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Ց Ա Ն Կ 
2014 թվականի ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության  

վիճակագրության պետական խորհրդի կողմից ընդունված նորմատիվ որոշումների 
 

Հ/Հ Որոշման 
ընդունման 
ամսաթիվ, 
համարը 

Որոշման անվանումը Կատարող Հրապարակվել է  Գրանցման 
ամսաթիվը, 
համարը 

1. 30.01.14թ. 
թիվ 01-Ն 

 

«« Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության 
պետական խորհրդի 2013 թվականի սեպտեմբերի 
12-ի թիվ 13-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու 
մասին»» 

Տրանսպորտի և 
կապի 

վիճակագրության 
բաժին 

ՀՀ ԳՆԱՏ 
2014.03.03/5(484) 

13.02.14 թ. 
թիվ 

60314079 
 

2. 30.01.14թ. 
թիվ 02-Ն 

 

«« Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության 
պետական խորհրդի 2013 թվականի հոկտեմբերի   
4-ի թիվ 25-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու 
մասին»» 

Տրանսպորտի և 
կապի 

վիճակագրության 
բաժին 

ՀՀ ԳՆԱՏ 
2014.03.03/5(484) 

13.02.14 թ. 
թիվ 

60314080 
 

3. 24.02.14թ. 
թիվ 03-Ն 

««««Կենդանաբանական այգու գործունեության մա-
սին»»   Ձև 1-կենդանաբանական այգի (տարեկան) 
պետական վիճակագրական հաշվետվության ձևը և 
լրացման հրահանգը հաստատելու և Հայաստանի 
Հանրապետության վիճակագրության պետական 
խորհրդի 2002 թվականի սեպտեմբերի 10-ի թիվ  
210- Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին»» 

Սոցիալական 
ոլորտի և 

բնապահպանության 
վիճակագրության 

բաժին 

ՀՀ ԳՆԱՏ 
2014.04.01/7(486).1 

26.03.14 թ. 
թիվ 

60314145 
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Հ/Հ Որոշման 
ընդունման 
ամսաթիվ, 
համարը 

Որոշման անվանումը Կատարող Հրապարակվել է  Գրանցման 
ամսաթիվը, 
համարը 

4. 24.02.14թ. 
թիվ 04-Ն 

«« Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության  
պետական խորհրդի 2002 թվականի սեպտեմբերի 
10-ի թիվ 212-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու 
մասին»» 

Արդյունաբերության 
վիճակագրության 

բաժին 

ՀՀ ԳՆԱՏ 
2014.04.01/7(486).1 

26.03.14 թ. 
թիվ 

60314146 

5. 24.02.14 թ 
թիվ 05-Ն 

«« Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության 
պետական խորհրդի 2002 թվականի սեպտեմբերի 
10-ի թիվ 213-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու 
մասին»» 

Արդյունաբերության 
վիճակագրության 

բաժին 

ՀՀ ԳՆԱՏ 
2014.04.01/7(486).1 

26.03.14 թ. 
թիվ 

60314147 

6. 24.02.14 թ 
թիվ 06-Ն 

«« Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության 
պետական խորհրդի 2002 թվականի սեպտեմբերի 
10-ի թիվ 215-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու 
մասին»» 

Սոցիալական 
ոլորտի և 

բնապահպանության 
վիճակագրության 

բաժին 

ՀՀ ԳՆԱՏ 
2014.04.01/7(486).1 

26.03.14 թ. 
թիվ 

60314148 

7. 24.02.14 թ 
թիվ 07-Ն 

«« Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության 
պետական խորհրդի 2002 թվականի սեպտեմբերի 
10-ի թիվ 216-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու 
մասին»» 

Սոցիալական 
ոլորտի և 

բնապահպանության 
վիճակագրության 

բաժին 

ՀՀ ԳՆԱՏ 
2014.04.01/7(486).1 

26.03.14 թ. 
թիվ 

60314149 
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Հ/Հ Որոշման 
ընդունման 
ամսաթիվ, 
համարը 

Որոշման անվանումը Կատարող Հրապարակվել է  Գրանցման 
ամսաթիվը, 
համարը 

8. 07.04.14թ. 
թիվ 08-Ն 

«« Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության 
պետական խորհրդի 2014 թվականին անցկացվելիք 
գյուղատնտեսական համատարած հաշվառման 
ընթացքում իրավաբանական անձանց և անհատ 
ձեռնարկատերերի գյուղատնտեսական նշանակու-
թյան հողերի, գյուղատնտեսական կենդանիների և 
ձկնաբուծության առկայության վերաբերյալ» Ձև 3-
ԳՀՀ հարցաթերթը հաստատելու մասին»» 

