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ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի որոշումը 

«ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի 2004 թվականի սեպտեմբերի 16-ի N 110-Ն 
որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ հանրային ծառայությունները 
կարգավորող հանձնաժողովի 12 ապրիլի 2017 թվականի N 131-Ն որոշումը 

  

  

ՀՀ նախարարների և կառավարությանն առընթեր պետական կառավարման մարմինների 
ղեկավարների հրամանները 

«Հանրակրթական ծրագրեր իրականացնող ուսումնական հաստատություններին ներկայացվող 
պահանջներ» N 2.2.4-016-17 սանիտարական կանոնները և նորմերը հաստատելու և ՀՀ 
առողջապահության նախարարի 2002 թվականի փետրվարի 11-ի N 82 հրամանն ուժը կորցրած ճանաչելու 
մասին» ՀՀ առողջապահության նախարարի 28 մարտի 2017 թվականի N 12-Ն հրամանը 
  
«ՀՀ առողջապահության նախարարի 2017 թվականի փետրվարի 17-ի թիվ 06-Ն հրամանում 
փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ առողջապահության նախարարի 11 ապրիլի 2017 թվականի N 
16-Ն հրամանը 
  
«ՀՀ արդարադատության նախարարի 2012 թվականի փետրվարի 28-ի N 30-Ն հրամանում 
փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ արդարադատության նախարարի 12 ապրիլի 2017 թվականի N 
171-Ն հրամանը 
  
«Փրկարարական ծառայողներին զենք պահելու, կրելու, գործադրելու և օգտագործելու իրավունք տալու 
մասին» ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարի 29 մարտի 2017 թվականի N 360-Ն հրամանը 
  
«Փրկարարական ծառայության համազգեստը կրելու կանոնները սահմանելու մասին» ՀՀ արտակարգ 
իրավիճակների նախարարի 29 մարտի 2017 թվականի N 361-Ն հրամանը 
  
«Ծառայողական քննության անցկացման կարգը սահմանելու մասին» ՀՀ արտակարգ իրավիճակների 
նախարարի 6 ապրիլի 2017 թվականի N 393-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 11 
ապրիլի 2017 թվականի N 139-Ն հրամանը 
  
«ՀՀՇՆ 22-03-2017 «Արհեստական և բնական լուսավորում» շինարարական նորմերը հաստատելու, ՀՀ 
քաղաքաշինության նախարարի 2001 թվականի հոկտեմբերի 1-ի N 82 հրամանում փոփոխություն 
կատարելու և մի շարք հրամաններ ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» ՀՀ կառավարությանն առընթեր 
քաղաքաշինության պետական կոմիտեի նախագահի 13 ապրիլի 2017 թվականի N 56-Ն հրամանը 
  
«ՀՀ կառավարությանն առընթեր քաղաքացիական ավիացիայի գլխավոր վարչության պետի 2013 
թվականի դեկտեմբերի 28-ի թիվ 257-Ն հրամանում լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին» 
ՀՀ կառավարությանն առընթեր քաղաքացիական ավիացիայի գլխավոր վարչության պետի 11 ապրիլի 
2017 թվականի N 105-Ն հրամանը 
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ՀՀ նախարարների և կառավարությանն առընթեր պետական կառավարման մարմինների 
ղեկավարների հրամանները 
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«ՀՀ կառավարությանն առընթեր քաղաքացիական ավիացիայի գլխավոր վարչության պետի 2010 
թվականի հոկտեմբերի 20-ի թիվ 187-Ն հրամանում փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասին» ՀՀ 
կառավարությանն առընթեր քաղաքացիական ավիացիայի գլխավոր վարչության պետի 10 ապրիլի 2017 
թվականի N 100-Ն հրամանը 
  
«ՀՀ կառավարությանն առընթեր քաղաքացիական ավիացիայի գլխավոր վարչության պետի 2010 
թվականի հոկտեմբերի 20-ի թիվ 180-Ն հրամանում փոփոխություն կատարելու մասին» ՀՀ 
կառավարությանն առընթեր քաղաքացիական ավիացիայի գլխավոր վարչության պետի 10 ապրիլի 2017 
թվականի N 101-Ն հրամանը 
  
