
N 30(633) 3 դեկտեմբերի 2018 
ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի 

որոշումները 
  

«ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի 2013 
թվականի նոյեմբերի 1-ի N 374-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու և 
2013 թվականի հոկտեմբերի 2-ի N 339-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու 
մասին» ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի 21 
նոյեմբերի 2018 թվականի N 429-Ն որոշումը 

  
«Վեոլիա Ջուր» փակ բաժնետիրական ընկերության կողմից խմելու ջրի 
մատակարարման և ջրահեռացման (կեղտաջրերի մաքրման) 
ծառայությունների մատուցման սակագները սահմանելու և ՀՀ հանրային 
ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի 2017 թվականի նոյեմբերի 22-
ի N 499-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» ՀՀ հանրային 
ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի 28 նոյեմբերի 2018 թվականի 
N 434-Ն որոշումը 

  
ՀՀ վիճակագրության պետական խորհրդի որոշումները 

  
«ՀՀ վիճակագրության պետական խորհրդի 2006 թվականի նոյեմբերի 24-ի թիվ 
20-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» ՀՀ վիճակագրության 
պետական խորհրդի 26 նոյեմբերի 2018 թվականի թիվ 69-Ն որոշումը 

  
Նախարարների հրամանները 

  
«ՀՀ արդարադատության նախարարի 2005 թվականի նոյեմբերի 18-ի N ՔՀ-66-Ն 
հրամանում լրացում կատարելու մասին» արդարադատության նախարարի 
պաշտոնակատարի 28 նոյեմբերի 2018 թվականի N 592-Ն հրամանը 

  
«ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարի 
2018 թվականի ապրիլի 7-ի թիվ 245-Ն հրամանում փոփոխություն կատարելու 
և փոստային վճարման պետական նշանների նմուշները հաստատելու ու 
գործողության մեջ դնելու մասին» տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական 
տեխնոլոգիաների նախարարի պաշտոնակատարի 20 նոյեմբերի 2018 
թվականի N 953-Ն հրամանը 
  

N 31(634) 17 դեկտեմբերի 2018 
  

  
Կենտրոնական բանկի խորհրդի որոշումները 

«ՀՀ կենտրոնական բանկի խորհրդի 2007 թվականի փետրվարի 9-ի թիվ 39-Ն 
որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» 
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Կենտրոնական բանկի խորհրդի 23 նոյեմբերի 2018 թվականի թիվ 196-Ն 
որոշումը 
  
«ՀՀ կենտրոնական բանկի խորհրդի 2007 թվականի նոյեմբերի 16-ի թիվ 366-Ն 
որոշման մեջ լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին» 
Կենտրոնական բանկի խորհրդի 23 նոյեմբերի 2018 թվականի թիվ 197-Ն 
որոշումը 
  
«Հազար, երկու հազար և հինգ հազար դրամ անվանական արժեքով 2018 
թվականի թողարկման ՀՀ թղթադրամները շրջանառության մեջ դնելու մասին» 
Կենտրոնական բանկի խորհրդի 23 նոյեմբերի 2018 թվականի թիվ 198-Ն 
որոշումը 
  
«ՀՀ կենտրոնական բանկի խորհրդի 2016 թվականի մարտի 15-ի թիվ 40-Ն 
որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» Կենտրոնական բանկի 
խորհրդի 23 նոյեմբերի 2018 թվականի թիվ 199-Ն որոշումը 
  
«Ֆինանսական համակարգի մասնակիցներին ուղղված բողոքների 
հաշվառման, պահպանման և գրանցման ներքին գործընթացին ներկայացվող 
նվազագույն պայմաններ և սկզբունքներ» կանոնակարգ 8/07-ը հաստատելու 
մասին» Կենտրոնական բանկի խորհրդի 23 նոյեմբերի 2018 թվականի թիվ 200-
Ն որոշումը 
  
ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի որոշումները 

  
«ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի 2005 
թվականի հուլիսի 8-ի N 95-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ 
կատարելու մասին» ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող 
հանձնաժողովի 30 նոյեմբերի 2018 թվականի N 435-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի 2017 
թվականի օգոստոսի 9-ի N 344-Ն որոշման մեջ լրացումներ և փոփոխություն 
կատարելու մասին» ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող 
հանձնաժողովի 5 դեկտեմբերի 2018 թվականի N 448-Ն որոշումը 
  

