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ՀՀ  ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ  ՊԵՏԱԿԱՆ  ԽՈՐՀՐԴԻ (ՀՀ ՎՊԽ)  ՆԻՍՏԵՐ 

 
04.07.2014թ. նիստին 

 
Մասնակցում էին`  
 

ՀՀ ՎՊԽ նախագահ Ս.Մնացականյանը, ՀՀ ՎՊԽ անդամներ` Գ.Անանյանը, Գ.Գևորգյանը, 
Ա.Սաֆյանը, Վ.Դավթյանը, Յու. Պողոսյանը, ՀՀ ՎՊԽ քարտուղար`  Հ. Գրիգորյանը. 

 
          Հրավիրված էին`  
 
ՀՀ ԱՎԾ նախագահի տեղակալ Լ.Միրզոյանը,  
ՀՀ ԱՎԾ աշխատակազմի ղեկավար Ա. Հայրապետյանը,  
ՀՀ ԱՎԾ աշխատակազմի իրավաբանական բաժնի պետ Վ. Սարոյանը, 
ՀՀ ԱՎԾ աշխատակազմի գյուղատնտեսության վիճակագրության բաժնի պետ Ա. Ավագյանը,  
ՀՀ ԱՎԾ աշխատակազմի սոցիալական ոլորտի և բնապահպանության վիճակագրության 
բաժնի պետ Ն. Բաղդասարյանը, 
ՀՀ ԱՎԾ աշխատակազմի առևտրի և այլ ծառայությունների վիճակագրության բաժնի պետ  
Ա. Հարությունյանը, 
ՀՀ ԱՎԾ աշխատակազմի տեղեկատվական ռեսուրսների կառավարման և տեխնոլոգիաների 
վարչության տեղեկատվական տեխնոլոգիաների բաժնի  պետ Ա. Մարտիրոսյանը, 
ՀՀ ԱՎԾ աշխատակազմի տեղեկատվական ռեսուրսների կառավարման և տեխնոլոգիաների 
վարչության տվյալների բանկերի մշակման և ծրագրավորման բաժնի գլխավոր մասնագետ  
Կ. Եսայանը: 
 

 
Նիստում լսվեցին  հետևյալ  հարցերը. 

1. «Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհրդի 2009 
թվականի նոյեմբերի 9-ի թիվ 37-Ա որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու  մասին» 
հարցը: 
 
            /Զեկուցող`  Ա. Հայրապետյան/  
 
Որոշեցին` 
   Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհրդի 09.11.2009 
թվականի «Հայաստանի Հանրապետության ազգային վիճակագրական ծառայության 
աշխատակազմ պետական կառավարչական հիմնարկին հանձնվող գույքի կազմը և չափը 
հաստատելու մասին» թիվ 37-Ա որոշմամբ հաստատված թիվ 1 հավելվածի 1-ին տողի «15 
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953.14» թիվը փոխարինել «17 727.11» թվով 2-րդ տողի «4 632 63.36» թիվը փոխարինել «4 458 
99.77» թվով, 4-րդ տողի «82 903.2» թիվը փոխարինել «83 471.29» թվով, ընդամենը տողի «6 
786 67.0» թիվը փոխարինել «6 636 45.47» թվով: 
 
             /Անհատական/ 
 
2. «ՀՀ 2014թ. գյուղատնտեսական համատարած հաշվառման ընթացքում գյուղական և 
քաղաքային համայնքներում գյուղատնտեսական համատարած հաշվառման 2-ԳՀՀ», 
«ՀՀ 2014թ. գյուղատնտեսական համատարած հաշվառման ընթացքում իրավաբանական 
անձանց և անհատ ձեռնարկատերերի գյուղատնտեսական համատարած հաշվառման 3-
ԳՀՀ»  հարցաթերթերի նախագծերը՝ ՀՀ վիճակագրության պետական խորհրդի 
նորմատիվ` ինչպես նաև «Գյուղատնտեսական համատարած հաշվառման 1-ԳՀՀ» 
հարցաթերթը, «Գյուղատնտեսական համատարած հաշվառման 1-ԳՀՀ հարցաթերթի» 
հավելվածը, «ՀՀ 2014թ. գյուղատնտեսական համատարած հաշվառման ընթացքում 
գյուղատնտեսական համատարած հաշվառման 1-ԳՀՀ հարցաթերթի և դրա հավելվածի 
լրացման»  հրահանգը, «ՀՀ 2014թ. գյուղատնտեսական համատարած հաշվառման 
ընթացքում գյուղական և քաղաքային համայնքներում գյուղատնտեսական համատարած  
հաշվառման 2-ԳՀՀ հարցաթերթի լրացման»  ուղեցույցը, «ՀՀ 2014թ. 
գյուղատնտեսական համատարած հաշվառման ընթացքում իրավաբանական անձանց և 
անհատ ձեռնարկատերերի գյուղատնտեսական համատարած հաշվառման 3-ԳՀՀ 
հարցաթերթի լրացման» ուղեցույցը, և «Ամփոփ տեղեկատվություն  համայնքի ՀՀ 
քաղաքացիներին պատկանող հողերի և գյուղատնտեսական կենդանիների վերաբերյալ» 
նախագծերը ՀՀ վիճակագրության պետական խորհրդի անհատական որոշումներով  
հասատելու մասին» հարցը: 
 
