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Հոդված 34. Լիցենզիայի գործողության կասեցումը 
 
1. Լիցենզիայի գործողության կասեցումը որոշակի ժամկետով կամ որոշակի պայմաններով 
լիցենզավորված անձին լիցենզավորման ենթակա գործունեությունը կամ այդ 
գործունեության առանձին գործառույթները կամ լիցենզիայով վերապահված առանձին 
գործողություններն իրականացնելու իրավունքից ժամանակավորապես զրկումն է: 
2.  Լիցենզիայի գործողության կասեցման ընթացքում լիցենզավորված անձն իրավունք չունի 
իրականացնել կասեցման որոշմամբ սահմանված գործունեություն, գործառույթ կամ 
գործողություն, բացառությամբ նրանց, որոնք ուղղված են լիցենզիայի գործողության 
կասեցման պատճառները վերացնելուն, ինչպես նաև կասեցման մասին որոշմամբ 
նախատեսված անհետաձգելի միջոցառումներն իրականացնելուն: 
3. Լիցենզիայի գործողության կասեցման ընթացքում լիցենզավորված անձի կողմից սույն 
հոդվածի երկրորդ մասով արգելված գործունեության, գործառույթի կամ գործողության 
իրականացումը համարվում է առանց լիցենզիայի լիցենզավորման ենթակա գործունեության 
իրականացում և առաջացնում է օրենքով նախատեսված համապատասխան 
պատասխանատվություն: 
4. Լիցենզիայի գործողությունը կասեցնելու որոշմամբ պետք է հստակ սահմանվեն 
կասեցվող գործողությունը, գործառույթը կամ գործողությունները, ինչպես նաև կասեցման 
պատճառները, իրավական հիմքերը և ժամկետները: 
Եթե, խախտման բնույթից ելնելով, դրանք կամ դրանց հետևանքները հնարավոր է վերացնել 
լիցենզավորված անձին լիցենզավորման ենթակա գործունեության առանձին 
գործառույթները կամ լիցենզիայով վերապահված առանձին գործողություններն 
իրականացնելու իրավունքից ժամանակավորապես զրկելու միջոցով, ապա այդ դեպքերում 
լիցենզիայի ողջ գործողության կասեցում չի կիրառվում: 
Եթե լիցենզիայի գործողության կասեցման հետևանքով ուղղակի վնաս կհասցվի պետական 
և հասարակական անվտանգությանը, հասարակական կարգին, հանրության առողջությանն 
ու բարքերին, այլոց իրավունքներին և ազատություններին, պատվին ու բարի համբավին, 
ապա լիցենզիայի գործողությունը կասեցնելու մասին որոշմամբ պետք է նախատեսվեն 
լիցենզավորված անձի կողմից լիցենզավորման ենթակա գործունեությունը կասեցնելու 
հետևանքով երրորդ անձանց շահերի պաշտպանության երաշխիքները և դրա հետևանքով 
նրանց պատճառված վնասների հատուցման կարգը կամ հետևանքների վերացման 
ժամկետը: 
Սույն հոդվածով նախատեսված դրույթները չպարունակող լիցենզիայի գործողությունը 
կասեցնելու մասին որոշումներն անվավեր են: 
5. Եթե լիցենզիայի գործողությունը կասեցվել է սույն օրենքով նախատեսված մեկից ավելի 
հիմքերով, ապա կասեցման որոշում է կայացվում յուրաքանչյուր հիմքով: 
6. Լիցենզիայի գործողությունը կասեցված է համարվում այդ մասին լիցենզավորող մարմնի 
որոշումը լիցենզավորված անձին պատշաճ հանձնելու կամ նրա մոտ մուտքագրվելու 
օրվանը հաջորդող օրվանից, եթե լիցենզիայի գործողությունը կասեցնելու մասին որոշմամբ 
կամ օրենքով ավելի ուշ ժամկետ նախատեսված չէ: 
7. Լիցենզիայի գործողության կասեցումը վերացված է համարվում կասեցման ժամկետը 
լրանալու օրվանը հաջորդող օրվանից: Եթե լիցենզիայի գործողության կասեցման ժամկետը 
սահմանվել է մինչև խախտման պատճառի վերացումը, ապա լիցենզիայի գործողության 
կասեցումը վերացված է համարվում լիցենզավորված անձի` խախտումները վերացնելու 
մասին հայտարարությունը (համապատասխան հիմնավորող փաստաթղթերով) 
լիցենզավորող մարմնում մուտքագրվելու օրվանը հաջորդող հինգերորդ օրը, եթե այդ 
ժամկետում լիցենզավորող մարմինն այլ որոշում չի կայացնում կամ այլ ավելի կարճ 
ժամկետ չի սահմանում և դրա մասին պատշաճ ձևով լիցենզավորված անձին չի հայտնում: 



Սույն օրենքի 36-րդ հոդվածի առաջին մասի 11-րդ կետով նախատեսված դեպքում 
լիցենզիայի գործողության կասեցումը վերացած է համարվում լիցենզիայի տարեկան 
պետական տուրքերի, ինչպես նաև դրանց` վճարումը ուշացնելու համար օրենքով 
սահմանված տույժերի գումարների գծով պարտավորությունները կատարելու օրվան 
հաջորդող օրվանից: 
8. Սույն օրենքով նախատեսված` լիցենզիայի գործողության կասեցման վերաբերյալ բոլոր 
դրույթները չեն տարածվում բարձրագույն մասնագիտական (բակալավր, մագիստրոս) 
կրթական ծրագրերի իրականացման համար տրված լիցենզիաների գործողության վրա: 
«Սույն օրենքով նախատեսված` լիցենզիայի գործողության կասեցման վերաբերյալ բոլոր 
դրույթները չեն տարածվում բարձրագույն կրթության մակարդակների (բակալավր, 
մագիստրոս, դոկտոր) կրթական ծրագրերի իրականացման համար տրված լիցենզիաների 
գործողության վրա:»։ 
(34-րդ հոդվածը լրաց. 25.12.03 ՀՕ-65-Ն, 08.12.11 ՀՕ-349-Ն, փոփ. 19.06.13 ՀՕ-84-Ն) 
 
