
N 72(1347).1 1 դեկտեմբերի 2017 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ԴԱՏԱՐԱՆԻ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ 
  

«Արամ Հակոբյանի դիմումի հիման վրա՝ ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի 142-րդ 
հոդվածի 1-ին մասի 6-րդ կետի և 143-րդ հոդվածի 5-րդ մասի՝ ՀՀ Սահմանադրությանը 
համապատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ գործով» ՀՀ սահմանադրական 
դատարանի 21 նոյեմբերի 2017 թվականի ՍԴՈ-1387 որոշումը 
  
«1968 թվականի նոյեմբերի 8-ին Վիեննայում ստորագրված` Ճանապարհային նշանների և 
ազդանշանների մասին կոնվենցիայում (կից առարկությամբ) ամրագրված 
պարտավորությունների` ՀՀ Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը որոշելու 
վերաբերյալ գործով» ՀՀ սահմանադրական դատարանի 21 նոյեմբերի 2017 թվականի ՍԴՈ-1390 
որոշումը 
  
«2017 թվականի հունիսի 14-ին Երևանում ստորագրված` Հայաստանի Հանրապետության 
կառավարության և Տաջիկստանի Հանրապետության կառավարության միջև քաղաքացիների 
փոխադարձ այցելությունների մասին համաձայնագրում ամրագրված պարտավորությունների` 
ՀՀ Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ գործով» ՀՀ 
սահմանադրական դատարանի 23 նոյեմբերի 2017 թվականի ՍԴՈ-1391 որոշումը 
  
«Հայաստանի Հանրապետության և Ասիական զարգացման բանկի միջև 2017 թվականի 
հոկտեմբերի 27-ին ստորագրված` «Հանրային արդյունավետության և ֆինանսական շուկաների 
ծրագիր. ենթածրագիր 1» (ընթացիկ գործառնություններ) վարկային համաձայնագրում 
ամրագրված պարտավորությունների` ՀՀ Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը 
որոշելու վերաբերյալ գործով» ՀՀ սահմանադրական դատարանի 23 նոյեմբերի 2017 թվականի 
ՍԴՈ-1392 որոշումը 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ 
  
«ՀՀ արդարադատության նախարարությանը գումար հատկացնելու, ՀՀ կառավարության 2016 
թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու և գնման գործընթացը 
սահմանելու մասին» ՀՀ կառավարության 23 նոյեմբերի 2017 թվականի N 1483-Ն որոշումը 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎՃՌԱԲԵԿ ԴԱՏԱՐԱՆԻ ԴԱՏԱԿԱՆ ԱԿՏԵՐԸ 
  
ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քրեական գործ թիվ ԵՇԴ/0093/01/09 
  
ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քրեական գործ թիվ ԵՇԴ/0049/01/12 
  
ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քրեական գործ թիվ ՏԴ/0101/01/14 
  
ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քրեական գործ թիվ ԱՎԴ1/0018/01/15 
  
ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քրեական գործ թիվ ԱՐԴ/0116/01/15 
  
ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քրեական գործ թիվ ԵԱՆԴ/0030/01/15 
  
ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քրեական գործ թիվ ԵԱՔԴ/0132/01/15 
  
ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քրեական գործ թիվ ԵԿԴ/0060/11/15 
  
ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քրեական գործ թիվ ԵՇԴ/0155/01/15 
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ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քրեական գործ թիվ ԿԴ1/0006/01/15 
  
ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քրեական գործ թիվ ԿԴ2/0056/01/15 
  
ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քրեական գործ թիվ ԿԴ3/0059/01/15 
  
ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քրեական գործ թիվ ԵԱՆԴ/0017/06/16 
  
ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քրեական գործ թիվ ԵԷԴ/0002/11/16 
  
ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քրեական գործ թիվ ԵԿԴ/0046/13/16 
  
ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քրեական գործ թիվ ԼԴ4/0031/01/16 
  
ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քրեական գործ թիվ ԿԴ2/0001/15/16 
  
ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քրեական գործ թիվ ՇԴ/0008/13/16 
  
ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քրեական գործ թիվ ՇԴ/0182/06/16 
  
ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քրեական գործ թիվ ՏԴ/0004/06/16 
  
ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քրեական գործ թիվ ՏԴ1/0043/01/16 
  

N 73(1348) 6 դեկտեմբերի 2017 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՆԵՐԸ 
  
«Զինվորական ծառայության և զինծառայողի կարգավիճակի մասին» 29 նոյեմբերի 2017 թվականի 
ՀՕ-195-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Պաշտպանության մասին» 29 նոյեմբերի 2017 թվականի ՀՕ-196-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Ռազմական դրության իրավական ռեժիմի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ 
կատարելու մասին» 29 նոյեմբերի 2017 թվականի ՀՕ-197-Ն ՀՀ օրենքը 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ 
  
«ՀՀ արտաքին գործերի նախարարությանը գումար հատկացնելու և ՀՀ կառավարության 2016 
թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու 
մասին» ՀՀ կառավարության 16 նոյեմբերի 2017 թվականի N 1490-Ն որոշումը 
  

N 73(1348).1 6 դեկտեմբերի 2017 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ 
  
«ՀՀ մարզպետարաններին գումար հատկացնելու և ՀՀ կառավարության 2016 թվականի 
դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 23 
նոյեմբերի 2017 թվականի N 1489-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ 2017 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում, ՀՀ կառավարության 2016 թվականի 
դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու և ՀՀ 
գյուղատնտեսության նախարարությանը գումար հատկացնելու մասին» ՀՀ կառավարության 23 
նոյեմբերի 2017 թվականի N 1493-Ն որոշումը 
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«ՀՀ կառավարության 1998 թվականի մայիսի 26-ի N 313 որոշման մեջ փոփոխություններ 
կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 23 նոյեմբերի 2017 թվականի N 1494-Ն որոշումը 
  
«Գնման պայմանագրերը լուծելու, ՀՀ կառավարության 2017 թվականի մարտի 30-ի N 426-Ն և 2016 
թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշումներում փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ 
կառավարության 23 նոյեմբերի 2017 թվականի N 1497-Ն որոշումը 
  

N 74(1349) 13 դեկտեմբերի 2017 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՆԵՐԸ 
  

«Դատախազության մասին» 1 դեկտեմբերի 2017 թվականի ՀՕ-198-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Շահումով խաղերի, ինտերնետ շահումով խաղերի և խաղատների մասին» ՀՀ օրենքում 
փոփոխություն կատարելու մասին» 1 դեկտեմբերի 2017 թվականի ՀՕ-199-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Պետական կենսաթոշակների մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու 
մասին» 1 դեկտեմբերի 2017 թվականի ՀՕ-200-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Մշակութային արժեքների արտահանման և ներմուծման մասին» ՀՀ օրենքում 
փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասին» 1 դեկտեմբերի 2017 թվականի ՀՕ-201-Ն ՀՀ 
օրենքը 
  
«Պետական տուրքի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին» 1 դեկտեմբերի 
2017 թվականի ՀՕ-202-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Գյուղատնտեսական տեխնիկայի շահագործման մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ 
կատարելու մասին» 1 դեկտեմբերի 2017 թվականի ՀՕ-203-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացում 
կատարելու մասին» 1 դեկտեմբերի 2017 թվականի ՀՕ-204-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Հայաստանի Հանրապետությունում ստուգումների կազմակերպման և անցկացման մասին» ՀՀ 
օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին» 1 դեկտեմբերի 2017 թվականի ՀՕ-205-Ն ՀՀ 
օրենքը 
  
