
N 13(616) 2 մայիսի 2018 
  

  

ՀՀ նախարարների և կառավարությանն առընթեր պետական կառավարման մարմինների 
ղեկավարների հրամանները 

«ՀՀ արդարադատության նախարարի 2010 թվականի ապրիլի 30-ի N 66-Ն հրամանում 
փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասին» ՀՀ արդարադատության նախարարի 
պաշտոնակատարի 10 ապրիլի 2018 թվականի N 145-Ն հրամանը 
  
«Իրավաբանական անձանց պետական գրանցման գործընթացը կանոնակարգելու և ՀՀ 
արդարադատության նախարարի 2011 թվականի մարտի 17-ի թիվ 31-Ն հրամանն ուժը կորցրած 
ճանաչելու մասին» ՀՀ արդարադատության նախարարի պաշտոնակատարի 10 ապրիլի 2018 
թվականի N 146-Ն հրամանը 
  
«ՀՀ կրթության և գիտության նախարարի 2009 թվականի օգոստոսի 21-ի N 752-Ն հրամանում 
փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կրթության և գիտության նախարարի 
պաշտոնակատարի 11 ապրիլի 2018 թվականի N 313-Ն հրամանը 
  
«Փոստային վճարման պետական նշանների նմուշները հաստատելու և գործողության մեջ դնելու 
մասին» ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարի 
պաշտոնակատարի 25 ապրիլի 2018 թվականի N 289-Ն հրամանը 
  
«ՀՀ ֆինանսների և էկոնոմիկայի նախարարի 2007 թվականի հունվարի 9–ի N 5-Ն հրամանում 
լրացում կատարելու մասին» ՀՀ ֆինանսների նախարարի 7 ապրիլի 2018 թվականի N 144-Ն 
հրամանը 
  
«ՀՀ կառավարությանն առընթեր պետական գույքի կառավարման վարչության պետի 2004 
թվականի հուլիսի 8-ի N 172-Ն հրամանում փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ 
կառավարությանն առընթեր պետական գույքի կառավարման վարչության պետի 6 ապրիլի 2018 
թվականի N 31-Ն հրամանը 
  
«Մի քանի աղբյուրից ստացման ենթակա (ստացված) եկամտից հաշվարկված և փոխանցված 
(գանձված)` սոցիալական վճարների առավելագույն չափը գերազանցող գումարները 
մասնակիցներին վերադարձնելու կարգը սահմանելու մասին» ՀՀ կառավարությանն առընթեր 
պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահի 2018 թվականի մարտի 20-ի N 181-Ն և ՀՀ 
ֆինանսների նախարարի 2018 թվականի մարտի 30-ի N 126-Ն համատեղ հրամանը 
  
«Կենսաթոշակային տարիքը լրացած մասնակցի կողմից սոցիալական վճարի կատարումը 
դադարեցնելու մասին դիմումը հարկային մարմին ներկայացնելու կարգը, դիմումի ձևը և 
կուտակային կենսաթոշակ ստանալու մասին դիմումի վերաբերյալ հարկային մարմնի կողմից 
գործատուներին տեղեկացնելու կարգը սահմանելու մասին» ՀՀ կառավարությանն առընթեր 
պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահի 2018 թվականի մարտի 20-ի N 182-Ն և ՀՀ 
ֆինանսների նախարարի 2018 թվականի մարտի 30-ի N 127-Ն համատեղ հրամանը 
  
«ՀՀ կառավարությանն առընթեր պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահի 2017 թվականի 
հունիսի 27-ի N 190-Ն հրամանում լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարությանն 
առընթեր պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահի 23 ապրիլի 2018 թվականի N 280-Ն 
հրամանը 
  
«ՀՀ կառավարությանն առընթեր պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահի 2017 թվականի 
օգոստոսի 15-ի N 275-Ն հրամանում լրացումներ և փոփոխություն կատարելու մասին» ՀՀ 
կառավարությանն առընթեր պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահի 23 ապրիլի 2018 
թվականի N 281-Ն հրամանը 
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Պաշտոնական պարզաբանում 