Հոդված 37. Լիցենզիայի գործողության դադարեցումը 
 
1. Լիցենզիայի գործողությունը կարող է դադարեցվել  ̀
1) լիցենզիա ստանալու համար ներկայացված փաստաթղթերում լիցենզիան տալու համար 
էական նշանակություն ունեցող կեղծ կամ խեղաթյուրված տեղեկատվություն 
հայտնաբերելու դեպքում. 
2) լիցենզավորված գործունեություն իրականացնող իրավաբանական անձի լուծարման, 
անհատ ձեռնարկատիրոջ գործունեության դադարեցվելու կամ ֆիզիկական անձի մահվան 
դեպքերում. 
3) եթե լիցենզավորման ենթակա գործունեության իրականացման հետևանքով պատճառվել 
է ծանր վնաս. 
4) լիցենզավորված անձի կողմից սույն օրենքի 35-րդ հոդվածի 1-ին մասի երկրորդ 
պարբերությամբ նախատեսված խախտումները պարբերաբար կատարելու դեպքում. 
5) մեկ տարվա ընթացքում ոչ պակաս, քան երկու անգամ սույն օրենքի 36-րդ հոդվածի 
առաջին մասի 1-ին, 2-րդ, 3-րդ, 4-րդ, 5-րդ, 6-րդ կետերի համաձայն լիցենզիայի 
գործողությունը կասեցվելու դեպքում. 
6) լիցենզիայի գործողության կասեցման ժամկետում կասեցման պահանջների խախտմամբ 
կասեցված գործունեություն կամ այդ գործունեության առանձին գործառույթ կամ 
լիցենզիայով վերապահված առանձին գործողություն իրականացնելու դեպքում. 
7) լիցենզավորված անձի դիմումի համաձայն. 
8) լիցենզիայի ժամկետը լրանալու դեպքում. 
9) օրենքով նախատեսված այլ դեպքերում: 
Լիցենզիայի գործողությունը դադարեցվում է լիցենզիան ուժը կորցրած ճանաչելու միջոցով: 
2. Օրենսդրության պահանջների խախտման պատճառով լիցենզիայի գործողության 
դադարեցման դիմում կարող է ներկայացվել խախտումը կատարվելու օրվանից ոչ ուշ, քան 
մեկ տարվա ընթացքում, իսկ շարունակվող և տևական խախտման դեպքում` այն 
բացահայտվելու օրվանից մեկ տարվա ընթացքում, իսկ սույն հոդվածի առաջին մասի 1-ին 
կետով նախատեսված դեպքերում` կեղծ կամ խեղաթյուրված տեղեկատվությունը 
հայտնաբերելու օրվանից՝ 15 օրվա ժամկետում: 
3. Սույն հոդվածի առաջին մասի 3-րդ, 4-րդ, 5-րդ և 6-րդ կետերով նախատեսված 
խախտումների հայտնաբերման դեպքում լիցենզավորող մարմինն իրավունք ունի կասեցնել 
լիցենզիայի գործողությունը մինչև դատարանի կողմից լիցենզիայի գործողության 
դադարեցման մասին դիմումի վերաբերյալ ընդունված վճիռն ուժի մեջ մտնելը: Այս դեպքում 
լիցենզավորող մարմինը պարտավոր է լիցենզիայի գործողության դադարեցման մասին 
դիմումը դատարան ներկայացնել լիցենզիայի գործողության կասեցման օրվանից՝ 10 օրվա 



