
N 1(570) 9 հունվարի 2017 
  

  
ՀՀ կենտրոնական բանկի խորհրդի որոշումը 

«ՀՀ կենտրոնական բանկի խորհրդի 2004 թվականի հոկտեմբերի 26-ի թիվ 255-Ն որոշման մեջ 
փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կենտրոնական բանկի խորհրդի 6 
դեկտեմբերի 2016 թվականի թիվ 228-Ն որոշումը 

  

  
ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի որոշումները 

«ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի 2005 թվականի հուլիսի 8-ի N 95-
Ն որոշման մեջ լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ հանրային 
ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի 14 դեկտեմբերի 2016 թվականի N 402-Ն 
որոշումը 
  
«Հանրային ծառայությունների կարգավորման պարտադիր վճար վճարողների 2017 թվականի 
անվանական կազմը և կարգավորման պարտադիր վճարների տարեկան դրույքաչափերը 
հաստատելու մասին» ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի 21 
դեկտեմբերի 2016 թվականի N 419-Ն որոշումը 
  
«Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր» փակ բաժնետիրական ընկերության կողմից սպառողներին 
վաճառվող էլեկտրական էներգիայի, բաշխման ծառայության մատուցման սակագները 
սահմանելու և ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի 2016 թվականի 
հունիսի 24-ի N 192-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» ՀՀ հանրային 
ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի 23 դեկտեմբերի 2016 թվականի N 422-Ն 
որոշումը 

  

  
ՀՀ տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովի որոշումը 

«Հայտարարագրման ենթակա համակենտրոնացումների մասնակցի (մասնակիցների) 
ակտիվների և հասույթ(ներ)ի արժեքը (չափը) սահմանելու, տնտեսվարող սուբյեկտների 
համակենտրոնացման հայտարարագրման կարգի և հայտարարագրի ձևի մասին» ՀՀ 
տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովի 16 դեկտեմբերի 2016 
թվականի թիվ 478-Ն որոշումը 

  

  

ՀՀ նախարարների և կառավարությանն առընթեր պետական կառավարման մարմինների 
ղեկավարների հրամանները 

«ՀՀ սպորտի և երիտասարդության հարցերի նախարարի 2009 թվականի փետրվարի 2-ի N 1-Ն 
հրամանում փոփոխություն կատարելու մասին» ՀՀ սպորտի և երիտասարդության հարցերի 
նախարարի 14 դեկտեմբերի 2016 թվականի N 1-Ն հրամանը 
  
«ՀՀ տրանսպորտի և կապի նախարարի 2016 թվականի հունվարի 11-ի թիվ 01-Ն հրամանում 
լրացումներ կատարելու և փոստային վճարման պետական նշանների նմուշները հաստատելու ու 
գործողության մեջ դնելու մասին» ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների 
նախարարի 22 դեկտեմբերի 2016 թվականի N 1155-Ն հրամանը 
  
«ՀՀ կառավարությանն առընթեր ՀՀ ոստիկանության պետի 2010 թվականի դեկտեմբերի 8-ի N 7-Ն 
հրամանում փոփոխություն կատարելու մասին» ՀՀ կառավարությանն առընթեր ՀՀ 
ոստիկանության պետի 20 դեկտեմբերի 2016 թվականի թիվ 13-Ն հրամանը 
  
«Անուղղակի հարկերի վճարման (հարկազատման կամ հարկային պարտավորությունների 
կատարման այլ կարգի) փաստի հաստատման կամ հաստատումը մերժելու վերաբերյալ 
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ծանուցման ձևերը սահմանելու մասին» ՀՀ կառավարությանն առընթեր պետական եկամուտների 
կոմիտեի նախագահի 23 դեկտեմբերի 2016 թվականի N 278-Ն հրամանը 
  
«ՀՀ ֆինանսների նախարարի 2014 թվականի հուլիսի 7-ի N 417-Ն հրամանում փոփոխություններ 
կատարելու մասին» ՀՀ կառավարությանն առընթեր պետական եկամուտների կոմիտեի 
նախագահի 23 դեկտեմբերի 2016 թվականի N 279-Ն հրամանը 

«ՀՀ կառավարությանն առընթեր քաղաքացիական ավիացիայի գլխավոր վարչության պետի 2015 
թվականի հունիսի 4-ի N 128-Ն հրամանում փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ 
կառավարությանն առընթեր քաղաքացիական ավիացիայի գլխավոր վարչության պետի 16 
դեկտեմբերի 2016 թվականի N 231-Ն հրամանը 

