաշենքի հասցեում գտնվող շենքի բաղադրիչը համարվող 
տարածքները սեփականատերերից ձեռքբերում և Երևան քաղաքի Կառավարական N 2 շենքի 
սեփականատեր «Տանգո» փակ բաժնետիրական ընկերության օտարման գործարքների 
վճարահաշվարկային գործառնությունների իրականացում» 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 մասին» ՀՀ կառավարության 6 
մարտի 2018 թվականի N 222-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ 2018 թվականի պետական բյուջեում, 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» ՀՀ կառավարության 6 մարտի 
2018 թվականի N 223-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ 2018 թվականի պետական բյուջեում և ՀՀ կառավարության 2017 թվականի դեկտեմբերի 
28-ի N 1717-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու և ՀՀ արտաքին 



գործերի նախարարությանը գումար հատկացնելու մասին» ՀՀ կառավարության 6 մարտի 
2018 թվականի N 224-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2017 թվականի նոյեմբերի 9-ի N 1402-Ն որոշման գործողությունը 
(մասնակի) կասեցնելու մասին» ՀՀ կառավարության 6 մարտի 2018 թվականի N 225-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 6 մարտի 2018 թվականի N 226-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2002 թվականի նոյեմբերի 28-ի N 1922-Ն որոշումն ուժը կորցրած 
ճանաչելու մասին» ՀՀ կառավարության 6 մարտի 2018 թվականի N 227-Ն որոշումը 
  
«Ազատ մաքսային գոտի» մաքսային ընթացակարգով կամ «Ազատ պահեստ» մաքսային 
ընթացակարգով ձևակերպված օտարերկրյա ապրանքների օգտագործմամբ պատրաստված 
(ստացված) ապրանքը որպես Եվրասիական տնտեսական միության ապրանք ճանաչելու 
վերաբերյալ և «Ազատ մաքսային գոտի» մաքսային ընթացակարգով կամ «Ազատ պահեստ» 
մաքսային ընթացակարգով ձևակերպված օտարերկրյա ապրանքների օգտագործմամբ 
պատրաստված (ստացված) ապրանքը որպես Եվրասիական տնտեսական միության 
ապրանք չհանդիսացող ճանաչելու վերաբերյալ եզրակացությունների ձևի, լրացման կարգի, 
տրամադրման և կիրառման մասին» ՀՀ կառավարության 1 մարտի 2018 թվականի N 233-Ն 
որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2017 թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 1717-Ն որոշման մեջ 
փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 6 մարտի 2018 թվականի N 234-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 6 մարտի 2018 թվականի N 235-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2003 թվականի հունիսի 13-ի N 882-Ն որոշման մեջ փոփոխություն և 
լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 6 մարտի 2018 թվականի N 236-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 6 մարտի 2018 թվականի N 237-Ն որոշումը 
  
«Ավստրալական Միության, Նոր Զելանդիայի, Սինգապուրի Հանրապետության և Կորեայի 
Հանրապետության քաղաքացիներին Հայաստանի Հանրապետության մուտքի վիզայի 
պահանջից ազատելու մասին» ՀՀ կառավարության 6 մարտի 2018 թվականի N 238-Ն 
որոշումը 
  
«Ընդունելությունների տուն» փակ բաժնետիրական ընկերությանը գույք օտարելու 
թույլտվություն տալու, ՀՀ կառավարության 2017 թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 1717-Ն 



որոշման մեջ լրացումներ կատարելու, ՀՀ կառավարությանն առընթեր պետական գույքի 
կառավարման վարչությանը գումար հատկացնելու և «Ընդունելությունների տուն» փակ 
բաժնետիրական ընկերությունը լուծարելու մասին» ՀՀ կառավարության 6 մարտի 2018 
թվականի N 239-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2017 թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 1717-Ն որոշման մեջ լրացումներ 
կատարելու և ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության գիտության պետական 
կոմիտեին գումար հատկացնելու մասին» ՀՀ կառավարության 6 մարտի 2018 թվականի N 
240-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 6 մարտի 2018 թվականի N 241-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2017 թվականի հոկտեմբերի 5-ի N 1271-Ն որոշման մեջ փոփոխություն 
և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 6 մարտի 2018 թվականի N 242-Ն 
որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2014 թվականի մարտի 6-ի N 275-Ն որոշման մեջ լրացումներ 
կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 6 մարտի 2018 թվականի N 249-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2009 թվականի դեկտեմբերի 24-ի N 1517-Ն որոշման մեջ լրացում 
կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 6 մարտի 2018 թվականի N 251-Ն որոշումը 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ 
  
«ՀՀ վարչապետի 2017 թվականի մայիսի 6-ի N 413-Ն որոշման մեջ փոփոխություն 
կատարելու մասին» ՀՀ վարչապետի 14 մարտի 2018 թվականի N 248-Ն որոշումը 
  

Ուղղում 
  
«ՀՀ 2018 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում և ՀՀ կառավարության 2017 թվականի 
դեկտեմբերի 28-ի N 1717-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու, 
Հայաստանի զարգացման հիմնադրամին գումար հատկացնելու և գնման գործընթացը 
կազմակերպելու մասին» ՀՀ կառավարության 22 փետրվարի 2018 թվականի N 190-Ն 
որոշման 

  
N 20(1378) 21 մարտի 2018 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՆԵՐԸ 
  
