
N 58(1416) 1 օգոստոսի 2018 
  

ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ՀՐԱՄԱՆԱԳՐԵՐԸ 
  
«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների 
կառավարության միջև ստորագրված «Ավելի մրցունակ և զանազանեցված մասնավոր հատվածի 
շուրջ» օժանդակության համաձայնագրի թիվ 11 փոփոխությունը հաստատելու մասին» 
Հանրապետության նախագահի 27 հուլիսի 2018 թվականի ՆՀ-379-Ն հրամանագիրը 
  

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ 
  
«ՀՀ մշակույթի նախարարությանը գումար հատկացնելու, ՀՀ կառավարության 2017 թվականի 
դեկտեմբերի 28-ի N 1717-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու և գնման գործընթաց 
կազմակերպելու մասին» Կառավարության 4 հուլիսի 2018 թվականի N 798-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2018 թվականի ապրիլի 12-ի N 489-Ն որոշման մեջ փոփոխություն, ՀՀ 2018 
թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում, ՀՀ կառավարության 2017 թվականի դեկտեմբերի 
28-ի N 1717-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու և ՀՀ 
առողջապահության նախարարությանը գումար հատկացնելու մասին» Կառավարության 19 
հուլիսի 2018 թվականի N 799-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» Կառավարության 
10 հուլիսի 2018 թվականի N 800-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2005 թվականի փետրվարի 17-ի N 194-Ն որոշման մեջ լրացում և 
փոփոխություն կատարելու մասին» Կառավարության 19 հուլիսի 2018 թվականի N 803-Ն 
որոշումը 
  
«ՀՀ 2018 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում և ՀՀ կառավարության 2017 թվականի 
դեկտեմբերի 28-ի N 1717-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու և ՀՀ 
առողջապահության նախարարությանը գումար հատկացնելու մասին» Կառավարության 19 
հուլիսի 2018 թվականի N 804-Ն որոշումը... 
  
«ՀՀ Արարատի մարզի Զանգակատան համայնքի ղեկավարի արտահերթ ընտրություն 
նշանակելու և անցկացնելու մասին» Կառավարության 19 հուլիսի 2018 թվականի N 806-Ն 
որոշումը 
  
«Ծառայողական քննություն անցկացնելու կարգը սահմանելու մասին» Կառավարության 19 
հուլիսի 2018 թվականի N 814-Ն որոշումը 
  
«Նորմատիվ իրավական ակտերի պաշտոնական թարգմանության իրականացման կարգը 
սահմանելու և ՀՀ կառավարության 2009 թվականի հոկտեմբերի 29-ի N 1245-Ն որոշումն ուժը 
կորցրած ճանաչելու մասին» Կառավարության 19 հուլիսի 2018 թվականի N 815-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ մարզպետարաններին գումար հատկացնելու և ՀՀ կառավարության 2017 թվականի 
դեկտեմբերի 28-ի N 1717-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին» Կառավարության 19 
հուլիսի 2018 թվականի N 816-Ն որոշումը 
  

ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ԴԱՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ 
  
«Հայաստանի Հանրապետության դատական օրենսգիրք» սահմանադրական օրենքով 
չսահմանված ՀՀ առաջին ատյանի դատարանների նստավայրերը, նստավայրերի սպասարկման 
տարածքները սահմանելու, դատավորների՝ ըստ նստավայրերի և մասնագիտացման բաշխումն 
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ու թվակազմը հաստատելու մասին» Բարձրագույն դատական խորհրդի 9 հուլիսի 2018 թվականի 
ԲԴԽ-23-Ն-1 որոշումը 