Գյուղատնտեսության 
վիճակագրության 

բաժին 

ՀՀ ԳՆԱՏ 
2014.05.05/10(489).1

05.05.14թ. 
թիվ 

60314175 
 

9. 07.04.14թ. 
թիվ 09-Ն 

««««Փոստային, սուրհանդակային գործունեության 
մասին»» Ձև 1-փոստ (ամսական) պետական 
վիճակագրական հաշվետվության ձևն ու լրացման 
հրահանգը հաստատելու և  ՀՀ ՎՊԽ 2012 թվականի 
հուլիսի 9 Հայաստանի Հանրապետության  
վիճակագրության պետական խորհրդի -ի թիվ 23-Ն 
որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին»» 

Տրանսպորտի և 
կապի 

վիճակագրության 
բաժին 

ՀՀ ԳՆԱՏ 
2014.05.05/10(489).1

25.04.14 թ. 
թիվ 

60314188 
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Հ/Հ Որոշման 
ընդունման 
ամսաթիվ, 
համարը 

Որոշման անվանումը Կատարող Հրապարակվել է  Գրանցման 
ամսաթիվը, 
համարը 

10. 07.04.14թ. 
թիվ 10-Ն 

««««Հեռուստառադիոծրագրերի կազմման և հեռար-
ձակման, հեռահաղորդակցության գործունեությու-
նից ստացված եկամուտների մասին»» Ձև 13-կապ 
(ամսական) պետական վիճակագրական հաշվետ-
վության ձևն ու լրացման հրահանգը հաստատելու 
Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության 
պետական խորհրդի 2012 թվականի հուլիսի 4-ի թիվ 
20-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին»» 

Տրանսպորտի և 
կապի 

վիճակագրության 
բաժին 

ՀՀ ԳՆԱՏ 
2014.05.05/10(489).1

25.04.14 թ. 
թիվ 

60314189 
 

11. 07.04.14թ. 
թիվ 11-Ն 

««««Հեռագրական կապի մասին»» Ձև 31-կապ (տարե-
կան) պետական վիճակագրական հաշվետվության 
ձևն ու լրացման հրահանգը հաստատելու և 
Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության 
պետական խորհրդի 2013 թվականի հոկտեմբերի   
4-ի թիվ 22-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու 
մասին»» 

Տրանսպորտի և 
կապի 

վիճակագրության 
բաժին 

ՀՀ ԳՆԱՏ 
2014.05.05/10(489).1

25.04.14 թ. 
թիվ 

60314190 
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Հ/Հ Որոշման 
ընդունման 
ամսաթիվ, 
համարը 

Որոշման անվանումը Կատարող Հրապարակվել է  Գրանցման 
ամսաթիվը, 
համարը 

12. 07.04.14թ. 
թիվ 12-Ն 

««««Հեռուստատեսության ռադիոհեռարձակման 
տեխնիկական միջոցների մասին»» Ձև 51-կապ 
(տարեկան) պետական վիճակագրական հաշվետ-
վության ձևն ու լրացման հրահանգը հաստատելու և 
Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության 
պետական խորհրդի 2013 թվականի հոկտեմբերի   
4-ի թիվ 26-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու 
մասին»» 

Տրանսպորտի և 
կապի 

վիճակագրության 
բաժին 

ՀՀ ԳՆԱՏ 
2014.05.05/10(489).1

25.04.14 թ. 
թիվ 

60314191 
 

13. 07.04.14թ. 
թիվ 13-Ն 

««««Լարային ռադիոհեռարձակման մասին»» Ձև թիվ 
57-կապ (տարեկան) պետական վիճակագրական 
հաշվետվության ձևն ու լրացման հրահանգը 
հաստատելու և Հայաստանի Հանրապետության  
վիճակագրության պետական խորհրդի 2003 
թվականի նոյեմբերի 7-ի թիվ 35-Ն որոշումն ուժը 
կորցրած ճանաչելու մասին»» 

Տրանսպորտի և 
կապի 

վիճակագրության 
բաժին 

ՀՀ ԳՆԱՏ 
2014.05.05/10(489).1

25.04.14 թ. 
թիվ 

60314192 
 

14. 07.04.14թ. 
թիվ 14-Ն 

««««Հեռախոսային կապի միջոցների և աշխատանքի 
որակի մասին»» Ձև 42-կապ (տարեկան) պետական 
վիճակագրական հաշվետվության ձևն ու լրացման 
հրահանգը հաստատելու և Հայաստանի 
Հանրապետության վիճակագրության պետական 
խորհրդի 2012 թվականի հուլիսի 9-ի թիվ 25-Ն 
որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին»» 

