
N 16(619) 1 հունիսի 2018 
  

  
ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի որոշումները 

«ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի 2016 թվականի նոյեմբերի 23-ի N 
325-Ն որոշման մեջ լրացում և փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ հանրային 
ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի 23 մայիսի 2018 թվականի N 166-Ն որոշումը 
  

Նախարարների հրամանները 
  
«Նոտարական ակտերի, ինչպես նաև ժառանգական գործերի առցանց շտեմարանների վարման 
կարգը հաստատելու մասին» ՀՀ արդարադատության նախարարի 17 մայիսի 2018 թվականի N 
203-Ն հրամանը 
  
«ՀՀ արդարադատության նախարարի 2002 թվականի մարտի 1-ի N 103 հրամանում 
փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ արդարադատության նախարարի 17 
մայիսի 2018 թվականի N 204-Ն հրամանը 
  
«ՀՀ արդարադատության նախարարի 2008 թվականի դեկտեմբերի 23-ի N 223-Ն հրամանում 
փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ արդարադատության նախարարի 17 
մայիսի 2018 թվականի N 205-Ն հրամանը 
  
ՀՀ կառավարությանն առընթեր պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահի հրամանները 

  
«ՀՀ կառավարությանն առընթեր պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահի 2016 թվականի 
դեկտեմբերի 30-ի N 299-Ն հրամանի մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ 
կառավարությանն առընթեր պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահի 23 մայիսի 2018 
թվականի N 316-Ն հրամանը 
  
«Վերադաս հարկային մարմնի մի շարք հրամաններ ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» ՀՀ 
կառավարությանն առընթեր պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահի 25 մայիսի 2018 
թվականի N 319-Ն հրամանը 
  

Հատուկ բաժին 
  
ՀՀ կրթության և գիտության նախարարի 17 մայիսի 2018 թվականի N 473-Ա/2 հրամանը 
  
ՀՀ կրթության և գիտության նախարարի 17 մայիսի 2018 թվականի N 477-Ա/2 հրամանը 
  
ՀՀ կրթության և գիտության նախարարի 17 մայիսի 2018 թվականի N 480-Ա/2 հրամանը 
  
ՀՀ կրթության և գիտության նախարարի 17 մայիսի 2018 թվականի N 481-Ա/2 հրամանը 
  
ՀՀ կրթության և գիտության նախարարի 17 մայիսի 2018 թվականի N 485-Ա/2 հրամանը 

  
N 17(620) 15 հունիսի 2018 
  

  
Կենտրոնական բանկի խորհրդի որոշումները 

«ՀՀ կենտրոնական բանկի խորհրդի 2002 թվականի նոյեմբերի 5-ի թիվ 347-Ն որոշման մեջ 
լրացում և փոփոխություն կատարելու մասին» ՀՀ կենտրոնական բանկի խորհրդի 25 մայիսի 2018 
թվականի թիվ 73-Ն որոշումը 
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Հայաստանի Հանրապետության հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի 
որոշումները 

  
«ՀՀ տարածքում վերականգնվող էներգետիկ ռեսուրսների օգտագործմամբ էլեկտրական էներգիա 
արտադրող կայաններից առաքվող էլեկտրական էներգիայի վաճառքի սակագները սահմանելու 
մասին» ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի 30 մայիսի 2018 թվականի 
N 180-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի 2017 թվականի օգոստոսի 9-ի N 
344-Ն որոշման մեջ լրացում և փոփոխություն կատարելու մասին» ՀՀ հանրային 
ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի 30 մայիսի 2018 թվականի N 190-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի 2016 թվականի հոկտեմբերի 5-ի 
N 273-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասին» ՀՀ հանրային 
ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի 30 մայիսի 2018 թվականի N 191-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի 2013 թվականի նոյեմբերի 1-ի N 
374-Ն որոշման մեջ լրացում կատարելու մասին» ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող 
հանձնաժողովի 30 մայիսի 2018 թվականի N 192-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի 2017 թվականի մայիսի 31-ի N 
218-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» ՀՀ հանրային ծառայությունները 
կարգավորող հանձնաժողովի 6 հունիսի 2018 թվականի N 214-Ն որոշումը 
  

Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհրդի որոշումները 
  
«ՀՀ վիճակագրության պետական խորհրդի 2016 թվականի հունիսի 20-ի թիվ 05-Ն որոշման մեջ 
փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ վիճակագրության պետական խորհրդի 1 հունիսի 2018 
թվականի թիվ 04-Ն որոշումը 
  

