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ՀՀ կենտրոնական բանկի խորհրդի որոշումը 

«Ոչ հրապարակային պայմանագրային ներդրումային ֆոնդի կանոնների առցանց գրանցման 
ընթացակարգ» կանոնակարգ 10/29-ը հաստատելու, ՀՀ կենտրոնական բանկի խորհրդի 2011 
թվականի մայիսի 2-ի թիվ 117-Ն որոշման մեջ լրացում կատարելու, ՀՀ կենտրոնական բանկի 
խորհրդի 2012 թվականի հոկտեմբերի 16-ի թիվ 272-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու և 
ՀՀ կենտրոնական բանկի խորհրդի 2016 թվականի փետրվարի 16-ի թիվ 19-Ն որոշման մեջ 
լրացում կատարելու մասին» ՀՀ կենտրոնական բանկի խորհրդի 8 նոյեմբերի 2016 թվականի 
թիվ 194-Ն որոշումը 
  

  
ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի որոշումը 

«ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի 2006 թվականի դեկտեմբերի 
27-ի N 358-Ն որոշման մեջ լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ 
հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի 9 նոյեմբերի 2016 թվականի N 
303-Ն որոշումը 
  

  
ՀՀ վիճակագրության պետական խորհրդի որոշումները 

«Ջերմաէլեկտրակայանի գործունեության մասին» Ձև 1-ՋԷԿ (տարեկան) պետական 
վիճակագրական հաշվետվության ձևը հաստատելու և ՀՀ վիճակագրության պետական 
խորհրդի 2004 թվականի դեկտեմբերի 29-ի թիվ 23-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու 
մասին» ՀՀ վիճակագրության պետական խորհրդի 14 նոյեմբերի 2016 թվականի թիվ 16-Ն 
որոշումը 
  
«Հիդրոէլեկտրակայանի գործունեության մասին» Ձև 1-ՀԷԿ (տարեկան) պետական 
վիճակագրական հաշվետվության ձևն ու լրացման հրահանգը հաստատելու և ՀՀ 
վիճակագրության պետական խորհրդի 2004 թվականի դեկտեմբերի 29-ի թիվ 24-Ն որոշումն 
ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» ՀՀ վիճակագրության պետական խորհրդի 14 նոյեմբերի 
2016 թվականի թիվ 17-Ն որոշումը 

  
ՀՀ նախարարների և կառավարությանն առընթեր պետական կառավարման մարմինների 

ղեկավարների հրամանները 
  

«ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարի 2014 թվականի հունիսի 18-ի N 74-Ն և 
ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարի 2014 թվականի հունիսի 23-ի N 151-Ն համատեղ 
հրամանում փոփոխություն կատարելու մասին» ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի 
նախարարի 8 նոյեմբերի 2016 թվականի N 105-Ն և ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարի 15 
նոյեմբերի 2016 թվականի N 242-Ն համատեղ հրամանը 
  
«ՀՀ առողջապահության նախարարի 2009 թվականի դեկտեմբերի 22-ի N 25-Ն հրամանում 
փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասին» ՀՀ առողջապահության նախարարի 11 
նոյեմբերի 2016 թվականի N 38-Ն հրամանը 
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«ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության սննդամթերքի անվտանգության պետական 
ծառայության պետի 2016 թվականի հոկտեմբերի 5-ի թիվ 256-Ն հրամանում լրացումներ 
կատարելու մասին» ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության սննդամթերքի 
անվտանգության պետական ծառայության պետի 15 նոյեմբերի 2016 թվականի N 294-Ն 
հրամանը 
  
«ՀՀ տրանսպորտի և կապի նախարարի 2016 թվականի հունվարի 11-ի թիվ 01-Ն հրամանում 
փոփոխություններ և լրացում կատարելու, 2014 թվականի փետրվարի 18-ի թիվ 47-Ն 
հրամանում փոփոխություն կատարելու և փոստային վճարման պետական նշանների 
նմուշները հաստատելու ու գործողության մեջ դնելու մասին» ՀՀ տրանսպորտի, կապի և 
տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարի 17 նոյեմբերի 2016 թվականի N 982-Ն 
հրամանը 
  
«ՀՀ կառավարությանն առընթեր պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահի 2016 
թվականի ապրիլի 12-ի թիվ 18-Ն հրամանում լրացում կատարելու մասին» ՀՀ 
կառավարությանն առընթեր պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահի 1 նոյեմբերի 
2016 թվականի N 210-Ն հրամանը 
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ՀՀ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի որոշումները 