«ՀՀ կառավարությանն առընթեր քաղաքացիական ավիացիայի գլխավոր վարչության պետի 2010 
թվականի հոկտեմբերի 20-ի թիվ 181-Ն հրամանում փոփոխություն կատարելու մասին» ՀՀ 
կառավարությանն առընթեր քաղաքացիական ավիացիայի գլխավոր վարչության պետի 10 ապրիլի 2017 
թվականի N 102-Ն հրամանը 
  
«ՀՀ կառավարությանն առընթեր քաղաքացիական ավիացիայի գլխավոր վարչության պետի 2010 
թվականի հոկտեմբերի 20-ի թիվ 177-Ն հրամանում փոփոխություն կատարելու մասին» ՀՀ 
կառավարությանն առընթեր քաղաքացիական ավիացիայի գլխավոր վարչության պետի 10 ապրիլի 2017 
թվականի N 103-Ն հրամանը 
  
«ՀՀ կառավարությանն առընթեր քաղաքացիական ավիացիայի գլխավոր վարչության պետի 2010 
թվականի հոկտեմբերի 20-ի թիվ 179-Ն հրամանում փոփոխություն կատարելու մասին» ՀՀ 
կառավարությանն առընթեր քաղաքացիական ավիացիայի գլխավոր վարչության պետի 10 ապրիլի 2017 
թվականի N 104-Ն հրամանը 
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ՀՀ կենտրոնական բանկի խորհրդի որոշումը 

«Բարսելոնայի լաբիրինթոսը» և «Մազոնեի լաբիրինթոսը» արծաթե հուշադրամները շրջանառության մեջ 
դնելու և դրանց նկարագրությունը հաստատելու մասին» ՀՀ կենտրոնական բանկի խորհրդի 14 ապրիլի 
2017 թվականի թիվ 89-Ն որոշումը 
  

  

ՀՀ նախարարների և կառավարությանն առընթեր պետական կառավարման մարմինների ղեկավարների 
հրամանները 

«Փրկարար ծառայության ստորաբաժանումներում մարտական և այլ զենքի, զինամթերքի և 
սպառազինության հաշվառման, պահպանման ու տրման կարգը սահմանելու մասին» ՀՀ արտակարգ 
իրավիճակների նախարարի 29 մարտի 2017 թվականի N 362-Ն հրամանը 
  
«Կրթության կազմակերպման մանկավարժահոգեբանական աջակցության ծառայությունների 
տրամադրման կարգը հաստատելու մասին» ՀՀ կրթության և գիտության նախարարի 13 ապրիլի 2017 
թվականի N 370-Ն հրամանը 
  
«ՀՀ կրթության և գիտության նախարարի 2010 թվականի հուլիսի 21-ի N 1167-Ն հրամանում 
փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ կրթության և գիտության նախարարի 13 ապրիլի 2017 թվականի 
N 371-Ն հրամանը 
  
«Եվրասիական տնտեսական միության տեխնիկական կանոնակարգերով սահմանված արտադրանքի 
պետական գրանցման վկայականի միասնական ձևը հաստատելու մասին» ՀՀ տնտեսական զարգացման և 
ներդրումների նախարարի 27 ապրիլի 2017 թվականի N 397-Ն հրամանը 
  
«ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարի 2017 թվականի մարտի 30-ի 
թիվ 316-Ն և թիվ 317-Ն հրամաններում փոփոխություններ կատարելու և փոստային վճարման պետական 
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նշանների նմուշները հաստատելու ու գործողության մեջ դնելու մասին» ՀՀ տրանսպորտի, կապի և 
տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարի 19 ապրիլի 2017 թվականի N 390-Ն հրամանը 
  
