
  
N 20(532) 03 օգոստոսի 2015 

  

  
ՀՀ կենտրոնական բանկի խորհրդի որոշումները 

«ՀՀ կենտրոնական բանկի խորհրդի 2007 թվականի փետրվարի 9-ի թիվ 39-Ն որոշման մեջ 
փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասին» ՀՀ կենտրոնական բանկի խորհրդի 30 հունիսի 
2015 թվականի թիվ 152-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կենտրոնական բանկի խորհրդի 2013 թվականի դեկտեմբերի 24-ի թիվ 309-Ն որոշման մեջ 
փոփոխություն և լրացում կատարելու մասին» ՀՀ կենտրոնական բանկի խորհրդի 14 հուլիսի 2015 
թվականի թիվ 154-Ն որոշումը 

  

  
ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի որոշումները 

«ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի 2013 թվականի հոկտեմբերի 23-ի 
N 359-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասին» ՀՀ հանրային 
ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի 1 հուլիսի 2015 թվականի N 218-Ն որոշումը 
  
«Հաղորդման և բաշխման ցանցերում էլեկտրական էներգիայի անխուսափելի տեխնոլոգիական 
կորուստների մեծությունների հաշվարկման կարգը հաստատելու մասին» ՀՀ հանրային 
ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի 8 հուլիսի 2015 թվականի N 224-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի 2007 թվականի հուլիսի 27-ի N 
314-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ հանրային 
ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի 15 հուլիսի 2015 թվականի N 240-Ն որոշումը 
  

ՀՀ նախարարների և կառավարությանն առընթեր պետական կառավարման մարմինների 
ղեկավարների հրամանները 

  
«ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարի 2014 թվականի հունիսի 18-ի N 74-Ն և ՀՀ 
գյուղատնտեսության նախարարի 2014 թվականի հունիսի 23-ի N 151-Ն համատեղ հրամանում 
փոփոխություն կատարելու մասին» ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարի 25 
հունիսի 2015 թվականի N 98-Ն և ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարի 8 հուլիսի 2015 թվականի N 
166-Ն համատեղ հրամանը 
  
«ՀՀ առողջապահության նախարարի 2010 թվականի հունվարի 25-ի N 01-Ն հրամանում 
փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ առողջապահության նախարարի 16 
հունիսի 2015 թվականի N 25-Ն հրամանը 
  
«ՀՀ առողջապահության նախարարի 1997 թվականի դեկտեմբերի 25-ի թիվ 778 հրամանն ուժը 
կորցրած ճանաչելու մասին» ՀՀ առողջապահության նախարարի 26 հունիսի 2015 թվականի N 37-
Ն հրամանը 
  
«ՀՀ առողջապահության նախարարի 2013 թվականի նոյեմբերի 18-ի թիվ 73-Ն հրամանում 
փոփոխություն և լրացում կատարելու մասին» ՀՀ առողջապահության նախարարի 3 հուլիսի 2015 
թվականի N 38-Ն հրամանը 
  
«Անպտղության պատճառագիտության ախտորոշման, ինչպես նաև վերարտադրողականության 
օժանդակ տեխնոլոգիաների շրջանակներում կիրառվելիք մեթոդի որոշման նպատակով 
իրականացվող համալիր հետազոտությունների ցանկը, վերարտադրողականության օժանդակ 
տեխնոլոգիաների կիրառմամբ պետության կողմից երաշխավորված անվճար կամ արտոնյալ 
պայմաններով բժշկական օգնություն և սպասարկում ստանալու նպատակով քաղաքացու կողմից 
ներկայացվող դիմումի ձևը հաստատելու և պետության կողմից երաշխավորված անվճար կամ 
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արտոնյալ պայմաններով վերարտադրողականության օժանդակ տեխնոլոգիաների 
(արհեստական սերմնավորման և բեղմնավորման) կիրառման բժշկական ցուցումների ցանկը 
սահմանելու մասին» ՀՀ առողջապահության նախարարի 3 հուլիսի 2015 թվականի N 39-Ն 
հրամանը 
  
«ՀՀ առողջապահության նախարարի 2011 թվականի դեկտեմբերի 5-ի N 25-Ն հրամանում 
փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ առողջապահության նախարարի 7 հուլիսի 2015 
թվականի N 40-Ն հրամանը 
  
«ՀՀ առողջապահության նախարարի 2009 թվականի դեկտեմբերի 26-ի N 26-Ն հրամանում 
փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասին» ՀՀ առողջապահության նախարարի 7 հուլիսի 
2015 թվականի N 41-Ն հրամանը 
  
«ՀՀ առողջապահության նախարարի 2011 թվականի նոյեմբերի 8-ի թիվ 15-Ն հրամանի մեջ 
փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ առողջապահության նախարարի 9 հուլիսի 2015 
թվականի N 42-Ն հրամանը 
  
«ՀՀ առողջապահության նախարարի 2002 թվականի օգոստոսի 7-ի N 514 հրամանն ուժը կորցրած 
ճանաչելու մասին» ՀՀ առողջապահության նախարարի 9 հուլիսի 2015 թվականի N 43-Ն 
հրամանը 
  
«ՀՀ արդարադատության նախարարի 2012 թվականի փետրվարի 28-ի թիվ 30-Ն հրամանում 
փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ արդարադատության նախարարի 24 մարտի 2015 
թվականի N 125-Ն հրամանը 
  
«ՀՀ արդարադատության նախարարի 2005 թվականի նոյեմբերի 18-ի թիվ ՔՀ-66-Ն հրամանում 
փոփոխություն կատարելու մասին» ՀՀ արդարադատության նախարարի 18 հուլիսի 2015 
թվականի N 336-Ն հրամանը 
  
«Հաշտարարների որակավորման դասընթացների ծրագիրը հաստատելու մասին» ՀՀ 
արդարադատության նախարարի 22 հուլիսի 2015 թվականի N 345-Ն հրամանը 
  
«ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարի 2013 թվականի սեպտեմբերի 19-ի N 872-Ն հրամանում լրացումներ 
կատարելու մասին» ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարի 26 հունիսի 2015 թվականի N 844-Ն հրամանը 
  
