
N 14(557) 01 հուլիսի 2016 
  

  
ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի որոշումները 

«ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի 2014 թվականի 
հոկտեմբերի 15-ի N 383-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» ՀՀ հանրային 
ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի 15 հունիսի 2016 թվականի N 164-Ն 
որոշումը 
  
«ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի 2015 թվականի 
դեկտեմբերի 23-ի N 443-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» ՀՀ հանրային 
ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի 15 հունիսի 2016 թվականի N 165-Ն 
որոշումը 

  

  

ՀՀ նախարարների և կառավարությանն առընթեր պետական կառավարման մարմինների 
ղեկավարների հրամանները 

«ՀՀ առողջապահության նախարարի 2014 թվականի հունիսի 6-ի N 32-Ն հրամանում 
փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասին» ՀՀ առողջապահության նախարարի 13 
հունիսի 2016 թվականի N 22-Ն հրամանը 
  
«ՀՀ կառավարությանն առընթեր արտոնագրային վարչության պետի 2001 թվականի մարտի 
26-ի N 16 հրամանն ուժը կորցրած ճանաչելու և գյուտի, օգտակար մոդելի, 
արդյունաբերական նմուշի, ապրանքային նշանի, աշխարհագրական նշումի, ծագման 
տեղանվան, երաշխավորված ավանդական արտադրանքի և ինտեգրալ միկրոսխեմայի 
տոպոլոգիայի իրավական պահպանության հետ կապված պետական տուրքերը 
սահմանված չափից ավել վճարված լինելու դեպքում ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարության 
մտավոր սեփականության գործակալության կողմից իրականացվող գործողության կարգը 
հաստատելու մասին» ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարի 20 հունիսի 2016 թվականի N 588-Ն 
հրամանը 
  
«Ուսուցումների ազգային ռեեստրի վարման կարգը հաստատելու մասին» ՀՀ կրթության և 
գիտության նախարարի 17 մայիսի 2016 թվականի N 486-Ն հրամանը 
  
«ՀՀ պաշտպանության նախարարի 2013 թվականի ապրիլի 8-ի N 410-Ն հրամանում 
լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ պաշտպանության նախարարի 13 հունիսի 2016 
թվականի N 9-Ն հրամանը 
  
«ՀՀ տրանսպորտի և կապի նախարարի 2016 թվականի հունվարի 11-ի թիվ 01-Ն 
հրամանում փոփոխություն կատարելու և փոստային վճարման պետական նշանների 
նմուշները հաստատելու ու գործողության մեջ դնելու մասին» ՀՀ տրանսպորտի և կապի 
նախարարի 20 հունիսի 2016 թվականի N 453-Ն հրամանը 
  
«ՀՀՇՆ 24-01- 2016 «Շենքերի ջերմային պաշտպանություն» շինարարական նորմերը 
հաստատելու և ՀՀ քաղաքաշինության նախարարի 2001 թվականի հոկտեմբերի 1-ի N 82 
հրամանում լրացում կատարելու մասին» ՀՀ քաղաքաշինության նախարարի 16 հունիսի 
2016 թվականի N 120-Ն հրամանը 
  
«ՀՀ ֆինանսների և էկոնոմիկայի նախարարի 2003 թվականի հոկտեմբերի 23-ի N 803-Ն 
հրամանում փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ ֆինանսների նախարարի 13 հունիսի 
2016 թվականի թիվ 112-Ն հրամանը 
  
«ՀՀ կառավարությանն առընթեր ՀՀ ոստիկանության պետի 2012 թվականի հուլիսի 20-ի թիվ 
10-Ն հրամանում փոփոխություն կատարելու մասին» ՀՀ կառավարությանն առընթեր ՀՀ 
ոստիկանության պետի 10 հունիսի 2016 թվականի թիվ 9-Ն հրամանը 
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«ՀՀ ոստիկանության պետի 2008 թվականի նոյեմբերի 4-ի թիվ 17-Ն հրամանում 
փոփոխություն կատարելու մասին» ՀՀ կառավարությանն առընթեր ՀՀ ոստիկանության 
պետի 10 հունիսի 2016 թվականի թիվ 10-Ն հրամանը 
  