Տրանսպորտի և 
կապի 

վիճակագրության 
բաժին 

ՀՀ ԳՆԱՏ 
2014.05.05/10(489).1

05.04.14 թ. 
թիվ 

60314193 
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Հ/Հ Որոշման 
ընդունման 
ամսաթիվ, 
համարը 

Որոշման անվանումը Կատարող Հրապարակվել է  Գրանցման 
ամսաթիվը, 
համարը 

15. 07.04.14թ. 
թիվ 15-Ն 

««««Մետրոպոլիտենի, ճոպանուղու և տրոլեյբուսային 
տրանսպորտի աշխատանքի մասին»» Ձև 65-էլեկտրո 
(ամսական) պետական վիճակագրական 
հաշվետվության ձևն ու լրացման հրահանգը 
հաստատելու և Հայաստանի Հանրապետության  
վիճակագրության պետական խորհրդի 2012 
թվականի հուլիսի 9-ի թիվ 26-Ն որոշումն ուժը 
կորցրած ճանաչելու մասին»» 

Տրանսպորտի և 
կապի 

վիճակագրության 
բաժին 

ՀՀ ԳՆԱՏ 
2014.05.05/10(489).1

25.04.14 թ. 
թիվ 

60314194 
 

16. 07.04.14թ. 
թիվ 16-Ն 

««Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության 
պետական խորհրդի 2013 թվականի հոկտեմբերի    
4-ի թիվ 18-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու 
մասին»» 

Տրանսպորտի և 
կապի 

վիճակագրության 
բաժին 

ՀՀ ԳՆԱՏ 
2014.05.05/10(489).1

25.04.14թ. 
Թիվ 

60314195 
 

17. 07.04.14թ. 
թիվ 17-Ն 

«« Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության 
պետական խորհրդի 2012 թվականի հուլիսի 9-ի թիվ 
18-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին»» 

Տրանսպորտի և 
կապի 

վիճակագրության 
բաժին 

ՀՀ ԳՆԱՏ 
2014.05.05/10(489).1

25.04.14 թ. 
թիվ 

60314196 
 

18. 07.04.14թ. 
թիվ 18-Ն 

«« Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության 
պետական խորհրդի 2002 թվականի օգոստոսի 9-ի 
թիվ 123-Ն, 2008 թվականի դեկտեմբերի 24-ի թիվ 17-
Ն, 2002 թվականի օգոստոսի 9-ի թիվ 124-Ն, 2008 
թվականի դեկտեմբերի 24-ի թիվ 16-Ն որոշումներն 
ուժը կորցրած ճանաչելու մասին»» 

Գյուղատնտեսության 
վիճակագրության 

բաժին 

ՀՀ ԳՆԱՏ 
2014.05.05/10(489).1

25.04.14 թ. 
թիվ 

60314197 
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Հ/Հ Որոշման 
ընդունման 
ամսաթիվ, 
համարը 

Որոշման անվանումը Կատարող Հրապարակվել է  Գրանցման 
ամսաթիվը, 
համարը 

19. 19.05.14 թ. 
թիվ 19-Ն 

«« Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության 
պետական խորհրդի 2000 թվականի սեպտեմբերի 
27-ի թիվ 18, թիվ 19 և թիվ 21, 2005 թվականի 
հունիսի 3-ի N 05-Ն, N 06-Ն, N 07-Ն, N 08-Ն 
որոշումներն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին»» 

Գյուղատնտեսության 
վիճակագրության 

բաժին 

ՀՀ ԳՆԱՏ 
2014.07.01/15(494).1

24.06.14 թ. 
թիվ 

60314243 
 

20. 19.05.14 թ. 
թիվ 20-Ն 

««««Ընդհանուր օգտագործման երկաթուղային 
տրանսպորտի արտադրանքի մասին»»  Ձև 65-երկաթ 
(տարեկան) պետական վիճակագրական հաշվետ-
վության ձևն ու լրացման հրահանգը հաստատելու և 
Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության 
պետական խորհրդի 2013 թվականի հոկտեմբերի    
4-ի թիվ 27-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու 
մասին»» 

Տրանսպորտի և 
կապի 

վիճակագրության 
բաժին 

ՀՀ ԳՆԱՏ 
2014.07.01/15(494).1

24.06.14 թ. 
թիվ 

60314244 
 

21. 19.05.14թ. 
թիվ 21-Ն 

««««Չարտերային չվերթների և դրանց գծով կատար-
ված աշխատանքների մասին»» Ձև 1-չարտեր 
(եռամսյակային) պետական վիճակագրական 
ամփոփ հաշվետվության ձևն ու լրացման հրահան-
գը հաստատելու և Հայաստանի Հանրապետության  
վիճակագրության պետական խորհրդի 2013 
թվականի հոկտեմբերի 4-ի թիվ 15-Ն որոշումն ուժը 
կորցրած ճանաչելու մասին»» 