ընթացքում: Նշված ժամկետում դիմումը չներկայացվելու դեպքում լիցենզիայի 
գործողության կասեցումը համարվում է վերացված: 
4. Սույն հոդվածի առաջին մասի 1-ին, 3-րդ, 4-րդ և 5-րդ կետերով նախատեսված հիմքերով 
լիցենզիայի գործողության դադարեցման դեպքում անձն իրավունք ունի նոր լիցենզիա 
ստանալու համար դիմել միայն լիցենզիայի գործողությունը դադարեցվելուց մեկ տարի 
հետո: 
5. Սույն հոդվածի առաջին մասի 1-ին, 3-րդ, 4-րդ, 5-րդ, 6-րդ և 9-րդ կետերով նախատեսված 
հիմքերով լիցենզիայի գործողությունը, բացառությամբ օրենքով նախատեսված դեպքերի, 
դադարեցվում է դատական կարգով՝ լիցենզավորող մարմնի դիմումի համաձայն: 
6. Սույն հոդվածի առաջին մասի 1-ին, 3-րդ, 4-րդ, 5-րդ, 6-րդ և 9-րդ կետերով նախատեսված 
հիմքերով լիցենզիայի գործողությունը համարվում է դադարեցված դատարանի 
համապատասխան վճիռն ուժի մեջ մտնելու օրվանը հաջորդող օրվանից, եթե դատարանի 
վճռով ավելի ուշ ժամկետ նախատեսված չէ, բացառությամբ օրենքով նախատեսված 
դեպքերի: 
7. Սույն հոդվածի առաջին մասի 2-րդ և 7-րդ կետերով նախատեսված հիմքերով լիցենզիայի 
գործողությունը դադարեցվում է լիցենզավորող մարմնի որոշմամբ: 
8. Սույն հոդվածի առաջին մասի 7-րդ կետով նախատեսված դիմումները լիցենզավորող 
մարմնում քննարկվում են այն ստանալու օրվանից՝ 15 օրվա ժամկետում: Եթե դիմում տալու 
օրվանից՝ 20 օրվա ընթացքում, դիմումը չի քննարկվում կամ որոշում չի կայացվում, ապա 
դիմումը համարվում է բավարարված, իսկ լիցենզիայի գործողությունը՝ դադարեցված: 
Լիցենզիայի գործողության դադարեցման մասին լիցենզավորված անձի դիմումը կարող է 
մերժվել, եթե դա նախատեսված է օրենքով կամ լիցենզավորման կարգերով: 
9. Լիցենզավորող մարմնի կողմից կարող է սահմանվել լիցենզիայի գործողության 
դադարեցման դիմումում նշվածից ավելի ուշ ժամկետ, եթե լիցենզիայի գործողության 
դադարեցման հետևանքով ուղղակի վնաս կհասցվի պետական և հասարակական 
անվտանգությանը, հասարակական կարգին, հանրության առողջությանն ու բարքերին, այլոց 
իրավունքներին և ազատություններին, պատվին ու բարի համբավին: 
10. Եթե լիցենզիայի գործողության դադարեցման հետևանքով ուղղակի վնաս կհասցվի 
պետական և հասարակական անվտանգությանը, հասարակական կարգին, հանրության 
առողջությանն ու բարքերին, այլոց իրավունքներին և ազատություններին, պատվին ու բարի 
համբավին, ապա դատարանի վճռով կամ լիցենզավորող մարմնի որոշմամբ պետք է 
սահմանվեն նաև լիցենզավորված անձի կողմից լիցենզավորման ենթակա գործունեությունը 
դադարեցնելու հետևանքով երրորդ անձանց շահերի պաշտպանության երաշխիքներ կամ 
դրա հետևանքով նրանց պատճառված վնասների հատուցման կարգ կամ հետևանքների 
վերացման ժամկետ: 
11. Սույն հոդվածի առաջին մասի 7-րդ կետով նախատեսված հիմքերով լիցենզիայի 
գործողությունը համարվում է դադարեցված՝ լիցենզավորող մարմնի որոշումը 
լիցենզավորված անձին հանձնելու կամ նրա մոտ մուտքագրվելու օրվանը հաջորդող 
օրվանից, եթե լիցենզավորված անձի դիմումով ավելի ուշ ժամկետ նախատեսված չէ: 
Սույն հոդվածի առաջին մասի 2-րդ կետով նախատեսված հիմքերով լիցենզիայի 
գործողությունը համարվում է դադարեցված՝ լիցենզավորված իրավաբանական անձի 
լուծարման, անհատ ձեռնարկատիրոջ գործունեության դադարեցվելու կամ ֆիզիկական 
անձի մահվան օրվանից: 
12. Սույն հոդվածի առաջին մասի 8-րդ կետով նախատեսված հիմքերով լիցենզիայի 
գործողությունը համարվում է դադարեցված՝ լիցենզիայով նախատեսված ժամկետը 
լրանալու օրվանը հաջորդող օրվանից: 
13. Սույն հոդվածի դրույթները, բացառությամբ սույն հոդվածի 8-12-րդ մասերի դրույթների, 
չեն տարածվում բարձրագույն մասնագիտական (բակալավր, մագիստրոս) կրթական 
ծրագրերի իրականացման համար տրված լիցենզիաների գործողության վրա: 
Սույն հոդվածի 8-12-րդ մասերի դրույթները տարածվում են բարձրագույն մասնագիտական 
կրթական ծրագրերի իրականացման համար տրված լիցենզիաների գործողության վրա 



այնքանով, որքանով դրանք կիրառելի են և չեն հակասում «Բարձրագույն և հետբուհական 
մասնագիտական կրթության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի դրույթներին: 
«Սույն հոդվածի դրույթները, բացառությամբ սույն հոդվածի 8-12-րդ մասերի դրույթների, չեն 
տարածվում բարձրագույն կրթության մակարդակների (բակալավր, մագիստրոս, դոկտոր)» 
կրթական ծրագրերի իրականացման համար տրված լիցենզիաների գործողության վրա: 
Սույն հոդվածի 8-12-րդ մասերի դրույթները տարածվում են բարձրագույն կրթության 
մակարդակների կրթական ծրագրերի իրականացման համար տրված լիցենզիաների 
գործողության վրա այնքանով, որքանով դրանք կիրառելի են և չեն հակասում 
«Բարձրագույն կրթության և գիտության մասին» օրենքի դրույթներին:»։ 
(37-րդ հոդվածը խմբ. 17.09.09 ՀՕ-169-Ն, լրաց. 08.12.11 ՀՕ-349-Ն, փոփ. 19.06.13 ՀՕ-84-Ն, 
լրաց. 21.06.14 ՀՕ-125-Ն) 
  

 

Հոդված 43. Լիցենզավորման ենթակա գործունեության տեսակների ցանկը 
 
 
      1. Գործունեությունը համարվում է լիցենզավորման ենթակա, եթե այն ընդգրկված է սույն 
հոդվածի աղյուսակում: 

2. Լիցենզավորման ենթակա գործունեության տեսակների աղյուսակ 
  

Հ/հ 
Լիցենզավորման ենթակա  

գործունեության  
տեսակը 

Լիցեն-
զավորող 
մարմինը 

(սյունակը 
հանվել է 
13.11.15 
ՀՕ-121-Ն) 

Ոլորտ 

Փորձա-
քննու-
թյան 

պահանջ 

Մրցու-
թային 
կար-
գով 

Որակա-
վորման 
պահանջ 

Հաշվե
տվու
թյան 

պահան
ջ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

   1. ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ 
ԲՆԱԳԱՎԱՌ 

               

1. 
Պայթուցիկ նյութերի և 
պայթեցման սարքավորումների 
արտադրություն 

ԿՄ    - Փ - Ո Հ 

2. 

Պայթուցիկ նյութերի, 
պայթեցման սարքավորումների 
առևտուր և պայթեցման 
աշխատանքների կատարում 

ԿՄ   -   - Ո Հ 

3. (ենթակետն ուժը կորցրել է 13.11.15 ՀՕ-121-Ն) 
4. Զենքի արտադրություն ԿՄ   - Փ - - Հ 
5. Զենքի առևտուր ԿՄ   - Փ - - Հ 

6. 

