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ՀՀ կենտրոնական բանկի խորհրդի որոշումները 

«Ապահովված հիփոթեքային պարտատոմսերի ապահովման միջոցների ռեգիստրի վարման, 
ռեգիստրում ներառված տեղեկությունների՝ ՀՀ կենտրոնական բանկ ներկայացման կարգը» 
կանոնակարգ 6/02-ը հաստատելու մասին» ՀՀ կենտրոնական բանկի խորհրդի 14 նոյեմբերի 2017 
թվականի թիվ 254-Ն որոշումը 
  
«Ապահովված հիփոթեքային պարտատոմսերի ապահովման միջոցներ հանդիսացող ակտիվների 
և պարտավորությունների զուտ ներկա արժեքի հաշվարկման կարգը և մեթոդները» կանոնակարգ 
6/03-ը հաստատելու մասին» ՀՀ կենտրոնական բանկի խորհրդի 14 նոյեմբերի 2017 թվականի թիվ 
255-Ն որոշումը 
  
«Ապահովված հիփոթեքային պարտատոմսերի ապահովման միջոցների հսկողի որակավորման 
կարգը և մասնագիտական համապատասխանության չափանիշները սահմանելու մասին» ՀՀ 
կենտրոնական բանկի խորհրդի 14 նոյեմբերի 2017 թվականի թիվ 256-Ն որոշումը 
  

ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի որոշումները 
  

«ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի 2006 թվականի դեկտեմբերի 27-ի 
N 358-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ հանրային ծառայությունները 
կարգավորող հանձնաժողովի 15 նոյեմբերի 2017 թվականի N 491-Ն որոշումը 
  
«Հանրային էլեկտրոնային հաղորդակցության շարժական կապի ցանցերի, շարժական ու 
ամրակցված կապի ցանցերի միջև փոխկապակցման ծառայությունների վճարների կիրառման 
ժամանակացույցը հաստատելու և ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի 
2016 թվականի մայիսի 18-ի N 118-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» 
  
ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի 15 նոյեմբերի 2017 թվականի N 
492-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 2016 թվականի 
դեկտեմբերի 9-ի N 398-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» ՀՀ հանրային 
ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի 22 նոյեմբերի 2017 թվականի N 499-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի 2013 թվականի նոյեմբերի 1-ի N 
374-Ն որոշման մեջ լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ հանրային 
ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի 22 նոյեմբերի 2017 թվականի N 500-Ն որոշումը 
  

ՀՀ վիճակագրության պետական խորհրդի որոշումները 
  
«ՀՀ վիճակագրության պետական խորհրդի 2003 թվականի նոյեմբերի 7-ի թիվ 46-Ն որոշման մեջ 
փոփոխություն կատարելու մասին» ՀՀ վիճակագրության պետական խորհրդի 13 նոյեմբերի 2017 
թվականի թիվ 26-Ն որոշումը 
  

ՀՀ նախարարների և կառավարությանն առընթեր պետական կառավարման մարմինների 
ղեկավարների հրամանները 

  
«ՀՀ առողջապահության նախարարի 2013 թվականի նոյեմբերի 1-ի N 70-Ն հրամանում 
փոփոխություն կատարելու մասին» ՀՀ առողջապահության նախարարի 6 նոյեմբերի 2017 
թվականի N 49-Ն հրամանը 
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«Մանկական վնասվածքների համաճարակաբանական հսկողություն» ՍԿ N 3.1.1-033-2017 
սանիտարական կանոնները և հիգիենիկ նորմերը հաստատելու մասին» ՀՀ առողջապահության 
նախարարի 7 նոյեմբերի 2017 թվականի N 50-Ն հրամանը 
  
«Հայաստանի Հանրապետությունում հելմինթոզների համաճարակաբանական հսկողություն» ՍԿ 
N 3.1.1-032-2017 սանիտարահամաճարակային կանոնները և նորմերը հաստատելու մասին» ՀՀ 
առողջապահության նախարարի 10 նոյեմբերի 2017 թվականի N 51-Ն հրամանը 
  