Տրանսպորտի և 
կապի 

վիճակագրության 
բաժին 

 

ՀՀ ԳՆԱՏ 
2014.07.01/15(494).1

24.06.14 թ. 
թիվ 

60314245 
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Հ/Հ Որոշման 
ընդունման 
ամսաթիվ, 
համարը 

Որոշման անվանումը Կատարող Հրապարակվել է  Գրանցման 
ամսաթիվը, 
համարը 

22. 19.05.14 թ. 
թիվ 22-Ն 

««««Կանոնավոր չվերթների և դրանց գծով կատարված 
աշխատանքների մասին»» Ձև 12-ՔԱ (եռամսյակային) 
պետական վիճակագրական ամփոփ հաշվետվու-
թյան ձևն ու լրացման հրահանգը հաստատելու և 
Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության 
պետական խորհրդի 2013 թվականի հոկտեմբերի   
4-ի թիվ 21-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու 
մասին»» 

Տրանսպորտի և 
կապի 

վիճակագրության 
բաժին 

ՀՀ ԳՆԱՏ 
2014.07.01/15(494).1

24.06.14 թ. 
թիվ 

60314246 
 

23. 19.05.14 թ. 
թիվ 23-Ն 

««««Ինքնաթիռների, ուղղաթիռների չվերթների 
չվացուցակի կատարման մասին (անկախ ինքնա-
թիռի, ուղղաթիռի պատկանելության)» Ձև 30-ՔԱ 
(տարեկան) պետական վիճակագրական ամփոփ 
հաշվետվության ձևն ու լրացման հրահանգը հաս-
տատելու և Հայաստանի Հանրապետության վիճա-
կագրության պետական խորհրդի 2013 թվականի 
սեպտեմբերի 12-ի թիվ 14-Ն որոշումն ուժը կորցրած 
ճանաչելու մասին»» 

Տրանսպորտի և 
կապի 

վիճակագրության 
բաժին 

ՀՀ ԳՆԱՏ 
2014.07.01/15(494).1

24.06.14 թ. 
թիվ 

60314247 
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Հ/Հ Որոշման 
ընդունման 
ամսաթիվ, 
համարը 

Որոշման անվանումը Կատարող Հրապարակվել է  Գրանցման 
ամսաթիվը, 
համարը 

24. 19.05.14 թ. 
թիվ 24-Ն 

««««Ընդհանուր օգտագործման օդային տրանսպորտի 
հայաստանյան շարժակազմի արտադրանքի 
մասին»» Ձև 65-ավիա (տարեկան) պետական 
վիճակագրական ամփոփ հաշվետվության ձևն ու 
լրացման հրահանգը հաստատելու և Հայաստանի 
Հանրապետության վիճակագրության պետական 
խորհրդի 2012 թվականի հուլիսի 9-ի թիվ 21-Ն 
որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին»» 

Տրանսպորտի և 
կապի 

վիճակագրության 
բաժին 

ՀՀ ԳՆԱՏ 
2014.07.01/15(494).1

24.06.14 թ. 
թիվ 

60314248 
 

25. 19.05.14 թ. 
թիվ 25-Ն 

««ՀՀ 2014 թվականին անցկացվելիք գյուղատնտեսակա
համատարած հաշվառման ընթացքում ««Համայնքում 
բնակավայրերի, համայնքի տարածքում գտնվող այլ 
բնակատեղերի և դրանցում առկա տնտեսությունների
««Ձև թիվ 1 գյուղական-աղյուսակ 1»»»» ցուցակի ձևը, 
««Համայնքում բնակավայրերի, համայնքի տարածքում
գտնվող այլ բնակատեղերի և դրանցում առկա տնտե-
սությունների և կազմակերպությունների (հիմնարկ-
ների) ««««Ձև թիվ 1 գյուղական-աղյուսակ 2»»»» ամփո-
փագրի ձևը և դրանց լրացման կարգը հաստատելու 
մասին»» 

Գյուղատնտեսության 
վիճակագրության 

բաժին 

 
ՀՀ ԳՆԱՏ 

2014.07.01/15(494).1

24.06.14թ. 
թիվ 

60314249 
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Հ/Հ Որոշման 
ընդունման 
ամսաթիվ, 
համարը 

Որոշման անվանումը Կատարող Հրապարակվել է  Գրանցման 
ամսաթիվը, 
համարը 

26.  
04.07.14թ. 
թիվ 26-Ն 

 