ՀՀ վիճակագրության պետական խորհրդի որոշումները 
  
«Անասնաբուծության դրության մասին» ձև 24-ԳՏ (ամսական) վիճակագրական 
հաշվետվության ձևն ու լրացման հրահանգը հաստատելու և ՀՀ 
վիճակագրության պետական խորհրդի 2012 թվականի օգոստոսի 17-ի թիվ 27-
Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» ՀՀ վիճակագրության պետական 
խորհրդի 30 նոյեմբերի 2018 թվականի թիվ 71-Ն որոշումը 
  



«Անասնաբուծության դրության մասին» Ձև 24-ԳՏ (տարեկան) 
վիճակագրական հաշվետվության ձևն ու լրացման հրահանգը հաստատելու և 
ՀՀ վիճակագրության պետական խորհրդի 2005 թվականի հոկտեմբերի 28-ի 
թիվ 12-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» ՀՀ վիճակագրության 
պետական խորհրդի 30 նոյեմբերի 2018 թվականի թիվ 72-Ն որոշումը 
  
«Գյուղատնտեսական մշակաբույսերի համախառն բերքը և աշնանացանի 
ընթացքը» Ձև 29-ԳՏ (ամսական) վիճակագրական հաշվետվության ձևն ու 
լրացման հրահանգը հաստատելու և ՀՀ վիճակագրության պետական խորհրդի 
2014 թվականի դեկտեմբերի 2-ի թիվ 48-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու 
մասին» ՀՀ վիճակագրության պետական խորհրդի 30 նոյեմբերի 2018 
թվականի թիվ 73-Ն որոշումը 
  
«Գյուղատնտեսական մշակաբույսերի համախառն բերքը և աշնանացանի 
ընթացքը» Ձև 29-ԳՏՀ (ամսական) վիճակագրական ամփոփ հաշվետվության 
ձևն ու լրացման հրահանգը հաստատելու և ՀՀ վիճակագրության պետական 
խորհրդի 2014 թվականի դեկտեմբերի 2-ի թիվ 49-Ն որոշումն ուժը կորցրած 
ճանաչելու մասին» ՀՀ վիճակագրության պետական խորհրդի 30 նոյեմբերի 
2018 թվականի թիվ 74-Ն որոշումը 
  

Նախարարների հրամանները 
  
«Գնումների հետ կապված բողոքներ քննող անձի գործունեության կարգը 
հաստատելու մասին» ֆինանսների նախարարի պաշտոնակատարի 6 
դեկտեմբերի 2018 թվականի N 600-Ն հրամանը 
  

N 32(635) 19 դեկտեմբերի 2018 
  

  

ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի 
որոշումները 

«ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի մի շարք 
որոշումներում փոփոխություններ, լրացումներ կատարելու և մի շարք 
որոշումներ ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» ՀՀ հանրային ծառայությունները 
կարգավորող հանձնաժողովի 12 դեկտեմբերի 2018 թվականի N 455-Ն 
որոշումը 
  

Նախարարների հրամանները 
  
«Փոստային վճարման պետական նշանների նմուշները հաստատելու և 
գործողության մեջ դնելու մասին» տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական 
տեխնոլոգիաների նախարարի 11 դեկտեմբերի 2018 թվականի N 1021-Ն 
հրամանը 
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Հատուկ բաժին 

  
Կենտրոնական բանկի խորհրդի 9 նոյեմբերի 2018 թվականի թիվ 187-Ա 
որոշումը 
  
Հեռուստատեսության և ռադիոյի հանձնաժողովի 30 նոյեմբերի 2018 թվականի 
թիվ 103-Ա որոշումը 
  
Հեռուստատեսության և ռադիոյի հանձնաժողովի 3 դեկտեմբերի 2018 
թվականի թիվ 104-Ա որոշումը 
  
Առողջապահության նախարարի 28 նոյեմբերի 2018 թվականի N 3072-Ա 
հրամանը 

  
N 32(635).1 26 դեկտեմբերի 2018 
  

  

ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի 
որոշումները 

«Բաշխման ցանցին կառուցվող (վերակառուցվող) կայանի միացման, 
կարգաբերման-գործարկման աշխատանքների ընթացքում էլեկտրական 
էներգիայի առաքման և էլեկտրական էներգիայի առուվաճառքի (օրենքով 
գնման երաշխիք ունեցող մինչև 30 ՄՎտ տեղակայված հզորությամբ կայանում 
էլեկտրական էներգիա արտադրող-բաշխող (երաշխավորված մատակարար)) 
պայմանագրի օրինակելի ձևը սահմանելու մասին» ՀՀ հանրային 
ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի 12 դեկտեմբերի 2018 
թվականի N 456-Ն որոշումը 
  

ՀՀ վիճակագրության պետական խորհրդի որոշումները 
  
«Մանկատների գործունեության մասին» Ձև 1-մանկատուն (տարեկան) 
վիճակագրական հաշվետվության ձևն ու լրացման հրահանգը հաստատելու և 
ՀՀ վիճակագրության պետական խորհրդի 2001 թվականի նոյեմբերի 20-ի թիվ 
95 որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» ՀՀ վիճակագրության պետական 
խորհրդի 19 հոկտեմբերի 2018 թվականի թիվ 16-Ն որոշումը 
  
«Քաղաքների ճանապարհային տնտեսության մասին» Ձև 1-
բարեկարգվածություն (տարեկան) վիճակագրական հաշվետվության ձևն ու 
լրացման հրահանգը հաստատելու և ՀՀ վիճակագրության պետական խորհրդի 
2005 թվականի նոյեմբերի 25-ի թիվ 34-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու 
մասին» ՀՀ վիճակագրության պետական խորհրդի 19 հոկտեմբերի 2018 
թվականի թիվ 30-Ն որոշումը 
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«Բնական և հեղուկ գազի օգտագործման մասին» Ձև 1-գազ (տարեկան) 
վիճակագրական ամփոփ հաշվետվության ձևն ու լրացման հրահանգը 
հաստատելու և ՀՀ վիճակագրության պետական խորհրդի 2002 թվականի 
օգոստոսի 12-ի թիվ 181-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» ՀՀ 
վիճակագրության պետական խորհրդի 19 հոկտեմբերի 2018 թվականի թիվ 33-
Ն որոշումը. 
  
«Գիշերօթիկ հաստատությունների գործունեության մասին» Ձև 1-գիշերօթիկ 
(տարեկան) վիճակագրական հաշվետվության ձևը հաստատելու և ՀՀ 
վիճակագրության պետական խորհրդի 2015 թվականի հունիսի 25-ի թիվ 09-Ն 
որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» ՀՀ վիճակագրության պետական 
խորհրդի 19 հոկտեմբերի 2018 թվականի թիվ 34-Ն որոշումը 
  
«Գիտատեխնիկական աշխատանքների կատարման մասին» Ձև 1-գիտություն 
(տարեկան) վիճակագրական հաշվետվության ձևն ու լրացման հրահանգը 
հաստատելու և ՀՀ վիճակագրության պետական խորհրդի 2002 թվականի 
օգոստոսի 19-ի թիվ 196-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» ՀՀ 
վիճակագրության պետական խորհրդի 19 հոկտեմբերի 2018 թվականի թիվ 35-
Ն որոշումը 
  
«Համերգային կազմակերպությունների գործունեության մասին» Ձև 1-համերգ 
(տարեկան) վիճակագրական հաշվետվության ձևն ու լրացման հրահանգը 
հաստատելու և ՀՀ վիճակագրության պետական խորհրդի 2002 թվականի 
օգոստոսի 19-ի թիվ 182-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» ՀՀ 
վիճակագրության պետական խորհրդի 19 հոկտեմբերի 2018 թվականի թիվ 37-
Ն որոշումը 
  
