
 
N 6(518) 02 մարտի 2015 

  
ՀՀ կենտրոնական բանկի խորհրդի որոշումները 

  
«ՀՀ կենտրոնական բանկի խորհրդի 2008 թվականի փետրվարի 26-ի թիվ 50-Ն որոշման մեջ 
լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ կենտրոնական բանկի խորհրդի 10 
փետրվարի 2015 թվականի թիվ 10-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կենտրոնական բանկի խորհրդի 2006 թվականի սեպտեմբերի 12-ի թիվ 534-Ն որոշման մեջ 
փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ կենտրոնական բանկի խորհրդի 10 փետրվարի 2015 
թվականի թիվ 11-Ն որոշումը 
  
«Սրբալույս Մյուռոնի կաթսա» հուշադրամը շրջանառության մեջ դնելու և դրա նկարագրությունը 
հաստատելու մասին» ՀՀ կենտրոնական բանկի խորհրդի 10 փետրվարի 2015 թվականի թիվ 17-Ն 
որոշումը..... 

  
ՀՀ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի որոշումները 

  
«Տեղական հանրաքվեի տեղամասային հանձնաժողովի գրանցամատյանի ձևը և լրացնելու կարգը 
սահմանելու մասին» ՀՀ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի 30 հունվարի 2015 թվականի 
N 4-Ն որոշումը 
  
«Տեղական հանրաքվեի քվեաթերթիկի ձևը և շարադրանքը սահմանելու մասին» ՀՀ 
կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի 30 հունվարի 2015 թվականի N 5-Ն որոշումը 
  
«Տեղական հանրաքվեի արձանագրությունների ձևերը, տեղամասում քվեարկության 
արդյունքների արձանագրությունից քաղվածքի ձևը սահմանելու մասին» ՀՀ կենտրոնական 
ընտրական հանձնաժողովի 30 հունվարի 2015 թվականի N 6-Ն որոշումը 
  
«Տեղական հանրաքվեի տեղամասային հանձնաժողովին ներկայացվող` տեղական հանրաքվեին 
մասնակցելու իրավունք ունեցող անձանց ցուցակում ընդգրկված չլինելու մասին տեղեկանքի ձևը 
սահմանելու մասին» ՀՀ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի 30 հունվարի 2015 թվականի 
N 7-Ն որոշումը 
  
«Տեղական հանրաքվեին մասնակցելու իրավունք ունեցող անձանց ցուցակներում 
անճշտությունների վերաբերյալ դիմումներ տալու ժամկետների, տեղի, դրանց քննարկման 
կարգի, ժամանակի և պայմանների մասին տեղեկանքի ձևը սահմանելու մասին» ՀՀ 
կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի 30 հունվարի 2015 թվականի N 8-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի 2011 թվականի հուլիսի 29-ի թիվ 37-Ն որոշման 
մեջ լրացում կատարելու մասին» ՀՀ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի 30 հունվարի 
2015 թվականի N 9-Ն որոշումը 
  
«Պաշտոնաթերթիկում ստուգման ենթակա ստորագրությունների համարների որոշման 
վիճակահանության կարգը սահմանելու մասին» ՀՀ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի 
30 հունվարի 2015 թվականի N 12-Ն որոշումը 

  
ՀՀ վիճակագրության պետական խորհրդի որոշումը 

  
«ՀՀ վիճակագրության պետական խորհրդի 2014 թվականի ապրիլի 7-ի թիվ 13-Ն որոշումն ուժը 
կորցրած ճանաչելու մասին» ՀՀ վիճակագրության պետական խորհրդի 27 հունվարի 2015 
թվականի թիվ 01-Ն որոշումը 
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ՀՀ քաղաքացիական ծառայության խորհրդի որոշումը 
  

«ՀՀ քաղաքացիական ծառայության խորհրդի 2004 թվականի մայիսի 31-ի N 436-Ն որոշման մեջ 
փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ քաղաքացիական ծառայության խորհրդի 5 փետրվարի 
2015 թվականի N 70-Ն որոշումը 

