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ՀՀ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի որոշումը 

«ՀՀ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի 2016 թվականի հունիսի 17-ի N 25-Ն որոշման մեջ 
լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի 19 հուլիսի 2016 
թվականի N 45-Ն որոշումը 

  

  

ՀՀ նախարարների և կառավարությանն առընթեր պետական կառավարման մարմինների 
ղեկավարների հրամանները 

«Ազգային համակարգող մարմնի և ՀՀ գյուղատնտեսության, արտակարգ իրավիճակների, 
բնապահպանության նախարարությունների միջև համագործակցության մեխանիզմներն 
ապահովող գործընթացները սահմանող ստանդարտ ընթացակարգը հաստատելու մասին» ՀՀ 
առողջապահության նախարարի 31 մայիսի 2016 թվականի N 21-Ն, ՀՀ արտակարգ 
իրավիճակների նախարարի 22 հունիսի 2016 թվականի N 651-Ն, ՀՀ գյուղատնտեսության 
նախարարի 11 հուլիսի 2016 թվականի N 176-Ն և ՀՀ բնապահպանության նախարարի 1 հուլիսի 
2016 թվականի N 162-Ն համատեղ հրամանը 
  
«Կալանավորված անձանց և դատապարտյալների հետ սոցիալական, հոգեբանական և 
իրավական աշխատանքներ իրականացնող կառուցվածքային ստորաբաժանումների 
գործունեության կարգը հաստատելու և ՀՀ արդարադատության նախարարի 2008 թվականի 
մայիսի 30-ի թիվ 44-Ն հրամանն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» ՀՀ արդարադատության 
նախարարի 
13 հուլիսի 2016 թվականի N 279-Ն հրամանը 
  
«Ռազմականացված պահակային ստորաբաժանումներում ծառայողական զենքով 
պահպանության իրականացման կարգը սահմանելու մասին» ՀՀ արտակարգ իրավիճակների 
նախարարի 4 հուլիսի 2016 թվականի N 699-Ն հրամանը 
  
«Հայաստանի ազգային գրադարանի կողմից միջգրադարանային գրքափոխանակության 
հավաքածուի ձևավորման և օգտագործման կարգը սահմանելու մասին» ՀՀ մշակույթի 
նախարարի 11 հուլիսի 2016 թվականի N 366-Ն հրամանը 
  
«ՀՀ տրանսպորտի և կապի նախարարի 2016 թվականի հունվարի 11-ի թիվ 01-Ն հրամանում 
փոփոխություններ կատարելու և փոստային վճարման պետական նշանների նմուշները 
հաստատելու ու գործողության մեջ դնելու մասին» ՀՀ տրանսպորտի և կապի նախարարի 13 
հուլիսի 2016 թվականի N 526-Ն հրամանը 

  
 

  
ՀՀ մարզպետների որոշումները կամ կարգադրությունները 

«ՀՀ Արարատի մարզպետի 2011 թվականի դեկտեմբերի 20-ի թիվ 87-Ն որոշման մեջ լրացումներ 
կատարելու մասին» ՀՀ Արարատի մարզպետի 12 հուլիսի 2016 թվականի N 43-Ն որոշումը 
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ՀՀ նախարարների և կառավարությանն առընթեր պետական կառավարման մարմինների 
ղեկավարների հրամանները 

«Հայաստանի Հանրապետությունում գրանցված դեղերի պետական գրանցամատյանը (ռեեստրը) 
հաստատելու և Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարի 2016 թվականի 
մարտի 9-ի N 09-Ն հրամանն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» ՀՀ առողջապահության 
նախարարի 12 հուլիսի 2016 թվականի N 25-Ն հրամանը 
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ՀՀ քաղաքացիական ծառայության խորհրդի որոշումը 

«ՀՀ քաղաքացիական ծառայության խորհրդի 2011 թվականի մարտի 23-ի N 177-Ն որոշման մեջ 
փոփոխություն կատարելու մասին» ՀՀ քաղաքացիական ծառայության խորհրդի 26 հուլիսի 2016 
թվականի N 609-Ն որոշումը 