«Ոստիկանության մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին» 17 մարտի 2018 
թվականի ՀՕ-129-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի ներքին ծառայության կանոնագիրքը 
հաստատելու մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին» 17 մարտի 2018 թվականի 
ՀՕ-130-Ն ՀՀ օրենքը 
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«Ռազմական ոստիկանության մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին» 17 մարտի 
2018 թվականի ՀՕ-131-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Քրեակատարողական ծառայության մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին» 17 
մարտի 2018 թվականի ՀՕ-132-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Ազգային անվտանգության մարմինների մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին» 
17 մարտի 2018 թվականի ՀՕ-133-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Փրկարար ծառայության մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին» 17 մարտի 2018 
թվականի ՀՕ-134-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Հրդեհային անվտանգության մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին» 17 մարտի 
2018 թվականի ՀՕ-135-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Հարկային ծառայության մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին» 17 մարտի 2018 
թվականի ՀՕ-136-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Մաքսային ծառայության մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին» 17 մարտի 2018 
թվականի ՀՕ-137-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Ավիացիայի մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին» 17 մարտի 2018 թվականի 
ՀՕ-138-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին» ՀՀ օրենքում 
լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին» 17 մարտի 2018 թվականի ՀՕ-139-Ն ՀՀ 
օրենքը 
  
«ՀՀ քրեական օրենսգրքում փոփոխություն կատարելու մասին» 17 մարտի 2018 թվականի 
ՀՕ-140-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքում լրացում կատարելու մասին» 17 մարտի 2018 թվականի 
ՀՕ-141-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգրքում փոփոխություններ և 
լրացումներ կատարելու մասին» 17 մարտի 2018 թվականի ՀՕ-142-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Պետական պաշտոններ զբաղեցրած անձանց սոցիալական երաշխիքների մասին» ՀՀ 
օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» 20 մարտի 2018 թվականի 
ՀՕ-143-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Հանրային խորհրդի մասին» 21 մարտի 2018 թվականի ՀՕ-144-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Անվտանգության խորհրդի կազմավորման և գործունեության մասին» 21 մարտի 2018 
թվականի ՀՕ-145-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Միջհամայնքային միավորումների մասին» 21 մարտի 2018 թվականի ՀՕ-146-Ն ՀՀ օրենքը 



  
«Իրավական ակտերի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու 
մասին» 21 մարտի 2018 թվականի ՀՕ-147-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Իրավաբանական անձանց պետական գրանցման, իրավաբանական անձանց 
առանձնացված ստորաբաժանումների, հիմնարկների և անհատ ձեռնարկատերերի 
պետական հաշվառման մասին» ՀՀ օրենքում լրացում և փոփոխություն կատարելու մասին» 
21 մարտի 2018 թվականի ՀՕ-148-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Ներման մասին» 21 մարտի 2018 թվականի ՀՕ-149-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«ՀՀ քրեական օրենսգրքում փոփոխություն կատարելու մասին» 21 մարտի 2018 թվականի 
ՀՕ-150-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքում փոփոխություն կատարելու մասին» 21 մարտի 
2018 թվականի ՀՕ-151-Ն ՀՀ օրենքը 

  
N 20(1378).1 28 մարտի 2018 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ 
  

«ՀՀ կառավարության 2018 թվականի գործունեության միջոցառումների ծրագիրը և գերակա 
խնդիրները հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության 11 հունվարի 2018 թվականի N 275-Ն 
որոշումը 

  
N 21(1379) 28 մարտի 2018 
  
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ԴԱՏԱՐԱՆԻ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ 

  
«2017 թվականի նոյեմբերի 24-ին Բրյուսելում ստորագրված՝ Հայաստանի Հանրապետության՝ 
մի կողմից, և Եվրոպական միության և ատոմային էներգիայի եվրոպական համայնքի ու 
դրանց անդամ պետությունների՝ մյուս կողմից, միջև Համապարփակ և ընդլայնված 
գործընկերության համաձայնագրում ամրագրված պարտավորությունների` ՀՀ 
Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ գործով» ՀՀ 
սահմանադրական դատարանի 16 մարտի 2018 թվականի ՍԴՈ-1407 որոշումը 
  
«Լուսինե Ավետիսյանի, Անահիտ Կոշտոյանի, Անդրանիկ Պողոսյանի, Նարինե Պողոսյանի 
դիմումի հիման վրա՝ ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի 60-րդ հոդվածի 1-ին մասի, 
154-րդ հոդվածի, 158-րդ հոդվածի 2-րդ մասի, 159-րդ հոդվածի՝ ՀՀ Սահմանադրությանը 
համապատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ գործով» ՀՀ սահմանադրական 
դատարանի 19 մարտի 2018 թվականի ՍԴՈ-1408 որոշումը 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ՀՐԱՄԱՆԱԳՐԵՐԸ 
  
«Հայաստանի Հանրապետության և Վերակառուցման և զարգացման միջազգային բանկի 
միջև ստորագրված «Արդյունաբերական մասշտաբի արևային էներգիայի ծրագրի 
նախապատրաստման համար» թիվ TF0A0418 դրամաշնորհի համաձայնագրում 

javascript:void(0);�
javascript:void(0);�


փոփոխություն կատարելու մասին» նամակ-համաձայնագիրը հաստատելու մասին» ՀՀ 
Նախագահի 22 մարտի 2018 թվականի ՆՀ-178-Ն հրամանագիրը 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ 
ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ 

  
«Հրայր Թովմասյանին Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրական դատարանի 
նախագահ նշանակելու մասին» ՀՀ Ազգային ժողովի 21 մարտի 2018 թվականի ԱԺՈ-009-Ա 
որոշումը 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ 
  
