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Կենտրոնական բանկի խորհրդի որոշումները 

«ՀՀ կենտրոնական բանկի խորհրդի 2013 թվականի հուլիսի 23-ի թիվ 178-Ն որոշման մեջ 
փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» կենտրոնական բանկի խորհրդի 4 
փետրվարի 2019 թվականի թիվ 14-Ն որոշումը 
  
«Բանկերի կապիտալի համարժեքության նորմատիվի սահմանաչափից բարձր շեմերի 
սահմանման և հաշվարկման կարգը» հաստատելու մասին» կենտրոնական բանկի խորհրդի 4 
փետրվարի 2019 թվականի թիվ 16-Ն որոշումը 
  

ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի որոշումները 
  
«ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի 2007 թվականի հունիսի 15-ի N 
275-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ հանրային ծառայությունները 
կարգավորող հանձնաժողովի 13 փետրվարի 2019 թվականի N 27-Ն որոշումը 
  

ՀՀ վիճակագրության պետական խորհրդի որոշումները 
  
«Մետրոպոլիտենի, ճոպանուղու և տրոլեյբուսային տրանսպորտի աշխատանքի մասին» Ձև 1-
էլեկտրո (տարեկան) վիճակագրական հաշվետվության ձևն ու լրացման հրահանգը հաստատելու 
մասին» ՀՀ վիճակագրության պետական խորհրդի 19 փետրվարի 2019 թվականի թիվ 04-Ն 
որոշումը 
  
«Ընդհանուր օգտագործման ավտոմոբիլային ճանապարհների և դրանց կառույցների մասին» Ձև 1-
ճան (տարեկան) վիճակագրական հաշվետվության ձևն ու լրացման հրահանգը հաստատելու և ՀՀ 
վիճակագրության պետական խորհրդի 2013 թվականի հոկտեմբերի 4-ի թիվ 17-Ն որոշումն ուժը 
կորցրած ճանաչելու մասին» ՀՀ վիճակագրության պետական խորհրդի 19 փետրվարի 2019 
թվականի թիվ 05-Ն որոշումը 
  
«Ընդհանուր օգտագործման երկաթուղային տրանսպորտի աշխատանքի մասին» Ձև 2-երկաթ 
(ամսական) վիճակագրական հաշվետվության ձևն ու լրացման հրահանգը հաստատելու և ՀՀ 
վիճակագրության պետական խորհրդի 2015 թվականի փետրվարի 13-ի թիվ 03-Ն որոշումն ուժը 
կորցրած ճանաչելու մասին» ՀՀ վիճակագրության պետական խորհրդի 19 փետրվարի 2019 
թվականի թիվ 06-Ն որոշումը 
  
«Հեռագրական կապի և հեռախոսային ցանցի ծառայությունների մասին» Ձև 11-կապ (տարեկան) 
վիճակագրական հաշվետվության ձևն ու լրացման հրահանգը հաստատելու և ՀՀ 
վիճակագրության պետական խորհրդի 2014 թվականի օգոստոսի 4-ի թիվ 34-Ն որոշումն ուժը 
կորցրած ճանաչելու մասին» ՀՀ վիճակագրության պետական խորհրդի 19 փետրվարի 2019 
թվականի թիվ 07-Ն որոշումը 
  
«Հեռագրական կապի մասին» ձև 31-կապ (տարեկան) վիճակագրական հաշվետվության ձևն ու 
լրացման հրահանգը հաստատելու և ՀՀ վիճակագրության պետական խորհրդի 2014 թվականի 
ապրիլի 7-ի թիվ 11-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» ՀՀ վիճակագրության պետական 
խորհրդի 19 փետրվարի 2019 թվականի թիվ 08-Ն որոշումը 
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«Հեռախոսային կապի միջոցների և աշխատանքի որակի մասին» Ձև 42-կապ (տարեկան) 
վիճակագրական հաշվետվության ձևն ու լրացման հրահանգը հաստատելու և ՀՀ 
վիճակագրության պետական խորհրդի 2014 թվականի ապրիլի 7-ի թիվ 14-Ն որոշումն ուժը 
կորցրած ճանաչելու մասին» ՀՀ վիճակագրության պետական խորհրդի 19 փետրվարի 2019 
թվականի թիվ 09-Ն որոշումը 
  
«Ընդհանուր օգտագործման երկաթուղային տրանսպորտի արտադրանքի մասին» Ձև 65-երկաթ 
(տարեկան) վիճակագրական հաշվետվության ձևն ու լրացման հրահանգը հաստատելու և ՀՀ 
վիճակագրության պետական խորհրդի 2016 թվականի հուլիսի 11-ի թիվ 09-Ն որոշումն ուժը 
կորցրած ճանաչելու մասին» ՀՀ վիճակագրության պետական խորհրդի 19 փետրվարի 2019 
թվականի թիվ 10-Ն որոշումը 
  