««««Սպառողական ապրանքների շուկաներում 
առևտրի կետերի հաշվառման մասին»» Ձև 1-տոնառ 
(ամսական) պետական վիճակագրական հաշվետ-
վության ձեվն ու լրացման հրահանգը հաստատելու 
և Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության 
պետական խորհրդի 2004 թվականի դեկտեմբերի 
29-ի թիվ 29-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու 
մասին»» 

Առևտրի և այլ 
ծառայությունների 
վիճակագրության 

բաժին 

ՀՀ ԳՆԱՏ 
2014.08.15/19(498) 

24.07.14թ. 
թիվ 

60314289 
 

27. 04.07.14թ. 
թիվ 27-Ն 

 
 

««««Ընդհանուր տեղեկություններ առևտրի օբյեկտների 
մասին»» Ձև 1-հաշվառում (եռամսյակային) պետական
վիճակագրական հաշվետվության ձևն ու լրացման 
հրահանգը հաստատելու և Հայաստանի Հանրապե-
տության վիճակագրության պետական խորհրդի  
2004 թվականի դեկտեմբերի 29-ի թիվ 30-Ն որոշումն 
ուժը կորցրած ճանաչելու մասին»» 

Առևտրի և այլ 
ծառայությունների 
վիճակագրության 

բաժին 

ՀՀ ԳՆԱՏ 
2014.08.15/19(498) 

24.07.14թ. 
թիվ 

60314290 
 

28.  
04.07.14թ. 
թիվ  28-Ն 

««««Մանրածախ առևտրի շրջանառության կառուց-
վածքի մասին»» Ձև 3-առևտուր (տարեկան) 
պետական վիճակագրական հաշվետվության ձևն ու 
լրացման հրահանգը հաստատելու և Հայաստանի 
Հանրապետության վիճակագրության պետական 
խորհրդի 2004 թվականի դեկտեմբերի 29-ի թիվ 34-Ն 
որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին»» 

Առևտրի և այլ 
ծառայությունների 
վիճակագրության 

բաժին 

ՀՀ ԳՆԱՏ 
2014.08.15/19(498) 

24.07.14թ. 
թիվ 

60314291 
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Հ/Հ Որոշման 
ընդունման 
ամսաթիվ, 
համարը 

Որոշման անվանումը Կատարող Հրապարակվել է  Գրանցման 
ամսաթիվը, 
համարը 

29. 04.07.14թ. 
թիվ 29-Ն 

 

««««Գյուղատնտեսական արտադրանքի շուկաների 
գործունեության մասին»» Ձև 12-առևտուր (տարե-
կան) պետական վիճակագրական հաշվետվության 
ձևն ու լրացման հրահանգը հաստատելու և Հայաս-
տանի Հանրապետության վիճակագրության պետա-
կան խորհրդի 2004 թվականի դեկտեմբերի 29-ի թիվ 
35-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին»» 

Առևտրի և այլ 
ծառայությունների 
վիճակագրության 

բաժին 

ՀՀ ԳՆԱՏ 
2014.08.15/19(498) 

24.07.14թ. 
թիվ 

60314292 
 

30.  
04.07.14թ. 
թիվ 30-Ն 

««««Գյուղատնտեսական արտադրանքի շուկաներում 
ապրանքների ամենօրյա վաճառքի հաշվառման 
մասին»» ձև ա (ամսական) պետական վիճակագրա-
կան հաշվետվության ձևն ու լրացման հրահանգը 
հաստատելու  և Հայաստանի Հանրապետության 
վիճակագրության պետական խորհրդի 2004 թվա-
կանի դեկտեմբերի 29-ի թիվ 31-Ն որոշումն ուժը 
կորցրած ճանաչելու մասին»» 

Առևտրի և այլ 
ծառայությունների 
վիճակագրության 

բաժին 

ՀՀ ԳՆԱՏ 
2014.08.15/19(498) 

24.07.14 թ. 
թիվ 

60314293 
 

31. 04.07.14թ. 
թիվ 31-Ն 

 ««ՀՀ 2014 թվականին անցկացվելիք գյուղատնտե-
սական համատարած հաշվառման ընթացքում 
գյուղական և քաղաքային համայնքներում գյուղա-
տնտեսական համատարած հաշվառման 2-ԳՀՀ 
հարցաթերթը հաստատելու մասին»» 

Գյուղատնտեսության 
վիճակագրության 

բաժին 

ՀՀ ԳՆԱՏ 
2014.08.15/19(498) 

24.07.14 թ. 
թիվ 

60314294 
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Հ/Հ Որոշման 
ընդունման 
ամսաթիվ, 
համարը 

