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Ց Ա Ն Կ 
2016 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. 04.03.2016թ. 
թիվ 01-Ն 

«Կազմակերպության ֆինանսական ցուցանիշների 
վերաբերյալ» ձև 3-ֆհ (տարեկան) պետական 
վիճակագրական հետազոտության հարցաթերթը և 
լրացման հրահանգը հաստատելու մասին 

Ֆինանսների 
վիճակագրության 

բաժին 

ՀՀ ԳՆԱՏ 
2016.04.01/7(550) 

Հոդված 70 

21.03.2016թ. 
թիվ 

60316088 
 

2. 02.04.2016թ. 
թիվ  02-Ն 

«Կատարված շինմոնտաժային աշխատանքների 
մասին» ձև 1-կշ (ամսական) և «Կատարված 
շինմոնտաժային աշխատանքների մասին» ձև 1-կշ 
(տարեկան) պետական վիճակագրական 
հաշվետվության ձևերն ու լրացման հրահանգը 
հաստատելու և Հայաստանի Հանրապետության 
վիճակագրության պետական խորհրդի 2015 
թվականի հոկտեմբերի 19-ի թիվ 16-Ն որոշումն ուժը 
կորցրած ճանաչելու մասին 

Շինարարության 
վիճակագրության 

բաժին 

ՀՀ ԳՆԱՏ 
2016.05.02/10(553) 

Հոդված 101 

19.04.2016թ. 
թիվ 

60316126 
 

3. 20.04.2016թ. 
թիվ 03-Ն 

 

Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության 
պետական խորհրդի 2013 թվականի հոկտեմբերի    
28-ի թիվ 28-Ն և 29-Ն  որոշումների մեջ 
փոփոխություններ կատարելու մասին 

Ֆինանսների 
վիճակագրության 

բաժին 

ՀՀ ԳՆԱՏ 
2016.05.16/11(554) 

Հոդված 116 

05.05.2016թ. 
թիվ 

60316140 
 

4. 20.04.2016թ. 
թիվ 04-Ն 

«Կազմակերպության կողմից արտադրանքի 
արտադրության և իրացման ծախսերի մասին»          
ձև թիվ 1-ած միանվագ հետազոտության 
հարցաթերթը և հրահանգը հաստատելու մասին 

Մակրոտնտեսական 
ցուցանիշների և 

ազգային հաշիվների 
բաժին 

ՀՀ ԳՆԱՏ 
2016.05.16/11(554) 

Հոդված 117 

05.05.2016թ. 
թիվ 

60316141 
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Հ/Հ Որոշման 
ընդունման 
ամսաթիվ, 
համարը 

Որոշման անվանումը Կատարող Հրապարակվել է Գրանցման 
ամսաթիվը, 

համարը 

5. 20.06.2016թ. 
թիվ 05-Ն 

Վիճակագրական տեղեկությունների հավաքագրման 
կարգը հաստատելու և Հայաստանի 
Հանրապետության վիճակագրության պետական 
խորհրդի 2003 թվականի հոկտեմբերի 3-ի թիվ 11-Ն և 
2010 թվականի մայիսի 12-ի թիվ 12-Ն որոշումներն 
ուժը կորցրած ճանաչելու մասին 

Իրավաբանական 
բաժին 

ՀՀ ԳՆԱՏ 
2016.07.22/15(558).1 

Հոդված 215.4 

11.07.2016թ. 
թիվ 

60316246 
 

6. 11.07.2016թ. 
թիվ 06-Ն 

«Չարտերային չվերթների և դրանց գծով կատարված 
աշխատանքների մասին» ձև 1-չարտեր (տարեկան) 
պետական վիճակագրական ամփոփ 
հաշվետվության ձևն ու լրացման հրահանգը 
հաստատելու և Հայաստանի Հանրապետության 
վիճակագրության պետական խորհրդի 2014 
թվականի մայիսի 19-ի թիվ 21-Ն որոշումն ուժը 
կորցրած ճանաչելու մասին 

Տրանսպորտի և կապի 
վիճակագրության 

բաժին 

ՀՀ ԳՆԱՏ 
2016.07.22/15(558).1 

Հոդված 215.5 

15.07.2016թ. 
թիվ 

60316253 
 

7. 11.07.2016թ. 
թիվ 07-Ն 

«Կանոնավոր չվերթների և դրանց գծով կատարված 
աշխատանքների մասին» ձև 12-քա (տարեկան) 
պետական վիճակագրական ամփոփ 
հաշվետվության ձևն ու լրացման հրահանգը 
հաստատելու և Հայաստանի Հանրապետության 
վիճակագրության պետական խորհրդի 2014 
թվականի մայիսի 19-ի թիվ 22-Ն որոշումն ուժը 
կորցրած ճանաչելու մասին 