  
N 59(1417) 1 օգոստոսի 2018 
  

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ 
  

«ՀՀ Կոտայքի մարզի Սոլակի համայնքի ղեկավարի արտահերթ ընտրություն նշանակելու և 
անցկացնելու մասին» Կառավարության 26 հուլիսի 2018 թվականի N 824-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ Արմավիրի մարզի Նորակերտի համայնքի ավագանու անդամների արտահերթ ընտրություն 
նշանակելու և անցկացնելու մասին» Կառավարության 26 հուլիսի 2018 թվականի N 825-Ն 
որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2014 թվականի հոկտեմբերի 23-ի N 1191-Ն որոշման մեջ լրացումներ 
կատարելու մասին» Կառավարության 26 հուլիսի 2018 թվականի N 833-Ն որոշումը 
  

ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ 
  
«ՀՀ վարչապետի 2010 թվականի սեպտեմբերի 11-ի N 731-Ն որոշման մեջ փոփոխություն 
կատարելու մասին» վարչապետի 30 հուլիսի 2018 թվականի N 1028-Ն որոշումը 
  

ԱՌԱՋԻՆ ՓՈԽՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ 
  
«Մինչև «Քաղաքացիական ծառայության մասին» ՀՀ օրենքով նախատեսված էլեկտրոնային 
ծրագրերի կազմումը ոչ էլեկտրոնային եղանակով քաղաքացիական ծառայության գրասենյակին 
վերապահված գործընթացների կազմակերպման և գործառույթների իրականացման կարգը 
սահմանելու մասին» առաջին փոխվարչապետի 31 հուլիսի 2018 թվականի N 29-Ն որոշումը 

  
N 60(1418) 8 օգոստոսի 2018 
  

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ 
  

«ՀՀ 2018 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում, ՀՀ կառավարության 2017 թվականի 
դեկտեմբերի 28-ի N 1717-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու և ՀՀ 
գյուղատնտեսության նախարարությանը գումար հատկացնելու մասին» Կառավարության 19 
հուլիսի 2018 թվականի N 841-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ արդարադատության նախարարությանը գումար հատկացնելու և ՀՀ կառավարության 2017 
թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 1717-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին» 
Կառավարության 26 հուլիսի 2018 թվականի N 842-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 մասին» 
Կառավարության 26 հուլիսի 2018 թվականի N 844-Ն որոշումը 

  
N 60(1418).1 13 օգոստոսի 2018 
  

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ 
  

«ՀՀ կառավարության 2018 թվականի փետրվարի 8-ի N 105-Ն որոշման մեջ փոփոխություն 
կատարելու մասին» Կառավարության 9 օգոստոսի 2018 թվականի N 870-Ն որոշումը 
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«ՀՀ կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշման մեջ փոփոխություն և լրացում 
կատարելու մասին» Կառավարության 9 օգոստոսի 2018 թվականի N 871-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ արդարադատության նախարարությանը գումար հատկացնելու և ՀՀ կառավարության 2017 
թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 1717-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին» 
Կառավարության 2 օգոստոսի 2018 թվականի N 872-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 1997 թվականի օգոստոսի 19-ի N 350 որոշման մեջ լրացում կատարելու 
մասին» Կառավարության 9 օգոստոսի 2018 թվականի N 874-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 
Արարատի մարզպետարանին գումար հատկացնելու մասին» Կառավարության 26 հուլիսի 2018 
թվականի N 876-Ն որոշումը 
  
«Առանձին խնդիրների իրականացման համար պետական մարմինների կողմից փորձագետի 
ներգրավման կարգը և դեպքերը սահմանելու մասին» Կառավարության 2 օգոստոսի 2018 
թվականի N 878-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2011 թվականի ապրիլի 28-ի N 461-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ 
կատարելու մասին» Կառավարության 9 օգոստոսի 2018 թվականի N 879-Ն որոշումը 

  
N 61(1419) 15 օգոստոսի 2018 
  

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ 
  

«Տեխնիկական և հատուկ նշանակության հրավառությունների չափորոշիչները սահմանելու 
մասին» Կառավարության 2 օգոստոսի 2018 թվականի N 845-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ Արարատի մարզի Լուսաշողի համայնքի ղեկավարի արտահերթ ընտրություն նշանակելու և 
անցկացնելու մասին» Կառավարության 2 օգոստոսի 2018 թվականի N 846-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2010 թվականի փետրվարի 18-ի N 146-Ն որոշման մեջ լրացումներ և 
փոփոխություններ կատարելու մասին» Կառավարության 2 օգոստոսի 2018 թվականի N 847-Ն 
որոշումը 
  
