
N 23(592) 1 օգոստոսի 2017 
  

  
ՀՀ կենտրոնական բանկի խորհրդի որոշումները 

«ՀՀ կենտրոնական բանկի խորհրդի 2015 թվա կանի հոկտեմբերի 6-ի թիվ 205-Ն որոշման մեջ 
լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կենտրոնական բանկի խորհրդի 7 հուլիսի 2017 թվականի թիվ 
142-Նորոշումը 
  
«ՀՀ կենտրոնական բանկի խորհրդի 2005 թվականի հունիսի 8-ի թիվ 294-Ն որոշման մեջ 
լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կենտրոնական բանկի խորհրդի 7 հուլիսի 2017 թվականի թիվ 
143-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կենտրոնական բանկի խորհրդի 2016 թվականի սեպտեմբերի 27-ի թիվ 157-Ն որոշման մեջ 
փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ կենտրոնական բանկի խորհրդի 7 հուլիսի 2017 
թվականիթիվ 144-Ն որոշումը 
  
«Ապահովագրական գործունեության հետ կապված այլ գործառնությունների իրականացման 
վերաբերյալ» ՀՀ կենտրոնական բանկի խորհրդի 7 հուլիսի 2017 թվականի թիվ 145-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կենտրոնական բանկի խորհրդի 2011 թվականի դեկտեմբերի 6-ի թիվ 335-Ն որոշման մեջ 
փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կենտրոնական բանկի խորհրդի 7 
հուլիսի 2017 թվականի թիվ 146-Ն որոշումը 
  

ՀՀ հանրային ծառայու թյունները կարգավորող հանձնաժողովի որոշումները 
  
«Բաժանորդների կանխավճարային և հետվճարային հաշիվն երի համալրման, 
վերալիցքավորման քարտերի վաճառքի և հանրային էլեկտրոնային հաղորդակցության 
ծառայությունների դիմաց վճարումների ընդունման մասին» ՀՀ հանրային ծառայությունները 
կարգավորող հանձնաժողովի12 հուլիսի 2017 թվականի N 307-Ն որոշումը 
  

ՀՀ քաղաքացիական ծառայության խորհրդի որոշումները 
  
«ՀՀ քաղաքացիական ծառայության խորհրդի 2002 թվականի մայիսի 8-ի N 9 որոշման մեջ 
փոփոխություններ և լրացումներ կատարելումասին» ՀՀ քաղաքացիական ծառայության խորհրդի 
20 հուլիսի 2017 թվականի N 580-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ քաղաքացիական ծառայության խորհրդի 2002 թվականի մայիսի 23-ի N 11 որոշման մեջ 
փոփոխություն կատարելու մասին» ՀՀ քաղաքացիական ծառայության խորհրդի 20 հուլիսի 2017 
թվականի N 581-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ քաղաքացիական ծառայության խորհրդի 2011 թվականի մարտի 23-ի N 177-Ն որոշման մեջ 
փոփոխություն կատարելու մասին» ՀՀ քաղաքացիական ծառայության խորհրդի 20 հուլիսի 2017 
թվականի N 582-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ քաղաքացիական ծառայության խորհրդի 2004 թվականի մայիսի 31-ի N 436-Ն որոշման մեջ 
փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ քաղաքացիական ծառայության խորհրդի 20 հուլիսի 
2017 թվականի N 583-Ն որոշումը 
  

ՀՀ նախարարների և կառավարությանն առընթեր պետական կառավարման մարմի նների 
ղեկավարների հրամանները 

  
«ՀՀ առողջապահության նախարարի 2017 թվականի փետրվարի 17-ի թիվ 06-Ն հրամանում 
փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ առողջապահության նախարարի 13 
հուլիսի 2017 թվականի N 35-Ն հրամանը 
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«Կատարողական մակագրության թերթի օրինակելի ձևաթղթերը հաստատելու մասին» ՀՀ 
արդարադատության նախարար ի 25 հուլիսի 2017 թվականի N 387-Ն հրամանը 
  
«Փրկարարական ծառայության ծառայողին ծառայողական վկայականի տրման, օգտագործման, 
փոխարինման և վերադարձման կարգն ու ձևը սահմանելու մասին» ՀՀ արտակարգ 
իրավիճակների նախարարի 28 հունիսի 2017 թվականի N 703-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 20 հուլիսի 2017 թվականի N 415-Ն հրամանը 
  
