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Հայաստանի Հանրապետության` «Եվրասիական տնտեսական միության» մասին 2014 

թվականի մայիսի 29-ի պայմանագրին միանալու հետ կապված Հայաստանի 
Հանրապետության այն իրավական ակտերի, որոնցում անհրաժեշտ է կատարել 

փոփոխություններ և լրացումներ, ինչպես նաև նոր իրավական ակտերի նախագծերի 
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ՀՀ իրավական ակտի անվանումը 
 

Պատասխանատու պետական 
կառավարման մարմինը 

 Հայաստանի Հանրապետության օրենքներ 

1.  «Լիցենզավորման մասին» ՀՀ օրենք  
(ՀՕ-193  30.05.2001թ.) 

ՀՀ գյուղատնտեսության 
նախարարություն 

2.  «Մշակությաին արժեքների 
արտահանման և ներմուծման մասին» ՀՀ 

օրենք  
(ՀՕ-176-Ն  06.12.2004թ.) 

ՀՀ մշակույթի նախարարություն 

3.  ՀՀ ընդերքի մասին օրենսգիրք 
 (ՀՕ-280-Ն 28.11.2011թ.) 

ՀՀ էներգետիկայի նախարարություն 

4.  «Թմրամիջոցների և հոգեմետ 
(հոգեներգործուն) նյութերի մասին» ՀՀ 

օրենք (ՀO-518-Ն  26.12.2002թ.) 

ՀՀ առողջապահության 
նախարարություն 

5.  ՀՀ քրեական օրենսգիրք  Հավելված 2.3 
(ՀՕ-528-Ն  18.04.2003թ.) 

ՀՀ առողջապահության 
նախարարություն 

6.  «Դեղերի մասին» ՀՀ օրենք  
(ՀՕ-259   27.10.1998թ.) 

ՀՀ առողջապահության 
նախարարություն 

7.  «Մարդուն օրգաններ և (կամ) 
հյուսվածքներ փոխպատվաստելու 

մասին» ՀՀ օրենք  
(ՀՕ-324  16.04.2002թ.) 

ՀՀ առողջապահության 
նախարարություն 

8.  «Մարդու արյան և դրա 
բաղադրամասերի դոնորության և 

փոխներարկումային բժշկական 
օգնության մասին»  

(ՀՕ-275-Ն 15.11.2011թ.) 

ՀՀ առողջապահության 
նախարարություն 

9.  «Զենքի մասին» ՀՀ օրենք  
(ՀՕ-246  03.07.1998թ.) 

ՀՀ ոստիկանություն 

10.  «Տեխնիկական կանոնակարգման 
մասին» ՀՀ օրենք  

(ՀՕ-19-Ն 08.02.2012թ.) 

 

11.  «Չափումների միասնականության 
ապահովման մասին» ՀՀ օրենք  

(ՀՕ-22-Ն 08.02.2012թ.) 

 

12.  «Հավատարմագրման մասին» ՀՀ օրենք 
(ՀՕ-20-Ն 08.02.2012թ.) 
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ՀՀ իրավական ակտի անվանումը 
 

Պատասխանատու պետական 
կառավարման մարմինը 

13.  «Խաղողի հումքով ոգելից խմիչքների 
մասին» ՀՀ օրենք  

(ՀՕ 135-Ն 10.06.2008թ.)  

 

14.  «Տնտեսական մրցակցության 
պաշտպանության մասին» ՀՀ օրենք 

(ՀՕ-112  06.11.2000թ.) 

 

15.  «Դատական ակտերի հարկադիր 
կատարման մասին» ՀՀ օրենք 

(ՀՕ-221  05.05.1998թ.) 

 

16.  ՀՀ վարչական դատավարության 
օրենսգիրք 

(ՀՕ-139-Ն  05.12.2013թ.) 

 

17.  «Հանրային ծառայությունները 
կարգավորող մարմնի մասին» ՀՀ օրենք 

(ՀՕ-18-Ն  25.12.2003թ.) 

 

18.  «Էներգետիկայի մասին» ՀՀ օրենք 
(ՀՕ-148  07.03.2001թ.) 

 

19.  «Երկաթուղային տրանսպորտի մասին» 
ՀՀ օրենք 

 (ՀՕ-293-Ն  28.11.2007թ.) 

 

20.  ՀՀ ջրային օրենսգիրք 
  (ՀՕ-373-Ն 04.06.2002թ.) 