Նախարարների հրամանները 
  
«ՀՀ առողջապահության նախարարի 2018 թվականի մարտի 17-ի թիվ 07-Ն հրամանում 
լրացումներ և փոփոխություն կատարելու մասին» ՀՀ առողջապահության նախարարի 31 մայիսի 
2018 թվականի N 14-Ն հրամանը 
  
«Փոստային վճարման պետական նշանների նմուշները հաստատելու և գործողության մեջ դնելու 
մասին» ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարի 1 հունիսի 
2018 թվականի N 388-Ն հրամանը 
  
«ՀՀ տրանսպորտի և կապի նախարարի 2005 թվականի հոկտեմբերի 6-ի թիվ 310-Ն հրամանում 
լրացում կատարելու մասին» ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների 
նախարարի 6 հունիսի 2018 թվականի N 400-Ն հրամանը 
  

Պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահի հրամանները 
  
«Հարկային մարմնի կողմից մասնակիցների ռեեստր վարողին տրամադրվող այլ 
տեղեկատվության ցանկը սահմանելու մասին» Պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահի 
2018 թվականի մայիսի 5-ի N 295-Ն և ՀՀ կենտրոնական բանկի խորհրդի 2018 թվականի մայիսի 
25-ի N 74-Ն համատեղ հրամանը 
  
«ՀՀ կառավարությանն առընթեր պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահի 2017 թվականի 
փետրվարի 24-ի թիվ 58-Ն հրամանում փոփոխություն կատարելու մասին» Պետական 
եկամուտների կոմիտեի նախագահի 11 մայիսի 2018 թվականի N 310-Ն հրամանը 



  
«ՀՀ-ում ոչ ռեզիդենտի վճարած շահութահարկի կամ եկամտային հարկի մասին տեղեկանքի ձևը 
հաստատելու մասին» Պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահի 8 հունիսի 2018 թվականի 
N 344-Ն հրամանը 
  
«Կազմակերպությունների և ֆիզիկական անձանց ՀՀ ռեզիդենտի կարգավիճակը հաստատող 
տեղեկանքի ձևը հաստատելու մասին» Պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահի 8 հունիսի 
2018 թվականի N 345-Ն հրամանը 
  

Հատուկ բաժին 
  
Հեռուստատեսության և ռադիոյի հանձնաժողովի 30 մայիսի 2018 թվականի թիվ 42-Ա որոշումը 
  
Հեռուստատեսության և ռադիոյի հանձնաժողովի 30 մայիսի 2018 թվականի թիվ 43-Ա որոշումը 
  
ՀՀ առողջապահության նախարարի պաշտոնակատարի 7 մայիսի 2018 թվականի N 1174-Ա 
հրամանը 
  
ՀՀ առողջապահության նախարարի պաշտոնակատարի 7 մայիսի 2018 թվականի N 1175-Ա 
հրամանը 
  
ՀՀ առողջապահության նախարարի պաշտոնակատարի 10 մայիսի 2018 թվականի N 1203-Ա 
հրամանը 
  
ՀՀ առողջապահության նախարարի պաշտոնակատարի 11 մայիսի 2018 թվականի N 1221-Ա 
հրամանը 
  
ՀՀ առողջապահության նախարարի պաշտոնակատարի 11 մայիսի 2018 թվականի N 1226-Ա 
հրամանը 
  
ՀՀ առողջապահության նախարարի պաշտոնակատարի 11 մայիսի 2018 թվականի N 1227-Ա 
հրամանը 
  
