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ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի որոշումները 

«ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի 2006 թվականի 
դեկտեմբերի 27-ի N 358-Ն որոշման մեջ լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու 
մասին» ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի 24 
հոկտեմբերի 2018 թվականի N 393-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի 2013 թվականի 
նոյեմբերի 1-ի N 374-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու 
մասին» ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի 24 
հոկտեմբերի 2018 թվականի N 394-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի 2015 թվականի 
ապրիլի 22-ի N 88-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու 
մասին» ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի 24 
հոկտեմբերի 2018 թվականի N 395-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի 2018 թվականի 
մայիսի 30-ի N 180-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու 
մասին» ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի 24 
հոկտեմբերի 2018 թվականի N 396-Ն որոշումը 
  
Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհրդի որոշումները 
  
«Աշխատողների թվաքանակի, աշխատած ժամերի, աշխատողի վրա գործատուի 
կատարած ծախսերի մասին» Ձև 1-Ա (տարեկան) վիճակագրական հաշվետվության 
ձևը և դրա լրացման հրահանգը հաստատելու և ՀՀ վիճակագրության պետական 
խորհրդի 2015 թվականի նոյեմբերի 13-ի N 23-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու 
մասին» ՀՀ վիճակագրության պետական խորհրդի 19 հոկտեմբերի 2018 թվականի 
թիվ 09-Ն որոշումը 
  
«Առևտրի շրջանառության մասին» Ձև 1-առևտուր (ամսական) վիճակագրական 
հաշվետվության ձևն ու լրացման հրահանգը հաստատելու և ՀՀ վիճակագրության 
պետական խորհրդի 2017 թվականի հուլիսի 14-ի թիվ 08-Ն որոշումն ուժը կորցրած 
ճանաչելու մասին» ՀՀ վիճակագրության պետական խորհրդի 19 հոկտեմբերի 2018 
թվականի թիվ 10-Ն որոշումը 
  
«Առևտրի շրջանառության մասին» Ձև 1-առևտուր (փոքր) (եռամսյակային) 
վիճակագրական հաշվետվության ձևն ու լրացման հրահանգը հաստատելու և ՀՀ 
վիճակագրության պետական խորհրդի 2017 թվականի հուլիսի 14-ի թիվ 09-Ն 
որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» ՀՀ վիճակագրության պետական 
խորհրդի 19 հոկտեմբերի 2018 թվականի թիվ 11-Ն որոշումը 
  
«Սպառողական ապրանքների և գյուղատնտեսական արտադրանքի շուկաներում 
առևտրի կետերի հաշվառման մասին» Ձև 1-շուկա (ամսական) վիճակագրական 
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հաշվետվության ձևն ու լրացման հրահանգը հաստատելու և ՀՀ վիճակագրության 
պետական խորհրդի 2017 թվականի հուլիսի 14-ի թիվ 10-Ն որոշումն ուժը կորցրած 
ճանաչելու մասին» ՀՀ վիճակագրության պետական խորհրդի 19 հոկտեմբերի 2018 
թվականի թիվ 12-Ն որոշումը 
  
«Ծառայությունների ծավալի մասին» Ձև 1-ծառայություններ (ամսական) 
վիճակագրական հաշվետվության ձևն ու լրացման հրահանգը հաստատելու և ՀՀ 
վիճակագրության պետական խորհրդի 2017 թվականի հուլիսի 14-ի թիվ 12-Ն 
որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» ՀՀ վիճակագրության պետական 
խորհրդի 19 հոկտեմբերի 2018 թվականի թիվ 13-Ն որոշումը 
  
«Ծառայությունների ծավալի մասին» Ձև 1-ծառայություններ (փոքր) (եռամսյակային) 
վիճակագրական հաշվետվության ձևն ու լրացման հրահանգը հաստատելու և ՀՀ 
վիճակագրության պետական խորհրդի 2017 թվականի հուլիսի 14-ի թիվ 13-Ն 
որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» ՀՀ վիճակագրության պետական 
խորհրդի 19 հոկտեմբերի 2018 թվականի թիվ 14-Ն որոշումը 
  
«Ընդհանուր տեղեկություններ առևտրի օբյեկտների մասին» Ձև 1-հաշվառում 
(եռամսյակային) վիճակագրական հաշվետվության ձևն ու լրացման հրահանգը 
հաստատելու և ՀՀ վիճակագրության պետական խորհրդի 2017 թվականի հուլիսի 14-
ի թիվ 14-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» ՀՀ վիճակագրության 
պետական խորհրդի 19 հոկտեմբերի 2018 թվականի թիվ 15-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ վիճակագրության պետական խորհրդի 2017 թվականի հուլիսի 14-ի թիվ 16-Ն 
որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» ՀՀ վիճակագրության պետական 
խորհրդի 19 հոկտեմբերի 2018 թվականի թիվ 17-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ վիճակագրության պետական խորհրդի 2017 թվականի հուլիսի 14-ի թիվ 17-Ն 
որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» ՀՀ վիճակագրության պետական 
խորհրդի 19 հոկտեմբերի 2018 թվականի թիվ 18-Ն որոշումը 
  