«ՀՀ կառավարության 2005 թվականի դեկտեմբերի 22-ի N 2328-Ն որոշման մեջ 
փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 1 մարտի 2018 
թվականի N 248-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության մի շարք որոշումներում փոփոխություններ կատարելու, 
«Հայաէրոնավիգացիա» և «Զվարթնոց» ավիաօդերևութաբանական կենտրոն» փակ 
բաժնետիրական ընկերությունները միացման ձևով վերակազմակերպելու մասին» ՀՀ 
կառավարության 15 մարտի 2018 թվականի N 253-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարության «Գործադիր իշխանության, 
պետական կառավարման հանրապետական և տարածքային կառավարման մարմինների 
պահպանում արտաբյուջետային միջոցների հաշվին» 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 15 
մարտի 2018 թվականի N 255-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ դատախազներին մշտական բնակության վայրից դուրս գործուղելիս բնակելի 
տարածությամբ ապահովելու անհնարինության դեպքում դրամական փոխհատուցում տալու 
կարգը և չափը սահմանելու մասին» ՀՀ կառավարության 15 մարտի 2018 թվականի N 256-Ն 
որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2012 թվականի դեկտեմբերի 27-ի N 1691-Ն որոշման մեջ լրացում 
կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 15 մարտի 2018 թվականի N 257-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ 2018 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում, ՀՀ կառավարության 2017 թվականի 
դեկտեմբերի 28-ի N 1717-Ն որոշման մեջ լրացումներ ու փոփոխություններ կատարելու, գույք 
ձեռք բերելու և ՀՀ կառավարությանն առընթեր պետական գույքի կառավարման 
վարչությանը գումար հատկացնելու մասին» ՀՀ կառավարության 15 մարտի 2018 թվականի N 
258-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 
սպորտի և երիտասարդության հարցերի նախարարությանը գումար հատկացնելու մասին» 
ՀՀ կառավարության 15 մարտի 2018 թվականի N 259-Ն որոշումը 



  
«Հսկիչ-դրամարկղային մեքենայով իրականացված դրամական հաշվարկների 
հանրագումարի վերաբերյալ տեղեկության ձևը սահմանելու մասին» ՀՀ կառավարության 15 
մարտի 2018 թվականի N 260-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2017 թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 1717-Ն որոշման մեջ 
փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 15 մարտի 2018 
թվականի N 261-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2008 թվականի հուլիսի 3-ի N 692-Ն որոշման մեջ փոփոխություն 
կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 15 մարտի 2018 թվականի N 269-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ առողջապահության նախարարությանը գումար հատկացնելու և ՀՀ 2018 թվականի 
պետական բյուջեում վերաբաշխում ու ՀՀ կառավարության 2017 թվականի դեկտեմբերի 28-ի 
N 1717-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ 
կառավարության 15 մարտի 2018 թվականի N 270-Ն որոշումը 
  
«Ներքին և արտաքին ազդարարման դեպքում հաղորդումների հաշվառման և ձևակերպման 
օրինակելի ձևը, ինչպես նաև ազդարարին տրվող պաշտպանության միջոցների 
իրականացման ընթացակարգը սահմանելու մասին» ՀՀ կառավարության 15 մարտի 2018 
թվականի N 272-Ն որոշումը 
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ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ 
  

«ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության սննդամթերքի անվտանգության պետական 
ծառայության «Հայաստանի Հանրապետության գյուղատնտեսության նախարարության 
սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայության նյութական խրախուսման և 
համակարգի զարգացման ֆոնդ» 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 282-Ն 
որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2018 թվականի փետրվարի 22-ի N 190-Ն որոշման մեջ լրացում 
կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 22 մարտի 2018 թվականի N 284-Ն որոշումը 
  
«Նույնականացման քարտում զետեղվող էլեկտրոնային թվային ստորագրության 
հավաստագրերի թողարկումից բացի այլ տեսակի նյութական կրիչներում զետեղված 
էլեկտրոնային թվային ստորագրության հավաստագրերի թողարկման և տրամադրման 
կարգը սահմանելու մասին» ՀՀ կառավարության 1 մարտի 2018 թվականի N 285-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարությանն առընթեր ՀՀ ոստիկանության «Հայաստանի Հանրապետության 
քաղաքացու անձնագիր տալու կամ փոխանակելու վճարովի ծառայություն» ծրագրի 
արտաբյուջետային հաշվի միջոցների ծախսման 2018 թվականի նախահաշիվը հաստատելու, 
ՀՀ 2018 թվականի պետական բյուջեում և ՀՀ կառավարության 2017 թվականի դեկտեմբերի 28-
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ի N 1717-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ 
կառավարության 22 մարտի 2018 թվականի N 286-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» ՀՀ կառավարության 22 մարտի 2018 թվականի N 287-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարությանն առընթեր պետական գույքի կառավարման 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 288-Ն 
որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2017 թվականի դեկտեմբերի 14-ի N 1641-Ն որոշման մեջ լրացում 
կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 22 մարտի 2018 թվականի N 289-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2009 թվականի հունվարի 15-ի N 49-Ն որոշման մեջ փոփոխություն 
կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 22 մարտի 2018 թվականի N 290-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ Լոռու մարզում լեռնադահուկային կենտրոն ստեղծելու նպատակով հասարակության և 
պետության կարիքների համար օտարման ենթակա սեփականության նախնական 
ուսումնասիրության մասին» ՀՀ կառավարության 6 մարտի 2018 թվականի N 291-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2012 թվականի փետրվարի 9-ի N 165-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ 
և լրացում կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 22 մարտի 2018 թվականի N 292-Ն 
որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2017 թվականի մարտի 9-ի N 240-Ն որոշման մեջ լրացումներ և 
փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 22 մարտի 2018 թվականի N 293-
Ն որոշումը 
  

Ուղղում 
  
«Ավիացիայի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու 
մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին» 17 մարտի 2018 թվականի ՀՕ-138-Ն ՀՀ 
օրենքի 
  
«Պետական պաշտոններ զբաղեցրած անձանց սոցիալական երաշխիքների մասին» ՀՀ 
օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» 20 մարտի 2018 թվականի 
ՀՕ-143-Ն ՀՀ օրենքի 
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ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՆԵՐԸ 
  