 
            /Զեկուցող`  Ա. Ավագյան/ 
 
Որոշեցին` 
 Հաստատել «ՀՀ 2014թ. գյուղատնտեսական համատարած հաշվառման ընթացքում 
գյուղական և քաղաքային համայնքներում գյուղատնտեսական համատարած հաշվառման 2-
ԳՀՀ», «ՀՀ 2014թ. գյուղատնտեսական համատարած հաշվառման ընթացքում 
իրավաբանական անձանց և անհատ ձեռնարկատերերի գյուղատնտեսական համատարած 
հաշվառման 3-ԳՀՀ»  հարցաթերթերը, ինչպես նաև «Գյուղատնտեսական համատարած 
հաշվառման 1-ԳՀՀ» հարցաթերթը, «Գյուղատնտեսական համատարած հաշվառման 1-ԳՀՀ 
հարցաթերթի» հավելվածը, «ՀՀ 2014թ. գյուղատնտեսական համատարած հաշվառման 
ընթացքում գյուղատնտեսական համատարած հաշվառման 1-ԳՀՀ հարցաթերթի և դրա 
հավելվածի լրացման»  հրահանգը, «ՀՀ 2014թ. գյուղատնտեսական համատարած հաշվառման 
ընթացքում գյուղական և քաղաքային համայնքներում գյուղատնտեսական համատարած  
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հաշվառման 2-ԳՀՀ հարցաթերթի լրացման»  ուղեցույցը, «ՀՀ 2014թ. գյուղատնտեսական 
համատարած հաշվառման ընթացքում իրավաբանական անձանց և անհատ 
ձեռնարկատերերի գյուղատնտեսական համատարած հաշվառման 3-ԳՀՀ հարցաթերթի 
լրացման» ուղեցույցը, և «Ամփոփ տեղեկատվություն  համայնքի ՀՀ քաղաքացիներին 
պատկանող հողերի և գյուղատնտեսական կենդանիների վերաբերյալ» նախագծերը: 
 
                /Նորմատիվ, անհատական/   
 
 
3. «Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհրդի 2001 
թվականի նոյեմբերի 20-ի թիվ 97 որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու» և 
«Աշխատանքային և զինվորական ծառայության հետ կապված կենսաթոշակների մասին» 
Ձև 1-կենսաթոշակ (կիսամյակային), «Ընտանիքի կենսամակարդակի բարձրացմանն 
ուղղված նպաստների մասին» Ձև 1-նպաստ (կիսամյակային), «Ծերության, 
հաշմանդամության և կերակրողին կորցնելու դեպքում նպաստների մասին» Ձև 2-
նպաստ (կիսամյակային) և «Երեխայի ծննդյան միանվագ նպաստի մասին» Ձև 3-նպաստ 
(կիսամյակային) պետական վիճակագրական ամփոփ հաշվետվությունների ձևերը 
հաստատելու մասին» հարցը:  
 