ՀՀ առողջապահության նախարարի 18 մայիսի 2018 թվականի N 1254-Ա հրամանը 
  
ՀՀ առողջապահության նախարարի 18 մայիսի 2018 թվականի N 1255-Ա հրամանը 
  
ՀՀ առողջապահության նախարարի 18 մայիսի 2018 թվականի N 1256-Ա հրամանը 
  
ՀՀ առողջապահության նախարարի 18 մայիսի 2018 թվականի N 1257-Ա հրամանը 
  
ՀՀ առողջապահության նախարարի 18 մայիսի 2018 թվականի N 1258-Ա հրամանը 
  
ՀՀ առողջապահության նախարարի 18 մայիսի 2018 թվականի N 1259-Ա հրամանը 
  
ՀՀ առողջապահության նախարարի 18 մայիսի 2018 թվականի N 1260-Ա հրամանը 
  
ՀՀ առողջապահության նախարարի 18 մայիսի 2018 թվականի N 1261-Ա հրամանը 
  
ՀՀ առողջապահության նախարարի 18 մայիսի 2018 թվականի N 1262-Ա հրամանը 
  
ՀՀ առողջապահության նախարարի 18 մայիսի 2018 թվականի N 1263-Ա հրամանը 
  
ՀՀ առողջապահության նախարարի 21 մայիսի 2018 թվականի N 1289-Ա հրամանը 
  



ՀՀ առողջապահության նախարարի 21 մայիսի 2018 թվականի N 1290-Ա հրամանը 
  
ՀՀ առողջապահության նախարարի 22 մայիսի 2018 թվականի N 1302-Ա հրամանը 
  
ՀՀ առողջապահության նախարարի 22 մայիսի 2018 թվականի N 1304-Ա հրամանը 
  
ՀՀ առողջապահության նախարարի 23 մայիսի 2018 թվականի N 1309-Ա հրամանը 
  
ՀՀ առողջապահության նախարարի 24 մայիսի 2018 թվականի N 1325-Ա հրամանը 
  
ՀՀ առողջապահության նախարարի 24 մայիսի 2018 թվականի N 1326-Ա հրամանը 
  
ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարի պաշտոնակատարի 5 
մայիսի 2018 թվականի N 318-Ա հրամանը 
  
ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարի պաշտոնակատարի 5 
մայիսի 2018 թվականի N 320-Ա հրամանը 
  
ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարի պաշտոնակատարի 5 
մայիսի 2018 թվականի N 322-Ա հրամանը 
  
ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարի պաշտոնակատարի 
11 մայիսի 2018 թվականի N 347-Ա հրամանը 
  
ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարի պաշտոնակատարի 
11 մայիսի 2018 թվականի N 349-Ա հրամանը 
  
ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարի 23 մայիսի 2018 
թվականի N 368-Ա հրամանը 
  
ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարի 23 մայիսի 2018 
թվականի N 370-Ա հրամանը 
  
ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարի 23 մայիսի 2018 
թվականի N 372-Ա հրամանը 
  
ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարի 31 մայիսի 2018 
թվականի N 382-Ա հրամանը 
  
ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարի 31 մայիսի 2018 
թվականի N 384-Ա հրամանը 
  
ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարի 31 մայիսի 2018 
թվականի N 386-Ա հրամանը 
  
Տրանսպորտի բնագավառում լիցենզավորված անձանց մասին լիցենզիաների գրանցամատյանում 
բովանդակվող տեղեկությունների ցանկը 
  
Քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահի հրամանով նոր լիցենզիաների և ներդիրների 
տրամադրման, ինչպես նաև լիցենզիաներին կից ներդիրների կասեցման, լիցենզիաների և 
լիցենզիաներին կից ներդիրների գործողությունն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին 
գրանցամատյանում բովանդակվող տեղեկությունների ցանկը 

  
N 18(621) 2 հուլիսի 2018 



  

  
Հեռուստատեսության և ռադիոյի հանձնաժողովի որոշումները 

«Հանրային հեռուստատեսությամբ և ռադիոյով ՀՀ ազգային փոքրամասնությունների կյանքի, 
մշակույթի, այդ թվում՝ իրենց լեզուների մասին հաղորդումների հեռարձակման համար 
տրամադրվող եթերային ժամանակի նվազագույն ժամաքանակները սահմանելու մասին» 
Հեռուստատեսության և ռադիոյի հանձնաժողովի 15 հունիսի 2018 թվականի թիվ 50-Ն որոշումը 
  
«Հանրային հեռուստաընկերության և հանրային ռադիոընկերության կողմից տեղեկատվական, 
կրթական, մշակութային և ժամանցային բնույթի հաղորդումների բազմազանության ապահովման 
վիճակի վերաբերյալ հաշվետվություն ներկայացնելու կարգը և հաշվետվության ձևը սահմանելու 
մասին» Հեռուստատեսության և ռադիոյի հանձնաժողովի 15 հունիսի 2018 թվականի թիվ 51-Ն 
որոշումը 
  

Նախարարների հրամանները 
  
«Օտարերկրյա պետությունում աշխատող ՀՀ քաղաքացիների` ՀՀ վերադառնալու և (կամ) 
բնակություն հաստատելու դեպքում այդ պետությունում նրանց անդամակցած կուտակային 
կենսաթոշակային համակարգից այդ անձանց՝ ՀՀ-ում բացված կուտակային կենսաթոշակային 
հաշիվներին գումարները փոխանցելու կարգը, ինչպես նաև մասնակցի` օրենսդրությամբ 
սահմանված կարգով աշխատանքային գործունեությամբ զբաղվելու կարողության երրորդ 
աստիճանի սահմանափակում ունեցող հաշմանդամ ճանաչվելու վերաբերյալ 
տեղեկատվությունը մասնակիցների ռեեստրը վարողին տրամադրելու կարգը և այդ 
տեղեկատվության կազմը հաստատելու մասին» աշխատանքի և սոցիալական հարցերի 
նախարարի 13 հունիսի 2018 թվականի N 73-Ն հրամանը 
  
