
N 12(555) 01 հունիսի 2016 
  

  

ՀՀ նախարարների և կառավարությանն առընթեր պետական կառավարման մարմինների 
ղեկավարների հրամանները 

  
«ՀՀ առողջապահության նախարարի 2013 թվականի նոյեմբերի 18-ի թիվ 71-Ն հրամանում լրացումներ 
կատարելու մասին» ՀՀ առողջապահության նախարարի 6 մայիսի 2016 թվականի N 16-Ն հրամանը 
  
«ՀՀ առողջապահության նախարարի 2013 թվականի սեպտեմբերի 18-ի թիվ 49-Ն հրամանում փոփոխություն 
և լրացում կատարելու մասին» ՀՀ առողջապահության նախարարի 6 մայիսի 2016 թվականի N 17-Ն 
հրամանը 
  
«ՀՀ տարածքում գործող` բժշկական օգնություն և սպասարկում իրականացնող կազմակերպություններում 
զինծառայողի բուժման (հետազոտության) անհնարինության ու բուժումն օտարերկրյա պետությունում 
իրականացնելու վերաբերյալ մասնագիտական եզրակացություն տվող հանձնաժողովի աշխատակարգը 
հաստատելու մասին» ՀՀ առողջապահության նախարարի 10 մայիսի 2016 թվականի N 18-Ն հրամանը 
  
«ՀՀ առողջապահության նախարարի 2016 թվականի մարտի 9-ի թիվ 09-Ն հրամանում փոփոխություններ 
կատարելու մասին» ՀՀ առողջապահության նախարարի 17 մայիսի 2016 թվականի N 19-Ն հրամանը 
  
«Քաղաքացիական ծառայության առաջատար պաշտոն զբաղեցնելու համար մրցույթ անցկացնող 
մրցութային հանձնաժողովի աշխատակարգն ու քաղաքացիական ծառայության առաջատար և կրտսեր 
պաշտոններ զբաղեցնող քաղաքացիական ծառայողների ատեստավորման հանձնաժողովների 
աշխատակարգը հաստատելու և ՀՀ տարածքային կառավարման և արտակարգ իրավիճակների 
նախարարի 2015 թվականի հունիսի 18-ի N 593-Ն հրամանն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» ՀՀ 
արտակարգ իրավիճակների նախարարի 5 մայիսի 2016 թվականի N 485-Ն հրամանը 
  
«ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարության համակարգի պետական ոչ առևտրային 
կազմակերպությունների և հարյուր տոկոս` պետությանը սեփականության իրավունքով պատկանող 
բաժնեմաս ունեցող փակ բաժնետիրական ընկերությունների գործադիր մարմինների ընտրության 
(նշանակման) մրցութային հանձնաժողովի ձևավորման կարգն ու մրցույթի անցկացման ընթացակարգը, 
ատեստավորման հանձնաժողովի ձևավորման կարգն ու ատեստավորման անցկացման ընթացակարգը 
սահմանելու և ՀՀ տարածքային կառավարման և արտակարգ իրավիճակների նախարարի 2015 թվականի 
ապրիլի 18-ի N 350-Ն հրամանն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» ՀՀ արտակարգ իրավիճակների 
նախարարի 6 մայիսի 2016 թվականի N 487-Ն հրամանը 
  
«ՀՀ կառավարությանն առընթեր ստանդարտացման, չափագիտության և սերտիֆիկացման վարչության 
(Հայպետստանդարտ) 1998 թվականի հուլիսի 15-ի N 25/1Վ հրամանն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» ՀՀ 
էկոնոմիկայի նախարարի 25 ապրիլի 2016 թվականի N 399-Ն հրամանը 
  
«ՀՀ կրթության և գիտության նախարարի 2012 թվականի մայիսի 3-ի N 388-Ն հրամանում փոփոխություն 
կատարելու մասին» ՀՀ կրթության և գիտության նախարարի 5 մայիսի 2016 թվականի N 400-Ն հրամանը 
  
«ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարությունում լրագրողների հավատարմագրման 
կարգը և լրագրողների հավատարմագրման մատյանի ձևը հաստատելու մասին» ՀՀ տարածքային 
կառավարման և զարգացման նախարարի 11 մայիսի 2016 թվականի N 01-Ն հրամանը 
  
