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ՀՀ  ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ  ՊԵՏԱԿԱՆ  ԽՈՐՀՐԴԻ (ՀՀ ՎՊԽ)  ՆԻՍՏԵՐ 

07.07.2010թ. նիստին        

                                                                    

Մասնակցում էին` 
 ՀՀ ՎՊԽ նախագահ Ս.Մնացականյանը, ՀՀ ՎՊԽ անդամներª Գ. Անանյանը, Յու. 

Պողոսյանը, Վ. Դավթյանը, Ա. Աղազարյանը, Ա. Շաբոյանը ՀՀ ՎՊԽ քարտուղար  

Հ.Գրիգորյանը: 

 
Հրավիրված էին`  

 
ՀՀ ԱՎԾ աշխատակազմի վիճակագրական աշխատանքների մեթոդաբանության 

և դասակարգիչների բաժնի պետ Լ. Պետրոսյանը, ՀՀ ԱՎԾ աշխատակազմի 
տրանսպորտի և կապի վիճակագրության բաժնի պետ Գ. Թորոսյանը, ՀՀ ԱՎԾ 

աշխատակազմի միջազգային վիճակագրական համագործակցության բաժնի պետ Ա. 

Սաֆյանը, ՀՀ ԱՎԾ աշխատակազմի իրավաբանական բաժնի պետ Ս. Պողոսյանը, ՀՀ 

ԱՎԾ աշխատակազմի մարդահամարի և ժողովրդագրության բաժնի առաջատար 
մասնագետ Ա. Ավետիսյանը: 

 
Նիստում լսվեցին    հետևյալ հարցերը© 

 
1. <<Ընդհանուր օգտագործման ավտոմոբիլային ճանապարհների և դրանց 

կառույցների  մասին>>  Ձև  թիվ 1-ՃԱՆ (տարեկան) պետական վիճակագրական 
հաշվետվության ձևն  ու լրացման հրահանգը  հաստատելու և ՀՀ ՎՊԽ 2009թ. 
հոկտեմբերի 2-ի թիվ 16-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին,  
•  <<Ավտոմոբիլային տրանսպորտի արտադրանքի և շարժակազմի մասին>>  Ձև  թիվ 

1-ԱՎՏՈ (ամսական) պետական վիճակագրական հաշվետվության ձևն ու լրացման 
հրահանգը  հաստատելու և ՀՀ ՎՊԽ 2007թ. սեպտեմբերի 14-ի թիվ 13-Ն որոշումն 
ուժը կորցրած ճանաչելու մասին,  

•  <<Ավտոմոբիլային տրանսպորտի գործունեության մասին>> Ձև  թիվ 3-ԱՎՏՈ 
(տարեկան) պետական վիճակա•րական հաշվետվության ձևն ու լրացման 
հրահանգը  հաստատելու և ՀՀ ՎՊԽ 2003թ. նոյեմբերի 7-ի թիվ 20-Ն որոշումն ուժը 
կորցրած ճանաչելու մասին, 

•   <<Ավտոմոբիլային տրանսպորտի աշխատանքի և ոչ ընդհանուր օ•տա•ործման 
ավտոմոբիլային ճանապարհների երկարության մասին>>  Ձև  թիվ 1-ՏՐԱՆՍՊՈՐՏ 
(տարեկան) պետական վիճակագրական հաշվետվության ձևն ու լրացման 
հրահանգը  հաստատելու և ՀՀ ՎՊԽ 2003թ. նոյեմբերի 7-ի թիվ 21-Ն որոշումն ուժը 
կորցրած ճանաչելու մասին, 
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•  <<Ընդհանուր օգտագործման երկաթուղային տրանսպորտի աշխատանքի մասին>>  
Ձև  թիվ   2-ԵՐԿԱԹ (ամսական) պետական վիճակագրական հաշվետվության ձևն ու 
լրացման հրահանգը  հաստատելու և ՀՀ ՎՊԽ 2007թ. սեպտեմբերի 14-ի թիվ 14-Ն 
որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին,  