«Կատարված շինմոնտաժային աշխատանքների մասին» Ձև 1-ԿՇ (ամսական) և 
«Կատարված շինմոնտաժային աշխատանքների մասին» Ձև 1-ԿՇ (տարեկան) 
վիճակագրական հաշվետվությունների ձևերն ու դրանց լրացման հրահանգը 
հաստատելու և ՀՀ վիճակագրության պետական խորհրդի 2016 թվականի 
սեպտեմբերի 22-ի թիվ 11-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» ՀՀ 
վիճակագրության պետական խորհրդի 19 հոկտեմբերի 2018 թվականի թիվ 19-Ն 
որոշումը 
  
«Օբյեկտների, հիմնական միջոցների գործարկման և շինարարության 
իրականացման մասին» Ձև 2-ԿՇ (ամսական) վիճակագրական հաշվետվության ձևն 
ու լրացման հրահանգը հաստատելու և ՀՀ վիճակագրության պետական խորհրդի 
2015 թվականի հոկտեմբերի 19-ի թիվ 18-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու 
մասին» ՀՀ վիճակագրության պետական խորհրդի 19 հոկտեմբերի 2018 թվականի 
թիվ 20-Ն որոշումը 
  



«Օբյեկտների, հիմնական միջոցների գործարկման և շինարարության 
իրականացման մասին» Ձև 2-ԿՇ (տարեկան) վիճակագրական հաշվետվության ձևն 
ու լրացման հրահանգը հաստատելու և ՀՀ վիճակագրության պետական խորհրդի 
2015 թվականի հոկտեմբերի 19-ի թիվ 19-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու 
մասին» ՀՀ վիճակագրության պետական խորհրդի 19 հոկտեմբերի 2018 թվականի 
թիվ 21-Ն որոշումը 
  
«Բնակչության միջոցների հաշվին անհատական բնակելի շենքերի գործարկման 
մասին» Ձև ԱԲՇ (ամսական) վիճակագրական հաշվետվության ձևն ու լրացման 
հրահանգը հաստատելու և ՀՀ վիճակագրության պետական խորհրդի 2012 թվականի 
հուլիսի 9-ի թիվ 13-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» ՀՀ 
վիճակագրության պետական խորհրդի 19 հոկտեմբերի 2018 թվականի թիվ 22-Ն 
որոշումը 
  
«Բնակչության միջոցների հաշվին տարբեր նշանակության օբյեկտների (բացի 
բնակելի շենքերից) գործարկման մասին» Ձև ՄՇ (ամսական) վիճակագրական 
հաշվետվության ձևն ու լրացման հրահանգը հաստատելու և ՀՀ վիճակագրության 
պետական խորհրդի 2012 թվականի հուլիսի 9-ի թիվ 14-Ն որոշումն ուժը կորցրած 
ճանաչելու մասին» ՀՀ վիճակագրության պետական խորհրդի 19 հոկտեմբերի 2018 
թվականի թիվ 23-Ն որոշումը 
  
«Իրավաբանական անձանց վիճակագրական բիզնես (ձեռնարկատիրական) 
ռեգիստրի մասին» Ձև 1-ԲՌ (տարեկան), «Անհատ ձեռնարկատերերի 
վիճակագրական բիզնես (ձեռնարկատիրական) ռեգիստրի մասին» Ձև 2-ԲՌ 
(տարեկան) վիճակագրական հաշվետվություններն ու դրանց լրացման 
հրահանգները հաստատելու և ՀՀ վիճակագրության պետական խորհրդի 2017 
թվականի հուլիսի 14-ի թիվ 06-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» ՀՀ 
վիճակագրության պետական խորհրդի 19 հոկտեմբերի 2018 թվականի թիվ 24-Ն 
որոշումը 
  
«Կազմակերպության արդյունաբերական արտադրանքի մասին» Ձև 1-արտ 
(ամսական), «Կազմակերպության արդյունաբերական արտադրանքի մասին» Ձև 1-
արտ (փոքր) (եռամսյակային) և «Կազմակերպության արդյունաբերական 
արտադրանքի մասին» Ձև 1-արտ (տարեկան) վիճակագրական հաշվետվության 
ձևերն ու դրանց լրացման հրահանգը հաստատելու և ՀՀ վիճակագրության պետական 
խորհրդի 2015 թվականի փետրվարի 13-ի թիվ 04-Ն որոշումն ուժը կորցրած 
ճանաչելու մասին» ՀՀ վիճակագրության պետական խորհրդի 19 հոկտեմբերի 2018 
թվականի թիվ 25-Ն որոշումը 
  
«Էլեկտրական էներգիայի հաշվեկշիռն ու բաշխումը ըստ տնտեսության ճյուղերի» Ձև 
1-ԷՀ (տարեկան) վիճակագրական հաշվետվության ձևն ու լրացման հրահանգը 
հաստատելու և ՀՀ վիճակագրության պետական խորհրդի 2017 թվականի մայիսի 6-ի 
թիվ 04-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» ՀՀ վիճակագրության 
պետական խորհրդի 19 հոկտեմբերի 2018 թվականի թիվ 26-Ն որոշումը 
  