«Դիտորդների հավատարմագրման կարգը, հավատարմագրման համար անհրաժեշտ 
փաստաթղթերի և տեղեկությունների ցանկը, հավատարմագրման համար ներկայացվող 
դիտորդների ցուցակի էլեկտրոնային ձևը, ներկայացման կարգը, դիտորդների և այցելուների 
վկայականների ձևերը և դրանց լրացման կարգը սահմանելու մասին» ՀՀ կենտրոնական 
ընտրական հանձնաժողովի 9 նոյեմբերի 2016 թվականի N 119-Ն որոշումը 
  
«Քվեարկության օրն ընտրությունների և քվեարկության վերաբերյալ լուսաբանում 
իրականացնող զանգվածային լրատվության միջոցների ներկայացուցիչների 
հավատարմագրման կարգը, հավատարմագրման համար անհրաժեշտ փաստաթղթերի և 
տեղեկությունների ցանկը, հավատարմագրման համար ներկայացվող զանգվածային 
լրատվության միջոցի հավատարմագրվող ներկայացուցիչների ցուցակի էլեկտրոնային ձևը և 
ներկայացման կարգը, զանգվածային լրատվության միջոցների ներկայացուցիչների 
վկայականի ձևը և լրացման կարգը սահմանելու մասին» ՀՀ կենտրոնական ընտրական 
հանձնաժողովի 9 նոյեմբերի 2016 թվականի N 120-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի 2012 թվականի հունվարի 31-ի N 18-Ն 
որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ կենտրոնական ընտրական 
հանձնաժողովի 9 նոյեմբերի 2016 թվականի N 121-Ն որոշումը 
  
«Ընտրողների ցուցակներում անճշտությունների վերաբերյալ դիմումներ տալու 
ժամկետների, տեղի, դրանց քննարկման կարգի և ժամանակի մասին տեղեկանքի ձևը 
սահմանելու մասին» ՀՀ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի 9 նոյեմբերի 2016 
թվականի N 122-Ն որոշումը 
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«Քվեաթերթիկները տպագրելուց հետո քվեաթերթիկները հանելու և մարելու, 
կուսակցության, կուսակցությունների դաշինքի անվանումը, թեկնածուի անունը 
քվեաթերթիկից հանելու, կուսակցության, կուսակցությունների դաշինքի ընտրական 
ցուցակում ընդգրկված թեկնածուի անունը ընտրական ցուցակից հանելու կարգը 
սահմանելու մասին» ՀՀ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի 9 նոյեմբերի 2016 
թվականի N 123-Ն որոշումը 
  
«Ընտրությունների անցկացման մասնագիտական դասընթացներ կազմակերպելու, 
անցկացնելու և որակավորում շնորհելու կարգը, դասընթացներին մասնակցելու դիմումի, 
ընտրական հանձնաժողովում ընդգրկվելու որակավորման վկայականի ձևը սահմանելու 
մասին» ՀՀ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի 9 նոյեմբերի 2016 թվականի N 124-Ն 
որոշումը 
  
«Նախընտրական հիմնադրամներ կատարվող մուծումների և հիմնադրամներից կատարվող 
ծախսերի հաշվառման կարգը, նախընտրական հիմնադրամ կատարված մուծումների և 
դրանց օգտագործման վերաբերյալ հայտարարագրի ձևը սահմանելու մասին» ՀՀ 
կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի 9 նոյեմբերի 2016 թվականի N 125-Ն որոշումը 
  
«Ընտրողների ցուցակի «լրացուցիչ նշումներ» սյունակում կատարվող նշումների մասին» ՀՀ 
կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի 9 նոյեմբերի 2016 թվականի N 126-Ն որոշումը 
  
«Ընտրական հանձնաժողովների կնիքների և տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի 
անդամի անհատական կնիքի նմուշները հաստատելու մասին» ՀՀ կենտրոնական 
ընտրական հանձնաժողովի 9 նոյեմբերի 2016 թվականի N 127-Ն որոշումը 
  
«Քրեակատարողական հիմնարկներում հաշվառված ընտրողների թիվը կենտրոնական 
ընտրական հանձնաժողով ներկայացնելու, քրեակատարողական հիմնարկներում 
քվեարկությունը նախապատրաստելու, կազմակերպելու և անցկացնելու կարգը և 
քրեակատարողական հիմնարկներում գտնվող ընտրողների անձը հաստատող 
փաստաթղթերի տեսակները սահմանելու մասին» ՀՀ կենտրոնական ընտրական 
հանձնաժողովի 9 նոյեմբերի 2016 թվականի N 128-Ն որոշումը 
  