«Քաղաքների տարածքի մեքենայացված սանմաքրման մասին» Ձև 1-հատուկ 
տրանսպորտ (տարեկան) վիճակագրական հաշվետվության ձևն ու լրացման 
հրահանգը հաստատելու և ՀՀ վիճակագրության պետական խորհրդի 2002 
թվականի օգոստոսի 12-ի թիվ 175-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու 
մասին» ՀՀ վիճակագրության պետական խորհրդի 19 հոկտեմբերի 2018 
թվականի թիվ 38-Ն որոշումը 
  
«Տարեցների և հաշմանդամների սոցիալական սպասարկման 
կազմակերպությունների գործունեության մասին» Ձև 1-սոցսպաս (տարեկան) 
վիճակագրական հաշվետվության ձևն ու լրացման հրահանգը հաստատելու և 
ՀՀ վիճակագրության պետական խորհրդի 2001 թվականի նոյեմբերի 20-ի թիվ 
94 որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» ՀՀ վիճակագրության պետական 
խորհրդի 19 հոկտեմբերի 2018 թվականի թիվ 46-Ն որոշումը 
  
«Թանգարանների գործունեության մասին» Ձև 1-թանգարան (տարեկան) 
վիճակագրական հաշվետվության ձևն ու լրացման հրահանգը հաստատելու և 



ՀՀ վիճակագրության պետական խորհրդի 2002 թվականի օգոստոսի 19-ի թիվ 
184-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» ՀՀ վիճակագրության 
պետական խորհրդի 19 հոկտեմբերի 2018 թվականի թիվ 48-Ն որոշումը 
  
«Թատրոնների գործունեության մասին» Ձև 1-թատրոն (տարեկան) 
վիճակագրական հաշվետվության ձևն ու լրացման հրահանգը հաստատելու և 
ՀՀ վիճակագրության պետական խորհրդի 2002 թվականի օգոստոսի 19-ի թիվ 
185-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» ՀՀ վիճակագրության 
պետական խորհրդի 19 հոկտեմբերի 2018 թվականի թիվ 49-Ն որոշումը 
  
«Գրադարանների գործունեության մասին» Ձև 6-գմ (տարեկան) 
վիճակագրական հաշվետվության ձևն ու լրացման հրահանգը հաստատելու և 
ՀՀ վիճակագրության պետական խորհրդի 2014 թվականի նոյեմբերի 17-ի թիվ 
45-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» ՀՀ վիճակագրության 
պետական խորհրդի 19 հոկտեմբերի 2018 թվականի թիվ 58-Ն որոշումը 
  
«Նախադպրոցական հիմնարկների մասին» Ձև 85-գմ (տարեկան) 
վիճակագրական հաշվետվության ձևն ու լրացման հրահանգը հաստատելու և 
ՀՀ վիճակագրության պետական խորհրդի 2002 թվականի օգոստոսի 19-ի թիվ 
194-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» ՀՀ վիճակագրության 
պետական խորհրդի 19 հոկտեմբերի 2018 թվականի թիվ 60-Ն որոշումը 
  
«2019 թվականի վիճակագրական ծրագիրը հաստատելու մասին» ՀՀ 
վիճակագրության պետական խորհրդի 30 նոյեմբերի 2018 թվականի թիվ 70-Ն 
որոշումը 
  
««Տեղեկություններ հիմնական միջոցների, անավարտ ոչ ընթացիկ նյութական 
ակտիվների և ոչ նյութական ակտիվների առկայության և շարժի մասին» Ձև 
11-ՀՄ (տարեկան) վիճակագրական հաշվետվության ձևը և լրացման 
հրահանգը հաստատելու և ՀՀ վիճակագրության պետական խորհրդի 2003 
թվականի նոյեմբերի 7-ի թիվ 46-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» 
ՀՀ վիճակագրության պետական խորհրդի 30 նոյեմբերի 2018 թվականի թիվ 75-
Ն որոշումը 
  
«Կազմակերպության տնտեսական գործունեության հիմնական ցուցանիշների 
վերաբերյալ» Ձև 1-ՏԳ (տարեկան) վիճակագրական հաշվետվության ձևը և 
լրացման հրահանգը հաստատելու և ՀՀ վիճակագրության պետական խորհրդի 
2013 թվականի հոկտեմբերի 28-ի թիվ 29-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու 
մասին» ՀՀ վիճակագրության պետական խորհրդի 30 նոյեմբերի 2018 
թվականի թիվ 76-Ն որոշումը 
  