 

21.  ՀՀ քաղաքացիական օրենսգիրք 
(ՀՕ-239   05.05.1998թ.) 

 

22.  «Գնումների մասին» ՀՀ օրենք 
(ՀՕ-206-Ն   22.12.2010թ.) 

 

 
Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշումներ 

23.  «Հայաստանի Հանրապետությունում 
արգելված քիմիական նյութերի և 
թունաքիմիկատների ցանկը հաստատելու 
մասին» ՀՀ կառավարության 2005 
թվականի մարտի 17-ի թիվ 293-Ն 
որոշում 

ՀՀ բնապահպանության 
նախարարություն 

24.  «Հայաստանի Հանրապետության 
կառավարության 1995 թվականի 
դեկտեմբերի 8-ի N 97 որոշման մեջ 
փոփոխություն կատարելու և 
Հայաստանի Հանրապետության 
արգելված վտանգավոր թափոնների 
ցանկը հաստատելու մասին» ՀՀ 
կառավարության 2004 թվականի հուլիսի 
8-ի թիվ 1093-Ն որոշում 

ՀՀ բնապահպանության 
նախարարություն 
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ՀՀ իրավական ակտի անվանումը 
 

Պատասխանատու պետական 
կառավարման մարմինը 

25.  «Օզոնային շերտը քայքայող նյութերի 
ցանկը հաստատելու և ներմուծման 
ընդհանուր չափաքանակները 
(քվոտաները) սահմանելու մասին» ՀՀ 
կառավարության 2007 թվականի մարտի 
15-ի թիվ 327-Ն որոշում 

ՀՀ բնապահպանության 
նախարարություն 

26.  «Օզոնային շերտը քայքայող նյութերի 
ներմուծման անհատական 
չափաքանակները սահմանելու կարգը 
հաստատելու մասին» ՀՀ 
կառավարության 2007 թվականի մայիսի 
17-ի թիվ 591-Ն որոշում 

ՀՀ բնապահպանության 
նախարարություն 

27.  «Հայաստանի Հանրապետության 
վտանգավոր թափոնների ցանկը 
հաստատելու մասին» ՀՀ 
կառավարության 2004 թվականի մայիսի 
20-ի թիվ 874-Ն որոշում 

ՀՀ բնապահպանության 
նախարարություն 

28.  «Օզոնային շերտը քայքայող նյութերի 
առաքման` ներմուծման կամ 
արտահանման, կամ տարանցիկ 
փոխադրման թույլտվության ձևն ու 
տրամադրման կարգը հաստատելու 
մասին» ՀՀ կառավարության  2007 
թվականի հունիսի 21-ի թիվ 771-Ն 
որոշում 

ՀՀ բնապահպանության 
նախարարություն 

29.  «Հայաստանի Հանրապետության 
մաքսային սահմանով ըստ մաքսային 
ռեժիմների առանձին ապրանքների 
տեղափոխումն արգելելու մասին» ՀՀ 
կառավարության 2000 թվականի 
դեկտեմբերի 31-ի թիվ 902 որոշում 

ՀՀ գյուղատնտեսության 
նախարարություն 

30.  «Թմրամիջոցների կամ հոգեմետ 
նյութերի կամ Հայաստանի 
Հանրապետության կառավարության 
սահմանած` դրանց պրեկուրսորների 
արտադրության, արտահանման, 
ներմուծման կամ մեծածախ առեվտրի 
իրականացման լիցենզավորման 
կարգերը և այդ գործունեությունների 
իրականացման լիցենզիաների ձևերը 
հաստատելու մասին»ՀՀ 
կառավարության 2011 թվականի մարտի 
18-ի թիվ 281-Ն որոշում 

ՀՀ առողջապահության 
նախարարություն 



4 
 

NN 
 

 

 

ՀՀ իրավական ակտի անվանումը 
 

Պատասխանատու պետական 
կառավարման մարմինը 

31.  «Հայաստանի Հանրապետությունում 
հսկման ենթակա թմրամիջոցների, 
հոգեմետ (հոգեներգործուն) նյութերի և 
դրանց պրեկուրսորների կազմը (ցանկը) 
հաստատելու մասին» ՀՀ 
կառավարության 2003 թվականի 
օգոստոսի 21-ի թիվ 1129-Ն որոշում 