«Դատավորի կողմից ստացված թույլատրելի չհամարվող նվերը Հայաստանի Հանրապետությանը 
հանձնելու կարգը սահմանելու մասին» Կառավարության 2 օգոստոսի 2018 թվականի N 848-Ն 
որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2005 թվականի փետրվարի 17-ի N 194-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ 
կատարելու մասին» Կառավարության 2 օգոստոսի 2018 թվականի N 849-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2011 թվականի մայիսի 26-ի N 733-Ն որոշման մեջ լրացում կատարելու 
մասին» Կառավարության 2 օգոստոսի 2018 թվականի N 850-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2010 թվականի փետրվարի 18-ի N 146-Ն որոշման մեջ լրացումներ 
կատարելու մասին» Կառավարության 2 օգոստոսի 2018 թվականի N 852-Ն որոշումը 
  
«Պաշտոնաթող Հանրապետության նախագահի գրասենյակի գործունեության ֆինանսավորման 
կարգը հաստատելու մասին» Կառավարության 2 օգոստոսի 2018 թվականի N 856-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2002 թվականի դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և 
լրացումներ կատարելու մասին» Կառավարության 2 օգոստոսի 2018 թվականի N 857-Ն որոշումը 
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«ՀՀ Արմավիրի մարզի Վաղարշապատի (Էջմիածին) համայնքի ղեկավարի արտահերթ 
ընտրություն նշանակելու, անցկացնելու և ընտրության նախապատրաստման ու անցկացման 
ծախսերը ֆինանսավորելու, ՀՀ ոստիկանությանը գումար հատկացնելու և ՀՀ կառավարության 
2017 թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 1717-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին» 
Կառավարության 2 օգոստոսի 2018 թվականի N 858-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ-ում 2018/2019 ուսումնական տարվա՝ պետության կողմից ուսանողական նպաստների ձևով 
ուսման վարձի լրիվ փոխհատուցմամբ (անվճար), առկա ուսուցմամբ ինտերնատուրայի և 
կլինիկական օրդինատուրայի ընդունելության տեղերը հաստատելու մասին» Կառավարության 2 
օգոստոսի 2018 թվականի N 859-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ պետական վերահսկողական ծառայությանը գումար հատկացնելու և ՀՀ կառավարության 
2017 թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 1717-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին» 
Կառավարության 26 հուլիսի 2018 թվականի N 861-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2012 թվականի ապրիլի 26-ի N 597-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ 
կատարելու մասին» Կառավարության 2 օգոստոսի 2018 թվականի N 862-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2016 թվականի հունիսի 30-ի N 673-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և 
լրացումներ կատարելու մասին» Կառավարության 2 օգոստոսի 2018 թվականի N 863-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ բնապահպանության նախարարության «Բնապահպանական նպատակային ֆոնդ» 
արտաբյուջետային հաշիվ» 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» Կառավարության 19 հուլիսի 2018 թվականի N 864-Ն որոշումը 
  
«Ծանուցման ենթակա գործունեություն իրականացնող անձանց հաշվառման էլեկտրոնային 
միասնական գրանցամատյանի վարման ՀՀ կառավարության լիազորած մարմին ճանաչելու, 
ծանուցման ենթակա գործունեություն իրականացնող անձանց հաշվառման էլեկտրոնային 
միասնական գրանցամատյանից տեղեկություններն առցանց տրամադրելու, այլ անձանց 
վերաբերյալ էլեկտրոնային գրանցամատյաններում պահվող տեղեկություններն առցանց 
տրամադրելու վճարի չափը, անվճար օգտվող պետական մարմինների ցանկը սահմանելու 
մասին» Կառավարության 2 օգոստոսի 2018 թվականի N 865-Ն որոշումը 
  