Թմրամիջոցների կամ հոգեմետ 
նյութերի կամ Հայաստանի 
Հանրապետության 
կառավարության սահմանած 
դրանց պրեկ ւրսորների 
արտադրություն 

ԿՄ    - Փ   Ո Հ 

7. 
Թմրամիջոցների կամ հոգեմետ 
նյութերի կամ Հայաստանի 
Հանրապետության 

ԿՄ   - Փ  Ո Հ 

 
 
 



կառավարության սահմանած 
դրանց պրեկուրսորների 
ներմուծում, արտահանում կամ 
մեծածախ առևտուր 

8. 
Ռազմական նշանակության 
արտադրանքի ներմուծում և 
արտահանում 

ԿՄ   - Փ - - Հ - 

9. 
Ռազմական նշանակության 
արտադրանքի տարանցիկ 
փոխադրում 

ԿՄ   - Փ - - Հ - 

10. 

Ռազմական նշանակության 
արտադրանքի առևտրի 
միջնորդական գործունեություն 
(ռազմական նշանակության 
արտադրանքի առևտրի 
գործընթացում այլ անձանց 
համար պա մանագրերի 
կնքման բանակցությունների 
վարման, ինչպես նաև այդ 
արտադրանքի ձեռքբերման, 
փոխանցման և վաճառքի 
օժանդակման 
ծառայությունների մատուցում) 

ԿՄ   - - - - Հ - 

11. Մասնավոր պահնորդական 
գործունեություն 

ԿՄ   -  - Ո - - 

   2. (բաժինն ուժը կորցրել է 27.10.17 ՀՕ-169-Ն) 

  
 3. 
ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆԲՆԱԳԱՎ
ԱՌ 

                

1. Դեղերի արտադրություն ԿՄ     Փ - Ո Հ Վ 
2. Դեղատնային գործունեություն ԿՄ   - - - Ո Հ Վ 

3. 

Կազմակերպությունների կամ 
անհատ ձեռնարկատերերի 
կողմից բժշկական օգնության և 
սպասարկման իրականացում 

ԿՄ   - - - Ո - Վ 

4. (կետն ուժը կորցրել է 25.10.17 ՀՕ-159-Ն)        
5. (կետն ուժը կորցրել է 19.06.13 ՀՕ-84-Ն) 
6. Դեղերի մեծածախ իրացում ԿՄ   - Փ - Ո Հ Վ 

  
 4. 
ԱՐԺՈՒԹԱՅԻՆԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ
ԲՆԱԳԱՎԱՌ 

                

1. (կետն ուժը կորցրել է 25.03.20 ՀՕ-180-Ն)  
2. Արտարժույթի առուվաճառք ԿԲ   - - - Ո Հ Վ 

3. 
Արտարժույթի առուվաճառքի 
սակարկությունների 
կազմակերպում 

ԿԲ   - - - Ո Հ Վ 

   5. ԱՐԺԵԹՂԹԵՐԻ 
ՇՐՋԱՆԱՌՈՒԹՅԱՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌ 

                



1. 

Ներդրումային 
ծառայությունների մատուցում՝ 
ըստ «Արժեթղթերի շուկայի 
մասի » Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքով 
սահմանված ներդրումային 
ծառայությունների տեսակների 

ԿԲ   - - - Ո Հ - 

2. Կարգավորվող շուկայի 
օպերատորի գործունեություն 

ԿԲ   - Փ - Ո Հ - 

3. 
Կենտրոնական 
դեպոզիտարիայի 
գործունեություն 

ԿԲ    Փ - Ո Հ - 

  

 6. 
ԲԱՆԿԱՅԻՆԵՎՖԻՆԱՆՍԱՎԱՐԿ
ԱՅԻՆԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵ
ՐԻԲՆԱԳԱՎԱՌ 

                

1. Բանկային գործունեություն ԿԲ   - Փ - Ո Հ - 
2. Գրավատների կազմակերպում ԿԲ    - - - - Հ Վ 

3. Ներդրումային ֆոնդի
կառավարման գործունեություն 

ԿԲ   - - - Ո Հ - 

4. 

Կ անքի ապահովագրության 
իրականացում` 
«Ապահովագրության և 
ապահովագրական 
գործունեության մասին» 
Հայաստանի Հանրապետության 
օրենքով սահմանված դասերով 
և ենթադասերով 

ԿԲ   - Փ - Ո Հ - 

5. 

Ոչ կյանքի ապահովագրության 
իրականացում`«Ապահովագրու
թյան և ապահովագրական 
գործունեության մասին» 
Հայաստանի Հանրապետության 
օրենքով սա մանված դասերով 
և ենթադասերով 

ԿԲ   - Փ - Ո Հ - 

6. Ինկասացիոն ծառայությունների 
մատուցում 

ԿՄ   - - - Ո - - 

7. Վարկային բյուրոյի 
գործունեություն 

ԿԲ   - - - - Հ - 

8. Ապահովագրական բրոքերային 
գործունեություն 

ԿԲ   - - - Ո Հ - 

9. Վարկային կազմակերպության 
գործունեություն 

ԿԲ   - - - Ո Հ - 

10. Դրամական (փողային) 
փոխանցումների իրականացում 

ԿԲ   - - - Ո Հ - 

11. 
Վճարային գործիքների և 
վճարահաշվարկային 
փաստաթղթերի պրոցեսինգի և 

ԿԲ   - - - Ո Հ - 



քլիրինգի իրականացում 

12. Կյանքի վերաապահովա-
գրության իրականացում 

ԿԲ   - Փ - Ո Հ - 

13. 
Ոչ կյանքի 
վերաապահովագրության 
իրականացում 

ԿԲ   - Փ - Ո Հ - 

   7. ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ 
ԲՆԱԳԱՎԱՌ 

(կետն ուժը կորցրել է 13.11.15 ՀՕ-121-Ն) 

   8. 
ԷՆԵՐԳԵՏԻԿԱՅԻԲՆԱԳԱՎԱՌ 

                

1. 
Բնական գազի փոխադրում, 
բա խում, ներկրում, 
արտահանում 

ՀԾԿՀ   Ա - - - Հ Վ 

2. 

