
N 7(550) 01 ապրիլի 2016  
   

  
ՀՀ կենտրոնական բանկի խորհրդի որոշումը 

«ՀՀ կենտրոնական բանկի խորհրդի 2009 թվականի հուլիսի 28-ի թիվ 229-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և 
լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կենտրոնական բանկի խորհրդի 2 փետրվարի 2016 թվականի թիվ 7-Ն 
որոշումը  

  

  
ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի որոշումը 

«ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի 2015 թվականի դեկտեմբերի 23-ի N 444-Ն 
որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող 
հանձնաժողովի 2 մարտի 2016 թվականի N 34-Ն որոշումը 

  

  
ՀՀ վիճակագրության պետական խորհրդի որոշումը 

«Կազմակերպության ֆինանսական ցուցանիշների վերաբերյալ» Ձև 3-ՖՀ (տարեկան) պետական 
վիճակագրական հետազոտության հարցաթերթը և լրացման հրահանգը հաստատելու մասին» ՀՀ 
վիճակագրության պետական խորհրդի 4 մարտի 2016 թվականի թիվ 01-Ն որոշումը 

  

  

ՀՀ նախարարների և կառավարությանն առընթեր պետական կառավարման մարմինների ղեկավարների 
հրամանները 

«Տարածքային մակարդակում սոցիալական համագործակցության համաձայնագրի օրինակելի ձևը, 
տարածքային մակարդակում սոցիալական համաձայնագրի ընդունման ընթացակարգը, տարածքային 
մակարդակում կնքված սոցիալական համագործակցության համաձայնագրի համաձայն ձևավորված 
համակարգող խորհրդի օրինակելի աշխատակարգը սահմանելու, ՀՀ սոցիալական ապահովության 
նախարարի 2000 թվականի հուլիսի 31-ի N 36-Պ և ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարի 2006 
թվականի սեպտեմբերի 18-ի N 153-Ն հրամանները ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» ՀՀ աշխատանքի և 
սոցիալական հարցերի նախարարի 11 փետրվարի 2016 թվականի N 25-Ն հրամանը 
  
«Կենսաբանական, քիմիական և ճառագայթային լաբորատորիաների շահագործմանը ներկայացվող 
պահանջներ» N 3.1.1-032-2016 սանիտարական կանոնները և հիգիենիկ նորմերը հաստատելու մասին» ՀՀ 
առողջապահության նախարարի 19 փետրվարի 2016 թվականի N 04-Ն հրամանը 
  
«ՀՀ քաղաքացիներին զենք ձեռք բերելու թույլտվություն ստանալու համար բժշկական եզրակացություն 
տրամադրելու նպատակով բժշկական ստուգման կարգը հաստատելու մասին» ՀՀ առողջապահության 
նախարարի 1 մարտի 2016 թվականի N 07-Ն հրամանը 
  
«ՀՀ արդարադատության նախարարի 2005 թվականի նոյեմբերի 18-ի N ՔՀ-66-Ն հրամանում փոփոխություն և 
լրացում կատարելու մասին» ՀՀ արդարադատության նախարարի 10 մարտի 2016 թվականի N 80-Ն հրամանը 
  
«ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարի 2005 թվականի դեկտեմբերի 22-ի N 268-Ն հրամանում լրացումներ 
կատարելու մասին» ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարի 18 փետրվարի 2016 թվականի N 30-Ն հրամանը 
  
«ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարի 2013 թվականի սեպտեմբերի 19-ի N 872-Ն հրամանում լրացումներ կատարելու 
մասին» ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարի 24 փետրվարի 2016 թվականի N 133-Ն հրամանը 
  
«Ինովացիոն նախագծերի մրցույթի հայտի ձևը և գնահատման չափանիշները սահմանելու մասին» ՀՀ 
էկոնոմիկայի նախարարի 2 մարտի 2016 թվականի N 166-Ն հրամանը 
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«ՀՀ ֆինանսների և էկոնոմիկայի նախարարի 2006 թվականի սեպտեմբերի 5-ի N 839-Ն հրամանում 
փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ ֆինանսների նախարարի  
22 փետրվարի 2016 թվականի N 92-Ն հրամանը 
  
«Սահմանամերձ համայնքներում իրականացվող գործունեությունը հարկերից ազատելու մասին» ՀՀ օրենքի 3-
րդ հոդվածի 1-ին մասի 2-րդ կետի «բ» ենթակետով նախատեսված արտոնությունից հրաժարվելու վերաբերյալ 
հայտարարության ձևը հաստատելու մասին» ՀՀ ֆինանսների նախարարի 2 մարտի 2016 թվականի N 127-Ն 
հրամանը 
  