«Ագրարային պետական տեսչությունների մասին» ՀՀ օրենքն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» 1 
դեկտեմբերի 2017 թվականի ՀՕ-206-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Հայաստանի Հանրապետության և Ասիական զարգացման բանկի միջև 2011 թվականի մայիսի 
30-ին ստորագրված՝ «Հյուսիս-հարավ ճանապարհային միջանցքի ներդրումային ծրագիր-Ծրագիր 
2» (հատուկ գործողություններ) և Հայաստանի Հանրապետության և Ասիական զարգացման 
բանկի միջև 2014 թվականի մարտի 11-ին ստորագրված՝ «Հյուսիս-հարավ ճանապարհային 
միջանցքի ներդրումային ծրագիր-Ծրագիր 3» (ընդհանուր գործողություններ) վարկային 
համաձայնագրերում փոփոխություններ կատարելու մասին» նամակ-համաձայնագիրը 
վավերացնելու մասին» 1 դեկտեմբերի 2017 թվականի ՀՕ-207-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«ՀՀ ջրային օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասին» 6 դեկտեմբերի 2017 
թվականի ՀՕ-208-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Լիցենզավորման մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» 6 դեկտեմբերի 2017 
թվականի ՀՕ-209-Ն ՀՀ օրենքը 
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«Պետական տուրքի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն և լրացում կատարելու մասին» 6 
դեկտեմբերի 2017 թվականի ՀՕ-210-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Գործունեության իրականացման ծանուցման մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին» 
6 դեկտեմբերի 2017 թվականի ՀՕ-211-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Պետական գույքի մասնավորեցման 2006-2007 թվականների ծրագրի կատարման 2016 թվականի 
տարեկան հաշվետվությունը հաստատելու մասին» 6 դեկտեմբերի 2017 թվականի ՀՕ-212-Ն ՀՀ 
օրենքը 
  
«Ազգաբնակչության էկոլոգիական կրթության և դաստիարակության մասին» ՀՀ օրենքում 
փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» 6 դեկտեմբերի 2017 թվականի ՀՕ-213-Ն ՀՀ 
օրենքը 
  
«ՀՀ ընդերքի մասին օրենսգրքում լրացումներ կատարելու մասին» 6 դեկտեմբերի 2017 թվականի 
ՀՕ-214-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգրքում լրացումներ և փոփոխություն 
կատարելու մասին» 6 դեկտեմբերի 2017 թվականի ՀՕ-215-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Կուտակային կենսաթոշակների մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ և փոփոխություններ 
կատարելու մասին» 7 դեկտեմբերի 2017 թվականի ՀՕ-216-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Եկամտային հարկի և սոցիալական վճարի անձնավորված հաշվառման մասին» ՀՀ օրենքում 
լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին» 7 դեկտեմբերի 2017 թվականի ՀՕ-217-Ն ՀՀ 
օրենքը 
  
«Պետական կենսաթոշակների մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ կատարելու մասին» 7 
դեկտեմբերի 2017 թվականի ՀՕ-218-Ն ՀՀ օրենքը 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ՀՐԱՄԱՆԱԳՐԵՐԸ 
  
«Հայաստանի Հանրապետության և Համաշխարհային բանկի (ի դեմս Վերակառուցման և 
զարգացման միջազգային բանկի և Միջազգային զարգացման ընկերակցության) միջև 
ստորագրված «Հանքարդյունաբերության ոլորտի քաղաքականության ծրագիր» թիվ TFOA5519 
դրամաշնորհի նամակ֊համաձայնագիրը հաստատելու մասին» ՀՀ Նախագահի 1 դեկտեմբերի 
2017 թվականի ՆՀ-912-Ն հրամանագիրը 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ 
  
«ՀՀ 2017 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում, ՀՀ կառավարության 2016 թվականի 
դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ փոփոխություն ու լրացում և 2017 թվականի ապրիլի 27-ի 
N 449-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 
23 նոյեմբերի 2017 թվականի N 1491-Ն որոշումը 
  
«Ռոյալթի վճարողների կողմից խտանյութի իրացման շրջանառության առավելագույն 
սահմանաչափերը սահմանելու մասին» ՀՀ կառավարության 23 նոյեմբերի 2017 թվականի N 1492-
Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարությանն առընթեր ՀՀ ոստիկանության կողմից հանցագործությունների, վարչական 
իրավախախտումների, պատահարների վերաբերյալ հաղորդումներն ընդունելու, գրանցելու, 
հաշվառելու և դրանց ընթացք տալու կարգը սահմանելու մասին» ՀՀ կառավարության 23 
նոյեմբերի 2017 թվականի N 1495-Ն որոշումը 
  



«ՀՀ 2017 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում, ՀՀ կառավարության 2016 թվականի 
դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու և ՀՀ էներգետիկ 
ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարության ջրային տնտեսության 
պետական կոմիտեին գումար հատկացնելու մասին» ՀՀ կառավարության 23 նոյեմբերի 2017 
թվականի N 1496-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ 2017 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում և ՀՀ կառավարության 2016 թվականի 
դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ 
կառավարության 30 նոյեմբերի 2017 թվականի N 1504-Ն որոշումը 
  
«Հայաստանի Հանրապետություն-Ռեսպուբլիկա Արմենիա» և «Հանրապետություն» փակ 
բաժնետիրական ընկերությունները «Արմենպրես» փակ բաժնետիրական ընկերությանը 
միացնելու ձևով վերակազմակերպելու և ՀՀ կառավարության 1998 թվականի հունվարի 22-ի N 74 
որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 9 նոյեմբերի 2017 
թվականի N 1506-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության մի շարք որոշումներում փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ 
կառավարության 30 նոյեմբերի 2017 թվականի N 1507-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ 
և լրացումներ կատարելու և ՀՀ սփյուռքի նախարարությանը գումար հատկացնելու մասին» ՀՀ 
կառավարության 30 նոյեմբերի 2017 թվականի N 1509-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ 2017 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում և ՀՀ կառավարության 2016 թվականի 
դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ 
կառավարության 30 նոյեմբերի 2017 թվականի N 1510-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ 2017 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում և ՀՀ կառավարության 2016 թվականի 
դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ 
կառավարության 30 նոյեմբերի 2017 թվականի N 1511-Ն որոշումը 
  
«Հայաստանի Հանրապետության 2017 թվականի պետական բյուջեի մասին» ՀՀ oրենքում և ՀՀ 
կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու 
լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 30 նոյեմբերի 2017 թվականի N 1512-Ն 
որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2005 թվականի հունիսի 16-ի N 895-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և 
լրացում կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 30 նոյեմբերի 2017 թվականի N 1513-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության մի շարք որոշումներում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու 
մասին» ՀՀ կառավարության 30 նոյեմբերի 2017 թվականի N 1514-Ն որոշումը 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ 
  
«ՀՀ վարչապետի 1998 թվականի նոյեմբերի 6-ի N 620 որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու 
մասին» ՀՀ վարչապետի 5 դեկտեմբերի 2017 թվականի N 1413-Ն որոշումը 
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ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ԴԱՏԱՐԱՆԻ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ 
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«ՀՀ գլխավոր դատախազի դիմումի հիման վրա` ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի 296-րդ 
հոդվածի՝ ՀՀ Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ 
գործով» ՀՀ սահմանադրական դատարանի 5 դեկտեմբերի 2017 թվականի ՍԴՈ-1393 որոշումը 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ 
  
