
N 82(1460) 1 նոյեմբերի 2018 
  

  
ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ՀՐԱՄԱՆԱԳՐԵՐԸ 

«Ազգային ժողովի արտահերթ ընտրություն նշանակելու մասին» Հանրապետության 
նախագահի 1 նոյեմբերի 2018 թվականի ՆՀ-475-Ն հրամանագիրը 
  

ՎՃՌԱԲԵԿ ԴԱՏԱՐԱՆԻ ԴԱՏԱԿԱՆ ԱԿՏԵՐԸ 
  
ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քրեական գործ թիվ ԼԴ/0026/11/17 
  
ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քրեական գործ թիվ ԿԴ3/0019/12/17 

  
N 82(1460).1 5 նոյեմբերի 2018 
  

  
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՆԵՐԸ 

«Էրեբունի-Երևանի հիմնադրման 2800-ամյակի և Հայաստանի առաջին 
հանրապետության անկախության հռչակման 100-ամյակի կապակցությամբ 
քրեական գործերով համաներում հայտարարելու մասին» 3 նոյեմբերի 2018 թվականի 
ՀՕ-414-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացում 
կատարելու մասին» 3 նոյեմբերի 2018 թվականի ՀՕ-415-Ն ՀՀ օրենքը 

  
N 83(1461) 7 նոյեմբերի 2018 
  

  
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՆԵՐԸ 

«ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքում փոփոխություն կատարելու մասին» 3 նոյեմբերի 
2018 թվականի ՀՕ-398-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«ՀՀ վարչական դատավարության օրենսգրքում փոփոխություն կատարելու մասին» 3 
նոյեմբերի 2018 թվականի ՀՕ-399-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«ՀՀ հարկային օրենսգրքում փոփոխություն կատարելու մասին» 3 նոյեմբերի 2018 
թվականի ՀՕ-400-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին» ՀՀ 
օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» 3 նոյեմբերի 2018 թվականի ՀՕ-401-Ն 
ՀՀ օրենքը 
  
«Լիցենզավորման մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» 3 
նոյեմբերի 2018 թվականի ՀՕ-402-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«ՀՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքում լրացում կատարելու մասին» 3 
նոյեմբերի 2018 թվականի ՀՕ-403-Ն ՀՀ օրենքը 
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«ՀՀ աշխատանքային օրենսգրքում փոփոխություն կատարելու մասին» 3 նոյեմբերի 
2018 թվականի ՀՕ-404-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Հասարակության և պետության կարիքների համար սեփականության օտարման 
մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին» 3 նոյեմբերի 2018 
թվականի ՀՕ-405-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Առևտրի և ծառայությունների մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու 
մասին» 3 նոյեմբերի 2018 թվականի ՀՕ-406-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«ՀՀ հարկային օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին» 3 նոյեմբերի 2018 
թվականի ՀՕ-407-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին» 3 
նոյեմբերի 2018 թվականի ՀՕ-408-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«ՀՀ հողային օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին» 3 նոյեմբերի 2018 
թվականի ՀՕ-409-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«ՀՀ ընդերքի մասին օրենսգրքում փոփոխություն կատարելու մասին» 3 նոյեմբերի 
2018 թվականի ՀՕ-410-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Իրավունք հաստատող փաստաթղթերը չպահպանված անհատական բնակելի 
տների կարգավիճակի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին» 3 
նոյեմբերի 2018 թվականի ՀՕ-411-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Բույսերի սորտերի պահպանության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն 
կատարելու մասին» 3 նոյեմբերի 2018 թվականի ՀՕ-412-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Հայաստանի Հանրապետությունում նոր միջուկային էներգաբլոկ(ներ)ի կառուցման 
մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» 3 նոյեմբերի 2018 թվականի 
ՀՕ-413-Ն ՀՀ օրենքը 
  

ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ԴԱՏԱՐԱՆԻ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ 
  
