
              Հավելված  
                               ՀՀ  վարչապետի N 907 - Ա 

                  որոշման 
 

 
«ՍՆՆԴԱՄԹԵՐՔԻ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՕՐԵՆՔՈՒՄ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ», «ՍՆՆԴԱՄԹԵՐՔԻ 

ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԵՐԱՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՕՐԵՆՔՈՒՄ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ 
ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ», «ԱՆԱՍՆԱԲՈՒԺՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ 

ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» ԵՎ «ԲՈՒՍԱՍԱՆԻՏԱՐԻԱՅԻ ՄԱՍԻՆ» ՕՐԵՆՔՈՒՄ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ 
ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՆԵՐԻ ԿԻՐԱՐԿՈՒՄՆ ԱՊԱՀՈՎՈՂ 

ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ՑԱՆԿԸ  
 

NN 
ը/կ 

 

Իրավական ակտի վերնագիրն ու 
տեսակը 

 

Իրավական ակտի նախագծի 
ներկայացման կամ ընդունման 

համար պատասխանատու 
պետական կառավարման 

համակարգի մարմնի 
անվանումը  

Իրավական 
ակտի 

նախագիծը 
ներկայացնելու 

ժամկետը 

Իրավական 
ակտի ընդունման 

առնչությամբ 
իրականացվող 

միջոցառումների 
ֆինանսական 
ապահովման 

աղբյուրը 

Իրավական հիմքը 

1. «Հայաստանի Հանրապետության 
սպառողական շուկայում հայտնա-
բերված՝ մարդու առողջության 
համար վտանգավոր սննդամթերքի, 
սննդային հավելումների և սննդա-
մթերքի հետ շփվող նյութերի մասին 
ծանուցման կարգը հաստատելու 
մասին» Հայաստանի Հանրապետու-
թյան կառավարության 2008 թվա-
կանի դեկտեմբերի 18-ի N 1515-Ն 

ՀՀ էկոնոմիկայի 
նախարարություն 

 
ՀՀ վարչապետի 

աշխատակազմի տեսչական 
մարմինների աշխատանքների 

համակարգման գրասենյակ 
 

2022 թվականի 
դեկտեմբերի 

3-րդ 
տասնօրյակ 

  
 

Ֆինանսավորում 
չի պահանջվում: 

«Սննդամթերքի անվտան-
գության մասին» 2014 

թվականի հունիսի 21-ի 
ՀՕ-135-Ն օրենքի 6-րդ 

հոդվածի 1-ին մասի 22.1-ին 
կետ  
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որոշման մեջ փոփոխություններ 
կատարելու մասին» ՀՀ կառավա-
րության որոշման նախագիծը ՀՀ 
վարչապետի աշխատակազմ 
ներկայացնելը 

Սննդամթերքի 
անվտանգության տեսչական 

մարմին  

2. «Հայաստանի Հանրապետության 
արգելված սննդային հավելումների 
ցանկը հաստատելու մասին» Հա-
յաստանի Հանրապետության կա-
ռավարության 2007 թվականի ապ-
րիլի 26-ի N 504-Ն որոշման մեջ փո-
փոխություններ կատարելու մասին» 
ՀՀ կառավարության որոշման 
նախագիծը ՀՀ վարչապետի 
աշխատակազմ ներկայացնելը 

ՀՀ էկոնոմիկայի 
նախարարություն 

 
ՀՀ վարչապետի 

աշխատակազմի տեսչական 
մարմինների աշխատանքների 

համակարգման գրասենյակ 
 

Սննդամթերքի 
անվտանգության տեսչական 

մարմին  

2022 թվականի 
դեկտեմբերի   

3-րդ 
տասնօրյակ 

 

Ֆինանսավորում 
չի պահանջվում: 

«Սննդամթերքի անվտան-
գության մասին» 2014 

թվականի հունիսի 21-ի 
ՀՕ-135-Ն օրենքի 6-րդ 

հոդվածի 1-ին մասի 22.2-րդ 
կետ  

3. «Մսի, մսամթերքի և հումքի վարա-
կազերծման ու ոչնչացման կարգը 
սահմանելու մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության կառավարության 
2004 թվականի մարտի 31-ի N 426-Ն 
որոշման մեջ փոփոխություններ 
կատարելու մասին» ՀՀ կառավա-
րության որոշման նախագիծը ՀՀ 
վարչապետի աշխատակազմ 
ներկայացնելը 