«Պետության համար պարտավորություններ առաջացնող գնման գործարքների հաշվառման նպա 
տակով լիազոր մարմին ներկայացվող հաշվետվության ձևը, հաշվետվության հիման վրա 
գործարքների հաշվառման կարգը հաստատելու և ՀՀ ֆինանսների նախարարի 2015 թվականի 
ապրիլի 1-ի N 181-Ն հրամանն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» ՀՀ ֆինանսների նախարարի 11 
հուլիսի 2017 թվականի N 345-Ն հրամանը 
  
«ՀՀ ֆինանսների և էկոնոմիկայի նախարարի 2006 թվականի սեպտեմբերի 5-ի N 839-Ն և ՀՀ 
ֆինանսների նախարարի 2013 թվականի դեկտեմբերի 20-ի N 1106-Ն հրամաններն ուժը կորցրած 
ճանաչելու մասին» ՀՀ ֆինանսների նախարարի 13 հուլիսի 2017 թվականի թիվ 347-Ն հրամանը 
  
«ՀՀ պետական գանձապետական պարտատոմսերի առաջնային շուկայի մասնակիցների 
վարքագծի գնահատման և ընտրության կարգը հաստատելու մասին» ՀՀ ֆինանսների 
նախարարի 13 հուլիսի 2017 թվականի N 348-Ն հրամանը 
  
«ՀՀ կառավարությանն առընթեր ՀՀ ոստիկանության մասնագիտացված հանձնաժողովի 
ձևավորման և գործունեության կարգը սահմանելու մասին» ՀՀ կառավարությանն առընթեր ՀՀ 
ոստիկանության պետի 20 հուլիսի 2017 թվականի թիվ 5-Ն հրամանը 
  
«Սնանկության վարույթի ընթացքում հարկերի և (կամ) վճարների գծով լրացուցիչ առաջացած 
պարտավորությունների վերաբերյալ տեղեկատվության ձևը սահմանելու մասին» ՀՀ 
կառավարությանն առընթեր պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահի 13 հուլիսի 2017 
թվականի N 220-Ն հրամանը 
  
«Հարկային մարմնի կողմից վերահսկվող եկամուտների գծով պարտավորությունների 
վերաբերյալ տեղեկանքի ձևը սահմանելու մասին» ՀՀ կառավարությանն առընթեր պետական 
եկամուտների կոմիտեի նախագահի 19 հուլիսի 2017 թվականի N 228-Ն հրամանը 
  
«Փոխանցված հարկային պարտավորությունների և դեբետային գումարների, սահմանված չափից 
ավել վճարված հարկի գումարների, ինչպես նաև մի ասնական հաշվի գումարների մնացորդների 
տեղեկանքի ձևը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարությանն առընթեր պետական եկամուտների 
կոմիտեի նախագահի 19 հուլիսի 2017 թվականի N 229-Ն հրամանը 
  
«ՀՀ կառավարությանն առընթեր քաղաքաշի նության պետական կոմիտեի համակարգի 
պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների գործադիր մարմինների թափուր պաշտոնի 
համար մրցույթի անցկացման ընթացակարգը և մրցութային հանձնաժողովի ձևավորման կար գը 
հաստատելու և ՀՀ քաղաքաշինության նախարարի 2006 թվականի հունիսի 30-ի N 99-Ն հրամանն 
ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» ՀՀ կառավարությանն առընթեր քաղաքաշինության պետական 
կոմիտեի նախագահի 7 հուլիսի 2017 թվականի N 98-Ն հրամանը 
  

Հատուկ բաժին 
  



ՀՀ կենտրոնական բանկի խորհրդի 23 հունիսի 2017 թվականի թիվ 135-Ա որոշումը 
  
Հեռուստատեսության և ռադիոյի ազգային հանձնաժողովի 17 հուլիսի 2017 թվականի թիվ 32-Ա 
որոշումը 
  
Հեռուստատեսության և ռադիոյի ազգային հանձնաժողովի 17 հուլիսի 2017 թվականի թիվ 33-Ա 
որոշումը 
  
