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ՀՀ կենտրոնական բանկի խորհրդի որոշումը 

«ՀՀ կենտրոնական բանկի խորհրդի 2007 թվականի փետրվարի 9-ի թիվ 39-Ն որոշման մեջ 
փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ կենտրոնական բանկի խորհրդի 17 դեկտեմբերի 2014 
թվականի թիվ 365-Ն որոշումը 
   

  

ՀՀ նախարարների և կառավարությանն առընթեր պետական կառավարման մարմինների 
ղեկավարների հրամանները 

«Քիմիական թունավորումների և ճառագայթային ախտահարումների համաճարակաբանական 
հսկողություն» N 3.1.1 - 028 - 2014 սանիտարահամաճարակաբանական կանոններ և նորմեր 
հաստատելու մասին» ՀՀ առողջապահության նախարարի 27 դեկտեմբերի 2014 թվականի N 74-Ն 
հրամանը 
  
«ՀՀ կրթության և գիտության նախարարի 2011 թվականի ապրիլի 5-ի N 280-Ն հրամանում 
փոփոխություն կատարելու մասին» ՀՀ կրթության և գիտության նախարարի 29 դեկտեմբերի 2014 
թվականի N 1208-Ն հրամանը 

  

  
Պաշտոնական պարզաբանում 

«Ընտանեկան ձեռնարկատիրության սուբյեկտի կողմից հարկային մարմին ներկայացվող 
փաստաթղթերի ցանկի վերաբերյալ» ՀՀ ֆինանսների նախարարի 23 հունվարի 2015 թվականի N 
1 պաշտոնական պարզաբանումը 
  
«Ընտանեկան ձեռնարկատիրության սուբյեկտ համարվելուց դադարելու և շրջանառության հարկ 
վճարող համարվելու մի քանի հարցերի վերաբերյալ» ՀՀ ֆինանսների նախարարի 23 հունվարի 
2015 թվականի N 2 պաշտոնական պարզաբանումը 
  
«Ընտանեկան ձեռնարկատիրության հարկման որոշ հարցերի վերաբերյալ» ՀՀ ֆինանսների 
նախարարի 23 հունվարի 2015 թվականի N 3 պաշտոնական պարզաբանումը 
  

  
Հատուկ բաժին 

Հեռուստատեսության և ռադիոյի ազգային հանձնաժողովի 26 դեկտեմբերի 2014 թվականի թիվ 83-
Ա որոշումը 
  
Հեռուստատեսության և ռադիոյի ազգային հանձնաժողովի 26 դեկտեմբերի 2014 թվականի թիվ 84-
Ա որոշումը 
  
Հեռուստատեսության և ռադիոյի ազգային հանձնաժողովի 26 դեկտեմբերի 2014 թվականի թիվ 85-
Ա որոշումը 
  
ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության կողմից բույսերի պաշտպանության քիմիական և 
կենսաբանական միջոցների վաճառքի բնագավառում լիցենզավորված անհատ 
ձեռնարկատերերի տվյալների ցանկը 
  
ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարի 20 դեկտեմբերի 2014 թվականի N 1144-Ա հրամանը 
  
ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարի 12 հունվարի 2015 թվականի N 1-Ա հրամանը 
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ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարության կողմից լիցենզավորված անձանց գրանցամատյանում 
բովանդակվող տեղեկությունների ցանկը 
  
ՀՀ քաղաքաշինության նախարարության կողմից տրամադրված, դադարեցված, կասեցված, 
երկարաձգված, խախտում կատարած և վերաձևակերպված լիցենզիաների ցանկը 
  
ՀՀ ֆինանսների նախարարի 29 դեկտեմբերի 2014 թվականի N 970-Ա հրամանը 
  
ՀՀ ֆինանսների նախարարի 23 հունվարի 2015 թվականի N 21-Ա հրամանը 
  
ՀՀ ֆինանսների նախարարության կողմից պարզ ընթացակարգով լիցենզիաների տրման, 
վերաձևակերպման, գործողության կասեցման, դադարեցման կամ վերականգնման մասին 
լիցենզիաների գրանցամատյանում բովանդակվող տեղեկությունների ցանկը 
  