           /Զեկուցող`  Ն. Բաղդասարյան / 
 
 
Որոշեցին` 
Ուժը կորցրած ճանաչել «Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության պետական 
խորհրդի 2001 թվականի նոյեմբերի 20-ի թիվ 97 որոշումը» և հաստատել «Աշխատանքային և 
զինվորական ծառայության հետ կապված կենսաթոշակների մասին» Ձև 1-կենսաթոշակ 
(կիսամյակային), «Ընտանիքի կենսամակարդակի բարձրացմանն ուղղված նպաստների 
մասին» Ձև 1-նպաստ (կիսամյակային), «Ծերության, հաշմանդամության և կերակրողին 
կորցնելու դեպքում նպաստների մասին» Ձև 2-նպաստ (կիսամյակային) և «Երեխայի ծննդյան 
միանվագ նպաստի մասին» Ձև 3-նպաստ (կիսամյակային) պետական վիճակագրական 
ամփոփ հաշվետվությունների ձևերը: 
 
             / Նորմատիվ, անհատական /   
 
4. «Ընդհանուր տեղեկություններ առևտրի օբյեկտների մասին» ՁԵՎ 1-հաշվառում 
(եռամսյակային), «Սպառողական ապրանքների շուկաներում առևտրի կետերի 
հաշվառման  մասին» ՁԵՎ 1-տոնա (ամսական), «Գյուղատնտեսական արտադրանքի 
շուկաներում  ապրանքների ամենօրյա վաճառքի հաշվառման մասին» ՁԵՎ Ա 
(ամսական), «Գյուղատնտեսական արտադրանքի շուկաների գործունեության մասին» 
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ՁԵՎ 12-առևտուր (տարեկան), «Մանրածախ առևտրի շրջանառության կառուցվածքի 
մասին» ՁԵՎ 3-առևտուր (տարեկան) պետական վիճակագրական հաշվետվությունների 
ձևերն ու լրացման հրահանգները հաստատելու և «ՀՀ ՎՊԽ 2004թ. դեկտեմբերի 29-ի 
թիվ 29-Ն, թիվ 30-Ն, թիվ  31-Ն,  թիվ  34-Ն,  թիվ  35-Ն որոշումներն ուժը կորցրած 
ճանաչելու մասին» հարցը: 
  
               /Զեկուցող` Ա. Հարությունյան/ 
 
Որոշեցին` 
  Հաստատել ««Ընդհանուր տեղեկություններ առևտրի օբյեկտների մասին» ՁԵՎ 1-հաշվառում 
(եռամսյակային), «Սպառողական ապրանքների շուկաներում առևտրի կետերի հաշվառման  
մասին» ՁԵՎ 1-տոնառ (ամսական), «Գյուղատնտեսական արտադրանքի շուկաներում  
ապրանքների ամենօրյա վաճառքի հաշվառման մասին» ՁԵՎ Ա (ամսական), 
«Գյուղատնտեսական արտադրանքի շուկաների գործունեության մասին» ՁԵՎ 12-առևտուր 
(տարեկան), «Մանրածախ առևտրի շրջանառության կառուցվածքի մասին» ՁԵՎ 3-առևտուր 
(տարեկան) պետական վիճակագրական հաշվետվությունների ձևերն ու լրացման 
հրահանգները և ուժը կորցրած ճանաչել «ՀՀ ՎՊԽ 2004թ. դեկտեմբերի 29-ի թիվ 29-Ն, թիվ 
30-Ն, թիվ  31-Ն,  թիվ  34-Ն,  թիվ  35-Ն որոշումներ»: 
 
                /Նորմատիվ/   
 
5. «Հաղորդում` Ղազախստանի Ուստ-Կամենոգորսկ քաղաքում  2014 թվականի հունիսի 
23-ից  26-ը «ԱրմենիաԻնֆո»  տեղեկատվական համակարգի ներդրման  Հայաստանի 
փորձը,  տեխնիկական աջակցություն  ԴևԻնֆո  տեղեկատվական համակարգի մշակման 
և ներդրման ուղղությամբ Արևելյան Ղազախստանի մարզի համար» թեմայով 
այցելությանը մասնակցելու վերաբերյալ: 
 
/Զեկուցողներ` Վ. Դավթյան, Ա. Սաֆյան, Ա. Մարտիրոսյան, Կ. Եսայան/ 
 
 
 
 
 

04.08.2014թ. նիստին  
 

Մասնակցում էին` 
 

ՀՀ ՎՊԽ նախագահ Ս.Մնացականյանը, ՀՀ ՎՊԽ անդամներ` Գ. Անանյանը,  
Գ.Գևորգյանը, Ա.Սաֆյանը, Յու.Պողոսյանը, Վ.Դավթյանը, ՀՀ ՎՊԽ քարտուղար  
Հ.Գրիգորյանը. 
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        Հրավիրված էին`  
 