ՀՀ առողջապահության 
նախարարություն 

32.  ՀՀ կառավարության 20.09.2000թ. 
«Հայաստանի Հանրապետություն դեղերի 
և դեղանյութերի ներմուծման ու 
արտահանման կարգը հաստատելու 
մասին» N581 որոշում 

ՀՀ առողջապահության 
նախարարություն 

33.  «Փոխպատվաստման նպատակով 
դոնորական օրգանների և (կամ) 
հյուսվածքների ներմուծման կարգը 
սահմանելու մասին» ՀՀ 
կառավարության 2007 թվականի ապրիլի 
26-ի թիվ 551-Ն որոշում 

ՀՀ առողջապահության 
նախարարություն 

34.  «Հայաստանի Հանրապետության 
տարածքում քաղաքացիական ու 
ծառայողական զենքի և դրա 
փամփուշտների շրջանառությունը 
կարգավորելու մասին» ՀՀ 
կառավարության 1999 թվականի 
հոկտեմբերի 26-ի թիվ 673 որոշում 

ՀՀ ոստիկանություն 

35.  «Ռազմական նշանակության 
արտադրանքի ցանկը, ռազմական 
նշանակության արտադրանքի 
ներմուծման, արտահանման, ռազմական 
նշանակության արտադրանքի 
տարանցիկ փոխադրման, այդ 
արտադրանքի առևտրի միջնորդական 
գործունեության լիցենզավորման 
կարգերը և անհրաժեշտ փաստաթղթերի 
ձևերը հաստատելու մասին» ՀՀ 
կառավարության 2009 թվականի 
նոյեմբերի 12-ի թիվ 1308-Ն որոշում 

ՀՀ ոստիկանություն 

36.  Մաքսատուրքի վճարումից ազատվող` 
առևտրային կազմակերպությունների 
կողմից իրենց կանոնադրական 
հիմնադրամի համալրմանն ուղղված 
ապրանքների ցանկը հաստատելու 
մասին ՀՀ կառավարության 2001 
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ՀՀ իրավական ակտի անվանումը 
 

Պատասխանատու պետական 
կառավարման մարմինը 

թվականի օգոստոսի 9-ի թիվ 720-Ն 
որոշում 

37.  Մաքսատուրքի 0 տոկոս դրույքաչափով 
հաշվարկման շաքարի արտադրության 
համար 1701 11 ծածկագրին դասվող 
(եղեգնից շաքար-հումք առանց 
բուրահաղորդող ու ներկող հավելումների) 
ապրանքների ՀՀ ներմուծման կարգը 
հաստատելու մասին ՀՀ 
կառավարության  2007 թվականի 
ապրիլի 12-ի թիվ 546-Ն որոշում 

 

38.  «Հայկական կոնյակների և հայկական 
կոնյակի սպիրտների տեխնիկական 
կանոնակարգը հաստատելու մասին» ՀՀ 
կառավարության 2006 թվականի մայիսի 
26-ի թիվ 954-Ն որոշում  

 

39.  «Մսի և մսամթերքի տեխնիկական 
կանոնակարգը հաստատելու մասին» ՀՀ 
կառավարության 2006 թվականի 
հոկտեմբերի 19-ի թիվ 1560-Ն որոշում 

 

40.  «Կաթին, կաթնամթերքին և դրանց 
արտադրությանը ներկայացվող 
պահանջների տեխնիկական 
կանոնակարգը հաստատելու մասին» ՀՀ 
կառավարության 2006 թվականի 
դեկտեմբերի 21-ի թիվ 1925-Ն որոշում 

 

41.  «Հյութերին և հյութամթերքներին 
ներկայացվող պահանջների 
տեխնիկական կանոնակարգը 
հաստատելու մասին» ՀՀ 
կառավարության 2009 թվականի հունիսի 
26-ի թիվ 744-Ն որոշում 

 

42.  «Թարմ պտուղ-բանջարեղենի 
տեխնիկական կանոնակարգը 
հաստատելու մասին» ՀՀ 
կառավարության 2006 թվականի 
դեկտեմբերի 21-ի թիվ 1913-Ն որոշում  

 

43.  «Ձվի և ձվամթերքի 
տեխնիկական կանոնակարգը 
հաստատելու մասին» ՀՀ 
կառավարության 2011 թվականի 
սեպտեմբերի 29-ի թիվ 1438-Ն որոշում  
 