ՀՀ ֆինանսների նախարարության կողմից աուդիտորական ծառայությունների իրականացման 
լիցենզիաների տրման, վերաձևակերպման, լիցենզիաների գործողության կասեցման, 
դադարեցման և վերականգնման մասին տեղեկությունների ցանկը 
  
ՀՀ կառավարությանն առընթեր միջուկային անվտանգության կարգավորման պետական 
կոմիտեի կողմից ժամկետը երկարաձգված և գործողությունը դադարեցված լիցենզիաների ցանկը 
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ՀՀ նախարարների և կառավարությանն առընթեր պետական կառավարման մարմինների 
ղեկավարների հրամանները 

«ՀՀ տեխնիկատնտեսական և սոցիալական տեղեկատվության «Ֆունկցիոնալության, 
հաշմանդամության և առողջության դասակարգիչ» հաստատելու մասին» ՀՀ էկոնոմիկայի 
նախարարի 19 դեկտեմբերի 2014 թվականի N 1139-Ն հրամանը 
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ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի որոշումը 

«ԱրմենՏել» փակ բաժնետիրական ընկերության կողմից N 60 լիցենզիայով սահմանված 
պարտավորության կատարման մասին» ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող 
հանձնաժողովի 27 հունվարի 2015 թվականի N 13-Ն որոշումը 

  
ՀՀ նախարարների և կառավարությանն առընթեր պետական կառավարման մարմինների 

ղեկավարների հրամանները 
  

«ՀՀ տարածք երրորդ երկրներից արտաքին առևտրի ոլորտի ապրանքների միասնական ցանկում 
ներառված բույսերի պաշտպանության միջոցների (ԵՏՄ ԱՏԳ ԱԱ 3808) ներմուծման մեկանգամյա 
լիցենզիայի տրամադրման ընթացակարգը և լիցենզիայի ձևը հաստատելու մասին» ՀՀ 
գյուղատնտեսության նախարարի 15 հունվարի 2015 թվականի N 6-Ն հրամանը 
  
«ՀՀ ԳՆ սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայության պետի 2012 թվականի հունիսի 
6-ի N 84-Ն հրամանում փոփոխություն կատարելու մասին» ՀՀ գյուղատնտեսության 
նախարարության սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայության պետի 30 
դեկտեմբերի 2014 թվականի N 1589-Ն հրամանը 
  
«ՀՀ կրթության և գիտության նախարարի 2010 թվականի հունիսի 22-ի N 609-Ն հրամանում 
փոփոխություն կատարելու մասին» ՀՀ կրթության և գիտության նախարարի 27 հունվարի 2015 
թվականի N 32-Ն հրամանը 
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«ՀՀ տրանսպորտի և կապի նախարարի 2008 թվականի փետրվարի 28-ի թիվ 71-Ն հրամանում 
փոփոխություն կատարելու մասին» ՀՀ տրանսպորտի և կապի նախարարի 26 հունվարի 2015 
թվականի N 14-Ն հրամանը 
  
«Ֆիզիկական անձանց կողմից մեկ մարդատար-տաքսի ավտոմոբիլով ուղևորափոխադրումների 
իրականացում» և «Անհատ ձեռնարկատերերի և կազմակերպությունների կողմից մարդատար-
տաքսի ավտոմոբիլներով ուղևորափոխադրումների կազմակերպում» լիցենզավորման ենթակա 
գործունեության տեսակների լիցենզիայի ներդիրների ձևերը հաստատելու մասին» ՀՀ 
տրանսպորտի և կապի նախարարի 26 հունվարի 2015 թվականի N 15-Ն հրամանը 
  
«ՀՀ ֆինանսների նախարարի 2014 թվականի հոկտեմբերի 31-ի N 764-Ն հրամանում լրացում 
կատարելու մասին» ՀՀ ֆինանսների նախարարի 15 հունվարի 2015 թվականի N 6-Ն հրամանը 
  
«ՀՀ ֆինանսների նախարարի 2008 թվականի դեկտեմբերի 8-ի N 1035-Ն հրամանում լրացումներ 
կատարելու մասին» ՀՀ ֆինանսների նախարարի 23 հունվարի 2015 թվականի N 22-Ն հրամանը 