«ՀՀ առողջապահության նախարարի 2002 թվականի մարտի 6-ի N 138 հրամանում 
փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ առողջապահության նախարարի 14 
նոյեմբերի 2017 թվականի N 52-Ն հրամանը 
  
«ՀՀ առողջապահության նախարարի 2017 թվականի փետրվարի 17-ի թիվ 06-Ն հրամանում 
փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ առողջապահության նախարարի 17 
նոյեմբերի 2017 թվականի N 53-Ն հրամանը 
  
«ՀՀ արդարադատության նախարարի 2000 թվականի օգոստոսի 10-ի թիվ 521 հրամանում 
փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ արդարադատության նախարարի 24 նոյեմբերի 2017 
թվականի N 592-Ն հրամանը 
  
«ՀՀ կրթության և գիտության նախարարի 2011 թվականի մարտի 30-ի N 257-Ն հրամանում 
լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կրթության և գիտության նախարարի 1 նոյեմբերի 2017 
թվականի N 1251-Ն հրամանը 
  
«ՀՀ բարձրագույն մասնագիտական կրթական ծրագրեր իրականացնող հաստատությունների 
շրջանավարտների ամփոփիչ ատեստավորման կարգը հաստատելու և ՀՀ կրթության և 
գիտության նախարարի 2011 թվականի հոկտեմբերի 31-ի N 1197-Ն հրամանը ուժը կորցրած 
ճանաչելու մասին» ՀՀ կրթության և գիտության նախարարի 7 նոյեմբերի 2017 թվականի N 1282-Ն 
հրամանը 
  
«ՀՀ կրթության և գիտության նախարարի 2007 թվականի հունվարի 26-ի N 29-Ն հրամանում 
փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ կրթության և գիտության նախարարի 16 նոյեմբերի 
2017 թվականի N 1318-Ն հրամանը 
  
«ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարի 2017 թվականի 
մարտի 30-ի թիվ 316-Ն հրամանում լրացում, 2017 թվականի հոկտեմբերի 23-ի թիվ 1182-Ն 
հրամանում փոփոխություններ կատարելու և փոստային վճարման պետական նշանի նմուշը 
հաստատելու ու գործողության մեջ դնելու մասին» ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական 
տեխնոլոգիաների նախարարի 15 նոյեմբերի 2017 թվականի N 1287-Ն հրամանը 
  
«ՀՀ կառավարությանն առընթեր ՀՀ ոստիկանության պետի 2016 թվականի մարտի 15-ի թիվ 2-Ն 
հրամանում փոփոխություն կատարելու մասին» ՀՀ կառավարությանն առընթեր ՀՀ 
ոստիկանության պետի 22 նոյեմբերի 2017 թվականի թիվ 7-Ն հրամանը 
  
«ՀՀ կառավարությանն առընթեր ՀՀ ոստիկանության պետի 2015 թվականի հոկտեմբերի 8-ի թիվ 
15-Ն հրամանի մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» ՀՀ կառավարությանն առընթեր ՀՀ 
ոստիկանության պետի 22 նոյեմբերի 2017 թվականի թիվ 8-Ն հրամանը 
  
«ՀՀ կառավարությանն առընթեր պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահի 2017 թվականի 
հուլիսի 13-ի N 220-Ն հրամանում լրացում կատարելու մասին» ՀՀ կառավարությանն առընթեր 
պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահի 14 նոյեմբերի 2017 թվականի N 400-Ն հրամանը 
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ՀՀ կենտրոնական բանկի խորհրդի որոշումները 

«ՀՀ կենտրոնական բանկի խորհրդի 2007 թվականի փետրվարի 9-ի թիվ 39-Ն որոշման մեջ 
փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասին» ՀՀ կենտրոնական բանկի խորհրդի 14 
նոյեմբերի 2017 թվականի թիվ 257-Ն որոշումը 
  

ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի որոշումները 
  
«ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի 2005 թվականի հուլիսի 26-ի N 
103-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ հանրային ծառայությունները 
կարգավորող հանձնաժողովի 29 նոյեմբերի 2017 թվականի N 507-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի 2016 թվականի նոյեմբերի 23-ի N 
323-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ հանրային ծառայությունները 
կարգավորող հանձնաժողովի 29 նոյեմբերի 2017 թվականի N 509-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի 2016 թվականի նոյեմբերի 30-ի N 
378-Ն որոշման մեջ լրացում կատարելու մասին» ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող 
հանձնաժողովի 29 նոյեմբերի 2017 թվականի N 510-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի 2016 թվականի նոյեմբերի 30-ի N 
379-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» ՀՀ հանրային ծառայությունները 
կարգավորող հանձնաժողովի 6 դեկտեմբերի 2017 թվականի N 519-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի 2004 թվականի օգոստոսի 30-ի N 
105-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող 
հանձնաժողովի 6 դեկտեմբերի 2017 թվականի N 533-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի 2005 թվականի հուլիսի 26-ի N 
103-Ն որոշման մեջ լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ հանրային 
ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի 6 դեկտեմբերի 2017 թվականի N 534-Ն որոշումը 
  

ՀՀ նախարարների և կառավարությանն առընթեր պետական կառավարման մարմինների 
ղեկավարների հրամանները 

  
«Փոխպատվաստման նպատակով արյունաստեղծ ցողունային բջիջների/ոսկրածուծի դոնորների 
ընտրության, գնահատման և վարման գործելակարգը հաստատելու մասին» ՀՀ 
առողջապահության նախարարի 21 նոյեմբերի 2017 թվականի N 54-Ն հրամանը 
  
«Փոխպատվաստման նպատակով արյունաստեղծ ցողունային բջիջների հավաքման 
գործելակարգը հաստատելու մասին» ՀՀ առողջապահության նախարարի 21 նոյեմբերի 2017 
թվականի N 55-Ն հրամանը 
  
«Արյունաբանական կենտրոնում և ոչ մասնագիտական բուժհաստատություններում 
միկրոէլեմենտներով և վիտամիններով պայմանավորված սակավարյունությամբ պացիենտների 
վարման գործելակարգը հաստատելու մասին» ՀՀ առողջապահության նախարարի 21 նոյեմբերի 
2017 թվականի N 56-Ն հրամանը 
  
«Փոխպատվաստման նպատակով արյունաստեղծ ցողունային բջիջների մշակման, գնահատման, 
կրիոպահպանման, փաթեթավորման, պիտակավորման և տեղափոխման գործելակարգը 
հաստատելու մասին» ՀՀ առողջապահության նախարարի 21 նոյեմբերի 2017 թվականի N 57-Ն 
հրամանը 
  



«Ոսկրածուծի/արյունաստեղծ ցողունային բջիջների փոխպատվաստման իրականացման 
գործելակարգը հաստատելու մասին» ՀՀ առողջապահության նախարարի 22 նոյեմբերի 2017 
թվականի N 58-Ն հրամանը 
  
«ՀՀ արդարադատության նախարարի 2015 թվականի հունիսի 9-ի թիվ 251-Ն հրամանում 
փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ արդարադատության նախարարի 1 դեկտեմբերի 2017 
թվականի N 602-Ն հրամանը 
  
«ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարի 2016 թվականի հունվարի 8-ի N 1-Ն հրամանում փոփոխություն 
կատարելու մասին» ՀՀ տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարի 21 նոյեմբերի 2017 
թվականի N 1112-Ն հրամանը 
  
«ՀՀ ազգային անվտանգության ծառայության տնօրենի 2015 թվականի նոյեմբերի 30-ի N 8-Ն 
հրամանում փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարությանն առընթեր ազգային 
անվտանգության ծառայության տնօրենի 30 նոյեմբերի 2017 թվականի N 1-Ն հրամանը 
  

