
N 20(563) 03 հոկտեմբերի 2016 
  

  
ՀՀ վիճակագրության պետական խորհրդի որոշումները 

  
«ՀՀ վիճակագրության պետական խորհրդի 2005 թվականի նոյեմբերի 25-ի թիվ 31-Ն և 32-Ն 
որոշումներն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» ՀՀ վիճակագրության պետական խորհրդի 22 
սեպտեմբերի 2016 թվականի թիվ 10-Ն որոշումը 
  
«Կատարված շինմոնտաժային աշխատանքների մասին» Ձև 1-ԿՇ (ամսական) և «Կատարված 
շինմոնտաժային աշխատանքների մասին» Ձև 1-ԿՇ (տարեկան) պետական վիճակագրական 
հաշվետվության ձևերն ու լրացման հրահանգը հաստատելու և ՀՀ վիճակագրության պետական 
խորհրդի 2016 թվականի ապրիլի 2-ի թիվ 02-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» ՀՀ 
վիճակագրության պետական խորհրդի 22 սեպտեմբերի 2016 թվականի թիվ 11-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 2014 թվականի հուլիսի 4-ի թիվ 28-Ն որոշումն ուժը 
կորցրած ճանաչելու մասին» ՀՀ վիճակագրության պետական խորհրդի 22 սեպտեմբերի 2016 
թվականի թիվ 12-Ն որոշումը 
  
«Ընդհանուր օգտագործման օդային տրանսպորտի աշխատանքի մասին» ձև 1-ավիա (ամսական) 
պետական վիճակագրական ամփոփ հաշվետվության ձևն ու լրացման հրահանգը հաստատելու և 
ՀՀ վիճակագրության պետական խորհրդի 2015 թվականի փետրվարի 13-ի թիվ 02-Ն որոշումն 
ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» ՀՀ վիճակագրության պետական խորհրդի 22 սեպտեմբերի 2016 
թվականի թիվ 13-Ն որոշումը 
  
«Ավտոմոբիլային տրանսպորտի արտադրանքի և շարժակազմի մասին» ձև 1-ավտո (ամսական) 
պետական վիճակագրական հաշվետվության ձևն ու լրացման հրահանգը հաստատելու և ՀՀ 
վիճակագրության պետական խորհրդի 2012 թվականի հուլիսի 9-ի թիվ 22-Ն որոշումն ուժը 
կորցրած ճանաչելու մասին» ՀՀ վիճակագրության պետական խորհրդի 22 սեպտեմբերի 2016 
թվականի թիվ 14-Ն որոշումը 

  
ՀՀ նախարարների և կառավարությանն առընթեր պետական կառավարման մարմինների 

ղեկավարների հրամանները 
  

«ՀՀ արդարադատության նախարարի 2004 թվականի մայիսի 24-ի N 68-Ն հրամանում 
փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ արդարադատության նախարարի 14 սեպտեմբերի 2016 
թվականի N 397-Ն հրամանը 
  
«Փոստային վճարման պետական նշանների նմուշները հաստատելու ու գործողության մեջ դնելու 
և ՀՀ տրանսպորտի և կապի նախարարի 2016 թվականի սեպտեմբերի 7-ի թիվ 689-Ն հրամանում 
փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ տրանսպորտի և կապի նախարարի 23 սեպտեմբերի 
2016 թվականի N 745-Ն հրամանը 
  
«ՀՀ ֆինանսների նախարարի 2014 թվականի հուլիսի 23-ի թիվ 463-Ն հրամանում 
փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասին» ՀՀ ֆինանսների նախարարի 2 սեպտեմբերի 
2016 թվականի N 947-Ն հրամանը 

«ՀՀ կառավարությանն առընթեր մաքսային պետական կոմիտեի նախագահի 2002 թվականի 
նոյեմբերի 1-ի թիվ 02/81-Ն հրամանն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» ՀՀ կառավարությանն 
առընթեր պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահի 15 սեպտեմբերի 2016 թվականի N 174-Ն 
հրամանը 
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ՀՀ կենտրոնական բանկի խորհրդի որոշումները 