ՀՀ էկոնոմիկայի 
նախարարություն 

 
ՀՀ վարչապետի 

աշխատակազմի տեսչական 
մարմինների աշխատանքների 

համակարգման գրասենյակ 
 

Սննդամթերքի 
անվտանգության տեսչական 

մարմին 

2022 թվականի 
դեկտեմբերի               

3-րդ 
տասնօրյակ 

 

Ֆինանսավորում 
չի պահանջվում: 

 «Սննդամթերքի անվտան-
գության մասին» 2014 

թվականի հունիսի 21-ի 
ՀՕ-135-Ն օրենքի                

6-րդ հոդվածի 1-ին մասի 
22.3-րդ կետ 

4.  «Հայաստանի Հանրապետությունից 
Եվրոպական միության տարածք 

 2022 թվականի 
դեկտեմբերի               

Ֆինանսավորում 
չի պահանջվում: 

«Սննդամթերքի անվտան-
գության մասին» 2014 
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արտահանվող՝ կենդանական ծա-
գում ունեցող մթերքում մնացորդա-
յին նյութերի հսկողության, կենդա-
նական ծագում ունեցող մթերքում 
անասնաբուժական դեղամիջոցների 
մնացորդային առավելագույն քա-
նակները սահմանելու, մնացորդա-
յին նյութերի նկատմամբ հսկողության 
իրականացման համար անհրաժեշտ 
նմուշառման կարգը հաստատելու և 
Հայաստանի Հանրապետության կա-
ռավարության 2008 թվականի սեպ-
տեմբերի 25-ի N 1196-Ն որոշումն ուժը 
կորցրած ճանաչելու մասին» Հայաս-
տանի Հանրապետության կառավա-
րության 2014 թվականի օգոստոսի 
21-ի N 898-Ն որոշման մեջ փոփո-
խություններ կատարելու մասին»  
ՀՀ կառավարության որոշման 
նախագիծը ՀՀ վարչապետի 
աշխատակազմ ներկայացնելը  

ՀՀ էկոնոմիկայի 
նախարարություն 

 
ՀՀ վարչապետի 

աշխատակազմի տեսչական 
մարմինների աշխատանքների 

համակարգման գրասենյակ 
 

Սննդամթերքի 
անվտանգության տեսչական 

մարմին 
 

 

3-րդ 
տասնօրյակ 

 

թվականի հունիսի 21-ի 
ՀՕ-135-Ն օրենքի 6-րդ 

հոդվածի 1-ին մասի 22.4-րդ 
կետ  

5.  «Եվրոպական միության երկրներ 
արտահանման նպատակով ձկան, 
ջրային կենդանիների, այլ հիդրո-
բիոնտների և դրանցից ստացված 
մթերքների մեջ վտանգավոր նյու-
թերի առավելագույն քանակների 
հսկողության կանոնների մասին» 
Հայաստանի Հանրապետության 

ՀՀ էկոնոմիկայի 
նախարարություն 

 
ՀՀ վարչապետի 

աշխատակազմի տեսչական 
մարմինների աշխատանքների 

համակարգման գրասենյակ 
 

2022 թվականի 
դեկտեմբերի  

3-րդ 
տասնօրյակ 

 

Ֆինանսավորում 
չի պահանջվում: 

«Սննդամթերքի անվտան-
գության մասին» 2014 

թվականի հունիսի 21-ի 
ՀՕ-135-Ն օրենքի 6-րդ 

հոդվածի 1-ին մասի 22.5-րդ 
կետ  
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կառավարության 2010 թվականի 
հոկտեմբերի 21-ի N 1422-Ն որոշման 
մեջ փոփոխություններ կատարելու 
մասին» ՀՀ կառավարության որոշ-
ման նախագիծը ՀՀ վարչապետի 
աշխատակազմ ներկայացնելը 

Սննդամթերքի 
անվտանգության տեսչական 

մարմին 
 
 

6. «Հայաստանի Հանրապետությունից 
Եվրոպական միության երկրներ 
արտահանվող մեղրին ներկայաց-
վող պահանջները, ինչպես նաև 
մարդու սպառման համար նախա-
տեսված մեղրի  մեղվաբուծական այլ 
արտադրանքների արտահանման 
առողջության սերտիֆիկատ տալու 
կարգը և առողջության սերտիֆի-
կատի ձևը հաստատելու մասին»  
Հայաստանի Հանրապետության 
կառավարության 2013 թվականի 
հոկտեմբերի 17-ի N 1133-Ն որոշման 
մեջ փոփոխություններ կատարելու 
մասին» ՀՀ կառավարության որոշ-
ման նախագիծը ՀՀ վարչապետի 
աշխատակազմ ներկայացնելը 