  
«ԱՏԳ ԱԱ 8447 90 000 1 ծածկագրին դասվող ապրանքների ներմուծման դեպքում 
«Կազմակերպությունների և անհատ ձեռնարկատերերի կողմից ներմուծվող` ակցիզային հարկով 
հարկման ոչ ենթակա այն ապրանքների ցանկը հաստատելու մասին, որոնց ներմուծումն 
ազատված է ավելացված արժեքի հարկից» ՀՀ օրենքի 1-ին հոդվածով սահմանված ավելացված 
արժեքի հարկից ազատման արտոնության կիրառման վերաբերյալ» ՀՀ կառավարությանն 
առընթեր պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահի 10 ապրիլի 2018 թվականի N 2 
պաշտոնական պարզաբանումը 

  
N 14(617) 15 մայիսի 2018 
  

  
Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի որոշումները 

«Հանրաքվեի քարոզչության կողմերին անվճար դահլիճներ և այլ շինություններ տրամադրելու, 
դրանց վերաբերյալ տեղեկություններ ներկայացնելու կարգը և անվճար տրամադրվող 
դահլիճների և այլ շինությունների ցանկի ձևը սահմանելու մասին» ՀՀ կենտրոնական ընտրական 
հանձնաժողովի 9 ապրիլի 2018 թվականի N 6-Ն որոշումը 
  
«Ստորագրությունների հավաքման ձևաթերթիկի ձևը և լրացման կարգը սահմանելու մասին» ՀՀ 
կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի 9 ապրիլի 2018 թվականի N 8-Ն որոշումը 
  
«Քվեաթերթիկում քվեարկության մասնակցի կողմից կատարվող նշումի ձևը սահմանելու մասին» 
ՀՀ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի 9 ապրիլի 2018 թվականի N 9-Ն որոշումը 
  
«Ստորագրությունների վավերականության հաստատման կարգը սահմանելու մասին» ՀՀ 
կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի 9 ապրիլի 2018 թվականի N 10-Ն որոշումը 
  
«Հանրաքվեի քվեաթերթիկի ձևը սահմանելու մասին» ՀՀ կենտրոնական ընտրական 
հանձնաժողովի 9 ապրիլի 2018 թվականի N 12-Ն որոշումը 
  
«Նախաձեռնող խումբ կազմավորելու և նախաձեռնող խմբի լիազոր ներկայացուցիչ նշանակելու 
վերաբերյալ որոշման ձևը սահմանելու մասին» ՀՀ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի 9 
ապրիլի 2018 թվականի N 13-Ն որոշումը 
  
«Տեղում ստորագրությունների հավաքմանը միանալու վերաբերյալ նոտարական կարգով տրված 
հայտարարության ձևը սահմանելու մասին» ՀՀ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի 9 
ապրիլի 2018 թվականի N 14-Ն որոշումը 

  
Հայաստանի Հանրապետության հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի 

որոշումները 
  
«ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի 2017 թվականի մայիսի 31-ի N 
218-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ հանրային 
ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի 2 մայիսի 2018 թվականի N 139-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի 2006 թվականի դեկտեմբերի 27-ի 
N 358-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ հանրային 
ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի 2 մայիսի 2018 թվականի N 140-Ն որոշումը 
  

Հայաստանի Հանրապետության նախարարների հրամանները 
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«Պարտադիր կենսաթոշակային ֆոնդի փայի սկզբնական անվանական արժեքը սահմանելու 
մասին» ՀՀ ֆինանսների նախարարի 30 մարտի 2018 թվականի N 125-Ն հրամանը 
  

Պաշտոնական պարզաբանում 
  
«Սահմանված կարգի խախտմամբ պարտադիր զինվորական ծառայություն չանցած 
քաղաքացիների մասին» ՀՀ օրենքի 1-ին հոդվածի 1-ին պարբերության կիրառման վերաբերյալ» 
ՀՀ պաշտպանության նախարարի պաշտոնակատարի 7 մայիսի 2018 թվականի N 1 
պաշտոնական պարզաբանումը 
  

Հատուկ բաժին 
  
ՀՀ կենտրոնական բանկի խորհրդի 16 մարտի 2018 թվականի թիվ 29-Ա որոշումը 
  
ՀՀ կենտրոնական բանկի խորհրդի 30 մարտի 2018 թվականի թիվ 42-Ա որոշումը 
  
ՀՀ կենտրոնական բանկի խորհրդի 30 մարտի 2018 թվականի թիվ 44-Ա որոշումը 
  
Հեռուստատեսության և ռադիոյի հանձնաժողովի 20 ապրիլի 2018 թվականի թիվ 28-Ա որոշումը 
  
Հեռուստատեսության և ռադիոյի հանձնաժողովի 27 ապրիլի 2018 թվականի թիվ 30-Ա որոշումը 
  