  
ՀՀ նախարարների և կառավարությանն առընթեր պետական կառավարման մարմինների 

ղեկավարների հրամանները 
  

«Ազգային համակարգող մարմնի և ՀՀ գյուղատնտեսության, տարածքային կառավարման և 
արտակարգ իրավիճակների, բնապահպանության նախարարությունների միջև 
համագործակցության մեխանիզմներն ապահովող, գործընթացները սահմանող ստանդարտ 
ընթացակարգը հաստատելու մասին» ՀՀ առողջապահության նախարարի 17 դեկտեմբերի 2014 
թվականի N 71-Ն, ՀՀ տարածքային կառավարման և արտակարգ իրավիճակների նախարարի 30 
հունվարի 2015 թվականի N 1-Ն, ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարի 26 դեկտեմբերի 2014 
թվականի N 266-Ն և ՀՀ բնապահպանության նախարարի 30 դեկտեմբերի 2014 թվականի N 415-Ն 
համատեղ հրամանը 
  
«Վարժանքների իրականացման վերաբերյալ զեկույցի ձևը հաստատելու մասին» ՀՀ 
առողջապահության նախարարի 23 դեկտեմբերի 2014 թվականի N 73-Ն, ՀՀ տարածքային 
կառավարման և արտակարգ իրավիճակների նախարարի 2 փետրվարի 2015 թվականի N 2-Ն և ՀՀ 
գյուղատնտեսության նախարարի 20 հունվարի 2015 թվականի N 10-Ն համատեղ հրամանը 
  
«ՀՀ առողջապահության նախարարի 2014 թվականի մայիսի 6-ի N 16-Ն հրամանում լրացումներ 
կատարելու մասին» ՀՀ առողջապահության նախարարի 4 փետրվարի 2015 թվականի N 03-Ն 
հրամանը 
  
«Սոցիալական փաթեթից օգտվելու նպատակով շահառուների համար պարտադիր կանխարգելիչ 
բժշկական քննության կազմակերպման կարգը և պարտադիր կանխարգելիչ բժշկական քննության 
իրականացումից հետո շահառուին տրամադրվող տեղեկանքի ձևը հաստատելու մասին» ՀՀ 
առողջապահության նախարարի 10 փետրվարի 2015 թվականի N 05-Ն հրամանը 
  
«ՀՀ արդարադատության նախարարի 2012 թվականի մարտի 7-ի թիվ 31-Ն հրամանում 
փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ արդարադատության նախարարի 13 
փետրվարի 2015 թվականի N 53-Ն հրամանը 
  
«ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարի 2006 թվականի փետրվարի 8-ի N 28-Ն հրամանում 
լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարի 30 հունվարի 2015 
թվականի N 24-Ն հրամանը 
  
«Եվրասիական տնտեսական միության շրջանակներում երրորդ երկրների հետ առևտրի դեպքում 
Ղազախստանի Հանրապետության ծագում ունեցող արգելված ապրանքների ցանկը 
հաստատելու մասին» ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարի 5 փետրվարի 2015 թվականի N 99-Ն հրամանը 
  
«ՀՀ էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարի 2009 թվականի դեկտեմբերի 14-ի թիվ 120-
Ն հրամանում փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասին» ՀՀ էներգետիկայի և բնական 
պաշարների նախարարի 16 փետրվարի 2015 թվականի N 26-Ն հրամանը 
  
«ՀՀ կրթության և գիտության նախարարի 2011 թվականի ապրիլի 26-ի N 416-Ն հրամանում 
փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ կրթության և գիտության նախարարի 2 փետրվարի 
2015 թվականի N 56-Ն հրամանը 
  
«Երկաթուղային տրանսպորտում տրանսպորտային պատահարների և երկաթուղային 
տրանսպորտի շահագործման և երթևեկության անվտանգության կանոնների խախտման հետ 