  
N 5(517).1 16 փետրվարի 2015 

  
ՀՀ կենտրոնական բանկի խորհրդի որոշումները 

«Կենսաթոշակային ֆոնդի կառավարչի կողմից փայերի (բաժնետոմսերի) հետգնման (մարման) 
կասեցման և թողարկման կասեցման հիմքերը» կանոնակարգ 10/27 հաստատելու մասին» ՀՀ 
կենտրոնական բանկի խորհրդի 18 նոյեմբերի 2014 թվականի թիվ 312-Ն որոշումը 
  
«Լազարյան ճեմարանի հիմնադրման 200-ամյակ», «Հայոց ցեղասպանության 100-րդ տարելից», 
«Փանոս Թերլեմեզյան-150», «Անդրանիկ Օզանյան-150» հուշադրամները շրջանառության մեջ 
դնելու և դրանց նկարագրությունը հաստատելու մասին» ՀՀ կենտրոնական բանկի խորհրդի 16 
դեկտեմբերի 2014 թվականի թիվ 349-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կենտրոնական բանկի խորհրդի 2008 թվականի փետրվարի 26-ի թիվ 50-Ն որոշման մեջ 
փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ կենտրոնական բանկի խորհրդի 16 դեկտեմբերի 2014 
թվականի թիվ 350-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կենտրոնական բանկի խորհրդի 2005 թվականի ապրիլի 12-ի թիվ 145-Ն որոշման մեջ 
լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ կենտրոնական բանկի խորհրդի 16 
դեկտեմբերի 2014 թվականի թիվ 351-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կենտրոնական բանկի խորհրդի 2007 թվականի հոկտեմբերի 30-ի թիվ 344-Ն որոշման մեջ 
լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ կենտրոնական բանկի խորհրդի 16 
դեկտեմբերի 2014 թվականի թիվ 352-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կենտրոնական բանկի խորհրդի 2008 թվականի հունվարի 15-ի թիվ 15-Ն որոշման մեջ 
փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կենտրոնական բանկի խորհրդի 16 
դեկտեմբերի 2014 թվականի թիվ 353-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կենտրոնական բանկի խորհրդի 2011 թվականի մայիսի 2-ի թիվ 115-Ն որոշման մեջ 
փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կենտրոնական բանկի խորհրդի 16 
դեկտեմբերի 2014 թվականի թիվ 354-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կենտրոնական բանկի խորհրդի 2011 թվականի հոկտեմբերի 25-ի թիվ 285-Ն որոշման մեջ 
փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կենտրոնական բանկի խորհրդի 16 
դեկտեմբերի 2014 թվականի թիվ 355-Ն որոշումը 
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«ՀՀ կենտրոնական բանկի խորհրդի 2011 թվականի մայիսի 2-ի թիվ 116-Ն որոշման մեջ 
լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ կենտրոնական բանկի խորհրդի 16 
դեկտեմբերի 2014 թվականի թիվ 356-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կենտրոնական բանկի խորհրդի 2008 թվականի հունվարի 15-ի թիվ 14-Ն որոշման մեջ 
լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ կենտրոնական բանկի խորհրդի 16 
դեկտեմբերի 2014 թվականի թիվ 357-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կենտրոնական բանկի խորհրդի 2008 թվականի հունվարի 15-ի թիվ 17-Ն որոշման մեջ 
լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ կենտրոնական բանկի խորհրդի 16 
դեկտեմբերի 2014 թվականի թիվ 358-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կենտրոնական բանկի խորհրդի 2008 թվականի հունվարի 15-ի թիվ 16-Ն որոշման մեջ 
լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ կենտրոնական բանկի խորհրդի 16 
դեկտեմբերի 2014 թվականի թիվ 359-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կենտրոնական բանկի խորհրդի 2007 թվականի մայիսի 4-ի թիվ 135-Ն որոշման մեջ 
փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կենտրոնական բանկի խորհրդի 16 
դեկտեմբերի 2014 թվականի թիվ 361-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կենտրոնական բանկի խորհրդի 2006 թվականի դեկտեմբերի 19-ի թիվ 738-Ն որոշման մեջ 
փոփոխություն կատարելու մասին» ՀՀ կենտրոնական բանկի խորհրդի 16 դեկտեմբերի 2014 
թվականի թիվ 362-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կենտրոնական բանկի խորհրդի 2008 թվականի հուլիսի 1-ի թիվ 194-Ն որոշման մեջ 
փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կենտրոնական բանկի խորհրդի 16 
դեկտեմբերի 2014 թվականի թիվ 363-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կենտրոնական բանկի խորհրդի 2007 թվականի փետրվարի 9-ի թիվ 39-Ն որոշման մեջ 
փոփոխություն կատարելու մասին» ՀՀ կենտրոնական բանկի խորհրդի 30 դեկտեմբերի 2014 
թվականի թիվ 376-Ն որոշումը 
  