Պաշտոնական պարզաբանում 
  
«ՀՀ ընդերքի մասին օրենսգրքի 40-րդ հոդվածի 6-րդ, 51-րդ հոդվածի 9-րդ մասերի և ՀՀ 
կառավարության 2013 թվականի մարտի 28-ի N 367-Ն որոշման հավելվածի 2-րդ կետի 4-րդ 
ենթակետի կիրառման վերաբերյալ պաշտոնական պարզաբանումը հաստատելու մասին» ՀՀ 
էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարի 28 նոյեմբերի 2017 
թվականի N 146-Ն հրամանը 
  

Հատուկ բաժին 
  
Հեռուստատեսության և ռադիոյի ազգային հանձնաժողովի 10 նոյեմբերի 2017 թվականի թիվ 106-
Ա որոշումը 
  
Հեռուստատեսության և ռադիոյի ազգային հանձնաժողովի 10 նոյեմբերի 2017 թվականի թիվ 107-
Ա որոշումը 
  
Հեռուստատեսության և ռադիոյի ազգային հանձնաժողովի 10 նոյեմբերի 2017 թվականի թիվ 108-
Ա որոշումը 
  
Հեռուստատեսության և ռադիոյի ազգային հանձնաժողովի 17 նոյեմբերի 2017 թվականի թիվ 111-
Ա որոշումը 
  
Հեռուստատեսության և ռադիոյի ազգային հանձնաժողովի 4 դեկտեմբերի 2017 թվականի թիվ 112-
Ա որոշումը 
  
Հեռուստատեսության և ռադիոյի ազգային հանձնաժողովի 4 դեկտեմբերի 2017 թվականի թիվ 113-
Ա որոշումը 
  
Հեռուստատեսության և ռադիոյի ազգային հանձնաժողովի 4 դեկտեմբերի 2017 թվականի թիվ 114-
Ա որոշումը 
  