«Արարատի և Վայոց ձորի մարզերի ընդհանուր իրավասության դատարանի դիմումի 
հիման վրա` ՀՀ հողային օրենսգրքի 102-րդ հոդվածի 5-րդ կետի՝ 
Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ 
գործով» Սահմանադրական դատարանի 30 հոկտեմբերի 2018 թվականի ՍԴՈ-1432 
որոշումը 
  

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ 
  
«ՀՀ 2018 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում, ՀՀ կառավարության 2017 
թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 1717-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ 
կատարելու մասին» Կառավարության 25 հոկտեմբերի 2018 թվականի N 1204-Ն 
որոշումը 



  
ՎՃՌԱԲԵԿ ԴԱՏԱՐԱՆԻ ԴԱՏԱԿԱՆ ԱԿՏԵՐԸ 

  
ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քրեական գործ թիվ ԵԿԴ/0255/11/15 
  
ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քրեական գործ թիվ ԵԿԴ/0274/01/15 
  
ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քրեական գործ թիվ ԵՇԴ/0131/01/15 
  
ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քրեական գործ թիվ ԱՐԴ1/0012/11/16 
  
ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քրեական գործ թիվ ԳԴ1/0058/01/16 
  
ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քրեական գործ թիվ ԵԿԴ/0029/11/16 
  
ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քրեական գործ թիվ ԵԿԴ/0258/01/16 
  
ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քրեական գործ թիվ ԵԿԴ/0303/01/16 
  
ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քրեական գործ թիվ ԵՇԴ/0001/11/16 
  
ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քրեական գործ թիվ ՍԴ1/0033/01/16 
  
ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քրեական գործ թիվ ՍԴ3/0147/01/16 
  
ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քրեական գործ թիվ ՏԴ1/0077/01/16 
  
ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քրեական գործ թիվ ԵԿԴ/0018/11/17 
  
ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քրեական գործ թիվ ԿԴ3/0006/01/17 
  
ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քրեական գործ թիվ ՇԴ/0130/06/17 
  
ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քրեական գործ թիվ ՎԲ-17/08 

  
N 84(1462) 14 նոյեմբերի 2018 
  

  
ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ԴԱՏԱՐԱՆԻ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ 

«2014 թվականի հուլիսի 7-ին ստորագրված` Հայաստանի Հանրապետության 
կառավարության և Արգենտինայի Հանրապետության կառավարության միջև 
արձակուրդի և աշխատանքի ծրագրի մասին համաձայնագրում ամրագրված 
պարտավորությունների` Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը 
որոշելու վերաբերյալ գործով» Սահմանադրական դատարանի 6 նոյեմբերի 2018 
թվականի ՍԴՈ-1433 որոշումը 
  
«Հանրապետության նախագահի դիմումի հիման վրա՝ «Սահմանադրական 
դատարանի մասին» սահմանադրական օրենքի 17-րդ հոդվածի 1-ին մասի, «Ազգային 
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ժողովի կանոնակարգ» սահմանադրական օրենքի 141-րդ հոդվածի 1-ին, 3-րդ և 8-րդ 
մասերի, ինչպես նաև «Սահմանադրական դատարանի մասին» սահմանադրական 
օրենքի՝ սահմանադրական դատարանի դատավոր չընտրվելու հետևանքներին 
վերաբերող կանոնակարգումների բացակայության մասով, Սահմանադրությանը 
համապատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ գործով» Սահմանադրական 
դատարանի 6 նոյեմբերի 2018 թվականի ՍԴՈ-1434 որոշումը 
  