ՀՀ առողջապահության նախարարի 16 հունիսի 2017 թվականի N 1974-Ա հրամանը 
  
ՀՀ առողջապահության նախարարի 4 հուլիսի 2017 թվականի N 2149-Ա հրամանը 
  
ՀՀ կրթության և գիտության նախարարի 21 հուլիսի 2017 թվականի N 803-Ա/2 հրամանը 
  
ՀՀ կրթության և գիտության նախարարի 21 հուլիսի 2017 թվականի N 808-Ա/2 հրամանը 
  
ՀՀ տնտեսական զարգացման և ներդրումն երի նախարարի 10 հուլիսի 2017 թվականի N 637-Ա 
հրամանը 
  
ՀՀ տնտեսական զարգացման և ներդրումն երի նախարարի 19 հուլիսի 2017 թվականի N 682-Ա 
հրամանը 
  
ՀՀ ֆինանսների նախարարության կողմից լիցենզավորված վիճակախաղերի կազմակերպման 
լիցենզիաների գրանցամատյանում բովանդակվող տեղեկությունների ցանկը 
  
ՀՀ կառավարությանն առընթեր քաղաքաշինության պետական կոմիտեի կողմից տրամադրված, 
դադարեցված, կասեցված, երկարաձգված, խախտում կատարած և վերաձևակերպված 
լիցենզիաների ցանկը 
  

Ուղղում 
  
«ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի 2008 թվականի հունիսի 6-ի N 
308-Ն որոշման մեջ փոփոխություն և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ հանրային 
ծառայությունները կարգավորող հանձնա ժողովի 28 հունիսի 2017 թվականի N 279-Ն որոշումը 

  
N 24(593) 15 օգոստոսի 2017 
  

  
ՀՀ կենտրոնական բանկի խորհրդի որոշումները 

«ՀՀ կենտրոնական բանկի խորհրդի 2010 թվականի նոյեմբերի 9-ի թիվ 297-Ն որոշման և ՀՀ 
կառավարությանն առընթեր պետական եկամուտների կոմիտեի 2010 թվականի նոյեմբերի 17-ի 
թիվ 2436-Ն հրամանի մեջ լրացում կատարելու մասին» ՀՀ կենտրոնական բանկի խորհրդի 7 
հուլիսի 2017 թվականի թիվ 141-Ն և ՀՀ կառավարությանն առընթեր պետական եկամուտների 
կոմիտեի նախագահի 19 հուլիսի 2017 թվականի թիվ 232-Ն hամատեղ որոշումը 
  
«ՀՀ կենտրոնական բանկի խորհրդի 2005 թվականի մարտի 29-ի թիվ 142-Ն որոշման մեջ 
փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ կենտրոնական բանկի խորհրդի 11 հուլիսի 2017 
թվականի թիվ 157-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կենտրոնական բանկի խորհրդի 2013 թվականի հոկտեմբերի 1-ի թիվ 231-Ն որոշման մեջ 
լրացում կատարելու մասին» ՀՀ կենտրոնական բանկի խորհրդի 11 հուլիսի 2017 թվականի թիվ 
158-Ն որոշումը 
  

ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի որոշումները 
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«ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի 2004 թվականի օգոստոսի 30-ի N 
105-Ն և 2008 թվականի հունիսի 6-ի N 308-Ն որոշումների մեջ փոփոխություններ կատարելու 
մասին» ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի 2 օգոստոսի 2017 
թվականի N 337-Ն որոշումը 
  

ՀՀ վիճակագրության պետական խորհրդի որոշումները 
  
«ՀՀ վիճակագրության պետական խորհրդի 2015 թվականի փետրվարի 13-ի թիվ 04-Ն որոշման 
մեջ լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ վիճակագրության պետական խորհրդի 14 հուլիսի 2017 
թվականի թիվ 05-Ն որոշումը 
  