«Լիցենզիաների էլեկտրոնային գրանցամատյանում լիցենզիաների տրամադրման մասին 
որոշումների գրանցման, ինքնաշխատ կերպով լիցենզիայի սերիայի և համարի տրամադրման, 
հրապարակման, լիցենզիաների վերաբերյալ տեղեկատվության տրամադրման ու 
վավերականության ստուգման կարգը, գրանցամատյանից անվճար օգտվող պետական 
մարմինների ցանկը և այլ անձանց վերաբերյալ գրանցամատյանում պահվող տեղեկություններն 
առցանց տրամադրելու վճարի չափը սահմանելու, ինչպես նաև գրանցամատյանի վարման ՀՀ 
կառավարության կողմից լիազորված մարմին ճանաչելու մասին» Կառավարության 2 օգոստոսի 
2018 թվականի N 866-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ Արմավիրի մարզի Արմավիրի համայնքի ղեկավարի արտահերթ ընտրություն նշանակելու, 
անցկացնելու և ընտրության նախապատրաստման ու անցկացման ծախսերը ֆինանսավորելու, 
ՀՀ ոստիկանությանը գումար հատկացնելու և ՀՀ կառավարության 2017 թվականի դեկտեմբերի 
28-ի N 1717-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին» Կառավարության 2 օգոստոսի 2018 
թվականի N 868-Ն որոշումը 
  

ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ 
  



«ՀՀ վարչապետի 2014 թվականի սեպտեմբերի 25-ի N 934-Ն որոշման մեջ փոփոխություն 
կատարելու մասին» վարչապետի 7 օգոստոսի 2018 թվականի N 1059-Ն որոշումը 

  
N 62(1420) 17 օգոստոսի 2018 
  

ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ՀՐԱՄԱՆԱԳՐԵՐԸ 
  

«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և Զարգացման ֆրանսիական 
գործակալության միջև թիվ CAM 100702 E» ֆինանսավորման համաձայնագիրը հաստատելու 
մասին» Հանրապետության նախագահի 14 օգոստոսի 2018 թվականի ՆՀ-387-Ն հրամանագիրը 

  
ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ 

  
«ՀՀ կառավարության 2013 թվականի օգոստոսի 8-ի N 896-Ն որոշման մեջ փոփոխություն 
կատարելու մասին» Կառավարության 2 օգոստոսի 2018 թվականի N 875-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2010 թվականի սեպտեմբերի 9-ի N 1251-Ն որոշման մեջ լրացում 
կատարելու մասին» Կառավարության 9 օգոստոսի 2018 թվականի N 877-Ն որոշումը 

  
«ՀՀ կառավարության 2005 թվականի փետրվարի 17-ի N 194-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ 
կատարելու մասին» Կառավարության 9 օգոստոսի 2018 թվականի N 881-Ն որոշումը 

  
«ՀՀ տարածքում արձակուրդի անցկացման վայր մեկնելիս և արձակուրդի անցկացման վայրից 
վերադառնալիս զինծառայողի տրանսպորտային ծախսերը փոխհատուցելու կարգը և 
պայմանները, զինվորական ծառայությունից արձակվելիս չօգտագործված արձակուրդի օրերի 
դիմաց զինծառայողին տրվող փոխհատուցման չափը սահմանելու, ինչպես նաև ՀՀ 
կառավարության 2000 թվականի նոյեմբերի 27-ի N 778 և 2004 թվականի մայիսի 6-ի N 886-Ն 
որոշումներն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» Կառավարության 9 օգոստոսի 2018 թվականի N 
898-Ն որոշումը 

  
«Երևանի ավագանու լիազորությունների ժամկետը կրճատելու և ավագանու արտահերթ 
ընտրություններ նշանակելու ու անցկացնելու, ՀՀ ոստիկանությանը գումար հատկացնելու և ՀՀ 
կառավարության 2017 թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 1717-Ն որոշման մեջ լրացումներ 
կատարելու մասին» Կառավարության 16 օգոստոսի 2018 թվականի N 899-Ն որոշումը 