ՀՀ էկոնոմիկայի 
նախարարություն 

 
ՀՀ վարչապետի 

աշխատակազմի տեսչական 
մարմինների աշխատանքների 

համակարգման գրասենյակ 
 

Սննդամթերքի 
անվտանգության տեսչական 

մարմին 
 

2022 թվականի 
դեկտեմբերի             

3-րդ 
տասնօրյակ 

Ֆինանսավորում 
չի պահանջվում: 

«Սննդամթերքի անվտան-
գության մասին» 2014 

թվականի հունիսի 21-ի 
ՀՕ-135-Ն օրենքի 6-րդ 

հոդվածի 1-ին մասի 22.6-րդ 
կետ 

7. «Սննդամթերքի, սննդամթերքի հետ 
անմիջական շփման մեջ գտնվող 
նյութերի ներմուծման, արտահան-
ման և տարանցիկ փոխադրման, 
ինչպես նաև անասնաբուժական 
հսկողության (վերահսկողության) 

 
ՀՀ էկոնոմիկայի 
նախարարություն 

 
ՀՀ վարչապետի 

աշխատակազմի տեսչական 

2023 թվականի 
հունվարի  

3-րդ 
տասնօրյակ 

 

Ֆինանսավորում 
չի պահանջվում: 

«Սննդամթերքի անվտան-
գության պետական 
վերահսկողության  

մասին» 2014 թվականի 
հունիսի 21-ի ՀՕ-143-Ն 
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ենթակա ապրանքների (արտա-
դրանքի) արտահանման կարգը սահ-
մանելու, Հայաստանի Հանրապետու-
թյան կառավարության 2004 թվա-
կանի օգոստոսի 19-ի N 1228-Ն և 2005 
թվականի նոյեմբերի 9-ի N 1901-Ն 
որոշումներն ուժը կորցրած ճանա-
չելու մասին» Հայաստանի Հանրա-
պետության կառավարության 2010 
թվականի հոկտեմբերի 21-ի N 1442-Ն 
որոշման մեջ փոփոխություններ 
կատարելու մասին» ՀՀ կառավա-
րության որոշման նախագիծը ՀՀ 
վարչապետի աշխատակազմ 
ներկայացնելը  

մարմինների աշխատանքների 
համակարգման գրասենյակ 

 
Սննդամթերքի 

անվտանգության տեսչական 
մարմին 

 
 
 

օրենքի 13-րդ հոդվածի 8-րդ 
մասի 1-ին կետ 

8. «Սանիտարական, անասնաբուժա-
կան, բուսասանիտարական 
միջոցառումների համարժեքության 
ճանաչման և ռիսկի գնահատման 
կարգը հաստատելու մասին»  Հա-
յաստանի Հանրապետության կառա-
վարության 2014 թվականի հոկտեմ-
բերի 30-ի N 1206-Ն որոշման մեջ 
փոփոխություններ կատարելու 
մասին» ՀՀ կառավարության որոշ-
ման նախագիծը ՀՀ վարչապետի 
աշխատակազմ ներկայացնելը 

 
ՀՀ էկոնոմիկայի 
նախարարություն 

 
ՀՀ վարչապետի 

աշխատակազմի տեսչական 
մարմինների աշխատանքների 

համակարգման գրասենյակ 
 

Սննդամթերքի 
անվտանգության տեսչական 

մարմին 

2023 թվականի 
հունվարի  

3-րդ 
տասնօրյակ 

 

Ֆինանսավորում 
չի պահանջվում: 

«Սննդամթերքի անվտան-
գության պետական 
վերահսկողության  

մասին» 2014 թվականի 
հունիսի 21-ի ՀՕ-143-Ն 

օրենքի 13-րդ հոդվածի 8-րդ 
մասի 2-րդ կետ 

9. «Հայաստանի Հանրապետության կա-
ռավարությանն առընթեր պետական 

 2023 թվականի 
հունվարի  

Ֆինանսավորում 
չի պահանջվում: 