  

  

ՀՀ նախարարների և կառավարությանն առընթեր պետական կառավարման մարմինների 
ղեկավարների հրամանները 

«ՀՀ առողջապահության նախարարի 2015 թվականի դեկտեմբերի 23-ի N 59-Ն հրամանում 
լրացում կատարելու մասին» ՀՀ առողջապահության նախարարի 12 հուլիսի 2016 թվականի N 24-
Ն հրամանը 
  
«Չարորակ նորագոյացությունների հաշվառման միասնական թերթիկի ձևը հաստատելու մասին» 
ՀՀ առողջապահության նախարարի 1 օգոստոսի 2016 թվականի N 27-Ն հրամանը 
  
«ՀՀ տարածքային կառավարման և արտակարգ իրավիճակների նախարարի 2015 թվականի 
հունիսի 18-ի N 601-Ն հրամանում փոփոխություն կատարելու մասին» ՀՀ արտակարգ 
իրավիճակների նախարարի 2 օգոստոսի 2016 թվականի N 791-Ն հրամանը 
  
«ՀՀ բնապահպանության նախարարի մի շարք հրամաններում փոփոխություններ կատարելու 
մասին» ՀՀ բնապահպանության նախարարի 3 օգոստոսի 2016 թվականի N 190-Ն հրամանը 
  
«ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարի 2016 թվականի հունիսի 29-ի N 647-Ն հրամանում 
փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարի 3 օգոստոսի 2016 թվականի 
N 832-Ն հրամանը 
  
«ՀՀ պետական բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների հեռակա ուսուցման 
ընդունելության կանոնները հաստատելու և ՀՀ կրթության և գիտության նախարարի 2012 
թվականի հուլիսի 27-ի N 753-Ն հրամանը ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» ՀՀ կրթության և 
գիտության նախարարի 19 հուլիսի 2016 թվականի N 743-Ն հրամանը 
  
«ՀՀ երաժշտական, արվեստի, գեղարվեստի և պարարվեստի դպրոցների 2016-2017 ուսումնական 
տարվա օրինակելի ուսումնական պլանները հաստատելու մասին» ՀՀ կրթության և գիտության 
նախարարի 21 հուլիսի 2016 թվականի N 754-Ն հրամանը 
  
«ՀՀ արխիվային հավաքածուի` պետության սեփականություն համարվող փաստաթղթերի 
օգտագործման կարգը հաստատելու մասին» ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման 
նախարարի 27 հուլիսի 2016 թվականի N 08-Ն հրամանը 
  
«ՀՀ արխիվային հավաքածուի` պետության սեփականություն համարվող փաստաթղթերի և այլ 
արխիվային փաստաթղթերի պահպանության կարգը հաստատելու մասին» ՀՀ տարածքային 
կառավարման և զարգացման նախարարի 28 հուլիսի 2016 թվականի N 09-Ն հրամանը 
  
«Համայնքի բյուջեի եկամուտները նվազեցնող` ՀՀ օրենքների կիրարկման արդյունքում 
համայնքների 2015 թվականի բյուջեների եկամուտների կորուստների հաշվարկման հիմքում 
դրվող ելակետային տվյալների ցանկի, դրանք հաշվարկելու կարգի, ներկայացման ձևի, այն 
լրացնելու կարգի և ներկայացնելու ժամկետների մասին» ՀՀ ֆինանսների նախարարի 2 
օգոստոսի 2016 թվականի թիվ 695-Ն հրամանը 
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«ՀՀ ֆինանսների և էկոնոմիկայի նախարարի 2003 թվականի հոկտեմբերի 23-ի N 803-Ն 
հրամանում փոփոխություն կատարելու մասին» ՀՀ ֆինանսների նախարարի 5 օգոստոսի 2016 
թվականի թիվ 745-Ն հրամանը. 

