
N 36(1394) 2 մայիսի 2018 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՆԵՐԸ 
  

«Հայաստանի Հանրապետության և Վերակառուցման և զարգացման միջազգային բանկի միջև 
«Ոռոգման համակարգերի բարելավման ծրագրի համար լրացուցիչ ֆինանսավորում» վարկային 
համաձայնագիրը վավերացնելու մասին» 27 ապրիլի 2018 թվականի ՀՕ-314-Ն ՀՀ օրենքը 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ 
  
«ՀՀ կառավարության 2005 թվականի սեպտեմբերի 8-ի N 2326-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ 
կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 19 ապրիլի 2018 թվականի N 473-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2015 թվականի հունվարի 15-ի N 30-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ 
կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 19 ապրիլի 2018 թվականի N 474-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2011 թվականի հունիսի 2-ի N 860-Ն որոշման մեջ լրացում կատարելու 
մասին» ՀՀ կառավարության 19 ապրիլի 2018 թվականի N 475-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2002 թվականի ապրիլի 30-ի N 489 որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու 
մասին» ՀՀ կառավարության 19 ապրիլի 2018 թվականի N 476-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարությանն առընթեր քաղաքաշինության պետական կոմիտեի «Պետական 
ծառայողներին մատչելի բնակարաններով ապահովման ծրագիր (Երևան քաղաքի Ադոնցի 6 
հասցե)» 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 19 ապրիլի 2018 թվականի N 477-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2015 թվականի նոյեմբերի 26-ի N 1422-Ն որոշման մեջ լրացումներ և 
փոփոխություն կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 19 ապրիլի 2018 թվականի N 478-Ն 
որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարությանն առընթեր քաղաքաշինության պետական կոմիտեի «Պետական 
ծառայողներին մատչելի բնակարաններով ապահովման ծրագիր» 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 19 ապրիլի 2018 
թվականի N 479-Ն որոշումը 
  

Ուղղում 
  
«Հայաստանի Հանրապետության պետական պարգևների և պատվավոր կոչումների մասին» ՀՀ 
օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» 28 մարտի 2018 թվականի ՀՕ-158-
Ն ՀՀ օրենքի 

  
N 37(1395) 4 մայիսի 2018 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ 
  

«ՀՀ 2018-2022 թվականների կարիքների համար պատվաստանյութերի, պատվաստումների 
համար օժանդակ պարագաների, հակառետրովիրուսային և հակատուբերկուլյոզային դեղերի 
գնման գործընթացները կազմակերպելու մասին» ՀՀ կառավարության 12 ապրիլի 2018 թվականի 
N 489-Ն որոշումը 
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«ՀՀ կառավարության 2005 թվականի ապրիլի 14-ի N 469-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ 
կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 26 ապրիլի 2018 թվականի N 495-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարությանն առընթեր ՀՀ ոստիկանության «Հայաստանի Հանրապետության 
կառավարությանն առընթեր Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության 
ստորաբաժանումների կողմից Հայաստանի Հանրապետության անունից պայմանագրային 
հիմունքներով պահպանության և անվտանգության գծով իրականացվող ծառայությունների 
մատուցում» ծրագրի արտաբյուջետային հաշվի միջոցների ծախսման 2018 թվականի 
նախահաշիվը հաստատելու, ՀՀ 2018 թվականի պետական բյուջեում և ՀՀ կառավարության 2017 
թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 1717-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու 
մասին» ՀՀ կառավարության 26 ապրիլի 2018 թվականի N 496-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարությանն առընթեր ՀՀ ոստիկանության «Հայաստանի Հանրապետության 
կառավարությանն առընթեր Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության ճանապարհային 
ոստիկանության կողմից արձանագրված խախտումների համար վարչական տուգանքների 
գանձումների, գրանցման-քննական ծառայությունների դիմաց վճարումների և այլ վճարովի 
ծառայություններ» 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 և լրացումներ կատարելու 
մասին» ՀՀ կառավարության 26 ապրիլի 2018 թվականի N 497-Ն որոշումը 

  
N 37(1395).1 10 մայիսի 2018 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎՃՌԱԲԵԿ ԴԱՏԱՐԱՆԻ ԴԱՏԱԿԱՆ ԱԿՏԵՐԸ 
  
  
ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քրեական գործ թիվ ԵԿԴ/0265/06/11 
  
ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քրեական գործ թիվ ԱՐԱԴ/0017/13/12 
  
ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քրեական գործ թիվ ՎԲ-04/12 
  
ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քրեական գործ թիվ ԵԱՔԴ/0154/01/14 
  
ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քրեական գործ թիվ ԱՐԴ/0061/01/15 
  
ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քրեական գործ թիվ ՇԴ3/0012/01/15 
  
ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քրեական գործ թիվ ԵԱՆԴ/0025/11/16 
  
ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քրեական գործ թիվ ԵԿԴ/0115/01/16 
  
ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քրեական գործ թիվ ԵՄԴ/0072/01/16 
  
ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քրեական գործ թիվ ՇԴ3/0029/01/16 
  
ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քրեական գործ թիվ ԵԿԴ/0013/06/17 
  
ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քրեական գործ թիվ ԵԿԴ/0097/06/17 

  
N 38(1396) 10 մայիսի 2018 
  

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ 
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«Գնման գործարքի ֆինանսավորման մասին» Կառավարության 26 ապրիլի 2018 թվականի N 490-
Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2014 թվականի դեկտեմբերի 11-ի N 1395-Ն որոշման մեջ լրացումներ 
կատարելու մասին» Կառավարության 26 ապրիլի 2018 թվականի N 491-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2006 թվականի հունվարի 19-ի N 765-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և 
լրացում կատարելու մասին» Կառավարության 26 ապրիլի 2018 թվականի N 492-Ն որոշումը 
  
«Պետության գույքային շահերի պաշտպանության կամ պետության գույքային շահերին առնչվող 
հայցի հայցագնի չափը սահմանելու մասին» Կառավարության 26 ապրիլի 2018 թվականի N 493-Ն 
որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2006 թվականի հունվարի 19-ի N 47-Ն որոշման մեջ փոփոխություն 
կատարելու մասին» Կառավարության 26 ապրիլի 2018 թվականի N 494-Ն որոշումը 
  
«Քաղաքացիության հարցերով միջգերատեսչական հանձնաժողովի կազմավորման և 
գործունեության կարգը սահմանելու մասին» Կառավարության 26 ապրիլի 2018 թվականի N 498-
Ն որոշումը 
  
«ՀՀ 2018 թվականի պետական բյուջեում և ՀՀ կառավարության 2017 թվականի դեկտեմբերի 28-ի 
N 1717-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Կառավարության 26 ապրիլի 2018 
թվականի N 499-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2017 թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 1717-Ն որոշման մեջ լրացումներ 
կատարելու, ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարության 
ջրային տնտեսության պետական կոմիտեին գումար հատկացնելու և գնումների գործընթացը 
կազմակերպելու մասին» Կառավարության 19 ապրիլի 2018 թվականի N 504-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2007 թվականի նոյեմբերի 23-ի N 1390-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ 
կատարելու մասին» Կառավարության 26 ապրիլի 2018 թվականի N 505-Ն որոշումը 
  
«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 սպորտի և երիտասարդության հարցերի նախարարությանը գումար 
հատկացնելու մասին» Կառավարության 26 ապրիլի 2018 թվականի N 506-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ 2018 թվականի պետական բյուջեից գումար հատկացնելու և ՀՀ կառավարության 2017 
թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 1717-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին» 
Կառավարության 26 ապրիլի 2018 թվականի N 507-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 
տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարությանը գումար 
հատկացնելու մասին» Կառավարության 26 ապրիլի 2018 թվականի N 509-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2014 թվականի ապրիլի 23-ի N 495-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ 
կատարելու մասին» Կառավարության 26 ապրիլի 2018 թվականի N 510-Ն որոշումը 
  
«Գույքի փոխանակության թույլտվություն տալու, գույք ամրացնելու, ՀՀ կառավարությանն 
առընթեր պետական գույքի կառավարման վարչությանը գումար հատկացնելու, ՀՀ 2018 
թվականի պետական բյուջեում և ՀՀ կառավարության 2017 թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 1717-Ն 



որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» Կառավարության 26 ապրիլի 
2018 թվականի N 511-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2003 թվականի սեպտեմբերի 11-ի N 1231-Ն որոշման մեջ լրացում 
կատարելու մասին» Կառավարության 3 մայիսի 2018 թվականի N 512-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 նախարարության գիտության կոմիտեին գումար հատկացնելու մասին» 
Կառավարության 26 ապրիլի 2018 թվականի N 513-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ 2018 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում, ՀՀ կառավարության 2017 թվականի 
դեկտեմբերի 28-ի N 1717-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» 
Կառավարության 3 մայիսի 2018 թվականի N 514-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2002 թվականի դեկտեմբերի 26-ի N 2121-Ն որոշման մեջ լրացումներ 
կատարելու մասին» Կառավարության 19 ապրիլի 2018 թվականի N 515-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2015 թվականի հոկտեմբերի 15-ի N 1204-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ 
կատարելու մասին» Կառավարության 26 ապրիլի 2018 թվականի N 524-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2010 թվականի հոկտեմբերի 14-ի N 1391-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ 
և լրացումներ կատարելու մասին» Կառավարության 26 ապրիլի 2018 թվականի N 525-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2009 թվականի հունիսի 26-ի N 728-Ն և 2012 թվականի մայիսի 10-ի N 595-Ն 
որոշումներում փոփոխություններ կատարելու մասին» Կառավարության 3 մայիսի 2018 
թվականի N 527-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2006 թվականի հուլիսի 27-ի N 1183-Ն որոշման մեջ փոփոխություն և 
լրացում կատարելու մասին» Կառավարության 3 մայիսի 2018 թվականի N 528-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2007 թվականի օգոստոսի 30-ի N 1040-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ 
կատարելու մասին» Կառավարության 3 մայիսի 2018 թվականի N 529-Ն որոշումը 
  

ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ 
  

«ՀՀ վարչապետի 1998 թվականի նոյեմբերի 6-ի N 620 որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու 
մասին» ՀՀ վարչապետի պաշտոնակատարի 27 ապրիլի 2018 թվականի N 434-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ վարչապետի 2004 թվականի փետրվարի 5-ի N 46-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու 
մասին» ՀՀ վարչապետի պաշտոնակատարի 27 ապրիլի 2018 թվականի N 448-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ վարչապետի 1998 թվականի նոյեմբերի 6-ի N 620 որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու 
մասին» ՀՀ վարչապետի պաշտոնակատարի 4 մայիսի 2018 թվականի N 464-Ն որոշումը 
  

Ուղղում 
  
«Հայաստանի Հանրապետության պետական պարգևների և պատվավոր կոչումների մասին» ՀՀ 
օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» 28 մարտի 2018 թվականի ՀՕ-158-
Ն ՀՀ օրենքի 
  
«Քաղաքացիական ծառայության մասին» 29 մարտի 2018 թվականի ՀՕ-205-Ն ՀՀ օրենքի 
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ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ ԵՎ ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ 

  
«Նիկոլ Փաշինյանին վարչապետ ընտրելու մասին» ՀՀ Ազգային ժողովի 8 մայիսի 2018 թվականի 
ԱԺՈ-011-Ա որոշումը 
  

ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ՀՐԱՄԱՆԱԳՐԵՐԸ 
  
«Նիկոլ Փաշինյանին վարչապետ նշանակելու մասին» Հանրապետության նախագահի 8 մայիսի 
2018 թվականի ՆՀ-292-Ա հրամանագիրը 
  

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ 
  
«Հիդրոօդերևութաբանության և մթնոլորտային երևույթների վրա ակտիվ ներգործության 
ծառայություն» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության կողմից 2018-2020 թվականների 
ընթացքում կատարման ենթակա պետական նշանակության հիդրոօդերևութաբանական 
աշխատանքների ծրագիրը հաստատելու մասին» Կառավարության 3 մայիսի 2018 թվականի N 
537-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների 2018/2019 ուսումնական տարվա՝ ըստ 
մասնագիտությունների, պետության կողմից ուսանողական նպաստների ձևով ուսման վարձի 
լրիվ փոխհատուցմամբ (անվճար) և ուսման վարձի մասնակի զեղչի կիրառման իրավունքով 
(վճարովի), առկա ուսուցմամբ բակալավրի ու անընդհատ և ինտեգրացված կրթական ծրագրերով 
ընդունելության տեղերը հաստատելու մասին» Կառավարության 3 մայիսի 2018 թվականի N 538-
Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2017 թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 1717-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ 
ու լրացումներ կատարելու և ՀՀ կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի 
պետական կոմիտեին գումար հատկացնելու մասին» Կառավարության 3 մայիսի 2018 թվականի 
N 540-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2003 թվականի դեկտեմբերի 24-ի N 1801-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ 
և լրացում կատարելու մասին» Կառավարության 3 մայիսի 2018 թվականի N 541-Ն որոշումը 

  
N 40(1398) 16 մայիսի 2018 
  

ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ԴԱՏԱՐԱՆԻ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ 
  