«Բանկերից համապարփակ տվյալների ստացման կարգը» հաստատելու մասին» ՀՀ 
կենտրոնական բանկի խորհրդի 30 դեկտեմբերի 2014 թվականի թիվ 377-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կենտրոնական բանկի խորհրդի 2010 թվականի ապրիլի 13-ի թիվ 74-Ն որոշման մեջ 
փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասին» ՀՀ կենտրոնական բանկի խորհրդի 13 
հունվարի 2015 թվականի թիվ 1-Ն որոշումը 
  
«Էլեկտրոնային փողի թողարկման և սպասարկման (շրջանառության) կարգն ու պայմանները, 
էլեկտրոնային փողով գործառնությունների իրականացմանը ներկայացվող պահանջները» 
կանոնակարգ 16.02-ը հաստատելու և ՀՀ կենտրոնական բանկի խորհրդի 2010 թվականի ապրիլի 
13-ի թիվ 73-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» ՀՀ կենտրոնական բանկի խորհրդի 13 
հունվարի 2015 թվականի թիվ 2-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կենտրոնական բանկի խորհրդի 2011 թվականի հոկտեմբերի 14-ի թիվ 269-Ն որոշման մեջ 
փոփոխություն և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կենտրոնական բանկի խորհրդի 13 
հունվարի 2015 թվականի թիվ 3-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կենտրոնական բանկի խորհրդի 2007 թվականի փետրվարի 9-ի թիվ 39-Ն որոշման մեջ 
փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կենտրոնական բանկի խորհրդի 21 
հունվարի 2015 թվականի թիվ 6-Ն որոշումը 
  
  



  

ՀՀ նախարարների և կառավարությանն առընթեր պետական կառավարման մարմինների 
ղեկավարների հրամանները 

«Ըստ արտաքին տնտեսական գործունեության ապրանքների անվանացանկի ծածկագրերի ՀՀ 
կողմից երրորդ երկրների հետ առևտրի դեպքում սահմանափակումների ենթակա առանձին 
ապրանքների (մարդու օրգաններ և (կամ) հյուսվածքներ, արյուն և դրա բաղադրամասեր, դեղեր և 
դեղագործական նյութեր, թմրամիջոցներ կամ հոգեմետ (հոգեներգործուն) նյութեր կամ դրանց 
պրեկուրսորներ) ցանկերը հաստատելու մասին» ՀՀ առողջապահության նախարարի 16 
հունվարի 2015 թվականի N 01-Ն հրամանը 
  
«ՀՀ առողջապահության նախարարի 2008 թվականի նոյեմբերի 20-ի թիվ 22-Ն հրամանում 
փոփոխություն կատարելու մասին» ՀՀ առողջապահության նախարարի 19 հունվարի 2015 
թվականի N 02-Ն հրամանը 

  

  
Հատուկ բաժին 

ՀՀ քաղաքաշինության նախարարության կողմից տրամադրված, դադարեցված, կասեցված, 
երկարաձգված, խախտում կատարած և վերաձևակերպված լիցենզիաների ցանկը 
  
ՀՀ ֆինանսների նախարարի 3 փետրվարի 2015 թվականի N 40-Ա հրամանը 
  
ՀՀ ֆինանսների նախարարության կողմից պարզ ընթացակարգով լիցենզիաների տրման, 
վերաձևակերպման, գործողության կասեցման, դադարեցման կամ վերականգնման մասին 
լիցենզիաների գրանցամատյանում բովանդակվող տեղեկությունների ցանկը 
  
ՀՀ կառավարությանն առընթեր միջուկային անվտանգության կարգավորման պետական 
կոմիտեի կողմից գործողությունը դադարեցրած լիցենզիաների ցանկը 

  
 