  
N 63(1421) 22 օգոստոսի 2018 
  

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ 
  

«ՀՀ Արագածոտնի մարզի Կարմրաշենի համայնքի ղեկավարի արտահերթ ընտրություն 
նշանակելու և անցկացնելու մասին» Կառավարության 9 օգոստոսի 2018 թվականի N 873-Ն 
որոշումը 

  
«ՀՀ կառավարության 2002 թվականի դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշման մեջ լրացումներ 
կատարելու մասին» Կառավարության 9 օգոստոսի 2018 թվականի N 880-Ն որոշումը 

  
«ՀՀ կառավարության 2014 թվականի հուլիսի 3-ի N 737-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու 
մասին» Կառավարության 2 օգոստոսի 2018 թվականի N 900-Ն որոշումը 

  
«ՀՀ կառավարության 2016 թվականի մարտի 10-ի N 294-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ 
կատարելու մասին» Կառավարության 9 օգոստոսի 2018 թվականի N 901-Ն որոշումը 

  
N 64(1422) 24 օգոստոսի 2018 
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ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ԴԱՏԱՐԱՆԻ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ 

  
«Սահմանադրական դատարանի աշխատակարգի մասին» Սահմանադրական դատարանի 9 
հուլիսի 2018 թվականի ՍԴԱՈ-1-Ն աշխատակարգային որոշումը 

  
ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ 

  
«ՀՀ արտաքին գործերի նախարարությանը գումար հատկացնելու և ՀՀ կառավարության 2017 
թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 1717-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» 
Կառավարության 16 օգոստոսի 2018 թվականի N 904-Ն որոշումը 

  
«ՀՀ արտաքին գործերի նախարարությանը գումար հատկացնելու և ՀՀ կառավարության 2017 
թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 1717-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու 
մասին» Կառավարության 16 օգոստոսի 2018 թվականի N 905-Ն որոշումը 

  
«ՀՀ կառավարության 2002 թվականի դեկտեմբերի 5-ի N 2048-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և 
լրացումներ կատարելու մասին» Կառավարության 16 օգոստոսի 2018 թվականի N 906-Ն որոշումը 

  
«ՀՀ կառավարության մի շարք որոշումներ ուժը կորցրած ճանաչելու և ՀՀ կառավարության 2010 
թվականի օգոստոսի 19-ի N 1146-Ն և 2016 թվականի նոյեմբերի 18-ի N 1164-Ն որոշումներում 
փոփոխություններ կատարելու մասին» Կառավարության 9 օգոստոսի 2018 թվականի N 907-Ն 
որոշումը 

  
«ՀՀ կառավարության 2003 թվականի հունվարի 16-ի N 66-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ 
կատարելու մասին» Կառավարության 16 օգոստոսի 2018 թվականի N 908-Ն որոշումը 

  
«ՀՀ կառավարության 2014 թվականի նոյեմբերի 19-ի N 1308-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու 
մասին» Կառավարության 16 օգոստոսի 2018 թվականի N 909-Ն որոշումը 

  
«ՀՀ Արարատի մարզի Հովտաշեն համայնքի ղեկավարի արտահերթ ընտրություն նշանակելու և 
անցկացնելու մասին» Կառավարության 16 օգոստոսի 2018 թվականի N 910-Ն որոշումը 

  
«Հանրային ծառայության առանձին տեսակներով նախատեսված պաշտոնների, դասային 
կոչումների և աստիճանների համապատասխանությունը սահմանելու և ՀՀ կառավարության 
2011 թվականի դեկտեմբերի 15-ի N 1796-Ն ու N 1797-Ն որոշումներն ուժը կորցրած ճանաչելու 
մասին» Կառավարության 9 օգոստոսի 2018 թվականի N 911-Ն որոշումը 