«Օտարերկրացիների մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին» 28 մարտի 
2018 թվականի ՀՕ-152-Ն ՀՀ օրենքը 
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«Հեռուստատեսության և ռադիոյի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ 
կատարելու մասին» 28 մարտի 2018 թվականի ՀՕ-153-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Բաժնետիրական ընկերությունների մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ և փոփոխություններ 
կատարելու մասին» 28 մարտի 2018 թվականի ՀՕ-154-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Հանրաքվեի մասին» 28 մարտի 2018 թվականի ՀՕ-155-Ն ՀՀ սահմանադրական օրենքը 
  
«Պետական տուրքի մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին» 28 մարտի 2018 
թվականի ՀՕ-156-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Սահմանադրական դատարանի մասին» ՀՀ սահմանադրական օրենքի 29-րդ հոդվածի 4-րդ 
մասը չեղյալ ճանաչելու մասին» 28 մարտի 2018 թվականի ՀՕ-157-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Հայաստանի Հանրապետության պետական պարգևների և պատվավոր կոչումների մասին» 
ՀՀ օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» 28 մարտի 2018 թվականի 
ՀՕ-158-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Մարդուն օրգաններ և (կամ) հյուսվածքներ փոխպատվաստելու մասին» ՀՀ օրենքում 
փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասին» 28 մարտի 2018 թվականի ՀՕ-159-Ն ՀՀ 
օրենքը 
  
«Մարդու արյան և դրա բաղադրամասերի դոնորության և փոխներարկումային բժշկական 
օգնության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» 28 
մարտի 2018 թվականի ՀՕ-160-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«ՀՀ քրեական օրենսգրքում լրացումներ կատարելու մասին» 28 մարտի 2018 թվականի ՀՕ-
161-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Հայաստանի Հանրապետության բնակչության սանիտարահամաճարակային 
անվտանգության ապահովման մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ և փոփոխություններ 
կատարելու մասին» 28 մարտի 2018 թվականի ՀՕ-162-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Առևտրի և ծառայությունների մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» 28 
մարտի 2018 թվականի ՀՕ-163-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Բնակչության բժշկական օգնության և սպասարկման մասին» ՀՀ օրենքում լրացում 
կատարելու մասին» 28 մարտի 2018 թվականի ՀՕ-164-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Մարդու արյան և դրա բաղադրամասերի դոնորության և փոխներարկումային բժշկական 
օգնության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասին» 28 մարտի 
2018 թվականի ՀՕ-165-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Մարդուն օրգաններ և (կամ) հյուսվածքներ փոխպատվաստելու մասին» ՀՀ օրենքում 
լրացումներ կատարելու մասին» 28 մարտի 2018 թվականի ՀՕ-166-Ն ՀՀ օրենքը 
  



«Մարդու վերարտադրողական առողջության և վերարտադրողական իրավունքների մասին» 
ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին» 28 մարտի 2018 թվականի ՀՕ-167-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Հոգեբուժական օգնության մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին» 28 մարտի 2018 
թվականի ՀՕ-168-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Մարդու իմունային անբավարարության վիրուսից առաջացած հիվանդության 
կանխարգելման մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին» 28 մարտի 2018 թվականի 
ՀՕ-169-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Երեխաներին կրծքով կերակրման խրախուսման և մանկական սննդի շրջանառության 
մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասին» 28 մարտի 2018 
թվականի ՀՕ-170-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Դեղերի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» 28 մարտի 2018 թվականի 
ՀՕ-171-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«ՀՀ աշխատանքային օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին» 28 մարտի 2018 
թվականի ՀՕ-172-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգրքում փոփոխություններ 
կատարելու մասին» 28 մարտի 2018 թվականի ՀՕ-173-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Հայաստանի Հանրապետությունում ստուգումների կազմակերպման և անցկացման մասին» 
ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» 28 մարտի 2018 թվականի ՀՕ-174-Ն ՀՀ 
օրենքը 
  
«Տեղական ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» 28 
մարտի 2018 թվականի ՀՕ-175-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Զինվորական ծառայության և զինծառայողի կարգավիճակի մասին» ՀՀ օրենքում լրացում 
կատարելու մասին» 28 մարտի 2018 թվականի ՀՕ-176-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքում լրացում կատարելու մասին» 28 մարտի 2018 
թվականի ՀՕ-177-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Տեղական ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու 
մասին» 28 մարտի 2018 թվականի ՀՕ-178-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Երևան քաղաքում տեղական ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ 
կատարելու մասին» 28 մարտի 2018 թվականի ՀՕ-179-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» 28 մարտի 2018 թվականի ՀՕ-180-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքում լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու 
մասին» 28 մարտի 2018 թվականի ՀՕ-181-Ն ՀՀ օրենքը 
  



«ՀՀ վարչական դատավարության օրենսգրքում փոփոխություն և լրացում կատարելու 
մասին» 28 մարտի 2018 թվականի ՀՕ-182-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Բնապահպանական վերահսկողության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ և 
լրացումներ կատարելու մասին» 28 մարտի 2018 թվականի ՀՕ-183-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Բնապահպանական իրավախախտումների հետևանքով կենդանական և բուսական 
աշխարհին պատճառված վնասի հատուցման սակագների մասին» ՀՀ օրենքում 
փոփոխություն կատարելու մասին» 28 մարտի 2018 թվականի ՀՕ-184-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգրքում փոփոխություններ 
կատարելու մասին» 28 մարտի 2018 թվականի ՀՕ-185-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«ՀՀ ընդերքի մասին օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասին» 28 
մարտի 2018 թվականի ՀՕ-186-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«ՀՀ ջրային օրենսգրքում լրացում կատարելու մասին» 28 մարտի 2018 թվականի ՀՕ-187-Ն ՀՀ 
օրենքը 
  
