
N 4(573) 01 փետրվար 2017 
  

  
ՀՀ կենտրոնական բանկի խորհրդի որոշումները 

«ՀՀ կենտրոնական բանկի խորհրդի 2016 թվականի հունիսի 21-ի թիվ 104-Ն որոշման մեջ 
փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ կենտրոնական բանկի խորհրդի 20 դեկտեմբերի 2016 
թվականի թիվ 237-Ն որոշումը 
  
«Վարկային գործառնության և կրեդիտի դիմաց վճարման հատուկ կարգ սահմանելու, ինչպես 
նաև վարկային կոդերի կառուցվածքը սահմանելու մասին» ՀՀ կենտրոնական բանկի խորհրդի 20 
դեկտեմբերի 2016 թվականի թիվ 238-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կենտրոնական բանկի խորհրդի 2005 թվականի ապրիլի 12-ի թիվ 145-Ն որոշման մեջ 
փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կենտրոնական բանկի խորհրդի 20 
դեկտեմբերի 2016 թվականի թիվ 239-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կենտրոնական բանկի խորհրդի 2011 թվականի հոկտեմբերի 25-ի թիվ 285-Ն որոշման մեջ 
լրացում և փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ կենտրոնական բանկի խորհրդի 20 
դեկտեմբերի 2016 թվականի թիվ 240-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կենտրոնական բանկի խորհրդի 2007 թվականի հոկտեմբերի 30-ի թիվ 344-Ն որոշման մեջ 
փոփոխություն կատարելու մասին» ՀՀ կենտրոնական բանկի խորհրդի 20 դեկտեմբերի 2016 
թվականի թիվ 241-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կենտրոնական բանկի խորհրդի 2008 թվականի հուլիսի 1-ի թիվ 194-Ն որոշման մեջ 
փոփոխություն կատարելու մասին» ՀՀ կենտրոնական բանկի խորհրդի 20 դեկտեմբերի 2016 
թվականի թիվ 242-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կենտրոնական բանկի խորհրդի 2008 թվականի հունվարի 15-ի թիվ 16-Ն որոշման մեջ 
փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կենտրոնական բանկի խորհրդի 20 
դեկտեմբերի 2016 թվականի թիվ 243-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կենտրոնական բանկի խորհրդի 2011 թվականի մայիսի 2-ի թիվ 116-Ն որոշման մեջ 
փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ կենտրոնական բանկի խորհրդի 20 դեկտեմբերի 2016 
թվականի թիվ 244-Ն որոշումը 

  

  
ՀՀ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի որոշումները 

«Տեխնիկական սարքավորումը սպասարկող մասնագետների ընտրության, դիմումների 
ներկայացման, ուսուցման և մասնագիտական գիտելիքների ու աշխատանքային 
ունակությունների ստուգման կարգը սահմանելու մասին» ՀՀ կենտրոնական ընտրական 
հանձնաժողովի 11 հունվարի 2017 թվականի N 5-Ն որոշումը 
  
«Ազգային ժողովի ընտրությունների ժամանակ քվեարկությանը մասնակցած ընտրողների 
ցուցակները սկանավորելու կարգը սահմանելու մասին» ՀՀ կենտրոնական ընտրական 
հանձնաժողովի 11 հունվարի 2017 թվականի N 6-Ն որոշումը 
  
«Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովում վիճակահանություններ անցկացնելու կարգը 
սահմանելու մասին» ՀՀ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի 11 հունվարի 2017 թվականի 
N 7-Ն որոշումը 
  
«Հավասար թվով առավելագույն կողմ քվեարկված քվեաթերթիկներ ստացած երկու և ավելի 
թեկնածուներից ընտրված թեկնածուին որոշելու, ինչպես նաև Ազգային ժողովի ընտրությունների 
ժամանակ տարածքային ընտրական ցուցակից ձայների հավասարության դեպքում մանդատ 
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տրամադրելու վիճակահանությունների անցկացման կարգը սահմանելու մասին» ՀՀ 
կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի 11 հունվարի 2017 թվականի N 8-Ն որոշումը 
  
«Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի կողմից ընտրական փաստաթղթերն ու 
պարագաները փաթեթավորելու և տարածքային ընտրական հանձնաժողով ներկայացնելու 
կարգը սահմանելու մասին» ՀՀ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի 11 հունվարի 2017 
թվականի N 9-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի 2016 թվականի նոյեմբերի 9-ի N 128-Ն որոշման 
մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» ՀՀ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի 11 
հունվարի 2017 թվականի N 10-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի մի շարք նորմատիվ որոշումներ ուժը կորցրած 
ճանաչելու մասին» ՀՀ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի 11 հունվարի 2017 թվականի N 
11-Ն որոշումը 

  

  

ՀՀ նախարարների և կառավարությանն առընթեր պետական կառավարման մարմինների 
ղեկավարների հրամանները 

«ՀՀ առողջապահության նախարարի 2014 թվականի փետրվարի 14-ի N 02-Ն հրամանում 
փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ առողջապահության նախարարի 9 
հունվարի 2017 թվականի N 01-Ն հրամանը 
  
«ՀՀ առողջապահության նախարարի 2013 թվականի նոյեմբերի 1-ի N 70-Ն հրամանում 
փոփոխություն կատարելու մասին» ՀՀ առողջապահության նախարարի 13 հունվարի 2017 
թվականի 

  

 
N 03-Ն հրամանը 

«ՀՀ բնապահպանության նախարարի 2010 թվականի նոյեմբերի 26-ի N 316-Ն հրամանում 
փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ բնապահպանության նախարարի 16 հունվարի 2017 
թվականի N 12-Ն հրամանը 
  
«ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության սննդամթերքի անվտանգության պետական 
ծառայության պետի 2016 թվականի հոկտեմբերի 5-ի N 256-Ն հրամանում լրացումներ կատարելու 
մասին» ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության սննդամթերքի անվտանգության պետական 
ծառայության պետի 29 դեկտեմբերի 2016 թվականի N 415-Ն հրամանը 
  
«Անասնաբուժասանիտարական փորձաքննության եզրակացության և պիտակի ձևը 
հաստատելու մասին» ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության սննդամթերքի անվտանգության 
պետական ծառայության պետի 16 հունվարի 2017 թվականի N 8-Ն հրամանը 
  
«2017 թվականի ընթացքում ձեռքբերվելիք լաբորատոր փորձաքննության ծառայության 
տեսակները և գնացուցակը հաստատելու և ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության 
սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայության պետի 2016 թվականի նոյեմբերի 7-ի N 
289-Ն հրամանն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության 
սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայության պետի 17 հունվարի 2017 թվականի N 9-
Ն հրամանը 
  
«Ռազմական նշանակության արտադրանքի ներմուծման և արտահանման, ռազմական 
նշանակության արտադրանքի տարանցիկ փոխադրման, ռազմական նշանակության 
արտադրանքի առևտրի միջնորդական գործունեության լիցենզավորման հանձնաժողով 
ստեղծելու և հանձնաժողովի կանոնադրությունը հաստատելու մասին» ՀՀ պաշտպանության 
նախարարի 29 դեկտեմբերի 2016 թվականի N 15-Ն հրամանը 
  



«Փոստային վճարման պետական նշանների նմուշները հաստատելու և գործողության մեջ դնելու 
մասին» ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարի 17 հունվարի 
2017 թվականի N 31-Ն հրամանը 
  
«2017 թվականին ըստ աշակերտների թվի ֆինանսավորման բանաձևի գործակիցների մասին» ՀՀ 
ֆինանսների նախարարի 28 դեկտեմբերի 2016 թվականի N 2040-Ն և ՀՀ կրթության և գիտության 
նախարարի 29 դեկտեմբերի 2016 թվականի N 1380-Ն համատեղ հրամանը 
  
«ՀՀ ֆինանսների նախարարի 2015 թվականի ապրիլի 9-ի թիվ 207-Ն հրամանում լրացումներ 
կատարելու մասին» ՀՀ ֆինանսների նախարարի 11 հունվարի 2017 թվականի N 4-Ն հրամանը 
  
«ՀՀ կառավարությանն առընթեր պետական գույքի կառավարման վարչության պետի 2003 
թվականի սեպտեմբերի 2-ի թիվ 246-Ն հրամանի մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ 
կառավարությանն առընթեր պետական գույքի կառավարման վարչության պետի 18 հունվարի 
2017 թվականի N 10-Ն հրամանը 