«ՀՀ կառավարությանն առընթեր պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահի 2013 թվականի հունվարի 23-ի 
N 25-Ն հրամանում լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ ֆինանսների նախարարի 2 մարտի 2016 թվականի N 
128-Ն հրամանը  

  
ՀՀ դատավորների ընդհանուր ժողովի որոշումը 

  
«ՀՀ դատավորի վարքագծի կանոնները սահմանելու մասին» ՀՀ դատավորների ընդհանուր ժողովի 19 
փետրվարի 2016 թվականի N 01-Ն որոշումը 

  

  
Հատուկ բաժին  

Հեռուստատեսության և ռադիոյի ազգային հանձնաժողովի 21 մարտի 2016 թվականի թիվ 22-Ա որոշումը  
  
ՀՀ առողջապահության նախարարի 29 փետրվարի 2016 թվականի N 587-Ա հրամանը 
  
ՀՀ առողջապահության նախարարի 2 մարտի 2016 թվականի N 620-Ա հրամանը 
  
ՀՀ առողջապահության նախարարի 3 մարտի 2016 թվականի N 624-Ա հրամանը 
  
ՀՀ առողջապահության նախարարի 4 մարտի 2016 թվականի N 640-Ա հրամանը 
  
ՀՀ առողջապահության նախարարի 4 մարտի 2016 թվականի N 645-Ա հրամանը 
  
ՀՀ առողջապահության նախարարի 4 մարտի 2016 թվականի N 646-Ա հրամանը 
  
ՀՀ առողջապահության նախարարի 4 մարտի 2016 թվականի N 647-Ա հրամանը 
  
ՀՀ առողջապահության նախարարի 9 մարտի 2016 թվականի N 652-Ա հրամանը 
  
ՀՀ առողջապահության նախարարի 9 մարտի 2016 թվականի N 668-Ա հրամանը 
  
ՀՀ առողջապահության նախարարի 10 մարտի 2016 թվականի N 675-Ա հրամանը 
  
ՀՀ առողջապահության նախարարի 10 մարտի 2016 թվականի N 688-Ա հրամանը 
  
ՀՀ առողջապահության նախարարի 11 մարտի 2016 թվականի N 704-Ա հրամանը 
  
ՀՀ առողջապահության նախարարի 12 մարտի 2016 թվականի N 707-Ա հրամանը 
  
ՀՀ առողջապահության նախարարի 12 մարտի 2016 թվականի N 709-Ա հրամանը 
  
ՀՀ առողջապահության նախարարի 15 մարտի 2016 թվականի N 747-Ա հրամանը 
  



ՀՀ առողջապահության նախարարի 16 մարտի 2016 թվականի N 756-Ա հրամանը 
  
ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարի 22 մարտի 2016 թվականի N 248-Ա հրամանը 
  
ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարության լիցենզավորված անձանց գրանցամատյանում բովանդակվող 
տեղեկությունների ցանկը  
  
ՀՀ քաղաքաշինության նախարարության կողմից տրամադրված, դադարեցված, կասեցված, երկարաձգված, 
խախտում կատարած և վերաձևակերպված լիցենզիաների ցանկը 
  
ՀՀ կառավարությանն առընթեր միջուկային անվտանգության կարգավորման պետական կոմիտեի կողմից 
տրված, ժամկետը երկարաձգված և ուժը կորցրած լիցենզիաների ցանկը 

   
N 8(551) 06 ապրիլի 2016  
   

  
ՀՀ կենտրոնական բանկի խորհրդի որոշումը 

«Ներդրումային ֆոնդերի միացմանը նախնական համաձայնություն տրամադրելու, միացման մասին 
տեղեկությունները տրամադրելու և հրապարակելու կարգը» կանոնակարգ 10/28-ը հաստատելու մասին» ՀՀ 
կենտրոնական բանկի խորհրդի 16 փետրվարի 2016 թվականի թիվ 19-Ն որոշումը 

  

  

ՀՀ նախարարների և կառավարությանն առընթեր պետական կառավարման մարմինների ղեկավարների 
հրամանները 

«Կրծքով կերակրման բժշկական հակացուցումների ցանկը հաստատելու մասին» ՀՀ առողջապահության 
նախարարի 24 փետրվարի 2016 թվականի N 05-Ն հրամանը 
  