• <<Ընդհանուր օգտագործման երկաթուղային տրանսպորտի արտադրանքի մասին>>        
Ձև թիվ 65-ԵՐԿԱԹ (տարեկան) պետական վիճակագրական հաշվետվության ձևն ու 
լրացման հրահանգը  հաստատելու և ՀՀ ՎՊԽ 2007թ. սեպտեմբերի 14-ի թիվ 15-Ն 
որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին,  

• <<Փոստային և սուրհանդակային գործունեության մասին>>  Ձև թիվ 1-ՓՈՍՏ 
(ամսական) պետական վիճակագրական հաշվետվության ձևն ու լրացման 
հրահանգը  հաստատելու մասին, 

• <<Հեռագրական կապի և հեռախոսային ցանցի ծառայությունների մասին>>  Ձև  թիվ 
11-ԿԱՊ (եռամսյակային) պետական վիճակագրական հաշվետվության ձևն ու 
լրացման հրահանգը  հաստատելու և ՀՀ ՎՊԽ 2009թ. հոկտեմբերի 2-ի թիվ 21-Ն 
որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին, 

• <<Հեռուստառադիոծրագրերի կազմման և հեռարձակման, հեռահաղորդակցության 
գործունեությունից ստացված եկամուտների մասին>> Ձև թիվ 13-ԿԱՊ (ամսական) 
պետական վիճակագրական հաշվետվության ձևն ու լրացման հրահանգը  
հաստատելու և ՀՀ ՎՊԽ  2009թ. հոկտեմբերի 2-ի թիվ 24-Ն  որոշումն ուժը կորցրած 
ճանաչելու մասին, 

• <<Հեռագրական կապի մասին>>  Ձև  թիվ 31-ԿԱՊ (տարեկան) պետական 
վիճակագրական հաշվետվության ձևն  ու լրացման հրահանգը  հաստատելու և ՀՀ 
ՎՊԽ 2009թ. հոկտեմբերի 2-ի թիվ 18-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին, 

• <<Միջքաղաքային և միջազգային հեռախոսային կապի տեխնիկական միջոցների 
մասին>> Ձև թիվ 41-ԿԱՊ (տարեկան) պետական վիճակագրական հաշվետվության 
ձևն ու լրացման հրահանգը հաստատելու և ՀՀ ՎՊԽ  2009թ. հոկտեմբերի 2-ի թիվ 22-
Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին,  

• <<Հեռախոսային կապի միջոցների և աշխատանքի որակի մասին>> Ձև թիվ 42-ԿԱՊ 
(տարեկան) պետական վիճակագրական հաշվետվության ձևն ու  լրացման 
հրահանգը հաստատելու և ՀՀ ՎՊԽ 2009թ. հոկտեմբերի 2-ի թիվ 23-Ն որոշումն ուժը 
կորցրած ճանաչելու մասին, 

• <<Հեռուստատեսության, ռադիոհեռարձակման և ռադիոկապի տեխնիկական 
միջոցների մասին>> Ձև թիվ 51-ԿԱՊ (տարեկան)  պետական վիճակագրական 
հաշվետվության ձևն ու լրացման հրահանգը հաստատելու և ՀՀ ՎՊԽ 2009թ. 
հոկտեմբերի 2-ի թիվ 19-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին որոշումների 
նախագծերը հաստատելու մասին>> հարցը: 

/Զեկուցող`  Գ.Թորոսյան/ 
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Որոշվեց`   
Հաստատել ` 
Պետական վիճակագրական հաշվետվությունների և դրանց լրացման ձևերն  ու 

հրահանգները համաձայն ներկայացված հավելվածների, ինչպես նաև ուժը կորցրած 
ճանաչել նախորդ հաշվետվական ձևերը: 

/Նորմատիվ/   
 
2. <<Հայաստանի Հանրապետության  ազգային  վիճակագրական ծառայության 

կողմից` 2008  թվականին իրականացված տնային տնտեսությունների 
կենսամակարդակի ամբողջացված հետազոտության անվանազերծված տվյալների 
բազան  Տնտեսական զարգացման և հետազոտությունների կենտրոնին տրամադրելու 
թույլտվության մասին>>  հարցը: 