«Գագիկ Եղիազարյանի դիմումի հիման վրա՝ ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 369-րդ հոդվածի 1-
ին մասի՝ ՀՀ Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ 
գործով» Սահմանադրական դատարանի 4 մայիսի 2018 թվականի ՍԴՈ-1412 որոշումը 
  
«2014 թվականի հունվարի 30-ին Պրահայում ստորագրված՝ Հայաստանի Հանրապետության 
կառավարության և Չեխիայի Հանրապետության կառավարության միջև հանցավորության դեմ 
պայքարում համագործակցության վերաբերյալ համաձայնագրում ամրագրված 
պարտավորությունների` ՀՀ Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը որոշելու 
վերաբերյալ գործով» Սահմանադրական դատարանի 4 մայիսի 2018 թվականի ՍԴՈ-1413 
որոշումը 
  
«2018 թվականի հունվարի 16-ին Երևանում ստորագրված՝ Հայաստանի Հանրապետության 
կառավարության և Միջազգային գիտատեխնիկական կենտրոնի միջև՝ Հայաստանի 
Հանրապետությունում Միջազգային գիտատեխնիկական կենտրոնի հայաստանյան 
տարածաշրջանային բաժանմունքի տեղակայման պայմանների մասին համաձայնագրում 
ամրագրված պարտավորությունների` ՀՀ Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը 
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որոշելու վերաբերյալ գործով» Սահմանադրական դատարանի 4 մայիսի 2018 թվականի ՍԴՈ-
1414 որոշումը 
  
«2017 թվականի դեկտեմբերի 7-ին Վիեննայում ստորագրված` Հայաստանի Հանրապետության 
կառավարության և Մալթայի Հանրապետության կառավարության միջև մշակույթի 
բնագավառում համագործակցության մասին համաձայնագրում ամրագրված 
պարտավորությունների` ՀՀ Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը որոշելու 
վերաբերյալ գործով» Սահմանադրական դատարանի 4 մայիսի 2018 թվականի ՍԴՈ-1415 
որոշումը 
  
«2018 թվականի փետրվարի 12-ին Երևանում ստորագրված՝ Հայաստանի Հանրապետության և 
Բուլղարիայի Հանրապետության միջև աշխատանքային միգրացիայի կարգավորման մասին 
համաձայնագրում ամրագրված պարտավորությունների` ՀՀ Սահմանադրությանը 
համապատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ գործով» Սահմանադրական դատարանի 
4 մայիսի 2018 թվականի ՍԴՈ-1416 որոշումը 
  

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ 
  
«Վերադաս մաքսային մարմնի, վերադաս մաքսային մարմնի մաքսատուն-վարչությունների ու 
մաքսային կետ-բաժինների տեղակայման վայրերը և մաքսատուն-վարչությունների 
գործունեության տարածքները սահմանելու և ՀՀ կառավարության 2005 թվականի հունիսի 9-ի N 
865-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» Կառավարության 3 մայիսի 2018 թվականի N 
546-Ն որոշումը 
  

ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ 
  
«ՀՀ վարչապետի 2008 թվականի հունիսի 26-ի N 411-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու 
մասին» վարչապետի պաշտոնակատարի 8 մայիսի 2018 թվականի N 493-Ն որոշումը 

  
N 41(1399) 16 մայիսի 2018 
  

ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ՀՐԱՄԱՆԱԳՐԵՐԸ 
  

«Վալերիյ Օսիպյանին ՀՀ ոստիկանության պետ նշանակելու մասին» Հանրապետության 
նախագահի 10 մայիսի 2018 թվականի ՆՀ-295-Ա հրամանագիրը 
  
«Արթուր Վանեցյանին ՀՀ ազգային անվտանգության ծառայության տնօրեն նշանակելու մասին» 
Հանրապետության նախագահի 10 մայիսի 2018 թվականի ՆՀ-296-Ա հրամանագիրը 
  
«Արարատ Միրզոյանին առաջին փոխվարչապետ նշանակելու մասին» Հանրապետության 
նախագահի 11 մայիսի 2018 թվականի ՆՀ-298-Ա հրամանագիրը 
  
«Տիգրան Ավինյանին փոխվարչապետ նշանակելու մասին» Հանրապետության նախագահի 11 
մայիսի 2018 թվականի ՆՀ-299-Ա հրամանագիրը 
  
«Արայիկ Հարությունյանին կրթության և գիտության նախարար նշանակելու մասին» 
Հանրապետության նախագահի 11 մայիսի 2018 թվականի ՆՀ-300-Ա հրամանագիրը 
  