«Կազմակերպության ֆինանսական ցուցանիշների վերաբերյալ» Ձև 3-Ֆ 
(տարեկան) վիճակագրական հաշվետվության ձևը և լրացման հրահանգը 



հաստատելու և ՀՀ վիճակագրության պետական խորհրդի 2015 թվականի 
նոյեմբերի 13-ի թիվ 22-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» ՀՀ 
վիճակագրության պետական խորհրդի 30 նոյեմբերի 2018 թվականի թիվ 77-Ն 
որոշումը 
  
«Ներգնա և ներքին զբոսաշրջության մասին» Ձև 1-զբոսաշրջություն 
(եռամսյակային), «Ներգնա, ներքին և արտագնա զբոսաշրջության մասին» Ձև 
2-զբոսաշրջություն (եռամսյակային) վիճակագրական հաշվետվությունների 
ձևերն ու դրանց լրացման հրահանգները հաստատելու և ՀՀ վիճակագրության 
պետական խորհրդի 2001 թվականի ապրիլի 4-ի թիվ 35 որոշումն ուժը 
կորցրած ճանաչելու մասին» ՀՀ վիճակագրության պետական խորհրդի 30 
նոյեմբերի 2018 թվականի թիվ 78-Ն որոշումը 
  

Պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահի հրամանները 
  
«Շահութահարկի հաշվարկների ձևերը, անհատ ձեռնարկատիրոջ և նոտարի 
սոցիալական վճարի հաշվարկի ձևը և դրանց լրացման կարգերը հաստատելու 
մասին» Պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահի 12 դեկտեմբերի 2018 
թվականի N 749-Ն հրամանը 
  

Հատուկ բաժին 
  
Կրթության և գիտության նախարարի պաշտոնակատարի 23 նոյեմբերի 2018 
թվականի N 1580-Ա/2 հրամանը 
  
Կրթության և գիտության նախարարի պաշտոնակատարի 26 նոյեմբերի 2018 
թվականի N 1582-Ա/2 հրամանը 
  
Կրթության և գիտության նախարարի պաշտոնակատարի 26 նոյեմբերի 2018 
թվականի N 1583-Ա/2 հրամանը 
  
Կրթության և գիտության նախարարի պաշտոնակատարի 26 նոյեմբերի 2018 
թվականի N 1584-Ա/2 հրամանը 
  
Կրթության և գիտության նախարարի պաշտոնակատարի 26 նոյեմբերի 2018 
թվականի N 1586-Ա/2 հրամանը 
  
Կրթության և գիտության նախարարի պաշտոնակատարի 26 նոյեմբերի 2018 
թվականի N 1587-Ա/2 հրամանը 
  
Կրթության և գիտության նախարարի պաշտոնակատարի 26 նոյեմբերի 2018 
թվականի N 1588-Ա/2 հրամանը 
  



Կրթության և գիտության նախարարի պաշտոնակատարի 26 նոյեմբերի 2018 
թվականի N 1589-Ա/2 հրամանը 
  
Կրթության և գիտության նախարարի պաշտոնակատարի 26 նոյեմբերի 2018 
թվականի N 1590-Ա/2 հրամանը 
  
Կրթության և գիտության նախարարի պաշտոնակատարի 26 նոյեմբերի 2018 
թվականի N 1591-Ա/2 հրամանը 
  
Կրթության և գիտության նախարարի պաշտոնակատարի 26 նոյեմբերի 2018 
թվականի N 1592-Ա/2 հրամանը 
  
Կրթության և գիտության նախարարի պաշտոնակատարի 26 նոյեմբերի 2018 
թվականի N 1593-Ա/2 հրամանը 
  
Կրթության և գիտության նախարարի պաշտոնակատարի 26 նոյեմբերի 2018 
թվականի N 1594-Ա/2 հրամանը 
  
Կրթության և գիտության նախարարի պաշտոնակատարի 26 նոյեմբերի 2018 
թվականի N 1595-Ա/2 հրամանը 
  