«ՀՀ էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարի 2015 թվականի մայիսի 6-ի N 139-Ն 
հրամանի մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» ՀՀ էներգետիկայի և բնական պաշարների 
նախարարի 9 հուլիսի 2015 թվականի N 325-Ն հրամանը 
  
«ՀՀ կրթության և գիտության նախարարի 2012 թվականի մայիսի 3-ի N 388-Ն հրամանում 
փոփոխություն կատարելու մասին» ՀՀ կրթության և գիտության նախարարի 23 հունիսի 2015 
թվականի N 605-Ն հրամանը 
  
«ՀՀ սպորտի և երիտասարդության հարցերի նախարարի 2009 թվականի փետրվարի 2-ի N 1-Ն 
հրամանում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ սպորտի և 
երիտասարդության հարցերի նախարարի 17 հունիսի 2015 թվականի N 4-Ն հրամանը 
  
«ՀՀ տրանսպորտի և կապի նախարարի 2014 թվականի հոկտեմբերի 14-ի թիվ 426-Ն հրամանում 
լրացում կատարելու և փոստային վճարման պետական նշանի նմուշը հաստատելու ու 
գործողության մեջ դնելու մասին» ՀՀ տրանսպորտի և կապի նախարարի 3 հուլիսի 2015 թվականի 
N 304-Ն հրամանը 
  
«ՀՀ տրանսպորտի և կապի նախարարի 2014 թվականի հոկտեմբերի 14-ի թիվ 426-Ն հրամանում 
լրացում կատարելու և փոստային վճարման պետական նշանի նմուշը հաստատելու ու 



գործողության մեջ դնելու մասին» ՀՀ տրանսպորտի և կապի նախարարի 10 հուլիսի 2015 
թվականի N 325-Ն հրամանը 
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ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի որոշումը 

«ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի 2008 թվականի նոյեմբերի 5-ի N 
593-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» ՀՀ հանրային ծառայությունները 
կարգավորող հանձնաժողովի 22 հուլիսի 2015 թվականի N 247-Ն որոշումը 

  

  

ՀՀ նախարարների և կառավարությանն առընթեր պետական կառավարման մարմինների 
ղեկավարների հրամանները 

«ՀՀ պաշտպանության նախարարության համակարգի գաղտնագրման ենթակա 
տեղեկությունների ընդլայնված գերատեսչական ցանկը հաստատելու մասին» ՀՀ 
պաշտպանության նախարարի 9 հուլիսի 2015 թվականի N 9-Ն հրամանը 
  
«Փրկարարական աշխատանքների անվտանգության կանոնները հաստատելու և ՀՀ 
կառավարությանն առընթեր արտակարգ իրավիճակների վարչության պետի 2005 թվականի 
հունվարի 13-ի N 10-Ն հրամանն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» ՀՀ տարածքային 
կառավարման և արտակարգ իրավիճակների նախարարի 12 հունիսի 2015 թվականի N 576-Ն 
հրամանը 
  
«ՀՀ տարածքային կառավարման և արտակարգ իրավիճակների նախարարության 
աշխատակազմի ներքին գործավարության կարգը հաստատելու, ՀՀ արտակարգ իրավիճակների 
նախարարի 2013 թվականի դեկտեմբերի 25-ի N 1202-Ն և ՀՀ տարածքային կառավարման 
նախարարության Հայաստանի փրկարար ծառայության տնօրենի 2007 թվականի ապրիլի 23-ի N 
539-Ն հրամաններն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» ՀՀ տարածքային կառավարման և 
արտակարգ իրավիճակների նախարարի 18 հունիսի 2015 թվականի N 592-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, ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարի 
2008 թվականի դեկտեմբերի 23-ի N 153-Ն, ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարության 
համակարգող նախարարի 2005 թվականի հոկտեմբերի 26-ի N 7-Ն և ՀՀ տարածքային 
կառավարման նախարարության Հայաստանի փրկարար ծառայության տնօրենի 2007 թվականի 
սեպտեմբերի 11-ի N 1129-Ն հրամաններն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» ՀՀ տարածքային 
կառավարման և արտակարգ իրավիճակների նախարարի 18 հունիսի 2015 թվականի N 593-Ն 
հրամանը 
  
«Արտադրական վտանգավոր օբյեկտի տեխնիկական անվտանգության վկայագրին ներկայացվող 
պահանջները սահմանելու և ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարի 2014 թվականի մարտի 
14-ի N 198-Ն հրամանն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» ՀՀ տարածքային կառավարման և 
արտակարգ իրավիճակների նախարարի 18 հունիսի 2015 թվականի N 594-Ն հրամանը 
  
«Հրդեհային անվտանգության կանոնները հաստատելու և ՀՀ արտակարգ իրավիճակների 
նախարարի 2012 թվականի հուլիսի 26-ի N 263-Ն հրամանն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» ՀՀ 
տարածքային կառավարման և արտակարգ իրավիճակների նախարարի 18 հունիսի 2015 
թվականի N 595-Ն հրամանը 
  
«ՀՀ տարածքային կառավարման և արտակարգ իրավիճակների նախարարությունում 
լրագրողների հավատարմագրման կարգը հաստատելու, ՀՀ կառավարությանն առընթեր 
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արտակարգ իրավիճակների վարչության պետի 2004 թվականի հունիսի 28-ի N 403-Ն և ՀՀ 
տարածքային կառավարման նախարարության համակարգող նախարարի 2007 թվականի 
հունվարի 17-ի N 1-Ն հրամաններն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» ՀՀ տարածքային 
կառավարման և արտակարգ իրավիճակների նախարարի 18 հունիսի 2015 թվականի N 597-Ն 
հրամանը 
  
