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ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ                        
2009 ԹՎԱԿԱՆԻ ՆՈՅԵՄԲԵՐԻ 20-Ի ԹԻՎ 44-Ա, 45-Ա, 46-Ա ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ 

ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ 2009 ԹՎԱԿԱՆԻ 
ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 23-Ի ԹԻՎ 52-Ա,  58-Ա, 60-Ա, 61-Ա ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐՈՒՄ                      

ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 
 

Ղեկավարվելով «Պետական վիճակագրության մասին» Հայաստանի Հանրապետության 
օրենքի 10-րդ հոդվածի 3-րդ մասի ե) կետով և հիմք ընդունելով Հայաստանի Հանրապետության 
կառավարության 2009 թվականի մարտի 26-ի «Հայաստանի Հանրապետությունում 2011 
թվականին մարդահամար, 2010 թվականին փորձնական մարդահամար անցկացնելու և 2011 
թվականին անցկացվելիք մարդահամարի համապետական, Երևան քաղաքի և մարզային 
հանձնաժողովներ ստեղծելու մասին» թիվ 301-Ն որոշումը, Հայաստանի Հանրապետության 
վիճակագրության պետական խորհուրդը որոշում է. 
1. Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհրդի 2009 թվականի 
նոյեմբերի 20-ի  «Քաղաքներում հաշվարարի հուշատետրի հաստատման մասին» թիվ 44-Ա 
որոշման հավելվածի ներածության 5-րդ, 6-րդ, 7-րդ և 8-րդ պարբերություններում 
համապատասխանաբար «ապրիլի 10-12-ը» բառերը փոխարինել «հոկտեմբերի 17-19-ը» բառերով, 
«(ապրիլի 14-23-ը ներառյալ)» բառերը փոխարինել «(հոկտեմբերի 21-30-ը ներառյալ)» բառերով, 
«ապրիլի 24-28-ը»  բառերը փոխարինել «հոկտեմբերի 31-ից մինչև նոյեմբերի 3-ը» բառերով և 
«ապրիլի 8-ը» բառերը փոխարինել «հոկտեմբերի 16-ը» բառերով, 1-ին բաժնի 1-ին կետում          
«(ապրիլի 10-ից 12-ը)» բառերը փոխարինել «(հոկտեմբերի 17-19-ը)» բառերով,     6-րդ և 7-րդ 
կետերում  «ապրիլի 13-ի լույս 14-ի գիշերը» բառերը փոխարինել «հոկտեմբերի 20-ի լույս 21-ի 
գիշերը» բառերով, 2-րդ բաժնի 1-ին կետում «(ապրիլի 14-ից 23-ը ներառյալ)» բառերը փոխարինել 
«(հոկտեմբերի 21-30-ը ներառյալ)» բառերով, 2-րդ կետում «(ապրիլի 28-ը)» բառերը փոխարինել         
«(նոյեմբերի 3-ը)» բառերով, 6-րդ կետում «ապրիլի 13-ի լույս 14-ի գիշերը» բառերը փոխարինել 
«հոկտեմբերի 20-ի լույս 21-ի գիշերը» բառերով, 3-րդ բաժնի 2-րդ կետում «ապրիլի 14-ից» բառերը 
փոխարինել «հոկտեմբերի 21-ից» բառերով, 3-րդ կետում «ապրիլի 24-ից մինչև 28-ն ընկած» 
բառերը փոխարինել «հոկտեմբերի 31-ից մինչև նոյեմբերի 3-ն ընկած» բառերով: 
2. Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհրդի 2009 թվականի 
նոյեմբերի 20-ի «Գյուղական վայրերում հաշվարարի  հուշատետրի հաստատման մասին» թիվ   
45-Ա որոշման հավելվածի ներածության 4-րդ, 5-րդ, 6-րդ և 7-րդ պարբերություններում 
համապատասխանաբար «ապրիլի 10-12-ը բառերը» փոխարինել «հոկտեմբերի 17-19-ը» բառերով, 
«(ապրիլի 14-23-ը ներառյալ)» բառերը փոխարինել «(հոկտեմբերի 21-30-ը ներառյալ)» բառերով, 
«ապրիլի 24-28-ը» բառերը փոխարինել «հոկտեմբերի 31-ից մինչև նոյեմբերի 3-ը» բառերով և 