ՀՀ առողջապահության նախարարի 16 հոկտեմբերի 2017 թվականի N 2966-Ա հրամանը 
  
ՀՀ առողջապահության նախարարի 16 հոկտեմբերի 2017 թվականի N 2971-Ա հրամանը 
  
ՀՀ առողջապահության նախարարի 16 հոկտեմբերի 2017 թվականի N 2972-Ա հրամանը 
  
ՀՀ առողջապահության նախարարի 16 հոկտեմբերի 2017 թվականի N 2975-Ա հրամանը 



  
ՀՀ առողջապահության նախարարի 16 հոկտեմբերի 2017 թվականի N 2976-Ա հրամանը 
  
ՀՀ առողջապահության նախարարի 16 հոկտեմբերի 2017 թվականի N 2980-Ա հրամանը 
  
ՀՀ առողջապահության նախարարի 20 հոկտեմբերի 2017 թվականի N 3027-Ա հրամանը 
  
ՀՀ առողջապահության նախարարի 23 հոկտեմբերի 2017 թվականի N 3048-Ա հրամանը 
  
ՀՀ առողջապահության նախարարի 24 հոկտեմբերի 2017 թվականի N 3057-Ա հրամանը 
  
ՀՀ առողջապահության նախարարի 24 հոկտեմբերի 2017 թվականի N 3059-Ա հրամանը 
  
ՀՀ առողջապահության նախարարի 6 նոյեմբերի 2017 թվականի N 3188-Ա հրամանը 
  
ՀՀ առողջապահության նախարարի 8 նոյեմբերի 2017 թվականի N 3207-Ա հրամանը 
  
ՀՀ առողջապահության նախարարի 13 նոյեմբերի 2017 թվականի N 3245-Ա հրամանը 
  
ՀՀ առողջապահության նախարարի 14 նոյեմբերի 2017 թվականի N 3254-Ա հրամանը 
  
ՀՀ առողջապահության նախարարի 14 նոյեմբերի 2017 թվականի N 3256-Ա հրամանը 
  
ՀՀ առողջապահության նախարարի 16 նոյեմբերի 2017 թվականի N 3274-Ա հրամանը 
  
ՀՀ առողջապահության նախարարի 16 նոյեմբերի 2017 թվականի N 3288-Ա հրամանը 
  
ՀՀ առողջապահության նախարարի 16 նոյեմբերի 2017 թվականի N 3289-Ա հրամանը 
  
ՀՀ առողջապահության նախարարի 16 նոյեմբերի 2017 թվականի N 3290-Ա հրամանը 
  
ՀՀ առողջապահության նախարարի 16 նոյեմբերի 2017 թվականի N 3291-Ա հրամանը 
  
ՀՀ առողջապահության նախարարի 16 նոյեմբերի 2017 թվականի N 3292-Ա հրամանը 
  
ՀՀ առողջապահության նախարարի 17 նոյեմբերի 2017 թվականի N 3312-Ա հրամանը 
  
ՀՀ առողջապահության նախարարի 17 նոյեմբերի 2017 թվականի N 3314-Ա հրամանը 
  
ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարի 14 նոյեմբերի 2017 թվականի N 1379 հրամանը 
  
ՀՀ կրթության և գիտության նախարարի 31 հոկտեմբերի 2017 թվականի N 1237-Ա/2 հրամանը 
  
ՀՀ կրթության և գիտության նախարարի 1 նոյեմբերի 2017 թվականի N 1248-Ա/2 հրամանը 
  
ՀՀ կրթության և գիտության նախարարի 1 նոյեմբերի 2017 թվականի N 1252-Ա/2 հրամանը 
  
ՀՀ կրթության և գիտության նախարարի 1 նոյեմբերի 2017 թվականի N 1253-Ա/2 հրամանը 
  
ՀՀ կրթության և գիտության նախարարի 1 նոյեմբերի 2017 թվականի N 1254-Ա/2 հրամանը 
  
ՀՀ կրթության և գիտության նախարարի 3 նոյեմբերի 2017 թվականի N 1267-Ա/2 հրամանը 
  
ՀՀ կրթության և գիտության նախարարի 20 նոյեմբերի 2017 թվականի N 1348-Ա/2 հրամանը 
  
ՀՀ կրթության և գիտության նախարարի 20 նոյեմբերի 2017 թվականի N 1349-Ա/2 հրամանը 



  
ՀՀ կրթության և գիտության նախարարի 24 նոյեմբերի 2017 թվականի N 1379-Ա/2 հրամանը 

  
N 34(603) 15 դեկտեմբերի 2017 
  

  
ՀՀ կենտրոնական բանկի խորհրդի որոշումները 

«ՀՀ կենտրոնական բանկի խորհրդի 2013 թվականի դեկտեմբերի 24-ի թիվ 310-Ն որոշման մեջ 
փոփոխություն կատարելու մասին» ՀՀ կենտրոնական բանկի խորհրդի 24 նոյեմբերի 2017 
թվականի թիվ 261-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կենտրոնական բանկի խորհրդի 2007 թվականի հոկտեմբերի 30-ի թիվ 344-Ն որոշման մեջ 
փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ կենտրոնական բանկի խորհրդի 24 նոյեմբերի 2017 
թվականի թիվ 262-Ն որոշումը 
  
«2018-2019 թվականների հուշադրամների թողարկման ծրագրով նախատեսված «Հովհաննես 
Զարդարյան-100» արծաթե հուշադրամը շրջանառության մեջ դնելու և դրա նկարագրությունը 
հաստատելու մասին» ՀՀ կենտրոնական բանկի խորհրդի 24 նոյեմբերի 2017 թվականի թիվ 264-Ն 
որոշումը 
  
«ՀՀ կենտրոնական բանկի խորհրդի 2016 թվականի դեկտեմբերի 20-ի թիվ 238-Ն որոշման մեջ 
լրացում կատարելու մասին» ՀՀ կենտրոնական բանկի խորհրդի 8 դեկտեմբերի 2017 թվականի 
թիվ 270-Ն որոշումը 
  

ՀՀ նախարարների և կառավարությանն առընթեր պետական կառավարման մարմինների 
ղեկավարների հրամանները 