«Հարկ վճարողի գործունեության կասեցումը տուգանքով փոխարինելու վերաբերյալ 
դիմումի ձևը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարությանն առընթեր պետական 
եկամուտների կոմիտեի նախագահի 18 մայիսի 2016 թվականի N 51-Ն հրամանը 

  
N 14(557).1 15 հուլիսի 2016 
  

  

ՀՀ նախարարների և կառավարությանն առընթեր պետական կառավարման մարմինների 
ղեկավարների հրամանները 

«Հանրակրթական հիմնական ընդհանուր, մասնագիտացված և հատուկ պետական 
ծրագրեր իրականացնող ուսումնական հաստատությունների 2016-2017 ուսումնական 
տարվա օրինակելի ուսումնական պլանները հաստատելու մասին» ՀՀ կրթության և 
գիտության նախարարի 27 հունիսի 2016 թվականի N 670-Ն հրամանը 

  
Հատուկ բաժին 

  
Հեռուստատեսության և ռադիոյի ազգային հանձնաժողովի 1 հուլիսի 2016 թվականի թիվ 46-
Ա որոշումը 
  
Հեռուստատեսության և ռադիոյի ազգային հանձնաժողովի 1 հուլիսի 2016 թվականի թիվ 47-
Ա որոշումը 
  
ՀՀ առողջապահության նախարարի 6 հունիսի 2016 թվականի N 1704-Ա հրամանը 
  
ՀՀ առողջապահության նախարարի 6 հունիսի 2016 թվականի N 1705-Ա հրամանը 
  
ՀՀ առողջապահության նախարարի 6 հունիսի 2016 թվականի N 1706-Ա հրամանը 
  
ՀՀ առողջապահության նախարարի 6 հունիսի 2016 թվականի N 1719-Ա հրամանը 
  
ՀՀ առողջապահության նախարարի 7 հունիսի 2016 թվականի N 1727-Ա հրամանը 
  
ՀՀ առողջապահության նախարարի 10 հունիսի 2016 թվականի N 1782-Ա հրամանը 
  
ՀՀ առողջապահության նախարարի 13 հունիսի 2016 թվականի N 1807-Ա հրամանը 
  
ՀՀ առողջապահության նախարարի 15 հունիսի 2016 թվականի N 1819-Ա հրամանը 
  
ՀՀ առողջապահության նախարարի 15 հունիսի 2016 թվականի N 1820-Ա հրամանը 
  
ՀՀ առողջապահության նախարարի 15 հունիսի 2016 թվականի N 1827-Ա հրամանը 
  
ՀՀ առողջապահության նախարարի 16 հունիսի 2016 թվականի N 1833-Ա հրամանը 
  
ՀՀ առողջապահության նախարարի 16 հունիսի 2016 թվականի N 1835-Ա հրամանը 
  
ՀՀ առողջապահության նախարարի 16 հունիսի 2016 թվականի N 1839-Ա հրամանը 
  
ՀՀ առողջապահության նախարարի 16 հունիսի 2016 թվականի N 1844-Ա հրամանը 
  
ՀՀ առողջապահության նախարարի 16 հունիսի 2016 թվականի N 1845-Ա հրամանը 
  
ՀՀ առողջապահության նախարարի 17 հունիսի 2016 թվականի N 1847-Ա հրամանը 
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ՀՀ առողջապահության նախարարի 17 հունիսի 2016 թվականի N 1848-Ա հրամանը 
  