ՀՀ ԱՎԾ նախագահի տեղակալ Լ. Միրզոյանը,  
ՀՀ ԱՎԾ աշխատակազմի ղեկավար Ա. Հայրապետյանը,  
ՀՀ ԱՎԾ աշխատակազմի իրավաբանական բաժնի պետ Վ.Սարոյանը, 
ՀՀ ԱՎԾ աշխատակազմի մարդահամարի և ժողովրդագրության բաժնի պետ Կ.Կույումջյանը, 
ՀՀ ԱՎԾ աշխատակազմի աշխատանքի վիճակագրության բաժնի պետ Լ. Քալանթարյանը, 
ՀՀ ԱՎԾ աշխատակազմի տրանսպորտի և կապի վիճակագրության բաժնի պետ Գ. Թորոսյանը, 
ՀՀ ԱՎԾ գյուղատնտեսական համատարած հաշվառման պլանավորման և 
ծրագրամեթոդաբանական բաժնի պետ Գ. Նշանյանը, 
ՀՀ ԱՎԾ աշխատակազմի բիզնես ռեգիստրի, ընտրանքի և դասակարգիչների բաժնի պետ 
 Վ. Արևշատյանը: 
 
 
 

Նիստում լսվեցին  հետևյալ  հարցերը. 
 

1. «Հեռագրական կապի և հեռախոսային ցանցի ծառայությունների մասին» ձև թիվ 11-
կապ (տարեկան) պետական վիճակագրական հաշվետվության ձևն ու լրացման 
հրահանգը հաստատելու և «ՀՀ ՎՊԽ 2012թ. հուլիսի 9-ի թիվ 24-Ն որոշումն ուժը 
կորցրած ճանաչելու մասին» հարցը: 
           
              /Զեկուցող`  Գ. Թորոսյան /  
 
 
Որոշեցին` 
  Հաստատել «Հեռագրական կապի և հեռախոսային ցանցի ծառայությունների մասին» ձև 
թիվ 11-կապ (տարեկան) պետական վիճակագրական հաշվետվության ձևն ու լրացման 
հրահանգը համաձայն հավելվածներ 1-ի և 2-ի և ուժը կորցրած ճանաչել ՀՀ ՎՊԽ 2012 
թվականի հուլիսի 9-ի «Հեռագրական կապի և հեռախոսային ցանցի ծառայությունների 
մասին» Ձև 11-կապ (եռամսյակային) պետական վիճակագրական հաշվետվության ձևն ու 
լրացման հրահանգը հաստատելու և ՀՀ ՎՊԽ 2010 թվականի հուլիսի 7-ի թիվ 21-ն որոշումն 
ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» թիվ 24-Ն որոշումը: 
 
                  / Նորմատիվ / 

 
2. «2014 թվականի երկրորդ եռամսյակում ՀՀ ԱՎԾ որակի կառավարման 
աշխատանքային խմբի կողմից կատարված աշխատանքների վերաբերյալ 
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հաշվետվությունը ՀՀ վիճակագրության պետական խորհրդի կողմից ի գիտություն 
ընդունելու մասին» հարցը: 
             
 
           /Զեկուցող` Վ.Արևշատյան/  
 
 
Որոշեցին` 
   Ընդունել ի գիտություն «2014 թվականի երկրորդ եռամսյակում ՀՀ ԱՎԾ որակի 
կառավարման աշխատանքային խմբի կողմից կատարված աշխատանքների վերաբերյալ 
հաշվետվությունը»: 
 