«ապրիլի 8-ը» բառերը փոխարինել «հոկտեմբերի 16-ը» բառերով, 1-ին բաժնի 1-ին կետում         
«(ապրիլի 10-ից 12-ը) » բառերը փոխարինել «(հոկտեմբերի 17-19-ը)» բառերով,    6-րդ և 7-րդ 
կետերում «ապրիլի 13-ի լույս 14-ի գիշերը» բառերը փոխարինել «հոկտեմբերի 20-ի լույս 21-ի 
գիշերը» բառերով, 2-րդ բաժնի 1-ին կետում «(ապրիլի 14-ից 23-ը ներառյալ)» բառերը փոխարինել 
«(հոկտեմբերի 21-30-ը ներառյալ)» բառերով, 2-րդ կետում «(ապրիլի 28-ը)» բառերը փոխարինել         
«(նոյեմբերի 3-ը)» բառերով, 6-րդ կետում  «ապրիլի 13-ի լույս 14-ի գիշերը» բառերը փոխարինել 
«հոկտեմբերի 20-ի լույս 21-ի գիշերը» բառերով, 3-րդ բաժնի 2-րդ կետում «ապրիլի 14-ից» բառերը 
փոխարինել «հոկտեմբերի 21-ից» բառերով, 3-րդ կետում «ապրիլի 24-ից մինչև 28-ն ընկած» 
բառերը փոխարինել «հոկտեմբերի 31-ից մինչև նոյեմբերի 3-ն ընկած» բառերով: 
      3. Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհրդի 2009 թվականի 
նոյեմբերի 20-ի «Հայաստանի Հանրապետության 2010 թվականի փորձնական մարդահամարն 
անցկացնելու կազմակերպման պլանները կազմելու կարգի ցուցումների մասին» թիվ 46-Ա 
որոշման հավելվածի 30-րդ կետում «ապրիլի 14-ին» բառերը փոխարինել «հոկտեմբերի 21-ին», 31-
րդ կետում «ապրիլի 14-ից 23-ն» բառերը փոխարինել «հոկտեմբերի 21-ից 30-ն» բառերով, 32-րդ 
կետում «ապրիլի 13-ի լույս 14-ի գիշերը» բառերը փոխարինել «հոկտեմբերի 20-ի լույս 21-ի 
գիշերը»  բառերով, 2-րդ բաժնի 4-րդ կետի 1-ին ենթակետում «հունվարի 10-ից» բառերը 
փոխարինել «օգոստոսի 15-ից» բառերով, 2-րդ ենթակետում «մարտի 1-ից» բառերը փոխարինել 
«սեպտեմբերի 1-ից» բառերով, 3-րդ ենթակետում «ապրիլի    1-ից» բառերը փոխարինել 
«հոկտեմբերի 1-ից» բառերով, 4-րդ ենթակետում «ապրիլի 10-ից» բառերը փոխարինել 
«հոկտեմբերի 15-ից» բառերով: 
     4. Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհրդի 2009 թվականի 
դեկտեմբերի 23-ի «Հայաստանի Հանրապետությունում 2010 թվականին անցկացվելիք 
փորձնական մարդահամարի ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության ազգային 
վիճակագրական ծառայության մարզային գործակալություններում մարդահամարի գործերը  
համակարգող  տարածքային կոորդինատորի պարտավորությունները հաստատելու մասին» թիվ 
52-Ա որոշման  հավելվածի 1-ին բաժնում «ապրիլի 14-23-ը ներառյալ» բառերը փոխարինել 
«հոկտեմբերի 21-30-ը ներառյալ» բառերով, «ապրիլի 24-28-ը» բառերը փոխարինել «հոկտեմբերի 
31-ից մինչև նոյեմբերի 3-ը» բառերով:  
     5. Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհրդի 2009 թվականի 
դեկտեմբերի 23-ի «Հայաստանի Հանրապետությունում 2010 թվականին անցկացվելիք 
փորձնական մարդահամարի մարդահամարի տեղամասի վարիչի և նրա օգնականի 
հուշատետրը հաստատելու մասին» թիվ 58-Ա որոշման հավելվածի ներածության 1-ին 
պարբերությունում «ապրիլի 14-23-ը» բառերը փոխարինել «հոկտեմբերի 21-30-ը»  բառերով, 3-րդ 
բաժնի 1-ն կետում «մարտի 31-ից մինչև ապրիլի 2-ը» բառերը փոխարինել «հոկտեմբերի 5-ից 
մինչև հոկտեմբերի 7-ը» բառերով, 2-րդ կետում  «ապրիլի 5-ից մինչև ապրիլի 7-ը» բառերը 
փոխարինել «հոկտեմբերի 8-ից մինչև  հոկտեմբերի 11-ը» բառերով, 3-րդ կետում «ապրիլի  8-ից 
մինչև ապրիլի 11-ը» բառերը փոխարինել «հոկտեմբերի 14-ից մինչև հոկտեմբերի 17-ը» բառերով, 
18-րդ կետում «ապրիլի 13-ի լույս 14-ի գիշերը» բառերը  փոխարինել «հոկտեմբերի 20-ի լույս  21-ի 
գիշերը» բառերով, իսկ    «ապրիլի 14-ին» բառերը փոխարինել «հոկտեմբերի 21-ին»  բառերով, 24-
րդ կետում «ապրիլի 24-ին» բառերը փոխարինել «հոկտեմբերի 31-ին» բառերով: 
     6. Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհրդի 2009 թվականի 
դեկտեմբերի 23-ի « Հայաստանի Հանրապետությունում 2010 թվականին անցկացվելիք 
փորձնական մարդահամարի ընթացքում քաղաքներում հրահանգիչ-հսկիչի հուշատետրը 
հաստատելու մասին» թիվ 60-Ա որոշման հավելվածի ներածության  5-րդ և 6-րդ 
պարբերություններում  համապատասխանաբար «ապրիլի 14-23-ը» բառերը  փոխարինել  
«հոկտեմբերի  21-30-ը» և «ապրիլի 24-28-ը» բառերը փոխարինել «հոկտեմբերի   31-ից  մինչև 
նոյեմբերի 3-ը» բառերով, 1-ին բաժնի 3-րդ կետի 3.4.-րդ ենթակետում «ապրիլի 10-12-ը» բառերը 
փոխարինել «հոկտեմբերի 17-19-ը» բառերով, 2-րդ բաժնի 5-րդ կետի 5.4.–րդ կետում «(ապրիլի 14-
ին)» բառերը փոխարինել «(հոկտեմբերի 21-ին)» բառերով, 6-րդ կետի 6.2.–րդ կետում «ապրիլի 14-