«ՀՀ 2017 թվականի պետական բյուջեում և ՀՀ կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի 
N 1313-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 30 նոյեմբերի 
2017 թվականի N 1515-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ 2017 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում և ՀՀ կառավարության 2016 թվականի 
դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու մասին» 
ՀՀ կառավարության 30 նոյեմբերի 2017 թվականի N 1516-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ պետական բյուջեի նկատմամբ դրամային պարտավորությունների մասով պարտապանին 
սնանկ ճանաչելու վերաբերյալ դիմում ներկայացնելուց ձեռնպահ մնալու մասին» ՀՀ 
կառավարության 30 նոյեմբերի 2017 թվականի N 1517-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարությանը գումար հատկացնելու և ՀՀ կառավարության 
2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ 
կառավարության 30 նոյեմբերի 2017 թվականի N 1518-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2017 թվականի օգոստոսի 10-ի N 1016-Ն որոշման մեջ փոփոխություն 
կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 30 նոյեմբերի 2017 թվականի N 1519-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 1995 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 124 որոշման մեջ փոփոխություն 
կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 30 նոյեմբերի 2017 թվականի N 1520-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների բակալավրի ու անընդհատ և 
ինտեգրացված կրթական ծրագրերով (առկա, հեռակա) 2018/2019 ուսումնական տարվա 
մասնագիտությունների և ընդունելության քննությունների ցանկը հաստատելու մասին» ՀՀ 
կառավարության 30 նոյեմբերի 2017 թվականի N 1521-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ առողջապահության նախարարության «Իմունականխարգելման ազգային ծրագրի 
ծառայությունների աջակցություն» դրամաշնորհային ծրագրի արտաբյուջետային հաշվի 
միջոցների ծախսման 2017 թվականի նախահաշիվը հաստատելու, ՀՀ 2017 թվականի պետական 
բյուջեում և ՀՀ կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ 
փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 30 նոյեմբերի 2017 
թվականի N 1522-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ 2017 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում և ՀՀ կառավարության 2016 թվականի 
դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ 
կառավարության 30 նոյեմբերի 2017 թվականի N 1523-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ 2017 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում և ՀՀ կառավարության 2016 թվականի 
դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ 
կառավարության 30 նոյեմբերի 2017 թվականի N 1524-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ 
ու լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 30 նոյեմբերի 2017 թվականի N 1534-Ն 
որոշումը 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈՒԹՅԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ 
  



«Երևան քաղաքի Կենտրոն և Նորք-Մարաշ վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության 
առաջին ատյանի դատարանի դատավոր Արայիկ Մելքումյանին կարգապահական 
պատասխանատվության ենթարկելու վերաբերյալ» ՀՀ արդարադատության խորհրդի 24 
նոյեմբերի 2017 թվականի ԱԽ-17-Ո-17 որոշումը 

  
N 75(1350) 13 դեկտեմբերի 2017 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ 
  
«ՀՀ 2017 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում և ՀՀ կառավարության 2016 թվականի 
դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ 
կառավարության 7 դեկտեմբերի 2017 թվականի N 1543-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու 
մասին» ՀՀ կառավարության 7 դեկտեմբերի 2017 թվականի N 1556-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2002 թվականի մայիսի 2-ի N 726-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու 
մասին» ՀՀ կառավարության 7 դեկտեմբերի 2017 թվականի N 1577-Ն որոշումը 

  
N 75(1350).1 13 դեկտեմբերի 2017 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՆԵՐԸ 
  

«Հայաստանի Հանրապետության և Ասիական զարգացման բանկի միջև «Հանրային 
արդյունավետության և ֆինանսական շուկաների ծրագիր. ենթածրագիր 1» (ընթացիկ 
գործառնություններ) վարկային համաձայնագիրը վավերացնելու մասին» 13 դեկտեմբերի 2017 
թվականի ՀՕ-219-Ն ՀՀ օրենքը 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ՀՐԱՄԱՆԱԳՐԵՐԸ 
  
«Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի պահեստազորի առաջին խմբի բժշկական 
կազմի սպաների զորակոչ անցկացնելու և զորացրում կատարելու մասին» ՀՀ Նախագահի 12 
դեկտեմբերի 2017 թվականի ՆՀ-919-Ն հրամանագիրը 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ 
  
«Տրամադրված բյուջետային վարկերի մարման ժամկետներում փոփոխություն կատարելու 
թույլտվության և պարտքը մարելու մասին» ՀՀ կառավարության 7 դեկտեմբերի 2017 թվականի N 
1576-Ն որոշումը 

  
N 76(1351) 15 դեկտեմբերի 2017 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ 
ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ 

  
«ՀՀ վերահսկիչ պալատի 2018 թվականի գործունեության տարեկան ծրագիրը հաստատելու 
մասին» ՀՀ Ազգային ժողովի 8 դեկտեմբերի 2017 թվականի ԱԺՈ-004-Ն որոշումը 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ 
  
«ՀՀ կառավարության 2015 թվականի դեկտեմբերի 17-ի N 1474-Ն որոշման մեջ լրացումներ 
կատարելու, Ակնալճի համայնքին հողամաս նվիրելու և «Մեղրու տարածաշրջանային բժշկական 
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կենտրոն» փակ բաժնետիրական ընկերության կանոնադրական կապիտալն ավելացնելու 
մաuին» ՀՀ կառավարության 7 դեկտեմբերի 2017 թվականի N 1586-Ն որոշումը 
  
«Արտադրող կամ ներմուծող չհանդիսացող՝ դրոշմավորման ենթակա ապրանքներ օտարող 
կազմակերպությունների և անհատ ձեռնարկատերերի կողմից մինչև օրենքով սահմանված՝ 
դրոշմավորման ենթակա ապրանքներն իրենց կողմից առանց դրոշմավորման օտարելու 
վերջնաժամկետն իրենց մոտ առկա՝ դրոշմավորման ենթակա ապրանքների գույքագրված 
մնացորդների դրոշմավորման կարգը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության 23 նոյեմբերի 
2017 թվականի N 1587-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2005 թվականի հունիսի 29-ի N 1055-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու 
մասին» ՀՀ կառավարության 7 դեկտեմբերի 2017 թվականի N 1589-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2007 թվականի մարտի 7-ի N 384-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու 
մասին» ՀՀ կառավարության 30 նոյեմբերի 2017 թվականի N 1591-Ն որոշումը 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ 
  
«ՀՀ վարչապետի 1998 թվականի նոյեմբերի 6-ի N 620 որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու 
մասին» ՀՀ վարչապետի 11 դեկտեմբերի 2017 թվականի N 1457-Ն որոշումը 

  
N 76(1351).1 22 դեկտեմբերի 2017 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՆԵՐԸ 
  

 «Հայաստանի Հանրապետության 2018 թվականի պետական բյուջեի մասին» 19 դեկտեմբերի 2017 
թվականի ՀՕ-224-Ն ՀՀ օրենքը 

  
  

N 77(1352) 15 դեկտեմբերի 2017 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՆԵՐԸ 
  
«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և Էստոնիայի Հանրապետության 
կառավարության միջև «Հայաստանի Հանրապետության և Եվրոպական միության միջև` առանց 
թույլտվության բնակվող անձանց հետընդունման (ռեադմիսիայի) մասին» համաձայնագրի 
կիրարկման մասին (կիրարկող արձանագրություն)» արձանագրությունը վավերացնելու մասին» 
15 դեկտեմբերի 2017 թվականի ՀՕ-220-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային օրենսգրքի մասին» պայմանագիրը 
վավերացնելու մասին» 15 դեկտեմբերի 2017 թվականի ՀՕ-221-Ն ՀՀ օրենքը 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ 
  
«ՀՀ կառավարության 2012 թվականի դեկտեմբերի 20-ի N 1676-Ն որոշման մեջ լրացումներ և 
փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 30 նոյեմբերի 2017 թվականի N 1582-
Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության մի շարք որոշումներում փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ 
կառավարության 30 նոյեմբերի 2017 թվականի N 1588-Ն որոշումը 
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«Վարտգեզ Գասպարիի դիմումի հիման վրա՝ ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի 375-րդ 
հոդվածի և 379-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետի, ՀՀ քրեական օրենսգրքի 343-րդ հոդվածի 2-րդ և 
3-րդ մասերի՝ ՀՀ Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ 
գործով» ՀՀ սահմանադրական դատարանի 8 դեկտեմբերի 2017 թվականի ՍԴՈ-1394 որոշումը 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ 
  
«ՀՀ պաշտպանության նախարարությանը թույլտվություն տալու, «Հայաստանի 
Հանրապետության 2017 թվականի պետական բյուջեի մասին» ՀՀ օրենքի N 1 հավելվածում և ՀՀ 
կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ 
կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 7 դեկտեմբերի 2017 թվականի N 1541-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ 2017 թվականի պետական բյուջեում, ՀՀ կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 
1313-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու և ՀՀ կառավարությանն 
առընթեր պետական գույքի կառավարման վարչությանը գումար հատկացնելու մասին» ՀՀ 
կառավարության 7 դեկտեմբերի 2017 թվականի N 1542-Ն որոշումը 
  