«ՀՀ պաշտպանության նախարարի 2013 թվականի ապրիլի 8-ի N 410-Ն հրամանում լրացում կատարելու 
մասին» ՀՀ պաշտպանության նախարարի 16 մարտի 2016 թվականի N 5-Ն հրամանը 
  
«Պետական ոլորտի ծառայողներին մատչելի բնակարաններով ապահովման ծրագրի շրջանակներում Ադոնց 
փողոցի թիվ 6/2 հասցեում կառուցվող բազմաբնակարան շենքային համալիրից բնակարան գնելու ցանկություն 
ունեցող պետական ծառայողների կողմից ներկայացվող դիմում-հայտի և գերատեսչությունների կողմից 
ներկայացվող գերատեսչական տեղեկանքների ձևերը և դրանց ներկայացման ժամկետները սահմանելու 
մասին» ՀՀ քաղաքաշինության նախարարի 21 մարտի 2016 թվականի N 47-Ն հրամանը 
  
«ՀՀ ֆինանսների նախարարության և ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարության մի շարք համատեղ հրամաններ ուժը 
կորցրած ճանաչելու մասին» ՀՀ ֆինանսների նախարարի 15 մարտի 2016 թվականի N 150-Ն և ՀՀ էկոնոմիկայի 
նախարարի 26 փետրվարի 2016 թվականի N 159-Ն համատեղ հրամանը 
  
«ՀՀ կառավարությանն առընթեր ՀՀ ոստիկանությունում գաղտնագրման ենթակա տեղեկությունների 
ընդլայնված գերատեսչական ցանկերը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարությանն առընթեր ՀՀ 
ոստիկանության պետի 29 փետրվարի 2016 թվականի թիվ 1-Ն հրամանը 

  

  
Հատուկ բաժին  

Հեռուստատեսության և ռադիոյի ազգային հանձնաժողովի 29 մարտի 2016 թվականի թիվ 23-Ա որոշումը  
  
ՀՀ առողջապահության նախարարի 16 մարտի 2016 թվականի N 766-Ա հրամանը 
  
ՀՀ առողջապահության նախարարի 18 մարտի 2016 թվականի N 793-Ա հրամանը 
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ՀՀ առողջապահության նախարարի 18 մարտի 2016 թվականի N 798-Ա հրամանը 
  
ՀՀ առողջապահության նախարարի 21 մարտի 2016 թվականի N 806-Ա հրամանը 
  
ՀՀ առողջապահության նախարարի 23 մարտի 2016 թվականի N 835-Ա հրամանը 
  
ՀՀ առողջապահության նախարարի 24 մարտի 2016 թվականի N 853-Ա հրամանը 
  
ՀՀ առողջապահության նախարարի 24 մարտի 2016 թվականի N 861-Ա հրամանը 
  
ՀՀ առողջապահության նախարարի 30 մարտի 2016 թվականի N 915-Ա հրամանը 
  
ՀՀ կրթության և գիտության նախարարի 21 մարտի 2016 թվականի N 184-Ա/2 հրամանը 
  
ՀՀ քաղաքաշինության նախարարության կողմից տրամադրված, դադարեցված, կասեցված, երկարաձգված, 
խախտում կատարած և վերաձևակերպված լիցենզիաների ցանկը 
  
ՀՀ ֆինանսների նախարարության կողմից լիցենզավորված խաղատան կազմակերպման գրանցամատյանում 
բովանդակվող տեղեկությունների ցանկը 

   
N 8(551).1 15 ապրիլի 2016  
   

  

ՀՀ նախարարների և կառավարությանն առընթեր պետական կառավարման մարմինների ղեկավարների 
հրամանները 

«Նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) կրթության 0713.02.4 «Էլեկտրասարքավորումների 
տեխնիկական շահագործում» մասնագիտության 0713.02.02.4 «Արհեստավոր՝ էլեկտրասարքավորումների 
նորոգման և սպասարկման» որակավորման պետական կրթական չափորոշիչը հաստատելու և ՀՀ կրթության և 
գիտության նախարարի 2009 թ. դեկտեմբերի 7-ի  
N 1012-Ն հրամանը ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» ՀՀ կրթության և գիտության նախարարի 17 մարտի 2016 
թվականի N 161-Ն հրամանը 
  
«Նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) կրթության 0715.02.4 «Մետաղների մշակման 
տեխնոլոգիա՝ ճնշմամբ» մասնագիտության 0715.02.01.4 «Դարբին» որակավորման պետական կրթական 
չափորոշիչը հաստատելու և ՀՀ կրթության և գիտության նախարարի 2009 թ. դեկտեմբերի 7-ի N 1016-Ն 
հրամանը ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» ՀՀ կրթության և գիտության նախարարի 17 մարտի 2016 թվականի 
N 162-Ն հրամանը 
  
«Միջին մասնագիտական կրթության 0713.01.5 «Էլեկտրական կայաններ, ցանցեր և համակարգեր» 
մասնագիտության 0713.01.01.5 «Տեխնիկ՝ էլեկտրական կայանների, ցանցերի և համակարգերի շահագործման և 
տեխնիկական սպասարկման» որակավորման պետական կրթական չափորոշիչը հաստատելու մասին» ՀՀ 
կրթության և գիտության նախարարի 17 մարտի 2016 թվականի N 163-Ն հրամանը 
  
«Նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) կրթության 1013.03.4 «Խոհարարական գործ» 
մասնագիտության 1013.03.01.4 «Խոհարար» որակավորման պետական կրթական չափորոշիչը հաստատելու և 
ՀՀ կրթության և գիտության նախարարի 2009 թ. դեկտեմբերի 7-ի N 1024-Ն հրամանը ուժը կորցրած ճանաչելու 
մասին» ՀՀ կրթության և գիտության նախարարի 17 մարտի 2016 թվականի N 164-Ն հրամանը 
  
«Միջին մասնագիտական կրթության 0716.11.5 «Վերամբարձ տրանսպորտային, շինարարական, 
ճանապարհային մեքենաների և սարքավորումների շահագործում» մասնագիտության 0716.11.01.5 «Տեխնիկ` 
վերամբարձ տրանսպորտային, շինարարական, ճանապարհային մեքենաների և սարքավորումների 
շահագործման և տեխնիկական սպասարկման» որակավորման պետական կրթական չափորոշիչը 
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հաստատելու և ՀՀ կրթության և գիտության նախարարի 2009 թվականի դեկտեմբերի 18-ի N 1073-Ն հրամանը 
ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» ՀՀ կրթության և գիտության նախարարի 17 մարտի 2016 թվականի N 165-Ն 
հրամանը 
  
«Միջին մասնագիտական կրթության 0715.11.5 «Սև և գունավոր մետաղների ձուլման արտադրություն» 
մասնագիտության 0715.11.01.5 «Տեխնիկ՝ մետաղների ձուլման գործընթացի» որակավորման պետական 
կրթական չափորոշիչը հաստատելու և ՀՀ կրթության և գիտության նախարարի 2009թ. դեկտեմբերի 18-ի N 
1074-Ն հրամանը ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» ՀՀ կրթության և գիտության նախարարի 17 մարտի 2016 
թվականի N 166-Ն հրամանը 
  
«Նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) կրթության 0611.01.4 «Համակարգիչների շահագործում» 
մասնագիտության 0611.01.01.4 «Օպերատոր՝ համակարգչի» որակավորման պետական կրթական չափորոշիչը 
հաստատելու և ՀՀ կրթության և գիտության նախարարի 2009թ. դեկտեմբերի 7-ի N 1011-Ն հրամանը ուժը 
կորցրած ճանաչելու մասին» ՀՀ կրթության և գիտության նախարարի 17 մարտի 2016 թվականի N 167-Ն 
հրամանը 
  
«Միջին մասնագիտական կրթության 0718.01.5 «Մեխատրոնիկա» մասնագիտության 0718.01.01.5 «Տեխնիկ-
մեխատրոնիկ» որակավորման պետական կրթական չափորոշիչը հաստատելու մասին» ՀՀ կրթության և 
գիտության նախարարի 17 մարտի 2016 թվականի N 168-Ն հրամանը 
  
«Նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) կրթության 0732.06.4 «Ատաղձագործական, 
մանրահատակագործական, ապակեգործական աշխատանքներ» մասնագիտության 0732.06.02.4 «Հյուսն» 
որակավորման պետական կրթական չափորոշիչը հաստատելու մասին» ՀՀ կրթության և գիտության 
նախարարի 17 մարտի 2016 թվականի N 169-Ն հրամանը  
  
«Միջին մասնագիտական կրթության 0738.05.5 «Գազամատակարարման սարքավորումների և համակարգերի 
հավաքակցում և շահագործում» մասնագիտության 0738.05.01.5 «Տեխնիկ՝ գազամատակարարման 
սարքավորումների և համակարգերի հավաքակցման և շահագործման» որակավորման պետական կրթական 
չափորոշիչը հաստատելու մասին» ՀՀ կրթության և գիտության նախարարի 17 մարտի 2016 թվականի N 170-Ն 
հրամանը 
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ՀՀ կենտրոնական բանկի խորհրդի որոշումները 