Էլեկտրական էներգիայի 
արտադրություն (ներառյալ` 
էլեկտրական և ջերմային 
էներգիայի համակցված 
արտադրությունը), հաղորդում, 
բաշխում, էլեկտրական 
էներգիայի մատակարարում 
(ներառյալ՝ երաշխավորված), 
մեծածախ առևտուր 

ՀԾԿՀ   Ա - - - Հ Վ 

3. 
Ջերմային էներգիայի 
արտադրություն, փոխադրում, 
բաշխում 

ՀԾԿՀ   Ա - - - Հ Վ 

4. 

Էլեկտրաէներգետիկական և 
գազամատակարարման 
համակարգերի օպերատորի 
ծառայություններ 

ՀԾԿՀ   Ա - - - Հ Վ 

5. Էներգետիկական շուկայի 
օպերատորի ծառայություններ 

ՀԾԿՀ   Ա - - - Հ - 

   8.1. Ջրայինոլորտ                 

1. 
խմելու ջրամատակարարման և 
(կամ) ջրահեռացման 
(կեղտաջրերի մաքրման) 
ծառայությունների մատուցում 

ՀԾԿՀ   Ա Փ - - Հ Վ 

   9. ԿՐԹՈՒԹՅԱՆԲՆԱԳԱՎԱՌ                 

1. Նախադպրոցական կրթական 
ծրագրի իրականացում 

ԿՄ   - - - - Հ Վ 

2. Տարրական հանրակրթական 
ծրագրի իրականացում 

ԿՄ   - - - - Հ Վ 

3. Հիմնական հանրակրթական 
ծրագրի իրականացում 

ԿՄ   - - - - Հ Վ 

4. Միջնակարգ հանրակրթական 
ծրագրի իրականացում 

ԿՄ   - - - - Հ Վ 

5. 
Նախնական մասնագիտական 
(արհեստագործական) 
կրթական ծրագրի 

ԿՄ   - - - - Հ Վ 



իրականացում 

6. 
Միջին մասնագիտական 
կրթական ծրագրի 
իրականացում 

ԿՄ   - - - - Հ Վ 

7. Բակալավրի կրթական ծրագրի 
իրականացում 

ԿՄ   - - - - Հ Վ 

«Բարձրագույն կրթության 
առաջին մակարդակի 
(բակալավրի) կրթական 
ծրագրի իրականացում 

ԿՄ  - - - - Հ Վ». 

8. Մագիստրոսի կրթական ծրագրի 
իրականացում 

ԿՄ   - - - - Հ Վ 

 

«Բարձրագույն կրթության 
երկրորդ մակարդակի 
(մագիստրոսի) կրթական 
ծրագրի իրականացում 

ԿՄ  - - - - Հ Վ». 

«9.Բարձրագույն կրթության երրորդ 
մակարդակի 
(դոկտորի) կրթական 
ծրագրի իրականացում  

ԿՄ  - - - - Հ Վ». 

  

10. 
ՀԵՌԱՀԱՂՈՐԴԱԿՑՈՒԹՅԱՆ(ԷԼԵ
ԿՏՐՈՆԱՅԻՆ 
ՀԱՂՈՐԴԱԿՑՈՒԹՅԱՆ) 
ԲՆԱԳԱՎԱՌ 

                

1 (ենթակետն ուժը կորցրել է 29.04.13 ՀՕ-48-Ն) 
1.1

. 
Հանրային էլեկտրոնային 
հաղորդակցության ցանցի 

ՀԾԿՀ   Ա - - Ո Հ Վ 

2. (ենթակետն ուժը կորցրել է 29.04.13 ՀՕ-48-Ն) 
 . (ենթակետն ուժը կորցրել է 29.04.13 ՀՕ-48-Ն) 

4. Հեռուստառադիոհաղորդումներ
ի հեռարձակում 

ՀՌԱՀ   - - Մ - - Վ 

5. մասնավոր մուլտիպլեքսորի 
գործունեություն 

 ՀՌԱՀ     - Փ Մ  -  Հ Վ 

  11. ՓՈՍՏԱՅԻՆ ԿԱՊԻ 
ԲՆԱԳԱՎԱՌ 

                

1. Փոստային կապի 
գործունեություն 

Կ   Ա - - - - - 

  12. (բաժինն ուժը կորցրել է 27.10.17 ՀՕ-169-Ն) 
5. (կետն ուժը կորցրել է 25.05.11 ՀՕ-199-Ն) 

  13. ԱՏՈՄԱՅԻՆ ԷՆԵՐԳԻԱՅԻ 
ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌ 

                

1. 

Միջուկային տեղակայանքների 
կամ ռադիոակտիվ թափոնների 
պահեստարանների կամ 
ռադիոակտիվ թափոնների 
գերեզմանոցների հրապարակի 
ընտրում կամ  ախագծում կամ 

ԱԷՕԲԿՄ   - Փ - Ո Հ Վ 



կառուցում կամ շահագործում 
կամ շահագործումից հանում 

2. 

Միջուկային նյութերի կամ 
ռադիոակտիվ նյութերի կամ 
ռադիոակտիվ նյութեր 
պարունակող սարքերի կամ 
ռադիոակտիվ թափոնների 
ներմուծում կամ արտահանում 

ԿՄ   - - - - Հ - 

3. 

Միջուկային նյութերի 
արտադրություն կամ 
օգտագործում կամ փոխադրում 
կամ պահեստավորում 

ԱԷՕԲԿՄ   - Փ - Ո Հ Վ 

4. 

Ռադիոակտիվ նյութերի 
արտադրություն կամ 
օգտագործում կամ փոխադրում 
կամ պահեստավորում 

ԱԷՕԲԿՄ   - Փ - Ո Հ Վ 

5. 