«Գրքերի, բրոշյուրների հրատարակության մասին» Ձև 1-հրատարակություն (տարեկան) 
վիճակագրական ամփոփ հաշվետվության ձևն ու լրացման հրահանգը հաստատելու և ՀՀ 
վիճակագրության պետական խորհրդի 2002 թվականի օգոստոսի 19-ի թիվ 187-Ն որոշումն ուժը 
կորցրած ճանաչելու մասին» ՀՀ վիճակագրության պետական խորհրդի 19 փետրվարի 2019 
թվականի թիվ 11-Ն որոշումը 
  
«Թերթերի և այլ պարբերականների հրատարակման մասին» Ձև 1-մամուլ (տարեկան) 
վիճակագրական ամփոփ հաշվետվության ձևն ու լրացման հրահանգը հաստատելու և ՀՀ 
վիճակագրության պետական խորհրդի 2002 թվականի օգոստոսի 19-ի թիվ 188-Ն որոշումն ուժը 
կորցրած ճանաչելու մասին» ՀՀ վիճակագրության պետական խորհրդի 19 փետրվարի 2019 
թվականի թիվ 12-Ն որոշումը 
  
«Երաժշտական, գեղարվեստի, արվեստի դպրոցների, մանկապատանեկան ստեղծագործական 
կենտրոնների մասին» Ձև 1-եգադ (տարեկան) վիճակագրական հաշվետվության ձևն ու լրացման 
հրահանգը հաստատելու և ՀՀ վիճակագրության պետական խորհրդի 2002 թվականի օգոստոսի 
19-ի թիվ 186-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» ՀՀ վիճակագրության պետական 
խորհրդի 19 փետրվարի 2019 թվականի թիվ 13-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ վիճակագրության պետական խորհրդի 2002 թվականի օգոստոսի 12-ի թիվ 180-Ն որոշումն 
ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» ՀՀ վիճակագրության պետական խորհրդի 19 փետրվարի 2019 
թվականի թիվ 14-Ն որոշումը 
  
«Նախնական (արհեստագործական) և միջին մասնագիտական կրթական ծրագրեր իրականացնող 
պետական ուսումնական հաստատությունների մասին» Ձև 2-գմ (տարեկան) վիճակագրական 
հաշվետվության ձևն ու լրացման հրահանգը հաստատելու և ՀՀ վիճակագրության պետական 
խորհրդի 2002 թվականի օգոստոսի 19-ի թիվ 189-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» ՀՀ 
վիճակագրության պետական խորհրդի 19 փետրվարի 2019 թվականի թիվ 15-Ն որոշումը 
  
«Նախնական (արհեստագործական) և միջին մասնագիտական կրթական ծրագրեր իրականացնող 
ոչ պետական ուսումնական հաստատությունների մասին» Ձև 2-գմ-1 (տարեկան) վիճակագրական 
հաշվետվության ձևն ու լրացման հրահանգը հաստատելու և ՀՀ վիճակագրության պետական 
խորհրդի 2002 թվականի օգոստոսի 19-ի թիվ 190-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» ՀՀ 
վիճակագրության պետական խորհրդի 19 փետրվարի 2019 թվականի թիվ 16-Ն որոշումը 
  



«Բարձրագույն մասնագիտական պետական ուսումնական հաստատությունների մասին» Ձև 3-գմ 
(տարեկան) վիճակագրական հաշվետվության ձևն ու լրացման հրահանգը հաստատելու և ՀՀ 
վիճակագրության պետական խորհրդի 2002 թվականի օգոստոսի 19-ի թիվ 191-Ն որոշումն ուժը 
կորցրած ճանաչելու մասին» ՀՀ վիճակագրության պետական խորհրդի 19 փետրվարի 2019 
թվականի թիվ 17-Ն որոշումը 
  
«Բարձրագույն մասնագիտական ոչ պետական ուսումնական հաստատությունների մասին» Ձև 3-
գմ-1 (տարեկան) վիճակագրական հաշվետվության ձևն ու լրացման հրահանգը հաստատելու և ՀՀ 
վիճակագրության պետական խորհրդի 2002 թվականի օգոստոսի 19-ի թիվ 192-Ն որոշումն ուժը 
կորցրած ճանաչելու մասին» ՀՀ վիճակագրության պետական խորհրդի 19 փետրվարի 2019 
թվականի թիվ 18-Ն որոշումը 
  

Նախարարների հրամանները 
  
«ՀՀ բնապահպանության նախարարի 2010 թվականի նոյեմբերի 26-ի N 316-Ն հրամանն ուժը 
կորցրած ճանաչելու մասին» բնապահպանության նախարարի 7 փետրվարի 2019 թվականի N 30-
Ն հրամանը 
  
«ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարի 2006 թվականի փետրվարի 8-ի N 28-Ն հրամանն ուժը 
կորցրած ճանաչելու մասին» գյուղատնտեսության նախարարի պարտականությունները 
կատարողի 21 փետրվարի 2019 թվականի N 34-Ն հրամանը 
  
«ՀՀ կրթության և գիտության նախարարի 2012 թվականի մայիսի 3-ի N 388-Ն հրամանում 
փոփոխություն կատարելու մասին» կրթության և գիտության նախարարի 19 փետրվարի 2019 
թվականի N 01-Ն հրամանը 
  
«ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարի 2018 թվականի 
դեկտեմբերի 20-ի թիվ 1064-Ն հրամանում փոփոխություն կատարելու և փոստային վճարման 
պետական նշանների նմուշները հաստատելու ու գործողության մեջ դնելու մասին» 
տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարի 25 փետրվարի 2019 
թվականի N 04-Ն հրամանը 
  

Պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահի հրամանները 
  
«ՀՀ արդարադատության նախարարի 2011 թվականի սեպտեմբերի 15-ի թիվ 147-Ն և ՀՀ 
կառավարությանն առընթեր պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահի 2011 թվականի 
սեպտեմբերի 28-ի թիվ 2770-Ն համատեղ հրամանում փոփոխություն կատարելու մասին» 
արդարադատության նախարարի 28 դեկտեմբերի 2018 թվականի թիվ 640-Ն և Պետական 
եկամուտների կոմիտեի նախագահի 28 դեկտեմբերի 2018 թվականի թիվ 802-Ն համատեղ 
հրամանը 
  
«Հասարակական կազմակերպությունների գործունեության հաշվետվության օրինակելի ձևը, 
լրացման, հրապարակման և ներկայացման կարգը հաստատելու և ՀՀ կառավարությանն առընթեր 
պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահի 2018 թվականի փետրվարի 13-ի թիվ 59-Ն 
հրամանն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» Պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահի 15 
փետրվարի 2019 թվականի N 102-Ն հրամանը 
  



Պաշտոնական պարզաբանում 
  
«Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման և փորձաքննության մասին» օրենքի 16-րդ 
հոդվածի 4-րդ մասի 6-րդ կետի կիրառման վերաբերյալ» բնապահպանության նախարարի 20 
փետրվարի 2019 թվականի N 1 պաշտոնական պարզաբանումը 

  
  
N 6(642) 15 մարտի 2019 
  

  
Կենտրոնական բանկի խորհրդի որոշումները 

«Բանկային հաշիվներին առկա դրամական միջոցների հարկային արգելադրման էլեկտրոնային 
համակարգի գործողության կարգը և պայմանները հաստատելու մասին և ՀՀ կենտրոնական 
բանկի խորհրդի 2015 թվականի մայիսի 5-ի թիվ 106-Ն և ՀՀ ֆինանսների նախարարի 2015 
թվականի մայիսի 14-ի թիվ 302-Ն համատեղ որոշումը ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» 
կենտրոնական բանկի խորհրդի 4 փետրվարի 2019 թվականի թիվ 15-Ն և պետական եկամուտների 
կոմիտեի նախագահի 19 փետրվարի 2019 թվականի թիվ 111-Ն համատեղ որոշումը 
  
«2018-2019 թվականների հուշադրամների թողարկման ծրագրով նախատեսված «Գալուստ 
Գյուլբենկյան-150», «ԵՊՀ հիմնադրման 100-ամյակ», «Վարդան Մախոխյան-150», «Ծովակալ 
Իսակով-125», «Հայաստանի պատմության թանգարանի 100-ամյակ», «Կոմիտաս-150» 
հուշադրամները շրջանառության մեջ դնելու և դրանց նկարագրությունները հաստատելու մասին» 
կենտրոնական բանկի խորհրդի 27 փետրվարի 2019 թվականի թիվ 26-Ն որոշումը 
  

Նախարարների հրամանները 
  
«ՀՀ արդարադատության նախարարի 2011 թվականի նոյեմբերի 21-ի N 194-Ն հրամանում 
փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» արդարադատության նախարարի 28 
փետրվարի 2019 թվականի N 58-Ն հրամանը 
  
«ՀՀ արդարադատության նախարարի 2017 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 661-Ն հրամանում 
փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասին» արդարադատության նախարարի 5 մարտի 2019 
թվականի N 66-Ն հրամանը 
  
«ՀՀ տարածքում վայրի կենդանիների տեսակների սոցիալական նպատակներով օգտագործման 
մասին (սիրողական որս և ձկնորսություն, ձկնորսության և որսի օբյեկտ չհանդիսացող 
կենդանիների որս) հայտի և պայմանագրի ձևերը հաստատելու մասին» բնապահպանության 
նախարարի 12 փետրվարի 2019 թվականի N 33-Ն հրամանը 
  