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ 
  
«ՀՀ կառավարության 2017 թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 1717-Ն որոշման մեջ 
փոփոխություններ կատարելու մասին» Կառավարության 1 նոյեմբերի 2018 թվականի 
N 1210-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2017 թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 1717-Ն որոշման մեջ 
լրացումներ կատարելու և ՀՀ Արագածոտնի, Արարատի, Արմավիրի, Լոռու, 
Գեղարքունիքի, Վայոց ձորի և Շիրակի մարզպետարաններին գումար հատկացնելու 
մասին» Կառավարության 1 նոյեմբերի 2018 թվականի N 1211-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ արդարադատության նախարարությանը գումար հատկացնելու, ՀՀ 
կառավարության 2017 թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 1717-Ն որոշման մեջ 
լրացումներ կատարելու և գնման գործընթացը սահմանելու մասին» 
Կառավարության 1 նոյեմբերի 2018 թվականի N 1213-Ն որոշումը 
  
«Հրապարակային հանրագրեր ներկայացնելու ձևաթուղթը հաստատելու մասին» 
Կառավարության 1 նոյեմբերի 2018 թվականի N 1218-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2014 թվականի մարտի 6-ի N 275-Ն որոշման մեջ փոփոխություն 
և լրացումներ կատարելու մասին» Կառավարության 1 նոյեմբերի 2018 թվականի N 
1220-Ն որոշումը 
  
«Դատավորներին հաշվեցուցակային զենք և պաշտպանության հատուկ միջոցներ 
տրամադրելու կարգը սահմանելու մասին» Կառավարության 1 նոյեմբերի 2018 
թվականի N 1222-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2012 թվականի մայիսի 17-ի N 629-Ն և 2016 թվականի մայիսի 
26-ի N 531-Ն որոշումներն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» Կառավարության 1 
նոյեմբերի 2018 թվականի N 1225-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2006 թվականի նոյեմբերի 2-ի N 1911-Ն որոշման մեջ 
փոփոխություն կատարելու մասին» Կառավարության 1 նոյեմբերի 2018 թվականի N 
1230-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2005 թվականի հոկտեմբերի 13-ի N 1998-Ն որոշման մեջ 
փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» Կառավարության 1 նոյեմբերի 
2018 թվականի N 1231-Ն որոշումը 
  



«ՀՀ կառավարության 2000 թվականի նոյեմբերի 20-ի N 746 որոշման մեջ 
փոփոխություններ կատարելու մասին» Կառավարության 1 նոյեմբերի 2018 թվականի 
N 1232-Ն որոշումը 
  
«Հայաստանի Հանրապետության 2018 թվականի պետական բյուջեի մասին» ՀՀ 
օրենքի N 1 հավելվածում և ՀՀ կառավարության 2017 թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 
1717-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու և գնումների 
գործընթացը կազմակերպելու մասին» Կառավարության 25 հոկտեմբերի 2018 
թվականի N 1233-Ն որոշումը 
  

ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ 
  
«Քաղաքացիական ծառայության մասին» ՀՀ օրենքի գործողության ոլորտը 
սահմանված մարմինների վրա տարածելու ժամանակացույցը և միջոցառումների 
ծրագիրը հաստատելու մասին» վարչապետի պաշտոնակատարի 7 նոյեմբերի 2018 
թվականի N 1493-Ն որոշումը 
  

ԱՌԱՋԻՆ ՓՈԽՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ 
  
«Պետական և ծառայողական գաղտնիք պարունակող տեղեկությունների հետ 
առնչվող քաղաքացիական ծառայության պաշտոններ զբաղեցնող անձանց պաշտոնի 
նշանակման, վերապատրաստման, կատարողականի գնահատման, ծառայողական 
քննությունների հետ կապված առանձնահատկությունները և քաղաքացիական 
ծառայության պաշտոնների ցանկը հաստատելու մասին» առաջին փոխվարչապետի 
պաշտոնակատարի 5 նոյեմբերի 2018 թվականի N 270-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ առաջին փոխվարչապետի 2018 թվականի հուլիսի 31-ի N 29-Ն որոշման մեջ 
փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» առաջին փոխվարչապետի 
պաշտոնակատարի 5 նոյեմբերի 2018 թվականի N 271-Ն որոշումը 