  
«ՀՀ կառավարության 2017 թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 1717-Ն որոշման մեջ լրացումներ 
կատարելու և ՀՀ կրթության և գիտության նախարարությանը գումար հատկացնելու մասին» 
Կառավարության 16 օգոստոսի 2018 թվականի N 912-Ն որոշումը 

  
«ՀՀ կառավարության 2018 թվականի մարտի 6-ի N 222-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու 
մասին» Կառավարության 16 օգոստոսի 2018 թվականի N 913-Ն որոշումը 

  
«ՀՀ կառավարության 2018 թվականի հունիսի 8-ի N 705-Ն որոշման մեջ լրացում և ՀՀ 
կառավարության 2015 թվականի հուլիսի 30-ի N 849-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ 
կատարելու մասին» Կառավարության 16 օգոստոսի 2018 թվականի N 914-Ն որոշումը 

  
«ՀՀ կառավարության 2012 թվականի օգոստոսի 9-ի N 1015-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ 
կատարելու մասին» Կառավարության 16 օգոստոսի 2018 թվականի N 915-Ն որոշումը 

  
«Ծառայողական պարտականությունները կատարելու ժամանակ կամ զինվորական 
ծառայության ընթացքում զոհված (մահացած) զինծառայողի ընտանիքին դրամական 



աջակցություն տալու կարգը և դրամական աջակցության չափերը, զինվորական ծառայության 
ժամանակ զոհված (մահացած) զինծառայողների հուղարկավորության, գերեզմանների 
բարեկարգման, տապանաքարերի պատրաստման և տեղադրման հետ կապված ծախսերը ՀՀ 
պետական բյուջեի միջոցների հաշվին հատուցելու կարգը և չափերը, հաշմանդամության 
զինվորական կենսաթոշակի իրավունք ունեցող նախկին զինծառայողներին, ծառայության 
ընթացքում զոհված (մահացած) զինծառայողների ընտանիքների անդամներին տրվող միանվագ 
դրամական օգնության չափը, վճարման կարգը և պայմանները սահմանելու, ինչպես նաև ՀՀ 
կառավարության 1997 թվականի օգոստոսի 18-ի N 341 որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու 
մասին» Կառավարության 9 օգոստոսի 2018 թվականի N 916-Ն որոշումը 

  
«ՀՀ Կոտայքի մարզի Հրազդանի համայնքի ղեկավարի արտահերթ ընտրություն նշանակելու, 
անցկացնելու և ընտրության նախապատրաստման ու անցկացման ծախսերը ֆինանսավորելու, 
ՀՀ ոստիկանությանը գումար հատկացնելու և ՀՀ կառավարության 2017 թվականի դեկտեմբերի 
28-ի N 1717-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին» Կառավարության 9 օգոստոսի 2018 
թվականի N 918-Ն որոշումը 

  
N 65(1423) 29 օգոստոսի 2018 
  

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ 
  

«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» Կառավարության 16 օգոստոսի 2018 թվականի 
N 917-Ն որոշումը 

  
«ՀՀ Գեղարքունիքի, Լոռու, Կոտայքի, Շիրակի, Տավուշի, Արմավիրի և Վայոց ձորի 
մարզպետարաններին գումար հատկացնելու և ՀՀ կառավարության 2017 թվականի դեկտեմբերի 
28-ի N 1717-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին» Կառավարության 26 հուլիսի 2018 
թվականի N 920-Ն որոշումը 

  
«Ներման խնդրագրերի քննարկմանն առնչվող նյութերի արխիվացման կարգը հաստատելու 
մասին» Կառավարության 2 օգոստոսի 2018 թվականի N 921-Ն որոշումը 

  
«ՀՀ կառավարության 2004 թվականի օգոստոսի 19-ի N 1354-Ն որոշման մեջ լրացումներ և 
փոփոխություններ կատարելու մասին» Կառավարության 16 օգոստոսի 2018 թվականի N 922-Ն 
որոշումը 