ՀՀ առողջապահության նախարարի 17 հունիսի 2016 թվականի N 1849-Ա հրամանը 
  
ՀՀ առողջապահության նախարարի 17 հունիսի 2016 թվականի N 1850-Ա հրամանը 
  
ՀՀ առողջապահության նախարարի 17 հունիսի 2016 թվականի N 1851-Ա հրամանը 
  
ՀՀ առողջապահության նախարարի 17 հունիսի 2016 թվականի N 1852-Ա հրամանը 
  
ՀՀ առողջապահության նախարարի 17 հունիսի 2016 թվականի N 1868-Ա հրամանը 
  
ՀՀ առողջապահության նախարարի 20 հունիսի 2016 թվականի N 1885-Ա հրամանը 
  
ՀՀ առողջապահության նախարարի 20 հունիսի 2016 թվականի N 1890-Ա հրամանը 
  
ՀՀ առողջապահության նախարարի 21 հունիսի 2016 թվականի N 1892-Ա հրամանը 
  
ՀՀ առողջապահության նախարարի 24 հունիսի 2016 թվականի N 1959-Ա հրամանը 
  
ՀՀ առողջապահության նախարարի 27 հունիսի 2016 թվականի N 1971-Ա հրամանը 
  
ՀՀ առողջապահության նախարարի 28 հունիսի 2016 թվականի N 1980-Ա հրամանը 
  
ՀՀ առողջապահության նախարարի 28 հունիսի 2016 թվականի N 1990-Ա հրամանը 
  
ՀՀ առողջապահության նախարարի 29 հունիսի 2016 թվականի N 1994-Ա հրամանը 
  
ՀՀ առողջապահության նախարարի 29 հունիսի 2016 թվականի N 2000-Ա հրամանը 
  
ՀՀ առողջապահության նախարարի 29 հունիսի 2016 թվականի N 2001-Ա հրամանը 
  
ՀՀ առողջապահության նախարարի 29 հունիսի 2016 թվականի N 2004-Ա հրամանը 
  
ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարի 8 հունիսի 2016 թվականի N 601-Ա հրամանը 
  
ՀՀ կրթության և գիտության նախարարի 14 հունիսի 2016 թվականի N 632-Ա/2 հրամանը 
  
ՀՀ կրթության և գիտության նախարարի 14 հունիսի 2016 թվականի N 635-Ա/2 հրամանը 
  
ՀՀ կրթության և գիտության նախարարի 14 հունիսի 2016 թվականի N 636-Ա/2 հրամանը 
  
ՀՀ կրթության և գիտության նախարարի 15 հունիսի 2016 թվականի N 638-Ա/2 հրամանը 
  
ՀՀ կրթության և գիտության նախարարի 15 հունիսի 2016 թվականի N 642-Ա/2 հրամանը 
  
ՀՀ կրթության և գիտության նախարարի 15 հունիսի 2016 թվականի N 643-Ա/2 հրամանը 
  
ՀՀ կրթության և գիտության նախարարի 20 հունիսի 2016 թվականի N 654-Ա/2 հրամանը 
  
ՀՀ տրանսպորտի և կապի նախարարի 6 հունիսի 2016 թվականի N 406-Ա հրամանը 
  
ՀՀ տրանսպորտի և կապի նախարարի 6 հունիսի 2016 թվականի N 407-Ա հրամանը 
  
ՀՀ տրանսպորտի և կապի նախարարի 6 հունիսի 2016 թվականի N 409-Ա հրամանը 
  



ՀՀ տրանսպորտի և կապի նախարարի 6 հունիսի 2016 թվականի N 410-Ա հրամանը 
  
ՀՀ տրանսպորտի և կապի նախարարի 6 հունիսի 2016 թվականի N 412-Ա հրամանը 
  
ՀՀ տրանսպորտի և կապի նախարարի 6 հունիսի 2016 թվականի N 413-Ա հրամանը 
  
ՀՀ տրանսպորտի և կապի նախարարի 6 հունիսի 2016 թվականի N 414-Ա հրամանը 
  
ՀՀ տրանսպորտի և կապի նախարարի 13 հունիսի 2016 թվականի N 431-Ա հրամանը 
  
ՀՀ տրանսպորտի և կապի նախարարի 13 հունիսի 2016 թվականի N 432-Ա հրամանը 
  
ՀՀ տրանսպորտի և կապի նախարարի 13 հունիսի 2016 թվականի N 434-Ա հրամանը 
  
ՀՀ տրանսպորտի և կապի նախարարի 13 հունիսի 2016 թվականի N 435-Ա հրամանը 
  
ՀՀ տրանսպորտի և կապի նախարարի 13 հունիսի 2016 թվականի N 437-Ա հրամանը 
  
ՀՀ տրանսպորտի և կապի նախարարի 20 հունիսի 2016 թվականի N 457-Ա հրամանը 
  
ՀՀ տրանսպորտի և կապի նախարարի 20 հունիսի 2016 թվականի N 459-Ա հրամանը 
  
ՀՀ տրանսպորտի և կապի նախարարի 27 հունիսի 2016 թվականի N 476-Ա հրամանը 
  
ՀՀ տրանսպորտի և կապի նախարարի 27 հունիսի 2016 թվականի N 478-Ա հրամանը 
  
Տրանսպորտի բնագավառում լիցենզավորված անձանց մասին լիցենզիաների 
գրանցամատյանում բովանդակվող տեղեկությունների ցանկը 
  