«Թափոնների մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ կատարելու մասին» 28 մարտի 2018 
թվականի ՀՕ-188-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Բուսական աշխարհի մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին» 28 մարտի 2018 
թվականի ՀՕ-189-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Կենդանական աշխարհի մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ կատարելու մասին» 28 մարտի 
2018 թվականի ՀՕ-190-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«ՀՀ ընդերքի մասին օրենսգրքում լրացումներ և փոփոխություն կատարելու մասին» 28 
մարտի 2018 թվականի ՀՕ-191-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգրքում լրացումներ կատարելու 
մասին» 28 մարտի 2018 թվականի ՀՕ-192-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«ՀՀ հարկային օրենսգրքում լրացում կատարելու մասին» 28 մարտի 2018 թվականի ՀՕ-193-Ն 
ՀՀ օրենքը 
  
«Պաշտոնական վիճակագրության մասին» 28 մարտի 2018 թվականի ՀՕ-194-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Հայաստանի Հանրապետությունում ստուգումների կազմակերպման և անցկացման մասին» 
ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին» 28 մարտի 2018 թվականի ՀՕ-195-Ն ՀՀ 
օրենքը 
  
«Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգրքում փոփոխություններ 
կատարելու մասին» 28 մարտի 2018 թվականի ՀՕ-196-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն 
կատարելու մասին» 28 մարտի 2018 թվականի ՀՕ-197-Ն ՀՀ օրենքը 



  
«Գրադարանների և գրադարանային գործի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու 
մասին» 28 մարտի 2018 թվականի ՀՕ-198-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Տեղական տուրքերի և վճարների մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ կատարելու մասին» 28 
մարտի 2018 թվականի ՀՕ-199-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Երևան քաղաքում տեղական ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ 
կատարելու մասին» 28 մարտի 2018 թվականի ՀՕ-200-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Տեղական ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ կատարելու մասին» 28 
մարտի 2018 թվականի ՀՕ-201-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգրքում լրացում կատարելու 
մասին» 28 մարտի 2018 թվականի ՀՕ-202-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Տեխնիկական անվտանգության ապահովման պետական կարգավորման մասին» ՀՀ 
օրենքում լրացումներ և փոփոխություն կատարելու մասին» 28 մարտի 2018 թվականի ՀՕ-
203-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Առևտրի և ծառայությունների մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին» 28 մարտի 
2018 թվականի ՀՕ-204-Ն ՀՀ օրենքը 
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«Քաղաքացիական ծառայության մասին» 29 մարտի 2018 թվականի ՀՕ-205-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Հանրային ծառայության մասին» 29 մարտի 2018 թվականի ՀՕ-206-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Կառավարչական իրավահարաբերությունների կարգավորման մասին» 29 մարտի 2018 
թվականի ՀՕ-207-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ և 
լրացումներ կատարելու մասին» 29 մարտի 2018 թվականի ՀՕ-208-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Պետական պաշտոններ զբաղեցնող անձանց վարձատրության մասին» ՀՀ օրենքում 
փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» 29 մարտի 2018 թվականի ՀՕ-209-Ն ՀՀ 
օրենքը 
  
«Իրավաբանական անձանց պետական գրանցման, իրավաբանական անձանց 
առանձնացված ստորաբաժանումների, հիմնարկների և անհատ ձեռնարկատերերի 
պետական հաշվառման մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու 
մասին» 29 մարտի 2018 թվականի ՀՕ-210-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացում կատարելու 
մասին» 29 մարտի 2018 թվականի ՀՕ-211-Ն ՀՀ օրենքը 
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«ՀՀ վարչական դատավարության օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացում կատարելու 
մասին» 29 մարտի 2018 թվականի ՀՕ-212-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Միջազգային պայմանագրերի մասին» 29 մարտի 2018 թվականի ՀՕ-213-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքում փոփոխություն կատարելու մասին» 29 մարտի 
2018 թվականի ՀՕ-214-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«ՀՀ ջրային օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին» 29 մարտի 2018 թվականի 
ՀՕ-215-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Անձնական տվյալների պաշտպանության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ 
կատարելու մասին» 29 մարտի 2018 թվականի ՀՕ-216-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Էլեկտրոնային փաստաթղթի և էլեկտրոնային թվային ստորագրության մասին» ՀՀ օրենքում 
փոփոխություն կատարելու մասին» 29 մարտի 2018 թվականի ՀՕ-217-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման մասին» ՀՀ օրենքում 
լրացում և փոփոխություն կատարելու մասին» 29 մարտի 2018 թվականի ՀՕ-218-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Մանկապատանեկան սպորտի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» 29 
մարտի 2018 թվականի ՀՕ-219-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Ոստիկանությունում ծառայության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» 
29 մարտի 2018 թվականի ՀՕ-220-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Ազգային անվտանգության մարմինների մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու 
մասին» 29 մարտի 2018 թվականի ՀՕ-221-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Հատուկ պետական պաշտպանության ենթակա անձանց անվտանգության ապահովման 
մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» 29 մարտի 2018 թվականի ՀՕ-222-Ն 
ՀՀ օրենքը 
  
«Բնապահպանական վերահսկողության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու 
մասին» 29 մարտի 2018 թվականի ՀՕ-223-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Օտարերկրացիների մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին» 29 մարտի 2018 
թվականի ՀՕ-224-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Թափոնների մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» 29 մարտի 2018 
թվականի ՀՕ-225-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Բնակչության պետական ռեգիստրի մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին» 29 
մարտի 2018 թվականի ՀՕ-226-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Թմրամիջոցների և հոգեմետ (հոգեներգործուն) նյութերի մասին» ՀՀ օրենքում լրացում և 
փոփոխություն կատարելու մասին» 29 մարտի 2018 թվականի ՀՕ-227-Ն ՀՀ օրենքը 