«ՀՀ տրանսպորտի և կապի նախարարի 2016 թվականի հունվարի 11-ի թիվ 01-Ն և մարտի 25-ի թիվ 192-Ն 
հրամաններում փոփոխություններ կատարելու և փոստային վճարման պետական նշանների նմուշները 
հաստատելու ու գործողության մեջ դնելու մասին» ՀՀ տրանսպորտի և կապի նախարարի 6 մայիսի 2016 
թվականի N 327-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 18 մայիսի 2016 
թվականի N 94-Ն հրամանը 
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«ՀՀ կառավարությանն առընթեր ՀՀ ոստիկանության պետի 2010 թվականի դեկտեմբերի 8-ի N 7-Ն 
հրամանում փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարությանն առընթեր ՀՀ ոստիկանության 
պետի 6 մայիսի 2016 թվականի թիվ 4-Ն հրամանը 
  
«Տրանսպորտային միջոցը հատուկ տարածք բերման ենթարկելու և արգելանքի տակ դնելու վերաբերյալ 
արձանագրության ձևը և հատուկ տարածք բերման ենթարկված և արգելանքի տակ դրված 
տրանսպորտային միջոցների հաշվառման կարգը սահմանելու մասին» ՀՀ կառավարությանն առընթեր ՀՀ 
ոստիկանության պետի 10 մայիսի 2016 թվականի թիվ 5-Ն հրամանը 
  
«ՀՀ կառավարությանն առընթեր ՀՀ ոստիկանության պետի 2013 թվականի ապրիլի 29-ի թիվ 9-Ն 
հրամանում փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարությանն առընթեր ՀՀ ոստիկանության 
պետի 17 մայիսի 2016 թվականի թիվ 7-Ն հրամանը 
  
«Վերադաս հարկային մարմնի մի շարք հրամաններ ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» ՀՀ 
կառավարությանն առընթեր պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահի 6 մայիսի 2016 թվականի N 44-
Ն հրամանը 

  

N 13(556) 15 հունիսի 2016 
  

  
ՀՀ կենտրոնական բանկի խորհրդի որոշումները 

«ՀՀ կենտրոնական բանկի խորհրդի 2007 թվականի փետրվարի 9-ի թիվ 39-Ն որոշման մեջ 
փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կենտրոնական բանկի խորհրդի 10 մայիսի 2016 
թվականի թիվ 79-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կենտրոնական բանկի խորհրդի 2008 թվականի փետրվարի 26-ի թիվ 50-Ն որոշման մեջ լրացումներ և 
փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ կենտրոնական բանկի խորհրդի 10 մայիսի 2016 թվականի թիվ 
80-Ն որոշումը 
  
«Երաշխավորման ֆոնդին պարբերական վճարների կատարումը ժամանակավորապես դադարեցնելու 
մասին» ՀՀ կենտրոնական բանկի խորհրդի 10 մայիսի 2016 թվականի թիվ 81-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կենտրոնական բանկի խորհրդի 2004 թվականի հուլիսի 13-ի թիվ 175-Ն որոշման մեջ փոփոխություն 
կատարելու մասին» ՀՀ կենտրոնական բանկի խորհրդի 24 մայիսի 2016 թվականի թիվ 84-Ն որոշումը 

  

  
ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի որոշումները 

«Հանրային էլեկտրոնային հաղորդակցության ամրակցված կապի ցանցերից դեպի հանրային էլեկտրոնային 
հաղորդակցության շարժական բջջային կապի ցանցեր կատարվող զանգերի համար միասնական սակագին 
կիրառելու մասին» ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի 18 մայիսի 2016 
թվականի N 117-Ն որոշումը 
  
«Շարժական կապի ցանցերի և ոչ աշխարհագրական սկզբունքով համարների օգտագործմամբ ամրակցված 
կապի ցանցերի միջև փոխկապակցման ծառայությունների վճարների ժամանակացույցը հաստատելու և ՀՀ 
հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի 2010 թվականի փետրվարի 24-ի N 47-Ն 
որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի 
18 մայիսի 2016 թվականի N 118-Ն որոշումը 
  