 

http://www.sarm.am/docs/kanon%20kat.pdf
http://www.sarm.am/docs/kanon%20kat.pdf
http://www.sarm.am/docs/kanon%20kat.pdf
http://www.sarm.am/docs/Tex%20kanon%20hjuter.pdf
http://www.sarm.am/docs/Tex%20kanon%20hjuter.pdf
http://www.sarm.am/docs/kanon%20ptux.pdf
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ՀՀ իրավական ակտի անվանումը 
 

Պատասխանատու պետական 
կառավարման մարմինը 

44.  «Շշալցված հանքային ջրերին 
ներկայացվող պահանջների վերաբերյալ 
տեխնիկական կանոնակարգը 
հաստատելու մասին» ՀՀ 
կառավարության 2009 թվականի ապրիլի 
30-ի թիվ 491-Ն որոշում  

 

45.  «Գարեջրի և դրա արտադրության 
վերաբերյալ տեխնիկական 
կանոնակարգը հաստատելու մասին» ՀՀ 
կառավարության 2007 թվականի 
հունվարի 11-ի թիվ 44-Ն որոշում  

 

 
Նախագծեր 

46.  Հայաստանի Հանրապետությունում 
սանիտարահամաճարակային 
հսկողության վերահսկողության) 
ենթակա ապրանքների  և պետական 
գրանցման ենթակա ապրանքների 
ցանկերը հաստատելու մասին» 
Հայաստանի Հանրապետության 
կառավարության որոշման նախագիծ 

ՀՀ գյուղատնտեսույան նախա-
րարության սննդամթերքի 

անվտանգության պետական 
ծառայություն 

ՀՀ առողջապահության 
նախարարություն 

47.  «Կենսաբանական ակտիվ հավելումների 
ցանկը, թույլատրելի մակարդակները, 
դրանց արտադրության մեջ 
օգտագործվող վիտամինների ձևերը և 
արգելված բույսերի ցանկը հաստատելու 
մասին» Հայաստանի Հանրապետության 
կառավարության որոշման նախագիծ 

ՀՀ գյուղատնտեսույան նախա-
րարության սննդամթերքի 

անվտանգության պետական 
ծառայություն 

48.  «Ապրանքի սանիտարահամաճարակային 
և հիգիենիկ պահանջներին 
համապատասխանությունը հավաստող 
անվտանգության միասնական 
փաստաթղթի տրման կարգը, ապրանքի 
սանիտարահամաճարակային և 
հիգիենիկ պահանջներին 
համապատասխանությունը հավաստող 
անվտանգության միասնական 
փաստաթղթի՝ ապրանքի պետական 
գրանցման վկայականի ձևը, 
ապրանքների պետական գրանցման 
վկայականների ռեեստրի վարման կարգ 
հաստատելու մասին Հայաստանի 
Հանրապետության կառավարության 

ՀՀ գյուղատնտեսույան նախա-
րարության սննդամթերքի 

անվտանգության պետական 
ծառայություն 

http://www.sarm.am/docs/Tex%20%20kanon%20hanqajin.pdf
http://www.sarm.am/docs/Tex%20%20kanon%20hanqajin.pdf
http://www.sarm.am/docs/kanon%20garejur.pdf
http://www.sarm.am/docs/kanon%20garejur.pdf
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ՀՀ իրավական ակտի անվանումը 
 

Պատասխանատու պետական 
կառավարման մարմինը 

որոշման նախագիծ 
49.  Սանիտարահամաճարակային 

հսկողության վերահսկողության 
ենթակա ապրանքներին ներկայացվող 
սանիտարահամաճարակային և 
հիգիենիկ պահանջները, սննդամթերքի 
անվտանգության և սննդային արժեքի 
պահանջները, միասնական 
սանիտարական պահանջներով 
սահմանված ապրանքների ցանկը, 
պահածոյացված սննդամթերքի 
անվտանգությանը ներկայացվող 
հիգիենիկ պահանջները, ձկան, 
խեցգետնակերպերի, փաթկամորթերի, 
երկկենցաղների, սողունների և դրանց 
վերամշակման մթերքների 
անվտանգության մակաբուծական 
ցուցանիշներ հաստատելու մասին 
Հայաստանի Հանրապետության 
կառավարության որոշման նախագիծ 

ՀՀ գյուղատնտեսույան նախա-
րարության սննդամթերքի 

անվտանգության պետական 
ծառայություն 

ՀՀ առողջապահության 
նախարարություն 

50.  