«Ստացիոնար բժշկական և ռազմաբժշկական հաստատություններում և ձերբակալված 
անձանց պահելու վայրերում քվեարկության կազմակերպման և անցկացման կարգը 
սահմանելու մասին» ՀՀ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի 9 նոյեմբերի 2016 
թվականի N 129-Ն որոշումը 
  
«Ազգային ժողովի և Երևանի ավագանու ընտրությունների ժամանակ հինգ քառակուսի 
մետրը գերազանցող մակերեսով արտաքին գովազդային վահանակների վերաբերյալ 
տեղեկություններ տրամադրելու կարգը, ներկայացված տեղեկությունների ցանկի և հայտի 
ձևերը սահմանելու մասին» ՀՀ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի 9 նոյեմբերի 2016 
թվականի N 130-Ն որոշումը 
  
«Տարածքային և տեղամասային ընտրական հանձնաժողովների գրանցամատյանների ձևերը 
և լրացնելու կարգը սահմանելու մասին» ՀՀ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի 9 
նոյեմբերի 2016 թվականի N 131-Ն որոշումը 
  



«ՀՀ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի մի շարք նորմատիվ որոշումներ ուժը 
կորցրած ճանաչելու մասին» ՀՀ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի 9 նոյեմբերի 2016 
թվականի N 132-Ն որոշումը 

  
ՀՀ նախարարների և կառավարությանն առընթեր պետական կառավարման մարմինների 

ղեկավարների հրամանները 
  

«ՀՀ առողջապահության նախարարի 2016 թվականի հուլիսի 12-ի թիվ 25-Ն հրամանում 
փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ առողջապահության նախարարի 21 
նոյեմբերի 2016 թվականի N 40-Ն հրամանը 
  
«ՀՀ տեխնիկատնտեսական և սոցիալական տեղեկատվության «Վարչատարածքային 
բաժանման միավորների» դասակարգիչ հաստատելու մասին» ՀՀ տնտեսական զարգացման 
և ներդրումների նախարարի 16 նոյեմբերի 2016 թվականի N 1209-Ն հրամանը 
  
«ՀՀ տեխնիկատնտեսական և սոցիալական տեղեկատվության «Հիմնական ֆոնդերի 
վիճակագրական» դասակարգիչ հաստատելու մասին» ՀՀ տնտեսական զարգացման և 
ներդրումների նախարարի 21 նոյեմբերի 2016 թվականի N 1234-Ն հրամանը 
  
«Հարկման նպատակով համախառն եկամտից նվազեցվող նավթամթերքի տեղափոխման և 
պահպանման ժամանակ գոյացող փաստացի կորստի (բնական կորստի) չափերը 
հաստատելու մասին» ՀՀ տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարի 30 
նոյեմբերի 2016 թվականի N 1259-Ն հրամանը 

  

  
Հատուկ բաժին 

ՀՀ կենտրոնական բանկի խորհրդի 27 հոկտեմբերի 2016 թվականի թիվ 183-Ա որոշումը 
  
ՀՀ առողջապահության նախարարի 13 հոկտեմբերի 2016 թվականի N 3104-Ա հրամանը 
  
ՀՀ առողջապահության նախարարի 8 նոյեմբերի 2016 թվականի N 3323-Ա հրամանը 
  
ՀՀ առողջապահության նախարարի 15 նոյեմբերի 2016 թվականի N 3379-Ա հրամանը 
  
ՀՀ առողջապահության նախարարի 15 նոյեմբերի 2016 թվականի N 3380-Ա հրամանը 
  
ՀՀ առողջապահության նախարարի 15 նոյեմբերի 2016 թվականի N 3391-Ա հրամանը 
  
ՀՀ առողջապահության նախարարի 16 նոյեմբերի 2016 թվականի N 3394-Ա հրամանը 
  
ՀՀ առողջապահության նախարարի 16 նոյեմբերի 2016 թվականի N 3417-Ա հրամանը 
  
ՀՀ առողջապահության նախարարի 18 նոյեմբերի 2016 թվականի N 3431-Ա հրամանը 
  
ՀՀ առողջապահության նախարարի 21 նոյեմբերի 2016 թվականի N 3453-Ա հրամանը 
  
ՀՀ առողջապահության նախարարի 22 նոյեմբերի 2016 թվականի N 3469-Ա հրամանը 
  



ՀՀ առողջապահության նախարարի 22 նոյեմբերի 2016 թվականի N 3470-Ա հրամանը 
  
ՀՀ առողջապահության նախարարի 23 նոյեմբերի 2016 թվականի N 3472-Ա հրամանը 
  
ՀՀ առողջապահության նախարարի 23 նոյեմբերի 2016 թվականի N 3474-Ա հրամանը 
  
ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարության «Պայթուցիկ նյութերի, պայթեցման 
սարքավորումների առևտրի և պայթեցման աշխատանքների կատարման» լիցենզավորման 
հանձնաժողովի 10 նոյեմբերի 2016 
թվականի N 2 որոշումը 
  