            /Անհատական/   
 
3. «ՀՀ 2014թ. գյուղատնտեսական համատարած հաշվառման ընթացքում «Հաշվառման 
տեղամասի վարիչի և նրա օգնականի»,  «Գյուղերում հրահանգիչ-հսկիչի»,  
«Քաղաքներում հրահանգիչ-հսկիչի»,  «Գյուղերում հաշվարարի» և  «Քաղաքներում 
հաշվարարի» հուշատետրերի, «Ձև թիվ 1-ամփոփ տեղեկագիր գյուղերի հաշվային 
տեղամասի», «Ձև թիվ 1-ամփոփ տեղեկագիր քաղաքների հաշվային տեղամասի»,  «Ձև 
թիվ 2-ամփոփ տեղեկագիր հրահանգչական տեղամասի»,  «Ձև թիվ 3-ամփոփ 
տեղեկագիր հաշվառման տեղամասի»,  «Ձև թիվ 3-հաշվառման տեղամասի ամփոփ 
տեղեկագրի հավելված» և «Ձև թիվ 4-ամփոփ տեղեկագիր մարզի (տարածաշրջանի)» 
ամփոփ տեղեկագրերի, ՀՀ 2014թ. գյուղատնտեսական համատարած հաշվառման 
ընթացքի մասին «Հրահանգիչ-հսկիչի հաղորդագրության», «Հաշվառման տեղամասի 
վարիչի հաղորդագրության», «ՀՀ ԱՎԾ մարզային գործակալության տարածքային 
բաժնի պատասխանատու անձի հաղորդագրության», «ՀՀ ԱՎԾ մարզային 
գործակալության պետի հաղորդագրության» և «ՀՀ 2014թ. գյուղատնտեսական 
համատարած հաշվառման ընթացքի մասին ամփոփ հաղորդագրության (յուրաքանչյուր 
չորս օրը մեկ անգամ)», ինչպես նաև «Ձև թիվ 5-ուղեկցող թերթ» ձևաթղթերի 
նախագծերը հաստատելու մասին» հարցը: 
 
              /Զեկուցող` Գ. Նշանյան / 
 
 
Որոշեցին` 
  Հաստատել ներկայացված հուշատետրերի, ամփոփ տեղեկագրերի, հաղորդագրությունների, 
ինչպես նաև ձևաթղթերի նախագծերը: 
/Անհատական/   
 
4. Հաղորդում` ԱՄՆ Մեդֆորդ քաղաքում  2014 թվականի հունվարի 9-ից հունիսի 24-ը 
«Թաֆթս համալսարանի Ֆլետչերի իրավունքի և դիվանագիտության դպրոցի կողմից 
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կազմակերպված «Հանրային քաղաքականություն և հանրային կառավարում» 
դասընթացին»  մասնակցելու վերաբերյալ: 
 
               /Զեկուցող` Լ.Պետրոսյան / 
 
             
5. Հաղորդում` Մոնտենեգրոյի Բուդվա քաղաքում 2014 թվականի հուլիսի 10-ից 11-ը 
Եվրոպական ազատ առևտրի ասոցիացիայի /ԷՖՏԱ/, Եվրամիության վիճակագրական 
ծառայության (Եվրոստատ) և ՄԱԿ-ի Եվրոպայի  տնտեսական հանձնաժողովի կողմից 
համատեղ կազմակերպված «Ռազմավարական կառավարումը որակի շրջանակներում» 
խորագրով սեմինարին մասնակցելու վերաբերյալ: 
 
             /Զեկուցող` Ա.Հայրապետյան/ 
 
 
6. Հաղորդում` Ֆրանսիայի Հանրապետության Փարիզ քաղաքում 2014 թվականի 
հունիսի 23-ից հուլիսի 4-ը «Ֆրանսիայի Ժողովրդագրական հետազոտությունների 
ազգային ինստիտուտի (INED) «Մահացության  պատճառները Կովկասում և 
Կենտրոնական Ասիայում» ծրագրի շրջանակում` Հայաստանի Հանրապետության 
մասով, մահացության ցուցանիշների և մահացության պատճառական կառուցվածքի 
թվային շարքերին առնչվող հարցերի, ժողովրդագրական հիմնական (բնակչության, 
ծննունդների, մահվան դեպքերի, այդ թվում` մանկական մահացության, դրա 
պատճառների, սեռատարիքային կառուցվածքի) տվյալների ամբողջացման, 
վերագնահատման և համեմատական վերլուծության (Հայաստանի և Վրաստանի) 
գործնական աշխատանքներին» մասնակցելու վերաբերյալ: 
 
               /Զեկուցող` Կ.Կույումջյան/  
 
7. Հաղորդում` Իտալիայի Թուրին քաղաքում 2014 թվականի հունիսի 30-ից հուլիսի 4-ը 
«Անցում դպրոցից դեպի աշխատանք» հետազոտության տվյալները երիտասարդների 
զբաղվածության ոլորտում փաստերի վրա հիմնված քաղաքականության մշակման 
աշխատանքներին   մասնակցելու վերաբերյալ: 
 
          /Զեկուցող` Լ. Քալանթարյան/ 
 
 