«Սննդամթերքի անվտան-
գության պետական 
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եկամուտների կոմիտեի կողմից Հա-
յաստանի Հանրապետության սննդա-
մթերքի անվտանգության տեսչական 
մարմնին Հայաստանի Հանրապե-
տություն ներմուծված սննդամթերքի
անասնաբուժական և բուսասանի-
տարական կարանտին հսկողու-
թյան (վերահսկողության) ենթակա  
ապրանքների վերաբերյալ տեղե-
կատվության տրամադրման կարգը 
հաստատելու և Հայաստանի Հանրա-
պետության կառավարության 2011 
թվականի օգոստոսի 18-ի N 1228-Ն 
որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու 
մասին» Հայաստանի Հանրապե-
տության կառավարության 2016 
թվականի փետրվարի 25-ի N 169-Ն 
որոշման մեջ փոփոխություններ 
կատարելու մասին» ՀՀ կառավա-
րության որոշման նախագիծը ՀՀ 
վարչապետի աշխատակազմ 
ներկայացնելը  

ՀՀ վարչապետի 
աշխատակազմի տեսչական 

մարմինների աշխատանքների 
համակարգման գրասենյակ 

 
ՀՀ պետական եկամուտների 

կոմիտե 
 

Սննդամթերքի 
անվտանգության տեսչական 

մարմին 
 

3-րդ 
տասնօրյակ 

 

վերահսկողության  
մասին» 2014 թվականի 
հունիսի 21-ի ՀՕ-143-Ն 

օրենքի 13-րդ հոդվածի 8-րդ 
մասի 3-րդ կետ 
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10. «Սննդամթերքի անվտանգության 
պետական վերահսկողության նպա-
տակով փորձարկումներ իրականաց-
նող փորձարկման լաբորատորիա-
ների` մրցույթով լիազորման կարգը 
հաստատելու մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության կառավարության 
2013 թվականի նոյեմբերի 14-ի N 1228-Ն 
որոշման մեջ փոփոխություններ 
կատարելու մասին» ՀՀ կառավա-
րության որոշման նախագիծը ՀՀ 
վարչապետի աշխատակազմ 
ներկայացնելը  

ՀՀ էկոնոմիկայի 
նախարարություն 

 
ՀՀ վարչապետի 

աշխատակազմի տեսչական 
մարմինների աշխատանքների 

համակարգման գրասենյակ 
 

Սննդամթերքի 
անվտանգության տեսչական 

մարմին 

2023 թվականի 
հունվարի  

3-րդ 
տասնօրյակ 

 

Ֆինանսավորում 
չի պահանջվում: 

«Սննդամթերքի անվտան-
գության պետական 
վերահսկողության  

մասին» 2014 թվականի 
հունիսի 21-ի ՀՕ-143-Ն 

օրենքի 13-րդ հոդվածի 8-րդ 
մասի 4-րդ կետ 

11. «Բույսերի, բուսական արտադրանքի 
և կարգավորվող առարկաների ներ-
մուծման թույլտվության և ներմուծ-
ման, արտահանման, վերաարտա-
հանման բուսասանիտարական 
հավաստագրերի տրամադրման 
կարգը և ձևերը սահմանելու մասին» 
Հայաստանի Հանրապետության 
կառավարության 2007 թվականի 
օգոստոսի  30-ի N 1093-Ն որոշման 
մեջ փոփոխություններ կատարելու 
մասին» ՀՀ կառավարության որոշ-
ման նախագիծը ՀՀ վարչապետի 
աշխատակազմ ներկայացնելը  

ՀՀ էկոնոմիկայի 
նախարարություն 

 
ՀՀ վարչապետի 

աշխատակազմի տեսչական 
մարմինների աշխատանքների 

համակարգման գրասենյակ 
 

Սննդամթերքի 
անվտանգության տեսչական 

մարմին 

2023 թվականի 
հունվարի                  

3-րդ 
տասնօրյակ 

Ֆինանսավորում 
չի պահանջվում: 

«Սննդամթերքի անվտան-
գության պետական 
վերահսկողության  

մասին» 2014 թվականի 
հունիսի 21-ի ՀՕ-143-Ն 

օրենքի 13-րդ հոդվածի 8-րդ 
մասի 5-րդ կետ 
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12. «Գյուղատնտեսական կենդանիների 
կարանտինի սահմանման և չեղյալ 
հայտարարման կարգը հաստատելու 
մասին» Հայաստանի Հանրապետու-
թյան կառավարության 2008 թվականի 
հունիսի 26-ի N 671-Ն որոշման մեջ 
փոփոխություններ կատարելու մասին» 
ՀՀ կառավարության որոշման 
նախագիծը ՀՀ վարչապետի 
աշխատակազմ ներկայացնելը 