 

«Սննդամթերքի անվտանգության 
ոլորտում տեխնոլոգիական օժանդակ 
միջոցների անվտանգությանը 
ներկայացվող միասնական 
սանիտարահամաճարակային և 
հիգիենիկ պահանջները հաստատելու 
մասին» Հայաստանի Հանրապետության 
կառավարության որոշման նախագիծ 

ՀՀ գյուղատնտեսույան նախա-
րարության սննդամթերքի 

անվտանգության պետական 
ծառայություն 

ՀՀ առողջապահության 
նախարարություն 

51.  Տարայավորված խմելու ջրին 
ներկայացվող պահանջները հաստատելու 
մասին Հայաստանի Հանրապետության 
կառավարության որոշման նախագիծ 

ՀՀ գյուղատնտեսույան նախա-
րարության սննդամթերքի 

անվտանգության պետական 
ծառայություն 

52.  «Պարենային հումքի արտադրության 
ժամանակ կենդանական ծագման 
սննդամթերքում անասնաբուժական 
դեղամիջոցների առավելագույն 
մնացորդային մակարդակները 
հաստատելու մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության կառավարության 
որոշման նախագիծ 

ՀՀ գյուղատնտեսույան նախա-
րարության սննդամթերքի 

անվտանգության պետական 
ծառայություն 

53.  «Սննդամթերքում Ցեզիում-137 և 
ստրոնցիում-90 ռադիոնուկլիդների 

ՀՀ գյուղատնտեսույան նախա-
րարության սննդամթերքի 
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ՀՀ իրավական ակտի անվանումը 
 

Պատասխանատու պետական 
կառավարման մարմինը 

թույլատրելի մակարդակները 
հաստատելու մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության կառավարության 
որոշման նախագիծ 

անվտանգության պետական 
ծառայություն 

54.  «Հանքային ջրերին ներկայացվող 
պահանջները հաստատելու մասին» 
Հայաստանի Հանրապետության 
կառավարության որոշման նախագիծ 

ՀՀ գյուղատնտեսույան նախա-
րարության սննդամթերքի 

անվտանգության պետական 
ծառայություն 

55.  «Սննդամթերքի և սննդային 
միջավայրերի հետ շփման համար 
նախատեսված պոլիմերային հիմքով 
պատրաստված նյութերին ներկայացվող 
պահանջները հաստատելու մասին» 
Հայաստանի Հանրապետության 
կառավարության որոշման նախագիծ 

ՀՀ գյուղատնտեսույան նախա-
րարության սննդամթերքի 

անվտանգության պետական 
ծառայություն 

56.  «Սննդային հավելումների և 
բուրավետիչների անվտանգությանը 
ներկայացվող պահանջները հաստատելու 
մասին» Հայաստանի Հանրապետության 
կառավարության որոշման նախագիծ 

ՀՀ գյուղատնտեսույան նախա-
րարության սննդամթերքի 

անվտանգության պետական 
ծառայություն 

57.  «Սանիտարական, անասնաբուժական, 
բուսասանիտարական միջոցառումների 
համարժեքության  ճանաչման և ռիսկի 
գնահատման իրականացման կարգը 
հաստատելու մասին» ՀՀ 
կառավարության որոշման նախագիծ 

ՀՀ գյուղատնտեսույան նախա-
րարության սննդամթերքի 

անվտանգության պետական 
ծառայություն 

58.  «Հայաստանի Հանրապետությունում 
անասնաբուժական հսկողության 
(վերահսկողության) ենթակա և ոչ 
ենթակա ապրանքների ցանկերը 
հաստատելու մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության կառավարության 
որոշման նախագիծ 

ՀՀ գյուղատնտեսույան նախա-
րարության սննդամթերքի 

անվտանգության պետական 
ծառայություն 

59.  «Անասնաբուժական վերահսկողության 
ենթակա օբյեկտների համատեղ 
ստուգումների, ապրանքների 
նմուշառման իրականացման, Մաքսային 
միության ձեռնարկությունների և երրորդ 
երկրների ձեռնարկությունների 
ռեեստրների վարման միասնական 
կարգերը հաստատելու մասին» 
Հայաստանի Հանրապետության 
կառավարության որոշման նախագիծ 