23-ը» բառերը փոխարինել «հոկտեմբերի 21-30-ը»  բառերով, 12-րդ կետի 1-ին պարբերությունում  
«ապրիլի 24-ից մինչև 28-ն» բառերը փոխարինել «հոկտեմբերի  31-ից մինչև  նոյեմբերի 3-ն» 
բառերով, 2-րդ պարբերությունում «ապրիլի 24-ին»` բառերը փոխարինել «հոկտեմբերի  31-ին»` 
բառերով,  13-րդ կետի «(ապրիլի 24-ին)» բառերը փոխարինել «(հոկտեմբերի  31-ին)» բառերով:  
     7. Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհրդի 2009 թվականի 
դեկտեմբերի 23-ի «Հայաստանի Հանրապետությունում 2010 թվականին անցկացվելիք 
փորձնական մարդահամարի ընթացքում գյուղական վայրերում  հրահանգիչ-հսկիչի 
հուշատետրը հաստատելու մասին» թիվ 61-Ա որոշման հավելվածի ներածության մեջ 5-րդ և 6-րդ 
պարբերություններում համապատասխանաբար «ապրիլի 14-23-ը» բառերը փոխարինել 
«հոկտեմբերի 21-30-ը» և «ապրիլի 24-28-ը» բառերը փոխարինել  «հոկտեմբերի  31-ից նոյեմբերի 3-
ը» բառերով, 1-ին բաժնի   3-րդ կետի 3.4.-րդ ենթակետում  «ապրիլի 10-12-ը» բառերը փոխարինել  
«հոկտեմբերի 17-19-ը» բառերով, 2-րդ բաժնի 5-րդ կետի 5.4.-րդ բաժնում «(ապրիլի 14-ին)» բառերը 
փոխարինել «(հոկտեմբերի 21-ին)» բառերով, 6-րդ կետի 6.2.-րդ ենթակետում «ապրիլի 14-23-ը» 
բառերը փոխարինել «հոկտեմբերի  21-30-ը» բառերով, 12-րդ կետի 1-ին պարբերությունում 
«ապրիլի 24-ից մինչև 28-ն» բառերը փոխարինել  «հոկտեմբերի  31-ից մինչև  նոյեմբերի 3-ն» 
բառերով, 2-րդ պարբերությունում  «ապրիլի 24-ին» բառերը փոխարինել   «հոկտեմբերի  31-ին» 
բառերով, 3-րդ բաժնի 13.4.-րդ կետի ե) ենթակետում «(ապրիլի 24-ին)» բառերը փոխարինել  
«(հոկտեմբերի  31-ին)» բառերով: 
 
 
 
 
 


