
N 7(643) 1 ապրիլի 2019 

  

Կենտրոնական բանկի խորհրդի որոշումները 

  

«ՀՀ կենտրոնական բանկի խորհրդի 2015 թվականի հունվարի 13-ի թիվ 2-Ն որոշման մեջ 

փոփոխություն կատարելու մասին» կենտրոնական բանկի խորհրդի 15 մարտի 2019 

թվականի թիվ 33-Ն որոշումը 

  

ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի որոշումները 

  

«Էներգետիկայի բնագավառում լիցենզիա ունեցող անձի բաժնեմասի (բաժնետոմսի, փայի) 

կամ դրա նկատմամբ իրավունքի օտարման, այլ կերպ փոխանցման կամ գրավադրման, 

ինչպես նաև լիցենզավորված գործունեության իրականացման համար անհրաժեշտ գույքի 

կամ դրա նկատմամբ իրավունքի օտարման, այլ կերպ փոխանցման կամ գրավադրման 

համաձայնեցման կարգը հաստատելու մասին» ՀՀ հանրային ծառայությունները 

կարգավորող հանձնաժողովի 27 փետրվարի 2019 թվականի N 39-Ն որոշումը 

  

«ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի 2018 թվականի 

դեկտեմբերի 19-ի N 725-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» ՀՀ հանրային 

ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի 13 մարտի 2019 թվականի N 56-Ն 

որոշումը 

  

«ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի 2011 թվականի 

սեպտեմբերի 7-ի N 414-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու 

մասին» ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի 27 մարտի 2019 

թվականի N 70-Ն որոշումը 

  

ՀՀ վիճակագրության պետական խորհրդի որոշումները 

  

«Մուշտակամորթ գազանաբուծության դրության մասին» Ձև 26-ԳՏ (տարեկան) 

վիճակագրական հաշվետվության ձևն ու լրացման հրահանգը հաստատելու և ՀՀ 

վիճակագրության պետական խորհրդի 2002 թվականի օգոստոսի 9-ի թիվ 122-Ն որոշումն 

ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» ՀՀ վիճակագրության պետական խորհրդի 20 մարտի 

2019 թվականի թիվ 19-Ն որոշումը 

  

«Կազմակերպության հաշվարկների վիճակի վերաբերյալ» Ձև 6-Ֆ (եռամսյակային) 

վիճակագրական հաշվետվության ձևը և լրացման հրահանգը հաստատելու և ՀՀ 

վիճակագրության պետական խորհրդի 2011 թվականի նոյեմբերի 15-ի թիվ 08-Ն որոշումն 

ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» ՀՀ վիճակագրության պետական խորհրդի 20 մարտի 

2019 թվականի թիվ 20-Ն որոշումը 

  

«ՀՀ վիճակագրության պետական խորհրդի 2018 թվականի նոյեմբերի 30-ի թիվ 70-Ն 

որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ վիճակագրության պետական 

խորհրդի 20 մարտի 2019 թվականի թիվ 21-Ն որոշումը 

  

«Գյուղատնտեսական կենդանիների հաշվառման հանրագումարները» Ձև 6-ԳՏՀ 

(տարեկան) վիճակագրական ամփոփ հաշվետվության ձևն ու լրացման հրահանգը 
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հաստատելու և ՀՀ վիճակագրության պետական խորհրդի 2008 թվականի դեկտեմբերի 24-

ի թիվ 24-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» ՀՀ վիճակագրության պետական 

խորհրդի 20 մարտի 2019 թվականի թիվ 22-Ն որոշումը 

  

«Գյուղական վայրերի բնակչության գյուղատնտեսական կենդանիներով 

ապահովվածությունը» Ձև 9-ԳՀ (տարեկան) վիճակագրական ամփոփ հաշվետվության ձևն 

ու լրացման հրահանգը հաստատելու և ՀՀ վիճակագրության պետական խորհրդի 2008 

թվականի դեկտեմբերի 24-ի թիվ 25-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» ՀՀ 

վիճակագրության պետական խորհրդի 20 մարտի 2019 թվականի թիվ 23-Ն որոշումը 

  

«Գարնանացանի ընթացքը» Ձև 3-ԳՏ (տարին երեք անգամ, ամսական) վիճակագրական 

հաշվետվության ձևն ու լրացման հրահանգը հաստատելու և ՀՀ վիճակագրության 

պետական խորհրդի 2014 թվականի դեկտեմբերի 2-ի թիվ 46-Ն որոշումն ուժը կորցրած 

ճանաչելու մասին» ՀՀ վիճակագրության պետական խորհրդի 20 մարտի 2019 թվականի 

թիվ 24-Ն որոշումը 

  