«Իրավաբանական անձանց վիճակագրական բիզնես (ձեռնարկատիրական) ռեգիստրի մասին», 
«Անհատ ձեռնարկատերերի վիճակագրական բիզնես (ձեռնարկատիրական) ռեգիստրի մասին» 
պետական վիճակագրական հարցաթերթերը և դրանց լրացման հրահանգները հաստատելու և ՀՀ 
վիճակագրության պետական խորհրդի 2012 թվականի դեկտեմբերի 10-ի թիվ 31-Ն որոշումն ուժը 
կորցրած ճանաչելու մասին» ՀՀ վիճակագրության պետական խորհրդի 14 հուլիսի 2017 թվականի 
թիվ 06-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ վիճակագրության պետական խորհրդի 2016 թվականի հունիսի 20-ի թիվ 05-Ն որոշման մեջ 
փոփոխություն կատարելու մասին» ՀՀ վիճակագրության պետական խորհրդի 14 հուլիսի 2017 
թվականի թիվ 07-Ն որոշումը 
  
«Առևտրի շրջանառության մասին» Ձև 1 առևտուր (ամսական) պետական վիճակագրական 
հաշվետվության ձևն ու լրացման հրահանգը հաստատելու և ՀՀ վիճակագրության պետական 
խորհրդի 2015 թվականի նոյեմբերի 9-ի թիվ 21-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» ՀՀ 
վիճակագրության պետական խորհրդի 14 հուլիսի 2017 թվականի թիվ 08-Ն որոշումը 
  
«Առևտրի շրջանառության մասին» Ձև 1 առևտուր (փոքր) (եռամսյակային) պետական 
վիճակագրական հաշվետվության ձևն ու լրացման հրահանգը հաստատելու և ՀՀ 
վիճակագրության պետական խորհրդի 2015 թվականի նոյեմբերի 9-ի թիվ 20-Ն որոշումն ուժը 
կորցրած ճանաչելու մասին» ՀՀ վիճակագրության պետական խորհրդի 14 հուլիսի 2017 թվականի 
թիվ 09-Ն որոշումը 
  
«Սպառողական ապրանքների շուկաներում առևտրի կետերի հաշվառման մասին» Ձև 1 տոնառ 
(ամսական) պետական վիճակագրական հաշվետվության ձևն ու լրացման հրահանգը 
հաստատելու և ՀՀ վիճակագրության պետական խորհրդի 2014 թվականի հուլիսի 4-ի թիվ 26-Ն 
որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» ՀՀ վիճակագրության պետական խորհրդի 14 հուլիսի 
2017 թվականի թիվ 10-Ն որոշումը 
  
«Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների և տեղեկատվական ծառայությունների մասին» Ձև 1-ՏՏ 
(ամսական) պետական վիճակագրական հաշվետվության ձևն ու լրացման հրահանգը 
հաստատելու և ՀՀ վիճակագրության պետական խորհրդի 2012 թվականի հունվարի 27-ի թիվ 02-Ն 
որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» ՀՀ վիճակագրության պետական խորհրդի 14 հուլիսի 
2017 թվականի թիվ 11-Ն որոշումը 
  
«Ծառայությունների ծավալի մասին» Ձև 1-ծառայություններ (ամսական) պետական 
վիճակագրական հաշվետվության ձևն ու լրացման հրահանգը հաստատելու և ՀՀ 
վիճակագրության պետական խորհրդի 2012 թվականի հունվարի 27-ի թիվ 01-Ն որոշումն ուժը 
կորցրած ճանաչելու մասին» ՀՀ վիճակագրության պետական խորհրդի 14 հուլիսի 2017 թվականի 
թիվ 12-Ն որոշումը 
  
«Ծառայությունների ծավալի մասին» (փոքր) (եռամսյակային) պետական վիճակագրական 
հաշվետվության ձևն ու լրացման հրահանգը հաստատելու և ՀՀ վիճակագրության պետական 



խորհրդի 2012 թվականի փետրվարի 20-ի թիվ 06-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» ՀՀ 
վիճակագրության պետական խորհրդի 14 հուլիսի 2017 թվականի թիվ 13-Ն որոշումը 
  
«Ընդհանուր տեղեկություններ առևտրի օբյեկտների մասին» Ձև 1 հաշվառում (եռամսյակային) 
պետական վիճակագրական հաշվետվության ձևն ու լրացման հրահանգը հաստատելու և ՀՀ 
վիճակագրության պետական խորհրդի 2014 թվականի հուլիսի 4-ի թիվ 27-Ն որոշումն ուժը 
կորցրած ճանաչելու մասին» ՀՀ վիճակագրության պետական խորհրդի 14 հուլիսի 2017 թվականի 
թիվ 14-Ն որոշումը 
  