«ՀՀ մարզի, բնակավայրի (համայնքի) զարգացման ծրագրերում սեյսմիկ ռիսկի նվազեցման 
միջոցառումների իրականացման հայտի ձևը և սեյսմիկ ռիսկի գնահատման քարտեզի կազմման 
տեխնիկական առաջադրանքի օրինակելի ձևը հաստատելու ու ՀՀ արտակարգ իրավիճակների 
նախարարի 2012 թվականի նոյեմբերի 9-ի N 550-Ն հրամանն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» ՀՀ 
տարածքային կառավարման և արտակարգ իրավիճակների նախարարի 18 հունիսի 2015 
թվականի N 598-Ն հրամանը 
  
«ՀՀ տարածքային կառավարման և արտակարգ իրավիճակների նախարարությունում վարչական 
վարույթի վերաբերյալ գործերի, դրանց հաշվառման գրանցամատյանների և վարչական ակտերի 
հաշվառման գրանցամատյանների վարման կարգը և պայմանները սահմանելու, ՀՀ արտակարգ 
իրավիճակների նախարարի 2008 թվականի օգոստոսի 26-ի N 56-Ն, ՀՀ տարածքային 
կառավարման նախարար, փոխվարչապետի 2009 թվականի օգոստոսի 5-ի N 17-Ն և ՀՀ 
կառավարությանն առընթեր արտակարգ իրավիճակների վարչության 2004 թվականի 
դեկտեմբերի 30-ի N 1351-Ն հրամաններն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» ՀՀ տարածքային 
կառավարման և արտակարգ իրավիճակների նախարարի 18 հունիսի 2015 թվականի N 599-Ն 
հրամանը 
  
«Հանրային հատվածի կազմակերպությունների հաշվապահական հաշվառման 
քաղաքականության օրինակելի մոդելը հաստատելու մասին» ՀՀ ֆինանսների նախարարի 7 
հուլիսի 2015 թվականի թիվ 457-Ն հրամանը 
  
«ՀՀ կառավարությանն առընթեր պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահի 2013 թվականի 
հունվարի 23-ի N 25-Ն հրամանում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ 
ֆինանսների նախարարի 8 հուլիսի 2015 թվականի N 460-Ն հրամանը 
  
«ՀՀ ֆինանսների նախարարի 2014 թվականի սեպտեմբերի 25-ի N 639-Ն հրամանն ուժը կորցրած 
ճանաչելու մասին» ՀՀ ֆինանսների նախարարի 8 հուլիսի 2015 թվականի N 461-Ն հրամանը 
  
«ՀՀ կառավարությանն առընթեր պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահի 2013 թվականի 
մարտի 1-ի N 72-Ն հրամանում փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ ֆինանսների 
նախարարի 8 հուլիսի 2015 թվականի N 462-Ն հրամանը 
  
«ՀՀ բնապահպանության նախարարության աշխատակազմի բնապահպանական պետական 
տեսչության կողմից ՀՀ ֆինանսների նախարարության հարկային տեսչություններ ներկայացվող՝ 
ՀՀ-ում հաշվառված վճար վճարողների ցանկի ձևը հաստատելու մասին» ՀՀ բնապահպանության 
նախարարի 20 հուլիսի 2015 թվականի N 206-Ն և ՀՀ ֆինանսների նախարարի 8 հուլիսի 2015 
թվականի N 463-Ն համատեղ հրամանը 
  
«Մաքսատներում, մաքսային կետերում շաբաթվա բոլոր օրերին շուրջօրյա աշխատանքային 
ռեժիմ և մաքսային մարմինների կողմից մաքսավճարի գանձմամբ տրամադրվող փաստաթղթի 
տեսակը սահմանելու և ՀՀ պետական եկամուտների նախարարության 2000 թվականի նոյեմբերի 
30-ի թիվ 02/1490 հրամանն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» ՀՀ ֆինանսների նախարարի 14 
հուլիսի 2015 թվականի թիվ 481-Ն հրամանը 
  

  
ՀՀ մարզպետների որոշումները կամ կարգադրությունները 



«ՀՀ Կոտայքի մարզպետի 2012 թվականի փետրվարի 2-ի N 33-Ն որոշման մեջ լրացումներ 
կատարելու մասին» ՀՀ Կոտայքի մարզպետի 17 հուլիսի 2015 թվականի N 187-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ Կոտայքի մարզպետի 2012 թվականի փետրվարի 2-ի N 32-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ 
և լրացում կատարելու մասին» ՀՀ Կոտայքի մարզպետի 18 հուլիսի 2015 թվականի N 191-Ն 
որոշումը 
  

  

  
ՀՀ դատարանների նախագահների խորհրդի որոշումը 

«ՀՀ դատարանների նախագահների խորհրդի 2014 թվականի օգոստոսի 29-ի թիվ 04-Ն որոշման 
մեջ լրացում կատարելու մասին» ՀՀ դատարանների նախագահների խորհրդի 16 հուլիսի 2015 
թվականի N 02-Ն որոշումը 

  

  
ՀՀ վճռաբեկ դատարանի նախագահի որոշումները 

«ՀՀ վճռաբեկ դատարանի նախագահի 2006 թվականի օգոստոսի 30-ի թիվ 01-Ն որոշման մեջ 
փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ վճռաբեկ դատարանի նախագահի 14 
հուլիսի 2015 թվականի N 01-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ վճռաբեկ դատարանի նախագահի 2009 թվականի հունիսի 5-ի թիվ 10-Ն որոշման մեջ 
փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ վճռաբեկ դատարանի նախագահի 14 հուլիսի 2015 
թվականի N 02-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ վճռաբեկ դատարանի նախագահի 2006 թվականի սեպտեմբերի 6-ի թիվ 02-Ն որոշման մեջ 
փոփոխություն կատարելու մասին» ՀՀ վճռաբեկ դատարանի նախագահի 14 հուլիսի 2015 
թվականի N 03-Ն որոշումը 

  

  
Հատուկ բաժին 

ՀՀ կենտրոնական բանկի խորհրդի 2 հունիսի 2015 թվականի թիվ 133-Ա որոշումը 
  
ՀՀ կենտրոնական բանկի խորհրդի 15 հունիսի 2015 թվականի թիվ 141-Ա որոշումը 
  
Հեռուստատեսության և ռադիոյի ազգային հանձնաժողովի 20 հուլիսի 2015 թվականի թիվ 70-Ա 
որոշումը 
  
