
N 3(639) 1 փետրվարի 2019 
  

  
ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի որոշումները 

«ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի 2008 թվականի հունիսի 6-
ի N 308-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» ՀՀ հանրային 
ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի 16 հունվարի 2019 թվականի N 4-Ն 
որոշումը 
  
«ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի 2012 թվականի հունիսի 
13-ի N 210-Ն որոշման մեջ լրացում կատարելու մասին» ՀՀ հանրային ծառայությունները 
կարգավորող հանձնաժողովի 16 հունվարի 2019 թվականի N 5-Ն որոշումը 
  

Նախարարների հրամանները 
  
«ՀՀ առողջապահության նախարարի 2013 թվականի օգոստոսի 7-ի N 41-Ն հրամանը ուժը 
կորցրած ճանաչելու մասին» 2019 թվականի հունվարի 24-ի N 01-Ն հրամանը 
  
«ՀՀ պաշտպանության նախարարության կայազորային կարգապահական մեկուսարանում 
հասարակական դիտորդների խմբի գործունեության կարգը հաստատելու մասին» 
պաշտպանության նախարարի պաշտոնակատարի 18 հունվարի 2019 թվականի N 1-Ն 
հրամանը 
  
«Փոստային վճարման պետական նշանների նմուշները հաստատելու և գործողության մեջ 
դնելու մասին» տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարի 
պաշտոնակատարի 11 հունվարի 2019 թվականի N 01-Ն հրամանը 
  

Պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահի հրամանները 
  
«ՀՀ կառավարությանն առընթեր ՀՀ ոստիկանության պետի 2011 թվականի դեկտեմբերի 
16-ի N 6-Ն և ՀՀ կառավարությանն առընթեր պետական եկամուտների կոմիտեի 
նախագահի 2011 թվականի դեկտեմբերի 22-ի N 3410-Ն համատեղ հրամանն ուժը կորցրած 
ճանաչելու մասին» պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահի 2018 թվականի 
դեկտեմբերի 27-ի N 788-Ն և ոստիկանության պետի 2019 թվականի հունվարի 21-ի N 2-Ն 
համատեղ հրամանը 

  
N 4(640) 15 փետրվարի 2019 
  

  
Կենտրոնական բանկի խորհրդի որոշումները 

«Լողացող կամ ճշգրտվող հաստատուն տոկոսադրույքով տրամադրվող բնակարանային 
հիպոտեկային կրեդիտավորման ժամանակ լողացող կամ ճշգրտվող հաստատուն 
տոկոսադրույքի հաշվարկման և ճշգրտման հիմքում դրվող թույլատրելի ցուցանիշների 
ընտրության չափանիշները» հաստատելու մասին» Կենտրոնական բանկի խորհրդի 23 
հունվարի 2019 թվականի թիվ 1-Ն որոշումը 
  

ՀՀ վիճակագրության պետական խորհրդի որոշումները 
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«Գյուղատնտեսական մշակաբույսերի ցանքային տարածությունները 20   թվականի բերքի 
տակ (հունիսի 1-ի դրությամբ)» Ձև 4-ԳՏ (տարեկան) վիճակագրական հաշվետվության ձևն 
ու լրացման հրահանգը հաստատելու և ՀՀ վիճակագրության պետական խորհրդի 2014 
թվականի հոկտեմբերի 7-ի թիվ 36-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» ՀՀ 
վիճակագրության պետական խորհրդի 25 հունվարի 2019 թվականի թիվ 01-Ն որոշումը 
  
«Գյուղատնտեսական մշակաբույսերի ցանքային տարածությունները 20   թվականի բերքի 
տակ (հունիսի 1-ի դրությամբ)» Ձև 4-ԳՏՀ (տարեկան) վիճակագրական ամփոփ 
հաշվետվության ձևն ու լրացման հրահանգը հաստատելու և ՀՀ վիճակագրության 
պետական խորհրդի 2014 թվականի հոկտեմբերի 7-ի թիվ 35-Ն որոշումն ուժը կորցրած 
ճանաչելու մասին» ՀՀ վիճակագրության պետական խորհրդի 25 հունվարի 2019 թվականի 
թիվ 02-Ն որոշումը 
  
«Ձկնորսության և ձկնաբուծության մասին» Ձև 1-ՁՈՒԿ (ամսական) վիճակագրական 
հաշվետվության ձևն ու լրացման հրահանգը հաստատելու և ՀՀ վիճակագրության 
պետական խորհրդի 2003 թվականի նոյեմբերի 7-ի թիվ 47-Ն որոշումն ուժը կորցրած 
ճանաչելու մասին» ՀՀ վիճակագրության պետական խորհրդի 25 հունվարի 2019 թվականի 
թիվ 03-Ն որոշումը 
  