«Տեղեկատվություն ապրանքների վաճառքի և մնացորդի վերաբերյալ» Ձև 3-առևտուր (տարեկան) 
պետական վիճակագրական հաշվետվության ձևն ու լրացման հրահանգը հաստատելու և ՀՀ 
վիճակագրության պետական խորհրդի 2016 թվականի սեպտեմբերի 22-ի թիվ 12-Ն որոշումն ուժը 
կորցրած ճանաչելու մասին» ՀՀ վիճակագրության պետական խորհրդի 14 հուլիսի 2017 թվականի 
թիվ 15-Ն որոշումը 
  
«Գյուղատնտեսական արտադրանքի շուկաների գործունեության մասին» Ձև 12-առևտուր 
(տարեկան) պետական վիճակագրական հաշվետվության ձևն ու լրացման հրահանգը 
հաստատելու և ՀՀ վիճակագրության պետական խորհրդի 2014 թվականի հուլիսի 4-ի թիվ 29-Ն 
որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» ՀՀ վիճակագրության պետական խորհրդի 14 հուլիսի 
2017 թվականի թիվ 16-Ն որոշումը 
  
«Գյուղատնտեսական արտադրանքի շուկաներում ապրանքների ամենօրյա վաճառքի 
հաշվառման մասին» Ձև Ա (ամսական) պետական վիճակագրական հաշվետվության ձևն ու 
լրացման հրահանգը հաստատելու և ՀՀ վիճակագրության պետական խորհրդի 2014 թվականի 
հուլիսի 4-ի թիվ 30-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» ՀՀ վիճակագրության պետական 
խորհրդի 14 հուլիսի 2017 թվականի թիվ 17-Ն որոշումը 
  

ՀՀ նախարարների և կառավարությանն առընթեր պետական կառավարման մարմինների 
ղեկավարների հրամանները 

  
«ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարության համակարգի գաղտնագրման ենթակա 
տեղեկությունների ընդլայնված գերատեսչական ցանկը հաստատելու մասին» ՀՀ արտակարգ 
իրավիճակների նախարարի 20 հուլիսի 2017 թվականի N 817-Ն հրամանը 
  
«ՀՀ որսահանդակներում որսի կենդանիների 2017-2018 թվականների սիրողական որսի համար 
թույլատրելի չափաքանակները և որսի ժամկետները սահմանելու մասին» ՀՀ 
բնապահպանության նախարարի 1 օգոստոսի 2017 թվականի N 254-Ն հրամանը 
  
«ՀՀ երաժշտական, արվեստի, գեղարվեստի և պարարվեստի դպրոցների 2017-2018 ուսումնական 
տարվա օրինակելի ուսումնական պլանները հաստատելու մասին» ՀՀ կրթության և գիտության 
նախարարի 18 հուլիսի 2017 թվականի N 792-Ն հրամանը 
  
«ՀՀ ֆինանսների նախարարի 2017 թվականի մայիսի 20-ի N 230-Ն հրամանում փոփոխություն 
կատարելու մասին» ՀՀ ֆինանսների նախարարի 18 հուլիսի 2017 թվականի N 356-Ն հրամանը 
  
«Տարածքների և շինությունների մաքսային զննման անցկացման հրամանի ձևը սահմանելու 
մասին» ՀՀ կառավարությանն առընթեր պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահի 26 
հուլիսի 2017 թվականի N 239-Ն հրամանը 
  
«Ապրանքների մնացորդների հաշվառման ձևը սահմանելու մասին» ՀՀ կառավարությանն 
առընթեր պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահի 27 հուլիսի 2017 թվականի N 242-Ն 
հրամանը 
  



«Հարկ վճարողին (հարկային գործակալին) հարկային մարմնում ներկայացնելու համար 
լիազորագրի ձևը սահմանելու մասին» ՀՀ կառավարությանն առընթեր պետական եկամուտների 
կոմիտեի նախագահի 27 հուլիսի 2017 թվականի N 243-Ն հրամանը 
  
«Համատեղ գործունեության պայմանագիրը օրենսդրությամբ սահմանված կարգով դադարելու 
վերաբերյալ հայտարարության ձևը սահմանելու մասին» ՀՀ կառավարությանն առընթեր 
պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահի 27 հուլիսի 2017 թվականի N 244-Ն հրամանը 
  