«ՀՀ գլխավոր դատախազության, ՀՀ արդարադատության նախարարության, ՀՀ ֆինանսների 
նախարարության, ՀՀ քննչական կոմիտեի, ՀՀ հատուկ քննչական ծառայության, ՀՀ 
կառավարությանն առընթեր ոստիկանության, ՀՀ կառավարությանն առընթեր ազգային 
անվտանգության ծառայության, ՀՀ կառավարությանն առընթեր պետական եկամուտների 
կոմիտեի, ՀՀ արդարադատության նախարարության դատական ակտերի հարկադիր կատարման 
ծառայության, ՀՀ դատական դեպարտամենտի կողմից ՀՀ կենտրոնական բանկին տրամադրվող 
վիճակագրության բովանդակությունը, ձևը, տրամադրման կարգը և ժամկետները հաստատելու և 
ՀՀ կենտրոնական բանկի խորհրդի 2009 թվականի հունվարի 27-ի թիվ 23-Ն որոշումն ուժը 
կորցրած ճանաչելու մասին» ՀՀ կենտրոնական բանկի խորհրդի 13 սեպտեմբերի 2016 թվականի 
թիվ 143-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կենտրոնական բանկի խորհրդի 2009 թվականի հունվարի 27-ի թիվ 20-Ն որոշման մեջ 
փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ կենտրոնական բանկի խորհրդի 13 սեպտեմբերի 2016 
թվականի թիվ 144-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կենտրոնական բանկի խորհրդի 2007 թվականի փետրվարի 9-ի թիվ 39-Ն որոշման մեջ 
փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասին» ՀՀ կենտրոնական բանկի խորհրդի 20 
սեպտեմբերի 2016 թվականի թիվ 146-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կենտրոնական բանկի խորհրդի 2007 թվականի մայիսի 15-ի թիվ 138-Ն որոշման մեջ 
փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասին» ՀՀ կենտրոնական բանկի խորհրդի 20 
սեպտեմբերի 2016 թվականի թիվ 147-Ն որոշումը 
  
«2017 թվականի թողարկման «Նոյյան տապան» արծաթե ներդրումային դրամները 
շրջանառության մեջ դնելու և դրանց նկարագրությունը հաստատելու մասին» ՀՀ կենտրոնական 
բանկի խորհրդի 27 սեպտեմբերի 2016 թվականի թիվ 151-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 20 սեպտեմբերի 2016 թվականի N 265-Ն 
որոշումը 
  
«ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի 2004 թվականի օգոստոսի 30-ի N 
105-Ն որոշման մեջ լրացում կատարելու մասին» ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող 
հանձնաժողովի 20 սեպտեմբերի 2016 թվականի N 266-Ն որոշումը 

  
ՀՀ նախարարների և կառավարությանն առընթեր պետական կառավարման մարմինների 

ղեկավարների հրամանները 
  

«Հարկման նպատակով համախառն եկամտից նվազեցվող գյուղատնտեսական թռչունների 
պահման, փոխադրման և հարկադիր սպանդի ընթացքում առաջացող փաստացի (բնական) 
կորստի չափերը հաստատելու մասին» ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարի 19 սեպտեմբերի 2016 
թվականի N 208-Ն հրամանը 
  
«ՀՀ կառավարությանն առընթեր ՀՀ ոստիկանության պետի 2010 թվականի դեկտեմբերի 8-ի N 7-Ն 
հրամանում փոփոխություն կատարելու մասին» ՀՀ կառավարությանն առընթեր ՀՀ 
ոստիկանության պետի 2016 թվականի հոկտեմբերի 6-ի N 12-Ն հրամանը 
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N 21(564).1 21 հոկտեմբերի 2016 
  

  
ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի որոշումը 

«Էլեկտրաէներգետիկական համակարգի լիցենզավորված անձանց կողմից տեղեկատվության 
հասանելիության ապահովման կարգը հաստատելու մասին» ՀՀ հանրային ծառայությունները 
կարգավորող հանձնաժողովի 5 հոկտեմբերի 2016 թվականի N 274-Ն որոշումը 

  