  
N 85(1463) 14 նոյեմբերի 2018 
  

  
ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ 

«Քաղաքացիական ծառայողի ծառայողական գործուղման պայմաններն ու կարգը 
սահմանելու մասին» Կառավարության 8 նոյեմբերի 2018 թվականի N 1239-Ն 
որոշումը 
  
«2018 թվականի դեկտեմբերի 9-ին կայանալիք` ՀՀ Ազգային ժողովի արտահերթ 
ընտրությունների նախապատրաստման և անցկացման ծախսերը ֆինանսավորելու, 
ՀՀ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովին, ՀՀ արդարադատության 
նախարարությանը և ՀՀ ոստիկանությանը գումար հատկացնելու և ՀՀ 
կառավարության 2017 թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 1717-Ն որոշման մեջ 
փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» Կառավարության 8 նոյեմբերի 
2018 թվականի N 1241-Ն որոշումը 
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«ՀՀ 2018 թվականի պետական բյուջեում և ՀՀ կառավարության 2017 թվականի 
դեկտեմբերի 28-ի N 1717-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ 
կատարելու մասին» Կառավարության 8 նոյեմբերի 2018 թվականի N 1242-Ն որոշումը 
  

ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ 
  
«ՀՀ վարչապետի 2017 թվականի մայիսի 6-ի N 413-Ն որոշման մեջ փոփոխություն 
կատարելու մասին» վարչապետի պաշտոնակատարի 9 նոյեմբերի 2018 թվականի N 
1499-Ն որոշումը 

  
N 86(1464) 21 նոյեմբերի 2018 
  

  
ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ 

«ՀՀ 2018 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում և ՀՀ կառավարության 2017 
թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 1717-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ 
կատարելու մասին» Կառավարության 8 նոյեմբերի 2018 թվականի N 1240-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ-ում 2018-2019 ուսումնական տարում ասպիրանտուրայի ընդունելության՝ 
նպաստի ձևով ուսման վճարի փոխհատուցմամբ (անվճար) հեռակա ուսուցման 
տեղերի բաշխումը հաստատելու մասին» Կառավարության 8 նոյեմբերի 2018 
թվականի N 1243-Ն որոշումը 
  
«Պետական մարմնին հանձնված (ամրացված) գույքը հաշվեկշռում հաշվառելու 
կարգը հաստատելու մասին» Կառավարության 8 նոյեմբերի 2018 թվականի N 1246-Ն 
որոշումը 
  
«Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Տաշտունի հիմնական դպրոց» 
պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունը միացման ձևով 
վերակազմակերպելու, գույք հետ վերցնելու և ՀՀ կառավարության 2002 թվականի 
հուլիսի 25-ի N 1392-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» 
Կառավարության 8 նոյեմբերի 2018 թվականի N 1247-Ն որոշումը 
  
«Հայաստանի Հանրապետության 2018 թվականի պետական բյուջեի մասին» ՀՀ 
oրենքում և ՀՀ կառավարության 2017 թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 1717-Ն որոշման 
մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Կառավարության 8 նոյեմբերի 2018 
թվականի N 1249-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2016 թվականի մայիսի 5-ի N 458-Ն որոշման մեջ 
փոփոխություններ կատարելու մասին» Կառավարության 8 նոյեմբերի 2018 թվականի 
N 1250-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2006 թվականի նոյեմբերի 23-ի N 1910-Ն որոշման մեջ 
փոփոխություն և լրացում կատարելու մասին» Կառավարության 8 նոյեմբերի 2018 
թվականի N 1251-Ն որոշումը 
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«ՀՀ կառավարության 2006 թվականի ապրիլի 27-ի N 820-Ն որոշման մեջ լրացումներ 
և փոփոխություններ կատարելու մասին» Կառավարության 8 նոյեմբերի 2018 
թվականի N 1253-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ մշակույթի նախարարությանը գումար հատկացնելու, ՀՀ կառավարության 2017 
թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 1717-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին» 
Կառավարության 8 նոյեմբերի 2018 թվականի N 1254-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ-ում դեղերի առաքմանը ներկայացվող տեխնիկական և մասնագիտական 
պահանջները սահմանելու մասին» Կառավարության 8 նոյեմբերի 2018 թվականի N 
1256-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 Լոռու մարզպետարանին գումար հատկացնելու մասին» 
Կառավարության 1 նոյեմբերի 2018 թվականի N 1258-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ սփյուռքի նախարարությանը գումար հատկացնելու, 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 8 նոյեմբերի 2018 թվականի N 1261-Ն որոշումը 