  
«Փախստականների և ապաստանի մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին» 29 
մարտի 2018 թվականի ՀՕ-228-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Մասնավոր պահնորդական գործունեության մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու 
մասին» 29 մարտի 2018 թվականի ՀՕ-229-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Մարդկանց թրաֆիքինգի և շահագործման ենթարկված անձանց նույնացման և 
աջակցության մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին» 29 մարտի 2018 թվականի 
ՀՕ-230-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Հայաստանի Հանրապետության բնակչության սանիտարահամաճարակային 
անվտանգության ապահովման մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին» 29 մարտի 
2018 թվականի ՀՕ-231-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Հիդրոօդերևութաբանական գործունեության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն 
կատարելու մասին» 29 մարտի 2018 թվականի ՀՕ-232-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Մշակութային օրենսդրության հիմունքների մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ 
կատարելու մասին» 29 մարտի 2018 թվականի ՀՕ-233-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Ոչ նյութական մշակութային ժառանգության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ 
կատարելու մասին» 29 մարտի 2018 թվականի ՀՕ-234-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Քաղաքացիական պաշտպանության ստորաբաժանումների մասին» ՀՀ օրենքում 
փոփոխություն կատարելու մասին» 29 մարտի 2018 թվականի ՀՕ-235-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Փրկարար ծառայության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» 29 մարտի 
2018 թվականի ՀՕ-236-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Օրգանական գյուղատնտեսության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» 
29 մարտի 2018 թվականի ՀՕ-237-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Պետական կենսաթոշակների մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին» 
29 մարտի 2018 թվականի ՀՕ-238-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Պետական նպաստների մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին» 29 
մարտի 2018 թվականի ՀՕ-239-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Երեխայի իրավունքների մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին» 29 մարտի 2018 
թվականի ՀՕ-240-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Հայաստանի Հանրապետությունում հաշմանդամների սոցիալական պաշտպանության 
մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին» 29 մարտի 2018 թվականի ՀՕ-241-Ն ՀՀ 
օրենքը 
  
«Կրթության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն և լրացում կատարելու մասին» 29 մարտի 
2018 թվականի ՀՕ-242-Ն ՀՀ օրենքը 



  
«Հանրակրթության մասին» ՀՀ օրենքում լրացում և փոփոխություններ կատարելու մասին» 
29 մարտի 2018 թվականի ՀՕ-243-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Գիտական և գիտատեխնիկական փորձաքննության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն 
կատարելու մասին» 29 մարտի 2018 թվականի ՀՕ-244-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Հայաստանի Հանրապետության և այլ երկրների միջև միջպետական (միջկառավարական) 
համաձայնագրերի շրջանակներում Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի համար 
բացառապես ռազմական նշանակության արտադրանքի ներմուծումն ավելացված արժեքի 
հարկից ազատելու մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին» 29 մարտի 
2018 թվականի ՀՕ-245-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Գովազդի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» 29 մարտի 2018 
թվականի ՀՕ-246-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի մասին» ՀՀ օրենքում լրացում 
կատարելու մասին» 29 մարտի 2018 թվականի ՀՕ-247-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Դիվանագիտական ծառայության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» 
29 մարտի 2018 թվականի ՀՕ-248-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Տնտեսական մրցակցության պաշտպանության մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ և 
փոփոխություններ կատարելու մասին» 29 մարտի 2018 թվականի ՀՕ-249-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգրքում փոփոխություններ և 
լրացումներ կատարելու մասին» 29 մարտի 2018 թվականի ՀՕ-250-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Հայաստանի Հանրապետությունում ստուգումների կազմակերպման և անցկացման մասին» 
ՀՀ օրենքում լրացումներ կատարելու մասին» 29 մարտի 2018 թվականի ՀՕ-251-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Սնանկության մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ կատարելու մասին» 29 մարտի 2018 
թվականի ՀՕ-252-Ն ՀՀ օրենքը 

  
N 24(1382).1 30 մարտի 2018 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎՃՌԱԲԵԿ ԴԱՏԱՐԱՆԻ ԴԱՏԱԿԱՆ ԱԿՏԵՐԸ 
  
ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քաղաքացիական գործ թիվ ԵԿԴ/2063/02/11 
  
ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քաղաքացիական գործ թիվ ԵԱՔԴ/2005/02/12 
  
ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քաղաքացիական գործ թիվ ԱՐԱԴ/0043/04/13 
  
ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քաղաքացիական գործ թիվ ԵԱՆԴ/0497/02/13 
  
ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քաղաքացիական գործ թիվ ԵԿԴ/0397/02/13 
  



ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քաղաքացիական գործ թիվ ԿԴ3/0042/02/13 
  
ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քաղաքացիական գործ թիվ ԵԱՔԴ/3750/02/14 
  
ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քաղաքացիական գործ թիվ ԵԿԴ/3296/02/14 
  
ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քաղաքացիական գործ թիվ ԵԿԴ/4379/02/14 
  
ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քաղաքացիական գործ թիվ ԱՎԴ/3075/02/15 
  
ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քաղաքացիական գործ թիվ ԱՐԴ1/1065/02/15 
  
ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քաղաքացիական գործ թիվ ԳԴ1/0169/02/15 
  
ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քաղաքացիական գործ թիվ ԵԱՔԴ/0199/04/15 
  
ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քաղաքացիական գործ թիվ ԵԱՔԴ/2723/02/15 
  
ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քաղաքացիական գործ թիվ ԵԷԴ/2089/02/15 
  
ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քաղաքացիական գործ թիվ ԵԿԴ/0532/02/15 
  
ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քաղաքացիական գործ թիվ ԵԿԴ/5067/02/15 
  
ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քաղաքացիական գործ թիվ ԵՄԴ/1468/02/15 
  
ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քաղաքացիական գործ թիվ ԵՇԴ/4663/02/15 
  
ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քաղաքացիական գործ թիվ ԿԴ3/0934/02/15 
  
ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քաղաքացիական գործ թիվ ՍԴ/1171/02/15 
  
ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քաղաքացիական գործ թիվ ԱՎԴ2/0349/02/16 
  
ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քաղաքացիական գործ թիվ ԳԴ4/0019/02/16 
  
ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քաղաքացիական գործ թիվ ԵԱԴԴ/1044/02/16 
  
ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քաղաքացիական գործ թիվ ԵԱՆԴ/2466/02/16 
  
ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քաղաքացիական գործ թիվ ԵԱՆԴ/3076/02/16 
  
ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քաղաքացիական գործ թիվ ԵԱՔԴ/0254/02/16 
  
ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քաղաքացիական գործ թիվ ԵԷԴ/0313/02/16 
  
ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քաղաքացիական գործ թիվ ԵԿԴ/0062/04/16 
  
ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քաղաքացիական գործ թիվ ԵԿԴ/0280/02/16 



  
ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քաղաքացիական գործ թիվ ԵԿԴ/0598/02/16 
  
ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Վարչական գործ թիվ ՎԴ/2815/05/11 
  
ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Վարչական գործ թիվ ՎԴ3/0233/05/12 
  
ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Վարչական գործ թիվ ՎԴ/2731/05/13 
  
ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Վարչական գործ թիվ ՎԴ6/0666/05/13 
  
ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Վարչական գործ թիվ ՎԴ/2182/05/14 
  
ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Վարչական գործ թիվ ՎԴ/3369/05/14 
  
ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Վարչական գործ թիվ ՎԴ/4936/05/14 
  
ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Վարչական գործ թիվ ՎԴ/6502/05/14 
  
ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Վարչական գործ թիվ ՎԴ/0846/05/15 
  
ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Վարչական գործ թիվ ՎԴ/1258/05/15 
  
ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Վարչական գործ թիվ ՎԴ/1897/05/15 
  
ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Վարչական գործ թիվ ՎԴ/2680/05/15 
  
ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Վարչական գործ թիվ ՎԴ/3142/05/15 
  
ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Վարչական գործ թիվ ՎԴ/3204/05/15 
  
ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Վարչական գործ թիվ ՎԴ/3221/05/15 
  
ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Վարչական գործ թիվ ՎԴ/4647/05/15 
  
ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Վարչական գործ թիվ ՎԴ/5620/05/15 
  
ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Վարչական գործ թիվ ՎԴ/5992/05/15 
  
ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Վարչական գործ թիվ ՎԴ5/0036/05/15 
  
ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Վարչական գործ թիվ ՎԴ5/0137/05/15 
  
ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Վարչական գործ թիվ ՎԴ/0446/05/16 
  
ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Վարչական գործ թիվ ՎԴ/0465/05/16 
  
ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Վարչական գործ թիվ ՎԴ/1264/05/16 
  



ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Վարչական գործ թիվ ՎԴ/2890/05/16 
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ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՆԵՐԸ 
  

«Կառավարության կառուցվածքի և գործունեության մասին» 30 մարտի 2018 թվականի ՀՕ-
253-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Գործատուների միությունների մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» 30 
մարտի 2018 թվականի ՀՕ-254-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Հայաստանի Հանրապետության գիտությունների ազգային ակադեմիայի մասին» ՀՀ 
օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» 30 մարտի 2018 թվականի ՀՕ-255-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Երևան քաղաքում տեղական ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ և 
փոփոխություններ կատարելու մասին» 30 մարտի 2018 թվականի ՀՕ-256-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Տնտեսական մրցակցության պաշտպանության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն 
կատարելու մասին» 30 մարտի 2018 թվականի ՀՕ-257-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն 
կատարելու մասին» 30 մարտի 2018 թվականի ՀՕ-258-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Գնումների մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» 30 
մարտի 2018 թվականի ՀՕ-259-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Պետական կառավարման համակարգի մարմինների մասին» 30 մարտի 2018 թվականի ՀՕ-
260-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«ՀՀ հարկային օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին» 30 մարտի 2018 
թվականի ՀՕ-261-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Հարկային ծառայության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու 
մասին» 30 մարտի 2018 թվականի ՀՕ-262-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Մաքսային ծառայության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին» 30 
մարտի 2018 թվականի ՀՕ-263-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Մաքսային կարգավորման մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին» 30 
մարտի 2018 թվականի ՀՕ-264-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Քաղաքաշինության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին» 30 մարտի 
2018 թվականի ՀՕ-265-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Խաղաղ նպատակներով ատոմային էներգիայի անվտանգ օգտագործման մասին» ՀՀ 
օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին» 30 մարտի 2018 թվականի ՀՕ-266-Ն ՀՀ 
օրենքը 
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«Տեսչական մարմինների մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու 
մասին» 30 մարտի 2018 թվականի ՀՕ-267-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Ազգային անվտանգության մարմինների մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ և լրացում 
կատարելու մասին» 30 մարտի 2018 թվականի ՀՕ-268-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Ազգային անվտանգության մարմիններում ծառայության մասին» ՀՀ օրենքում 
փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասին» 30 մարտի 2018 թվականի ՀՕ-269-Ն ՀՀ 
օրենքը 
  