/Զեկուցող`  Ա. Առուշանյան/ 
Որոշվեց`   
Թույլատրել Հայաստանի Հանրապետության ազգային վիճակագրական 

ծառայության աշխատակազմի տնային տնտեսությունների հետազոտությունների 
բաժնին` Տնտեսական զարգացման և հետազոտությունների կենտրոնին տրամադրել 
Հայաստանի Հանրապետության ազգային   վիճակագրական    ծառայության    կողմից 
2008 թվականին իրականացված տնային տնտեսությունների կենսամակարդակի 
ամբողջացված հետազոտության արդյունքում ձևավորված անվանազերծված 
տվյալների ըստ հայցվողի ցուցանիշների կտրվածքով բազան` զուտ 
գիտահետազոտական աշխատանքների իրականացման համար օգտագործելու, այլ 
անձանց չփոխանցելու, չվաճառելու, չհրապարակելու և այլ կարգով չտարածելու 
պայմաններով: 

/Անհատական/   
3. <<Հայաստանի Հանրապետության  ազգային  վիճակագրական ծառայության 

կողմից` 2009  թվականին իրականացված տնային տնտեսությունների 
կենսամակարդակի ամբողջացված հետազոտության անվանազերծված տվյալների 
բազան <<Հազարամյակի մարտահրավեր հիմնադրամ-Հայաստան>>  պետական ոչ 
առևտրային կազմակերպությանը   տրամադրելու թույլտվության մասին>>  հարցը: 

/Զեկուցող`  Ա. Առուշանյան/ 
Որոշվեց`   
Թույլատրել Հայաստանի Հանրապետության ազգային  վիճակագրական 

ծառայության աշխատակազմի տնային տնտեսությունների հետազոտությունների 
բաժնին` <<Հազարամյակի մարտահրավեր հիմնադրամ-Հայաստան>>  պետական ոչ 
առևտրային կազմակերպությանը   տրամադրել Հայաստանի Հանրապետության 
ազգային  վիճակագրական ծառայության    կողմից 2009 թվականին իրականացված 
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տնային տնտեսությունների կենսամակարդակի ամբողջացված հետազոտության 
արդյունքում ձևավորված անվանազերծված տվյալների բազան` զուտ 
գիտահետազոտական աշխատանքների իրականացման համար օգտագործելու, այլ 
անձանց չփոխանցելու, չվաճառելու, չհրապարակելու և այլ կարգով չտարածելու 
պայմաններով: 

/Անհատական/   
 
4. Հաղորդում արտասահմանյան գործուղումների հաշվետվությունների մասին. 
4.1. Հաղորդում  Ռուսաստանի Դաշնության  Մոսկվա քաղաքում 02.06-

03.06.2010թ. տեղի ունեցած <<Միգրացիայի վերաբերյալ հավաքագրվող 
տեղեկատվության որակի կատարելագործում և ամբողջականության ապահովում>> 

խորագրով սեմինարին մասնակցելու վերաբերյալ:  
/Զեկուցող` Ա. Ավետիսյան/ 
4.2. Հաղորդում  Սերբիայի Բելգրադ  քաղաքում 22.06-25.06.2010թ. տեղի ունեցած 

<<ԴԵՎԻՆՖՈ-ի օգտագործումն ազգային զարգացման ռազմավարությունների 
մշտադիտարկման հարցում կառավարություններին աջակցելու համար>>  խորագրով 
ուսուցողական այցելությանը մասնակցելու վերաբերյալ:  
         /Զեկուցող` Յու. Պողոսյան, Վ. Դավթյան/ 

Որոշվեց`   
Արտասահմանյան գործուղումների հաշվետվությունների մասին 

հաղորդումներն ընդունել ի գիտություն:  
/Անհատական/   
 

18.08.2010թ. նիստին                                                                  
 
Մասնակցում էին` 
 ՀՀ ՎՊԽ նախագահ Ս.Մնացականյանը, ՀՀ ՎՊԽ անդամներª Վ. Դավթյանը,  Յու. 