  
«Ավելացված արժեքի հարկի և ակցիզային հարկի միասնական հաշվարկի ձևը և դրա լրացման 
կարգը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարությանն առընթեր պետական եկամուտների կոմիտեի 
նախագահի 30 դեկտեմբերի 2016 թվականի N 298-Ն հրամանը 
  
«ՀՀ կառավարությանն առընթեր պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահի 2016 թվականի 
հուլիսի 6-ի N 107-Ն հրամանում փոփոխություն կատարելու մասին» ՀՀ կառավարությանն 
առընթեր պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահի 12 հունվարի 2017 թվականի N 3-Ն 
հրամանը 
  
«Մաքսային մարմնի կողմից հայտարարատուին կամ նրա կողմից լիազորված անձին 
տրամադրվող մաքսատուրքի, հարկերի վճարման անդորրագրի ձևը սահմանելու մասին» ՀՀ 
կառավարությանն առընթեր պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահի 12 հունվարի 2017 
թվականի N 4-Ն հրամանը 
  
«Գործունեության դադարեցման մասին դիմում-հայտարարության ձևը հաստատելու և ՀՀ 
կառավարությանն առընթեր պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահի 2011 թվականի 
փետրվարի 11-ի N 50-Ն հրամանն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» ՀՀ կառավարությանն 
առընթեր պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահի 13 հունվարի 2017 թվականի N 5-Ն 
հրամանը 
  
«ՀՀ կառավարությանն առընթեր պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահի 2009 թվականի 
դեկտեմբերի 2-ի N 3660-Ն հրամանում փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ 
կառավարությանն առընթեր պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահի 13 հունվարի 2017 
թվականի N 6-Ն հրամանը 

  

«ՀՀ կառավարության 2008 թվականի մարտի 27-ի թիվ 276-Ն որոշմամբ հաստատված հավելվածի 
2-րդ կետի 16-րդ ենթակետով նախատեսված «լաբորատոր-ախտորոշիչ» գործունեության 
բովանդակության վերաբերյալ» ՀՀ առողջապահության նախարարի 17 հունվարի 2017 թվականի 
թիվ 01 պաշտոնական պարզաբանումը 

Պաշտոնական պարզաբանում 

  
N 4(573).1 08 փետրվար 2017 
  

  
ՀՀ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի որոշումը 
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«ՀՀ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի 2016 թվականի նոյեմբերի 9-ի N 126-Ն որոշման 
մեջ լրացում կատարելու մասին» ՀՀ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի 27 հունվարի 
2017 թվականի N 21-Ն որոշումը 
  

  

ՀՀ նախարարների և կառավարությանն առընթեր պետական կառավարման մարմինների 
ղեկավարների հրամանները 

«Քաղաքացիական ծառայության առաջատար թափուր պաշտոններ զբաղեցնելու համար մրցույթ 
անցկացնող մրցութային հանձնաժողովի աշխատակարգը հաստատելու և ՀՀ առողջապահության 
նախարարի 2010 թվականի նոյեմբերի 17-ի N 23-Ն հրամանը ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» ՀՀ 
առողջապահության նախարարի 19 հունվարի 2017 թվականի N 04-Ն հրամանը 
  
«ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարի 2006 թվականի փետրվարի 8-ի N 28-Ն հրամանում 
լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարի 20 հունվարի 2017 
թվականի N 8-Ն հրամանը 
  
«ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության գիտության պետական կոմիտեի նախագահի 2008 
թվականի օգոստոսի 8-ի N 13-Ն հրամանում փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ 
կրթության և գիտության նախարարության գիտության պետական կոմիտեի նախագահի 19 
հունվարի 2017 թվականի N 05-Ն հրամանը 
  
«ՀՀ սպորտի և երիտասարդության հարցերի նախարարի 2007 թվականի նոյեմբերի 2-ի N 3-Ն 
հրամանում փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ սպորտի և երիտասարդության հարցերի 
նախարարի 18 հունվարի 2017 թվականի N 1-Ն հրամանը 
  