  
«ՀՀ առողջապահության նախարարության «Իմունականխարգելման ազգային ծրագրի 
ծառայությունների աջակցություն» դրամաշնորհային ծրագրի արտաբյուջետային հաշվի 
միջոցների ծախսման 2018 թվականի նախահաշիվը հաստատելու, ՀՀ 2018 թվականի պետական 
բյուջեում և ՀՀ կառավարության 2017 թսվականի դեկտեմբերի 28-ի N 1717-Ն որոշման մեջ 
փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» Կառավարության 9 օգոստոսի 2018 
թվականի N 924-Ն որոշումը 

  
«ՀՀ 2018 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում, ՀՀ կառավարության 2017 թվականի 
դեկտեմբերի 28-ի N 1717-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու մասին» 
Կառավարության 9 օգոստոսի 2018 թվականի N 925-Ն որոշումը 

  
«ՀՀ Արմավիրի մարզի Դալարիկի, Գեղարքունիքի մարզի Երանոսի, Սարուխանի, Կոտայքի 
մարզի Արզնիի, Գեղաշենի, Մրգաշենի համայնքների ղեկավարների արտահերթ ընտրություններ 
նշանակելու և անցկացնելու մասին» Կառավարության 23 օգոստոսի 2018 թվականի N 931-Ն 
որոշումը 
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«ՀՀ կառավարության 2006 թվականի նոյեմբերի 16-ի N 1708-Ն որոշման մեջ փոփոխություն 
կատարելու մասին» Կառավարության 23 օգոստոսի 2018 թվականի N 932-Ն որոշումը 

  
ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ 

  
«Հանրային հեռուստառադիոընկերության խորհրդի անդամի թափուր տեղի համալրման 
մրցույթն անցկացնելու նպատակով ձևավորված մրցութային հանձնաժողովի անդամի կատարած 
ծախսերի փոխհատուցման չափը և կարգը սահմանելու մասին» վարչապետի 24 օգոստոսի 2018 
թվականի N 1126-Ն որոշումը 

  
N 66(1424) 30 օգոստոսի 2018 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՆԵՐԸ 
  

«Սևանա լճի էկոհամակարգի վերականգնման, պահպանման, վերարտադրման և օգտագործման 
միջոցառումների տարեկան ու համալիր ծրագրերը հաստատելու մասին» ՀՀ օրենքում 
լրացումներ կատարելու մասին» 29 օգոստոսի 2018 թվականի ՀՕ-373-Ն ՀՀ օրենքը 

  
ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ՀՐԱՄԱՆԱԳՐԵՐԸ 

  
«Հայաստանի Հանրապետության և Եվրասիական զարգացման բանկի միջև «Առողջապահության 
առաջնային օղակում ոչ վարակիչ հիվանդությունների կանխարգելման և վերահսկողության 
կատարելագործում» ծրագրի ֆինանսավորման համար Կայունացման և զարգացման 
Եվրասիական հիմնադրամի միջոցներից դրամաշնորհի տրամադրման մասին» համաձայնագիրը 
հաստատելու մասին» Հանրապետության նախագահի 30 օգոստոսի 2018 թվականի ՆՀ-397-Ն 
հրամանագիրը 

  
ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ 

  
«ՀՀ վարչապետի աշխատակազմին գումար հատկացնելու և ՀՀ կառավարության 2017 թվականի 
դեկտեմբերի 28-ի N 1717-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու մասին» 
Կառավարության 23 օգոստոսի 2018 թվականի N 939-Ն որոշումը 

  
«ՀՀ կառավարության 2006 թվականի հուլիսի 20-ի N 1068-Ն որոշման մեջ փոփոխություն 
կատարելու մասին» Կառավարության 23 օգոստոսի 2018 թվականի N 946-Ն որոշումը 

  
ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ 

  
«ՀՀ վարչապկլետի 2002 թվականի սեպտեմբերի 16-ի N 532-Ն որոշման մեջ փոփոխություն 
կատարելու մասին» վարչապետի 27 օգոստոսի 2018 թվականի N 1139-Ն որոշումը 
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