Պողոսյանը, Ա. Շաբոյանը, Ա. Աղազարյանը, 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 Ս. 
Պողոսյանը, ՀՀ ԱՎԾ աշխատակազմի վիճակագրական աշխատանքների 

մեթոդաբանության և դասակարգիչների բաժնի պետ Լ. Պետրոսյանը, ՀՀ ԱՎԾ 

աշխատակազմի միջազգային վիճակագրական համագործակցության բաժնի պետ Ա. 

Սաֆյանը, ՀՀ ԱՎԾ աշխատակազմի վճարային հաշվեկշռի և արտաքին առևտրի 
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վիճակագրության բաժնի պետ Ա. Պետրոսյանը, ՀՀ ԱՎԾ աշխատակազմի տնային 
տնտեսությունների հետազոտությունների բաժնի պետ Դ. Մարտիրոսովան, 
Մարդահամարի վարչության պետ Ա. Մարտիկյանը, Մարդահամարի վարչության 
տեղեկատվական տեխնոլոգիաների և ծրագրավորման բաժնի պետ Ռ. Հովհաննիսյանը: 

                                                   

Նիստում լսվեցին    հետևյալ հարցերը© 
 

 1. <<Հայաստանի Հանրապետության  ազգային  վիճակագրական ծառայության 
կողմից` 2009 թվականին իրականացված տնային տնտեսությունների 
կենսամակարդակի ամբողջացված հետազոտության անվանազերծված տվյալների 
բազան Համաշխարհային Բանկի Երևանի գրասենյակին  տրամադրելու թույլտվության 
մասին>> հարցը: 

/Զեկուցող`  Դ. Մարտիրոսովա/ 
Որոշվեց`   
Թույլատրել Հայաստանի Հանրապետության ազգային վիճակագրական 

ծառայության աշխատակազմի տնային տնտեսությունների հետազոտությունների 
բաժնին` Համաշխարհային բանկի Երևանի գրասենյակին  տրամադրել Հայաստանի 
Հանրապետության ազգային   վիճակագրական    ծառայության    կողմից 2009  
թվականին իրականացված տնային տնտեսությունների կենսամակարդակի 
ամբողջացված հետազոտության արդյունքում ձևավորված անվանազերծված 
տվյալների բազան` զուտ գիտահետազոտական աշխատանքների իրականացման 
համար օգտագործելու, այլ անձանց չփոխանցելու, չվաճառելու, չհրապարակելու և այլ 
կարգով չտարածելու, պայմաններով: 

/Անհատական/   
 
2. <<Հայաստանի Հանրապետության  ազգային վիճակագրական ծառայության 

կողմից` 2001-2008 թվականներին իրականացված տնային տնտեսությունների 
կենսամակարդակի ամբողջացված հետազոտությունների անվանազերծված տվյալների 
բազաները Երևանի պետական համալսարանի հայցորդ Արմենուհի Առուշանյանին 
տրամադրելու թույլտվության մասին>>  հարցը: 

/Զեկուցող`  Դ. Մարտիրոսովա/ 
Որոշվեց`   
Թույլատրել Հայաստանի Հանրապետության ազգային վիճակագրական 

ծառայության աշխատակազմի տնային տնտեսությունների հետազոտությունների 
բաժնին` Երևանի պետական համալսարանի հայցորդ Արմենուհի Առուշանյանին 
տրամադրել Հայաստանի Հանրապետության ազգային վիճակագրական ծառայության 
կողմից 2001-2008 թվականներին իրականացված տնային տնտեսությունների 
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կենսամակարդակի ամբողջացված հետազոտությունների արդյունքում ձևավորված 
անվանազերծված տվյալների բազաները` զուտ գիտահետազոտական աշխատանքների 
իրականացման համար օգտագործելու, այլ անձանց չփոխանցելու, չվաճառելու, 
չհրապարակելու և այլ կարգով չտարածելու պայմաններով: 

/Անհատական/   
3. <<Հայաստանի Հանրապետության  ազգային վիճակագրական  ծառայության 

աշխատակազմ պետական կառավարչական հիմնարկին հանձնվող գույքի կազմում և 
չափում փոփոխություն կատարելու  մասին>>  հարցը: 