«ՀՀ-ում արտադրվող և ՀՀ ներմուծվող ապրանքների ակցիզային դրոշմանիշերի ձեռքբերման 
հայտերի ձևերը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարությանն առընթեր պետական եկամուտների 
կոմիտեի նախագահի 29 դեկտեմբերի 2016 թվականի N 297-Ն հրամանը 

  

  
Պաշտոնական պարզաբանում 

«ՀՀ ընտրական օրենսգրքի 70-րդ հոդվածի տարաբնույթ ընկալումը բացառելու նպատակով 
պաշտոնական պարզաբանման մասին» ՀՀ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի 27 
հունվարի 2017 թվականի N 20 որոշումը 

  

  
Հատուկ բաժին 

ՀՀ կենտրոնական բանկի խորհրդի 6 դեկտեմբերի 2016 թվականի թիվ 221-Ա որոշումը 
  
ՀՀ կենտրոնական բանկի խորհրդի 20 դեկտեմբերի 2016 թվականի թիվ 234-Ա որոշումը 
  
Հեռուստատեսության և ռադիոյի ազգային հանձնաժողովի 28 դեկտեմբերի 2016 թվականի թիվ 75-
Ա որոշումը 
  
Հեռուստատեսության և ռադիոյի ազգային հանձնաժողովի 28 դեկտեմբերի 2016 թվականի թիվ 76-
Ա որոշումը 
  
Հեռուստատեսության և ռադիոյի ազգային հանձնաժողովի 28 դեկտեմբերի 2016 թվականի թիվ 77-
Ա որոշումը 
  
Հեռուստատեսության և ռադիոյի ազգային հանձնաժողովի 28 դեկտեմբերի 2016 թվականի թիվ 78-
Ա որոշումը 
  