Ռադ ոակտիվ նյութեր 
պարունակող սարքերի 
արտադրություն կամ 
օգտագործում կամ 
վերանորոգում կամ մոնտաժում 
և կարգաբերում կամ 
փոխադրում կամ 
պահեստավորում 

ԱԷՕԲԿՄ   - Փ - Ո Հ Վ 

6. 
Գեներացնող ճառագայթման 
աղբյուրների օգտագործում կամ 
կարգաբերում 

ԱԷՕԲԿՄ   - Փ - Ո Հ Վ 

7. Ռադիոակտիվ թափոնների 
վերամշակում կամ պահում 

ԱԷՕԲԿՄ   - Փ - Ո Հ Վ 

8. 

Միջուկային տեղակայանքների 
և միջուկային նյութերի 
ֆիզիկական պաշտպանության 
իրականացում 

ԱԷՕԲԿՄ   - Փ - Ո Հ Վ 

9. 

Ատոմային էներգիայի 
օգտագործման օբյեկտների 
համար անվտանգության 
տեսակետից կարևոր սարքերի, 
սարքավորումների, 
համակարգերի 
նախագծում կամ 
պատրաստում 

ԱԷՕԲԿՄ   - Փ - Ո Հ Վ 

10. 

Ատոմային էներգիայի 
օգտագործման օբյեկտների 
նախագծերի և այլ 
փաստաթղթերի 
փորձաքննություն 

ԱԷՕԲԿՄ   - - - Ո Հ Վ 

11. 
Ատոմային էներգիայի 
օգտագործման բնագավառում 
անվտանգության ապահովման 

ԱԷՕԲԿՄ   - - - Ո Հ Վ 



տեսակետից կարևոր 
պաշտոններ զբաղեցնո  
ֆիզիկական անձանց 
գործունեություն 

  14. ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ 
ՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌ 

                

1. Վտանգավոր թափոնների 
գործածություն 

ԿՄ   - Փ - Ո Հ Վ 

2. (կետն ուժը կորցրել է 17.11.17 ՀՕ-209-Ն) 

  
15. ՎԻՃԱԿԱԽԱՂԵՐԻ, 
ՇԱՀՈՒՄՆԵՐՈՎ ԽԱՂԵՐԻ 
ԲՆԱԳԱՎԱՌ 

                  

1. Վիճակախաղերի 
կազմակերպում 

ԿՄ    - - - - Հ - 

2. Շահումներով խաղերի 
կազմակերպում 

ԿՄ   - - - - Հ Վ 

3. Ինտերնետ շահումով խաղերի 
կազմակերպում 

ԿՄ           Հ Վ 

4. Խաղատների կազմակերպում ԿՄ   - - - - Հ Վ 
  16. ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԻ ԲՆԱԳԱՎԱՌ                 

1. Երկաթուղային տրանսպորտի 
գործունեության կազմակերպում 

ԿՄ   Ա Փ - Ո Հ - 

2. 
Տրանսպորտային միջոցների 
տեխնիկական զննության 
գործունեություն 

ԿՄ   - Փ - - Հ Վ 

3. (կետն ուժը կորցրել է 20.11.14 ՀՕ-165-Ն) 

4. 

Ֆիզիկական անձանց կողմից 
մեկ մարդատար- տաքսի 
ավտոմոբիլով 
ուղևորափոխադրումների 
իրականացում 

ԿՄ    - - - - - - 

5. 

Անհատ ձեռնարկատերերի և 
կազմակերպությունների կողմից 
մարդատար-տաքսի 
ավտոմոբիլներով 
ուղևորափոխադրումների 
կազմակերպում 

ԿՄ    - - - - - - 

  17. ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌ 

1. 

Քաղաքաշինական 
փաստաթղթերի ինժեներական 
բաժինների մշակում 
(բացառությամբ 
կոնստրուկտորական մասի, 
ինչպես նաև շինարարության 
թույլտվություն չպահանջող 
աշխատանքների) 

ԿՄ               

2. Քաղաքաշինական 
փաստաթղթերի 

ԿՄ                



փորձաքննություն 
(բացառությամբ շինարարության 
թույլտվու յուն չպահանջող 
աշխատանքների) 

3. 

Շինարարության իրականացում 
(բացառությամբ շինարարության 
թույլտվություն չպահանջող 
աշխատանքների, 
համապատասխան նպատակի 
համար նախատեսված 
հողամասի տարածքում ոչ 
ձեռնարկատիրական 
նպատակով սեփականատիրոջ 
կողմից կառուցվող` 300 քմ 
ընդհանուր մակերեսը 
չգերազանցող` մինչև երկու 
վերգետնյա ու մեկ ստորգետնյա 
հարկ ունեցող անհատական 
բնակելի տների, հաստատված 
բազմակի օգտագործման 
օրինակելի նախագծերով 
կառուցվող օբյեկտների, 150 քմ 
ընդհանուր մակերեսը 
չգերազանցող օժանդակ 
շինությունների, 50 քմ 
ընդհանուր մակերեսը 
չգերազանցող ավտոտնակների,
1000 քմ ընդհանուր մակերեսը 
չգերազանցող ջերմոցների, 500 
քմ ընդհանուր մակերեսը 
չգերազանցող 
գյուղատնտեսական 
արտադրական նշանակության 
ոչ հիմնական շինությունների և 
100 քմ ընդհանուր մակերեսը 
չգերազանցող հասարակական 
նշան կության ոչ հիմնական 
շինությունների) 

ԿՄ               

4. Շինարարության որակի 
տեխնիկական հսկողություն 
(բացառությամբ շինարարության 
թույլտվություն չպահանջող 
աշխատանքների, 
համապատասխան նպատակի 
համար նախատեսված 
հողամասի տարածքում ոչ 
ձեռնարկատիրական 
նպատակով սեփականատիրոջ 
կողմից կառուցվող` 300 քմ 
ընդհանուր մակերեսը 