«Ապրանքների մաքսային արժեքի հայտարարագրերի ձևերը հաստատելու և ՀՀ ֆինանսների նախարարի 
2015 թվականի հունիսի 5-ի N 357-Ն հրամանն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» ՀՀ կառավարությանն 
առընթեր պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահի 21 մարտի 2017 թվականի N 95-Ն հրամանը 

  
N 16(585).1 20 մայիսի 2017 
  

  
ՀՀ կենտրոնական բանկի խորհրդի որոշումները 

«ՀՀ կենտրոնական բանկի խորհրդի 2012 թվականի սեպտեմբերի 18-ի թիվ 242-Ն որոշման մեջ 
փոփոխություն կատարելու մասին» ՀՀ կենտրոնական բանկի խորհրդի 28 ապրիլի 2017 թվականի թիվ 98-
Ն որոշումը. 
  
«ՀՀ կենտրոնական բանկի խորհրդի 2012 թվականի հոկտեմբերի 16-ի թիվ 272-Ն որոշման մեջ 
փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ կենտրոնական բանկի խորհրդի 28 ապրիլի 2017 թվականի թիվ 
99-Ն որոշումը. 
  
«ՀՀ կենտրոնական բանկի խորհրդի 2011 թվականի մայիսի 24-ի թիվ 156-Ն որոշման մեջ փոփոխություն և 
լրացում կատարելու մասին» ՀՀ կենտրոնական բանկի խորհրդի 28 ապրիլի 2017 թվականի թիվ 100-Ն 
որոշումը 

  

  

ՀՀ նախարարների և կառավարությանն առընթեր պետական կառավարման մարմինների 
ղեկավարների հրամանները 

«ՀՀ առողջապահության նախարարի 2017 թվականի փետրվարի 17-ի թիվ 06-Ն հրամանում 
փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ առողջապահության նախարարի 14 ապրիլի 2017 
թվականի N 17-Ն հրամանը 
  
«ՀՀ առողջապահության նախարարի 2013 թվականի սեպտեմբերի 28-ի թիվ 57-Ն հրամանում 
փոփոխություն կատարելու մասին» ՀՀ առողջապահության նախարարի 20 ապրիլի 2017 թվականի N 18-Ն 
հրամանը 
  
«ՀՀ բնապահպանության նախարարի 2004 թվականի փետրվարի 16-ի N 28-Ն հրամանում 
փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ բնապահպանության նախարարի 5 մայիսի 2017 թվականի N 
119-Ն հրամանը 
  
«ՀՀ բնապահպանության նախարարի 2004 թվականի փետրվարի 12-ի N 23-Ն հրամանում 
փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ բնապահպանության նախարարի 5 մայիսի 2017 թվականի N 
120-Ն հրամանը 
  
«ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարի 2017 թվականի մարտի 30-ի 
թիվ 316-Ն հրամանում լրացում կատարելու և փոստային վճարման պետական նշանների նմուշները 
հաստատելու ու գործողության մեջ դնելու մասին» ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական 
տեխնոլոգիաների նախարարի 5 մայիսի 2017 թվականի N 435-Ն հրամանը 
  

  
Հատուկ բաժին 

ՀՀ կենտրոնական բանկի խորհրդի 31 մարտի 2017 թվականի թիվ 78-Ա որոշումը 
  
Հեռուստատեսության և ռադիոյի ազգային հանձնաժողովի 25 ապրիլի 2017 թվականի թիվ 18-Ա որոշումը 
  
ՀՀ առողջապահության նախարարի 6 ապրիլի 2017 թվականի N 1160-Ա հրամանը 
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ՀՀ առողջապահության նախարարի 12 ապրիլի 2017 թվականի N 1229-Ա հրամանը 
  