ՀՀ կրթության և գիտության նախարարի 17 նոյեմբերի 2016 թվականի N 1180-Ա/2 հրամանը 
  
ՀՀ տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարի 31 հոկտեմբերի 2016 թվականի N 
1154-Ա հրամանը 
  
ՀՀ տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարի 31 հոկտեմբերի 2016 թվականի N 
1160-Ա հրամանը 
  
ՀՀ տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարության կողմից լիցենզավորված 
անձանց գրանցամատյանում բովանդակվող տեղեկությունների ցանկը 
  
ՀՀ քաղաքաշինության նախարարության կողմից նոր ներդիրների տրամադրման, 
լիցենզիաների և ներդիրների գործողության ուժը կորցնելու մասին գրանցամատյանում 
բովանդակվող տեղեկությունների 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 խաղատների գործունեության 
կազմակերպման լիցենզիաների գրանցամատյանում բովանդակվող տեղեկությունների 
ցանկը 

  
N 25(568) 15 դեկտեմբերի 2016 

  
ՀՀ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի որոշումները 

«Ազգային ժողովի ընտրություններին մասնակցող կուսակցությունների, կուսակցությունների 
դաշինքների համապետական և տարածքային ընտրական ցուցակների գրանցման համար 
անհրաժեշտ փաստաթղթերի օրինակելի ձևերը սահմանելու մասին» ՀՀ կենտրոնական 
ընտրական հանձնաժողովի 22 նոյեմբերի 2016 թվականի N 133-Ն որոշումը 
  
«Երևանի, Գյումրու և Վանաձորի ավագանիների ընտրություններին մասնակցող 
կուսակցությունների, կուսակցությունների դաշինքների ընտրական ցուցակների գրանցման 
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համար անհրաժեշտ փաստաթղթերի օրինակելի ձևերը սահմանելու մասին» ՀՀ 
կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի 22 նոյեմբերի 2016 թվականի N 134-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ Ազգային ժողովի ընտրության երկրորդ փուլին մասնակցող կուսակցությունների, 
կուսակցությունների դաշինքների նոր դաշինքի կողմից դիմումը ներկայացնելու կարգը 
սահմանելու մասին» ՀՀ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի 22 նոյեմբերի 2016 
թվականի N 135-Ն որոշումը 
  
«Քվեարկությանը մասնակցելու դժվարություններ ունեցող ընտրողների համար 
քվեարկությունը մատչելի դարձնելու նպատակով լրացուցիչ հնարավորություններ 
սահմանելու մասին» ՀՀ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի 22 նոյեմբերի 2016 
թվականի N 136-Ն որոշումը 
  
«Այլ անձի փոխարեն քվեարկելու մասին դիմումի, հայտարարության ձևերը, այլ անձի 
փոխարեն քվեարկելու մասին սուտ հայտարարություն տալու, այլ անձի փոխարեն 
քվեարկելու մասին դիմումին կից կեղծ ստորագրությամբ հայտարարություն ներկայացնելու 
համար նախատեսված քրեական պատասխանատվության մասին տեղեկացված լինելու 
ձևաթղթերը հաստատելու մասին» ՀՀ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի 22 
նոյեմբերի 2016 թվականի N 137-Ն որոշումը 
  
«Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովում անդամներ նշանակելու կարգը, հայտի ձևը, 
անհրաժեշտ փաստաթղթերի և տեղեկությունների ցանկը, տեղամասային ընտրական 
հանձնաժողովների նախագահների և քարտուղարների պաշտոնների ըստ ընտրական 
տեղամասերի բաշխման կարգը սահմանելու մասին» ՀՀ կենտրոնական ընտրական 
հանձնաժողովի 22 նոյեմբերի 2016 թվականի N 138-Ն որոշումը 
  
«Ազգային ժողովի և տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրությունների 
քվեաթերթիկների ձևերը սահմանելու մասին» ՀՀ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի 
22 նոյեմբերի 2016 թվականի N 139-Ն որոշումը 
  