ՀՀ առողջապահության նախարարի 20 դեկտեմբերի 2016 թվականի N 3736-Ա հրամանը 



  
ՀՀ առողջապահության նախարարի 20 դեկտեմբերի 2016 թվականի N 3737-Ա հրամանը 
  
ՀՀ առողջապահության նախարարի 20 դեկտեմբերի 2016 թվականի N 3738-Ա հրամանը 
  
ՀՀ առողջապահության նախարարի 20 դեկտեմբերի 2016 թվականի N 3740-Ա հրամանը 
  
ՀՀ առողջապահության նախարարի 21 դեկտեմբերի 2016 թվականի N 3756-Ա հրամանը 
  
ՀՀ առողջապահության նախարարի 21 դեկտեմբերի 2016 թվականի N 3757-Ա հրամանը 
  
ՀՀ առողջապահության նախարարի 21 դեկտեմբերի 2016 թվականի N 3777-Ա հրամանը 
  
ՀՀ առողջապահության նախարարի 22 դեկտեմբերի 2016 թվականի N 3789-Ա հրամանը 
  
ՀՀ առողջապահության նախարարի 26 դեկտեմբերի 2016 թվականի N 3822-Ա հրամանը 
  
ՀՀ առողջապահության նախարարի 26 դեկտեմբերի 2016 թվականի N 3823-Ա հրամանը 
  
ՀՀ առողջապահության նախարարի 27 դեկտեմբերի 2016 թվականի N 3834-Ա հրամանը 
  
ՀՀ առողջապահության նախարարի 27 դեկտեմբերի 2016 թվականի N 3835-Ա հրամանը 
  
ՀՀ առողջապահության նախարարի 27 դեկտեմբերի 2016 թվականի N 3836-Ա հրամանը 
  
ՀՀ առողջապահության նախարարի 27 դեկտեմբերի 2016 թվականի N 3837-Ա հրամանը 
  
ՀՀ առողջապահության նախարարի 28 դեկտեմբերի 2016 թվականի N 3864-Ա հրամանը 
  
ՀՀ առողջապահության նախարարի 28 դեկտեմբերի 2016 թվականի N 3871-Ա հրամանը 
  
ՀՀ առողջապահության նախարարի 30 դեկտեմբերի 2016 թվականի N 3907-Ա հրամանը 
  
ՀՀ առողջապահության նախարարի 30 դեկտեմբերի 2016 թվականի N 3908-Ա հրամանը 
  
ՀՀ առողջապահության նախարարի 11 հունվարի 2017 թվականի N 20-Ա հրամանը 
  
ՀՀ առողջապահության նախարարի 12 հունվարի 2017 թվականի N 30-Ա հրամանը 
  
ՀՀ առողջապահության նախարարի 12 հունվարի 2017 թվականի N 31-Ա հրամանը 
  
ՀՀ առողջապահության նախարարի 12 հունվարի 2017 թվականի N 32-Ա հրամանը 
  
ՀՀ առողջապահության նախարարի 12 հունվարի 2017 թվականի N 33-Ա հրամանը 
  
ՀՀ առողջապահության նախարարի 20 հունվարի 2017 թվականի N 70-Ա հրամանը 
  
ՀՀ տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարի 1 դեկտեմբերի 2016 թվականի N 1264-
Ա հրամանը 
  
ՀՀ տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարի 1 դեկտեմբերի 2016 թվականի N 1265-
Ա հրամանը 
  
ՀՀ տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարի 26 դեկտեմբերի 2016 թվականի N 1387-
Ա հրամանը 
  



ՀՀ տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարի 28 դեկտեմբերի 2016 թվականի N 1389-
Ա հրամանը 
  
ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարի 5 դեկտեմբերի 2016 
թվականի N 1069-Ա հրամանը 
  
ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարի 5 դեկտեմբերի 2016 
թվականի N 1070-Ա հրամանը 
  
ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարի 5 դեկտեմբերի 2016 
թվականի N 1073-Ա հրամանը 
  
ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարի 12 դեկտեմբերի 2016 
թվականի N 1101-Ա հրամանը 
  
ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարի 12 դեկտեմբերի 2016 
թվականի N 1102-Ա հրաման 
  
ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարի 12 դեկտեմբերի 2016 
թվականի N 1103-Ա հրամանը 
  
ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարի 12 դեկտեմբերի 2016 
թվականի N 1105-Ա հրամանը 
  
ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարի 19 դեկտեմբերի 2016 
թվականի N 1140-Ա հրամանը 
  
ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարի 19 դեկտեմբերի 2016 
թվականի N 1141-Ա հրամանը 
  
ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարի 27 դեկտեմբերի 2016 
թվականի N 1171-Ա հրամանը 
  
ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարի 27 դեկտեմբերի 2016 
թվականի N 1172-Ա հրամանը 
  
ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարի 27 դեկտեմբերի 2016 
թվականի N 1174-Ա հրամանը 
  
Տրանսպորտի բնագավառում լիցենզավորված անձանց մասին լիցենզիաների գրանցամատյանում 
բովանդակվող տեղեկությունների ցանկը 
  
ՀՀ ֆինանսների նախարարության կողմից լիցենզավորված խաղատների գործունեության 
կազմակերպման լիցենզիաների գրանցամատյանում բովանդակվող տեղեկությունների ցանկը 
  
ՀՀ ֆինանսների նախարարության կողմից լիցենզավորված խաղատների, վիճակախաղերի, 
ինտերնետ շահումով խաղերի գործունեության կազմակերպման լիցենզիաների 
գրանցամատյաններում 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 



  
ՀՀ ֆինանսների նախարարության կողմից աուդիտորական ծառայությունների իրականացման 
լիցենզիաների տրման, լիցենզիաների վերաձևակերպման, լիցենզիաների գործողության 
կասեցման, դադարեցման և վերականգնման մասին տեղեկությունների ցանկը 
  
ՀՀ կառավարությանն առընթեր միջուկային անվտանգության կարգավորման պետական 
կոմիտեի կողմից տրված, վերաձևակերպված, ժամկետը երկարաձգված և գործողությունը 
դադարեցված լիցենզիաների ցանկը 
  
ՀՀ կառավարությանն առընթեր քաղաքաշինության պետական կոմիտեի կողմից տրամադրված, 
դադարեցված, կասեցված, երկարաձգված, խախտում կատարած և վերաձևակերպված 
լիցենզիաների ցանկը 