«Հայաստանի հանրային հեռուստառադիոընկերությանը գումար հատկացնելու և ՀՀ 
կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ 
կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 7 դեկտեմբերի 2017 թվականի N 1544-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ արտաքին գործերի նախարարության «Մերձավոր Արևելքի աստղագիտական 
ժառանգությունը» թեմայով միջազգային խորհրդաժողով» ծրագրի արտաբյուջետային հաշվի 
միջոցների ծախսման 2017 թվականի նախահաշիվը հաստատելու, ՀՀ 2017 թվականի պետական 
բյուջեում և ՀՀ կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ 
փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 7 դեկտեմբերի 2017 
թվականի N 1545-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ 2017 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում և ՀՀ կառավարության 2016 թվականի 
դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ 
կառավարության 7 դեկտեմբերի 2017 թվականի N 1546-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ արդարադատության նախարարությանը գումար հատկացնելու և ՀՀ կառավարության 2016 
թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ 
կառավարության 7 դեկտեմբերի 2017 թվականի N 1547-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ 2017 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում, ՀՀ կառավարության 2016 թվականի 
դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու և «ՀՀԿԳՆԳՀԱՇՁԲ-17/1» 
ծածկագրով գնանշման հարցման ընթացակարգով գնման ընթացակարգը չկայացած 
հայտարարելու մասին» ՀՀ կառավարության 7 դեկտեմբերի 2017 թվականի N 1548-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ մշակույթի նախարարությանը գումար հատկացնելու և ՀՀ կառավարության 2016 թվականի 
դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 7 
դեկտեմբերի 2017 թվականի N 1549-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ 2017 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում և ՀՀ կառավարության 2016 թվականի 
դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ 
կառավարության 7 դեկտեմբերի 2017 թվականի N 1550-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ 2017 թվականի պետական բյուջեում և ՀՀ կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի 
N 1313-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 
30 նոյեմբերի 2017 թվականի N 1553-Ն որոշումը 
  



«ՀՀ կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն, 2017 թվականի օգոստոսի 31-ի N 
1060-Ն որոշումներում փոփոխություններ կատարելու և գնման գործընթացը կազմակերպելու 
մասին» ՀՀ կառավարության 7 դեկտեմբերի 2017 թվականի N 1554-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ 2017 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում և փոփոխություններ, ինչպես նաև ՀՀ 
կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ 
կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 7 դեկտեմբերի 2017 թվականի N 1560-Ն որոշումը 
  
«Ավելացված արժեքի հարկից ազատվող թանկարժեք և կիսաթանկարժեք քարերի ցանկը 
սահմանելու մասին» ՀՀ կառավարության 7 դեկտեմբերի 2017 թվականի N 1564-Ն որոշումը 
  
«Պետական գույքի կառավարման 2018-2020 թվականների ծրագիրը հաստատելու մասին» ՀՀ 
կառավարության 30 նոյեմբերի 2017 թվականի N 1566-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2004 թվականի դեկտեմբերի 30-ի N 1956-Ն որոշման մեջ լրացում 
կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 7 դեկտեմբերի 2017 թվականի N 1568-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ 2017 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում, ՀՀ կառավարության 2016 թվականի 
դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու, ՀՀ 
տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարությանը գումար 
հատկացնելու և գնման գործընթացը կազմակերպելու մասին» ՀՀ կառավարության 7 դեկտեմբերի 
2017 թվականի N 1573-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ 
ու լրացումներ կատարելու, ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարությանը և ՀՀ 
պաշտպանության նախարարությանը գումար հատկացնելու մասին» ՀՀ կառավարության 30 
նոյեմբերի 2017 թվականի N 1583-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ-ում պետական աջակցության ծրագրի շրջանակներում 2011-2016 թվականներին հատկացված 
սերմացուների, 2015-2016 թվականներին հատկացված ազոտական, ֆոսֆորական և 
կալիումական պարարտանյութերի դիմաց ձևավորված պարտքերի ներման մասին» ՀՀ 
կառավարության 7 դեկտեմբերի 2017 թվականի N 1585-Ն որոշումը 
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ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ 
  

«Դատավորների թեկնածությունների ցուցակի համալրման նպատակով անցկացվող 
որակավորման գրավոր քննության արդյունքների գնահատման և բողոքարկման 
հանձնաժողովների անդամներին վճարվող հատուցման չափը սահմանելու մասին» ՀՀ 
կառավարության 14 դեկտեմբերի 2017 թվականի N 1597-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2001 թվականի հոկտեմբերի 19-ի N 1015 որոշման մեջ փոփոխություն 
կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 14 դեկտեմբերի 2017 թվականի N 1598-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2006 թվականի օգոստոսի 3-ի N 1543-Ն որոշման մեջ փոփոխություն և 
լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 14 դեկտեմբերի 2017 թվականի N 1599-Ն 
որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2004 թվականի դեկտեմբերի 23-ի N 1939-Ն որոշումն ուժը կորցրած 
ճանաչելու մասին» ՀՀ կառավարության 14 դեկտեմբերի 2017 թվականի N 1603-Ն որոշումը 
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«Գույք հետ վերցնելու և ամրացնելու, ՀՀ կառավարության 2016 թվականի նոյեմբերի 18-ի N 1164-
Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 14 դեկտեմբերի 2017 
թվականի N 1604-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ 
կատարելու և գնման գործընթացը կազմակերպելու մասին» ՀՀ կառավարության 14 դեկտեմբերի 
2017 թվականի N 1607-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ զինված ուժերի պահեստազորի առաջին խմբի բժշկական կազմի սպաների զորակոչ 
անցկացնելու մասին» ՀՀ կառավարության 7 դեկտեմբերի 2017 թվականի N 1611-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 1999 թվականի հոկտեմբերի 26-ի N 670 որոշման մեջ փոփոխություններ և 
լրացում կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 14 դեկտեմբերի 2017 թվականի N 1614-Ն 
որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2017 թվականի օգոստոսի 10-ի N 1016-Ն որոշման մեջ փոփոխություն և 
լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 14 դեկտեմբերի 2017 թվականի N 1615-Ն 
որոշումը 
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ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ 
  

«ՀՀ կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ լրացումներ 
կատարելու և ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարությանը գումար հատկացնելու մասին» 
ՀՀ կառավարության 14 դեկտեմբերի 2017 թվականի N 1600-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ 2017 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում, ՀՀ կառավարության 2016 թվականի 
դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու և ՀՀ 
կրթության և գիտության նախարարությանը գումար հատկացնելու մասին» ՀՀ կառավարության 
14 դեկտեմբերի 2017 թվականի N 1601-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կրթության և գիտության նախարարությանը գումար հատկացնելու և ՀՀ կառավարության 
2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ 
կառավարության 14 դեկտեմբերի 2017 թվականի N 1602-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ լրացումներ 
կատարելու և ՀՀ կառավարությանն առընթեր պետական գույքի կառավարման վարչությանը 
գումար հատկացնելու մասին» ՀՀ կառավարության 14 դեկտեմբերի 2017 թվականի N 1605-Ն 
որոշումը 
  
«ՀՀ 2017 թվականի պետական բյուջեում, ՀՀ կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 
1313-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու և ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության 
գիտության պետական կոմիտեին գումար հատկացնելու մասին» ՀՀ կառավարության 14 
դեկտեմբերի 2017 թվականի N 1606-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ 
ու լրացումներ կատարելու և գնումների գործընթացը կազմակերպելու մասին» ՀՀ 
կառավարության 14 դեկտեմբերի 2017 թվականի N 1608-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ 2017 թվականի պետական բյուջեում և ՀՀ կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի 
N 1313-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 14 
դեկտեմբերի 2017 թվականի N 1609-Ն որոշումը 
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«ՀՀ կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ լրացումներ 
կատարելու և ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարությանը գումար հատկացնելու մասին» 
ՀՀ կառավարության 14 դեկտեմբերի 2017 թվականի N 1610-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ ֆինանսների նախարարությանը գումար հատկացնելու և ՀՀ կառավարության 2016 թվականի 
դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ 
կառավարության 14 դեկտեմբերի 2017 թվականի N 1612-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ 
և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 14 դեկտեմբերի 2017 թվականի N 1613-Ն 
որոշումը 
  