Որոշման անվանումը Կատարող Հրապարակվել է  Գրանցման 
ամսաթիվը, 
համարը 

32.  
04.07.14թ. 
թիվ 32-Ն 

««ՀՀ 2014 թվականին անցկացվելիք գյուղատնտեսա-
կան համատարած հաշվառման ընթացքում 
իրավաբանական անձանց և անհատ եռնարկատե-
րերի գյուղատնտեսական համատարած հաշվառ-
ման 3-ԳՀՀ հարցաթերթը հաստատելու մասին»» 

Գյուղատնտեսության 
վիճակագրության 

բաժին 

ՀՀ ԳՆԱՏ 
2014.08.15/19(498) 

24.07.14 թ. 
թիվ 

60314295 
 

33.  
04.07.14թ. 
թիվ 33-Ն 

««Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության 
պետական խորհրդի 2001 թվականի նոյեմբերի 20-ի 
թիվ 97-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու 
մասին»» 

 ՀՀ ԳՆԱՏ 
2014.08.15/19(498) 

24.07.14 թ. 
թիվ 

60314296 
 

34. 04.07.14թ. 
թիվ 34-Ն 

 

««««Հեռագրական կապի և  հեռախոսային ցանցի 
ծառայությունների մասին»» Ձև 11-կապ (տարեկան) 
պետական վիճակագրական հաշվետվության ձևն ու 
լրացման հրահանգը հաստատելու  և Հայաստանի 
Հանրապետության վիճակագրության պետական 
խորհրդի 2012 թվականի հուլիսի 9-ի թիվ 24-Ն 
որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին»» 

Տրանսպորտի և 
կապի 

վիճակագրության 
բաժին 

ՀՀ ԳՆԱՏ 
2014.09.01/21(500) 

21.08.14 թ. 
թիվ 

60314367 
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Հ/Հ Որոշման 
ընդունման 
ամսաթիվ, 
համարը 

Որոշման անվանումը Կատարող Հրապարակվել է  Գրանցման 
ամսաթիվը, 
համարը 

35. 07.10.14թ. 
թիվ 35-Ն 

««««Գյուղատնտեսական մշակաբույսերի ցանքային 
տարածությունները»» Ձև թիվ 4-ԳՏՀ (տարեկան) 
պետական վիճակագրական ամփոփ հաշվետվու-
թյան ձևն ու լրացման հրահանգը հաստատելու և 
Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության 
պետական խորհրդի 2008 թվականի դեկտեմբերի 
24-ի թիվ 19-Ն և թիվ 20-Ն որոշումներն ուժը 
կորցրած ճանաչելու մասին»» 

Գյուղատնտեսության 
վիճակագրության 

բաժին 

ՀՀ ԳՆԱՏ 
2014.11.03/27(506) 

21.10.14 թ. 
թիվ 

60314455 
 

36. 07.10.14թ. 
թիվ 36-Ն 

««««Գյուղատնտեսական մշակաբույսերի ցանքային 
տարածությունները»» ձև թիվ 4-ԳՏ (տարեկան) 
պետական վիճակագրական հաշվետվության ձևն ու 
լրացման հրահանգը և Հայաստանի Հանրապետու-
թյան վիճակագրության պետական խորհրդի 2002 
թվականի օգոստոսի 12-ի թիվ 148-Ն և թիվ 149-Ն 
որոշումներն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին»» 

Գյուղատնտեսության 
վիճակագրության 

բաժին 

ՀՀ ԳՆԱՏ 
2014.11.03/27(506) 

21.10.14 թ. 
թիվ 

60314456 
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Հ/Հ Որոշման 
ընդունման 
ամսաթիվ, 
համարը 

Որոշման անվանումը Կատարող Հրապարակվել է  Գրանցման 
ամսաթիվը, 
համարը 

37. 07.10.14թ. 
թիվ 37-Ն 

««««Գյուղատնտեսական մշակաբույսերի ցանքային 
տարածությունները, բազմամյա տնկարկների 
տարածությունները, համախառն բերքը և միջին 
բերքատվությունը»» ձև թիվ 29-ԳՏ (տարեկան) 
պետական վիճակագրական հաշվետվության ձևն ու 
լրացման հրահանգը հաստատելու և Հայաստանի 
Հանրապետության վիճակագրության պետական 
խորհրդի 2004 թվականի հոկտեմբերի 26-ի թիվ 19-Ն 
որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին»»   

Գյուղատնտեսության 
վիճակագրության 

բաժին 

ՀՀ ԳՆԱՏ 
2014.11.03/27(506) 