  
N 5(574) 10 փետրվար 2017 
  

  
ՀՀ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի որոշումները 

«ՀՀ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի 2016 թվականի նոյեմբերի 22-ի թիվ 140-Ն 
որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի 20 
հունվարի 2017 թվականի N 16-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի 2016 թվականի նոյեմբերի 9-ի թիվ 122-Ն որոշման 
մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» ՀՀ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի 20 
հունվարի 2017 թվականի N 17-Ն որոշումը 

  
ՀՀ նախարարների և կառավարությանն առընթեր պետական կառավարման մարմինների 

ղեկավարների հրամանները 
  
«ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարի 2004 թվականի սեպտեմբերի 22-ի թիվ 
111-Ն/1 հրամանում փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական 
հարցերի նախարարի 30 հունվարի 2017 թվականի N 8-Ն հրամանը 
  
«ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարի 2009 թվականի մարտի 12-ի թիվ 42-Ն 
հրամանում փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի 
նախարարի 30 հունվարի 2017 թվականի N 9-Ն հրամանը 
  
«ՀՀ սփյուռքի նախարարի 2011 թվականի մայիսի 10-ի N 117-Ն հրամանում փոփոխություններ 
կատարելու մասին» ՀՀ սփյուռքի նախարարի 20 հունվարի 2017 թվականի N 13-Ն հրամանը 
  
«ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարի 2016 թվականի մայիսի 17-ի N 06-Ն 
հրամանում փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ տարածքային կառավարման և 
զարգացման նախարարի 19 հունվարի 2017 թվականի N 01-Ն հրամանը 
  
«ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարության միգրացիոն պետական 
ծառայության աշխատակազմում քաղաքացիական ծառայության առաջատար պաշտոն 
զբաղեցնելու համար մրցույթ անցկացնող մրցութային հանձնաժողովի աշխատակարգը 
հաստատելու և ՀՀ փոխվարչապետ, տարածքային կառավարման նախարարի 2010 թվականի 
ապրիլի 9-ի N 04-Ն հրամանը ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» ՀՀ տարածքային կառավարման և 
զարգացման նախարարի 20 հունվարի 2017 թվականի N 02-Ն հրամանը 
  
«Պետական ծառայողներին մատչելի բնակարաններով ապահովման ծրագրի շրջանակներում 
Երևան քաղաքի Ադոնց փողոցի N 6 հասցեում կառուցվող բազմաբնակարան շենքային 
համալիրից բնակարան գնելու ցանկություն ունեցող պետական ծառայողների կողմից 
ներկայացվող դիմում-հայտի և գերատեսչությունների կողմից ներկայացվող գերատեսչական 
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տեղեկանքների ձևերը և դրանց ներկայացման ժամկետները սահմանելու մասին» ՀՀ 
կառավարությանն առընթեր քաղաքաշինության պետական կոմիտեի նախագահի 20 հունվարի 
2017 թվականի N 05-Ն հրամանը 

  

  
ՀՀ մարզպետների որոշումները կամ կարգադրությունները 

«ՀՀ Արագածոտնի մարզպետի 2002 թվականի հուլիսի 25-ի N 7 որոշման մեջ փոփոխություններ 
կատարելու մասին» ՀՀ Արագածոտնի մարզպետի 23 հունվարի 2017 թվականի N 6-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ Սյունիքի մարզպետի 2003 թվականի սեպտեմբերի 1-ի N 71-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ 
կատարելու մասին» ՀՀ Սյունիքի մարզպետի 17 հունվարի 2017 թվականի N 09-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ Վայոց ձորի մարզպետի 2002 թվականի դեկտեմբերի 19-ի թիվ 85-Ն որոշման մեջ 
փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ Վայոց ձորի մարզպետի 25 հունվարի 2017 թվականի N 
6-Ն որոշումը 

  
N 5(574).1 15 փետրվար 2017 
  

  

ՀՀ նախարարների և կառավարությանն առընթեր պետական կառավարման մարմինների 
ղեկավարների հրամանները 

«ՀՀ կառավարությանն առընթեր քաղաքացիական ավիացիայի գլխավոր վարչության պետի 2010 
թվականի հոկտեմբերի 20-ի թիվ 188-Ն հրամանում փոփոխություն կատարելու մասին» ՀՀ 
կառավարությանն առընթեր քաղաքացիական ավիացիայի գլխավոր վարչության պետի 30 
հունվարի 2017 թվականի N 10-Ն հրամանը 