ՀՀ առողջապահության նախարարի 6 հուլիսի 2015 թվականի N 1764-Ա հրամանը 
  
ՀՀ առողջապահության նախարարի 6 հուլիսի 2015 թվականի N 1765-Ա հրամանը 
  
ՀՀ առողջապահության նախարարի 6 հուլիսի 2015 թվականի N 1767-Ա հրամանը 
  
ՀՀ առողջապահության նախարարի 8 հուլիսի 2015 թվականի N 1787-Ա հրամանը 
  
ՀՀ առողջապահության նախարարի 8 հուլիսի 2015 թվականի N 1788-Ա հրամանը 
  
ՀՀ առողջապահության նախարարի 9 հուլիսի 2015 թվականի N 1805-Ա հրամանը 
  
ՀՀ առողջապահության նախարարի 10 հուլիսի 2015 թվականի N 1823-Ա հրամանը 
  
ՀՀ առողջապահության նախարարի 10 հուլիսի 2015 թվականի N 1824-Ա հրամանը 
  
ՀՀ առողջապահության նախարարի 10 հուլիսի 2015 թվականի N 1825-Ա հրամանը 
  



ՀՀ առողջապահության նախարարի 10 հուլիսի 2015 թվականի N 1827-Ա հրամանը 
  
ՀՀ առողջապահության նախարարի 10 հուլիսի 2015 թվականի N 1828-Ա հրամանը 
  
ՀՀ առողջապահության նախարարի 10 հուլիսի 2015 թվականի N 1829-Ա հրամանը 
  
ՀՀ առողջապահության նախարարի 10 հուլիսի 2015 թվականի N 1830-Ա հրամանը 
  
ՀՀ առողջապահության նախարարի 10 հուլիսի 2015 թվականի N 1831-Ա հրամանը 
  
ՀՀ առողջապահության նախարարի 10 հուլիսի 2015 թվականի N 1832-Ա հրամանը 
  
ՀՀ առողջապահության նախարարի 10 հուլիսի 2015 թվականի N 1833-Ա հրամանը 
  
ՀՀ առողջապահության նախարարի 10 հուլիսի 2015 թվականի N 1834-Ա հրամանը 
  
ՀՀ առողջապահության նախարարի 10 հուլիսի 2015 թվականի N 1835-Ա հրամանը 
  
ՀՀ առողջապահության նախարարի 10 հուլիսի 2015 թվականի N 1836-Ա հրամանը 
  
ՀՀ առողջապահության նախարարի 10 հուլիսի 2015 թվականի N 1837-Ա հրամանը 
  
ՀՀ առողջապահության նախարարի 14 հուլիսի 2015 թվականի N 1842-Ա հրամանը 
  
ՀՀ առողջապահության նախարարի 14 հուլիսի 2015 թվականի N 1844-Ա հրամանը 
  
ՀՀ առողջապահության նախարարի 14 հուլիսի 2015 թվականի N 1845-Ա հրամանը 
  
ՀՀ առողջապահության նախարարի 14 հուլիսի 2015 թվականի N 1857-Ա հրամանը 
  
ՀՀ առողջապահության նախարարի 16 հուլիսի 2015 թվականի N 1909-Ա հրամանը 
  
ՀՀ առողջապահության նախարարի 18 հուլիսի 2015 թվականի N 1942-Ա հրամանը 
  
ՀՀ տարածքային կառավարման և արտակարգ իրավիճակների նախարարի 20 հուլիսի 2015 
թվականի N 741-Ա հրամանը 
  
ՀՀ տարածքային կառավարման և արտակարգ իրավիճակների նախարարի 20 հուլիսի 2015 
թվականի N 742-Ա հրամանը 
  
ՀՀ տարածքային կառավարման և արտակարգ իրավիճակների նախարարի 20 հուլիսի 2015 
թվականի N 743-Ա հրամանը 
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ՀՀ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի որոշումները 

«Հանրաքվեի քվեաթերթիկի ձևը և շարադրանքը սահմանելու մասին» ՀՀ կենտրոնական 
ընտրական հանձնաժողովի 20 հուլիսի 2015 թվականի N 31-Ն որոշումը 
  
«Քվեաթերթիկում հանրաքվեի մասնակցի կողմից կատարվող նշումի ձևը սահմանելու մասին» ՀՀ 
կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի 20 հուլիսի 2015 թվականի N 32-Ն որոշումը 
  
«Հանրաքվեի տեղամասային հանձնաժողովին ներկայացվող` հանրաքվեին մասնակցելու 
իրավունք ունեցող քաղաքացիների ցուցակում ընդգրկված չլինելու մասին տեղեկանքի ձևը 
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սահմանելու մասին» ՀՀ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի 20 հուլիսի 2015 թվականի N 
33-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի 2011 թվականի հունիսի 30-ի N 21-Ն որոշման մեջ 
լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի 20 հուլիսի 2015 
թվականի N 34-Ն որոշումը 
  
«Հանրաքվեին մասնակցելու իրավունք ունեցող քաղաքացու վերաբերյալ տվյալներն ըստ 
հաշվառման վայրի ցուցակից ժամանակավորապես հանելու մասին դիմումի և հաշվառման 
վայրի ցուցակից հանրաքվեին մասնակցելու իրավունք ունեցող քաղաքացու տվյալները 
ժամանակավորապես հանելու և ըստ գտնվելու վայրի լրացուցիչ ցուցակում ընդգրկելու 
վերաբերյալ տեղեկանքի ձևերը սահմանելու մասին» ՀՀ կենտրոնական ընտրական 
հանձնաժողովի 20 հուլիսի 2015 թվականի N 35-Ն որոշումը 
  
«Հանրաքվեին մասնակցելու իրավունք ունեցող՝ հաշվառում չունեցող քաղաքացու՝ լրացուցիչ 
ցուցակում ընդգրկվելու դիմումի և հաշվառում չունեցող քաղաքացուն հանրաքվեին 
մասնակցելու իրավունք ունեցող քաղաքացիների լրացուցիչ ցուցակում ընդգրկելու տեղեկանքի 
ձևերը սահմանելու մասին» ՀՀ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի 20 հուլիսի 2015 
թվականի N 36-Ն որոշումը 
  