21.10.14 թ. 
թիվ 

60314457 
 

38. 07.10.14թ. 
թիվ 38-Ն 

««««Գյուղատնտեսական մշակաբույսերի փաստացի 
ոռոգված ցանքային տարածությունները և բազմամ-
յա տնկարկների տարածությունները, դրանցից 
ստացված համախառն բերքը և միջին բերքատվու-
թյունը»» Ձև թիվ 29-ԳՏ-ոռոգված (տարեկան) 
պետական վիճակագրական հաշվետվության ձևն ու 
լրացման հրահանգը հաստատելու Հայաստանի 
Հանրապետության վիճակագրության պետական 
խորհրդի 2004 թվականի հոկտեմբերի 26-ի թիվ 20-Ն 
որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին»» 

Գյուղատնտեսության 
վիճակագրության 

բաժին 

ՀՀ ԳՆԱՏ 
2014.11.03/27(506) 

21.10.14 թ. 
թիվ 

60314458 
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Հ/Հ Որոշման 
ընդունման 
ամսաթիվ, 
համարը 

Որոշման անվանումը Կատարող Հրապարակվել է  Գրանցման 
ամսաթիվը, 
համարը 

39. 07.10.14թ. 
թիվ 38-Ն 

«««« Գյուղատնտեսական մշակաբույսերի ցանքային 
տարածությունները, բազմամյա տնկարկների տա-
րածությունները, համախառն բերքը և միջին բեր-
քատվությունը»» Ձև թիվ 29 ԳՏՀ  (տարեկան) պետա-
կան վիճակագրական ամփոփ հաշվետվության ձևն 
ու լրացման հրահանգը հաստատելու և Հայաստանի 
Հանրապետության վիճակագրության պետական 
խորհրդի 2008 թվականի դեկտեմբերի 24-ի  թիվ     
22-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին»» 

Գյուղատնտեսության 
վիճակագրության 

բաժին 

ՀՀ ԳՆԱՏ 
2014.11.03/27(506) 

21.10.14 թ. 
թիվ 

60314459 
 

40. 07.10.14թ. 
թիվ 40-Ն 

««««Գյուղատնտեսական մշակաբույսերի փաստացի 
ոռոգված ցանքային տարածությունները և բազմամ-
յա տնկարկների տարածությունները, դրանցից 
ստացված համախառն բերքը և միջին բերքատվու-
թյունը»» Ձև թիվ 29-ԳՏՀ-ոռոգված (տարեկան) պետա-
կան վիճակագրական ամփոփ հաշվետվության ձևն 
ու լրացման հրահանգը հաստատելու և Հայաստանի 
Հանրապետության վիճակագրության պետական 
խորհրդի 2008 թվականի դեկտեմբերի 24-ի թիվ 23-Ն 
որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին»» 

Գյուղատնտեսության 
վիճակագրության 

բաժին 

ՀՀ ԳՆԱՏ 
2014.11.03/27(506) 

21.10.14թ. 
թիվ 

60314460 
 

41. 31.10.14թ. 
թիվ 41 

«« Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության 
պետական խորհրդի 2002 թվականի օգոստոսի 9-ի 
N 126-N որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին»» 

Գյուղատնտեսության 
վիճակագրության 

բաժին 

ՀՀ ԳՆԱՏ 
2014.12.03/31(510).1

13.11.14թ. 
թիվ 

60314508 
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Հ/Հ Որոշման 
ընդունման 
ամսաթիվ, 
համարը 

Որոշման անվանումը Կատարող Հրապարակվել է  Գրանցման 
ամսաթիվը, 
համարը 

42. 31.10.14թ. 
թիվ 42-Ն 

««Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության 
պետական խորհրդի 2002 թվականի օգոստոսի 9-ի 
N 127-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին»» 

Գյուղատնտեսության 
վիճակագրության 

բաժին 

ՀՀ ԳՆԱՏ 
2014.12.03/31(510).1

13.11.14թ. 
թիվ 

60314509 
43. 31.10.14թ. 

թիվ 43-Ն 
««««Էներգակիրների արտադրության, սպառման և 
պահուստների մասին»» Ձև թիվ 1-էներգետիկա 
(տարեկան)»» պետական վիճակագրական հաշվետ-
վության ձևը և լրացման ցուցումը և ««Էներգակիր-
ների առկայության, ներկրման և պահուստների 
մասին»»  ձև թիվ 2-էներգետիկա (տարեկան)»» 
պետական վիճակագրական հաշվետվության ձևը և 
լրացման ցուցումը հաստատելու մասին»» 

Արդյունաբերության 
վիճակագրության 

բաժին 

ՀՀ ԳՆԱՏ 
2014.12.03/31(510).1

13.11.14թ. 
թիվ 

60314510 

44. 31.10.14թ. 
թիվ 44-Ն 

 ««ՀՀ ՎՊԽ 2004 թվականի դեկտեմբերի 29-ի թիվ 22-Ն 
որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» 

Արդյունաբերության 
վիճակագրության 

բաժին 

ՀՀ ԳՆԱՏ 
2014.12.03/31(510).1

03.11.14թ. 
թիվ 

60314511 
45. 17.11.14թ. 