  
N 6(575) 15 փետրվար 2017 
  

  

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 27 
հունվարի 2017 թվականի N 05-Ն հրամանը 
  
«ՀՀ արտաքին գործերի նախարարի 2010 թվականի նոյեմբերի 23-ի թիվ 2/677-Ն հրամանում 
փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ արտաքին գործերի նախարարի 25 հունվարի 2017 
թվականի Հր. 139-Ն հրամանը 
  
«ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարի 2005 թվականի դեկտեմբերի 22-ի N 268-Ն հրամանում 
լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարի 25 հունվարի 2017 
թվականի N 16-Ն հրամանը 
  
«ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարի 2002 թվականի օգոստոսի 19-ի N 227-Ն հրամանում 
փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարի 30 հունվարի 2017 
թվականի N 18-Ն հրամանը 
  
«ՀՀ էներգետիկայի նախարարի 2003 թվականի փետրվարի 13-ի N 07-ԱՄ-Ն հրամանում 
փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական 
պաշարների նախարարի 30 հունվարի 2017 թվականի N 12-Ն հրամանը 
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«ՀՀ մշակույթի և երիտասարդության հարցերի նախարարի 2004 թվականի հունվարի 26-ի N 16-Ն 
հրամանում փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ մշակույթի նախարարի 27 հունվարի 2017 
թվականի N 15-Ն հրամանը 
  
«ՀՀ առևտրի և տնտեսական զարգացման նախարարի 2004 թվականի սեպտեմբերի 20-ի N 655-Ն 
հրամանում փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ տնտեսական զարգացման և 
ներդրումների նախարարի 26 հունվարի 2017 թվականի N 48-Ն հրամանը 
  
«ՀՀ տրանսպորտի և կապի նախարարի 2002 թվականի նոյեմբերի 26-ի N 283-Ն հրամանը ուժը 
կորցրած ճանաչելու մասին» ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների 
նախարարի 27 հունվարի 2017 թվականի N 77-Ն հրամանը 
  
«Եկամտային հարկի և սոցիալական վճարի ամսական (պարզեցված), եկամտային հարկի և 
սոցիալական վճարի տարեկան հաշվարկների և տեղեկությունների ձևերը և դրանց լրացման 
կարգերը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարությանն առընթեր պետական եկամուտների 
կոմիտեի նախագահի 30 դեկտեմբերի 2016 թվականի N 300-Ն հրամանը 
  
«Հարկերից ազատման արտոնագիր ստանալու և հարկային արտոնությունից օգտվելու 
վերաբերյալ դիմումի ձևը և լրացման կարգը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարությանն 
առընթեր պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահի 1 փետրվարի 2017 թվականի N 22-Ն 
հրամանը 
  

  
ՀՀ մարզպետների որոշումները կամ կարգադրությունները 

«ՀՀ Արարատի մարզպետի 2003 թվականի փետրվարի 10-ի թիվ 20-Ն որոշման մեջ 
փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ Արարատի մարզպետի 25 հունվարի 2017 թվականի N 
08-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ Լոռու մարզպետարանի քաղաքացիական ծառայության առաջատար թափուր պաշտոններ 
զբաղեցնելու համար մրցույթ անցկացնող մրցութային հանձնաժողովի աշխատակարգը 
հաստատելու և ՀՀ Լոռու մարզպետի 2004 թվականի սեպտեմբերի 8-ի թիվ 278-Ն որոշումն ուժը 
կորցրած ճանաչելու մասին» ՀՀ Լոռու մարզպետի 19 հունվարի 2017 թվականի թիվ 13-Ն որոշումը 
  
  
«ՀՀ Տավուշի մարզպետարանի քաղաքացիական ծառայության առաջատար թափուր պաշտոններ 
զբաղեցնելու համար մրցույթ անցկացնող մրցութային հանձնաժողովի աշխատակարգը 
հաստատելու և ՀՀ Տավուշի մարզպետի 2002 թվականի հուլիսի 18-ի թիվ 29-Ն որոշումն ուժը 
կորցրած ճանաչելու մասին» ՀՀ Տավուշի մարզպետի 27 հունվարի 2017 թվականի թիվ 27-Ն 
որոշումը 