Տրանսպորտի և կապի 
վիճակագրության 

բաժին 

ՀՀ ԳՆԱՏ 
2016.07.22/15(558).1 

Հոդված 215.6 

15.07.2016թ. 
թիվ 

60316254 
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Հ/Հ Որոշման 
ընդունման 
ամսաթիվ, 
համարը 

Որոշման անվանումը Կատարող Հրապարակվել է Գրանցման 
ամսաթիվը, 

համարը 

8. 11.07.2016թ. 
թիվ 08-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 2014 
թվականի մայիսի 19-ի թիվ 24-Ն որոշումն ուժը 
կորցրած ճանաչելու մասին 

Տրանսպորտի և կապի 
վիճակագրության 

բաժին 

ՀՀ ԳՆԱՏ 
2016.07.22/15(558).1 

Հոդված 215.7 

15.07.2016թ. 
թիվ 

60316255 
 

9. 11.07.2016թ. 
թիվ 09-Ն 

«Ընդհանուր օգտագործման երկաթուղային 
տրանսպորտի արտադրանքի մասին» ձև 65-երկաթ 
(տարեկան) պետական վիճակագրական 
հաշվետվության ձևն ու լրացման հրահանգը 
հաստատելու և Հայաստանի Հանրապետության 
վիճակագրության պետական խորհրդի 2015 
թվականի ապրիլի 11-ի թիվ 08-Ն որոշումն ուժը 
կորցրած ճանաչելու մասին 

Տրանսպորտի և կապի 
վիճակագրության 

բաժին 

ՀՀ ԳՆԱՏ 
2016.07.22/15(558).1 

Հոդված 215.8 

15.07.2016թ. 
թիվ 

60316256 
 

10. 22.09.2016թ. 
թիվ 10-Ն 

Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության 
պետական խորհրդի 2005 թվականի նոյեմբերի 25-ի 
թիվ 31-Ն և 32-Ն որոշումներն ուժը կորցրած 
ճանաչելու մասին 

Սոցիալական ոլորտի և 
բնապահպանության 

վիճակագրության 
բաժին 

ՀՀ ԳՆԱՏ 
2016.10.03/20(563) 

Հոդված 259 

30.09.2016թ. 
թիվ 

60316318 
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Հ/Հ Որոշման 
ընդունման 
ամսաթիվ, 
համարը 

Որոշման անվանումը Կատարող Հրապարակվել է Գրանցման 
ամսաթիվը, 

համարը 

11. 22.09.2016թ. 
թիվ 11-Ն 

«Կատարված շինմոնտաժային աշխատանքների 
մասին» ձև 1-կշ (ամսական) և «Կատարված 
շինմոնտաժային աշխատանքների մասին» ձև 1-կշ 
(տարեկան) պետական վիճակագրական 
հաշվետվության ձևերն ու լրացման հրահանգը 
հաստատելու և Հայաստանի Հանրապետության 
վիճակագրության պետական խորհրդի 2016 
թվականի ապրիլի 2-ի թիվ 02-Ն որոշումն ուժը 
կորցրած ճանաչելու մասին 

Շինարարության 
վիճակագրության 

բաժին 

ՀՀ ԳՆԱՏ 
2016.10.03/20(563) 

Հոդված 260  

30.09.2016թ. 
թիվ 

60316319 
 

12. 22.09.2016թ. 
թիվ 12-Ն 

«Տեղեկատվություն ապրանքների վաճառքի և 
մնացորդի վերաբերյալ» ձև 3-առևտուր (տարեկան) 
պետական վիճակագրական հաշվետվության ձևն ու 
լրացման հրահանգը հաստատելու և Հայաստանի 
Հանրապետության վիճակագրության պետական 
խորհրդի 2014 թվականի հուլիսի 4-ի թիվ 28-Ն 
որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին 

Առևտրի և այլ 
ծառայությունների 
վիճակագրության 

բաժին 

ՀՀ ԳՆԱՏ 
2016.10.03/20(563) 

Հոդված 261 

30.09.2016թ. 
թիվ 

60316320 
 
 

13. 22.09.2016թ. 
թիվ 13-Ն 

«Ընդհանուր օգտագործման օդային տրանսպորտի 
աշխատանքի մասին» ձև 1-ավիա (ամսական) 
պետական վիճակագրական ամփոփ 
հաշվետվության ձևն ու լրացման հրահանգը 
հաստատելու և Հայաստանի Հանրապետության 
վիճակագրության պետական խորհրդի 2015 
թվականի փետրվարի 13-ի թիվ 02-Ն որոշումն ուժը 
կորցրած ճանաչելու մասին 