  

  
Պաշտոնական պարզաբանում 

«ՀՀ ընտրական օրենսգրքի 8-րդ հոդվածի 11-րդ մասի պաշտոնական պարզաբանման մասին» ՀՀ 
կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի 3 օգոստոսի 2016 թվականի N 46 որոշումը 
  
«ՀՀ ընտրական օրենսգրքի 144-րդ հոդվածի 3-րդ մասի պաշտոնական պարզաբանման մասին» ՀՀ 
կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի 3 օգոստոսի 2016 թվականի N 47 որոշումը 

  
N 17(560).1 24 օգոստոսի 2016 
  

  
ՀՀ կենտրոնական բանկի խորհրդի որոշումը 

«Հայստանի Հանրապետության 25-ամյակ» (ռուսերեն) արծաթե հուշադրամը շրջանառության մեջ 
դնելու և դրա նկարագրությունը հաստատելու մասին» ՀՀ կենտրոնական բանկի խորհրդի 22 
հուլիսի 2016 թվականի թիվ 113-Ն որոշումը 

  

  
ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի 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 3 օգոստոսի 2016 թվականի N 230-Ն որոշումը 

  

  

ՀՀ նախարարների և կառավարությանն առընթեր պետական կառավարման մարմինների 
ղեկավարների հրամանները 

«ՀՀ առողջապահության նախարարի 2016 թվականի հուլիսի 12-ի թիվ 25-Ն հրամանում 
փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ առողջապահության նախարարի 4 
օգոստոսի 2016 թվականի N 28-Ն հրամանը 
  
«ՀՀ բնապահպանության նախարարի 2005 թվականի սեպտեմբերի 29-ի N 291-Ն հրամանում 
փոփոխություն կատարելու մասին» ՀՀ բնապահպանության նախարարի 11 օգոստոսի 2016 
թվականի N 196-Ն հրամանը 
  
«ՀՀ տրանսպորտի և կապի նախարարի 2016 թվականի հունվարի 11-ի թիվ 01-Ն և հուլիսի 13-ի 
թիվ 526-Ն հրամաններում փոփոխություններ կատարելու ու փոստային վճարման պետական 
նշանների նմուշները հաստատելու և գործողության մեջ դնելու մասին» ՀՀ տրանսպորտի և կապի 
նախարարի 9 օգոստոսի 2016 թվականի N 600-Ն հրամանը 

  

  
Հատուկ բաժին 

Հեռուստատեսության և ռադիոյի ազգային հանձնաժողովի 18 հուլիսի 2016 թվականի թիվ 52-Ա 
որոշումը 
  
Հեռուստատեսության և ռադիոյի ազգային հանձնաժողով 2 օգոստոսի 2016 թվականի թիվ 53-Ա 
որոշումը 
  
ՀՀ առողջապահության նախարարի 12 հուլիսի 2016 թվականի N 2148-Ա հրամանը 
  
ՀՀ առողջապահության նախարարի 12 հուլիսի 2016 թվականի N 2154-Ա հրամանը 
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ՀՀ առողջապահության նախարարի 13 հուլիսի 2016 թվականի N 2175-Ա հրամանը 
  