կապված միջադեպերի ծառայողական քննության և հաշվառման կարգ հաստատելու և ՀՀ 
տրանսպորտի և կապի նախարարի 2000 թվականի նոյեմբերի 17-ի N 116-040 հրամանն ուժը 
կորցրած ճանաչելու մասին» ՀՀ տրանսպորտի և կապի նախարարի 12 փետրվարի 2015 թվականի 
N 45-Ն հրամանը 
  
«Փոստային վճարման պետական նշանների նմուշները հաստատելու և գործողության մեջ դնելու 
մասին» ՀՀ տրանսպորտի և կապի նախարարի 17 փետրվարի 2015 թվականի N 48-Ն հրամանը 

  
«ՀՀ ֆինանսների նախարարի 2014 թվականի օգոստոսի 21-ի N 541-Ն հրամանում փոփոխություն 
կատարելու մասին» ՀՀ ֆինանսների նախարարի 27 հունվարի 2015 թվականի թիվ 26-Ն հրամանը 
  
«Սոցիալական վճարի գերավճարների վերադարձման կարգը սահմանելու մասին» ՀՀ 
ֆինանսների նախարարի 4 փետրվարի 2015 թվականի N 46-Ն հրամանը 
  
«ՀՀ կառավարությանն առընթեր ՀՀ ոստիկանության պետի 2012 թվականի դեկտեմբերի 4-ի թիվ 
18-Ն հրամանում փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարությանն առընթեր ՀՀ 
ոստիկանության պետի 12 փետրվարի 2015 թվականի թիվ 2-Ն հրամանը 
  
«ՀՀ ֆինանսների նախարարի 2014 թ. փետրվարի 14-ի թիվ 123-Ն և ՀՀ կառավարությանն առընթեր 
պետական գույքի կառավարման վարչության պետի 2014 թ. փետրվարի 19-ի թիվ 11-Ն 
հրամանում լրացում և փոփոխություն կատարելու մասին» ՀՀ ֆինանսների նախարարի 31 
հունվարի 2015 թվականի N 33-Ն և ՀՀ կառավարությանն առընթեր պետական գույքի 
կառավարման վարչության պետի 30 հունվարի 2015 թվականի N 11-Ն համատեղ հրամանը 
  
«ՀՀ կառավարությանն առընթեր քաղաքացիական ավիացիայի գլխավոր վարչության պետի 2007 
թվականի ապրիլի 27-ի N 68-Ն հրամանում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» 
ՀՀ կառավարությանն առընթեր քաղաքացիական ավիացիայի գլխավոր վարչության պետի 5 
փետրվարի 2015 թվականի N 18-Ն հրամանը 
  
«ՀՀ կառավարությանն առընթեր քաղաքացիական ավիացիայի գլխավոր վարչության պետի 2007 
թվականի ապրիլի 23-ի N 64-Ն հրամանում լրացում կատարելու մասին» ՀՀ կառավարությանն 
առընթեր քաղաքացիական ավիացիայի գլխավոր վարչության պետի 5 փետրվարի 2015 թվականի 
N 19-Ն հրամանը 
   

Հատուկ բաժին 
  

ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարի 12 հունվարի 2015 թվականի N 1-Ա հրամանը 
  
ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարի 27 հունվարի 2015 թվականի N 35-Ա հրամանը 
  
ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարի 9 փետրվարի 2015 թվականի N 109-Ա հրամանը 
  
ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարի 16 փետրվարի 2015 թվականի N 156-Ա հրամանը 
  
ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարության կողմից լիցենզավորված անձանց գրանցամատյանում 
բովանդակվող տեղեկությունների ցանկը 

  
  

N 7(519) 16 մարտի 2015 
ՀՀ կենտրոնական բանկի խորհրդի որոշումները 

  
«ՀՀ կենտրոնական բանկի խորհրդի 2007 թվականի նոյեմբերի 16-ի թիվ 366-Ն որոշման մեջ 
փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ կենտրոնական բանկի խորհրդի 10 փետրվարի 2015 
թվականի թիվ 12-Ն որոշումը 
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«ՀՀ կենտրոնական բանկի խորհրդի 2007 թվականի փետրվարի 9-ի թիվ 39-Ն որոշման մեջ 
փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կենտրոնական բանկի խորհրդի 24 
փետրվարի 2015 թվականի թիվ 44-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կենտրոնական բանկի խորհրդի 2008 թվականի մարտի 11-ի թիվ 68-Ն որոշման մեջ 
փոփոխություն կատարելու մասին» ՀՀ կենտրոնական բանկի խորհրդի 24 փետրվարի 2015 
թվականի թիվ 45-Ն որոշումը 