ԿՄ          Ո Հ   



չգերազանցող` մինչև երկու 
վերգետնյա ու մեկ ստորգետնյա 
հարկ ունեցող անհատական 
բնակելի տների, հաստատված 
բազմակի օգտագործման 
օրինակելի նախագծերով 
կառուցվող օբյեկտների, 150 քմ 
ընդհանուր մակերեսը 
չգերազանցող օժանդակ 
շինությունների, 50 քմ 
ընդհանուր մակերեսը 
չգերազանցող 
ավտոտնակների, 1000 քմ 
ընդհանուր մակերեսը 
չգերազանցող ջերմոցների, 500 
քմ ընդհանուր մակերեսը 
չգերազանցող 
գյուղատնտեսական 
արտադրական նշանակության 
ոչ հիմնական շինությունների և 
100 քմ ընդհանուր մակե եսը 
չգերազանցող հասարակական 
նշանակության ոչ հիմնական 
շինությունների) 

5. Ինժեներական հետազննում ԿՄ         Ո      
6. Շենքերի և շինությունների 

տեխնիկական վիճակի 
հետազննություն 

ԿՄ     - - - Ո Հ - 

  18. ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԱՅԼ 
ԲՆԱԳԱՎԱՌՆԵՐ 

                

1. 

Լիցենզավորման ենթակա 
գործունեության տեսակների 
վերաբերյալ օրենքով 
նախատեսված 
փորձաքննությունների 
իրականացում 

ԿՄ   - Փ - - - - 

2. (ենթակետն ուժը կորցրել է 08.12.11 ՀՕ-335-Ն) 
3. (ենթակետն ուժը կորցրել է 13.11.15 ՀՕ-121-Ն) 
4. (ենթակետն ուժը կորցրել է 13.11.15 ՀՕ-121-Ն) 
5. (ենթակետն ուժը կորցրել է 13.11.15 ՀՕ-121-Ն) 
6. (ենթակետն ուժը կորցրել է 13.11.15 ՀՕ-121-Ն) 
7. (ենթակետն ուժը կորցրել է 13.11.15 ՀՕ-121-Ն) 
8. (ենթակետն ուժը կորցրել է 04.12.19 ՀՕ-288-Ն) 
9. (ենթակետն ուժը կորցրել է 13.11.15 ՀՕ-121-Ն) 

10. (ենթակետն ուժը կորցրել է 13.11.15 ՀՕ-121-Ն) 
11. (ենթակետն ուժը կորցրել է 13.11.15 ՀՕ-121-Ն) 

  19. ՏԻԵԶԵՐԱԿԱՆ 
ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ 

                



ԲՆԱԳԱՎԱՌ 
 1. Տիեզերական գործունեություն ԿՄ -  - - -  Հ  Վ 

  
3. Սույն հոդվածի աղյուսակում չնշված գործունեության տեսակներով ֆիզիկական կամ 

իրավաբանական անձինք իրավունք ունեն զբաղվել առանց սահմանափակման, եթե տվյալ 
գործունեության տեսակով զբաղվելն օրենքով արգելված չէ: 

3.1. (մասն ուժը կորցրել է 13.11.15 ՀՕ-121-Ն) 
4. Սույն հոդվածի աղյուսակի երրորդ սյունակում հապավումներով սահմանվում են 

լիցենզիա տվող մարմինները: Աղյուսակի հապավումները վերծանվում են հետևյալ կերպ՝ 
ԿԲ - Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկ. 
ՀԾԿՀ-Հայաստանի Հանրապետության հանրային ծառայությունները կարգավորող 

հանձնաժողով. 
ՀՌԱՀ - Հայաստանի Հանրապետության հեռուստատեսության և ռադիոյի ազգային 

հանձնաժողով. 
ԿՄ - Հայաստանի Հանրապետության կառավարության կողմից լիազորված պետական 

կառավարման մարմին կամ մարմիններ. 
ԱԷՕԲԿՄ` Ատոմային էներգիայի օգտագործման բնագավառը կարգավորող մարմին: 
(պարբերությունն ուժը կորցրել է 13.11.15 ՀՕ-121-Ն) 
5. (մասն ուժը կորցրել է 13.11.15 ՀՕ-121-Ն) 
6. Սույն հոդվածի աղյուսակի հինգերորդ սյունակում «Ա» տառով նշված գործունեության 

տեսակներով զբաղվելու համար չի պահանջվում լիցենզիա, եթե դրանք իրականացվում են ոչ 
ձեռնարկատիրական (տնտեսական) գործունեության նպատակով: 

7. Միայն սույն հոդվածի աղյուսակի վեցերորդ սյունակում «Փ» տառով նշված 
գործունեության տեսակներով զբաղվելու համար օրենքով կամ լիցենզավորման կարգերով 
կարող է պահանջվել ապրանքների, առարկաների, սարքավորումների, ինչպես նաև 
լիցենզավորման համար ներկայացված փաստաթղթերի փորձաքննական եզրակացություն: 

8. Սույն հոդվածի աղյուսակի յոթերորդ սյունակում «Մ» տառով նշված գործունեության 
տեսակներով զբաղվելու լիցենզիան տրվում է միայն մրցույթի արդյունքում: 

9. Միայն սույն հոդվածի աղյուսակի ութերորդ սյունակում «Ո» տառով նշված 
գործունեության տեսակներով զբաղվելու լիցենզիան տալու համար կարող է իրականացվել 
ֆիզիկական անձանց մասնագիտական որակավորման ստուգում: 

10. Միայն սույն հոդվածի աղյուսակի իններորդ սյունակում «Հ» տառով նշված 
գործունեության տեսակներով զբաղվող լիցենզավորված անձանցից լիցենզավորող 
մարմիններն իրավունք ունեն պահանջել լիցենզավորված գործունեությանն առնչվող 
հաշվետվություններ կամ տեղեկություններ: 