«Էներգակիրների արտադրության, սպառման և պահուստների մասին» Ձև 1-
էներգետիկա (տարեկան) վիճակագրական հաշվետվության ձևն ու դրա լրացման 
հրահանգը հաստատելու և ՀՀ վիճակագրության պետական խորհրդի 2014 թվականի 
հոկտեմբերի 31-ի թիվ 43-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» ՀՀ 
վիճակագրության պետական խորհրդի 19 հոկտեմբերի 2018 թվականի թիվ 27-Ն 
որոշումը 
  
«Հիդրոէլեկտրակայանի գործունեության մասին» Ձև 1-ՀԷԿ (տարեկան) 
վիճակագրական հաշվետվության ձևն ու լրացման հրահանգը հաստատելու և ՀՀ 
վիճակագրության պետական խորհրդի 2016 թվականի նոյեմբերի 14-ի թիվ 17-Ն 
որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» ՀՀ վիճակագրության պետական 
խորհրդի 19 հոկտեմբերի 2018 թվականի թիվ 28-Ն որոշումը 
  
«Ջերմաէլեկտրակայանի գործունեության մասին» Ձև 1-ՋԷԿ (տարեկան) 
վիճակագրական հաշվետվության ձևը հաստատելու և ՀՀ վիճակագրության 
պետական խորհրդի 2016 թվականի նոյեմբերի 14-ի թիվ 16-Ն որոշումն ուժը կորցրած 
ճանաչելու մասին» ՀՀ վիճակագրության պետական խորհրդի 19 հոկտեմբերի 2018 
թվականի թիվ 29-Ն որոշումը 
  

Նախարարների հրամանները 
  
«ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարի 2014 թվականի հունիսի 30-ի 
N 79-Ն հրամանում լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին» 
աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարի 8 հոկտեմբերի 2018 թվականի N 
108-Ն հրամանը 
  
«Արյան դոնորություն իրականացնող կազմակերպությունների կամ դրանց 
ստորաբաժանումների, փոխներարկումային բժշկական օգնություն իրականացնող 
բժշկական կազմակերպությունների կամ դրանց ստորաբաժանումների կողմից այլ 
բժշկական կազմակերպություններին արյան բաղադրամասեր տրամադրելու կարգը 
հաստատելու մասին» առողջապահության նախարարի պաշտոնակատարի 18 
հոկտեմբերի 2018 թվականի N 19-Ն հրամանը 
  
«Արյունատվությունից առաջ և հետո դոնորին սննդի և ճանապարհածախսի 
հատուցման տրամադրման կարգը հաստատելու մասին» առողջապահության 
նախարարի պաշտոնակատարի 18 հոկտեմբերի 2018 թվականի N 20-Ն հրամանը 
  
«Արյան և դրա բաղադրամասերի տեղափոխման, արյան բաղադրամասերի 
պատրաստման, արյան դոնորի արյունից ֆիզիկական մեթոդներով բաղադրամասերի 
անջատման կարգը հաստատելու մասին» առողջապահության նախարարի 
պաշտոնակատարի 18 հոկտեմբերի 2018 թվականի N 21-Ն հրամանը 
  
«Փոխներարկումային բժշկական օգնության իրականացման կարգը հաստատելու 
մասին» առողջապահության նախարարի պաշտոնակատարի 18 հոկտեմբերի 2018 
թվականի N 22-Ն հրամանը 
  



«ՀՀ առողջապահության նախարարի 2012 թվականի հունվարի 24-ի թիվ 02-Ն 
հրամանում լրացում և փոփոխություն կատարելու մասին» առողջապահության 
նախարարի պաշտոնակատարի 18 հոկտեմբերի 2018 թվականի N 23-Ն հրամանը 
  
«ՀՀ արդարադատության նախարարի 2012 թվականի մարտի 7-ի N 31-Ն հրամանում 
փոփոխություններ կատարելու մասին» արդարադատության նախարարի 
պաշտոնակատարի 23 հոկտեմբերի 2018 թվականի N 552-Ն հրամանը 
  
«Ծրագրային վճարների հաշվարկման մեթոդաբանությունը և վճարման կարգը 
սահմանելու մասին» ֆինանսների նախարարի 10 սեպտեմբերի 2018 թվականի N 410-
Ն հրամանը 
  
«Պարտադիր կենսաթոշակային ֆոնդերի կառավարիչների կողմից երաշխիքային 
ֆոնդ վճարվող երաշխիքային վճարների հաշվարկման կարգը հաստատելու մասին» 
ֆինանսների նախարարի 10 սեպտեմբերի 2018 թվականի N 411-Ն և Կենտրոնական 
բանկի խորհրդի 28 սեպտեմբերի 2018 թվականի N 163-Ն համատեղ հրամանը 
  
«Կենսաթոշակային կուտակային բաղադրիչի մասնակիցների ռեեստրի փոխանցման 
կարգը, ձևը և ժամկետները սահմանելու մասին» ֆինանսների նախարարի 10 
սեպտեմբերի 2018 թվականի N 412-Ն և Կենտրոնական բանկի խորհրդի 28 
սեպտեմբերի 2018 թվականի N 164-Ն համատեղ հրամանը 
  