«Միջազգային կապուղիների և տվյալների հոսքերի աշխարհագրական երթուղիների համաձայնեցման 
մասին» ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի 25 մայիսի 2016 թվականի N 122-Ն 
որոշումը 
  
«Օրենքով սահմանված գնման երաշխիքային ժամկետի ավարտից հետո փոքր հիդրոէլեկտրակայաններում 
և էներգիայի վերականգնվող այլ աղբյուրների կիրառմամբ էլեկտրակայաններում արտադրվող 
էլեկտրական էներգիայի հետագա գնման մասին» ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող 
հանձնաժողովի 25 մայիսի 2016 թվականի N 123-Ն որոշումը 
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«ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի 2013 թվականի հոկտեմբերի 23-ի N 359-Ն 
որոշման մեջ լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ հանրային ծառայությունները 
կարգավորող հանձնաժողովի 25 մայիսի 2016 թվականի N 126-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի 2005 թվականի սեպտեմբերի 16-ի N 125-Ն 
որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ հանրային ծառայությունները 
կարգավորող հանձնաժողովի 25 մայիսի 2016 թվականի N 127-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ տարածքում վերականգնվող էներգետիկ ռեսուրսների օգտագործմամբ էլեկտրական էներգիա 
արտադրող կայաններից առաքվող էլեկտրական էներգիայի վաճառքի սակագները սահմանելու մասին» ՀՀ 
հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի 25 մայիսի 2016 թվականի N 128-Ն որոշումը 
  
«Գազպրոմ Արմենիա» փակ բաժնետիրական ընկերության կողմից սպառողներին վաճառվող բնական գազի 
սակագների սահմանման և ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի 2013 թվականի 
հունիսի 7-ի N 190-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» ՀՀ հանրային ծառայությունները 
կարգավորող հանձնաժողովի 31 մայիսի 2016 թվականի N 139-Ն որոշումը 

  

  

ՀՀ նախարարների և կառավարությանն առընթեր պետական կառավարման մարմինների 
ղեկավարների հրամանները 

«ՀՀ արդարադատության նախարարի 2005 թվականի նոյեմբերի 18-ի N ՔՀ-66-Ն հրամանում լրացում 
կատարելու մասին» ՀՀ արդարադատության նախարարի 26 մայիսի 2016 թվականի N 186-Ն հրամանը 
  
«ՀՀ արդարադատության նախարարի 2015 թվականի հոկտեմբերի 9-ի N 513-Ն հրամանում 
փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ արդարադատության նախարարի 6 հունիսի 2016 
թվականի N 198-Ն հրամանը 
  
«ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարի 2005 թվականի դեկտեմբերի 22-ի N 268-Ն հրամանում լրացումներ 
կատարելու մասին» ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարի 25 մայիսի 2016 թվականի N 139-Ն հրամանը 
  
«ՀՀ տարածքային կառավարման նախարար, փոխվարչապետի 2008 թվականի դեկտեմբերի 4-ի N 04-Ն 
հրամանում փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման 
նախարարի 12 մայիսի 2016 թվականի N 02-Ն հրամանը 
  
«ՀՀ տարածքային կառավարման համակարգող նախարարի 2006 թվականի սեպտեմբերի 11-ի N 15-Ն 
հրամանում փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասին» ՀՀ տարածքային կառավարման և 
զարգացման նախարարի 12 մայիսի 2016 թվականի N 03-Ն հրամանը 
  
«ՀՀ տարածքային կառավարման համակարգող նախարարի 2006 թվականի օգոստոսի 29-ի N 13-Ն 
հրամանում փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասին» ՀՀ տարածքային կառավարման և 
զարգացման նախարարի 12 մայիսի 2016 թվականի N 04-Ն հրամանը 
  
«ՀՀ տարածքային կառավարման համակարգող նախարարի 2006 թվականի օգոստոսի 29-ի N 12-Ն 
հրամանում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ տարածքային կառավարման և 
զարգացման նախարարի 12 մայիսի 2016 թվականի N 05-Ն հրամանը 
  
«ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարության քաղաքացիական ծառայության 
առաջատար պաշտոններ զբաղեցնելու համար մրցույթ անցկացնող մրցութային հանձնաժողովի 
աշխատակարգն ու քաղաքացիական ծառայության առաջատար և կրտսեր պաշտոններ զբաղեցնող 
քաղաքացիական ծառայողների ատեստավորման հանձնաժողովի աշխատակարգը հաստատելու մասին» 
ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարի 17 մայիսի 2016 թվականի N 06-Ն հրամանը 
  
«ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարության համակարգի պետական ոչ առևտրային 
կազմակերպությունների և հարյուր տոկոս` պետությանը սեփականության իրավունքով պատկանող 
բաժնեմաս ունեցող փակ բաժնետիրական ընկերությունների գործադիր մարմինների ընտրության 
(նշանակման) մրցույթի անցկացման ընթացակարգն ու ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման 
նախարարության համակարգի պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների և հարյուր տոկոս` 
պետությանը սեփականության իրավունքով պատկանող բաժնեմաս ունեցող փակ բաժնետիրական 
ընկերությունների գործադիր մարմինների ընտրության (նշանակման) մրցութային հանձնաժողովի 



ձևավորման կարգը հաստատելու և ՀՀ տարածքային կառավարման համակարգող նախարարի 2007 
թվականի հունվարի 30-ի N 5-Ն հրամանն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» ՀՀ տարածքային կառավարման 
և զարգացման նախարարի 24 մայիսի 2016 թվականի N 07-Ն հրամանը 
  
«ՀՀ տրանսպորտի և կապի նախարարի 2016 թվականի հունվարի 11-ի թիվ 01-Ն հրամանում փոփոխություն 
և լրացում կատարելու ու փոստային վճարման պետական նշանների նմուշները հաստատելու և 
գործողության մեջ դնելու մասին» ՀՀ տրանսպորտի և կապի նախարարի 1 հունիսի 2016 թվականի N 401-Ն 
հրամանը 
  
«Ֆինանսական համահարթեցման մասին» ՀՀ օրենքով սահմանված կարգով ֆինանսական 
համահարթեցման դոտացիաների 2017 թվականի գումարների հաշվարկներում օգտագործվող հողի հարկի 
և գույքահարկի գծով 2015 թվականի հաշվարկային ցուցանիշների տրամադրման ձևերը լրացնելու և ՀՀ 
ֆինանսների նախարարություն ներկայացնելու կարգը հաստատելու մասին» ՀՀ ֆինանսների նախարարի 
31 մայիսի 2016 թվականի N 96-Ն հրամանը 
  
«Փախստականի նույնականացման քարտը կամ կոնվենցիոն ճամփորդական փաստաթուղթը վերցնելու 
փաստը հավաստող տեղեկանքի ձևը սահմանելու մասին» ՀՀ կառավարությանն առընթեր ՀՀ 
ոստիկանության պետի 27 մայիսի 2016 թվականի թիվ 8-Ն հրամանը 
  

  
ՀՀ մարզպետների որոշումները կամ կարգադրությունները 

«ՀՀ Վայոց ձորի մարզպետարանի ենթակայության տակ գտնվող պետական ոչ առևտրային 
կազմակերպությունների և հարյուր տոկոս` պետությանը սեփականության իրավունքով պատկանող 
բաժնեմաս ունեցող փակ բաժնետիրական ընկերությունների գործադիր մարմինների ընտրության 
(նշանակման) մրցույթի անցկացման ընթացակարգը հաստատելու և ՀՀ Վայոց ձորի մարզպետի 2007 
թվականի փետրվարի 5-ի թիվ 20-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» ՀՀ Վայոց ձորի մարզպետի 
19 մայիսի 2016 թվականի N 40-Ն որոշումը 

  

  
Պաշտոնական պարզաբանում 

«Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգրքի 128-րդ հոդվածի 1-ին, 4-րդ և 7-րդ մասերով և 
«Ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման մասին» 
ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի 1-ին մասով նախատեսված՝ վարորդական վկայականն ուժը կորցնելու և 
տրանսպորտային միջոցներ վարելու իրավունք չունենալու մասին դրույթների վերաբերյալ» ՀՀ 
կառավարությանն առընթեր ՀՀ ոստիկանության պետի 30 մայիսի 2016 թվականի N 1 պաշտոնական 
պարզաբանումը 

  

N 13(556).1 24 հունիսի 2016 
  

  