ՀՀ առողջապահության նախարարի 12 ապրիլի 2017 թվականի N 1233-Ա հրամանը 
  
ՀՀ առողջապահության նախարարի 14 ապրիլի 2017 թվականի N 1269-Ա հրամանը 
  
ՀՀ առողջապահության նախարարի 14 ապրիլի 2017 թվականի N 1271-Ա հրամանը 
  
ՀՀ առողջապահության նախարարի 18 ապրիլի 2017 թվականի N 1302-Ա հրամանը 
  
ՀՀ առողջապահության նախարարի 20 ապրիլի 2017 թվականի N 1306-Ա հրամանը 
  
ՀՀ առողջապահության նախարարի 20 ապրիլի 2017 թվականի N 1328-Ա հրամանը 
  
ՀՀ առողջապահության նախարարի 21 ապրիլի 2017 թվականի N 1337-Ա հրամանը 
  
ՀՀ առողջապահության նախարարի 25 ապրիլի 2017 թվականի N 1347-Ա հրամանը 
  
ՀՀ առողջապահության նախարարի 25 ապրիլի 2017 թվականի N 1354-Ա հրամանը 
  
ՀՀ առողջապահության նախարարի 26 ապրիլի 2017 թվականի N 1359-Ա հրամանը 
  
ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարի 12 ապրիլի 2017 թվականի N 416-Ա հրամանը 
  
ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարի 12 ապրիլի 2017 թվականի N 420-Ա հրամանը 
  
ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարի 4 ապրիլի 2017 թվականի N 
335-Ա հրամանը 
  
ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարի 4 ապրիլի 2017 թվականի N 
337-Ա հրամանը 
  
ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարի 4 ապրիլի 2017 թվականի N 
339-Ա հրամանը 
  
ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարի 4 ապրիլի 2017 թվականի N 
340-Ա հրամանը 
  
ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարի 10 ապրիլի 2017 թվականի N 
361-Ա հրամանը 
  
ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարի 10 ապրիլի 2017 թվականի N 
362-Ա հրամանը 
  
ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարի 18 ապրիլի 2017 թվականի N 
380-Ա հրամանը 
  
ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարի 18 ապրիլի 2017 թվականի N 
382-Ա հրամանը 
  
ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարի 25 ապրիլի 2017 թվականի N 
396-Ա հրամանը 
  



ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարի 25 ապրիլի 2017 թվականի N 
398-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 վիճակախաղերի կազմակերպման 
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, գործողության 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 17(586) 24 մայիսի 2017 
  

  
ՀՀ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի որոշումը 

«2017 թվականի հունիսի 18-ի տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրությունների 
քվեարկության կազմակերպման և անցկացման մասին» ՀՀ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի 21 
մայիսի 2017 թվականի N 273-Ն որոշումը 

  

  

ՀՀ նախարարների և կառավարությանն առընթեր պետական կառավարման մարմինների 
ղեկավարների հրամանները 

«ՀՀ առողջապահության նախարարի 2002 թվականի մարտի 6-ի N 138 հրամանում փոփոխություններ 
կատարելու մասին» ՀՀ առողջապահության նախարարի 6 մայիսի 2017 թվականի N 19-Ն հրամանը 
  
«Փրկարարների և փրկարարական կազմավորումների որակավորման հանձնաժողովների կազմը 
հաստատելու և ՀՀ կառավարությանն առընթեր արտակարգ իրավիճակների վարչության պետի 2005 
թվականի հունվարի 13-ի N 9 հրամանը ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» ՀՀ արտակարգ իրավիճակների 
նախարարի 4 մայիսի 2017 թվականի N 504-Ն հրամանը 
  
«ՀՀ ֆինանսների և էկոնոմիկայի նախարարի 1999 թվականի մարտի 26-ի N 111 հրամանում 
փոփոխություն կատարելու մասին» ՀՀ ֆինանսների նախարարի 5 մայիսի 2017 թվականի թիվ 200-Ն 
հրամանը 

  

«Բնակչության բժշկական օգնության և սպասարկման մասին» ՀՀ օրենքի 1-ին հոդվածի 2-րդ մասով 
նախատեսված «բժշկական օգնություն և սպասարկում իրականացնող» հասկացության բովանդակության 
վերաբերյալ» ՀՀ առողջապահության նախարարի 12 մայիսի 2017 թվականի N 2-Ն պաշտոնական 
պարզաբանումը 

Պաշտոնական պարզաբանում 
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