/Զեկուցող`  Ա.Հայրապետյան/ 
Որոշվեց`   
Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհրդի 

09.11.2009 թվականի <<Հայաստանի Հանրապետության  ազգային վիճակագրական  
ծառայության աշխատակազմ պետական կառավարչական հիմարկին հանձնվող գույքի 
կազմը և չափը հաստատելու մասին>> թիվ 37-Ա որոշմամբ հաստատված  թիվ 1 
հավելվածը շարադրել նոր խմբագրությամբ (կցվում է) : 

/Անհատական/   
4. Հաղորդում արտասահմանյան գործուղումների հաշվետվությունների մասին. 
4.1. Հաղորդում Ֆիլիպինների Մանիլա քաղաքում  06-07.07.2010թ. տեղի ունեցած 

<<Սոցիալական պաշտպանության ինդեքսի ազդեցությունը աղքատության կրճատման 
վրա>> թեմայով հանդիպմանը մասնակցելու վերաբերյալ: 

/Զեկուցող`  Դ. Մարտիրոսովա/ 
 4.2. Հաղորդում Լեհաստանի Հանրապետության Վարշավա և Կրակով  

քաղաքներում  02.07-10.07.2010թ. տեղի ունեցած <<Ռազմավարական և տնտեսական 
կարիքների ապահովման վարժություններ>>  /S.E.N.S.E./ վերապատրաստման 
դասընթացին  մասնակցելու վերաբերյալ: 

/Զեկուցող`Գ. Հարությունյան/ 
4.3. Հաղորդում Ֆիլիպինների Մանիլա քաղաքում  12.07-16.07.2010 թ. տեղի 

ունեցած RETA-6430 նախագծի շրջանակում Ասիական զարգացման բանկի կողմից 
կազմակերպված <<Ոչ ֆորմալ հատվածի գնահատում>> թեմայով աշխատանքային 
հանդիպմանը մասնակցելու վերաբերյալ: 

/Զեկուցող` Լ. Քալանթարյան, Դ. Մարտիրոսովա, Ա. Սաֆյան/ 
4.4. Հաղորդում Մոլդովայի Քիշինև  քաղաքում  29.06-2.07.2010թ. տեղի ունեցած 

Միավորված ազգերի կազմակերպության (ՄԱԿ) վիճակագրական բաժնի կողմից 
կազմակերպված ԱՊՀ երկրների և Վրաստանի համար <<Զբոսաշրջության 
վիճակագրություն>> թեմայով տարածաշրջանային սեմինարին մասնակցելու 
վերաբերյալ: 

/Զեկուցող` Ա. Պետրոսյան/ 
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4.5. Հաղորդում Ռուսաստանի Դաշնություն Նովոսիբիրսկ քաղաքում 13.07-
15.07.2010թ. տեղի ունեցած ՄԱԿ-ի Ասիայի և Խաղաղօվկիանոսյան տարածաշրջանի 
տնտեսական և սոցիալական հարցերով հանձնաժողովի (ESCAP) կողմից 
կազմակերպված <<Աջակցություն մարդահամարների անցկացման ժամանակ 
տեղեկատվական և հաղորդակցության  տեխնոլոգիաների  արդյունավետ 
օգտագործմանը. կարիքների գնահատում>> խորագրով սեմինարին մասնակցելու 
վերաբերյալ: 

/Զեկուցող` Ա.Մարտիկյան,  Ռ.Հովհաննիսյան/ 
4.6. Հաղորդում Դանիայի Կոպենհագեն քաղաքում  02.08-06.08.2010թ. տեղի 

ունեցած ԵՄ Թվինինգ գործիքի ներքո <<Ազգային վիճակագրական համակարգի 
ամրապնդում>> խորագրով ծրագրի շրջանակում հանդիպումներին մասնակցելու 
վերաբերյալ: 

/Զեկուցող` Ս. Մնացականյան, Ա. Հայրապետյան, Ա. Սաֆյան/ 
Որոշվեց`   
Արտասահմանյան գործուղումների հաշվետվությունների մասին 

հաղորդումներն ընդունել ի գիտություն: 
/Անհատական/   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