«Մասնակիցների ռեեստրը վարողի կողմից ՀՀ ֆինանսների նախարարությանն ու 
երաշխիքային ֆոնդին հատուցման դեպքի առկայության փաստի մասին 
տեղեկացնելու կարգը, ՀՀ ֆինանսների նախարարության, երաշխիքային ֆոնդի և 
մասնակիցների ռեեստրը վարողի միջև տեղեկատվության փոխանակման կարգը 
սահմանելու մասին» ֆինանսների նախարարի 10 սեպտեմբերի 2018 թվականի N 413-
Ն և Կենտրոնական բանկի խորհրդի 28 սեպտեմբերի 2018 թվականի N 165-Ն 
համատեղ հրամանը 
  
«Կենսաթոշակային ֆոնդի ընտրության դիմումի հիման վրա կենսաթոշակային 
հաշիվ բացելու մասին հարկային մարմնի կողմից գործատուներին տեղեկացնելու 
կարգը սահմանելու մասին» ֆինանսների նախարարի 10 սեպտեմբերի 2018 
թվականի N 414-Ն և Պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահի 14 սեպտեմբերի 
2018 թվականի N 562-Ն համատեղ հրամանը 
  
«Հարկային մարմնի կողմից կուտակային հատկացումները և դրանց մասին 
անձնավորված տեղեկատվությունը մասնակիցների ռեեստր վարողին փոխանցելու 
հետ կապված սխալները շտկելու կարգը հաստատելու մասին» ֆինանսների 
նախարարի 10 սեպտեմբերի 2018 թվականի N 415-Ն և Պետական եկամուտների 
կոմիտեի նախագահի 14 սեպտեմբերի 2018 թվականի N 563-Ն համատեղ հրամանը 
  
«Աշխատավարձի և դրան հավասարեցված այլ վճարումների ցանկը սահմանելու 
մասին» ֆինանսների նախարարի 10 սեպտեմբերի 2018 թվականի N 416-Ն, 
աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարի 5 հոկտեմբերի 2018 թվականի N 
107-Ն և Պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահի 14 սեպտեմբերի 2018 
թվականի N 561-Ն համատեղ հրամանը 



  
Պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահի հրամանները 

  
«ՀՀ կառավարությանն առընթեր մաքսային պետական կոմիտեի 2003 թվականի 
հուլիսի 4-ի N 03/42-Ն հրամանն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» Պետական 
եկամուտների կոմիտեի նախագահի 8 հոկտեմբերի 2018 թվականի N 603-Ն հրամանը 

  
N 28(631) 15 նոյեմբերի 2018 
  

  
Կենտրոնական բանկի խորհրդի որոշումները 

«Տասը հազար, քսան հազար և հիսուն հազար դրամ անվանական արժեքով 2018 
թվականի թողարկման ՀՀ թղթադրամները շրջանառության մեջ դնելու մասին» 
Կենտրոնական բանկի խորհրդի 9 նոյեմբերի 2018 թվականի թիվ 185-Ն որոշումը 
  
«ՀՀ կենտրոնական բանկի խորհրդի 2016 թվականի մարտի 15-ի թիվ 40-Ն որոշման 
մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» Կենտրոնական բանկի խորհրդի 9 նոյեմբերի 
2018 թվականի թիվ 186-Ն որոշումը 
  

ՀՀ վիճակագրության պետական խորհրդի որոշումները 
  
«ՀՀ 2019-2023 թվականների վիճակագրական ծրագիրը հաստատելու մասին» ՀՀ 
վիճակագրության պետական խորհրդի 31 հոկտեմբերի 2018 թվականի թիվ 61-Ն 
որոշումը 
  

Նախարարների հրամանները 
  
«Մանկապատանեկան մարզադպրոցների տեղակայմանը, կառուցվածքին և 
շահագործմանը ներկայացվող պահանջներ» N 2.1.2.002-18 սանիտարական 
կանոնները հաստատելու մասին» առողջապահության նախարարի 27 հոկտեմբերի 
2018 թվականի N 25-Ն հրամանը 
  
«ՀՀ առողջապահության նախարարի 2010 թվականի հուլիսի 16-ի N 13-Ն հրամանում 
փոփոխություն կատարելու մասին» առողջապահության նախարարի 6 նոյեմբերի 
2018 թվականի N 27-Ն հրամանը 
  
«Սեյսմիկ շրջանացման քարտեզը հաստատելու մասին» արտակարգ իրավիճակների 
նախարարի 27 հոկտեմբերի 2018 թվականի N 1261-Ն հրամանը 
  
«ՀՀ բնապահպանության նախարարի 2004 թվականի փետրվարի 12-ի N 23-Ն 
հրամանում փոփոխություններ կատարելու մասին» բնապահպանության 
նախարարի 31 հուլիսի 2018 թվականի N 226-Ն հրամանը 
  