  
N 2(571) 16 հունվարի 2017 
  

  
ՀՀ վիճակագրության պետական խորհրդի որոշումները 

«2017 թվականի պետական վիճակագրական աշխատանքների ծրագիրը հաստատելու մասին» ՀՀ 
վիճակագրության պետական խորհրդի 22 դեկտեմբերի 2016 թվականի թիվ 18-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ վիճակագրության պետական խորհրդի 2008 թվականի դեկտեմբերի 24-ի թիվ 26-Ն և 2013 
թվականի մայիսի 3-ի թիվ 02-Ն որոշումներն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» ՀՀ 
վիճակագրության պետական խորհրդի 22 դեկտեմբերի 2016 թվականի թիվ 19-Ն որոշումը 

  

  

ՀՀ նախարարների և կառավարությանն առընթեր պետական կառավարման մարմինների 
ղեկավարների հրամանները 

«ՀՀ առողջապահության նախարարի 2002 թվականի նոյեմբերի 29-ի N 803 հրամանում լրացում 
կատարելու մասին» ՀՀ առողջապահության նախարարի 21 դեկտեմբերի 2016 թվականի N 45-Ն 
հրամանը 

  
N 2(571).1 18 հունվարի 2017 
  

  

ՀՀ նախարարների և կառավարությանն առընթեր պետական կառավարման մարմինների 
ղեկավարների հրամանները 

«Միջին մասնագիտական կրթության 0322.01.5 «Արխիվավարություն` օտար լեզվի խորացված 
իմացությամբ» մասնագիտության 0322.01.01.5 «Արխիվավար» որակավորման պետական 
կրթական չափորոշիչը հաստատելու և ՀՀ կրթության և գիտության նախարարի 2009 թվականի 
դեկտեմբերի 7-ի N 1030-Ն հրամանը ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» ՀՀ կրթության և 
գիտության նախարարի 14 նոյեմբերի 2016 թվականի N 1151-Ն հրամանը 
  
«Միջին մասնագիտական կրթության 0911.01.5 «Ատամնատեխնիկական գործ» մասնագիտության 
0911.01.01.5 «Ատամնատեխնիկ» որակավորման պետական կրթական չափորոշիչը հաստատելու 
մասին» ՀՀ կրթության և գիտության նախարարի 14 նոյեմբերի 2016 թվականի N 1152-Ն հրամանը 
  
«Նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) կրթության 0728.01.4 «Լաբորատոր 
հետազոտություններ և չափումներ արտադրությունում» մասնագիտության 0728.01.02.4 
«Լաբորանտ` քիմիական անալիզի» որակավորման պետական կրթական չափորոշիչը 
հաստատելու մասին» ՀՀ կրթության և գիտության նախարարի 14 նոյեմբերի 2016 թվականի N 
1153-Ն հրամանը 
  

javascript:void(0);�
javascript:void(0);�


«Նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) կրթության 0412.01.4 «Ֆինանսներ» 
մասնագիտության 0412.01.01.4 «Գանձապահ» որակավորման պետական կրթական չափորոշիչը 
հաստատելու մասին» ՀՀ կրթության և գիտության նախարարի 14 նոյեմբերի 2016 թվականի N 
1154-Ն հրամանը 
  
«Նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) կրթության 0732.10.4 «Գազային 
սարքավորումների և ստորգետնյա գազատարների տեխնիկական շահագործում» 
մասնագիտության 0732.10.01.4 «Գազային սարքավորումների շահագործման և նորոգման 
փականագործ» որակավորման պետական կրթական չափորոշիչը հաստատելու մասին» ՀՀ 
կրթության և գիտության նախարարի 14 նոյեմբերի 2016 թվականի N 1155-Ն հրամանը 
  
«Նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) կրթության 0715.03.4 «Եռակցման 
աշխատանքների տեխնոլոգիա» մասնագիտության 0715.03.01.4 «Գազաեռակցող» որակավորման 
պետական կրթական չափորոշիչը հաստատելու մասին» ՀՀ կրթության և գիտության նախարարի 
14 նոյեմբերի 2016 թվականի N 1156-Ն հրամանը 
  
«Նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) կրթության 0724.01.4 «Օգտակար 
հանածոների հարստացում» մասնագիտության 0724.01.01.4 «Օպերատոր` հանքաքարի 
հարստացման կայանքի» որակավորման պետական կրթական չափորոշիչը հաստատելու և ՀՀ 
կրթության և գիտության նախարարի 2009 թվականի դեկտեմբերի 7-ի N 1018-Ն հրամանը ուժը 
կորցրած ճանաչելու մասին» ՀՀ կրթության և գիտության նախարարի 14 նոյեմբերի 2016 
թվականի N 1157-Ն հրամանը 
  
«Միջին մասնագիտական կրթության 0413.07.5 «Հասարակական սննդի սպասարկման 
կազմակերպում» մասնագիտության 0413.07.01.5 «Մենեջեր` հասարակական սննդի 
սպասարկման կազմակերպման» որակավորման պետական կրթական չափորոշիչը 
հաստատելու և ՀՀ կրթության և գիտության նախարարի 2009 թվականի դեկտեմբերի 7-ի N 1032-Ն 
հրամանը ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» ՀՀ կրթության և գիտության նախարարի 14 
նոյեմբերի 2016 թվականի N 1158-Ն հրամանը 
  
«Նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) կրթության 0411.01.4 «Հաշվապահություն» 
մասնագիտության 0411.01.01.4 «Հաշվետար» որակավորման պետական կրթական չափորոշիչը 
հաստատելու և ՀՀ կրթության և գիտության նախարարի 2009 թվականի դեկտեմբերի 7-ի N 1017-Ն 
հրամանը ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» ՀՀ կրթության և գիտության նախարարի 14 
նոյեմբերի 2016 թվականի N 1159-Ն հրամանը 
  
«Նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) կրթության 0721.07.4 «Յուղի, պանրի և 
կաթի արտադրության տեխնոլոգիա» մասնագիտության 0721.07.06.4 «Կաթի և կաթնամթերքի 
արտադրության ապարատավար-օպերատոր» որակավորման պետական կրթական չափորոշիչը 
հաստատելու մասին» ՀՀ կրթության և գիտության նախարարի 14 նոյեմբերի 2016 թվականի N 
1160-Ն հրամանը 
  
«Միջին մասնագիտական կրթության 0416.01.5 «Առևտուր» մասնագիտության 0416.01.01.5 
«Կոմերսանտ» որակավորման պետական կրթական չափորոշիչը հաստատելու մասին» ՀՀ 
կրթության և գիտության նախարարի 14 նոյեմբերի 2016 թվականի N 1161-Ն հրամանը 
  
«Նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) կրթության 0723.02.4 «Մանվածքի և 
մանվածքային իրերի տեխնոլոգիա» մասնագիտության 0723.02.02.4 «Մանող» որակավորման 
պետական կրթական չափորոշիչը հաստատելու մասին» ՀՀ կրթության և գիտության նախարարի 
14 նոյեմբերի 2016 թվականի N 1162-Ն հրամանը 
  
«Միջին մասնագիտական կրթության 0721.06.5 «Մսի և մսամթերքի տեխնոլոգիա» 
մասնագիտության 0721.06.01.5 «Տեխնոլոգ` մսի և մսամթերքի արտադրության» որակավորման 



պետական կրթական չափորոշիչը հաստատելու մասին» ՀՀ կրթության և գիտության նախարարի 
14 նոյեմբերի 2016 թվականի N 1163-Ն հրամանը 
  
«Միջին մասնագիտական կրթության 0714.05.5 «Ռադիոէլեկտրոնային տեխնիկայի տեխնիկական 
սպասարկում և նորոգում (ըստ ճյուղերի)» մասնագիտության 0714.05.01.5 «Տեխնիկ` 
ռադիոէլեկտրոնային սարքերի և սարքավորումների տեխնիկական սպասարկման և նորոգման 
(ըստ ճյուղերի)» որակավորման պետական կրթական չափորոշիչը հաստատելու և ՀՀ կրթության 
և գիտության նախարարի 2009 թվականի դեկտեմբերի 7-ի N 1059-Ն հրամանը ուժը կորցրած 
ճանաչելու մասին» ՀՀ կրթության և գիտության նախարարի 14 նոյեմբերի 2016 թվականի N 1164-Ն 
հրամանը 
  
«Միջին մասնագիտական կրթության 0923.02.5 «Սոցիալական աշխատանք» մասնագիտության 
0923.02.01.5 «Սոցիալական աշխատող» որակավորման պետական կրթական չափորոշիչը 
հաստատելու մասին» ՀՀ կրթության և գիտության նախարարի 14 նոյեմբերի 2016 թվականի N 
1165-Ն հրամանը 
  
«Միջին մասնագիտական կրթության 0413.05.5 «Սպասարկման կազմակերպում հյուրանոցներում 
և զբոսաշրջային համալիրներում» մասնագիտության 0413.05.01.5 «Մենեջեր` հյուրանոցների և 
զբոսաշրջային համալիրների» որակավորման պետական կրթական չափորոշիչը հաստատելու 
մասին» ՀՀ կրթության և գիտության նախարարի 14 նոյեմբերի 2016 թվականի N 1166-Ն հրամանը 
  
«Միջին մասնագիտական կրթության 0728.09.5 «Արտադրանքի ստանդարտացում և 
համապատասխանության հավաստում (սերտիֆիկացում)» մասնագիտության 0728.09.01.5 
«Տեխնիկ-փորձագետ` արտադրանքի ստանդարտացման և համապատասխանության 
հավաստագրման» որակավորման պետական կրթական չափորոշիչը հաստատելու մասին» ՀՀ 
կրթության և գիտության նախարարի 14 նոյեմբերի 2016 թվականի N 1167-Ն հրամանը 
  
«Նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) կրթության 0732.04.4 «Հարդարման 
շինարարական աշխատանքների իրականացում» մասնագիտության 0732.04.05.4 «Ծեփագործ» 
որակավորման պետական կրթական չափորոշիչը հաստատելու մասին» ՀՀ կրթության և 
գիտության նախարարի 14 նոյեմբերի 2016 թվականի N 1168-Ն հրամանը 
  
«Նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) կրթության 0714.02.4 «Մեքենաների և 
մեխանիզմների էլեկտրասարքավորումների տեխնիկական շահագործում» մասնագիտության 
0714.02.02.4 «Էլեկտրամեխանիկ` վերելակների» որակավորման պետական կրթական 
չափորոշիչը հաստատելու մասին» ՀՀ կրթության և գիտության նախարարի 14 նոյեմբերի 2016 
թվականի N 1169-Ն հրամանը 
  
«Միջին մասնագիտական կրթության 0721.03.5 «Խմորման արտադրության տեխնոլոգիա և 
գինեգործություն» մասնագիտության 0721.03.01.5 «Տեխնոլոգ` խմորման արտադրության և 
գինեգործության» որակավորման պետական կրթական չափորոշիչը հաստատելու մասին» ՀՀ 
կրթության և գիտության նախարարի 14 նոյեմբերի 2016 թվականի N 1170-Ն հրամանը 
  

N 3(572) 20 հունվարի 2017 
  

  
ՀՀ կենտրոնական բանկի խորհրդի որոշումը 

«ՀՀ կենտրոնական բանկի խորհրդի 2008 թվականի մարտի 11-ի թիվ 70-Ն որոշման մեջ 
փոփոխություն կատարելու մասին» ՀՀ կենտրոնական բանկի խորհրդի 27 դեկտեմբերի 2016 
թվականի թիվ 246-Ն որոշումը 

  

  
ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի որոշումները 
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«ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի 2011 թվականի հունիսի 8-ի N 
285-Ն որոշման մեջ փոփոխություն և լրացում կատարելու մասին» ՀՀ հանրային 
ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի 28 դեկտեմբերի 2016 թվականի N 427-Ն 
որոշումը 
  
«ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի 2007 թվականի օգոստոսի 24-ի N 
339-Ն որոշման մեջ լրացում կատարելու մասին» ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող 
հանձնաժողովի 28 դեկտեմբերի 2016 թվականի N 428-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 կատարելու մասին» ՀՀ առողջապահության նախարարի 28 դեկտեմբերի 2016 
թվականի N 46-Ն հրամանը 
  
«ՀՀ կրթության և գիտության նախարարի 2010 թվականի մայիսի 18-ի N 393-Ն հրամանում 
փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ կրթության և գիտության նախարարի 27 դեկտեմբերի 
2016 թվականի N 1348-Ն հրամանը 
  
«Որպես Ազգային ժողովի պատգամավորի թեկնածու առաջադրվող քաղաքացու` հայերենին 
տիրապետելու հանգամանքը հավաստող ավարտական փաստաթղթի բացակայության դեպքում 
հայերենին տիրապետելու հանգամանքի ստուգման կարգը հաստատելու մասին» ՀՀ կրթության և 
գիտության նախարարի 13 հունվարի 2017 թվականի N 06-Ն հրամանը շ 
  
«ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարի 2013 թվականի սեպտեմբերի 19-ի N 874-Ն հրամանում 
փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ տնտեսական զարգացման և ներդրումների 
նախարարի 28 դեկտեմբերի 2016 թվականի N 1392-Ն հրամանը 
  
«ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարի 2013 թվականի սեպտեմբերի 19-ի N 875-Ն հրամանում 
փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ տնտեսական զարգացման և ներդրումների 
նախարարի 28 դեկտեմբերի 2016 թվականի N 1393-Ն հրամանը 
  
«Լիազորված տնտեսական օպերատորի կարգավիճակի տրամադրման համար անվտանգության 
առումով ռիսկային չհամարվող երկրների չափանիշները սահմանելու մասին» ՀՀ 
կառավարությանն առընթեր պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահի 23 դեկտեմբերի 2016 
թվականի N 280-Ն հրամանը 
  
«Շրջանառության հարկի հաշվարկի ձևը և դրա լրացման կարգը հաստատելու մասին» ՀՀ 
կառավարությանն առընթեր պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահի 30 դեկտեմբերի 2016 
թվականի N 299-Ն հրամանը 
  
«Շահութահարկի կանխավճարների կատարման այլընտրանքային եղանակի ընտրության 
վերաբերյալ հայտարարության ձևը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարությանն առընթեր 
պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահի 30 դեկտեմբերի 2016 թվականի N 301-Ն հրամանը 
 