«ՀՀ 2017 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում և ՀՀ կառավարության 2016 թվականի 
դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ 
կառավարության 14 դեկտեմբերի 2017 թվականի N 1616-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ 2017 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում, ՀՀ կառավարության 2016 թվականի 
դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու և ՀՀ 
աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությանը գումար հատկացնելու մասին» ՀՀ 
կառավարության 14 դեկտեմբերի 2017 թվականի N 1617-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ 2017 թվականի պետական բյուջեում և ՀՀ կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի 
N 1313-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 14 
դեկտեմբերի 2017 թվականի N 1618-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ լրացում և 
փոփոխություն կատարելու և ՀՀ տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարության 
զբոսաշրջության պետական կոմիտեին գումար հատկացնելու մասին» ՀՀ կառավարության 14 
դեկտեմբերի 2017 թվականի N 1619-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ 2017 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում, ՀՀ կառավարության 2016 թվականի 
դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու և գումար 
հատկացնելու մասին» ՀՀ կառավարության 14 դեկտեմբերի 2017 թվականի N 1620-Ն որոշումը 
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ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՆԵՐԸ 
  

«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և Ռուսաստանի Դաշնության 
կառավարության միջև՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանը պետական 
արտահանման վարկ տրամադրելու մասին» համաձայնագիրը վավերացնելու մասին» 16 
դեկտեմբերի 2017 թվականի ՀՕ-222-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Հայաստանի Հանրապետության և ՆԱՏՕ-ի ապահովման և մատակարարման 
կազմակերպության միջև` համագործակցության աջակցության մասին» համաձայնագիրը 
վավերացնելու մասին» 16 դեկտեմբերի 2017 թվականի ՀՕ-223-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Զբաղվածության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն և լրացումներ կատարելու մասին» 19 
դեկտեմբերի 2017 թվականի ՀՕ-225-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Ոստիկանության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն և լրացում կատարելու մասին» 19 
դեկտեմբերի 2017 թվականի ՀՕ-226-Ն ՀՀ օրենքը 
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«Հարկային ծառայության մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին» 19 դեկտեմբերի 2017 
թվականի ՀՕ-227-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Մաքսային ծառայության մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին» 19 դեկտեմբերի 2017 
թվականի ՀՕ-228-Ն ՀՀ օրենքը 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ 
  
«ՀՀ 2017 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում և ՀՀ կառավարության 2016 թվականի 
դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու և ՀՀ 
մարզպետարաններին գումար հատկացնելու մասին» ՀՀ կառավարության 14 դեկտեմբերի 2017 
թվականի N 1640-Ն որոշումը 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ 
  

«ՀՀ վարչապետի 1998 թվականի նոյեմբերի 6-ի N 620 որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու 
մասին» ՀՀ վարչապետի 14 դեկտեմբերի 2017 թվականի N 1481-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ վարչապետի 1998 թվականի նոյեմբերի 6-ի N 620 որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու 
մասին» ՀՀ վարչապետի 18 դեկտեմբերի 2017 թվականի N 1501-Ն որոշումը 
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ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ԴԱՏԱՐԱՆԻ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ 
  
«Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակ» հասարակական 
կազմակերպության դիմումի հիման վրա` ՀՀ վարչական դատավարության օրենսգրքի 213-րդ 
հոդվածի 1-ին մասի` ՀՀ Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը որոշելու 
վերաբերյալ գործով» ՀՀ սահմանադրական դատարանի 19 դեկտեմբերի 2017 թվականի ՍԴՈ-1395 
որոշումը 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ 
  
«ՀՀ 2017 թվականի պետական բյուջեում և ՀՀ կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի 
N 1313-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ 
կառավարության 7 դեկտեմբերի 2017 թվականի N 1574-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ 2017 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում, ՀՀ կառավարության 2016 թվականի 
դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու և ՀՀ 
Ազգային ժողովին գումար հատկացնելու մասին» ՀՀ կառավարության 14 դեկտեմբերի 2017 
թվականի N 1638-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ Արմավիրի մարզպետարանի «Չեխիայի Հանրապետության դեսպանատան կողմից 
Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզում «Ավելի կանաչ Հայաստան, աղբի 
տեսակավորում» թեմայով դասընթացների և բնակչության շրջանում քարոզչության անցկացում» 
ծրագրի արտաբյուջետային հաշվի միջոցների ծախսման 2017 թվականի նախահաշիվը 
հաստատելու, ՀՀ 2017 թվականի պետական բյուջեում և ՀՀ կառավարության 2016 թվականի 
դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու մասին» 
ՀՀ կառավարության 14 դեկտեմբերի 2017 թվականի N 1639-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ լրացում և 
փոփոխություն կատարելու և ՀՀ տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարության 
զբոսաշրջության պետական կոմիտեին գումար հատկացնելու մասին» ՀՀ կառավարության 14 
դեկտեմբերի 2017 թվականի N 1641-Ն որոշումը 
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«Հողերի ռեկուլտիվացմանը ներկայացվող պահանջները և խախտված հողերի դասակարգումն 
ըստ ռեկուլտիվացման ուղղությունների սահմանելու և ՀՀ կառավարության 2006 թվականի 
մայիսի 26-ի N 750-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» ՀՀ կառավարության 14 
դեկտեմբերի 2017 թվականի N 1643-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2006 թվականի հունիսի 22-ի N 884-Ն որոշման մեջ լրացում կատարելու 
մասին» ՀՀ կառավարության 14 դեկտեմբերի 2017 թվականի N 1644-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2011 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1920-Ն որոշման մեջ փոփոխություն 
կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 14 դեկտեմբերի 2017 թվականի N 1645-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ սպորտի և երիտասարդության հարցերի նախարարությանը գումար հատկացնելու և ՀՀ 
կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ լրացումներ 
կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 21 դեկտեմբերի 2017 թվականի N 1648-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ 2017 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում և ՀՀ կառավարության 2016 թվականի 
դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու մասին» 
ՀՀ կառավարության 21 դեկտեմբերի 2017 թվականի N 1649-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն և 2017 թվականի փետրվարի 23-ի 
N 212-Ն որոշումներում փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու, ՀՀ էներգետիկ 
ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարության ջրային տնտեսության 
պետական կոմիտեին գումար հատկացնելու մասին» ՀՀ կառավարության 21 դեկտեմբերի 2017 
թվականի N 1650-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ 2017 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում, ՀՀ կառավարության 2016 թվականի 
դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու և ՀՀ 
կրթության և գիտության նախարարությանը գումար հատկացնելու մասին» ՀՀ կառավարության 
21 դեկտեմբերի 2017 թվականի N 1651-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն, 2017 թվականի նոյեմբերի 30-ի N 
1518-Ն և 2017 թվականի դեկտեմբերի 14-ի N 1610-Ն որոշումներում փոփոխություններ և 
լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 21 դեկտեմբերի 2017 թվականի N 1653-Ն 
որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության մի շարք որոշումներում փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու 
մասին» ՀՀ կառավարության 21 դեկտեմբերի 2017 թվականի N 1654-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ պաշտպանության նախարարությանը գումար հատկացնելու, ՀՀ 2017 թվականի պետական 
բյուջեում և ՀՀ կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ 
փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 21 դեկտեմբերի 2017 
թվականի N 1655-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ ֆինանսների նախարարությանը գումար հատկացնելու և ՀՀ կառավարության 2016 թվականի 
դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ 
կառավարության 21 դեկտեմբերի 2017 թվականի N 1656-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության աշխատակազմին գումար հատկացնելու, ՀՀ 2017 թվականի պետական 
բյուջեում վերաբաշխում և ՀՀ կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն 
որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացում կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 21 
դեկտեմբերի 2017 թվականի N 1657-Ն որոշումը 
  