ՀՀ քաղաքաշինության նախարարության կողմից տրամադրված, դադարեցված, կասեցված, 
երկարաձգված, խախտում կատարված և վերաձևակերպված լիցենզիաների ցանկը 
  
ՀՀ ֆինանսների նախարարության կողմից աուդիտորական ծառայությունների 
իրականացման լիցենզիաների տրման, լիցենզիաների վերաձևակերպման, լիցենզիաների 
գործողության կասեցման, դադարեցման և վերականգնման մասին 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, վերաձևակերպված, ժամկետը երկարաձգված և գործողությունը 
դադարեցված լիցենզիաների ցանկը 

  
N 15(558) 15 հուլիսի 2016 
  

  
ՀՀ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի որոշումները 

«Քվեաթերթիկում ընտրողի կողմից կատարվող նշումի ձևը սահմանելու մասին» ՀՀ 
կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի 17 հունիսի 2016 թվականի N 20-Ն որոշումը 
  
«Տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրությունների ժամանակ ՀՀ 
քաղաքացիություն չունեցող ընտրողների անձը հաստատող փաստաթղթերի տեսակները 
սահմանելու մասին» ՀՀ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի 17 հունիսի 2016 
թվականի N 21-Ն որոշումը 
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«Ազգային ժողովի, Երևանի, Գյումրու, Վանաձորի ավագանիների ընտրություններին 
մասնակցող կուսակցություններին, կուսակցությունների դաշինքներին անվճար դահլիճներ և 
այլ շինություններ տրամադրելու, դրանց վերաբերյալ տեղեկություններ ներկայացնելու 
կարգը և ցանկի ձևը սահմանելու մասին» ՀՀ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի 17 
հունիսի 2016 թվականի N 22-Ն որոշումը 
  
«Թեկնածուի գույքի և եկամուտների մասին հայտարարագրի ձևը և ներկայացման կարգը 
սահմանելու մասին» ՀՀ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի 17 հունիսի 2016 
թվականի N 23-Ն որոշումը 
  
«Ազգային ժողովի, Երևանի, Գյումրու, Վանաձորի ավագանիների ընտրություններին 
մասնակցող կուսակցության, կուսակցությունների դաշինքում ընդգրկված 
կուսակցությունների գույքի և եկամուտների մասին հայտարարագրի ձևը և ներկայացման 
կարգը սահմանելու մասին» ՀՀ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի 17 հունիսի 2016 
թվականի N 24-Ն որոշումը 
  
«Տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրությունների ժամանակ թեկնածուի` 
տվյալ համայնքի բնակչության ռեգիստրում հաշվառված լինելու մասին տեղեկանքների 
ձևերը սահմանելու մասին» ՀՀ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի 17 հունիսի 2016 
թվականի N 25-Ն որոշումը 
  
«Պատգամավորի թեկնածուի վերջին չորս տարում միայն ՀՀ քաղաքացի հանդիսանալու և 
վերջին չորս տարում ՀՀ-ում մշտապես բնակվելու մասին տեղեկանքի ձևը հաստատելու 
մասին» ՀՀ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի 17 հունիսի 2016 թվականի N 26-Ն 
որոշումը 
  
«Ազգային ժողովի ընտրությունների դեպքում ըստ հաշվառման վայրի ընտրողների 
ցուցակից ժամանակավորապես դուրս գալու մասին դիմումի և ընտրողի տվյալներն ըստ 
հաշվառման վայրի ընտրողների ցուցակից ժամանակավորապես հանելու և ըստ գտնվելու 
վայրի ընտրական տեղամասի ընտրողների ցուցակում ավելացնելու վերաբերյալ 
տեղեկանքի ձևերը սահմանելու մասին» ՀՀ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի 17 
հունիսի 2016 թվականի N 27-Ն որոշումը 
  