Տրանսպորտի և կապի  
վիճակագրության 

բաժին 

ՀՀ ԳՆԱՏ 
2016.10.03/20(563) 

Հոդված 262  

30.09.2016թ. 
թիվ 

60316321 
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Հ/Հ Որոշման 
ընդունման 
ամսաթիվ, 
համարը 

Որոշման անվանումը Կատարող Հրապարակվել է Գրանցման 
ամսաթիվը, 

համարը 

14. 22.09.2016թ. 
թիվ 14-Ն 

«Ավտոմոբիլային տրանսպորտի արտադրանքի և 
շարժակազմի մասին» ձև 1-ավտո (ամսական) 
պետական վիճակագրական հաշվետվության ձևն ու 
լրացման հրահանգը հաստատելու և Հայաստանի 
Հանրապետության վիճակագրության պետական 
խորհրդի 2012 թվականի հուլիսի 9-ի թիվ 22-Ն 
որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին 

Տրանսպորտի և կապի 
վիճակագրության 

բաժին 

ՀՀ ԳՆԱՏ 
2016.10.03/20(563) 

Հոդված 263 

30.09.2016թ. 
թիվ 

60316322 
 

15. 21.10.2016թ. 
թիվ 15-Ն 

«Համայնքների գյուղական բնակավայրերի 
բնակչության սեռատարիքային կազմի մասին»         
ձև թիվ 9-ս (տարեկան) պետական վիճակագրական 
հաշվետվության ձևը և լրացման մեթոդական 
ցուցումները հաստատելու և Հայաստանի 
Հանրապետության վիճակագրության պետական 
խորհրդի 2006 թվականի սեպտեմբերի 15-ի թիվ 18-Ն 
որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին 

Մարդահամարի և 
ժողովրդագրության 

բաժին 

ՀՀ ԳՆԱՏ 
2016.11.15/23(566) 

Հոդված 302 
 
 

09.11.2016թ. 
թիվ 

60316360 
 

16. 14.11.2016թ. 
թիվ 16-Ն 

«Ջերմաէլեկտրակայանի գործունեության մասին» ձև 
1-ջէկ (տարեկան) պետական վիճակագրական 
հաշվետվության ձևը հաստատելու և Հայաստանի 
Հանրապետության վիճակագրության պետական 
խորհրդի 2004 թվականի դեկտեմբերի 29-ի թիվ 23-Ն 
որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին 

Արդյունաբերության 
վիճակագրության 

բաժին 

ՀՀ ԳՆԱՏ 
2016.12.01/24(567) 

Հոդված 312 

17.11.2016թ. 
թիվ 

60316377 
 

17. 14.11.2016թ. 
թիվ 17-Ն 

«Հիդրոէլեկտրակայանի գործունեության մասին»      
ձև 1-հէկ (տարեկան) պետական վիճակագրական 
հաշվետվության ձևն ու լրացման հրահանգը 
հաստատելու և Հայաստանի Հանրապետության 
վիճակագրության պետական խորհրդի 2004 
թվականի դեկտեմբերի 29-ի թիվ 24-Ն որոշումն ուժը 
կորցրած ճանաչելու մասին 

Արդյունաբերության 
վիճակագրության 

բաժին 

ՀՀ ԳՆԱՏ 
2016.12.01/24(567) 

Հոդված 313 

17.11.2016թ. 
թիվ 

60316378 
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Հ/Հ Որոշման 
ընդունման 
ամսաթիվ, 
համարը 

Որոշման անվանումը Կատարող Հրապարակվել է Գրանցման 
ամսաթիվը, 

համարը 

18. 22.12.2016թ. 
թիվ 18-Ն 

2017 թվականի պետական վիճակագրական 
աշխատանքների ծրագիրը հաստատելու մասին 

Վիճակագրական 
տեղեկատվության 

տարածման և 
հասարակայնության 
հետ կապերի բաժին 

ՀՀ ԳՆԱՏ 
2017.01.16/2(571) 

Հոդված 12 

29.12.2016թ. 
թիվ 

60316456 
 

19. 22.12.2016թ. 
թիվ 19-Ն 

Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության 
պետական խորհրդի 2008 թվականի դեկտեմբերի    
24-ի թիվ 26-Ն և 2013 թվականի մայիսի 3-ի թիվ 02-Ն 
որոշումներն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին 
 

Իրավաբանական 
բաժին 

ՀՀ ԳՆԱՏ 
2017.01.16/2(571) 

Հոդված 13 
 

29.12.2016թ. 
թիվ 

60316457 
 

 