  
N 87(1465) 23 նոյեմբերի 2018 
  

  
ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ 

«Իր մշտական բնակության վայրից դուրս գործուղվելիս կամ արտագնա նիստ 
անցկացնելիս դատավորի ծախսերը հատուցելու կարգը և չափը սահմանելու մասին» 
Կառավարության 8 նոյեմբերի 2018 թվականի N 1262-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2018 թվականի ապրիլի 12-ի N 430-Ն որոշման մեջ լրացումներ 
և փոփոխություններ կատարելու մասին» Կառավարության 8 նոյեմբերի 2018 
թվականի N 1264-Ն որոշումը 
  
«Զինվորական հաշվառման կարգը հաստատելու և ՀՀ կառավարության 2010 
թվականի մայիսի 27-ի N 657-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» 
Կառավարության 8 նոյեմբերի 2018 թվականի N 1269-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2018 թվականի ապրիլի 12-ի N 417-Ն որոշման մեջ 
փոփոխություններ կատարելու մասին» Կառավարության 15 նոյեմբերի 2018 
թվականի N 1270-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ Արարատի մարզի Ուրցաձորի համայնքի ղեկավարի արտահերթ ընտրություն 
նշանակելու և անցկացնելու մասին» Կառավարության 15 նոյեմբերի 2018 թվականի N 
1271-Ն որոշումը 
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«ՀՀ կառավարության 2012 թվականի դեկտեմբերի 27-ի N 1691-Ն որոշման մեջ 
լրացում կատարելու մասին» Կառավարության 15 նոյեմբերի 2018 թվականի N 1277-Ն 
որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2002 թվականի հոկտեմբերի 17-ի N 1678-Ն որոշման մեջ 
փոփոխություններ կատարելու մասին» Կառավարության 15 նոյեմբերի 2018 
թվականի N 1281-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 նոյեմբերի 2018 թվականի N 1286-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2017 թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 1717-Ն որոշման մեջ 
փոփոխություն կատարելու և կատաղության դեմ պատվաստանյութի գնման 
գործընթացը կազմակերպելու մասին» Կառավարության 15 նոյեմբերի 2018 թվականի 
N 1295-Ն որոշումը 
  

ԱՌԱՋԻՆ ՓՈԽՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ 
  
«Տեղափոխության, փոխադրման և գործուղման կարգով պաշտոն զբաղեցնելու 
ժամանակ անձնակազմի կառավարման ընթացակարգային 
առանձնահատկությունները սահմանելու մասին» առաջին փոխվարչապետի 
պաշտոնակատարի 15 նոյեմբերի 2018 թվականի N 335-Ն որոշումը 
  

ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ԴԱՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ 
  
«ՀՀ բարձրագույն դատական խորհրդի 2018 թ. հուլիսի 9-ի թիվ ԲԴԽ-23-Ն-1 որոշման 
մեջ լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին» Բարձրագույն դատական 
խորհրդի 15 նոյեմբերի 2018 թվականի թիվ ԲԴԽ-49-Ն-4 որոշումը 

  
N 88(1466) 28 նոյեմբերի 2018 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՆԵՐԸ 
  

«Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքային օրենսգրքում լրացումներ և 
փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու 
մասին» 23 նոյեմբերի 2018 թվականի ՀՕ-416-Ն ՀՀ օրենքը 

  
«Պաշտոնատար անձանց գործունեության ապահովման, սպասարկման և 
սոցիալական երաշխիքների մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ և լրացում 
կատարելու մասին» 23 նոյեմբերի 2018 թվականի ՀՕ-417-Ն ՀՀ օրենքը 

  
«Եվրասիական տնտեսական միությունում նույնականացման միջոցներով 
ապրանքների դրոշմավորման մասին» համաձայնագիրը վավերացնելու մասին» 23 
նոյեմբերի 2018 թվականի ՀՕ-418-Ն ՀՀ օրենքը 
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«Ղրղզստանի Հանրապետության՝ «Եվրասիական տնտեսական միության մասին» 
2014 թվականի մայիսի 29-ի պայմանագրին միանալու վերաբերյալ» 2014 թվականի 
դեկտեմբերի 23-ին ստորագրված պայմանագրում փոփոխություն կատարելու 
մասին» արձանագրությունը վավերացնելու մասին» 23 նոյեմբերի 2018 թվականի ՀՕ-
419-Ն ՀՀ օրենքը 

  
«Հայաստանի Հանրապետության և Ասիական զարգացման բանկի միջև 2018 
թվականի նոյեմբերի 9-ին ստորագրված` «Հանրային արդյունավետության և 
ֆինանսական շուկաների ծրագիր. Ենթածրագիր 2» վարկային համաձայնագիրը 
վավերացնելու մասին» 26 նոյեմբերի 2018 թվականի ՀՕ-420-Ն ՀՀ օրենքը 

  
ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ՀՐԱՄԱՆԱԳՐԵՐԸ 

  
«Եվրասիական տնտեսական միության շրջանակներում գյուղատնտեսական 
բույսերի սերմերի շրջանառության մասին» համաձայնագիրը հաստատելու մասին» 
Հանրապետության նախագահի 21 նոյեմբերի 2018 թվականի ՆՀ-498-Ն 
հրամանագիրը 

  
«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և Բուլղարիայի 
Հանրապետության կառավարության միջև տեղեկատվական տեխնոլոգիաների և 
կապի ոլորտներում համագործակցության մասին» համաձայնագիրը հաստատելու 
մասին» Հանրապետության նախագահի 22 նոյեմբերի 2018 թվականի ՆՀ-499-Ն 
հրամանագիրը 

  
ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ 

  
«Քաղաքացիական ծառայողին արձակուրդ տրամադրելու կարգը և պայմանները 
սահմանելու մասին» Կառավարության 15 նոյեմբերի 2018 թվականի N 1287-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 նոյեմբերի 2018 թվականի N 1290-Ն 
որոշումը 

  
«ՀՀ արդարադատության նախարարության քրեակատարողական ծառայությանը 
գումար հատկացնելու և ՀՀ կառավարության 2017 թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 
1717-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին» Կառավարության 15 նոյեմբերի 
2018 թվականի N 1291-Ն որոշումը 

  
«ՀՀ կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 22-ի N 1339-Ն որոշման մեջ 
փոփոխություններ կատարելու մասին» Կառավարության 15 նոյեմբերի 2018 
թվականի N 1292-Ն որոշումը 

  
«ՀՀ կառավարության 2016 թվականի հոկտեմբերի 13-ի N 1058-Ն որոշման մեջ 
լրացումներ կատարելու մասին» Կառավարության 15 նոյեմբերի 2018 թվականի N 
1299-Ն որոշումը 



  
«Տեղափոխության, փոխադրման և գործուղման կարգով պաշտոն զբաղեցնելու կարգը 
և պայմանները սահմանելու մասին» Կառավարության 15 նոյեմբերի 2018 թվականի 
N 1303-Ն որոշումը 
 