«Ազգային ժողովի և տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրությունների 
արձանագրությունների ձևերը, ընտրական տեղամասում քվեարկության արդյունքների 
արձանագրությունից քաղվածքի ձևը սահմանելու մասին» ՀՀ կենտրոնական ընտրական 
հանձնաժողովի 22 նոյեմբերի 2016 թվականի N 140-Ն որոշումը 
  
«Համարակալված կտրոնի ձևը սահմանելու մասին» ՀՀ կենտրոնական ընտրական 
հանձնաժողովի 22 նոյեմբերի 2016 թվականի N 141-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի մի շարք նորմատիվ որոշումներ ուժը 
կորցրած ճանաչելու մասին» ՀՀ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի 22 նոյեմբերի 
2016 թվականի N 145-Ն որոշումը 

  

  
ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի որոշումները 

«ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի 2015 թվականի ապրիլի 22-ի 
N 88-Ն որոշման մեջ լրացում և փոփոխություն կատարելու մասին» ՀՀ հանրային 



ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի 16 նոյեմբերի 2016 թվականի N 309-Ն 
որոշումը 
  
«ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի 2016 թվականի մայիսի 25-ի 
N 128-Ն որոշման մեջ լրացում կատարելու մասին» ՀՀ հանրային ծառայությունները 
կարգավորող հանձնաժողովի 16 նոյեմբերի 2016 թվականի N 310-Ն որոշումը 

  
ՀՀ նախարարների և կառավարությանն առընթեր պետական կառավարման մարմինների 

ղեկավարների հրամանները 
  

«ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարի 2006 թվականի փետրվարի 16-ի թիվ 
21-Ն հրամանում փոփոխություն կատարելու մասին» ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական 
հարցերի նախարարի 22 նոյեմբերի 2016 թվականի N 108-Ն հրամանը 
  
«ՀՀ ֆինանսների նախարարի 2013 թվականի փետրվարի 4-ի N 104-Ն հրամանում 
լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ ֆինանսների նախարարի 17 նոյեմբերի 2016 թվականի 
թիվ 1579-Ն հրամանը 
  
«ՀՀ կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի 
նախագահի 2012 թվականի փետրվարի 1-ի N 27-Ն հրամանում փոփոխություններ և 
լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի 
պետական կոմիտեի նախագահի 15 նոյեմբերի 2016 թվականի N 300-Ն հրամանը 

  
N 25(568).1 16 դեկտեմբերի 2016 

  
ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի որոշումները 

«Ջրային ոլորտում գործունեություն իրականացնող անձանց կողմից ՀՀ հանրային 
ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողով ֆինանսական հաշվետվությունների 
ներկայացման կարգը սահմանելու և ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող 
հանձնաժողովի 2008 թվականի սեպտեմբերի 10-ի N 495-Ն և 2009 թվականի մարտի 11-ի N 91-
Ն որոշումներն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» ՀՀ հանրային ծառայությունները 
կարգավորող հանձնաժողովի 23 նոյեմբերի 2016 թվականի N 323-Ն որոշումը 
  
«Ջրային ոլորտում խմելու ջրի մատակարարման և ջրահեռացման (կեղտաջրերի մաքրման) 
ծառայությունների մատուցման գործունեության լիցենզիա ունեցող անձանց համար 
հաշիվներ և ենթահաշիվներ սահմանելու և ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող 
հանձնաժողովի 2007 թվականի նոյեմբերի 30-ի N 597-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու 
մասին» ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի 23 նոյեմբերի 2016 
թվականի N 324-Ն որոշումը 
  
«Ջրային ոլորտում գործունեություն իրականացնող անձանց կողմից ՀՀ հանրային 
ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողով տեխնիկատնտեսական տեղեկատվության 
ներկայացման կարգը սահմանելու և ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող 
հանձնաժողովի մի շարք որոշումներ ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» ՀՀ հանրային 
ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի 23 նոյեմբերի 2016 թվականի N 325-Ն 
որոշումը 
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Հատուկ բաժին 

ՀՀ առողջապահության նախարարի 24 նոյեմբերի 2016 թվականի N 3485-Ա հրամանը 
  
ՀՀ առողջապահության նախարարի 28 նոյեմբերի 2016 թվականի N 3505-Ա հրամանը 
  
ՀՀ առողջապահության նախարարի 28 նոյեմբերի 2016 թվականի N 3506-Ա հրամանը 
  
ՀՀ առողջապահության նախարարի 28 նոյեմբերի 2016 թվականի N 3507-Ա հրամանը 
  
ՀՀ առողջապահության նախարարի 28 նոյեմբերի 2016 թվականի N 3508-Ա հրամանը 
  
ՀՀ առողջապահության նախարարի 29 նոյեմբերի 2016 թվականի N 3512-Ա հրամանը 
  
ՀՀ առողջապահության նախարարի 1 դեկտեմբերի 2016 թվականի N 3551-Ա հրամանը 
  
ՀՀ առողջապահության նախարարի 2 դեկտեմբերի 2016 թվականի N 3566-Ա հրամանը 
  
ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարի 7 նոյեմբերի 2016 
թվականի N 932-Ա հրամանը 
  
ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարի 7 նոյեմբերի 2016 
թվականի N 933-Ա հրամանը 
  
ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարի 7 նոյեմբերի 2016 
թվականի N 935-Ա հրամանը 
  
ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարի 7 նոյեմբերի 2016 
թվականի N 936-Ա հրամանը 
  
ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարի 14 նոյեմբերի 
2016 թվականի N 966-Ա հրամանը 
  
ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարի 14 նոյեմբերի 
2016 թվականի N 968-Ա հրամանը 
  
ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարի 14 նոյեմբերի 
2016 թվականի N 969-Ա հրամանը 
  
ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարի 21 նոյեմբերի 
2016 թվականի N 997-Ա հրամանը 
  
ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարի 21 նոյեմբերի 
2016 թվականի N 999-Ա հրամանը 
  
ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարի 21 նոյեմբերի 
2016 թվականի N 1001-Ա հրամանը 
  



ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարի 29 նոյեմբերի 
2016 թվականի N 1037-Ա հրամանը 
  
ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարի 29 նոյեմբերի 
2016 թվականի N 1039-Ա հրամանը 
  
ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարի 29 նոյեմբերի 
2016 թվականի N 1040-Ա հրամանը 
  
Տրանսպորտի բնագավառում լիցենզավորված անձանց մասին լիցենզիաների 
գրանցամատյանում բովանդակվող տեղեկությունների 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 

  
N 26(569) 21 դեկտեմբերի 2016 
  

  
ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի որոշումները 

«Գազպրոմ Արմենիա» փակ բաժնետիրական ընկերության կողմից սպառողներին վաճառվող 
բնական գազի սակագները սահմանելու և ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող 
հանձնաժողովի 2016 թվականի մայիսի 31-ի N 139-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու 
մասին» ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի 25 նոյեմբերի 2016 
թվականի N 333-Ն որոշումը 
  
«Խմելու ջրի մատակարարման և ջրահեռացման (կեղտաջրերի մաքրման) ծառայությունների 
մատուցման կանոնները սահմանելու մասին» ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող 
հանձնաժողովի 30 նոյեմբերի 2016 թվականի N 378-Ն որոշումը 
  
«Խմելու ջրի մատակարարման և ջրահեռացման (կեղտաջրերի մաքրման) ծառայությունների 
մատուցման պայմանագրերի օրինակելի ձևերը սահմանելու մասին» ՀՀ հանրային 
ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի 30 նոյեմբերի 2016 թվականի N 379-Ն 
որոշումը 
  
«ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի մի շարք որոշումներ ուժը 
կորցրած ճանաչելու մասին» ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի 
30 նոյեմբերի 2016 թվականի N 380-Ն որոշումը 
  
«Խմելու ջրի մատակարարման և ջրահեռացման (կեղտաջրերի մաքրման) ծառայությունների 
մատուցման լիցենզիա ունեցող անձի կողմից բաժանորդների խմելու ջրի մատակարարման 
ընդհատումների վերաբերյալ տեղեկատվության ներկայացման կարգը սահմանելու մասին» 
ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի 30 նոյեմբերի 2016 թվականի 
N 381-Ն որոշումը 
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«Խմելու ջրի մատակարարման և ջրահեռացման (կեղտաջրերի մաքրման) ծառայությունների 
մատուցման լիցենզիա ունեցող անձի կողմից բաժանորդների դիմում-բողոքների վերաբերյալ 
տեղեկատվության ներկայացման կարգը սահմանելու մասին» ՀՀ հանրային 
ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի 30 նոյեմբերի 2016 թվականի N 382-Ն 
որոշումը 
  
«Վեոլիա Ջուր» փակ բաժնետիրական ընկերության կողմից խմելու ջրի մատակարարման և 
ջրահեռացման (կեղտաջրերի մաքրման) ծառայությունների մատուցման սակագները 
սահմանելու և ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի մի շարք 
որոշումներ ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող 
հանձնաժողովի 9 դեկտեմբերի 2016 թվականի N 398-Ն որոշումը 

   