11. Միայն սույն հոդվածի աղյուսակի տասներորդ 
սյունակում «Վ»տառովնշվածգործունեությանտեսակներովզբաղվողլիցենզավորվածանձինքեն
պարտավորլիցենզավորմանենթակագործունեություննիրականացնելմիայնլիցենզիայում նշված 
վայրում: 

12. Լիցենզավորման ենթակա գործունեության տեսակների պարզաբանումները տրվում են 
Հայաստանի Հանրապետության համապատասխան օրենքների և «Տնտեսական 
գործունեության ընդհանուր դասակարգիչների» համաձայն: 

(43-րդ հոդվածը խմբ. 27.07.01 ՀՕ-202, փոփ. 06.02.02 ՀՕ-295, խմբ., փոփ. 20.02.02 ՀՕ-307, 
խմբ. 23.10.02 ՀՕ-439-Ն, խմբ., լրաց. 29.05.02 ՀՕ-364-Ն, խմբ., լրաց. 11.12.02 ՀՕ-488-Ն, փոփ. 
26.12.02 ՀՕ-513-Ն, լրաց. 31.03.03 ՀՕ-525-Ն, 13.12.03 ՀՕ-2-Ն, փոփ., լրաց. 25.12.03 ՀՕ-65-Ն, 
լրաց. 17.12.03 ՀՕ-12-Ն, խմբ., փոփ., լրաց. 16.03.04 ՀՕ-52-Ն, խմբ. 08.06.04 ՀՕ-92-Ն, խմբ., 
լրաց. 11.06.04 ՀՕ-101-Ն, խմբ. 28.09.04 ՀՕ-113-Ն, լրաց. 06.12.04 ՀՕ-180-Ն, փոփ., 
լրաց. 28.09.04 ՀՕ-112-Ն, խմբ., փոփ. 24.11.04 ՀՕ-156-Ն, լրաց. 08.12.04 ՀՕ-167-Ն, խմբ. 
25.05.05 ՀՕ-127-Ն, լրաց. 14.12.04 ՀՕ-48-Ն, 05.05.05 ՀՕ-100-Ն, փոփ. 08.12.05 ՀՕ-252-Ն, լրաց. 
25.05.05 ՀՕ-138-Ն, փոփ., խմբ., լրաց. 16.12.05 ՀՕ-31-Ն, խմբ. 04.10.05 ՀՕ-196-Ն, լրաց. 15.11.05 



ՀՕ-237-Ն, 23.05.06 ՀՕ-86-Ն, փոփ., լրաց. 25.05.06 ՀՕ-65-Ն, լրաց. 20.12.06 ՀՕ-249-Ն, լրաց., 
փոփ. 05.12.06 ՀՕ-242-Ն, լրաց. 13.06.06 ՀՕ-150-Ն, խմբ., փոփ., լրաց. 22.02.07 ՀՕ-116-Ն, խմբ., 
փոփ. 22.02.07 ՀՕ-84-Ն, լրաց. 29.11.06 ՀՕ-230-Ն, 05.12.06 ՀՕ-239-Ն, 25.12.06 ՀՕ-24-Ն, խմբ. 
25.12.06 ՀՕ-43-Ն, փոփ. 25.12.06 ՀՕ-53-Ն, լրաց. 09.04.07 ՀՕ-190-Ն, խմբ., լրաց., փոփ. 11.10.07 
ՀՕ-206-Ն, խմբ. 19.05.08 ՀՕ-68-Ն, փոփ. 19.05.08 ՀՕ-69-Ն, խմբ. 21.08.08 ՀՕ-156-Ն, 22.10.08 
ՀՕ-179-Ն, լրաց. 21.08.08 ՀՕ-140-Ն, փոփ. 19.03.09 ՀՕ-73-Ն, լրաց. 22.10.08 ՀՕ-194-Ն, խմբ. 
26.12.08 ՀՕ-1-Ն, լրաց. 17.09.09 ՀՕ-169-Ն, խմբ., փոփ. 10.07.09 ՀՕ-163-Ն, լրաց. 04.02.10 ՀՕ-12-
Ն, խմբ., փոփ. 08.12.10 ՀՕ-227-Ն, խմբ. 22.12.10 ՀՕ-282-Ն, փոփ. 25.05.11 ՀՕ-199-Ն, խմբ. 
11.05.11 ՀՕ-158-Ն, փոփ. 08.12.11 ՀՕ-335-Ն, խմբ. 21.03.12 ՀՕ-84-Ն, փոփ., լրաց. 08.12.11 ՀՕ-
325-Ն, խմբ. 08.12.11 ՀՕ-349-Ն, լրաց. 09.02.12 ՀՕ-8-Ն, փոփ. 29.04.13 ՀՕ-48-Ն, լրաց. 19.12.12 
ՀՕ-256-Ն, փոփ. 19.06.13 ՀՕ-87-Ն, 19.06.13 ՀՕ-84-Ն, 20.11.14 ՀՕ-165-Ն, խմբ. 20.11.14 ՀՕ-172-
Ն, լրաց. 01.12.14 ՀՕ-195-Ն, փոփ. 13.11.15 ՀՕ-121-Ն, լրաց. 18.12.15 ՀՕ-203-Ն, 15.12.15 ՀՕ-
175-Ն, 23.06.15 ՀՕ-109-Ն, 21.12.15 ՀՕ-21-Ն, 17.05.16 ՀՕ-87-Ն, փոփ. 25.10.17 ՀՕ-159-Ն, 
27.10.17 ՀՕ-169-Ն, 17.11.17 ՀՕ-209-Ն, խմբ. 08.02.18 ՀՕ-104-Ն, 06.12.17 ՀՕ-236-Ն, փոփ. 
07.02.18 ՀՕ-101-Ն, խմբ. 02.03.18 ՀՕ-127-Ն, 25.06.19 ՀՕ-71-Ն, փոփ. 04.12.19 ՀՕ-288-Ն, լրաց. 
06.03.20 ՀՕ-155-Ն, փոփ. 25.03.20 ՀՕ-180-Ն) 

 

 

 
 
 

 