«ՀՀ կրթության և գիտության նախարարությանը գումար հատկացնելու և ՀՀ կառավարության 
2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ 
կառավարության 21 դեկտեմբերի 2017 թվականի N 1658-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ վերահսկիչ պալատին գումար հատկացնելու և ՀՀ կառավարության 2016 թվականի 
դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 21 
դեկտեմբերի 2017 թվականի N 1659-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2014 թվականի մարտի 6-ի N 223-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ 
կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 21 դեկտեմբերի 2017 թվականի N 1666-Ն որոշումը 
  
«Լիազոր մարմիններ ճանաչելու մասին» ՀՀ կառավարության 21 դեկտեմբերի 2017 թվականի N 
1668-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2013 թվականի մայիսի 2-ի N 502-Ն որոշման մեջ փոփոխություն և 
լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 14 դեկտեմբերի 2017 թվականի N 1671-Ն 
որոշումը 

  
N 80(1355) 25 դեկտեմբերի 2017 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՆԵՐԸ 
  

«Սոցիալական աջակցության մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու 
մասին» 20 դեկտեմբերի 2017 թվականի ՀՕ-229-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Պետական նպաստների մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու 
մասին» 20 դեկտեմբերի 2017 թվականի ՀՕ-230-Ն ՀՀ օրենքը 

  
N 80(1355).1 25 դեկտեմբերի 2017 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ 
  
«ՀՀ կառավարության 2015 թվականի դեկտեմբերի 3-ի N 1457-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և 
լրացում կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 21 դեկտեմբերի 2017 թվականի N 1674-Ն 
որոշումը 
  
«ՀՀ պաշտպանության նախարարության կողմից նշված վայրում և պայմաններում զինվորական 
ծառայություն անցնելու ցանկություն հայտնած շարքային կազմի պարտադիր զինծառայողի հետ 
պայմանագիր կնքելու կարգը սահմանելու մասին» ՀՀ կառավարության 21 դեկտեմբերի 2017 
թվականի N 1675-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2014 թվականի հոկտեմբերի 2-ի N 1085-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և 
լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 21 դեկտեմբերի 2017 թվականի N 1676-Ն 
որոշումը 
  
«Հայաստանում արդյունաբերական մասշտաբի Մասրիկ-1 արևային ֆոտովոլտային ծրագրի 
շրջանակում անցկացված նախաորակավորման ընթացակարգի արդյունքում 
նախաորակավորված մասնակիցների ցանկը հաստատելու և գնման ընթացակարգի 
մասնակցության հայտերի ներկայացման հրավերին ու կառավարության աջակցության 
համաձայնագրի նախագծին հավանություն տալու մասին» ՀՀ կառավարության 21 դեկտեմբերի 
2017 թվականի N 1679-Ն որոշումը 

  
N 81(1356) 27 դեկտեմբերի 2017 
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ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ 

  
«ՀՀ կառավարության 2012 թվականի հուլիսի 26-ի N 951-Ն որոշման մեջ փոփոխություն 
կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 21 դեկտեմբերի 2017 թվականի N 1665-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2012 թվականի դեկտեմբերի 27-ի N 1691-Ն որոշման մեջ լրացումներ և 
փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 21 դեկտեմբերի 2017 թվականի N 
1667-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2015 թվականի հունիսի 10-ի N 638-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ 
կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 21 դեկտեմբերի 2017 թվականի N 1681-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2016 թվականի օգոստոսի 11-ի N 827-Ն որոշման մեջ փոփոխություն 
կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 21 դեկտեմբերի 2017 թվականի N 1682-Ն որոշումը 

  
N 81(1356).1 27 դեկտեմբերի 2017 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՆԵՐԸ 
  
«Բույսերի սորտերի պահպանության մասին» 22 դեկտեմբերի 2017 թվականի ՀՕ-231-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքում լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին» 22 
դեկտեմբերի 2017 թվականի ՀՕ-232-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Սելեկցիոն նվաճումների պահպանության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու 
մասին» 22 դեկտեմբերի 2017 թվականի ՀՕ-233-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Պետական տուրքի մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ կատարելու մասին» 22 դեկտեմբերի 2017 
թվականի ՀՕ-234-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Ճարտարապետական գործունեության մասին» 22 դեկտեմբերի 2017 թվականի ՀՕ-235-Ն ՀՀ 
օրենքը 
  
«Լիցենզավորման մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» 22 դեկտեմբերի 2017 
թվականի ՀՕ-236-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Պետական տուրքի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն և լրացում կատարելու մասին» 22 
դեկտեմբերի 2017 թվականի ՀՕ-237-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքում լրացումներ կատարելու մասին» 22 դեկտեմբերի 2017 
թվականի ՀՕ-238-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Պետական կենսաթոշակների մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» 22 
դեկտեմբերի 2017 թվականի ՀՕ-239-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Պետական նպաստների մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու 
մասին» 22 դեկտեմբերի 2017 թվականի ՀՕ-240-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«ՀՀ քրեական օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» 22 դեկտեմբերի 
2017 թվականի ՀՕ-241-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգրքում փոփոխություններ և 
լրացումներ կատարելու մասին» 22 դեկտեմբերի 2017 թվականի ՀՕ-242-Ն ՀՀ օրենքը 
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«Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի աշխատակազմում պետական ծառայության 
մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասին» 22 դեկտեմբերի 2017 
թվականի ՀՕ-243-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Հանրային ծառայության մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ կատարելու մասին» 22 դեկտեմբերի 
2017 թվականի ՀՕ-244-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Պետական պաշտոններ զբաղեցնող անձանց վարձատրության մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ 
և փոփոխություններ կատարելու մասին» 22 դեկտեմբերի 2017 թվականի ՀՕ-245-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Դատական ակտերի հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայության մասին» ՀՀ օրենքում 
փոփոխություն կատարելու մասին» 22 դեկտեմբերի 2017 թվականի ՀՕ-246-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Սահմանամերձ համայնքների սոցիալական աջակցության մասին» ՀՀ օրենքում 
փոփոխություններ կատարելու մասին» 22 դեկտեմբերի 2017 թվականի ՀՕ-247-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Պետական և ծառայողական գաղտնիքի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու 
մասին» 22 դեկտեմբերի 2017 թվականի ՀՕ-248-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Սահմանված կարգի խախտմամբ պարտադիր զինվորական ծառայություն չանցած 
քաղաքացիների մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» 22 
դեկտեմբերի 2017 թվականի ՀՕ-249-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Ֆինանսական համահարթեցման մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» 22 
դեկտեմբերի 2017 թվականի ՀՕ-250-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ և 
լրացումներ կատարելու մասին» 22 դեկտեմբերի 2017 թվականի ՀՕ-251-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Արտակարգ դրության իրավական ռեժիմի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու 
մասին» 22 դեկտեմբերի 2017 թվականի ՀՕ-252-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Տնտեսական մրցակցության պաշտպանության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ 
կատարելու մասին» 25 դեկտեմբերի 2017 թվականի ՀՕ-253-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգրքում լրացում և փոփոխություն 
կատարելու մասին» 25 դեկտեմբերի 2017 թվականի ՀՕ-254-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Սննդամթերքի անվտանգության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն և լրացումներ կատարելու 
մասին» 25 դեկտեմբերի 2017 թվականի ՀՕ-255-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Անասնաբուժության մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին» 
25 դեկտեմբերի 2017 թվականի ՀՕ-256-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«ՀՀ դատական օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասին» 26 դեկտեմբերի 
2017 թվականի ՀՕ-257-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Դատական ակտերի հարկադիր կատարման մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ 
կատարելու մասին» 26 դեկտեմբերի 2017 թվականի ՀՕ-258-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն 
կատարելու մասին» 26 դեկտեմբերի 2017 թվականի ՀՕ-259-Ն ՀՀ օրենքը 
  