  
ՀՀ վիճակագրության պետական խորհրդի որոշումները 

  
«Ընդհանուր օգտագործման օդային տրանսպորտի աշխատանքի մասին» ձև 1-ավիա (ամսական) 
պետական վիճակագրական ամփոփ հաշվետվության ձևն ու լրացման հրահանգը հաստատելու և 
ՀՀ վիճակագրության պետական խորհրդի 2012 թվականի հուլիսի 9-ի թիվ 17-Ն որոշումն ուժը 
կորցրած ճանաչելու մասին» ՀՀ վիճակագրության պետական խորհրդի 13 փետրվարի 2015 
թվականի թիվ 02-Ն որոշումը 
  
«Ընդհանուր օգտագործման երկաթուղային տրանսպորտի աշխատանքի մասին» ձև 2-երկաթ 
(ամսական) պետական վիճակագրական հաշվետվության ձևն ու լրացման հրահանգը 
հաստատելու և ՀՀ վիճակագրության պետական խորհրդի 2012 թվականի հուլիսի 9-ի թիվ 19-Ն 
որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» ՀՀ վիճակագրության պետական խորհրդի 13 
փետրվարի 2015 թվականի թիվ 03-Ն որոշումը 
  
««Հաշվետվություն կազմակերպության արդյունաբերական արտադրանքի մասին» Ձև թիվ 1-արտ 
(ամսական), «Հաշվետվություն կազմակերպության արդյունաբերական արտադրանքի մասին» Ձև 
թիվ 1-արտ (եռամսյակային) (փոքր) և «Հաշվետվություն կազմակերպության արդյունաբերական 
արտադրանքի մասին» Ձև թիվ 1-արտ (տարեկան) պետական վիճակագրական 
հաշվետվությունների ձևերը և դրանց լրացման ցուցումները հաստատելու և ՀՀ վիճակագրության 
պետական խորհրդի 2011 թվականի սեպտեմբերի 17-ի թիվ 04-Ն և թիվ 05-Ն որոշումներն ուժը 
կորցրած ճանաչելու մասին» ՀՀ վիճակագրության պետական խորհրդի 13 փետրվարի 2015 
թվականի թիվ 04-Ն որոշումը 
  
«Հանքային ջրերի արդյունահանման և օգտագործման մասին» Ձև 1-հանքջուր (տարեկան) 
պետական վիճակագրական հաշվետվության ձևը և լրացման հրահանգը հաստատելու մասին» 
ՀՀ վիճակագրության պետական խորհրդի 13 փետրվարի 2015 թվականի թիվ 05-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ վիճակագրության, պետական ռեգիստրի և վերլուծության նախարարության 2000 թվականի 
մարտի 26-ի N 25 հրամանն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» ՀՀ վիճակագրության պետական 
խորհրդի 23 փետրվարի 2015 թվականի թիվ 06-Ն որոշումը 
   

ՀՀ նախարարների և կառավարությանն առընթեր պետական կառավարման մարմինների 
ղեկավարների հրամանները 

  
«Թմրամիջոցներ և հոգեմետ (հոգեներգործուն) նյութեր գործածող անձանց տրամադրվող 
թմրաբանական բժշկական օգնության և սպասարկման վերաբերյալ անհատական 
հաշվետվական ձևը, դրա լրացման մեթոդական ուղեցույցը հաստատելու մասին» ՀՀ 
առողջապահության նախարարի 25 փետրվարի 2015 թվականի N 06-Ն հրամանը 
  