Նախարարների հրամանները 
  
«ՀՀ առողջապահության նախարարի 2010 թվականի դեկտեմբերի 29-ի թիվ 41-Ն, ՀՀ 
պաշտպանության նախարարի 2011 թվականի հունվարի 15-ի թիվ 23-Ն, ՀՀ 
կառավարությանն առընթեր ազգային անվտանգության ծառայության տնօրենի 2010 
թվականի դեկտեմբերի 29-ի թիվ 3-Ն, ՀՀ կառավարությանն առընթեր ոստիկանության 
պետի 2010 թվականի դեկտեմբերի 29-ի թիվ 11-Ն, ՀՀ արդարադատության նախարարի 
2010 թվականի դեկտեմբերի 29-ի թիվ 257-Ն համատեղ հրամանն ուժը կորցրած ճանաչելու 
մասին» առողջապահությաննախարարի 1 նոյեմբերի 2018 թվականի թիվ 26-Ն, 
պաշտպանության նախարարի պաշտոնակատարի 3 դեկտեմբերի 2018 թվականի թիվ 14-
Ն, ազգային անվտանգության ծառայության տնօրենի 21 դեկտեմբերի 2018 թվականի թիվ 
1-Ն, ոստիկանության պետի 9 հունվարի 2019 թվականի թիվ 1-Ն և արդարադատության 
նախարարի 30 հունվարի 2019 թվականի թիվ 27-Ն համատեղ հրամանը 
  
«Կենդանի դոնորից օրգաններ և (կամ) հյուսվածքներ վերցնելու հնարավորության մասին 
եզրակացություն տալու կարգը հաստատելու մասին» առողջապահության նախարարի 1 
փետրվարի 2019 թվականի N 02-Ն հրամանը 
  
«Փոխպատվաստման ենթակա օրգանների և (կամ) հյուսվածքների ցանկը սահմանելու 
մասին» առողջապահության նախարարի 1 փետրվարի 2019 թվականի N 03-Ն հրամանը 
  
«Փոխպատվաստման օրգաններ և (կամ) հյուսվածքներ վերցնելու, մշակելու կանոնները և 
փոխպատվաստումն իրականացնելու կարգը հաստատելու մասին» առողջապահության 
նախարարի 1 փետրվարի 2019 թվականի N 04-Ն հրամանը 
  



«Դիակից օրգաններ և (կամ) հյուսվածքներ վերցնելու թույլտվության կարգը և 
պայմանները հաստատելու մասին» առողջապահության նախարարի 1 փետրվարի 2019 
թվականի N 05-Ն հրամանը 
  
«Փոստային վճարման պետական նշանի նմուշը հաստատելու և գործողության մեջ դնելու 
մասին» տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարի 31 
հունվարի 2019 թվականի N 02-Ն հրամանը 
  
«Փոստային վճարման պետական նշանների նմուշները հաստատելու և գործողության մեջ 
դնելու մասին» տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարի 7 
փետրվարի 2019 թվականի N 03-Ն հրամանը 
  

Հատուկ բաժին 
  
Հեռուստատեսության և ռադիոյի հանձնաժողովի 22 հունվարի 2019 թվականի թիվ 1-Ա 
որոշումը 
  
Առողջապահության նախարարի պաշտոնակատարի 10 հունվարի 2019 թվականի N 31-Ա 
հրամանը 
  
Առողջապահության նախարարի պաշտոնակատարի 10 հունվարի 2019 թվականի N 39-Ա 
հրամանը 
  
Առողջապահության նախարարի 29 հունվարի 2019 թվականի N 195-Ա հրամանը 
  
Առողջապահության նախարարի 1 փետրվարի 2019 թվականի N 252-Ա հրամանը 
  
Առողջապահության նախարարի 4 փետրվարի 2019 թվականի N 260-Ա հրամանը 
  
Բնապահպանության նախարարի 31 հունվարի 2019 թվականի N 27-Ա հրամանը 
  
Տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարի 
պաշտոնակատարի 11 հունվարի 2019 թվականի N 15-Ա հրամանը 
  
Տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարի 
պաշտոնակատարի 11 հունվարի 2019 թվականի N 17-Ա հրամանը 
  
Տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարի 21 հունվարի 2019 
թվականի N 40-Ա հրամանը 
  
Տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարի 21 հունվարի 2019 
թվականի N 42-Ա հրամանը 
  
Տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարի 21 հունվարի 2019 
թվականի N 43-Ա հրամանը 
  
Տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարի 21 հունվարի 2019 
թվականի N 44-Ա հրամանը 



  
Տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարի 30 հունվարի 2019 
թվականի N 63-Ա հրամանը 
  
Տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարի 30 հունվարի 2019 
թվականի N 65-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 
  
ՀՀ միջուկային անվտանգության կարգավորման կոմիտեի կողմից 2018 թվականի 
դեկտեմբեր ամսվա ընթացքում տրված, գործունեության ժամկետը երկարաձգված և 
գործողությունը դադարեցված լիցենզիաների ցանկը 
  
ՀՀ միջուկային անվտանգության կարգավորման կոմիտեի կողմից 2019 թվականի հունվար 
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 
 