  
ՀՀ քաղաքացիական ծառայության խորհրդի որոշումները 

«ՀՀ քաղաքացիական ծառայության խորհրդի 2002 թվականի մայիսի 8-ի N 9 որոշման մեջ 
փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ քաղաքացիական ծառայության խորհրդի 1 
դեկտեմբերի 2016 թվականի N 989-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ քաղաքացիական ծառայության խորհրդի 2002 թվականի հունիսի 1-ի N 14-Ն որոշման 
մեջ լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ քաղաքացիական ծառայության խորհրդի 1 
դեկտեմբերի 2016 թվականի N 990-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ քաղաքացիական ծառայության խորհրդի 2002 թվականի հունիսի 13-ի N 17-Ն որոշման 
մեջ լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ քաղաքացիական ծառայության 
խորհրդի 1 դեկտեմբերի 2016 թվականի N 991-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ քաղաքացիական ծառայության խորհրդի 2003 թվականի հունիսի 17-ի N 213-Ն որոշման 
մեջ լրացում կատարելու մասին» ՀՀ քաղաքացիական ծառայության խորհրդի 1 դեկտեմբերի 
2016 թվականի N 992-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ քաղաքացիական ծառայության խորհրդի 2006 թվականի հունիսի 26-ի N 546-Ն որոշման 
մեջ լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ քաղաքացիական ծառայության 
խորհրդի 1 դեկտեմբերի 2016 թվականի N 993-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ քաղաքացիական ծառայության խորհրդի 2010 թվականի հոկտեմբերի 12-ի N 818-Ն 
որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ քաղաքացիական ծառայության խորհրդի 1 
դեկտեմբերի 2016 թվականի N 994-Ն որոշումը 

  
ՀՀ նախարարների և կառավարությանն առընթեր պետական կառավարման մարմինների 

ղեկավարների հրամանները 
  

«ՀՀ առողջապահության նախարարի 2015 թվականի սեպտեմբերի 17-ի N 49-Ն հրամանում 
լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ առողջապահության նախարարի 18 նոյեմբերի 2016 
թվականի N 39-Ն հրամանը 
  



«ՀՀ առողջապահության նախարարի 2016 թվականի հուլիսի 12-ի թիվ 25-Ն հրամանում 
փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ առողջապահության նախարարի 22 նոյեմբերի 
2016 թվականի N 41-Ն հրամանը 
  
«ՀՀ առողջապահության նախարարի 2016 թվականի հուլիսի 12-ի թիվ 25-Ն հրամանում 
փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ առողջապահության նախարարի 29 նոյեմբերի 
2016 թվականի N 42-Ն հրամանը 
  
«ՀՀ առողջապահության նախարարի 2013 թվականի նոյեմբերի 1-ի N 70-Ն հրամանում 
փոփոխություն կատարելու մասին» ՀՀ առողջապահության նախարարի 1 դեկտեմբերի 2016 
թվականի N 43-Ն հրամանը 
  
«ՀՀ ֆինանսների նախարարի 2014 թվականի հուլիսի 23-ի թիվ 463-Ն հրամանում 
փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ ֆինանսների նախարարի 24 նոյեմբերի 2016 
թվականի թիվ 1645-Ն հրամանը 

  

  
Պաշտոնական պարզաբանում 

«Ոչ հրապարակային պայմանագրային ֆոնդերի հետ կապված մի շարք հարցերի 
վերաբերյալ» ՀՀ կենտրոնական բանկի խորհրդի 25 նոյեմբերի 2016 թվականի թիվ 6 
պաշտոնական պարզաբանումը 
  

N 26(569).1 28 դեկտեմբերի 2016 
  

  

ՀՀ նախարարների և կառավարությանն առընթեր պետական կառավարման մարմինների 
ղեկավարների հրամանները 

«ՀՀ առողջապահության նախարարի 2016 թվականի հուլիսի 12-ի թիվ 25-Ն հրամանում 
փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ առողջապահության նախարարի 13 
դեկտեմբերի 2016 թվականի N 44-Ն հրամանը 
  
«ՀՀ արդարադատության նախարարի 2013 թվականի մայիսի 13-ի N 85-Ն հրամանում 
լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ արդարադատության նախարարի 16 դեկտեմբերի 2016 
թվականի N 591-Ն հրամանը 
  
«ՀՀ կրթության և գիտության նախարարի 2012 թվականի մայիսի 3-ի N 388-Ն հրամանում 
փոփոխություն կատարելու մասին» ՀՀ կրթության և գիտության նախարարի 9 դեկտեմբերի 
2016 թվականի N 1265-Ն հրամանը 
  