«Գարնանացանի ընթացքը» Ձև 3-ԳՏՀ (տարին երեք անգամ, ամսական) վիճակագրական 

ամփոփ հաշվետվության ձևն ու լրացման հրահանգը հաստատելու և ՀՀ վիճակագրության 

պետական խորհրդի 2014 թվականի դեկտեմբերի 2-ի թիվ 47-Ն որոշումն ուժը կորցրած 

ճանաչելու մասին» ՀՀ վիճակագրության պետական խորհրդի 20 մարտի 2019 թվականի 

թիվ 25-Ն որոշումը 

  

Նախարարների հրամանները 

  

«ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարի 2015 թվականի օգոստոսի 3-ի N 

115-Ն հրամանում լրացումներ կատարելու մասին» աշխատանքի և սոցիալական հարցերի 

նախարարի 6 մարտի 2019 թվականի N 31-Ն հրամանը 

  

«Դեղին բծի տարիքային դեգեներացիայի (ԴԲՏԴ) վարման գործելակարգը հաստատելու 

մասին» առողջապահության նախարարի 4 մարտի 2019 թվականի N 06-Ն հրամանը 

  

«Նախավիրահատական շրջանում քաղցած վիճակի ռեժիմների գործելակարգը 

հաստատելու մասին» առողջապահության նախարարի 4 մարտի 2019 թվականի N 07-Ն 

հրամանը 

  

«Նեովասկուլյար գլաուկոմայով մեծահասակների վարման գործելակարգը հաստատելու 

մասին» առողջապահության նախարարի 4 մարտի 2019 թվականի N 08-Ն հրամանը 

  

«Պսևդոֆակիկ մակուլյար կիստոզ այտուցով մեծահասակ պացիենտների վարման 

գործելակարգը հաստատելու մասին» առողջապահության նախարարի 4 մարտի 2019 

թվականի N 09-Ն հրամանը 

  

«Թոքերի քրոնիկական օբստրուկտիվ հիվանդության դեպքում ընդհանուր անզգայացման 

կատարման գործելակարգը հաստատելու մասին» առողջապահության նախարարի 14 

մարտի 2019 թվականի N 10-Ն հրամանը 

  



«Կոնքազդրային հոդի փոխարինման (արթրոպլաստիկայի) անզգայացման գործելակարգը 

հաստատելու մասին» առողջապահության նախարարի 14 մարտի 2019 թվականի N 11-Ն 

հրամանը 

  

«Մեծահասակների գանգուղեղային վնասվածքների վարման գործելակարգը հաստատելու 

մասին» առողջապահության նախարարի 14 մարտի 2019 թվականի N 12-Ն հրամանը 

  

«Վնասվածքային զանգվածային արյունահոսությամբ և կոագուլոպաթիայով 

պացիենտների վաղ շրջանի վարման գործելակարգը հաստատելու մասին» 

առողջապահության նախարարի 14 մարտի 2019 թվականի N 13-Ն հրամանը 

  

«Ինտենսիվ թերապիայի պացիենտների շրջանում թոքերի արհեստական օդափոխության 

հետ համակցված թոքաբորբերի կանխարգելման գործելակարգը հաստատելու մասին» 

առողջապահության նախարարի 14 մարտի 2019 թվականի N 14-Ն հրամանը 

  

«Հարվիրահատական շրջանում արյան խնայման գործելակարգը հաստատելու մասին» 

առողջապահության նախարարի 14 մարտի 2019 թվականի N 15-Ն հրամանը 

  

«Ինտենսիվ թերապիայի բաժանմունքում դիաբետիկ կետոացիդոզով մեծահասակ 

պացիենտների վարման գործելակարգը հաստատելու մասին» առողջապահության 

նախարարի 14 մարտի 2019 թվականի N 16-Ն հրամանը 

  

«Ինտենսիվ թերապիայի բաժանմունքում հեմոլիտիկ ուռեմիկ համախտանիշով 

մեծահասակ պացիենտների վարման գործելակարգը հաստատելու մասին» 

առողջապահության նախարարի 14 մարտի 2019 թվականի N 17-Ն հրամանը 

  

«Սեպսիսով և սեպտիկ շոկով մեծահասակ պացիենտների մշտադիտարկման և վաղ 

շրջանում վարման գործելակարգը հաստատելու մասին» առողջապահության նախարարի 

14 մարտի 2019 թվականի N 18-Ն հրամանը 

  

«Արհեստական շնչուղիներով կամ թոքերի արհեստական օդափոխության պայմաններում 

գտնվող մեծահասակ պացիենտների շնչուղիների արտածծման գործելակարգը 

հաստատելու մասին» առողջապահության նախարարի 14 մարտի 2019 թվականի N 19-Ն 

հրամանը 

  

«ՀՀ արդարադատության նախարարի 2002 թվականի մարտի 1-ի N 103 հրամանում 

փոփոխություն կատարելու մասին» արդարադատության նախարարի 15 մարտի 2019 

թվականի N 80-Ն հրամանը 

  