«Համատեղ գործունեության հաշվետու մասնակից լինելու մասին հայտարարության ձևը 
սահմանելու մասին» ՀՀ կառավարությանն առընթեր պետական եկամուտների կոմիտեի 
նախագահի 27 հուլիսի 2017 թվականի N 245-Ն հրամանը 
  
«Հիմնավորված գումարները միասնական հաշիվ մուտքագրելու եզրակացության և միասնական 
հաշվից գումարները վերադարձնելու դիմումի ձևերը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարությանն 
առընթեր պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահի 27 հուլիսի 2017 թվականի N 246-Ն 
հրամանը 
  
«Ապրանքների փաստացի մնացորդների գույքագրման արդյունքների վերաբերյալ 
արձանագրության ձևը սահմանելու մասին» ՀՀ կառավարությանն առընթեր պետական 
եկամուտների կոմիտեի նախագահի 27 հուլիսի 2017 թվականի N 247-Ն հրամանը 
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ՀՀ նախարարների և կառավարությանն առընթեր պետական կառավարման մարմինների 
ղեկավարների հրամանները 

«ՀՀ առողջապահության նախարարության վարչական վիճակագրական հաշվետվության ձևը 
հաստատելու մասին» ՀՀ առողջապահության նախարարի 31 հուլիսի 2017 թվականի N 36-Ն 
հրամանը 
  
«ՀՀ արդարադատության նախարարի 2006 թվականի հոկտեմբերի 5-ի N 187-Ն հրամանում 
լրացում կատարելու մասին» ՀՀ արդարադատության նախարարի 9 օգոստոսի 2017 թվականի N 
431-Ն հրամանը 
  
«Հրաձգարաններ մեկնելու և հրաձգարաններում ներքին ծառայության կարգը հաստատելու 
մասին» ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարի 27 հուլիսի 2017 թվականի N 839-Ն հրամանը 
  
«Ստորաբաժանումների և մեծ քանակով անձնախմբերի փոխադրման ու այդ ընթացքում ներքին 
ծառայության իրականացման կարգը հաստատելու մասին» ՀՀ արտակարգ իրավիճակների 
նախարարի 27 հուլիսի 2017 թվականի N 842-Ն հրամանը 
  
«Ճամբարային ավանի տեղավորման և ճամբարային ավանում ներքին ծառայության 
իրականացման կարգը հաստատելու մասին» ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարի 27 
հուլիսի 2017 թվականի N 847-Ն հրամանը 
  
«Օգտակար հանածոյի մշակման համար անհրաժեշտ վտանգավոր նյութերի օգտագործման 
առավելագույն սահմանաչափերի որոշման ընթացակարգը հաստատելու մասին» ՀՀ 
բնապահպանության նախարարի 1 օգոստոսի 2017 թվականի N 256-Ն հրամանը 
  
«Միջին մասնագիտական կրթության 0721.08.5 «Կաթի և կաթնամթերքի տեխնոլոգիա» 
մասնագիտության 0721.08.01.5 «Տեխնոլոգ՝ կաթի և կաթնամթերքի արտադրության» 
որակավորման պետական կրթական չափորոշիչը հաստատելու մասին» ՀՀ կրթության և 
գիտության նախարարի 1 օգոստոսի 2017 թվականի N 846-Ն հրամանը 
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«Միջին մասնագիտական կրթության 0811.07.5 «Անասնաբուժություն» մասնագիտության 
0811.06.01.5 «Կրտսեր անասնաբույժ» որակավորման պետական կրթական չափորոշիչը 
հաստատելու և ՀՀ կրթության և գիտության նախարարի 2012 թ. մարտի 22-ի N 202-Ն հրամանը 
ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» ՀՀ կրթության և գիտության նախարարի 1 օգոստոսի 2017 
թվականի N 847-Ն հրամանը 
  
«ՀՀ մշակույթի և երիտասարդության հարցերի նախարարի 2004 թվականի դեկտեմբերի 24-ի N 
481-Ն և 2005 թվականի ապրիլի 15-ի N 204-Ն հրամաններն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» ՀՀ 
մշակույթի նախարարի 4 օգոստոսի 2017 թվականի N 425-Ն հրամանը 
  