«ՀՀ տրանսպորտի և կապի նախարարի 2016 թվականի հունվարի 11-ի թիվ 01-Ն հրամանում 
փոփոխություններ կատարելու և փոստային վճարման պետական նշանների նմուշները 
հաստատելու ու գործողության մեջ դնելու մասին» ՀՀ տրանսպորտի, կապի և 
տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարի 15 դեկտեմբերի 2016 թվականի N 1120-Ն 
հրամանը 
  
«ՀՀ կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի 
նախագահի 2011 թվականի նոյեմբերի 17-ի թիվ 317-Ն հրամանում լրացում կատարելու 
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մասին» ՀՀ կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի 
նախագահի 25 նոյեմբերի 2016 թվականի N 311-Ն հրամանը 
  
«ՀՀ կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի 
նախագահի 2005 թվականի նոյեմբերի 17-ի թիվ 391-Ն հրամանում փոփոխություններ և 
լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի 
պետական կոմիտեի նախագահի 25 նոյեմբերի 2016 թվականի N 312-Ն հրամանը 

  

  
Հատուկ բաժին 

ՀՀ կենտրոնական բանկի խորհրդի 11 նոյեմբերի 2016 թվականի թիվ 195-Ա որոշումը 
  
ՀՀ կենտրոնական բանկի խորհրդի 11 նոյեմբերի 2016 թվականի թիվ 196-Ա որոշումը 
  
ՀՀ կենտրոնական բանկի խորհրդի 22 նոյեմբերի 2016 թվականի թիվ 202-Ա որոշումը 
  
Հեռուստատեսության և ռադիոյի ազգային հանձնաժողովի 19 դեկտեմբերի 2016 թվականի 
թիվ 71-Ա որոշումը 
  
Հեռուստատեսության և ռադիոյի ազգային հանձնաժողովի 19 դեկտեմբերի 2016 թվականի 
թիվ 72-Ա որոշումը 
  
ՀՀ առողջապահության նախարարի 5 դեկտեմբերի 2016 թվականի N 3577-Ա հրամանը 
  
ՀՀ առողջապահության նախարարի 5 դեկտեմբերի 2016 թվականի N 3582-Ա հրամանը 
  
ՀՀ առողջապահության նախարարի 5 դեկտեմբերի 2016 թվականի N 3583-Ա հրամանը 
  
ՀՀ առողջապահության նախարարի 9 դեկտեմբերի 2016 թվականի N 3641-Ա հրամանը 
  
ՀՀ առողջապահության նախարարի 9 դեկտեմբերի 2016 թվականի N 3644-Ա հրամանը 
  
ՀՀ առողջապահության նախարարի 9 դեկտեմբերի 2016 թվականի N 3645-Ա հրամանը 
  
ՀՀ առողջապահության նախարարի 9 դեկտեմբերի 2016 թվականի N 3652-Ա հրամանը 
  
ՀՀ առողջապահության նախարարի 9 դեկտեմբերի 2016 թվականի N 3653-Ա հրամանը 
  
ՀՀ առողջապահության նախարարի 9 դեկտեմբերի 2016 թվականի N 3654-Ա հրամանը 
  
ՀՀ առողջապահության նախարարի 14 դեկտեմբերի 2016 թվականի N 3689-Ա հրամանը 
  
ՀՀ կրթության և գիտության նախարարի 9 դեկտեմբերի 2016 թվականի N 1264-Ա/2 հրամանը 
  
ՀՀ կրթության և գիտության նախարարի 14 դեկտեմբերի 2016 թվականի N 1288-Ա/2 հրամանը 
  



ՀՀ ֆինանսների նախարարության կողմից լիցենզիաների տրման, վերաձևակերպման, 
գործողության կասեցման, դադարեցման կամ վերականգնման մասին լիցենզիաների 
գրանցամատյանում բովանդակվող տեղեկությունների ցանկը 
  
ՀՀ ֆինանսների նախարարության կողմից լիցենզավորված խաղատների գործունեության 
կազմակերպման լիցենզիաների գրանցամատյանում բովանդակվող տեղեկությունների 
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 գրանցամատյանում բովանդակվող տեղեկությունների 
ցանկը 
  
ՀՀ կառավարությանն առընթեր միջուկային անվտանգության կարգավորման պետական 
կոմիտեի կողմից տրված, ժամկետը երկարաձգված և ուժը կորցրած լիցենզիաների ցանկը 
  
ՀՀ կառավարությանն առընթեր քաղաքաշինության պետական կոմիտեի կողմից 
տրամադրված, դադարեցված, կասեցված, երկարաձգված, խախտում կատարած և 
վերաձևակերպված լիցենզիաների ցանկը 

  
  
 