ՀՀ նախարարների և կառավարությանն առընթեր պետական կառավարման մարմինների 
ղեկավարների հրամանները 

«Փրկարարական ծառայության բարձրագույն, գլխավոր, ավագ, միջին և կրտսեր խմբերի պաշտոններ 
զբաղեցնող ծառայողների համար «Փրկարարական ծառայության անցնելու մասին» պայմանագրի 
օրինակելի ձևն ու կնքելու կարգը սահմանելու և ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարի 2013 թվականի 
հունվարի 21-ի N 37-Ն հրամանն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» ՀՀ արտակարգ իրավիճակների 
նախարարի 2016 թվականի հունիսի 7-ի N 598-Ն հրամանը 

  

  
Հատուկ բաժին 

ՀՀ կենտրոնական բանկի խորհրդի 12 ապրիլի 2016 թվականի թիվ 53-Ա որոշումը 
  
ՀՀ կենտրոնական բանկի խորհրդի 20 ապրիլի 2016 թվականի թիվ 58-Ա որոշումը 
  
ՀՀ կենտրոնական բանկի խորհրդի 24 մայիսի 2016 թվականի թիվ 89-Ա որոշումը 
  
ՀՀ առողջապահության նախարարի 11 մայիսի 2016 թվականի N 1394-Ա հրամանը 
  
ՀՀ առողջապահության նախարարի 11 մայիսի 2016 թվականի N 1407-Ա հրամանը 
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ՀՀ առողջապահության նախարարի 12 մայիսի 2016 թվականի N 1420-Ա հրամանը 
  