«ՀՀ կենտրոնական բանկի խորհրդի 2008 թվականի օգոստոսի 26-ի թիվ 261-Ն որոշման մեջ լրացումներ և 
փոփոխություն կատարելու մասին» ՀՀ կենտրոնական բանկի խորհրդի 4 մարտի 2016 թվականի թիվ 35-Ն 
որոշումը  
  
«ՀՀ կենտրոնական բանկի խորհրդի 2005 թվականի մարտի 15-ի թիվ 116-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և 
լրացում կատարելու մասին» ՀՀ կենտրոնական բանկի խորհրդի 4 մարտի 2016 թվականի թիվ 36-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կենտրոնական բանկի խորհրդի 2005 թվականի օգոստոսի 16-ի թիվ 422-Ն որոշման մեջ լրացումներ և 
փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ կենտրոնական բանկի խորհրդի 4 մարտի 2016 թվականի թիվ 37-Ն 
որոշումը  
  
«ՀՀ կենտրոնական բանկի խորհրդի 2008 թվականի մարտի 11-ի թիվ 68-Ն որոշման մեջ լրացումներ և 
փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ կենտրոնական բանկի խորհրդի 4 մարտի 2016 թվականի թիվ 38-Ն 
որոշումը  

  

  
ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի որոշումը 
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«ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի 2009 թվականի օգոստոսի 26-ի N 527-Ն 
որոշման մեջ փոփոխություն և լրացում կատարելու մասին» ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող 
հանձնաժողովի 23 մարտի 2016 թվականի N 54-Ն որոշումը 

  

  

ՀՀ նախարարների և կառավարությանն առընթեր պետական կառավարման մարմինների ղեկավարների 
հրամանները 

«ՀՀ առողջապահության նախարարի մի շարք հրամաններում փոփոխություններ և լրացում կատարելու 
մասին» ՀՀ առողջապահության նախարարի 2 մարտի 2016 թվականի N 08-Ն հրամանը 
  
«ՀՀ առողջապահության նախարարի 2016 թվականի մարտի 9-ի թիվ 09-Ն հրամանում փոփոխություններ 
կատարելու մասին» ՀՀ առողջապահության նախարարի 23 մարտի 2016 թվականի N 10-Ն հրամանը 
  
«ՀՀ պաշտպանության նախարարության «Պաշտպանական ազգային հետազոտական համալսարան» 
պետական հիմնարկի կանոնադրությունը և կառուցվածքը հաստատելու մասին» ՀՀ պաշտպանության 
նախարարի 10 մարտի 2016 թվականի N 4-Ն հրամանը 
  
«ՀՀ տրանսպորտի և կապի նախարարի 2016 թվականի հունվարի 11-ի թիվ 01-Ն հրամանում 
փոփոխություններ կատարելու և փոստային վճարման պետական նշանի նմուշը հաստատելու ու 
գործողության մեջ դնելու մասին» ՀՀ տրանսպորտի և կապի նախարարի 25 մարտի 2016 թվականի N 192-Ն 
հրամանը 
  
«ՀՀ պետական հանրակրթական դպրոցների սեյսմիկ անվտանգության բարելավման 2015-2030 թվականների 
ծրագրի շրջանակներում իրականացվող դպրոցական շենքերի ուժեղացման և նորի կառուցման համար ՀՀ-ում 
գործող շինարարական նորմերով թույլատրելի առավել բարձր պահանջներ և պայմաններ կիրառելու մասին» 
ՀՀ քաղաքաշինության նախարարի 24 մարտի 2016 թվականի N 49-Ն հրամանը 
  
«ՀՀ ֆինանսների և էկոնոմիկայի նախարարի 2007 թվականի հունվարի 9-ի N 5-Ն հրամանում փոփոխություն 
կատարելու մասին» ՀՀ ֆինանսների նախարարի 1 ապրիլի 2016 թվականի N 8/1-Ն հրամանը 
  
«Վարչական ակտի կատարման կարգի և չկատարման իրավական հետևանքների մասին հուշաթերթիկի ձևը 
սահմանելու մասին» ՀՀ կառավարությանն առընթեր ՀՀ ոստիկանության պետի 15 մարտի 2016 թվականի թիվ 
2-Ն հրամանը  