Հեռուստատեսության և ռադիոյի հանձնաժողովի 27 ապրիլի 2018 թվականի թիվ 31-Ա որոշումը 
  
Հեռուստատեսության և ռադիոյի հանձնաժողովի 27 ապրիլի 2018 թվականի թիվ 32-Ա որոշումը 
  
ՀՀ առողջապահության նախարարի պաշտոնակատարի 12 ապրիլի 2018 թվականի N 995-Ա 
հրամանը 
  
ՀՀ առողջապահության նախարարի պաշտոնակատարի 17 ապրիլի 2018 թվականի N 1036-Ա 
հրամանը 
  
ՀՀ առողջապահության նախարարի պաշտոնակատարի 17 ապրիլի 2018 թվականի N 1037-Ա 
հրամանը 
  
ՀՀ առողջապահության նախարարի պաշտոնակատարի 18 ապրիլի 2018 թվականի N 1050-Ա 
հրամանը 
  
ՀՀ առողջապահության նախարարի պաշտոնակատարի 25 ապրիլի 2018 թվականի N 1082-Ա 
հրամանը 
  
ՀՀ առողջապահության նախարարի պաշտոնակատարի 25 ապրիլի 2018 թվականի N 1083-Ա 
հրամանը 
  
ՀՀ առողջապահության նախարարի պաշտոնակատարի 25 ապրիլի 2018 թվականի N 1084-Ա 
հրամանը 
  
ՀՀ առողջապահության նախարարի պաշտոնակատարի 27 ապրիլի 2018 թվականի N 1101-Ա 
հրամանը 
  
ՀՀ առողջապահության նախարարի պաշտոնակատարի 27 ապրիլի 2018 թվականի N 1102-Ա 
հրամանը 
  
ՀՀ առողջապահության նախարարի պաշտոնակատարի 27 ապրիլի 2018 թվականի N 1111-Ա 
հրամանը 



  
ՀՀ առողջապահության նախարարի պաշտոնակատարի 2 մայիսի 2018 թվականի N 1115-Ա 
հրամանը 
  
ՀՀ առողջապահության նախարարի պաշտոնակատարի 2 մայիսի 2018 թվականի N 1121-Ա 
հրամանը 
  
ՀՀ առողջապահության նախարարի պաշտոնակատարի 2 մայիսի 2018 թվականի N 1123-Ա 
հրամանը 
  
ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարի պաշտոնակատարի 23 ապրիլի 2018 թվականի N 413 
հրամանը 
  
ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարի պաշտոնակատարի 23 ապրիլի 2018 թվականի N 414 
հրամանը 
  
ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարի 4 ապրիլի 2018 
թվականի N 229-Ա հրամանը 
  
ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարի 4 ապրիլի 2018 
թվականի N 231-Ա հրամանը 
  
ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարի 4 ապրիլի 2018 
թվականի N 233-Ա հրամանը 
  
ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարի 9 ապրիլի 2018 
թվականի N 247-Ա հրամանը 
  
ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարի 9 ապրիլի 2018 
թվականի N 249-Ա հրամանը 
  
ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարի 9 ապրիլի 2018 
թվականի N 251-Ա հրամանը 
  
ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարի 9 ապրիլի 2018 
թվականի N 253-Ա հրամանը 
  
ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարի պաշտոնակատարի 
16 ապրիլի 2018 թվականի N 269-Ա հրամանը 
  
ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարի պաշտոնակատարի 
16 ապրիլի 2018 թվականի N 271-Ա հրամանը 
  
ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարի պաշտոնակատարի 
16 ապրիլի 2018 թվականի N 272-Ա հրամանը 
  
ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարի պաշտոնակատարի 
25 ապրիլի 2018 թվականի N 296-Ա հրամանը 
  
ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարի պաշտոնակատարի 
25 ապրիլի 2018 թվականի N 298-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 
  
Ատոմային էներգիայի օգտագործման բնագավառում կարգավորող մարմնի՝ ՀՀ միջուկային 
անվտանգության կարգավորման կոմիտեի կողմից ժամկետը երկարաձգված և գործողությունը 
դադարեցված լիցենզիաների ցանկը 
  
ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահի հրամանով նոր ներդիրների տրամադրման, 
լիցենզիայի և լիցենզիային կից ներդիրի գործողությունն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին 
գրանցամատյանում բովանդակվող տեղեկությունների ցանկը 