«Սուրեն Պապիկյանին տարածքային կառավարման և զարգացման նախարար նշանակելու 
մասին» Հանրապետության նախագահի 11 մայիսի 2018 թվականի ՆՀ-301-Ա հրամանագիրը 
  
«Դավիթ Տոնոյանին պաշտպանության նախարար նշանակելու մասին» Հանրապետության 
նախագահի 11 մայիսի 2018 թվականի ՆՀ-302-Ա հրամանագիրը 
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«Մխիթար Հայրապետյանին սփյուռքի նախարար նշանակելու մասին» Հանրապետության 
նախագահի 11 մայիսի 2018 թվականի ՆՀ-303-Ա հրամանագիրը 
  
«Մհեր Գրիգորյանին փոխվարչապետ նշանակելու մասին» Հանրապետության նախագահի 12 
մայիսի 2018 թվականի ՆՀ-304-Ա հրամանագիրը 
  
«Մանե Թանդիլյանին աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարար նշանակելու մասին» 
Հանրապետության նախագահի 12 մայիսի 2018 թվականի ՆՀ-305-Ա հրամանագիրը 
  
«Արտակ Զեյնալյանին արդարադատության նախարար նշանակելու մասին» Հանրապետության 
նախագահի 12 մայիսի 2018 թվականի ՆՀ-306-Ա հրամանագիրը 
  
«Արսեն Թորոսյանին առողջապահության նախարար նշանակելու մասին» Հանրապետության 
նախագահի 12 մայիսի 2018 թվականի ՆՀ-307-Ա հրամանագիրը 
  
«Արթուր Խաչատրյանին գյուղատնտեսության նախարար նշանակելու մասին» 
Հանրապետության նախագահի 12 մայիսի 2018 թվականի ՆՀ-308-Ա հրամանագիրը 
  
«Լևոն Վահրադյանին սպորտի և երիտասարդության հարցերի նախարար նշանակելու մասին» 
Հանրապետության նախագահի 12 մայիսի 2018 թվականի ՆՀ-309-Ա հրամանագիրը 
  
«Ատոմ Ջանջուղազյանին ֆինանսների նախարար նշանակելու մասին» Հանրապետության 
նախագահի 12 մայիսի 2018 թվականի ՆՀ-310-Ա հրամանագիրը 
  
«Հրաչյա Ռոստոմյանին արտակարգ իրավիճակների նախարար նշանակելու մասին» 
Հանրապետության նախագահի 12 մայիսի 2018 թվականի ՆՀ-311-Ա հրամանագիրը 
  
«Արթուր Գրիգորյանին էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարար 
նշանակելու մասին» Հանրապետության նախագահի 12 մայիսի 2018 թվականի ՆՀ-312-Ա 
հրամանագիրը 
  
«Լիլիթ Մակունցին մշակույթի նախարար նշանակելու մասին» Հանրապետության նախագահի 12 
մայիսի 2018 թվականի ՆՀ-313-Ա հրամանագիրը 
  
«Արծվիկ Մինասյանին տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարար նշանակելու 
մասին» Հանրապետության նախագահի 12 մայիսի 2018 թվականի ՆՀ-314-Ա հրամանագիրը 
  
«Էրիկ Գրիգորյանին բնապահպանության նախարար նշանակելու մասին» Հանրապետության 
նախագահի 12 մայիսի 2018 թվականի ՆՀ-315-Ա հրամանագիրը 
  
«Աշոտ Հակոբյանին տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարար 
նշանակելու մասին» Հանրապետության նախագահի 12 մայիսի 2018 թվականի ՆՀ-316-Ա 
հրամանագիրը 
  
«Զոհրաբ Մնացականյանին արտաքին գործերի նախարար նշանակելու մասին» 
Հանրապետության նախագահի 12 մայիսի 2018 թվականի ՆՀ-318-Ա հրամանագիրը 

  
N 42(1400) 23 մայիսի 2018 
  

ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ԴԱՏԱՐԱՆԻ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ 
  

«Արամ Շահբազյանի դիմումի հիման վրա` ՀՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի 
(17.06.1998թ. ՀՕ-247) 204.33-րդ հոդվածի 1-ին կետի` «եզրափակիչ մասում» բառակապակցության 
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մասով, Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ գործով» 
Սահմանադրական դատարանի 15 մայիսի 2018 թվականի ՍԴՈ-1417 որոշումը 
  