«Միջազգային պայմանագրի վավերագրի ձևը հաստատելու մասին» արտաքին գործերի 
նախարարի 13 հունիսի 2018 թվականի N 1082-Ն հրամանը 
  
«ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարի 2018 թվականի 
ապրիլի 7-ի թիվ 245-Ն և 2018 թվականի ապրիլի 25-ի թիվ 289-Ն հրամաններում 
փոփոխություններ կատարելու մասին» տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական 
տեխնոլոգիաների նախարարի 11 հունիսի 2018 թվականի N 407-Ն հրամանը 
  
«Փոստային վճարման պետական նշանի նմուշը հաստատելու և գործողության մեջ դնելու 
մասին» տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարի 21 հունիսի 2018 
թվականի N 443-Ն հրամանը 
  
«Խաղասրահ մուտք գործել ցանկացող ֆիզիկական անձի անձնագիրը կամ անձը հաստատող այլ 
փաստաթուղթն ստուգելու կարգը հաստատելու մասին» ֆինանսների նախարարի 22 հունիսի 
2018 թվականի N 292-Ն հրամանը 
  

Հատուկ բաժին 
  
Կենտրոնական բանկի խորհրդի 25 մայիսի 2018 թվականի թիվ 84-Ա որոշումը 
  
Հեռուստատեսության և ռադիոյի հանձնաժողովի 15 հունիսի 2018 թվականի թիվ 47-Ա որոշումը 
  
Առողջապահության նախարարի 29 մայիսի 2018 թվականի N 1338-Ա հրամանը 
  
Առողջապահության նախարարի 30 մայիսի 2018 թվականի N 1343-Ա հրամանը 
  
Առողջապահության նախարարի 30 մայիսի 2018 թվականի N 1344-Ա հրամանը 
  



Առողջապահության նախարարի 4 հունիսի 2018 թվականի N 1375-Ա հրամանը 
  
Առողջապահության նախարարի 4 հունիսի 2018 թվականի N 1376-Ա հրամանը 
  
Առողջապահության նախարարի 5 հունիսի 2018 թվականի N 1381-Ա հրամանը 
  
Առողջապահության նախարարի 5 հունիսի 2018 թվականի N 1389-Ա հրամանը 
  
Առողջապահության նախարարի 6 հունիսի 2018 թվականի N 1395-Ա հրամանը 
  
Առողջապահության նախարարի 7 հունիսի 2018 թվականի N 1407-Ա հրամանը 
  
Առողջապահության նախարարի 8 հունիսի 2018 թվականի N 1425-Ա հրամանը 
  
Առողջապահության նախարարի 11 հունիսի 2018 թվականի N 1429-Ա հրամանը 
  
Առողջապահության նախարարի 11 հունիսի 2018 թվականի N 1431-Ա հրամանը 
  
Առողջապահության նախարարի 11 հունիսի 2018 թվականի N 1438-Ա հրամանը 
  
Առողջապահության նախարարի 11 հունիսի 2018 թվականի N 1440-Ա հրամանը 
  
Առողջապահության նախարարի 14 հունիսի 2018 թվականի N 1472-Ա հրամանը 
  
Առողջապահության նախարարի 14 հունիսի 2018 թվականի N 1473-Ա հրամանը 
  
Առողջապահության նախարարի 14 հունիսի 2018 թվականի N 1474-Ա հրամանը 
  
Առողջապահության նախարարի 20 հունիսի 2018 թվականի N 1543-Ա հրամանը 
  
Առողջապահության նախարարի 22 հունիսի 2018 թվականի N 1568-Ա հրամանը 
  
Առողջապահության նախարարի 25 հունիսի 2018 թվականի N 1571-Ա հրամանը 
  
Առողջապահության նախարարի 25 հունիսի 2018 թվականի N 1585-Ա հրամանը 
  
Առողջապահության նախարարի 25 հունիսի 2018 թվականի N 1591-Ա հրամանը 
  
Արտակարգ իրավիճակների նախարարի 13 հունիսի 2018 թվականի N 614 հրամանը 
  
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 
  
Ատոմային էներգիայի օգտագործման բնագավառում կարգավորող մարմնի՝ ՀՀ միջուկային 
անվտանգության կարգավորման կոմիտեի կողմից տրված, վերաձևակերպված, ժամկետը 
երկարաձգված և գործողությունը դադարեցված լիցենզիաների ցանկը 
  
Քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահի հրամանով լիցենզիաների և լիցենզիաներին կից 
ներդիրների գործողությունն ուժը կորցրած ճանաչելու, նոր ներդիրներ տրամադրելու մասին 
գրանցամատյանում բովանդակվող տեղեկությունների ցանկը 

  
 