ՀՀ առողջապահության նախարարի 13 հուլիսի 2016 թվականի N 2183-Ա հրամանը 
  
ՀՀ առողջապահության նախարարի 14 հուլիսի 2016 թվականի N 2186-Ա հրամանը 
  
ՀՀ առողջապահության նախարարի 14 հուլիսի 2016 թվականի N 2190-Ա հրամանը 
  
ՀՀ առողջապահության նախարարի 14 հուլիսի 2016 թվականի N 2201-Ա հրամանը 
  
ՀՀ առողջապահության նախարարի 15 հուլիսի 2016 թվականի N 2208-Ա հրամանը 
  
ՀՀ առողջապահության նախարարի 15 հուլիսի 2016 թվականի N 2214-Ա հրամանը 
  
ՀՀ առողջապահության նախարարի 18 հուլիսի 2016 թվականի N 2224-Ա հրամանը 
  
ՀՀ առողջապահության նախարարի 18 հուլիսի 2016 թվականի N 2225-Ա հրամանը 
  
ՀՀ առողջապահության նախարարի 20 հուլիսի 2016 թվականի N 2254-Ա հրամանը 
  
ՀՀ առողջապահության նախարարի 21 հուլիսի 2016 թվականի N 2286-Ա հրամանը 
  
ՀՀ առողջապահության նախարարի 22 հուլիսի 2016 թվականի N 2308-Ա հրամանը 
  
ՀՀ առողջապահության նախարարի 26 հուլիսի 2016 թվականի N 2318-Ա հրամանը 
  
ՀՀ առողջապահության նախարարի 26 հուլիսի 2016 թվականի N 2320-Ա հրամանը 
  
ՀՀ առողջապահության նախարարի 26 հուլիսի 2016 թվականի N 2326-Ա հրամանը 
  
ՀՀ առողջապահության նախարարի 26 հուլիսի 2016 թվականի N 2327-Ա հրամանը 
  
ՀՀ առողջապահության նախարարի 26 հուլիսի 2016 թվականի N 2328-Ա հրամանը 
  
ՀՀ առողջապահության նախարարի 26 հուլիսի 2016 թվականի N 2329-Ա հրամանը 
  
ՀՀ առողջապահության նախարարի 26 հուլիսի 2016 թվականի N 2330-Ա հրամանը 
  
ՀՀ առողջապահության նախարարի 27 հուլիսի 2016 թվականի N 2332-Ա հրամանը 
  
ՀՀ առողջապահության նախարարի 28 հուլիսի 2016 թվականի N 2356-Ա հրամանը 
  
ՀՀ տրանսպորտի և կապի նախարարի 4 հուլիսի 2016 թվականի N 489-Ա հրամանը 
  
ՀՀ տրանսպորտի և կապի նախարարի 4 հուլիսի 2016 թվականի N 490-Ա հրամանը 
  
ՀՀ տրանսպորտի և կապի նախարարի 4 հուլիսի 2016 թվականի N 492-Ա հրամանը 
  
ՀՀ տրանսպորտի և կապի նախարարի 4 հուլիսի 2016 թվականի N 493-Ա հրամանը 
  
ՀՀ տրանսպորտի և կապի նախարարի 11 հուլիսի 2016 թվականի N 518-Ա հրամանը 
  
ՀՀ տրանսպորտի և կապի նախարարի 11 հուլիսի 2016 թվականի N 519-Ա հրամանը 
  
ՀՀ տրանսպորտի և կապի նախարարի 11 հուլիսի 2016 թվականի N 521-Ա հրամանը 
  



ՀՀ տրանսպորտի և կապի նախարարի 11 հուլիսի 2016 թվականի N 522-Ա հրամանը 
  
ՀՀ տրանսպորտի և կապի նախարարի 18 հուլիսի 2016 թվականի N 533-Ա հրամանը 
  
ՀՀ տրանսպորտի և կապի նախարարի 18 հուլիսի 2016 թվականի N 534-Ա հրամանը 
  
ՀՀ տրանսպորտի և կապի նախարարի 18 հուլիսի 2016 թվականի N 536-Ա հրամանը 
  
ՀՀ տրանսպորտի և կապի նախարարի 25 հուլիսի 2016 թվականի N 553-Ա հրամանը 
  
ՀՀ տրանսպորտի և կապի նախարարի 25 հուլիսի 2016 թվականի N 554-Ա հրամանը 
  
ՀՀ տրանսպորտի և կապի նախարարի 25 հուլիսի 2016 թվականի N 556-Ա հրամանը 
  
ՀՀ տրանսպորտի և կապի նախարարի 25 հուլիսի 2016 թվականի N 557-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 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 վիճակախաղերի կազմակերպման 
գրանցամատյաններում բովանդակվող տեղեկությունների ցանկը 
  
ՀՀ կառավարությանն առընթեր միջուկային անվտանգության կարգավորման պետական 
կոմիտեի կողմից տրված, ժամկետը երկարաձգված և գործողությունը դադարեցված 
լիցենզիաների ցանկը 
 