  
Հատուկ բաժին 

Հեռուստատեսության և ռադիոյի ազգային հանձնաժողովի 27 հուլիսի 2017 թվականի թիվ 35-Ա 
որոշումը 
  
Հեռուստատեսության և ռադիոյի ազգային հանձնաժողովի 27 հուլիսի 2017 թվականի թիվ 36-Ա 
որոշումը 
  
Հեռուստատեսության և ռադիոյի ազգային հանձնաժողովի 27 հուլիսի 2017 թվականի թիվ 37-Ա 
որոշումը 
  
Հեռուստատեսության և ռադիոյի ազգային հանձնաժողովի 4 օգոստոսի 2017 թվականի թիվ 39-Ա 
որոշումը 
  
Հեռուստատեսության և ռադիոյի ազգային հանձնաժողովի 4 օգոստոսի 2017 թվականի թիվ 40-Ա 
որոշումը 
  
ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարի 25 հուլիսի 2017 թվականի N 834 հրամանը 
  
ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարի 3 հուլիսի 2017 
թվականի N 700-Ա հրամանը 
  
ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարի 3 հուլիսի 2017 
թվականի N 701-Ա հրամանը 
  
ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարի 3 հուլիսի 2017 
թվականի N 703-Ա հրամանը 
  
ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարի 3 հուլիսի 2017 
թվականի N 704-Ա հրամանը 
  
ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարի 10 հուլիսի 2017 
թվականի N 727-Ա հրամանը 
  
ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարի 10 հուլիսի 2017 
թվականի N 729-Ա հրամանը 
  
ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարի 10 հուլիսի 2017 
թվականի N 730-Ա հրամանը 
  
ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարի 17 հուլիսի 2017 
թվականի N 756-Ա հրամանը 
  



ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարի 17 հուլիսի 2017 
թվականի N 758-Ա հրամանը 
  
ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարի 17 հուլիսի 2017 
թվականի N 760-Ա հրամանը 
  
ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարի 24 հուլիսի 2017 
թվականի N 781-Ա հրամանը 
  
ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարի 24 հուլիսի 2017 
թվականի N 783-Ա հրամանը 
  
ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարի 24 հուլիսի 2017 
թվականի N 784-Ա հրամանը 
  
ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարի 24 հուլիսի 2017 
թվականի N 787-Ա հրամանը 
  
ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարի 31 հուլիսի 2017 
թվականի N 830-Ա հրամանը 
  
ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարի 31 հուլիսի 2017 
թվականի N 832-Ա հրամանը 
  
ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարի 31 հուլիսի 2017 
թվականի N 834-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 ֆինանսների նախարարության կողմից լիցենզավորված վիճակախաղերի և խաղատների 
կազմակերպման լիցենզիաների գրանցամատյանում բովանդակվող տեղեկությունների ցանկը 
  
ՀՀ կառավարությանն առընթեր միջուկային անվտանգության կարգավորման պետական 
կոմիտեի կողմից ժամկետը երկարաձգված և գործողությունը դադարեցված լիցենզիաների ցանկը 
  
ՀՀ կառավարությանն առընթեր պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահի 28 հուլիսի 2017 
թվականի N 251-Ա հրամանը 
  
ՀՀ կառավարությանն առընթեր պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահի 28 հուլիսի 2017 
թվականի N 252-Ա հրամանը 
  
ՀՀ կառավարությանն առընթեր պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահի 28 հուլիսի 2017 
թվականի N 253-Ա հրամանը 
  
ՀՀ կառավարությանն առընթեր պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահի 28 հուլիսի 2017 
թվականի N 254-Ա հրամանը 
  



ՀՀ կառավարությանն առընթեր պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահի 28 հուլիսի 2017 
թվականի N 255-Ա հրամանը 
  
ՀՀ կառավարությանն առընթեր պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահի 28 հուլիսի 2017 
թվականի N 256-Ա հրամանը 
  
ՀՀ կառավարությանն առընթեր պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահի 28 հուլիսի 2017 
թվականի N 258-Ա հրամանը 
  
ՀՀ կառավարությանն առընթեր քաղաքաշինության պետական կոմիտեի կողմից տրամադրված, 
դադարեցված, կասեցված, երկարաձգված, խախտում կատարած և վերաձևակերպված 
լիցենզիաների ցանկը 
 