Կրթության և գիտության նախարարի պաշտոնակատարի 26 նոյեմբերի 2018 
թվականի N 1596-Ա/2 հրամանը 
  
Տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարի 
պաշտոնակատարի 6 նոյեմբերի 2018 թվականի N 898-Ա հրամանը 
  
Տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարի 
պաշտոնակատարի 6 նոյեմբերի 2018 թվականի N 899-Ա հրամանը 
  
Տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարի 
պաշտոնակատարի 6 նոյեմբերի 2018 թվականի N 900-Ա հրամանը 
  
Տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարի 
պաշտոնակատարի 6 նոյեմբերի 2018 թվականի N 902-Ա հրամանը 
  
Տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարի 
պաշտոնակատարի 14 նոյեմբերի 2018 թվականի N 928-Ա հրամանը 
  
Տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարի 
պաշտոնակատարի 14 նոյեմբերի 2018 թվականի N 930-Ա հրամանը 
  
Տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարի 
պաշտոնակատարի 19 նոյեմբերի 2018 թվականի N 939-Ա հրամանը 



  
Տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարի 
պաշտոնակատարի 19 նոյեմբերի 2018 թվականի N 940-Ա հրամանը 
  
Տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարի 
պաշտոնակատարի 19 նոյեմբերի 2018 թվականի N 942-Ա հրամանը 
  
Տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարի 
պաշտոնակատարի 26 նոյեմբերի 2018 թվականի N 963-Ա հրամանը 
  
Տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարի 
պաշտոնակատարի 26 նոյեմբերի 2018 թվականի N 965-Ա հրամանը 
  
Տրանսպորտի բնագավառում լիցենզավորված անձանց մասին լիցենզիաների 
գրանցամատյանում բովանդակվող տեղեկությունների ցանկը 
  
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 
  
Ֆինանսների նախարարության կողմից լիցենզավորված վիճակախաղերի 
գործունեության կազմակերպման լիցենզիաների գրանցամատյանում 
բովանդակվող տեղեկությունների ցանկը 
  
ՀՀ միջուկային անվտանգության կարգավորման կոմիտեի կողմից 2018 
թվականի նոյեմբեր ամսվա ընթացքում տրված, գործունեության ժամկետը 
երկարաձգված և գործողությունը դադարեցված լիցենզիաների ցանկը 
  
Քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահի հրամաններով լիցենզիաների և 
ներդիրների գործողությունն ուժը կորցրած ճանաչելու, նոր ներդիրների 
տրամադրման մասին գրանցամատյանում բովանդակվող տեղեկությունների 
ցանկերը 
  

N 33(636) 26 դեկտեմբերի 2018 
  

  

ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի 
որոշումները 

«Հանրային ծառայությունների կարգավորման պարտադիր վճար վճարողների 
2019 թվականի անվանական կազմը և կարգավորման պարտադիր վճարների 
տարեկան դրույքաչափերը հաստատելու մասին» ՀՀ հանրային 
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ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի 19 դեկտեմբերի 2018 
թվականի N 725-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի 2017 
թվականի դեկտեմբերի 13-ի N 541-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ 
կատարելու մասին» ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող 
հանձնաժողովի 19 դեկտեմբերի 2018 թվականի N 726-Ն որոշումը 
  
«Հանրային էլեկտրոնային հաղորդակցության ցանցերի օպերատորների 
կողմից ամրակցված և շարժական հեռախոսակապի հավելավճարով 
ծառայությունների (vas) սակագների վերաբերյալ բաժանորդներին 
տեղեկություններ տրամադրելու մասին» ՀՀ հանրային ծառայությունները 
կարգավորող հանձնաժողովի 19 դեկտեմբերի 2018 թվականի N 728-Ն 
որոշումը 
  

Պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահի հրամանները 
  
«ՀՀ կառավարությանն առընթեր պետական եկամուտների կոմիտեի 
նախագահի 2017 թվականի հունիսի 27-ի N 191-Ն հրամանի մեջ լրացում 
կատարելու մասին» Պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահի 19 
դեկտեմբերի 2018 թվականի N 766-Ն հրամանը 

  
 