թիվ 45-Ն 
««««Գրադարանների գործունեության մասին»» Ձև 6-
ԳՄ (տարեկան) պետական վիճակագրական 
հաշվետվության ձևը և լրացման հրահանգը 
հաստատելու և Հայաստանի Հանրապետության  
վիճակագրության պետական խորհրդի 2002 
թվականի օգոստոսի 19-ի թիվ 193-Ն որոշումն ուժը 
կորցրած ճանաչելու մասին»» 

Սոցիալական 
ոլորտի և 

բնապահպանության 
վիճակագրության 

բաժին 

ՀՀ ԳՆԱՏ 
2014.12.15/32(511) 

28.11.14թ. 
թիվ 

60314533 
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Հ/Հ Որոշման 
ընդունման 
ամսաթիվ, 
համարը 

Որոշման անվանումը Կատարող Հրապարակվել է  Գրանցման 
ամսաթիվը, 
համարը 

46. 02.12.14թ. 
թիվ 46-Ն 

 

««««Գարնանացանի ընթացքը»» Ձև թիվ 3-ԳՏ պետա-
կան վիճակագրական հաշվետվության ձևն ու լրաց-
ման հրահանգը հաստատելու և Հայաստանի Հան-
րապետության վիճակագրության պետական 
խորհրդի 2002 թվականի օգոստոսի 9-ի թիվ 120-Ն 
որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին»» 

Գյուղատնտեսության 
վիճակագրության 

բաժին 

ՀՀ ԳՆԱՏ 
2014.12.26/33(512) 

05.12.14թ. 
թիվ 

60314552 
 

47. 02.12.14թ. 
թիվ 47-Ն 

 

««««Գարնանացանի ընթացքը»»   Ձև թիվ 3-ԳՏՀ պետա-
կան վիճակագրական ամփոփ հաշվետվության ձևն 
ու լրացման հրահանգը հաստատելու և Հայաստանի 
Հանրապետության վիճակագրության պետական 
խորհրդի 2008 թվականի դեկտեմբերի 24-ի թիվ 15-Ն 
որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին»» 

Գյուղատնտեսության 
վիճակագրության 

բաժին 

ՀՀ ԳՆԱՏ 
2014.12.26/33(512) 

15.12.14 թ. 
թիվ 

60314553 
 

48. 02.12.14թ. 
թիվ 48-Ն 

 

««««Գյուղատնտեսական մշակաբույսերի համախառն 
բերքը և աշնանացանի ընթացքը»» Ձև թիվ 29-ԳՏ 
(ամսական) պետական վիճակագրական հաշվետվու-
թյան ձևն ու լրացման հրահանգը հաստատելու 
Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության 
պետական խորհրդի 2012 թվականի օգոստոսի 17-ի 
թիվ 28-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին»»

Գյուղատնտեսության 
վիճակագրության 

բաժին 

ՀՀ ԳՆԱՏ 
2014.12.26/33(512) 

15.12.14թ. 
թիվ 

60314554 
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Հ/Հ Որոշման 
ընդունման 
ամսաթիվ, 
համարը 

Որոշման անվանումը Կատարող Հրապարակվել է  Գրանցման 
ամսաթիվը, 
համարը 

49. 02.12.14թ. 
թիվ 49-Ն 

 

««««Գյուղատնտեսական մշակաբույսերի համախառն 
բերքը և աշնանացանի ընթացքը»» Ձև թիվ 29-ԳՏՀ 
(ամսական) պետական վիճակագրական ամփոփ 
հաշվետվության ձևն ու լրացման հրահանգը հաս-
տատելու և Հայաստանի Հանրապետության վիճա-
կագրության պետական խորհրդի  2008 թվականի 
դեկտեմբերի 24-ի թիվ 21-Ն որոշումն ուժը կորցրած 
ճանաչելու մասին»» 

Գյուղատնտեսության 
վիճակագրության 

բաժին 

ՀՀ ԳՆԱՏ 
2014.12.26/33(512) 

15.12.14 թ. 
թիվ 

60314555 
 

50. 19.12.14թ. 
թիվ 50-Ն 

««2015 թվականի պետական վիճակագրական 
աշխատանքների ծրագիրը հաստատելու մասին»» 
  
 

Վիճակագրական 
տեղեկատվության 

տարածման և 
հասարակայնության 
հետ կապերի բաժին 

ՀՀ ԳՆԱՏ 
2015.01.12/1(513).1 

25.12.14թ. 
թիվ 

60314581 
 

 
 