ՀՀ գյուղատնտեսույան նախա-
րարության սննդամթերքի 

անվտանգության պետական 
ծառայություն 
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ՀՀ իրավական ակտի անվանումը 
 

Պատասխանատու պետական 
կառավարման մարմինը 

60.  «Մաքսային միության անդամ մի 
պետությունից Մաքսային միության 
անդամ մյուս պետություն փոխադրվող, 
Մաքսային միության մաքսային տարածք 
ներմուծվող անասնաբուժական 
վերահսկման (հսկողության) ենթակա 
ապրանքների արտադրություն, 
վերամշակում և (կամ) պահպանում 
իրականացնող կազմակերպությունների 
և անձանց ռեեստրների օրինակելի 
ձևերը, դրանց ձևավորման և վարման 
կարգը, հսկման ենթակա ապրանքների 
արտադրություն, վերամշակում և (կամ) 
պահպանում իրականացնող 
կազմակերպությունների և անձանց 
ռեեստրների ձևերի տվյալների 
փոխանցման կանոնակարգի և ձևաչափի 
վերաբերյալ տեխնիկական պայմանները 
հաստատելու մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության կառավարության 
որոշման նախագիծ 

ՀՀ գյուղատնտեսույան նախա-
րարության սննդամթերքի 

անվտանգության պետական 
ծառայություն 

61.  «Մաքսային միության տարածքում և 
սահմանը հատող անձանց առողջական 
վիճակի, փոխադրամիջոցների, 
ապրանքների նկատմամբ և հիվանդ կամ 
կասկածելի անձանց հայտնաբերման 
ժամանակ հիգիենիկ և 
հակահամաճարակային միջոցառումների 
կազմակերպման և իրականացման 
կարգը, բժշկասանիտարական հսկիչ 
կետերի կառուցվածքին և 
հագեցվածությանը ներկայացվող 
տիպային պահանջները, վարակիչ 
հիվանդությունների ցանկը և 
հաշվարկային, հաշվետվական, 
ծանուցման ձևերը հաստատելու մասին» 
Հայաստանի Հանրապետության 
կառավարության որոշման նախագիծ 

ՀՀ առողջապահության 
նախարարություն 

62.  Մաքսային միության անդամ 
չհանդիսացող երկրներից ներմուծվող և 
Հայաստանի Հանրապետությունից դեպի 
Մաքսային միության անդամ 
չհանդիսացող երկրներ արտահանվող 

ՀՀ գյուղատնտեսույան նախա-
րարության սննդամթերքի 

անվտանգության պետական 
ծառայություն 
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ՀՀ իրավական ակտի անվանումը 
 

Պատասխանատու պետական 
կառավարման մարմինը 

բուսասանիտարական կարանտին 
հսկողության ենթակա բույսերի, 
բուսական արտադրանքի և այլ 
կարգավորվող առարկաների 
բուսասանիտարական կարանտին 
հսկողության (վերահսկողության) 
ընթացակարգը հաստատելու մասին  
Հայաստանի Հանրապետության 
կառավարության որոշման նախագիծ 

63.  Մաքսային միության անդամ այլ 
երկրներից ներմուծվող և Հայաստանի 
Հանրապետությունից դեպի Մաքսային 
միության անդամ այլ երկրներ 
արտահանվող բուսասանիտարական 
կարանտին հսկողության ենթակա 
բույսերի, բուսական արտադրանքի և այլ 
կարգավորվող առարկաների 
բուսասանիտարական կարանտին 
հսկողության (վերահսկողության) 
ընթացակարգը հաստատելու մասին 
Հայաստանի Հանրապետության 
կառավարության որոշման նախագիծ 

ՀՀ գյուղատնտեսույան նախա-
րարության սննդամթերքի 

անվտանգության պետական 
ծառայություն 

64.  «Հայաստանի Հանրապետության 
սահմանին և Հայաստանի 
Հանրապետության տարածքում 
անասնաբուժական վերահսկողության 
իրականացման միասանական կարգը, 
անասնաբուժական վերահսկողության 
իրականացման ժամանակ ընդունվող 
ակտերի օրինակելի ձևերը հաստատելու 
մասին» Հայաստանի Հանրապետության 
կառավարության որոշման նախագիծ 

ՀՀ գյուղատնտեսույան նախա-
րարության սննդամթերքի 

անվտանգության պետական 
ծառայություն 

65.  «Հայաստանի Հանրապետության 
կառավարության 2010 թվականի 
հոկտեմբերի 21-ի N 1499-Ն որոշման մեջ 
փոփոխություններ և լրացումներ 
կատարելու մասին Հայաստանի 
Հանրապետության կառավարության 
որոշման նախագիծ 