  

  
Ուղղում 

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 
ցանկի 
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ՀՀ նախարարների և կառավարությանն առընթեր պետական կառավարման մարմինների 
ղեկավարների հրամանները 
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«ՀՀ հանրային հատվածի կազմակերպությունների ֆինանսական հաշվետվությունների 
օրինակելի փաթեթը հաստատելու մասին» ՀՀ ֆինանսների նախարարի 30 հունվարի 2017 
թվականի N 27-Ն հրամանը 

  

  
Հատուկ բաժին 

Հեռուստատեսության և ռադիոյի ազգային հանձնաժողովի 26 հունվարի 2017 թվականի թիվ 5-Ա 
որոշումը 
  
ՀՀ առողջապահության նախարարի 17 հունվարի 2017 թվականի N 43-Ա հրամանը 
  
ՀՀ առողջապահության նախարարի 19 հունվարի 2017 թվականի N 60-Ա հրամանը 
  
ՀՀ առողջապահության նախարարի 19 հունվարի 2017 թվականի N 61-Ա հրամանը 
  
ՀՀ առողջապահության նախարարի 19 հունվարի 2017 թվականի N 62-Ա հրամանը 
  
ՀՀ առողջապահության նախարարի 19 հունվարի 2017 թվականի N 63-Ա հրամանը 
  
ՀՀ առողջապահության նախարարի 20 հունվարի 2017 թվականի N 68-Ա հրամանը 
  
ՀՀ առողջապահության նախարարի 20 հունվարի 2017 թվականի N 69-Ա հրամանը 
  
ՀՀ առողջապահության նախարարի 20 հունվարի 2017 թվականի N 72-Ա հրամանը 
  
ՀՀ առողջապահության նախարարի 23 հունվարի 2017 թվականի N 86-Ա հրամանը 
  
ՀՀ առողջապահության նախարարի 25 հունվարի 2017 թվականի N 126-Ա հրամանը 
  
ՀՀ առողջապահության նախարարի 25 հունվարի 2017 թվականի N 130-Ա հրամանը 
  
ՀՀ առողջապահության նախարարի 26 հունվարի 2017 թվականի N 132-Ա հրամանը 
  
ՀՀ առողջապահության նախարարի 27 հունվարի 2017 թվականի N 138-Ա հրամանը 
  
ՀՀ առողջապահության նախարարի 30 հունվարի 2017 թվականի N 161-Ա հրամանը 
  
ՀՀ առողջապահության նախարարի 1 փետրվարի 2017 թվականի N 183-Ա հրամանը 
  
ՀՀ տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարի 31 հունվարի 2017 թվականի N 57-Ա 
հրամանը 
  
ՀՀ տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարի 3 փետրվարի 2017 թվականի N 77-Ա 
հրամանը 
  
ՀՀ տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարի 6 փետրվարի 2017 թվականի N 88-Ա 
հրամանը 
  
ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարի 16 հունվարի 2017 
թվականի N 24-Ա հրամանը 
  
ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարի 16 հունվարի 2017 
թվականի N 26-Ա հրամանը 
  



ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարի 16 հունվարի 2017 
թվականի N 27-Ա հրամանը 
  
ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարի 23 հունվարի 2017 
թվականի N 58-Ա հրամանը 
  
ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարի 23 հունվարի 2017 
թվականի N 60-Ա հրամանը 
  
ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարի 30 հունվարի 2017 
թվականի N 80-Ա հրամանը 
  
ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարի 30 հունվարի 2017 
թվականի N 81-Ա հրամանը 
  
ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարի 30 հունվարի 2017 
թվականի N 82-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 
  
ՀՀ կառավարությանն առընթեր միջուկային անվտանգության կարգավորման պետական 
կոմիտեի կողմից տրված, ժամկետը երկարաձգված և գործողությունը դադարեցված 
լիցենզիաների ցանկը 
  
ՀՀ կառավարությանն առընթեր քաղաքաշինության պետական կոմիտեի կողմից տրամադրված, 
դադարեցված, կասեցված, երկարաձգված, խախտում կատարած և վերաձևակերպված 
լիցենզիաների ցանկը 
 