«Հանրաքվեի ժամանակ պարտադիր ժամկետային զինծառայությունից կամ վարժական հավաքից 
օրենսդրությամբ սահմանված կարգով ժամանակավոր արձակված զինծառայողի մշտական 
բնակության վայրում հանրաքվեին մասնակցելու իրավունք ունեցող քաղաքացիների ցուցակում 
ընդգրկվելու հայտի ձևը և անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկը սահմանելու մասին» ՀՀ 
կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի 20 հուլիսի 2015 թվականի N 37-Ն որոշումը 
  
«Հանրաքվեի քարոզչության ֆինանսավորման հիմնադրամներ կատարվող մուծումների և 
հիմնադրամներից կատարվող ծախսերի հաշվառման կարգը, հայտարարագրի ձևը սահմանելու 
մասին» ՀՀ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի 20 հուլիսի 2015 թվականի N 38-Ն 
որոշումը 
  
«Հանրաքվեի քարոզչություն կատարողներին անվճար դահլիճներ և այլ շինություններ 
տրամադրելու կարգը սահմանելու մասին» ՀՀ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի 20 
հուլիսի 2015 թվականի N 39-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի 2011 թվականի հուլիսի 29-ի N 37-Ն որոշման մեջ 
փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կենտրոնական ընտրական 
հանձնաժողովի 20 հուլիսի 2015 թվականի N 40-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի 2011 թվականի հուլիսի 29-ի N 41-Ն որոշման մեջ 
լրացում կատարելու մասին» ՀՀ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի 20 հուլիսի 2015 
թվականի N 41-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի 2011 թվականի հուլիսի 29-ի N 43-Ն որոշման մեջ 
լրացում կատարելու մասին» ՀՀ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի 20 հուլիսի 2015 
թվականի N 42-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի 2011 թվականի հուլիսի 29-ի N 44-Ն որոշման մեջ 
լրացում կատարելու մասին» ՀՀ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի 20 հուլիսի 2015 
թվականի N 43-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի 2011 թվականի հուլիսի 29-ի N 45-Ն որոշման մեջ 
լրացում կատարելու մասին» ՀՀ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի 20 հուլիսի 2015 
թվականի N 44-Ն որոշումը 



  
«ՀՀ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի 2011 թվականի օգոստոսի 11-ի N 54-Ն որոշման 
մեջ լրացում կատարելու մասին» ՀՀ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի 20 հուլիսի 2015 
թվականի N 45-Ն որոշումը 
  
«Հանրաքվեի արձանագրությունների ձևերը, հանրաքվեի տեղամասում քվեարկության 
արդյունքների արձանագրությունից քաղվածքի ձևը սահմանելու մասին» ՀՀ կենտրոնական 
ընտրական հանձնաժողովի 20 հուլիսի 2015 թվականի N 46-Ն որոշումը 
  
«Հանրաքվեի տեղամասային հանձնաժողովի գրանցամատյանի ձևը և լրացնելու կարգը 
սահմանելու մասին» ՀՀ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի 20 հուլիսի 2015 թվականի N 
47-Ն որոշումը 
  
«Համապետական ընտրություններին կամ հանրաքվեին ՀՀ դիվանագիտական կամ 
հյուպատոսական ներկայացուցչություններում դիվանագիտական ծառայություն անցնող 
ընտրողների (հանրաքվեին մասնակցելու իրավունք ունեցող քաղաքացիների) և նրանց հետ 
արտերկրում բնակվող ընտանիքի` ընտրելու (հանրաքվեին մասնակցելու) իրավունք ունեցող 
անդամների` էլեկտրոնային եղանակով քվեարկության կարգը և ժամկետները սահմանելու 
մասին» ՀՀ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի 20 հուլիսի 2015 թվականի N 48-Ն 
որոշումը 
  
«ՀՀ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի 2012 թվականի հունվարի 31-ի N 19-Ն որոշումն 
ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» ՀՀ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի 20 հուլիսի 2015 
թվականի N 49-Ն որոշումը 
  
«Հանրաքվեի մասին» ՀՀ օրենքով հանրաքվեի կենտրոնական հանձնաժողովի կարգավորմանը 
վերապահված հարաբերությունները ՀՀ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի 
որոշումներով կարգավորելու մասին» ՀՀ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի 20 հուլիսի 
2015 թվականի N 50-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ հանրաքվեի կենտրոնական հանձնաժողովի 2005 թվականի հոկտեմբերի 26-ի N 2-Ն որոշումն 
ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» ՀՀ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի 4 օգոստոսի 
2015 թվականի N 56-Ն որոշումը 

  
ՀՀ նախարարների և կառավարությանն առընթեր պետական կառավարման 

  

մարմինների 
ղեկավարների հրամանները 

«ՀՀ արդարադատության նախարարի 2009 թվականի դեկտեմբերի 18-ի N 311-Ն հրամանում 
փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ արդարադատության նախարարի 23 
հուլիսի 2015 թվականի N 349-Ն հրամանը 
  
«Ազատ տնտեսական գոտու կարգավիճակ չունեցող արդյունաբերական գոտու գործունեության 
վերաբերյալ կազմակերպչի կողմից ներկայացվող հաշվետվության ձևը հաստատելու մասին» ՀՀ 
էկոնոմիկայի նախարարի 18 հուլիսի 2015 թվականի N 956-Ն հրամանը 
  
«Արտակարգ իրավիճակներին արձագանքող հանձնաժողովի աշխատակարգը հաստատելու և ՀՀ 
արտակարգ իրավիճակների նախարարի 2010 թվականի նոյեմբերի 4-ի N 107-Ն հրամանն ուժը 
կորցրած ճանաչելու մասին» ՀՀ տարածքային կառավարման և արտակարգ իրավիճակների 
նախարարի 18 հունիսի 2015 թվականի N 590-Ն հրամանը 
  