ՀՀ էկոնոմիկայի 
նախարարություն 

 

ՀՀ տարածքային կառա-
վարման և ենթակառուց-

վածքների նախարարություն  
 

ՀՀ վարչապետի 
աշխատակազմի տեսչական 

մարմինների աշխատանքների 
համակարգման գրասենյակ 

 

Սննդամթերքի 
անվտանգության տեսչական 

մարմին 

2023 թվականի 
հունվարի         

3-րդ 
տասնօրյակ 

Ֆինանսավորում 
չի պահանջվում: 

«Անասնաբուժության 
մասին» 2014 թվականի 
հունիսի 21-ի ՀՕ-137-Ն 

օրենքի 6-րդ հոդվածի 1-ին 
մասի 26-րդ կետ 

13. «Կենդանիների վարակիչ հիվան-
դությունների մասին ծանուցման և 
գրանցման կարգը հաստատելու 
մասին» Հայաստանի Հանրապե-
տության կառավարության 2008 
թվականի դեկտեմբերի 11-ի N 1477-Ն 
որոշման մեջ փոփոխություններ 
կատարելու մասին» ՀՀ կառավա-
րության որոշման նախագիծը ՀՀ 
վարչապետի աշխատակազմ 
ներկայացնելը 

ՀՀ էկոնոմիկայի 
նախարարություն 

 
ՀՀ վարչապետի 

աշխատակազմի տեսչական 
մարմինների աշխատանքների 

համակարգման գրասենյակ 
 

Սննդամթերքի 
անվտանգության տեսչական 

մարմին 

2023 թվականի 
փետրվարի  

3-րդ 
տասնօրյակ 

  

Ֆինանսավորում 
չի պահանջվում: 

«Անասնաբուժության 
մասին» 2014 թվականի 
հունիսի 21-ի ՀՕ-137-Ն 

օրենքի 6-րդ հոդվածի 2-րդ 
մասի 7-րդ կետ 



 9

14. «Հայաստանի Հանրապետությունում 
խոշոր եղջերավոր կենդանիների 
համարակալման և հաշվառման 
ծրագիրը և միջոցառումների կա-
տարման ժամանակացույցը հաս-
տատելու մասին» Հայաստանի Հան-
րապետության կառավարության 
2020 թվականի հունիսի 11-ի N 954-Լ 
որոշման մեջ փոփոխություններ 
կատարելու մասին» ՀՀ կառավա-
րության որոշման նախագիծը ՀՀ 
վարչապետի աշխատակազմ 
ներկայացնելը 

ՀՀ էկոնոմիկայի 
նախարարություն 

 
ՀՀ վարչապետի 

աշխատակազմի տեսչական 
մարմինների աշխատանքների 

համակարգման գրասենյակ 
 

Սննդամթերքի 
անվտանգության տեսչական 

մարմին 
 

2023 թվականի 
փետրվարի  

1-ին 
տասնօրյակ 

Ֆինանսավորում 
չի պահանջվում: 

«Անասնաբուժության 
մասին» 2014 թվականի 
հունիսի 21-ի ՀՕ-137-Ն 

օրենքի 6-րդ հոդվածի 2-րդ 
մասի 8-րդ կետ 

15. «Անասնաբույժի որակավորում 
ունեցող մասնագետների վերա-
պատրաստման կարգը հաստատելու 
մասին» ՀՀ կառավարության որոշ-
ման նախագիծը ՀՀ վարչապետի 
աշխատակազմ ներկայացնելը  

ՀՀ էկոնոմիկայի 
նախարարություն 

 

ՀՀ կրթության, գիտության, 
մշակույթի և սպորտի 

նախարարություն 
 

ՀՀ վարչապետի 
աշխատակազմի տեսչական 

մարմինների աշխատանքների 
համակարգման գրասենյակ 

 

Սննդամթերքի 
անվտանգության տեսչական 

մարմին 

2022 թվականի 
հոկտեմբերի 

1-ին 
տասնօրյակ 

Ֆինանսավորում 
չի պահանջվում: 