Հատուկ բաժին 
  
Կենտրոնական բանկի խորհրդի 23 հունվարի 2019 թվականի թիվ 4-Ա որոշումը 
  
Կենտրոնական բանկի խորհրդի 23 հունվարի 2019 թվականի թիվ 5-Ա որոշումը 
  
Հեռուստատեսության և ռադիոյի հանձնաժողովի 19 փետրվարի 2019 թվականի թիվ 10-Ա որոշումը 
  
Հեռուստատեսության և ռադիոյի հանձնաժողովի 27 փետրվարի 2019 թվականի թիվ 14-Ա որոշումը 
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Առողջապահության նախարարի 15 փետրվարի 2019 թվականի N 383-Ա հրամանը 
  
Առողջապահության նախարարի 27 փետրվարի 2019 թվականի N 498-Ա հրամանը 
  
Կրթության և գիտության նախարարի 15 փետրվարի 2019 թվականի N 116-Ա/2 հրամանը 
  
Կրթության և գիտության նախարարի 15 փետրվարի 2019 թվականի N 117-Ա/2 հրամանը 
  
Կրթության և գիտության նախարարի 15 փետրվարի 2019 թվականի N 118-Ա/2 հրամանը 
  
Կրթության և գիտության նախարարի 15 փետրվարի 2019 թվականի N 119-Ա/2 հրամանը 
  
Կրթության և գիտության նախարարի 15 փետրվարի 2019 թվականի N 120-Ա/2 հրամանը 
  
Կրթության և գիտության նախարարի 15 փետրվարի 2019 թվականի N 121-Ա/2 հրամանը 
  
Կրթության և գիտության նախարարի 15 փետրվարի 2019 թվականի N 122-Ա/2 հրամանը 
  
Կրթության և գիտության նախարարի 15 փետրվարի 2019 թվականի N 123-Ա/2 հրամանը 
  
Կրթության և գիտության նախարարի 15 փետրվարի 2019 թվականի N 124-Ա/2 հրամանը 
  
Կրթության և գիտության նախարարի 15 փետրվարի 2019 թվականի N 125-Ա/2 հրամանը 
  
Կրթության և գիտության նախարարի 15 փետրվարի 2019 թվականի N 127-Ա/2 հրամանը 
  
Կրթության և գիտության նախարարի 15 փետրվարի 2019 թվականի N 128-Ա/2 հրամանը 
  
Կրթության և գիտության նախարարի 15 փետրվարի 2019 թվականի N 131-Ա/2 հրամանը 
  
Տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարի 14 փետրվարի 2019 թվականի N 101-Ա 
հրամանը 
  
Տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարի 5 փետրվարի 2019 
թվականի N 82-Ա հրամանը 
  
Տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարի 5 փետրվարի 2019 
թվականի N 84-Ա հրամանը 
  
Տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարի 5 փետրվարի 2019 
թվականի N 85-Ա հրամանը 
  
Տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարի 12 փետրվարի 2019 
թվականի N 101-Ա հրամանը 
  
Տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարի 12 փետրվարի 2019 
թվականի N 103-Ա հրամանը 



  
Տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարի 12 փետրվարի 2019 
թվականի N 104-Ա հրամանը 
  
Տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարի 21 փետրվարի 2019 
թվականի N 123-Ա հրամանը 
  
Տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարի 21 փետրվարի 2019 
թվականի N 125-Ա հրամանը 
  
Տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարի 26 փետրվարի 2019 
թվականի N 143-Ա հրամանը 
  
Տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարի 26 փետրվարի 2019 
թվականի N 144-Ա հրամանը 
  
Տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարի 26 փետրվարի 2019 
թվականի N 145-Ա հրամանը 
  
Տրանսպորտի բնագավառում լիցենզավորված անձանց մասին լիցենզիաների գրանցամատյանում 
բովանդակվող տեղեկությունների ցանկը 
  
Ֆինանսների նախարարության կողմից աուդիտորական ծառայությունների իրականացման 
լիցենզիաներ տալու, լիցենզիաների վերաձևակերպման, գործողության կասեցման, դադարեցման 
և վերականգնման մասին լիցենզավորված անձանց գրանցամատյաններում 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 
  
ՀՀ միջուկային անվտանգության կարգավորման կոմիտեի կողմից 2019 թվականի փետրվար 
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 ցանկը 
  

Ուղղում 
  
«Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման և փորձաքննության մասին» օրենքի 16-րդ 
հոդվածի 4-րդ մասի 6-րդ կետի կիրառման վերաբերյալ» բնապահպանության նախարարի 20 
փետրվարի 2019 թվականի N 1 պաշտոնական պարզաբանման  
 