«ՀՀ տարածքային կառավարման և արտակարգ իրավիճակների նախարարին կից կոլեգիայի 
աշխատակարգը հաստատելու և ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարի 2009 թվականի 
ապրիլի 17-ի N 38-Ն հրամանն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» ՀՀ տարածքային կառավարման 
և արտակարգ իրավիճակների նախարարի 18 հունիսի 2015 թվականի N 596-Ն հրամանը 



  
«Արտադրական վտանգավոր օբյեկտ շահագործող անձի կողմից ներկայացվող տեղեկատվության 
ձևը հաստատելու և ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարի 2013 թվականի սեպտեմբերի 23-
ի N 862-Ն հրամանն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» ՀՀ տարածքային կառավարման և 
արտակարգ իրավիճակների նախարարի 18 հունիսի 2015 թվականի N 601-Ն հրամանը 
  
«Փրկարարական կազմավորումների գրանցամատյանի ձևը և վարման կարգը սահմանելու, ՀՀ 
արտակարգ իրավիճակների նախարարի 2011 թվականի նոյեմբերի 11-ի N 117-Ն և ՀՀ 
կառավարությանն առընթեր արտակարգ իրավիճակների վարչության պետի 2004 թվականի 
հոկտեմբերի 19-ի N 1001-Ն հրամաններն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» ՀՀ տարածքային 
կառավարման և արտակարգ իրավիճակների նախարարի 24 հունիսի 2015 թվականի N 620-Ն 
հրամանը 
  
«Փրկարարական կազմավորումների և փրկարարների որակավորման պահանջներն ու 
նորմատիվները հաստատելու և ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարի 2013 թվականի 
հունվարի 24-ի N 50-Ն հրամանն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» ՀՀ տարածքային 
կառավարման և արտակարգ իրավիճակների նախարարի 24 հունիսի 2015 թվականի N 621-Ն 
հրամանը 
  
«ՀՀ փոխվարչապետ, տարածքային կառավարման նախարարի 2013 թվականի դեկտեմբերի 19-ի 
N 11-Ն և ՀՀ սպորտի և երիտասարդության հարցերի նախարարի 2013 թվականի դեկտեմբերի 5-ի 
N 7-Ն համատեղ հրամանում փոփոխություն կատարելու մասին» ՀՀ տարածքային կառավարման 
և արտակարգ իրավիճակների նախարարի 8 հուլիսի 2015 թվականի N 687-Ն և ՀՀ սպորտի և 
երիտասարդության հարցերի նախարարի 12 հունիսի 2015 թվականի N 3-Ն համատեղ հրաման 
  
«ՀՀ փոխվարչապետ, տարածքային կառավարման նախարարի 2010 թվականի դեկտեմբերի 28-ի 
թիվ 32-Ն և ՀՀ տրանսպորտի և կապի նախարարի 2010 թվականի դեկտեմբերի 29-ի թիվ 801-Ն 
համատեղ հրամանը ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» ՀՀ տարածքային կառավարման և 
արտակարգ իրավիճակների նախարարի 8 հուլիսի 2015 թվականի N 694-Ն և ՀՀ տրանսպորտի և 
կապի նախարարի 17 հունիսի 2015 թվականի N 273-Ն համատեղ հրամանը 
  
«ՀՀ փոխվարչապետ, տարածքային կառավարման նախարարի 2014 թվականի փետրվարի 5-ի 
թիվ 5-Ն և ՀՀ ոստիկանության պետի 2013 թվականի դեկտեմբերի 24-ի թիվ 19-Ն համատեղ 
հրամանն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» ՀՀ տարածքային կառավարման և արտակարգ 
իրավիճակների նախարարի 8 հուլիսի 2015 թվականի N 696-Ն և ՀՀ կառավարությանն առընթեր 
ՀՀ ոստիկանության պետի 10 հունիսի 2015 թվականի N 11-Ն համատեղ հրամանը 
  
«ՀՀ փոխվարչապետ, տարածքային կառավարման նախարարի 2014 թվականի փետրվարի 5-ի N 
3-Ն և ՀՀ բնապահպանության նախարարի 2013 թվականի դեկտեմբերի 18-ի N 317-Ն համատեղ 
հրամանում փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ տարածքային կառավարման և 
արտակարգ իրավիճակների նախարարի 8 հուլիսի 2015 թվականի N 697-Ն և ՀՀ 
բնապահպանության նախարարի 26 հունիսի 2015 թվականի N 172-Ն համատեղ հրամանը 
  
«ՀՀ փոխվարչապետ, տարածքային կառավարման նախարարի 2010 թվականի դեկտեմբերի 28-ի 
թիվ 24-Ն և ՀՀ արտաքին գործերի նախարարի 2010 թվականի դեկտեմբերի 23-ի թիվ 1/1837-Ն 
համատեղ հրամանը ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» ՀՀ տարածքային կառավարման և 
արտակարգ իրավիճակների նախարարի 9 հուլիսի 2015 թվականի N 698-Ն և ՀՀ արտաքին 
գործերի նախարարի 12 մայիսի 2015 թվականի N 832-Ն համատեղ հրամանը 
  
«ՀՀ փոխվարչապետ, տարածքային կառավարման նախարարի 2014 թվականի փետրվարի 5-ի N 
7-Ն և ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարի 2013 թվականի դեկտեմբերի 26-ի N 
173-Ն համատեղ հրամանում փոփոխություն կատարելու մասին» ՀՀ տարածքային կառավարման 



և արտակարգ իրավիճակների նախարարի 9 հուլիսի 2015 թվականի N 701-Ն և ՀՀ աշխատանքի և 
սոցիալական հարցերի նախարարի 9 հունիսի 2015 թվականի N 87-Ն համատեղ հրամանը 
  