«Oպերատիվ-հետախուզական գործունեության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ և 
լրացում կատարելու մասին» 30 մարտի 2018 թվականի ՀՕ-270-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Սահմանապահ զորքերի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն և լրացում կատարելու 
մասին» 30 մարտի 2018 թվականի ՀՕ-271-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Ոստիկանության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին» 30 մարտի 
2018 թվականի ՀՕ-272-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Ոստիկանությունում ծառայության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ 
կատարելու մասին» 30 մարտի 2018 թվականի ՀՕ-273-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Ոստիկանության զորքերի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին» 30 
մարտի 2018 թվականի ՀՕ-274-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Հատուկ պետական պաշտպանության ենթակա անձանց անվտանգության ապահովման 
մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» 30 մարտի 2018 
թվականի ՀՕ-275-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Պետական պաշտոններ զբաղեցնող անձանց վարձատրության մասին» ՀՀ օրենքում 
փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասին» 30 մարտի 2018 թվականի ՀՕ-276-Ն ՀՀ 
օրենքը 
  
«Զենքի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին» 30 մարտի 2018 
թվականի ՀՕ-277-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքում լրացումներ կատարելու մասին» 30 մարտի 
2018 թվականի ՀՕ-278-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Պետական վերահսկողական ծառայության մասին» 30 մարտի 2018 թվականի ՀՕ-279-Ն ՀՀ 
օրենքը 
  
«Դատական ակտերի հարկադիր կատարման մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ 
կատարելու մասին» 30 մարտի 2018 թվականի ՀՕ-280-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Դատական ակտերի հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայության մասին» ՀՀ օրենքում 
փոփոխություններ կատարելու մասին» 30 մարտի 2018 թվականի ՀՕ-281-Ն ՀՀ օրենքը 



  
«Քրեակատարողական ծառայության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ և լրացում 
կատարելու մասին» 30 մարտի 2018 թվականի ՀՕ-282-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Պրոբացիայի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին» 30 մարտի 2018 
թվականի ՀՕ-283-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Սննդամթերքի անվտանգության պետական վերահսկողության մասին» ՀՀ օրենքում 
փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» 30 մարտի 2018 թվականի ՀՕ-284-Ն ՀՀ 
օրենքը 
  
«Սննդամթերքի անվտանգության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ և լրացում 
կատարելու մասին» 30 մարտի 2018 թվականի ՀՕ-285-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Կերի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասին» 30 մարտի 2018 
թվականի ՀՕ-286-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Բուսասանիտարիայի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ և լրացում կատարելու 
մասին» 30 մարտի 2018 թվականի ՀՕ-287-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Անասնաբուժության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասին» 
30 մարտի 2018 թվականի ՀՕ-288-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Փրկարար ծառայության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին» 30 
մարտի 2018 թվականի ՀՕ-289-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Պետական կենսաթոշակների մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ 
կատարելու մասին» 30 մարտի 2018 թվականի ՀՕ-290-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Պետական արարողակարգի մասին» 30 մարտի 2018 թվականի ՀՕ-291-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Փախստականների և ապաստանի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու 
մասին» 30 մարտի 2018 թվականի ՀՕ-292-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Գիտական և գիտատեխնիկական գործունեության մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ և 
փոփոխություններ կատարելու մասին» 30 մարտի 2018 թվականի ՀՕ-293-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Ավիացիայի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին» 30 մարտի 2018 
թվականի ՀՕ-294-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Զբոսաշրջության և զբոսաշրջային գործունեության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ 
կատարելու մասին» 30 մարտի 2018 թվականի ՀՕ-295-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Պաշտպանության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին» 30 մարտի 
2018 թվականի ՀՕ-296-Ն ՀՀ օրենքը 
  



«Գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման մասին» ՀՀ օրենքում 
փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» 30 մարտի 2018 թվականի ՀՕ-297-Ն ՀՀ 
օրենքը 
  
«Անշարժ գույքի գնահատման գործունեության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն 
կատարելու մասին» 30 մարտի 2018 թվականի ՀՕ-298-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Աշխարհագրական անվանումների մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ և լրացում 
կատարելու մասին» 30 մարտի 2018 թվականի ՀՕ-299-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«ՀՀ հողային օրենսգրքում լրացումներ և փոփոխություն կատարելու մասին» 30 մարտի 2018 
թվականի ՀՕ-300-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Գեոդեզիայի և քարտեզագրության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու 
մասին» 30 մարտի 2018 թվականի ՀՕ-301-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Պետական գույքի կառավարման մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ և լրացում 
կատարելու մասին» 30 մարտի 2018 թվականի ՀՕ-302-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Պետական գույքի մասնավորեցման (սեփականաշնորհման) մասին» ՀՀ օրենքում լրացում և 
փոփոխություններ կատարելու մասին» 30 մարտի 2018 թվականի ՀՕ-303-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«ՀՀ անտառային օրենսգրքում լրացում և փոփոխություններ կատարելու մասին» 30 մարտի 
2018 թվականի ՀՕ-304-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Լեզվի մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին» 30 մարտի 2018 թվականի ՀՕ-305-Ն 
ՀՀ օրենքը 
  
«ՀՀ ջրային օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» 30 մարտի 
2018 թվականի ՀՕ-306-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Ռազմարդյունաբերական համալիրի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու 
մասին» 30 մարտի 2018 թվականի ՀՕ-307-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Հիմնադրամների մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին» 30 մարտի 
2018 թվականի ՀՕ-308-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Վիճակախաղերի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասին» 30 
մարտի 2018 թվականի ՀՕ-309-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Շահումով խաղերի, ինտերնետ շահումով խաղերի և խաղատների մասին» ՀՀ օրենքում 
փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասին» 30 մարտի 2018 թվականի ՀՕ-310-Ն ՀՀ 
օրենքը 
  
«Հայաստանի Հանրապետության քննչական կոմիտեի մասին» ՀՀ օրենքում 
փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասին» 30 մարտի 2018 թվականի ՀՕ-311-Ն ՀՀ 
օրենքը 
  



«Հատուկ քննչական ծառայության մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ և փոփոխություններ 
կատարելու մասին» 30 մարտի 2018 թվականի ՀՕ-312-Ն ՀՀ օրենքը 
 