«Անասնաբուժության 
մասին» 2014 թվականի 
հունիսի 21-ի ՀՕ-137-Ն 

օրենքի 6-րդ հոդվածի 2-րդ 
մասի 9-րդ կետ 
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16. «2012-2014 թվականների գյուղա-
տնտեսական կենդանիների հիվան-
դությունների լաբորատոր ախտո-
րոշման և կենդանական ծագում 
ունեցող հումքի և նյութերի, բույսերի 
կարանտինի, գյուղմշակաբույսերի և 
բույսերի պաշտպանության միջոց-
ների լաբորատոր փորձաքննություն-
ների իրականացում» ծրագիրը 
հաստատելու մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության կառավարության 
2012 թվականի ապրիլի 19-ի N 494-Ն 
որոշման մեջ փոփոխություններ 
կատարելու մասին» ՀՀ կառավա-
րության որոշման նախագիծը ՀՀ 
վարչապետի աշխատակազմ 
ներկայացնելը 

ՀՀ էկոնոմիկայի 
նախարարություն 

 
ՀՀ վարչապետի 

աշխատակազմի տեսչական 
մարմինների աշխատանքների 

համակարգման գրասենյակ 
 
 

Սննդամթերքի 
անվտանգության տեսչական 

մարմին 
 
 
 

 

2022 թվականի  
դեկտեմբերի  

3-րդ 
տասնօրյակ 

Ֆինանսավորում 
չի պահանջվում: 

«Անասնաբուժության 
մասին» 2014 թվականի 
հունիսի 21-ի ՀՕ-137-Ն 

օրենքի 6-րդ հոդվածի 2-րդ 
մասի 3.1-ին կետ 

17. 
 

«Բուսասանիտարական փորձա-
քննության նպատակով փորձա-
նմուշ վերցնելու կարգը սահմանելու 
մասին» Հայաստանի Հանրապե-
տության կառավարության 2004 
թվականի ապրիլի 8-ի N 514-Ն 
որոշման մեջ փոփոխություններ 
կատարելու մասին» ՀՀ կառավա-
րության որոշման նախագիծը ՀՀ 
վարչապետի աշխատակազմ 
ներկայացնելը 

ՀՀ էկոնոմիկայի 
նախարարություն 

 
ՀՀ վարչապետի 

աշխատակազմի տեսչական 
մարմինների աշխատանքների 

համակարգման գրասենյակ 
 

Սննդամթերքի 
անվտանգության տեսչական 

մարմին 

2023 թվականի 
փետրվարի  

1-ին 
տասնօրյակ 

Ֆինանսավորում 
չի պահանջվում: 

«Բուսասանիտարիայի 
մասին» 2014 թվականի 
հունիսի 21-ի ՀՕ-140-Ն 

օրենքի 5-րդ հոդվածի 1-ին 
մասի 8․1-ին կետ 
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18. «Բուսասանիտարական անձնագրի 
ձևը և տրամադրման կարգը հաս-
տատելու մասին» Սննդամթերքի 
անվտանգության տեսչական 
մարմնի ղեկավարի հրամանի 
հաստատում 

Սննդամթերքի 
անվտանգության տեսչական 

մարմին 
 

ՀՀ վարչապետի 
աշխատակազմի տեսչական 

մարմինների աշխատանքների 
համակարգման գրասենյակ 

2022 թվականի 
հոկտեմբերի             

3-րդ 
տասնօրյակ 

Ֆինանսավորում 
չի պահանջվում: 

«Բուսասանիտարիայի 
մասին» 2014 թվականի 
հունիսի 21-ի ՀՕ-140-Ն 

օրենքի 5.1-ին հոդվածի 1-ին 
մասի 1-ին կետ 

19.  «Բուսասանիտարական հաշվառ-
ման, վերահաշվառման, հաշվառման 
կասեցման կարգը, հաշվառման 
հայտի, հաշվառման վկայականի և 
գրանցամատյանի ձևերը հաստա-
տելու մասին» Սննդամթերքի ան-
վտանգության տեսչական մարմնի 
ղեկավարի հրամանի հաստատում 

Սննդամթերքի 
անվտանգության տեսչական 

մարմին 
 

ՀՀ վարչապետի 
աշխատակազմի տեսչական 

մարմինների աշխատանքների 
համակարգման գրասենյակ 

2022 թվականի 
հոկտեմբերի             

3-րդ 
տասնօրյակ 

Ֆինանսավորում 
չի պահանջվում: 

«Բուսասանիտարիայի 
մասին» 2014 թվականի 
հունիսի 21-ի ՀՕ-140-Ն 

օրենքի 5.1-ին հոդվածի 1-ին 
մասի 2-րդ կետ 

 
 
 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 
  ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ 
                 ՂԵԿԱՎԱՐ                                                            Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 
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