  
«ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարի 2013 թվականի օգոստոսի 29-ի N 121-Ն 
հրամանը ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի 
նախարարի 12 դեկտեմբերի 2017 թվականի N 151-Ն հրամանը 
  
«ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության սննդամթերքի անվտանգության պետական 
ծառայության պետի 2016 թվականի հոկտեմբերի 5-ի N 256-Ն հրամանում փոփոխություններ և 
լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության սննդամթերքի 
անվտանգության պետական ծառայության պետի 27 նոյեմբերի 2017 թվականի N 888-Ն հրամանը 
  

Պաշտոնական պարզաբանում 
  
«Համակենտրոնացման վերաբերյալ պաշտոնական պարզաբանման մասին» ՀՀ տնտեսական 
մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովի 11 դեկտեմբերի 2017 թվականի թիվ 
300-Ն որոշումը 
  

Հատուկ բաժին 
  
ՀՀ կենտրոնական բանկի խորհրդի 10 նոյեմբերի 2017 թվականի թիվ 244-Ա որոշումը 
  
ՀՀ կենտրոնական բանկի խորհրդի 24 նոյեմբերի 2017 թվականի թիվ 265-Ա որոշումը 
  
ՀՀ կենտրոնական բանկի խորհրդի 24 նոյեմբերի 2017 թվականի թիվ 266-Ա որոշումը 
  
Ատոմային էներգիայի օգտագործման բնագավառում կարգավորող մարմնի՝ ՀՀ ԿԱ միջուկային 
անվտանգության կարգավորման պետական կոմիտեի կողմից տրված, վերաձևակերպված, 
ժամկետը երկարաձգված և գործողությունը դադարեցված լիցենզիաների ցանկը 
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ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի որոշումները 

«Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր» փակ բաժնետիրական ընկերության կողմից սպառողներին 
վաճառվող էլեկտրական էներգիայի և բաշխման ծառայության մատուցման սակագների 
հաշվարկման մեթոդիկան հաստատելու մասին» ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող 
հանձնաժողովի 13 դեկտեմբերի 2017 թվականի N 541-Ն որոշումը 
  
«Բաշխման ցանցին կառուցվող (վերակառուցվող) կայանի միացման, կարգաբերման-
գործարկման աշխատանքների ընթացքում էլեկտրական էներգիայի առաքման և էլեկտրական 
էներգիայի առուվաճառքի (օրենքով գնման երաշխիք ունեցող 30 ՄՎտ և ավելի տեղակայված 
հզորությամբ կայանում էլեկտրական էներգիա արտադրող - բաշխող) պայմանագրի օրինակելի 
ձևը սահմանելու և ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի մի շարք 
որոշումներում լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող 
հանձնաժողովի 13 դեկտեմբերի 2017 թվականի N 543-Ն որոշումը 
  

ՀՀ նախարարների և կառավարությանն առընթեր պետական կառավարման մարմինների 
ղեկավարների հրամանները 

  
«ՀՀ առողջապահության նախարարի 2017 թվականի փետրվարի 17-ի թիվ 06-Ն հրամանում 
փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ առողջապահության նախարարի 12 
դեկտեմբերի 2017 թվականի N 60-Ն հրամանը 
  
«ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարի 2017 թվականի 
մարտի 30-ի թիվ 316-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 2017 
թվականի N 1460-Ն հրամանը 
  
«ՀՀ կառավարությանն առընթեր պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահի 2012 թվականի 
հունիսի 26-ի N 197-Ն հրամանում փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարությանն 
առընթեր պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահի 18 դեկտեմբերի 2017 թվականի N 422-Ն 
հրամանը 
  
«Հարկային և մաքսային մարմիններ ներկայացվող՝ ավելացված արժեքի հարկի գումարների 
վճարման ժամկետի հետաձգումը վաղաժամ դադարեցնելու վերաբերյալ հայտարարության 
ձևերը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարությանն առընթեր պետական եկամուտների կոմիտեի 
նախագահի 18 դեկտեմբերի 2017 թվականի N 423-Ն հրամանը 
  