«Ազգային ժողովի ընտրությունների ժամանակ տեղամասային ընտրական 
հանձնաժողովների անդամներին ըստ գտնվելու վայրի ընտրական տեղամասի ընտրողների 
ցուցակներում ընդգրկելու մասին դիմումների ձևերը սահմանելու մասին» ՀՀ կենտրոնական 
ընտրական հանձնաժողովի 17 հունիսի 2016 թվականի N 28-Ն որոշումը 
  
«Ազգային ժողովի ընտրությունների ժամանակ ընտրողների ցուցակում 
ժամանակավորապես ընդգրկվելու դիմումի և ՀՀ-ում հաշվառում չունեցող ընտրողին 
քվեարկության օրը ՀՀ-ում գտնվելու վայրի ընտրական տեղամասի ընտրողների ցուցակում 
ընդգրկելու վերաբերյալ տեղեկանքի ձևերը սահմանելու մասին» ՀՀ կենտրոնական 
ընտրական հանձնաժողովի 17 հունիսի 2016 թվականի N 29-Ն որոշումը 
  
«Քվեարկության օրը կազմվող ընտրողների լրացուցիչ ցուցակում ընդգրկվելու մասին 
տեղեկանքի ձևը սահմանելու մասին» ՀՀ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի 17 
հունիսի 2016 թվականի N 30-Ն որոշումը 
  
«Զորամասերում, ազգային անվտանգության զորքերում և ոստիկանության զորքերում 
հաշվառված ընտրողների թիվը լիազոր մարմին և Կենտրոնական ընտրական 
հանձնաժողով ներկայացնելու կարգը սահմանելու մասին» ՀՀ կենտրոնական ընտրական 
հանձնաժողովի 17 հունիսի 2016 թվականի N 31-Ն որոշումը 
  
«Ազգային ժողովի ընտրություններին ՀՀ դիվանագիտական կամ հյուպատոսական 
ներկայացուցչություններում դիվանագիտական ծառայություն անցնող ընտրողների և նրանց 
հետ արտերկրում բնակվող ընտանիքի` ընտրելու իրավունք ունեցող անդամների` 



էլեկտրոնային եղանակով քվեարկության կարգը և ժամկետները սահմանելու մասին» ՀՀ 
կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի 17 հունիսի 2016 թվականի N 32-Ն որոշումը 
  
«Տարածքային ընտրական հանձնաժողովների անդամների թեկնածուների դիմումի ձևը և 
անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկը սահմանելու մասին» ՀՀ կենտրոնական ընտրական 
հանձնաժողովի 17 հունիսի 2016 թվականի N 33-Ն որոշումը 
  
«Ընտրական հանձնաժողովների կազմերի վերաբերյալ տեղեկությունները հրապարակելու 
կարգը սահմանելու մասին» ՀՀ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի 17 հունիսի 2016 
թվականի N 34-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կենտրոնական, տարածքային և տեղամասային ընտրական հանձնաժողովների 
կանոնակարգերն ընդունելու մասին» ՀՀ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի 17 
հունիսի 2016 թվականի N 35-Ն որոշումը 
  
«Ընտրական տեղամասերի համարակալման կարգը սահմանելու մասին» ՀՀ կենտրոնական 
ընտրական հանձնաժողովի 17 հունիսի 2016 թվականի N 36-Ն որոշումը 
  
«Դիտորդների, զանգվածային լրատվության միջոցների ներկայացուցիչների, այցելուների, 
վստահված անձանց կողմից քվեաթերթիկների և ինքնասոսնձվող դրոշմանիշերի 
տպագրման, փոխադրման, պահպանման և հաշվարկման գործընթացներին հետևելու 
կարգը սահմանելու մասին» ՀՀ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի 17 հունիսի 2016 
թվականի N 37-Ն որոշումը 
  
«Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովին հատկացված ընտրական փաստաթղթերի և 
այլ պարագաների պահպանման կարգը սահմանելու մասին» ՀՀ կենտրոնական ընտրական 
հանձնաժողովի 17 հունիսի 2016 թվականի N 38-Ն որոշումը 
  
«Վերահսկիչ-վերստուգիչ ծառայության գործունեության կարգը սահմանելու մասին» ՀՀ 
կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի 17 հունիսի 2016 թվականի N 39-Ն որոշումը 
  
«Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովում մեկից ավելի քվեատուփեր օգտագործելու 
կարգը սահմանելու մասին» ՀՀ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի 17 հունիսի 2016 
թվականի N 40-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի մի շարք նորմատիվ որոշումներ ուժը 
կորցրած ճանաչելու մասին» ՀՀ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի 17 հունիսի 
2016 թվականի N 41-Ն որոշումը 

  

  
ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի որոշումները 

«ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի 2005 թվականի հուլիսի 22-ի 
N 101-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ հանրային 
ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի 22 հունիսի 2016 թվականի N 173-Ն 
որոշումը 
  
«ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի 2008 թվականի հունիսի 6-ի 
N 308-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ հանրային 
ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի 22 հունիսի 2016 թվականի N 174-Ն 
որոշումը 
  
«ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի 2004 թվականի 
սեպտեմբերի 16-ի N 111-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ 
հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի 22 հունիսի 2016 թվականի N 
177-Ն որոշումը 
  



«Էներգետիկայի ոլորտում սպառողներին մատուցվող ծառայությունների սպասարկման 
որակի մոնիթորինգի (մշտադիտարկման) կարգը հաստատելու մասին» ՀՀ հանրային 
ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի 22 հունիսի 2016 թվականի N 178-Ն 
որոշումը 
  
«Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր» փակ բաժնետիրական ընկերության կողմից 
սպառողներին վաճառվող էլեկտրական էներգիայի, բաշխման ծառայության մատուցման 
սակագները սահմանելու և ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի 
2015 թվականի հունիսի 17-ի N 174-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» ՀՀ 
հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի 24 հունիսի 2016 թվականի N 
192-Ն որոշումը 

  

  
ՀՀ քաղաքացիական ծառայության խորհրդի որոշումը 

«ՀՀ քաղաքացիական ծառայության խորհրդի 2002 թվականի մայիսի 8-ի N 9 որոշման մեջ 
փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասին» ՀՀ քաղաքացիական ծառայության 
խորհրդի 22 հունիսի 2016 թվականի N 522-Ն որոշումը 

  
  

  

ՀՀ նախարարների և կառավարությանն առընթեր պետական կառավարման մարմինների 
ղեկավարների հրամանները 

«ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարի 2016 թվականի փետրվարի 11-ի N 
25-Ն հրամանում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ աշխատանքի և 
սոցիալական հարցերի նախարարի 14 հունիսի 2016 թվականի N 64-Ն հրամանը 
  
«ՀՀ առողջապահության նախարարի 2016 թվականի մարտի 9-ի թիվ 09-Ն հրամանում 
փոփոխություն կատարելու մասին» ՀՀ առողջապահության նախարարի 28 հունիսի 2016 
թվականի N 23-Ն հրամանը 
  
«ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարի 2013 թվականի սեպտեմբերի 19-ի N 874-Ն հրամանում 
փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարի 22 հունիսի 2016 
թվականի N 613-Ն հրամանը 
  
«ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարի 2013 թվականի սեպտեմբերի 19-ի N 875-Ն հրամանում 
փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարի 22 հունիսի 2016 
թվականի N 614-Ն հրամանը 
  
«ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարի 2009 թվականի մարտի 25-ի N 206-Ն և ՀՀ առևտրի և 
տնտեսական զարգացման նախարարի 2005 թվականի ապրիլի 1-ի N 72-Ն հրամաններում 
փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարի 29 հունիսի 2016 
թվականի N 647-Ն հրամանը 
  
«ՀՀ կառավարությանն առընթեր ՀՀ ոստիկանության մեդալներ, կրծքանշաններ, պատվոգիր 
և «Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության պատվավոր ծառայող» պատվավոր 
կոչում հիմնելու, դրանց ձևերը և նկարագրերը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարությանն 
առընթեր ՀՀ ոստիկանության պետի 28 հունիսի 2016 թվականի թիվ 11-Ն հրամանը 
  