«ՀՀ վարչական դատավարության օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին» 26 
դեկտեմբերի 2017 թվականի ՀՕ-260-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Էներգախնայողության և վերականգնվող էներգետիկայի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ 
և լրացում կատարելու մասին» 26 դեկտեմբերի 2017 թվականի ՀՕ-261-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Էներգետիկայի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» 26 դեկտեմբերի 2017 
թվականի ՀՕ-262-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Շահութահարկի մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին» 26 
դեկտեմբերի 2017 թվականի ՀՕ-263-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«ՀՀ հարկային օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին» 26 դեկտեմբերի 2017 
թվականի ՀՕ-264-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Պետական տուրքի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» 26 դեկտեմբերի 
2017 թվականի ՀՕ-265-Ն ՀՀ օրենքը 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ 
  
«Վերակառուցման և զարգացման միջազգային բանկի աջակցությամբ իրականացվող 
«Էլեկտրամատակարարման հուսալիություն» վարկային ծրագրի շրջանակներում ՀՀ Տավուշի և 
Լոռու մարզերի վարչական սահմաններում գտնվող որոշ տարածքների նկատմամբ բացառիկ` 
գերակա հանրային շահ ճանաչելու մասին» ՀՀ կառավարության 21 դեկտեմբերի 2017 թվականի N 
1684-Ն որոշումը 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ 
  
«ՀՀ վարչապետի 2008 թվականի հունիսի 26-ի N 411-Ն որոշման մեջ լրացումներ և 
փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ վարչապետի 26 դեկտեմբերի 2017 թվականի N 1528-Ն 
որոշումը 

  
N 82(1357) 28 դեկտեմբերի 2017 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ 
  
«ՀՀ կառավարության 2014 թվականի մարտի 27-ի N 375-Ն որոշման մեջ փոփոխություն 
կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 28 դեկտեմբերի 2017 թվականի N 1686-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2011 թվականի հոկտեմբերի 20-ի N 1510-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ 
և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 28 դեկտեմբերի 2017 թվականի N 1688-Ն 
որոշումը 
  
«ՀՀ 2017 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում, ՀՀ կառավարության 2016 թվականի 
դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու և ՀՀ 
Վայոց ձորի մարզպետարանին գումար հատկացնելու մասին» ՀՀ կառավարության 28 
դեկտեմբերի 2017 թվականի N 1689-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2017 թվականի փետրվարի 2-ի N 86-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և 
լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 28 դեկտեմբերի 2017 թվականի N 1690-Ն 
որոշումը 
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«ՀՀ կառավարության 2004 թվականի մարտի 4-ի N 318-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և 
լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 28 դեկտեմբերի 2017 թվականի N 1691-Ն 
որոշումը 
  
«ՀՀ 2017 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում և ՀՀ կառավարության 2016 թվականի 
դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու և գնման 
գործընթացն իրականացնելու մասին» ՀՀ կառավարության 28 դեկտեմբերի 2017 թվականի N 
1693-Ն որոշումը 

  
N 83(1357) 29 դեկտեմբերի 2017 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՆԵՐԸ 
  

«ՀՀ հարկային օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» 29 դեկտեմբերի 
2017 թվականի ՀՕ-266-Ն ՀՀ օրենքը 

  
«Առևտրի և ծառայությունների մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին» 29 
դեկտեմբերի 2017 թվականի ՀՕ-267-Ն ՀՀ օրենքը 

  
«Ավտոմոբիլային ճանապարհների մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ 
կատարելու մասին» 29 դեկտեմբերի 2017 թվականի ՀՕ-268-Ն ՀՀ օրենքը 

  
«Ընկերությունների կողմից վճարվող բնապահպանական վճարների նպատակային 
օգտագործման մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասին» 29 
դեկտեմբերի 2017 թվականի ՀՕ-269-Ն ՀՀ օրենքը 

  
«Բնապահպանական վերահսկողության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ 
կատարելու մասին» 29 դեկտեմբերի 2017 թվականի ՀՕ-270-Ն ՀՀ օրենքը 

  
«ՀՀ բյուջետային համակարգի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ և լրացում կատարելու 
մասին» 29 դեկտեմբերի 2017 թվականի ՀՕ-271-Ն ՀՀ օրենքը 

  
«Գաֆէսճեան թանգարան» հիմնադրամին հարկային, մաքսային և պարտադիր վճարների գծով 
արտոնություններ տրամադրելու մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ և լրացում կատարելու 
մասին» 29 դեկտեմբերի 2017 թվականի ՀՕ-272-Ն ՀՀ օրենքը 

  
«Գործունեության իրականացման ծանուցման մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն և լրացում 
կատարելու մասին» 29 դեկտեմբերի 2017 թվականի ՀՕ-273-Ն ՀՀ օրենքը 

  
«Հանրային ծառայությունների կարգավորման պարտադիր վճարների մասին» ՀՀ օրենքում 
փոփոխություններ կատարելու մասին» 29 դեկտեմբերի 2017 թվականի ՀՕ-274-Ն ՀՀ օրենքը 

  
«Գովազդի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասին» 29 
դեկտեմբերի 2017 թվականի ՀՕ-275-Ն ՀՀ օրենքը 

  
«Հարկային ծառայության մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու 
մասին» 29 դեկտեմբերի 2017 թվականի ՀՕ-276-Ն ՀՀ օրենքը 

  
«Հաշվապահական հաշվառման մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» 29 
դեկտեմբերի 2017 թվականի ՀՕ-277-Ն ՀՀ օրենքը 

  
«Հայաստանի հանրապետության կառավարության և Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների 
կառավարության միջև համագործակցության վերաբերյալ մարդասիրական և տեխնիկական 
տնտեսական օգնության վերահսկումը հեշտացնելու մասին» 1992 թվականի դեկտեմբերի 15-ին 
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ստորագրված համաձայնագրով նախատեսված հարկային, մաքսային պարտադիր վճարների 
արտոնություններից օգտվելու մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին» 29 
դեկտեմբերի 2017 թվականի ՀՕ-278-Ն ՀՀ օրենքը 

  
«Իրան-Հայաստան 400 կվ լարման էլեկտրահաղորդման օդային գծի` ՀՀ տարածքով անցնող 
հատվածի շինարարության աշխատանքների նկատմամբ հարկային և մաքսային վճարների 
արտոնություններ սահմանելու մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին» 29 
դեկտեմբերի 2017 թվականի ՀՕ-279-Ն ՀՀ օրենքը 

  
«Իրավաբանական անձանց պետական գրանցման, իրավաբանական անձանց առանձնացված 
ստորաբաժանումների, հիմնարկների և անհատ ձեռնարկատերերի պետական հաշվառման 
մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ կատարելու մասին» 29 դեկտեմբերի 2017 թվականի ՀՕ-280-Ն ՀՀ 
օրենքը 

  
«Ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման մասին» ՀՀ օրենքում 
փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասին» 29 դեկտեմբերի 2017 թվականի ՀՕ-281-Ն ՀՀ 
օրենքը 

  
«ՀՀ կենտրոնական բանկի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասին» 
29 դեկտեմբերի 2017 թվականի ՀՕ-282-Ն ՀՀ օրենքը 

  
«Լիցենզավորման մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին» 29 դեկտեմբերի 2017 
թվականի ՀՕ-283-Ն ՀՀ օրենքը 

  
«Մաքսային ծառայության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին» 29 
դեկտեմբերի 2017 թվականի ՀՕ-284-Ն ՀՀ օրենքը 

  
«Եկամտային հարկի և սոցիալական վճարի անձնավորված հաշվառման մասին» ՀՀ օրենքում 
լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին» 29 դեկտեմբերի 2017 թվականի ՀՕ-285-Ն ՀՀ 
օրենքը 

  
«ՀՀ պաշտպանության ժամանակ զինծառայողների կյանքին կամ առողջությանը պատճառված 
վնասների հատուցման մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու 
մասին» 29 դեկտեմբերի 2017 թվականի ՀՕ-286-Ն ՀՀ օրենքը 

  
«Պետական կենսաթոշակների մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու 
մասին» 29 դեկտեմբերի 2017 թվականի ՀՕ-287-Ն ՀՀ օրենքը 

  
«Պետական նպաստների մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու 
մասին» 29 դեկտեմբերի 2017 թվականի ՀՕ-288-Ն ՀՀ օրենքը 