«ՀՀ կառավարությանն առընթեր պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահի 2016 թվականի 
դեկտեմբերի 30-ի N 300-Ն հրամանում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ 
կառավարությանն առընթեր պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահի 18 դեկտեմբերի 2017 
թվականի N 425-Ն հրամանը 
  

Հատուկ բաժին 
  
ՀՀ առողջապահության նախարարի 16 հոկտեմբերի 2017 թվականի N 2969-Ա հրամանը 
  
ՀՀ առողջապահության նախարարի 16 հոկտեմբերի 2017 թվականի N 2970-Ա հրամանը 
  
ՀՀ առողջապահության նախարարի 16 հոկտեմբերի 2017 թվականի N 2974-Ա հրամանը 
  
ՀՀ առողջապահության նախարարի 17 նոյեմբերի 2017 թվականի N 3308-Ա հրամանը 
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ՀՀ առողջապահության նախարարի 17 նոյեմբերի 2017 թվականի N 3311-Ա հրամանը 
  
ՀՀ առողջապահության նախարարի 24 նոյեմբերի 2017 թվականի N 3360-Ա հրամանը 
  
ՀՀ առողջապահության նախարարի 28 նոյեմբերի 2017 թվականի N 3386-Ա հրամանը 
  
ՀՀ առողջապահության նախարարի 30 նոյեմբերի 2017 թվականի N 3400-Ա հրամանը 
  
ՀՀ առողջապահության նախարարի 30 նոյեմբերի 2017 թվականի N 3401-Ա հրամանը 
  
ՀՀ առողջապահության նախարարի 30 նոյեմբերի 2017 թվականի N 3422-Ա հրամանը 
  
ՀՀ առողջապահության նախարարի 30 նոյեմբերի 2017 թվականի N 3423-Ա հրամանը 
  
ՀՀ առողջապահության նախարարի 4 դեկտեմբերի 2017 թվականի N 3431-Ա հրամանը 
  
ՀՀ տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարի 23 նոյեմբերի 2017 թվականի N 1120-Ա 
հրամանը 
  
ՀՀ տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարի 30 նոյեմբերի 2017 թվականի N 1163-Ա 
հրամանը 
  
ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարի 3 նոյեմբերի 2017 
թվականի N 1235-Ա հրամանը 
  
ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարի 3 նոյեմբերի 2017 
թվականի N 1237-Ա հրամանը 
  
ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարի 10 նոյեմբերի 2017 
թվականի N 1257-Ա հրամանը 
  
ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարի 10 նոյեմբերի 2017 
թվականի N 1259-Ա հրամանը 
  
ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարի 10 նոյեմբերի 2017 
թվականի N 1261-Ա հրամանը 
  
ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարի 17 նոյեմբերի 2017 
թվականի N 1292-Ա հրամանը 
  
ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարի 17 նոյեմբերի 2017 
թվականի N 1294-Ա հրամանը 
  
ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարի 17 նոյեմբերի 2017 
թվականի N 1296-Ա հրամանը 
  
ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարի 24 նոյեմբերի 2017 
թվականի N 1319-Ա հրամանը 
  
ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարի 24 նոյեմբերի 2017 
թվականի N 1321-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 գրանցամատյանում բովանդակվող տեղեկությունների 
ցանկը 
  
ՀՀ ֆինանսների նախարարության կողմից աուդիտորական ծառայությունների իրականացման 
լիցենզիաներ տալու, լիցենզիաների վերաձևակերպման, գործողության կասեցման, դադարեցման 
և վերականգնման մասին լիցենզավորված անձանց գրանցամատյաններում բովանդակվող 
տեղեկությունների ցանկը 
  
ՀՀ կառավարությանն առընթեր քաղաքաշինության պետական կոմիտեի կողմից տրամադրված, 
դադարեցված, կասեցված, երկարաձգված և վերաձևակերպված լիցենզիաների ցանկը 

  
  

 