«ՀՀ կառավարությանն առընթեր քաղաքացիական ավիացիայի գլխավոր վարչության պետի 
2007 թվականի ապրիլի 11-ի թիվ 56-Ն հրամանում փոփոխություն կատարելու մասին» ՀՀ 
կառավարությանն առընթեր քաղաքացիական ավիացիայի գլխավոր վարչության պետի 17 
հունիսի 2016 թվականի N 100-Ն հրամանը 
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ՀՀ կենտրոնական բանկի խորհրդի որոշումները 
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«ՀՀ կենտրոնական բանկի խորհրդի 2015 թվականի մայիսի 5-ի թիվ 106-Ն որոշմամբ և ՀՀ 
ֆինանսների նախարարի 2015 թվականի մայիսի 14-ի թիվ 302-Ն հրամանով հաստատված 
համատեղ որոշման մեջ լրացումներ և փոփոխություն կատարելու մասին» ՀՀ 
կենտրոնական բանկի խորհրդի 21 հունիսի 2016 թվականի թիվ 100-Ն և ՀՀ 
կառավարությանն առընթեր պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահի 30 հունիսի 
2016 թվականի թիվ 102-Ն համատեղ որոշումը 
  
«Հարկադիր կատարողի կողմից պարտապանի բանկային հաշիվներում և ավանդներում 
պարտապանի ունեցած դրամական միջոցների վրա արգելանք դնելու նպատակով 
բանկերին ուղարկվող էլեկտրոնային հաղորդագրությունների ձևերը» սահմանելու և ՀՀ 
կենտրոնական բանկի խորհրդի 2006 թվականի օգոստոսի 29-ի թիվ 520-Ն որոշումը ուժը 
կորցրած ճանաչելու մասին» ՀՀ կենտրոնական բանկի խորհրդի 21 հունիսի 2016 թվականի 
թիվ 104-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կենտրոնական բանկի խորհրդի 2015 թվականի ապրիլի 8-ի թիվ 79-Ն որոշման մեջ 
փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կենտրոնական բանկի խորհրդի 21 
հունիսի 2016 թվականի թիվ 105-Ն որոշումը 

  

  
ՀՀ վիճակագրության պետական խորհրդի որոշումները 

«Վիճակագրական տեղեկությունների հավաքագրման կարգը հաստատելու և ՀՀ 
վիճակագրության պետական խորհրդի 2003 թվականի հոկտեմբերի 3-ի թիվ 11-Ն և 2010 
թվականի մայիսի 12-ի թիվ 12-Ն որոշումներն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» ՀՀ 
վիճակագրության պետական խորհրդի 20 հունիսի 2016 թվականի թիվ 05-Ն որոշումը 
  
«Չարտերային չվերթների և դրանց գծով կատարված աշխատանքների մասին» Ձև 1-
չարտեր (տարեկան) պետական վիճակագրական ամփոփ հաշվետվության ձևն ու լրացման 
հրահանգը հաստատելու և ՀՀ վիճակագրության պետական խորհրդի 2014 թվականի 
մայիսի 19-ի թիվ 21-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» ՀՀ վիճակագրության 
պետական խորհրդի 11 հուլիսի 2016 թվականի թիվ 06-Ն որոշումը 
  
«Կանոնավոր չվերթների և դրանց գծով կատարված աշխատանքների մասին» Ձև 12-ՔԱ 
(տարեկան) պետական վիճակագրական ամփոփ հաշվետվության ձևն ու լրացման 
հրահանգը հաստատելու և ՀՀ վիճակագրության պետական խորհրդի 2014 թվականի 
մայիսի 19-ի թիվ 22-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» ՀՀ վիճակագրության 
պետական խորհրդի 11 հուլիսի 2016 թվականի թիվ 07-Ն որոշումը 
  
«Ընդհանուր օգտագործման օդային տրանսպորտի հայաստանյան շարժակազմի 
արտադրանքի մասին» ձև 65-ավիա (տարեկան) պետական վիճակագրական ամփոփ 
հաշվետվության ձևն ու լրացման հրահանգը հաստատելու և ՀՀ վիճակագրության 
պետական խորհրդի 2014 թվականի մայիսի 19-ի թիվ 24-Ն որոշումն ուժը կորցրած 
ճանաչելու մասին» ՀՀ վիճակագրության պետական խորհրդի 11 հուլիսի 2016 թվականի 
թիվ 08-Ն որոշումը 
  