ՀՀ առողջապահության նախարարի 16 մայիսի 2016 թվականի N 1467-Ա հրամանը 
  
ՀՀ առողջապահության նախարարի 16 մայիսի 2016 թվականի N 1468-Ա հրամանը 
  
ՀՀ առողջապահության նախարարի 19 մայիսի 2016 թվականի N 1525-Ա հրամանը 
  
ՀՀ առողջապահության նախարարի 20 մայիսի 2016 թվականի N 1534-Ա հրամանը 
  
ՀՀ առողջապահության նախարարի 20 մայիսի 2016 թվականի N 1538-Ա հրամանը 
  
ՀՀ առողջապահության նախարարի 23 մայիսի 2016 թվականի N 1549-Ա հրամանը 
  
ՀՀ առողջապահության նախարարի 23 մայիսի 2016 թվականի N 1550-Ա հրամանը 
  
ՀՀ առողջապահության նախարարի 24 մայիսի 2016 թվականի N 1564-Ա հրամանը 
  
ՀՀ առողջապահության նախարարի 24 մայիսի 2016 թվականի N 1566-Ա հրամանը 
  
ՀՀ առողջապահության նախարարի 24 մայիսի 2016 թվականի N 1569-Ա հրամանը 
  
ՀՀ առողջապահության նախարարի 24 մայիսի 2016 թվականի N 1570-Ա հրամանը 
  
ՀՀ առողջապահության նախարարի 27 մայիսի 2016 թվականի N 1605-Ա հրամանը 
  
ՀՀ առողջապահության նախարարի 27 մայիսի 2016 թվականի N 1606-Ա հրամանը 
  
ՀՀ առողջապահության նախարարի 27 մայիսի 2016 թվականի N 1607-Ա հրամանը 
  
ՀՀ առողջապահության նախարարի 30 մայիսի 2016 թվականի N 1614-Ա հրամանը 
  
ՀՀ առողջապահության նախարարի 30 մայիսի 2016 թվականի N 1615-Ա հրամանը 
  
ՀՀ առողջապահության նախարարի 30 մայիսի 2016 թվականի N 1616-Ա հրամանը 
  
ՀՀ առողջապահության նախարարի 30 մայիսի 2016 թվականի N 1617-Ա հրամանը 
  
ՀՀ առողջապահության նախարարի 30 մայիսի 2016 թվականի N 1618-Ա հրամանը 
  
ՀՀ առողջապահության նախարարի 31 մայիսի 2016 թվականի N 1631-Ա հրամանը 
  
ՀՀ առողջապահության նախարարի 2 հունիսի 2016 թվականի N 1666-Ա հրամանը 
  
ՀՀ կրթության և գիտության նախարարի 13 մայիսի 2016 թվականի N 458-Ա/2 հրամանը 
  
ՀՀ տրանսպորտի և կապի նախարարի 2 մայիսի 2016 թվականի N 303-Ա հրամանը 
  
ՀՀ տրանսպորտի և կապի նախարարի 2 մայիսի 2016 թվականի N 304-Ա հրամանը 
  
ՀՀ տրանսպորտի և կապի նախարարի 2 մայիսի 2016 թվականի N 306-Ա հրամանը 
  
ՀՀ տրանսպորտի և կապի նախարարի 2 մայիսի 2016 թվականի N 307-Ա հրամանը 
  
ՀՀ տրանսպորտի և կապի նախարարի 2 մայիսի 2016 թվականի N 309-Ա հրամանը 
  
ՀՀ տրանսպորտի և կապի նախարարի 10 մայիսի 2016 թվականի N 330-Ա հրամանը 
  
ՀՀ տրանսպորտի և կապի նախարարի 10 մայիսի 2016 թվականի N 331-Ա հրամանը 
  
ՀՀ տրանսպորտի և կապի նախարարի 10 մայիսի 2016 թվականի N 333-Ա հրամանը 



  
ՀՀ տրանսպորտի և կապի նախարարի 10 մայիսի 2016 թվականի N 334-Ա հրամանը 
  
ՀՀ տրանսպորտի և կապի նախարարի 10 մայիսի 2016 թվականի N 335-Ա հրամանը 
  
ՀՀ տրանսպորտի և կապի նախարարի 10 մայիսի 2016 թվականի N 336-Ա հրամանը 
  
ՀՀ տրանսպորտի և կապի նախարարի 16 մայիսի 2016 թվականի N 345-Ա հրամանը 
  
ՀՀ տրանսպորտի և կապի նախարարի 16 մայիսի 2016 թվականի N 347-Ա հրամանը 
  
ՀՀ տրանսպորտի և կապի նախարարի 16 մայիսի 2016 թվականի N 348-Ա հրամանը 
  
ՀՀ տրանսպորտի և կապի նախարարի 16 մայիսի 2016 թվականի N 350-Ա հրամանը 
  
ՀՀ տրանսպորտի և կապի նախարարի 23 մայիսի 2016 թվականի N 371-Ա հրամանը 
  
ՀՀ տրանսպորտի և կապի նախարարի 23 մայիսի 2016 թվականի N 372-Ա հրամանը 
  
ՀՀ տրանսպորտի և կապի նախարարի 23 մայիսի 2016 թվականի N 374-Ա հրամանը 
  
ՀՀ տրանսպորտի և կապի նախարարի 23 մայիսի 2016 թվականի N 375-Ա հրամանը 
  
ՀՀ տրանսպորտի և կապի նախարարի 23 մայիսի 2016 թվականի N 376-Ա հրամանը 
  
ՀՀ տրանսպորտի և կապի նախարարի 30 մայիսի 2016 թվականի N 394-Ա հրամանը 
  
ՀՀ տրանսպորտի և կապի նախարարի 30 մայիսի 2016 թվականի N 396-Ա հրամանը 
  
ՀՀ տրանսպորտի և կապի նախարարի 30 մայիսի 2016 թվականի N 397-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 լիցենզիաների տրման, վերաձևակերպման, գործողության 
կասեցման, դադարեցման և վերականգնման մասին լիցենզավորված անձանց գրանցամատյաններում 
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 աուդիտորական ծառայությունների իրականացման 
լիցենզիաների տրման, վերաձևակերպման, լիցենզիաների գործողության կասեցման, դադարեցման և 
վերականգնման մասին տեղեկությունների ցանկը 
  
ՀՀ ֆինանսների նախարարության կողմից լիցենզավորված խաղատան կազմակերպման 
գրանցամատյանում բովանդակվող տեղեկությունների ցանկը 
  
ՀՀ կառավարությանն առընթեր միջուկային անվտանգության կարգավորման պետական կոմիտեի կողմից 
տրված, ժամկետը երկարաձգված, վերաձևակերպված և գործողությունը դադարեցված լիցենզիաների 
ցանկը 

  
 