«ՀՀ-ում գյուղատնտեսական կենդանիների տուբերկուլոզ հիվանդության դեմ պայքարի և 
կանխարգելման հրահանգը հաստատելու մասին» ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության 
սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայության պետի 23 փետրվարի 2015 թվականի N 
189-Ն հրամանը 
  



«ՀՀ կրթության և գիտության նախարարի 2010 թվականի մարտի 18-ի N 113-Ն հրամանում 
լրացում և փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ կրթության և գիտության նախարարի 24 
փետրվարի 2015 թվականի N 102-Ն հրամանը 
  
«ՀՀ կառավարությանն առընթեր ՀՀ ոստիկանության ուսումնական հաստատությունում 
դիմորդների ընտրության մանդատային հանձնաժողովի գործունեության կարգը սահմանելու և ՀՀ 
ոստիկանության պետի 2006 թվականի նոյեմբերի 1-ի թիվ 8-Ն հրամանն ուժը կորցրած ճանաչելու 
մասին» ՀՀ կառավարությանն առընթեր ՀՀ ոստիկանության պետի 19 փետրվարի 2015 թվականի 
թիվ 4-Ն հրամանը 
  
«ՀՀ կառավարությանն առընթեր քաղաքացիական ավիացիայի գլխավոր վարչության պետի 2006 
թվականի հունվարի 11-ի թիվ 10-Ն հրամանը ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» ՀՀ 
կառավարությանն առընթեր քաղաքացիական ավիացիայի գլխավոր վարչության պետի 2 մարտի 
2015 թվականի N 36-Ն հրամանը 

  
ՀՀ մարզպետների որոշումները կամ կարգադրությունները 

  
«ՀՀ Սյունիքի մարզպետարանում լրագրողների հավատարմագրման կարգը հաստատելու 
մասին» ՀՀ Սյունիքի մարզպետի 3 փետրվարի 2015 թվականի N 10-Ն որոշումը 
  

Պաշտոնական պարզաբանում 
  

«Եվրասիական տնտեսական միության անդամ պետություններից ՀՀ ներմուծվող ապրանքների 
մասով ավելացված արժեքի հարկով հարկման բազայի որոշման վերաբերյալ» ՀՀ ֆինանսների 
նախարարի 27 փետրվարի 2015 թվականի N 4 պաշտոնական պարզաբանումը 

  
Հատուկ բաժին 

  
Հեռուստատեսության և ռադիոյի ազգային հանձնաժողովի 5 մարտի 2015 թվականի թիվ 6-Ա 
որոշումը 
  
Հեռուստատեսության և ռադիոյի ազգային հանձնաժողովի 5 մարտի 2015 թվականի թիվ 8-Ա 
որոշումը 
  
ՀՀ առողջապահության նախարարի 25 փետրվարի 2015 թվականի N 383-Ա հրամանը 
  
ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարի 27 փետրվարի 2015 թվականի N 288-Ա հրամանը 
  
ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարության կողմից լիցենզավորված անձանց գրանցամատյանում 
բովանդակվող տեղեկությունների ցանկը 
  
ՀՀ կրթության և գիտության նախարարի 5 մարտի 2015 թվականի N 122-Ա/Ք հրամանը 
  
ՀՀ կրթության և գիտության նախարարի 5 մարտի 2015 թվականի N 123-Ա/Ք հրամանը 
  
ՀՀ կրթության և գիտության նախարարի 5 մարտի 2015 թվականի N 124-Ա/Ք հրամանը 
  
ՀՀ կրթության և գիտության նախարարի 5 մարտի 2015 թվականի N 125-Ա/Ք հրամանը 
  
ՀՀ կրթության և գիտության նախարարի 5 մարտի 2015 թվականի N 126-Ա/Ք հրամանը 
  
ՀՀ կրթության և գիտության նախարարի 6 մարտի 2015 թվականի N 132-Ա/Ք հրամանը 
  
ՀՀ կրթության և գիտության նախարարի 6 մարտի 2015 թվականի N 134-Ա/Ք հրամանը 
 