  
Հատուկ բաժին 

ՀՀ առողջապահության նախարարի 9 սեպտեմբերի 2016 թվականի N 2783-Ա հրամանը 
  
ՀՀ առողջապահության նախարարի 16 սեպտեմբերի 2016 թվականի N 2847-Ա հրամանը 
  
ՀՀ առողջապահության նախարարի 16 սեպտեմբերի 2016 թվականի N 2849-Ա հրամանը 
  
ՀՀ առողջապահության նախարարի 19 սեպտեմբերի 2016 թվականի N 2866-Ա հրամանը 
  
ՀՀ առողջապահության նախարարի 19 սեպտեմբերի 2016 թվականի N 2870-Ա հրամանը 
  
ՀՀ առողջապահության նախարարի 20 սեպտեմբերի 2016 թվականի N 2885-Ա հրամանը 
  
ՀՀ առողջապահության նախարարի 23 սեպտեմբերի 2016 թվականի N 2924-Ա հրամանը 
  
ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարի 5 հոկտեմբերի 2016 թվականի N 1039-Ա հրամանը 
  
ՀՀ կրթության և գիտության նախարարի 14 սեպտեմբերի 2016 թվականի N 876-Ա/2 հրամանը 
  
ՀՀ կրթության և գիտության նախարարի 14 սեպտեմբերի 2016 թվականի N 877-Ա/2 հրամանը 
  
ՀՀ կրթության և գիտության նախարարի 16 սեպտեմբերի 2016 թվականի N 885-Ա/2 հրամանը 
  
ՀՀ կրթության և գիտության նախարարի 20 սեպտեմբերի 2016 թվականի N 907-Ա/2 հրամանը 
  
ՀՀ տրանսպորտի և կապի նախարարի 5 սեպտեմբերի 2016 թվականի N 679-Ա հրամանը 
  
ՀՀ տրանսպորտի և կապի նախարարի 5 սեպտեմբերի 2016 թվականի N 681-Ա հրամանը 
  
ՀՀ տրանսպորտի և կապի նախարարի 13 սեպտեմբերի 2016 թվականի N 703-Ա հրամանը 
  
ՀՀ տրանսպորտի և կապի նախարարի 13 սեպտեմբերի 2016 թվականի N 705-Ա հրամանը 
  
ՀՀ տրանսպորտի և կապի նախարարի 13 սեպտեմբերի 2016 թվականի N 706-Ա հրամանը 
  
ՀՀ տրանսպորտի և կապի նախարարի 19 սեպտեմբերի 2016 թվականի N 724-Ա հրամանը 
  
ՀՀ տրանսպորտի և կապի նախարարի 19 սեպտեմբերի 2016 թվականի N 726-Ա հրամանը 
  
ՀՀ տրանսպորտի և կապի նախարարի 27 սեպտեմբերի 2016 թվականի N 758-Ա հրամանը 
  
ՀՀ տրանսպորտի և կապի նախարարի 27 սեպտեմբերի 2016 թվականի N 759-Ա հրամանը 
  
ՀՀ տրանսպորտի և կապի նախարարի 27 սեպտեմբերի 2016 թվականի N 761-Ա հրամանը 
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Տրանսպորտի բնագավառում լիցենզավորված անձանց մասին լիցենզիաների գրանցամատյանում 
բովանդակվող տեղեկությունների ցանկը 
  
ՀՀ քաղաքաշինության բնագավառում լիցեզավորված անձանց գրանցամատյանում բովանդակվող 
տեղեկությունների ցանկը 
  
ՀՀ ֆինանսների նախարարության կողմից լիցենզավորված ինտերնետ շահումով խաղերի 
կազմակերպման գրանցամատյանում բովանդակվող տեղեկությունների ցանկը 
  
Ծանուցման ենթակա գործունեության իրականացման համար ՀՀ ֆինանսների նախարարության 
կողմից հաշվառված անձանց գրանցամատյանում բովանդակվող տեղեկությունների ցանկը 
  
ՀՀ կառավարությանն առընթեր միջուկային անվտանգության կարգավորման պետական 
կոմիտեի կողմից ժամկետը երկարաձգված, վերաձևակերպված և գործողությունը դադարեցված 
լիցենզիաների ցանկը 
 