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ 
  
«ՀՀ 2018 թվականի պետական բյուջեում և ՀՀ կառավարության 2017 թվականի դեկտեմբերի 28-ի 
N 1717-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու և ՀՀ արտաքին գործերի 
նախարարությանը գումար հատկացնելու մասին» Կառավարության 11 մայիսի 2018 թվականի N 
551-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կրթության և գիտության նախարարությանը գումար հատկացնելու և ՀՀ կառավարության 
2017 թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 1717-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին» 
Կառավարության 11 մայիսի 2018 թվականի N 552-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2006 թվականի ապրիլի 13-ի N 698-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ 
կատարելու մասին» Կառավարության 11 մայիսի 2018 թվականի N 553-Ն որոշումը 

  
N 43(1401) 24 մայիսի 2018 
  

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ 
  
«Շարքային կազմի պարտադիր զինվորական ծառայության 2018 թվականի ամառային զորակոչ 
հայտարարելու և զորացրում կատարելու մասին» Կառավարության 3 մայիսի 2018 թվականի N 
536-Ն որոշումը 
  
«Դիլիջանի առողջարանային կենտրոնի ստեղծման և հասարակական ենթակառուցվածքների 
զարգացման ծրագիր» ներդրումային ծրագրին հավանություն տալու և ծրագրի նկատմամբ 
հսկողություն իրականացնելու մասին» Կառավարության 11 մայիսի 2018 թվականի N 566-Ա 
որոշումը 

  
N 44(1402) 30 մայիսի 2018 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՆԵՐԸ 
  

«ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին» 24 մայիսի 
2018 թվականի ՀՕ-315-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Ապահովված հիփոթեքային պարտատոմսերի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու 
մասին» 24 մայիսի 2018 թվականի ՀՕ-316-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Բանկերի, վարկային կազմակերպությունների, ներդրումային ընկերությունների, ներդրումային 
ֆոնդի կառավարիչների և ապահովագրական ընկերությունների սնանկության մասին» ՀՀ 
օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» 24 մայիսի 2018 թվականի ՀՕ-317-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Հայաստանի Հանրապետության ընտրական օրենսգիրք» ՀՀ սահմանադրական օրենքում 
փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» 24 մայիսի 2018 թվականի ՀՕ-318-Ն ՀՀ 
սահմանադրական օրենքը 
  
«Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգրքում փոփոխություն կատարելու 
մասին» 24 մայիսի 2018 թվականի ՀՕ-319-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«ՀՀ քրեական օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» 24 մայիսի 2018 
թվականի ՀՕ-320-Ն ՀՀ օրենքը 
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«Ակտիվների արժեթղթավորման և ակտիվներով ապահովված արժեթղթերի մասին» ՀՀ օրենքում 
փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» 24 մայիսի 2018 թվականի ՀՕ-321-Ն ՀՀ 
օրենքը 
  
«Ներդրումային ֆոնդերի մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու 
մասին» 24 մայիսի 2018 թվականի ՀՕ-322-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Հիմնադրամների մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» 24 մայիսի 2018 
թվականի ՀՕ-323-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքում փոփոխություն կատարելու մասին» 24 մայիսի 2018 թվականի 
ՀՕ-324-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Բաժնետիրական ընկերությունների մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին» 24 
մայիսի 2018 թվականի ՀՕ-325-Ն ՀՀ օրենքը 
  

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ 
  
«Գնումների հետ կապված բողոքներ քննող անձանց թիվը սահմանելու մասին» Կառավարության 
17 մայիսի 2018 թվականի N 567-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության գիտության կոմիտեի «Հորիզոն-2020. 
հետազոտությունների և նորարարության շրջանակային ծրագիր (2014-2020)» 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» 
Կառավարության 17 մայիսի 2018 թվականի N 568-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության մի շարք որոշումներում լրացումներ ու փոփոխություններ կատարելու և մի 
շարք որոշումներ ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» Կառավարության 11 մայիսի 2018 թվականի 
N 569-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2015 թվականի փետրվարի 19-ի N 160-Ն որոշման մեջ լրացումներ և 
փոփոխություններ կատարելու մասին» Կառավարության 11 մայիսի 2018 թվականի N 570-Ն 
որոշումը 

«ՀՀ կառավարության 2016 թվականի հունիսի 2-ի N 583-Ն որոշման մեջ փոփոխություն 
կատարելու մասին» Կառավարության 11 մայիսի 2018 թվականի N 571-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 17 մայիսի 2018 թվականի N 574-Ն որոշումը 

  
 