«Բյուջեների կատարման, ինչպես նաև պետական և տեղական ինքնակառավարման 

մարմինների ու դրանց ենթակա հիմնարկների ֆինանսական գործունեության հետ 

կապված հաշվետվությունների կազմման, ներկայացման, ամփոփման ընդհանուր 

պայմանները, հաշվետվությունների առանձին տեսակների կազմման ու ներկայացման 

առանձնահատկությունների մասին հրահանգը հաստատելու և ՀՀ ֆինանսների 

նախարարի 2015 թվականի ապրիլի 1-ի N 176-Ն և ՀՀ ֆինանսների և էկոնոմիկայի 

նախարարի 2007 թվականի մարտի 28-ի N 324-Ն հրամանները ուժը կորցրած ճանաչելու 

մասին» ֆինանսների նախարարի 13 մարտի 2019 թվականի N 254-Ն հրամանը 



  

«ՀՀ ֆինանսների նախարարի 2012 թվականի փետրվարի 17-ի N 143-Ն հրամանում 

փոփոխություն կատարելու մասին» ֆինանսների նախարարի 18 մարտի 2019 թվականի N 

262-Ն հրամանը 

  

N 8(644) 15 ապրիլի 2019 

  

Հեռուստատեսության և ռադիոյի հանձնաժողովի որոշումները 

  

«Հեռուստատեսության և ռադիոյի ազգային հանձնաժողովի 2010 թվականի մարտի 12-ի N 

2-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Հեռուստատեսության և ռադիոյի 

հանձնաժողովի 4 ապրիլի 2019 թվականի թիվ 34-Ն որոշումը 

  

Նախարարների հրամանները 

  

«ՀՀ արդարադատության նախարարի 2012 թվականի փետրվարի 28-ի N 30-Ն հրամանում 

փոփոխություններ կատարելու մասին» արդարադատության նախարարի 10 ապրիլի 2019 

թվականի N 118-Ն հրամանը 

  

«Փոստային վճարման պետական նշանների նմուշները հաստատելու և գործողության մեջ 

դնելու մասին» տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարի 5 

ապրիլի 2019 թվականի N 05-Ն հրամանը 

  

«ՀՀ ֆինանսների և էկոնոմիկայի նախարարի 2007 թվականի հունվարի 9-ի N 5-Ն 

հրամանում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ֆինանսների 

նախարարի 26 մարտի 2019 թվականի N 281-Ն հրամանը 

  

«ՀՀ ֆինանսների նախարարի 2008 թվականի օգոստոսի 15-ի N 730-Ն հրամանում 

փոփոխություն կատարելու մասին» ֆինանսների նախարարի 26 մարտի 2019 թվականի N 

282-Ն հրամանը 

  

Պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահի հրամանները 

  

«ՀՀ ֆինանսների նախարարի 2015 թ. հուլիսի 14-ի թիվ 481-Ն հրամանը ուժը կորցրած 

ճանաչելու մասին» Պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահի 1 ապրիլի 2019 

թվականի N 220-Ն հրամանը 

  

Պաշտոնական պարզաբանում 

  

«Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիության մասին» օրենքի 17-րդ հոդվածի 2-րդ 

մասի կիրառման վերաբերյալ» Ոստիկանության պետի 25 մարտի 2019 թվականի N 1 ՊՊ 

պաշտոնական պարզաբանումը 

  

N 9(645) 17 ապրիլի 2019 

  

Նախարարների հրամանները 
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«ՀՀ ֆինանսների նախարարի 2018 թվականի դեկտեմբերի 6-ի N 600-Ն հրամանում 

լրացումներ կատարելու մասին» ֆինանսների նախարարի 12 ապրիլի 2019 թվականի N 

299-Ն հրամանը 

  

Հատուկ բաժին 

  

Կենտրոնական բանկի խորհրդի 15 փետրվարի 2019 թվականի թիվ 17-Ա որոշումը 

  

Հեռուստատեսության և ռադիոյի հանձնաժողովի 11 մարտի 2019 թվականի թիվ 18-Ա 

որոշումը 

  

Հեռուստատեսության և ռադիոյի հանձնաժողովի 18 մարտի 2019 թվականի թիվ 21-Ա 

որոշումը 

  

Հեռուստատեսության և ռադիոյի հանձնաժողովի 18 մարտի 2019 թվականի թիվ 26-Ա 

որոշումը 

  

Հեռուստատեսության և ռադիոյի հանձնաժողովի 4 ապրիլի 2019 թվականի թիվ 28-Ա 

որոշումը 

  

Հեռուստատեսության և ռադիոյի հանձնաժողովի 4 ապրիլի 2019 թվականի թիվ 29-Ա 

որոշումը 

  

Հեռուստատեսության և ռադիոյի հանձնաժողովի 4 ապրիլի 2019 թվականի թիվ 30-Ա 

որոշումը 

  

Հեռուստատեսության և ռադիոյի հանձնաժողովի 4 ապրիլի 2019 թվականի թիվ 31-Ա 

որոշումը 

  

 