  
N 14(617).1 22 մայիսի 2018 
  

  
ՀՀ ոստիկանության պետի հրամանները 

«ՀՀ կառավարությանն առընթեր ՀՀ ոստիկանության պետի 2010 թվականի դեկտեմբերի 8-ի N 7-Ն 
հրամանում լրացում կատարելու մասին» ՀՀ ոստիկանության պետի 2018 թվականի մայիսի 18-ի 
թիվ 4-Ն հրամանը 
  

Հատուկ բաժին 
  
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 

  
N 15(618) 23 մայիսի 2018 
  

  
Կենտրոնական բանկի խորհրդի որոշումները 

«Վարկային բյուրոների կողմից էլեկտրոնային տեղեկատվական համակարգի միջոցով 
Բարձրաստիճան պաշտոնատար անձանց էթիկայի հանձնաժողովին «Հանրային ծառայության 
մասին» ՀՀ օրենքով նախատեսված հայտարարատու պաշտոնատար անձանց և նրանց 
ընտանիքի կազմի մեջ մտնող անձանց վերաբերյալ վարկային տեղեկատվության փոխանցման 
կարգը հաստատելու մասին» ՀՀ կենտրոնական բանկի խորհրդի 30 մարտի 2018 թվականի թիվ 
39-Ն և Բարձրաստիճան պաշտոնատար անձանց էթիկայի հանձնաժողովի 30 մարտի 2018 
թվականի թիվ 2-Ն համատեղ որոշումը 
  
«Կենտրոնական դեպոզիտարիայի կողմից էլեկտրոնային տեղեկատվական համակարգի միջոցով 
Բարձրաստիճան պաշտոնատար անձանց էթիկայի հանձնաժողովին «Հանրային ծառայության 
մասին» ՀՀ օրենքով նախատեսված հայտարարատու պաշտոնատար անձանց և նրանց 
ընտանիքի կազմի մեջ մտնող անձանց վերաբերյալ տեղեկությունների փոխանցման կարգը 
հաստատելու մասին» ՀՀ կենտրոնական բանկի խորհրդի 30 մարտի 2018 թվականի թիվ 40-Ն և 
Բարձրաստիճան պաշտոնատար անձանց էթիկայի հանձնաժողովի 30 մարտի 2018 թվականի 
թիվ 1-Ն համատեղ որոշումը 
  

Հեռուստատեսության և ռադիոյի հանձնաժողովի որոշումները 
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«Հեռուստատեսության և ռադիոյի ազգային հանձնաժողովի 2016 թվականի ապրիլի 13-ի N 29-Ն 
որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասին» Հեռուստատեսության և ռադիոյի 
հանձնաժողովի 11 մայիսի 2018 թվականի թիվ 39-Ն որոշումը 
  

Նախարարների հրամանները 
  
«Նորմատիվ իրավական ակտերը պաշտոնական հրապարակման ներկայացնելու կարգը 
հաստատելու մասին» արդարադատության նախարարի պաշտոնակատարի 7 մայիսի 2018 
թվականի N 180-Ն հրամանը 
  
«Հաշվի օպերատորների գործառույթ իրականացնող կազմակերպություններին ներկայացվող 
պահանջները սահմանելու մասին» ՀՀ ֆինանսների նախարարի 30 մարտի 2018 թվականի N 128-
Ն և ՀՀ կենտրոնական բանկի խորհրդի 27 ապրիլի 2018 թվականի N 60-Ն համատեղ հրամանը 
  

Հատուկ բաժին 
  
Կենտրոնական բանկի խորհրդի 13 ապրիլի 2018 թվականի թիվ 47-Ա որոշումը 
  
Կենտրոնական բանկի խորհրդի 27 ապրիլի 2018 թվականի թիվ 54-Ա որոշումը 
  
Կենտրոնական բանկի խորհրդի 27 ապրիլի 2018 թվականի թիվ 57-Ա որոշումը 
  
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՝ Միջուկային 
անվտանգության կարգավորման կոմիտեի կողմից տրված, ժամկետը երկարաձգված և 
գործողությունը դադարեցված լիցենզիաների ցանկը 
  
Քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահի հրամանով նոր լիցենզիաների և ներդիրների 
տրամադրման, ինչպես նաև լիցենզիաներին կից ներդիրների կասեցման, նոր ներդիրների 
տրամադրման, լիցենզիաների և լիցենզիաներին կից ներդիրների գործողությունն ուժը կորցրած 
ճանաչելու մասին գրանցամատյանում բովանդակվող տեղեկությունների ցանկը 
 