«Ոստիկանության ոլորտում տեղական ինքնակառավարման մարմինների գործունեության 
նկատմամբ ՀՀ մարզպետների կողմից իրականացվող վարչական հսկողության հարցաշարը 
հաստատելու մասին» ՀՀ տարածքային կառավարման և արտակարգ իրավիճակների նախարարի 
14 հուլիսի 2015 թվականի N 712-Ն և ՀՀ կառավարությանն առընթեր ՀՀ ոստիկանության պետի 10 
հունիսի 2015 թվականի N 12-Ն համատեղ հրամանը 
  
«Հանրային հատվածի կազմակերպություններում նյութական ակտիվը որպես հիմնական միջոց 
դասակարգելու նվազագույն արժեքը սահմանելու մասին» ՀՀ ֆինանսների նախարարի 28 
հուլիսի 2015 թվականի թիվ 523-Ն հրամանը 
  
«ՀՀ կառավարությանն առընթեր պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահի 2014 թվականի 
հունվարի 22-ի N 18-Ն հրամանում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ 
ֆինանսների նախարարի 29 հուլիսի 2015 թվականի N 524-Ն հրամանը 

  
N 21(533).1 19 օգոստոսի 2015 

  
ՀՀ վիճակագրության պետական խորհրդի որոշումները 

«ՀՀ վիճակագրության պետական խորհրդի 2014 թվականի հոկտեմբերի 7-ի թիվ 37-Ն, թիվ 38-Ն, 
թիվ 39-Ն և թիվ 40-Ն որոշումներում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ 
վիճակագրության պետական խորհրդի 20 հուլիսի 2015 թվականի թիվ 11-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ վիճակագրության պետական խորհրդի 2004 թվականի դեկտեմբերի 29-ի թիվ 22-Ն որոշումն 
ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» ՀՀ վիճակագրության պետական խորհրդի 20 հուլիսի 2015 
թվականի թիվ 12-Ն որոշումը 

  

  

ՀՀ նախարարների և կառավարությանն առընթեր պետական կառավարման մարմինների 
ղեկավարների հրամանները 

«Սոցիալական աջակցության տարածքային գործակալության և սոցիալական աջակցության 
տարածքային բաժնի օրինակելի կանոնադրությունները հաստատելու և ՀՀ աշխատանքի և 
սոցիալական հարցերի նախարարի 2007 թվականի փետրվարի 9-ի N 32-Ն հրամանն ուժը 
կորցրած ճանաչելու մասին» ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարի 3 օգոստոսի 
2015 թվականի N 115-Ն հրամանը 
  
«Նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) կրթության «Քրեակատարողական գործ» 
մասնագիտության «Քրեակատարող» որակավորման պետական կրթական չափորոշիչը 
հաստատելու մասին» ՀՀ կրթության և գիտության նախարարի 2 հուլիսի 2015 թվականի N 642-Ն 
հրամանը 
  
«ՀՀ կառավարությանն առընթեր հարկային պետական ծառայության պետի 2006 թվականի 
մարտի 14-ի N 1-05/06-Ն հրամանն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» ՀՀ ֆինանսների նախարարի 
31 հուլիսի 2015 թվականի N 525-Ն հրամանը 

  
  

  
ՀՀ մարզպետների որոշումները կամ կարգադրությունները 

«ՀՀ Սյունիքի մարզպետի 2011 թվականի հոկտեմբերի 5-ի N 145-Ն որոշման մեջ 
փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ Սյունիքի մարզպետի 27 մայիսի 2015 
թվականի 

  

 
N 70-Ն որոշումը 
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ՀՀ դատարանների նախագահների խորհրդի որոշումները 

«ՀՀ դատարանների նախագահների խորհրդի 2007 թվականի նոյեմբերի 15-ի թիվ 16-Ն որոշման 
մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ դատարանների նախագահների 
խորհրդի 30 հուլիսի 2015 թվականի N 03-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ դատարանների նախագահների խորհրդի 2009 թվականի մայիսի 22-ի թիվ 07-Ն որոշման մեջ 
փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ դատարանների նախագահների խորհրդի 30 հուլիսի 
2015 թվականի N 04-Ն որոշումը 

  