ՀՀ գյուղատնտեսույան նախա-
րարության սննդամթերքի 

անվտանգության պետական 
ծառայություն 

66.  «Հայաստանի Հանրապետությունից 
Մաքսային Միության այլ երկրներ 
Մաքսային Միության մտավոր 
սեփականության օբյեկտների 
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ՀՀ իրավական ակտի անվանումը 
 

Պատասխանատու պետական 
կառավարման մարմինը 

միասնական մաքսային և Մաքսային 
Միության անդամ այլ երկրների ազգային 
մաքսային ռեեստրներում գրանցված 
մտավոր սեփականության օբյեկտներ 
պարունակող ապրանքների առաքման 
սահմանափակումների հսկողության 
կարգը սահմանելու մասին» ՀՀ 
կառավարության որոշման նախագիծ 

 Գերատեսչական ակտեր 
67.  

 

«Կենդանիներ, կենդանական ծագման 
մթերք, կենդանական ծագման հումք, 
կերեր և կենդանական ծագման 
լրացակերեր Հայաստանի 
Հանրապետություն ներմուծելու դեպքում 
ներկայացվող անասնաբուժական-
սանիտարական, անասնաբուժական 
պահանջները հաստատելու մասին» ՀՀ 
ԳՆ սննդամթերքի անվտանգության 
պետական ծառայության պետի 2012 
թվականի հունիսի 6-ի թիվ 84-Ն հրաման 

ՀՀ գյուղատնտեսույան նախա-
րարության սննդամթերքի 

անվտանգության պետական 
ծառայություն 

68.   «Ներքին գործերի մարմինների կողմից 
քաղաքացիական և ծառայողական զենքի 
և փամփուշտների շարժը վերահսկելու 
մասին» ՀՀ ներքին գործերի նախարարի 
2002 թվականի մարտի 15-ի հրաման 

ՀՀ ոստիկանություն 

 Նախագծեր 
69.  ՀՀ առողջապահության նախարարի 

հրամանով հաստատվող «Կենցաղային 
քիմիային և ներկանյութերին 
ներկայացվող 
սանիտարահամաճարակաբանական և 
հիգիենիկ պահանջներ» սանիտարական 
կանոններ և նորմեր 

ՀՀ առողջապահության 
նախարարություն 

70.  ՀՀ առողջապահության նախարարի  
հրամանով հաստատվող 
«Մեքենաշինական արտադրանքին, 
սարքերի շինությանը և 
էլեկտրոտեխնիկային ներկայացվող 
սանիտարահամաճարակաբանական և 
հիգիենիկ պահանջներ» սանիտարական 
կանոններ և նորմեր 
 

ՀՀ առողջապահության 
նախարարություն 

71.  ՀՀ առողջապահության նախարարի  ՀՀ առողջապահության 
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ՀՀ իրավական ակտի անվանումը 
 

Պատասխանատու պետական 
կառավարման մարմինը 

հրամանով հաստատվող «Իոնացնող 
ճառագայթով մշակված ապրանքներին, 
արտադրանքին, այդ թվում  գեներացնող, 
ինչպես նաև ռադիոակտիվ նյութեր 
պարունակող ապրանքին և 
արտադրանքին ներկայացվող 
սանիտարահամաճարակաբանական և 
հիգիենիկ պահանջներ» սանիտարական 
կանոններ և նորմեր 

նախարարություն 

72.  ՀՀ առողջապահության նախարարի  
հրամանով հաստատվող «Քիմիական և 
նավթամթերային արտադրանքին 
ներկայացվող 
սանիտարահամաճարակաբանական և 
հիգիենիկ պահանջներ» սանիտարական 
կանոններ և նորմեր 

ՀՀ առողջապահության 
նախարարություն 

73.  «Մաքսային միության անդամ 
պետությունների մտավոր 
սեփականության օբյեկտների 
միասնական մաքսային 
գրանցամատյանի մասին» (Սանկտ 
Պետերբուրգ, 2014 թվականի մայիսի 21) 
Համաձայնագրով նախատեսված 
գործառույթների իրականացման համար 
ՀՀ Ֆինանսների նախարարի հրաման 

 

    
 