«ՀՀ բնապահպանության նախարարի 2004 թվականի փետրվարի 16-ի N 28-Ն 
հրամանում փոփոխություններ կատարելու մասին» բնապահպանության 
նախարարի 31 հուլիսի 2018 թվականի N 227-Ն հրամանը 
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«ՀՀ մաքսային տարածքով փոխադրման համար սահմանափակումների ենթակա 
մշակութային արժեքների, ազգային արխիվային ֆոնդերի փաստաթղթերի, 
արխիվային բնօրինակ փաստաթղթերի ցանկը, դրանց արտահանման լիցենզիայի և 
հայտի ձևերը հաստատելու և ՀՀ մշակույթի նախարարի 2015 թվականի հունիսի 19-ի 
N 358-Ն հրամանն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» մշակույթի նախարարի 24 
հոկտեմբերի 2018 թվականի N 01-Ն հրամանը 
  
«Փոստային վճարման պետական նշանների նմուշները հաստատելու և 
գործողության մեջ դնելու մասին» տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական 
տեխնոլոգիաների նախարարի 29 հոկտեմբերի 2018 թվականի N 851-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 5 նոյեմբերի 2018 թվականի N 894-Ն հրամանը 
  
«ՀՀ ֆինանսների նախարարի 2017 թվականի հուլիսի 11-ի թիվ 345-Ն հրամանում 
փոփոխություն կատարելու մասին» ֆինանսների նախարարի 31 հոկտեմբերի 2018 
թվականի N 549-Ն հրամանը 
  

Հատուկ բաժին 
  
Կենտրոնական բանկի խորհրդի 15 հոկտեմբերի 2018 թվականի թիվ 176-Ա որոշումը 
  
Կենտրոնական բանկի խորհրդի 15 հոկտեմբերի 2018 թվականի թիվ 177-Ա որոշումը 
  
Կենտրոնական բանկի խորհրդի 15 հոկտեմբերի 2018 թվականի թիվ 178-Ա որոշումը 
  
Հեռուստատեսության և ռադիոյի հանձնաժողովի 8 հոկտեմբերի 2018 թվականի թիվ 
81-Ա որոշումը 
  
Հեռուստատեսության և ռադիոյի հանձնաժողովի 8 հոկտեմբերի 2018 թվականի թիվ 
82-Ա որոշումը 
  
Հեռուստատեսության և ռադիոյի հանձնաժողովի 8 հոկտեմբերի 2018 թվականի թիվ 
83-Ա որոշումը 
  
Առողջապահության նախարարի 8 հոկտեմբերի 2018 թվականի N 2553-Ա հրամանը 
  
Առողջապահության նախարարի 27 հոկտեմբերի 2018 թվականի N 2753-Ա հրամանը 
  
Կրթության և գիտության նախարարի 26 հոկտեմբերի 2018 թվականի N 1445-Ա/2 
հրամանը 
  
Կրթության և գիտության նախարարի 26 հոկտեմբերի 2018 թվականի N 1448-Ա/2 
հրամանը 
  



Կրթության և գիտության նախարարի 26 հոկտեմբերի 2018 թվականի N 1449-Ա/2 
հրամանը 
  
Կրթության և գիտության նախարարի 26 հոկտեմբերի 2018 թվականի N 1454-Ա/2 
հրամանը 
  
Կրթության և գիտության նախարարի 26 հոկտեմբերի 2018 թվականի N 1455-Ա/2 
հրամանը 
  
Կրթության և գիտության նախարարի 26 հոկտեմբերի 2018 թվականի N 1456-Ա/2 
հրամանը 
  
Կրթության և գիտության նախարարի 26 հոկտեմբերի 2018 թվականի N 1457-Ա/2 
հրամանը 
  
Կրթության և գիտության նախարարի 26 հոկտեմբերի 2018 թվականի N 1458-Ա/2 
հրամանը 
  
Կրթության և գիտության նախարարի 26 հոկտեմբերի 2018 թվականի N 1459-Ա/2 
հրամանը 
  
Կրթության և գիտության նախարարի 26 հոկտեմբերի 2018 թվականի N 1460-Ա/2 
հրամանը 
  
Կրթության և գիտության նախարարի 26 հոկտեմբերի 2018 թվականի N 1461-Ա/2 
հրամանը 
  
Կրթության և գիտության նախարարի 27 հոկտեմբերի 2018 թվականի N 1462-Ա/2 
հրամանը 
  
Կրթության և գիտության նախարարի 27 հոկտեմբերի 2018 թվականի N 1464-Ա/2 
հրամանը 
  
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 լիցենզավորված խաղատների 
գործունեության կազմակերպման 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 



  
ՀՀ միջուկային անվտանգության կարգավորման կոմիտեի կողմից 2018 թվականի 
սեպտեմբեր 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 28(631).1 21 նոյեմբերի 2018 
  

  
Նախարարների հրամանները 

«ՀՀ առողջապահության նախարարի 2008 թվականի մարտի 4-ի N 03-Ն հրամանում 
փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» առողջապահության 
նախարարի 25 հոկտեմբերի 2018 թվականի N 24-Ն հրամանը 
  

Հատուկ բաժին 
  
Տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարի 2 
հոկտեմբերի 2018 թվականի N 773-Ա հրամանը 
  
Տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարի 2 
հոկտեմբերի 2018 թվականի N 775-Ա հրամանը 
  
Տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարի 2 
հոկտեմբերի 2018 թվականի N 776-Ա հրամանըք 
  
Տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարի 9 
հոկտեմբերի 2018 թվականի N 802-Ա հրամանը 
  
Տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարի 9 
հոկտեմբերի 2018 թվականի N 804-Ա հրամանը 
  
Տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարի 22 
հոկտեմբերի 2018 թվականի N 827-Ա հրամանը 
  
Տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարի 22 
հոկտեմբերի 2018 թվականի N 829-Ա հրամանը 
  
Տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարի 22 
հոկտեմբերի 2018 թվականի N 831-Ա հրամանը 
  
Տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարի 30 
հոկտեմբերի 2018 թվականի N 858-Ա հրամանը 
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Տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարի 30 
հոկտեմբերի 2018 թվականի N 859-Ա հրամանը 
  
Տրանսպորտի բնագավառում լիցենզավորված անձանց մասին լիցենզիաների 
գրանցամատյանում բովանդակվող տեղեկությունների ցանկը 

  
N 29(632) 29 նոյեմբերի 2018 
  

Նախարարների հրամանները 
  

«Ընտանիքում բռնություն գործադրած անձանց ռեաբիլիտացիայի ծրագիրը և 
կազմակերպման կարգը հաստատելու մասին» աշխատանքի և սոցիալական 
հարցերի նախարարի պաշտոնակատարի 13 նոյեմբերի 2018 թվականի N 119-Ն 
հրամանը 

  
«Ընտանիքում բռնության ենթարկված և ընտանիքում բռնություն գործադրած 
անձանց միջև հաշտեցման կազմակերպման և իրականացման կարգը հաստատելու 
մասին» աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարի պաշտոնակատարի 13 
նոյեմբերի 2018 թվականի N 120-Ն հրամանը 

  
«ՀՀ արդարադատության նախարարի 2005 թվականի սեպտեմբերի 8-ի թիվ ՔՀ-45-Ն 
հրամանում լրացում կատարելու մասին» արդարադատության նախարարի 
պաշտոնակատարի 16 նոյեմբերի 2018 թվականի N 578-Ն հրամանը 

  
N 29(632).1 29 նոյեմբերի 2018 
  

ՀՀ վիճակագրության պետական խորհրդի որոշումները 
  
«Բնակարանային ֆոնդի մասին» Ձև 1-բնակֆոնդ (տարեկան) վիճակագրական 
հաշվետվության ձևը և լրացման հրահանգը հաստատելու և ՀՀ վիճակագրության 
պետական խորհրդի 2004 թվականի փետրվարի 23-ի թիվ 07-Ն որոշումն ուժը 
կորցրած ճանաչելու մասին» ՀՀ վիճակագրության պետական խորհրդի 19 
հոկտեմբերի 2018 թվականի թիվ 31-Ն որոշումը 

  
«Հայտնաբերված վարչական իրավախախտումների, վարչական 
պատասխանատվության ենթարկված անձանց թվաքանակի և նշանակված 
տուգանքների չափերի մասին» Ձև 1-վի (տարեկան) վիճակագրական 
հաշվետվության ձևն ու լրացման հրահանգը հաստատելու և ՀՀ վիճակագրության 
պետական խորհրդի 2002 թվականի օգոստոսի 12-ի թիվ 169-Ն որոշումն ուժը 
կորցրած ճանաչելու մասին» ՀՀ վիճակագրության պետական խորհրդի 19 
հոկտեմբերի 2018 թվականի թիվ 50-Ն որոշումը 

  
«Բնակարանային ֆոնդի մասին» Ձև 2-բնակֆոնդ (տարեկան) վիճակագրական 
հաշվետվության ձևը և լրացման հրահանգը հաստատելու և ՀՀ վիճակագրության 
պետական խորհրդի 2004 թվականի փետրվարի 23-ի թիվ 08-Ն որոշումն ուժը 
կորցրած ճանաչելու մասին» ՀՀ վիճակագրության պետական խորհրդի 19 
հոկտեմբերի 2018 թվականի թիվ 52-Ն որոշումը 
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«Ժամանակավոր անաշխատունակության, դժբախտ պատահարների և 
վնասվածքների մասին» Ձև 7-ժավ (տարեկան) վիճակագրական հաշվետվության ձևն 
ու լրացման հրահանգը հաստատելու և ՀՀ վիճակագրության պետական խորհրդի 
2002 թվականի օգոստոսի 12-ի թիվ 170-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» 
ՀՀ վիճակագրության պետական խորհրդի 19 հոկտեմբերի 2018 թվականի թիվ 59-Ն 
որոշումը 

  
«Ավտոմոբիլային տրանսպորտի արտադրանքի և շարժակազմի մասին» Ձև 1-ավտո 
(ամսական) վիճակագրական հաշվետվության ձևն ու լրացման հրահանգը 
հաստատելու և ՀՀ վիճակագրության պետական խորհրդի 2016 թվականի 
սեպտեմբերի 22-ի թիվ 14-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» ՀՀ 
վիճակագրության պետական խորհրդի 12 նոյեմբերի 2018 թվականի թիվ 62-Ն 
որոշումը 