  
«Աղբահանության և սանիտարական մաքրման մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ 
կատարելու մասին» 29 դեկտեմբերի 2017 թվականի ՀՕ-289-Ն ՀՀ օրենքը 

  
«Ժամանակավոր անաշխատունակության և մայրության նպաստների մասին» ՀՀ օրենքում 
փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» 29 դեկտեմբերի 2017 թվականի ՀՕ-290-Ն ՀՀ 
օրենքը 

  
«Կուտակային կենսաթոշակների մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ 
կատարելու մասին» 29 դեկտեմբերի 2017 թվականի ՀՕ-291-Ն ՀՀ օրենքը 

  
«Էլեկտրոնային հաղորդակցության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին» 
29 դեկտեմբերի 2017 թվականի ՀՕ-292-Ն ՀՀ օրենքը 

  



«Օպերատիվ-հետախուզական գործունեության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ 
կատարելու մասին» 29 դեկտեմբերի 2017 թվականի ՀՕ-293-Ն ՀՀ օրենքը 

  
«Պետական տուրքի մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին» 29 
դեկտեմբերի 2017 թվականի ՀՕ-294-Ն ՀՀ օրենքը 

  
«ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքում փոփոխություն կատարելու մասին» 29 դեկտեմբերի 2017 
թվականի ՀՕ-295-Ն ՀՀ օրենքը 

  
«ՀՀ քրեական օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին» 29 դեկտեմբերի 2017 
թվականի ՀՕ-296-Ն ՀՀ օրենքը 

  
«Սահմանամերձ համայնքներում իրականացվող գործունեությունը հարկերից ազատելու մասին» 
ՀՀ օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» 29 դեկտեմբերի 2017 թվականի 
ՀՕ-297-Ն ՀՀ օրենքը 

  
«Սնանկության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին» 29 դեկտեմբերի 2017 
թվականի ՀՕ-298-Ն ՀՀ օրենքը 

  
«Հայաստանի հանրապետությունում ստուգումների կազմակերպման և անցկացման մասին» ՀՀ 
օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» 29 դեկտեմբերի 2017 թվականի 
ՀՕ-299-Ն ՀՀ օրենքը 

  
«Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու 
մասին» 29 դեկտեմբերի 2017 թվականի ՀՕ-300-Ն ՀՀ օրենքը 

  
«Հայաստանի Հանրապետությունում ջրամատակարարման, ջրահեռացման և կեղտաջրերի 
մաքրման ծառայություններ մատուցող ընկերությանը բնապահպանական վճարների գծով 
արտոնություններ սահմանելու և «երևան ջուր» փակ բաժնետիրական ընկերությանը 
բնապահպանական վճարների գծով արտոնություններ սահմանելու մասին» ՀՀ օրենքն ուժը 
կորցրած ճանաչելու մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին» 29 դեկտեմբերի 
2017 թվականի ՀՕ-301-Ն ՀՀ օրենքը 

  
«ՀՀ ընդերքի մասին օրենսգրքում լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին» 29 
դեկտեմբերի 2017 թվականի ՀՕ-302-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Տեսչական մարմինների մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» 29 
դեկտեմբերի 2017 թվականի ՀՕ-303-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«ՀՀ բյուջետային համակարգի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու 
մասին» 29 դեկտեմբերի 2017 թվականի ՀՕ-304-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Գանձապետական համակարգի մասին» հայաստանի հանրապետության օրենքում 
փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» 29 դեկտեմբերի 2017 թվականի ՀՕ-305-Ն ՀՀ 
օրենքը 
  
«Պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն 
կատարելու մասին» 29 դեկտեմբերի 2017 թվականի ՀՕ-306-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Հիմնադրամների մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին» 29 դեկտեմբերի 
2017 թվականի ՀՕ-307-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Բաժնետիրական ընկերությունների մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու 
մասին» 29 դեկտեմբերի 2017 թվականի ՀՕ-308-Ն ՀՀ օրենքը 



  
«Դատական ակտերի հարկադիր կատարման մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ և 
փոփոխություններ կատարելու մասին» 29 դեկտեմբերի 2017 թվականի ՀՕ-309-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Հրապարակային սակարկությունների մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ և փոփոխություններ 
կատարելու մասին» 29 դեկտեմբերի 2017 թվականի ՀՕ-310-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«ՀՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին» 29 
դեկտեմբերի 2017 թվականի ՀՕ-311-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«ՀՀ վարչական դատավարության օրենսգրքում լրացում և փոփոխություն կատարելու մասին» 29 
դեկտեմբերի 2017 թվականի ՀՕ-312-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«ՀՀ կենտրոնական բանկի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու 
մասին» 29 դեկտեմբերի 2017 թվականի ՀՕ-313-Ն ՀՀ օրենքը «Իրավական ակտերի մասին» ՀՀ 
օրենքում լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին» 29 դեկտեմբերի 2017 թվականի 
ՀՕ-314-Ն ՀՀ օրենքը «ՀՀ բյուջետային համակարգի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն 
կատարելու մասին» 29 դեկտեմբերի 2017 թվականի ՀՕ-315-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Նոտարիատի մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին» 29 
դեկտեմբերի 2017 թվականի ՀՕ-316-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Պետական տուրքի մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին» 29 դեկտեմբերի 2017 
թվականի ՀՕ-317-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«Բաժնետիրական ընկերությունների մասին» ՀՀ օրենքում լրացում և փոփոխություններ 
կատարելու մասին» 29 դեկտեմբերի 2017 թվականի ՀՕ-318-Ն ՀՀ օրենքը 
  
«ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքում լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին» 29 
դեկտեմբերի 2017 թվականի ՀՕ-319-Ն ՀՀ օրենքը 

  
ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ 

  
«ՀՀ կառավարության 2002 թվականի ապրիլի 8-ի N 3381, 2002 թվականի հուլիսի 4-ի N 995-Ա, 2008 
թվականի նոյեմբերի 6-ի N 1324-Ն և 2013 թվականի դեկտեմբերի 12-ի N 1418-Ա որոշումներում 
փոփոխություններ կատարելու մասին 28 դեկտեմբերի 2017 թվականի N 1703-Ն որոշումը 

  
ՀՀ ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ 

  
«ՀՀ վարչապետի 2008 թվականի հունիսի 26-ի N 411-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու 
մասին 29 դեկտեմբերի 2017 թվականի N 1550-Ն որոշումը 
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ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՆԵՐԸ 
  

«Բույսերի սորտերի պահպանության մասին» 22 դեկտեմբերի 2017 թվականի ՀՕ-231-Ն ՀՀ օրենքը 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ 
  

«ՀՀ կառավարության 2014 թվականի մարտի 27-ի N 375-Ն որոշման մեջ փոփոխություն 
կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 28 դեկտեմբերի 2017 թվականի N 1686-Ն որոշումը 
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«ՀՀ կառավարության 2011 թվականի հոկտեմբերի 20-ի N 1510-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ 
և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 28 դեկտեմբերի 2017 թվականի N 1688-Ն 
որոշումը 
  
«ՀՀ 2017 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում, ՀՀ կառավարության 2016 թվականի 
դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու և ՀՀ 
Վայոց ձորի մարզպետարանին գումար հատկացնելու մասին» ՀՀ կառավարության 28 
դեկտեմբերի 2017 թվականի N 1689-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2017 թվականի փետրվարի 2-ի N 86-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և 
լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 28 դեկտեմբերի 2017 թվականի N 1690-Ն 
որոշումը 
  
«ՀՀ կառավարության 2004 թվականի մարտի 4-ի N 318-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և 
լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 28 դեկտեմբերի 2017 թվականի N 1691-Ն 
որոշումը 
  
«ՀՀ 2017 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում և ՀՀ կառավարության 2016 թվականի 
դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու և գնման 
գործընթացն իրականացնելու մասին» ՀՀ կառավարության 28 դեկտեմբերի 2017 թվականի N 
1693-Ն որոշումը 

  
  

 