  

  
Պաշտոնական պարզաբանում 

«Բանկի կողմից արգելադրման ենթակա արժեքների վերաբերյալ» ՀՀ կենտրոնական բանկի խորհրդի 4 մարտի 
2016 թվականի թիվ 3 պաշտոնական պարզաբանումը 
  

  
Հատուկ բաժին  

ՀՀ տրանսպորտի և կապի նախարարի 9 մարտի 2016 թվականի N 152-Ա հրամանը 
  
ՀՀ տրանսպորտի և կապի նախարարի 9 մարտի 2016 թվականի N 153-Ա հրամանը 
  
ՀՀ տրանսպորտի և կապի նախարարի 9 մարտի 2016 թվականի N 155-Ա հրամանը 
  
ՀՀ տրանսպորտի և կապի նախարարի 9 մարտի 2016 թվականի N 157-Ա հրամանը 
  
ՀՀ տրանսպորտի և կապի նախարարի 9 մարտի 2016 թվականի N 158-Ա հրամանը 
  
ՀՀ տրանսպորտի և կապի նախարարի 14 մարտի 2016 թվականի N 164-Ա հրամանը 



  
ՀՀ տրանսպորտի և կապի նախարարի 14 մարտի 2016 թվականի N 165-Ա հրամանը 
  
ՀՀ տրանսպորտի և կապի նախարարի 14 մարտի 2016 թվականի N 168-Ա հրամանը 
  
ՀՀ տրանսպորտի և կապի նախարարի 14 մարտի 2016 թվականի N 169-Ա հրամանը 
  
ՀՀ տրանսպորտի և կապի նախարարի 21 մարտի 2016 թվականի N 179-Ա հրամանը 
  
ՀՀ տրանսպորտի և կապի նախարարի 21 մարտի 2016 թվականի N 180-Ա հրամանը 
  
ՀՀ տրանսպորտի և կապի նախարարի 21 մարտի 2016 թվականի N 182-Ա հրամանը 
  
ՀՀ տրանսպորտի և կապի նախարարի 21 մարտի 2016 թվականի N 184-Ա հրամանը 
  
ՀՀ տրանսպորտի և կապի նախարարի 21 մարտի 2016 թվականի N 185-Ա հրամանը 
  
ՀՀ տրանսպորտի և կապի նախարարի 29 մարտի 2016 թվականի N 199-Ա հրամանը 
  
ՀՀ տրանսպորտի և կապի նախարարի 29 մարտի 2016 թվականի N 200-Ա հրամանը 
  
ՀՀ տրանսպորտի և կապի նախարարի 29 մարտի 2016 թվականի N 202-Ա հրամանը 
  
ՀՀ տրանսպորտի և կապի նախարարի 29 մարտի 2016 թվականի N 204-Ա հրամանը 
  
ՀՀ տրանսպորտի և կապի նախարարի 29 մարտի 2016 թվականի N 205-Ա հրամանը 
  
Տրանսպորտի բնագավառում լիցենզավորված անձանց մասին լիցենզիաների գրանցամատյանում 
բովանդակվող տեղեկությունների ցանկը 
  
ՀՀ քաղաքաշինության նախարարության կողմից տրամադրված, դադարեցված, կասեցված, երկարաձգված, 
խախտում կատարած և վերաձևակերպված լիցենզիաների ցանկը 
  
ՀՀ ֆինանսների նախարարության կողմից ծանուցման ենթակա գործունեությամբ զբաղվելու իրավունքի 
կասեցման, դադարեցման կամ կասեցված ծանուցման ենթակա գործունեությամբ զբաղվելու իրավունքի 
վերականգնման մասին ծանուցման ենթակա գործունեություն իրականացնող անձանց հաշվառման 
գրանցամատյաններում բովանդակվող տեղեկությունների ցանկը 
  
ՀՀ ֆինանսների նախարարության կողմից լիցենզավորված խաղատան կազմակերպման գրանցամատյանում 
բովանդակվող տեղեկությունների ցանկը 
  
ՀՀ ֆինանսների նախարարության կողմից աուդիտորական ծառայությունների իրականացման լիցենզիաների 
տրման, վերաձևակերպման, գործողության կասեցման և դադարեցման մասին տեղեկությունների ցանկը  
  
ՀՀ կառավարությանն առընթեր միջուկային անվտանգության կարգավորման պետական կոմիտեի կողմից 
տրված, ժամկետը երկարաձգված և ուժը կորցրած լիցենզիաների ցանկը 

  
 