«Ընդհանուր օգտագործման երկաթուղային տրանսպորտի արտադրանքի մասին» ձև 65-
երկաթ (տարեկան) պետական վիճակագրական հաշվետվության ձևն ու լրացման 
հրահանգը հաստատելու և ՀՀ վիճակագրության պետական խորհրդի 2015 թվականի 
ապրիլի 11-ի թիվ 08-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» ՀՀ վիճակագրության 
պետական խորհրդի 11 հուլիսի 2016 թվականի թիվ 09-Ն որոշումը 

   

  

ՀՀ նախարարների և կառավարությանն առընթեր պետական կառավարման մարմինների 
ղեկավարների հրամանները 

«ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարի 2005 թվականի դեկտեմբերի 22-ի N 268-Ն 
հրամանում լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարի 11 
հուլիսի 2016 թվականի N 177-Ն հրամանը 
  



«ՀՀ կրթության և գիտության նախարարի 2012 թ. ապրիլի 5-ի N 254-Ն հրամանում 
լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կրթության և գիտության նախարարի 1 հուլիսի 2016 
թվականի N 686-Ն հրամանը 
  
«ՀՀ տրանսպորտի և կապի նախարարի 2008 թվականի փետրվարի 28-ի թիվ 71-Ն 
հրամանում փոփոխություն կատարելու մասին» ՀՀ տրանսպորտի և կապի նախարարի 8 
հուլիսի 2016 թվականի N 514-Ն հրամանը 
  
«Մաքսային պահեստների կազմակերպիչների կողմից մաքսային մարմիններ ներկայացվող 
հաշվետվությունների ձևերը սահմանելու մասին» ՀՀ կառավարությանն առընթեր պետական 
եկամուտների կոմիտեի նախագահի 6 հուլիսի 2016 թվականի N 106-Ն հրամանը 
  
«Անմաքս առևտրի խանութ ապրանքների մուտքագրման և դրանց իրացման վերաբերյալ 
հաշվետվության ձևը սահմանելու մասին» ՀՀ կառավարությանն առընթեր պետական 
եկամուտների կոմիտեի նախագահի 6 հուլիսի 2016 թվականի N 107-Ն հրամանը 
  
«Մաքսային ներկայացուցիչների, ժամանակավոր պահպանման պահեստների 
կազմակերպիչների, մաքսային պահեստների կազմակերպիչների, անմաքս առևտրի 
խանութների կազմակերպիչների ռեեստրներում հաշվառման մասին վկայականների ձևերը 
և դրանց լրացման կարգը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարությանն առընթեր պետական 
եկամուտների կոմիտեի նախագահի 6 հուլիսի 2016 թվականի N 108-Ն հրամանը 

  

  
Հատուկ բաժին 

Հեռուստատեսության և ռադիոյի ազգային հանձնաժողովի 11 հուլիսի 2016 թվականի թիվ 
50-Ա որոշումը 
  
ՀՀ առողջապահության նախարարի 4 հուլիսի 2016 թվականի N 2065-Ա հրամանը 
  
ՀՀ առողջապահության նախարարի 4 հուլիսի 2016 թվականի N 2085-Ա հրամանը 
  
ՀՀ առողջապահության նախարարի 6 հուլիսի 2016 թվականի N 2095-Ա հրամանը 
  
ՀՀ առողջապահության նախարարի 6 հուլիսի 2016 թվականի N 2103-Ա հրամանը 
  
ՀՀ առողջապահության նախարարի 7 հուլիսի 2016 թվականի N 2115-Ա հրամանը 
  
ՀՀ առողջապահության նախարարի 11 հուլիսի 2016 թվականի N 2134-Ա հրամանը 
  
ՀՀ կրթության և գիտության նախարարի 4 հուլիսի 2016 թվականի N 690-Ա/2 հրամանը 
  
ՀՀ կրթության և գիտության նախարարի 7 հուլիսի 2016 թվականի N 696-Ա/2 հրամանը 
  
ՀՀ կրթության և գիտության նախարարի 8 հուլիսի 2016 թվականի N 700-Ա/2 հրամանը 
  
ՀՀ կրթության և գիտության նախարարի 11 հուլիսի 2016 թվականի N 706-Ա/2 հրամանը 
  
ՀՀ քաղաքաշինության նախարարության կողմից տրամադրված, դադարեցված, կասեցված, 
երկարաձգված, խախտում կատարած և վերաձևակերպված լիցենզիաների ցանկը 
 