  
«Արդյունաբերական նշանակության երկաթուղային տրանսպորտի աշխատանքի 
մասին» Ձև 1-երկաթ (տարեկան) վիճակագրական հաշվետվության ձևն ու լրացման 
հրահանգը հաստատելու և ՀՀ վիճակագրության պետական խորհրդի 2013 թվականի 
հոկտեմբերի 4-ի թիվ 16-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» ՀՀ 
վիճակագրության պետական խորհրդի 12 նոյեմբերի 2018 թվականի թիվ 63-Ն 
որոշումը 

  
«Փոստային և սուրհանդակային գործունեության մասին» Ձև 1-փոստ (ամսական) 
վիճակագրական հաշվետվության ձևն ու լրացման հրահանգը հաստատելու և ՀՀ 
վիճակագրության պետական խորհրդի 2014 թվականի ապրիլի 7-ի թիվ 09-Ն 
որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» ՀՀ վիճակագրության պետական 
խորհրդի 12 նոյեմբերի 2018 թվականի թիվ 64-Ն որոշումը 

  
«Ավտոմոբիլային տրանսպորտի աշխատանքի և ոչ ընդհանուր օգտագործման 
ավտոմոբիլային ճանապարհների երկարության մասին» Ձև 1-տրանսպորտ 
(տարեկան) վիճակագրական հաշվետվության ձևն ու լրացման հրահանգը 
հաստատելու և ՀՀ վիճակագրության պետական խորհրդի 2013 թվականի 
հոկտեմբերի 4-ի թիվ 19-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» ՀՀ 
վիճակագրության պետական խորհրդի 12 նոյեմբերի 2018 թվականի թիվ 65-Ն 
որոշումը 

  
«Ավտոմոբիլային տրանսպորտի գործունեության մասին» Ձև 3-ավտո (տարեկան) 
վիճակագրական հաշվետվության ձևն ու լրացման հրահանգը հաստատելու և ՀՀ 
վիճակագրության պետական խորհրդի 2013 թվականի հոկտեմբերի 4-ի թիվ 20-Ն 
որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» ՀՀ վիճակագրության պետական 
խորհրդի 12 նոյեմբերի 2018 թվականի թիվ 66-Ն որոշումը 

  
«Հեռուստառադիոծրագրերի կազմման և հեռարձակման, հեռահաղորդակցության 
գործունեության մասին» Ձև 13-կապ (ամսական) վիճակագրական հաշվետվության 
ձևն ու լրացման հրահանգը հաստատելու և ՀՀ վիճակագրության պետական 
խորհրդի 2014 թվականի ապրիլի 7-ի թիվ 10-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու 



մասին» ՀՀ վիճակագրության պետական խորհրդի 12 նոյեմբերի 2018 թվականի թիվ 
67-Ն որոշումը 

  
«Մետրոպոլիտենի, ճոպանուղու և տրոլեյբուսային տրանսպորտի աշխատանքի 
մասին» Ձև 65-էլեկտրո (ամսական) վիճակագրական հաշվետվության ձևն ու 
լրացման հրահանգը հաստատելու և ՀՀ վիճակագրության պետական խորհրդի 2014 
թվականի ապրիլի 7-ի թիվ 15-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» ՀՀ 
վիճակագրության պետական խորհրդի 12 նոյեմբերի 2018 թվականի թիվ 68-Ն 
որոշումը 

  
Նախարարների հրամանները 

  
«ՀՀ պաշտպանության նախարարության ռազմաբժշկական հաստատություններում 
քաղաքացիների բժշկական օգնության և սպասարկման վճարովի ծառայությունների 
մատուցման կարգն ու պայմանները սահմանելու մասին» պաշտպանության 
նախարարի պաշտոնակատարի 15 նոյեմբերի 2018 թվականի N 13-Ն և 
առողջապահության նախարարի պաշտոնակատարի 15 նոյեմբերի 2018 թվականի N 
28-Ն համատեղ հրամանը 

  
«Ակցիզային դրոշմանիշերի և (կամ) դրոշմապիտակների տրամադրման հայտերի, 
օգտագործման մասին հաշվետվությունների, չօգտագործված կամ վնասված 
ակցիզային դրոշմանիշերի և (կամ) դրոշմապիտակների վերադարձման դիմումների, 
չօգտագործված ակցիզային դրոշմանիշերի և (կամ) դրոշմապիտակների 
վերադարձման ժամկետի երկարաձգման դիմումի ձևերը և դրանց լրացման կարգերը 
հաստատելու, ՀՀ կառավարությանն առընթեր պետական եկամուտների կոմիտեի 
նախագահի մի շարք հրամաններ ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» Պետական 
եկամուտների կոմիտեի նախագահի 14 նոյեմբերի 2018 թվականի N 692-Ն հրամանը 
  