  
Հատուկ բաժին 

ՀՀ առողջապահության նախարարի 18 հուլիսի 2015 թվականի N 1944-Ա հրամանը 
  
ՀՀ առողջապահության նախարարի 20 հուլիսի 2015 թվականի N 1951-Ա հրամանը 
  
ՀՀ առողջապահության նախարարի 21 հուլիսի 2015 թվականի N 1954-Ա հրամանը 
  
ՀՀ առողջապահության նախարարի 21 հուլիսի 2015 թվականի N 1964-Ա հրամանը 
  
ՀՀ առողջապահության նախարարի 21 հուլիսի 2015 թվականի N 1965-Ա հրամանը 
  
ՀՀ առողջապահության նախարարի 21 հուլիսի 2015 թվականի N 1966-Ա հրամանը 
  
ՀՀ առողջապահության նախարարի 21 հուլիսի 2015 թվականի N 1967-Ա հրամանը 
  
ՀՀ առողջապահության նախարարի 22 հուլիսի 2015 թվականի N 1976-Ա հրամանը 
  
ՀՀ առողջապահության նախարարի 22 հուլիսի 2015 թվականի N 1977-Ա հրամանը 
  
ՀՀ առողջապահության նախարարի 22 հուլիսի 2015 թվականի N 1978-Ա հրամանը 
  
ՀՀ առողջապահության նախարարի 22 հուլիսի 2015 թվականի N 1979-Ա հրամանը 
  
ՀՀ առողջապահության նախարարի 23 հուլիսի 2015 թվականի N 1994-Ա հրամանը 
  
ՀՀ առողջապահության նախարարի 24 հուլիսի 2015 թվականի N 1995-Ա հրամանը 
  
ՀՀ առողջապահության նախարարի 24 հուլիսի 2015 թվականի N 1996-Ա հրամանը 
  
ՀՀ առողջապահության նախարարի 24 հուլիսի 2015 թվականի N 1997-Ա հրամանը 
  
ՀՀ առողջապահության նախարարի 24 հուլիսի 2015 թվականի N 1998-Ա հրամանը 
  
ՀՀ առողջապահության նախարարի 27 հուլիսի 2015 թվականի N 2010-Ա հրամանը 
  
ՀՀ առողջապահության նախարարի 27 հուլիսի 2015 թվականի N 2012-Ա հրամանը 
  
ՀՀ առողջապահության նախարարի 27 հուլիսի 2015 թվականի N 2013-Ա հրամանը 
  
ՀՀ առողջապահության նախարարի 27 հուլիսի 2015 թվականի N 2014-Ա հրամանը 
  
ՀՀ առողջապահության նախարարի 27 հուլիսի 2015 թվականի N 2018-Ա հրամանը 
  
ՀՀ առողջապահության նախարարի 27 հուլիսի 2015 թվականի N 2021-Ա հրամանը 



  
ՀՀ առողջապահության նախարարի 29 հուլիսի 2015 թվականի N 2042-Ա հրամանը 
  
ՀՀ առողջապահության նախարարի 29 հուլիսի 2015 թվականի N 2043-Ա հրամանը 
  
ՀՀ առողջապահության նախարարի 30 հուլիսի 2015 թվականի N 2055-Ա հրամանը 
  
ՀՀ առողջապահության նախարարի 30 հուլիսի 2015 թվականի N 2056-Ա հրամանը 
  
ՀՀ առողջապահության նախարարի 31 հուլիսի 2015 թվականի N 2067-Ա հրամանը 
  
ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարի 6 օգոստոսի 2015 թվականի N 1084-Ա հրամանը 
  
ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարության կողմից լիցենզավորված անձանց գրանցամատյանում 
բովանդակվող տեղեկությունների ցանկը 
  
ՀՀ տրանսպորտի և կապի նախարարի 7 հուլիսի 2015 թվականի N 307-Ա հրամանը 
  
ՀՀ տրանսպորտի և կապի նախարարի 7 հուլիսի 2015 թվականի N 308-Ա հրամանը 
  
ՀՀ տրանսպորտի և կապի նախարարի 7 հուլիսի 2015 թվականի N 310-Ա հրամանը 
  
ՀՀ տրանսպորտի և կապի նախարարի 7 հուլիսի 2015 թվականի N 311-Ա հրամանը 
  
ՀՀ տրանսպորտի և կապի նախարարի 7 հուլիսի 2015 թվականի N 312-Ա հրամանը 
  
ՀՀ տրանսպորտի և կապի նախարարի 7 հուլիսի 2015 թվականի N 313-Ա հրամանը 
  
ՀՀ տրանսպորտի և կապի նախարարի 14 հուլիսի 2015 թվականի N 327-Ա հրամանը 
  
ՀՀ տրանսպորտի և կապի նախարարի 14 հուլիսի 2015 թվականի N 328-Ա հրամանը 
  
ՀՀ տրանսպորտի և կապի նախարարի 14 հուլիսի 2015 թվականի N 329-Ա հրամանը 
  
ՀՀ տրանսպորտի և կապի նախարարի 14 հուլիսի 2015 թվականի N 331-Ա հրամանը 
  
ՀՀ տրանսպորտի և կապի նախարարի 14 հուլիսի 2015 թվականի N 332-Ա հրամանը 
  
ՀՀ տրանսպորտի և կապի նախարարի 14 հուլիսի 2015 թվականի N 336-Ա հրամանը 
  
ՀՀ տրանսպորտի և կապի նախարարի 20 հուլիսի 2015 թվականի N 347-Ա հրամանը 
  
ՀՀ տրանսպորտի և կապի նախարարի 20 հուլիսի 2015 թվականի N 348-Ա հրամանը 
  
ՀՀ տրանսպորտի և կապի նախարարի 20 հուլիսի 2015 թվականի N 349-Ա հրամանը 
  
ՀՀ տրանսպորտի և կապի նախարարի 20 հուլիսի 2015 թվականի N 351-Ա հրամանը 
  
ՀՀ տրանսպորտի և կապի նախարարի 20 հուլիսի 2015 թվականի N 352-Ա հրամանը 
  
ՀՀ տրանսպորտի և կապի նախարարի 20 հուլիսի 2015 թվականի N 353-Ա հրամանը 
  
ՀՀ տրանսպորտի և կապի նախարարի 28 հուլիսի 2015 թվականի N 360-Ա հրամանը 
  
ՀՀ տրանսպորտի և կապի նախարարի 28 հուլիսի 2015 թվականի N 365-Ա հրամանը 
  



ՀՀ տրանսպորտի և կապի նախարարի 28 հուլիսի 2015 թվականի N 366-Ա հրամանը 
  
ՀՀ տրանսպորտի և կապի նախարարի 28 հուլիսի 2015 թվականի N 367-Ա հրամանը 
  
ՀՀ տրանսպորտի և կապի նախարարի 28 հուլիսի 2015 թվականի N 368-Ա հրամանը 
  
ՀՀ տրանսպորտի և կապի նախարարի 28 հուլիսի 2015 թվականի N 369-Ա հրամանը 
  
ՀՀ տրանսպորտի և կապի նախարարի 28 հուլիսի 2015 թվականի N 370-Ա հրամանը 
  
ՀՀ տրանսպորտի և կապի նախարարի 28 հուլիսի 2015 թվականի N 373-Ա հրամանը 
  
Տրանսպորտի բնագավառում լիցենզավորված անձանց մասին լիցենզիաների գրանցամատյանում 
բովանդակվող տեղեկությունների ցանկը 
  
ՀՀ քաղաքաշինության նախարարության կողմից տրամադրված, դադարեցված, կասեցված, 
երկարաձգված, խախտում կատարած և վերաձևակերպված լիցենզիաների 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 վիճակախաղերի կազմակերպման 
գրանցամատյանում բովանդակվող տեղեկությունների ցանկը 
  
ՀՀ ֆինանսների նախարարության կողմից պարզ ընթացակարգով լիցենզիաների տրման, 
վերաձևակերպման, գործողության կասեցման, դադարեցման կամ վերականգնման մասին 
լիցենզիաների գրանցամատյանում բովանդակվող տեղեկությունների ցանկը 
 