  
Հատուկ բաժին 

  
Առողջապահության նախարարի 1 հոկտեմբերի 2018 թվականի N 2496-Ա հրամանը 
  
Առողջապահության նախարարի 2 հոկտեմբերի 2018 թվականի N 2516-Ա հրամանը 
  
Առողջապահության նախարարի 8 հոկտեմբերի 2018 թվականի N 2556-Ա հրամանը 
  
Առողջապահության նախարարի 9 հոկտեմբերի 2018 թվականի N 2561-Ա հրամանը 
  
Առողջապահության նախարարի 9 հոկտեմբերի 2018 թվականի N 2564-Ա հրամանը 
  
Առողջապահության նախարարի 9 հոկտեմբերի 2018 թվականի N 2572-Ա հրամանը 
  
Առողջապահության նախարարի 10 հոկտեմբերի 2018 թվականի N 2578-Ա հրամանը 
  
Առողջապահության նախարարի 10 հոկտեմբերի 2018 թվականի N 2583-Ա հրամանը 
  
Առողջապահության նախարարի 10 հոկտեմբերի 2018 թվականի N 2584-Ա հրամանը 



  
Առողջապահության նախարարի 16 հոկտեմբերի 2018 թվականի N 2615-Ա հրամանը 
  
Առողջապահության նախարարի 16 հոկտեմբերի 2018 թվականի N 2616-Ա հրամանը 
  
Առողջապահության նախարարի պաշտոնակատարի 17 հոկտեմբերի 2018 թվականի 
N 2635-Ա հրամանը 
  
Առողջապահության նախարարի պաշտոնակատարի 18 հոկտեմբերի 2018 թվականի 
N 2648-Ա հրամանը 
  
Առողջապահության նախարարի պաշտոնակատարի 18 հոկտեմբերի 2018 թվականի 
N 2649-Ա հրամանը 
  
Առողջապահության նախարարի պաշտոնակատարի 18 հոկտեմբերի 2018 թվականի 
N 2650-Ա հրամանը 
  
Առողջապահության նախարարի պաշտոնակատարի 18 հոկտեմբերի 2018 թվականի 
N 2651-Ա հրամանը 
  
Առողջապահության նախարարի պաշտոնակատարի 22 հոկտեմբերի 2018 թվականի 
N 2690-Ա հրամանը 
  
Առողջապահության նախարարի պաշտոնակատարի 23 հոկտեմբերի 2018 թվականի 
N 2692-Ա հրամանը 
  
Առողջապահության նախարարի պաշտոնակատարի 23 հոկտեմբերի 2018 թվականի 
N 2693-Ա հրամանը 
  
Առողջապահության նախարարի պաշտոնակատարի 23 հոկտեմբերի 2018 թվականի 
N 2694-Ա հրամանը 
  
Առողջապահության նախարարի պաշտոնակատարի 23 հոկտեմբերի 2018 թվականի 
N 2695-Ա հրամանը 
  
Առողջապահության նախարարի պաշտոնակատարի 24 հոկտեմբերի 2018 թվականի 
N 2705-Ա հրամանը 
  
Առողջապահության նախարարի պաշտոնակատարի 25 հոկտեմբերի 2018 թվականի 
N 2720-Ա հրամանը 
  
Առողջապահության նախարարի պաշտոնակատարի 25 հոկտեմբերի 2018 թվականի 
N 2727-Ա հրամանը 
  
Առողջապահության նախարարի պաշտոնակատարի 27 հոկտեմբերի 2018 թվականի 
N 2742-Ա հրամանը 
  



Առողջապահության նախարարի պաշտոնակատարի 27 հոկտեմբերի 2018 թվականի 
N 2755-Ա հրամանը 
  
Առողջապահության նախարարի պաշտոնակատարի 30 հոկտեմբերի 2018 թվականի 
N 2763-Ա հրամանը 
  
Առողջապահության նախարարի պաշտոնակատարի 30 հոկտեմբերի 2018 թվականի 
N 2772-Ա հրամանը 
  
Առողջապահության նախարարի պաշտոնակատարի 31 հոկտեմբերի 2018 թվականի 
N 2786-Ա հրամանը 
  
Առողջապահության նախարարի պաշտոնակատարի 1 նոյեմբերի 2018 թվականի N 
2796-Ա հրամանը 
  
Առողջապահության նախարարի պաշտոնակատարի 1 նոյեմբերի 2018 թվականի N 
2799-Ա հրամանը 
  
Առողջապահության նախարարի պաշտոնակատարի 1 նոյեմբերի 2018 թվականի N 
2800-Ա հրամանը 
  
Առողջապահության նախարարի պաշտոնակատարի 2 նոյեմբերի 2018 թվականի N 
2827-Ա հրամանը 
  
Առողջապահության նախարարի պաշտոնակատարի 5 նոյեմբերի 2018 թվականի N 
2839-Ա հրամանը 
  
Առողջապահության նախարարի պաշտոնակատարի 6 նոյեմբերի 2018 թվականի N 
2856-Ա հրամանը 
  
Առողջապահության նախարարի պաշտոնակատարի 14 նոյեմբերի 2018 թվականի N 
2938-Ա հրամանը 
  
2018 թվականի սեպտեմբերի 26-ից մինչև 2018 թվականի նոյեմբերի 1-ը 
առողջապահության նախարարության կողմից տրված լիցենզիաների և 
թույլտվությունների մասին 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 

  



Միջուկային անվտանգության կարգավորման կոմիտեի կողմից 2018 թվականի 
հոկտեմբեր 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 
 


