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ՀՀ  ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ  ՊԵՏԱԿԱՆ  ԽՈՐՀՐԴԻ (ՀՀ ՎՊԽ)  ՆԻՍՏԵՐ 

 
10.03.2014թ. նիստին 

 
Մասնակցում էին`  
 

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

 
          Հրավիրված էին`  
 
ՀՀ ԱՎԾ նախագահի տեղակալ Լ.Միրզոյանը,  
ՀՀ ԱՎԾ աշխատակազմի վիճակագրական տեղեկատվության տարածման և 
հասարակայնության հետ կապերի բաժնի պետ Ն.Մուշեղյանը,  
ՀՀ ԱՎԾ աշխատակազմի տնային տնտեսությունների հետազոտությունների բաժնի պետ 
Դ.Մարտիրոսովան, 
ՀՀ ԱՎԾ աշխատակազմի բիզնես ռեգիստրի, ընտրանքի և դասակարգիչների բաժնի պետ        
Վ. Արևշատյանը, 
 ՀՀ ԱՎԾ գյուղատնտեսական համատարած հաշվառման վարչության պետ Վ. Գևորգյանը: 

 
Նիստում լսվեցին  հետևյալ  հարցերը. 

1.«2013 թվականի պետական վիճակագրական աշխատանքների ծրագրի կատարման 
հաշվետվությունը հաստատելու մասին» հարցը: 
 
            /Զեկուցող`  Ն. Մուշեղյան /  
 
Որոշեցին` 
 
Հաստատել <<2013 թվականի պետական վիճակագրական աշխատանքների ծրագրի 
հաշվետվությունը>>` համաձայն հավելվածի: 
 
            /Անհատական/ 
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2. «Հայաստանի Հանրապետության  ազգային  վիճակագրական ծառայության կողմից` 
2004-2012 թվականներին իրականացված տնային տնտեսությունների կենսապայման-
ների ամբողջացված հետազոտության անվանազերծված տվյալների բազաները 
Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկին տրամադրելու թույլտվության 
մասին» հարցը: 
 
            /Զեկուցող`  Դ.Մարտիրոսովա / 
 
Որոշեցին` 
Թույլատրել Հայաստանի Հանրապետության ազգային վիճակագրական ծառայության 
աշխատակազմի տնային տնտեսությունների հետազոտությունների բաժնին` Հայաստանի 
Հանրապետության կենտրոնական բանկին տրամադրել Հայաստանի Հանրապետության 
ազգային վիճակագրական ծառայության կողմից 2004-2012 թվականներին իրականացված 
տնային տնտեսությունների կենսապայմանների ամբողջացված հետազոտության արդյունքում 
ձևավորված անվանազերծված տվյալների բազաները` զուտ գիտահետազոտական 
աշխատանքների իրականացման համար օգտագործելու, այլ անձանց չփոխանցելու, 
չվաճառելու, չհրապարակելու և այլ կարգով չտարածելու պայմաններով:  
 
                /Անհատական/   
 
 
3. «Անհատական սպառում` ըստ նպատակների Հայաստանի Հանրապետության 
դասակարգիչը (5 նիշ մակարդակով) հաստատելու մասին» հարցը: 
 
           /Զեկուցող`  Վ. Արևշատյան / 
 
 
Որոշեցին` 
ՀՀ ազգային վիճակագրական ծառայության աշխատակազմի վիճակագրություն վարող 
կառուցվածքային ստորաբաժանումների աշխատանքներում կիրառելու նպատակով  
հաստատել «Անհատական սպառում` ըստ նպատակների Հայաստանի Հանրապետության 
դասակարգիչը (5 նիշ մակարդակով)»` համաձայն հավելվածի: 
 
             /Անհատական/   
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4.«ՀՀ 2014 թվականի գյուղատնտեսական համատարած հաշվառման ընթացքում 
գյուղական համայնքներում գյուղատնտեսական համատարած հաշվառման 2-ԳՀՀ» 
հարցաթերթը հաստատելու մասին հարցը: 
 
               /Զեկուցողներ` Վ. Գևորգյան / 
 
Որոշեցին` 
Հաստատել` «ՀՀ 2014 թվականի գյուղատնտեսական համատարած հաշվառման ընթացքում 
գյուղական համայնքներում գյուղատնտեսական համատարած հաշվառման 2-ԳՀՀ»  
հարցաթերթը`  համաձայն  հավելվածի: 
 
                /Անհատական/   
 
 

07.04.2014թ. նիստին  
 

Մասնակցում էին` 
 

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

        Հրավիրված էին`  
 
ՀՀ ԱՎԾ նախագահի տեղակալ Լ. Միրզոյանը,  
ՀՀ ԱՎԾ աշխատակազմի վիճակագրական տեղեկատվության տարածման և 
հասարակայնության հետ կապերի բաժնի պետ Ն.Մուշեղյանը, 
ՀՀ ԱՎԾ աշխատակազմի մարդահամարի և ժողովրդագրության բաժնի պետ Կ.Կույումջյանը, 
ՀՀ ԱՎԾ աշխատակազմի տրանսպորտի և կապի վիճակագրության բաժնի պետ Գ. Թորոսյանը, 
ՀՀ ԱՎԾ աշխատակազմի տնային տնտեսությունների հետազոտությունների բաժնի պետ 
Դ.Մարտիրոսովան,  
ՀՀ ԱՎԾ աշխատակազմի վճարային հաշվեկշռի և արտաքին առևտրի վիճակագրության բաժնի 
պետ Ք. Պողոսյանը, 
ՀՀ ԱՎԾ աշխատակազմի մակրոտնտեսական ցուցանիշների և ազգային հաշիվների բաժնի 
պետ Լ. Խաչատրյանը, 
ՀՀ ԱՎԾ աշխատակազմի միջազգային վիճակագրական համագործակցության բաժնի պետ 
Հ.Եղիազարյանը, 
ՀՀ ԱՎԾ գյուղատնտեսական համատարած հաշվառման վարչության պետ Վ. Գևորգյանը, 
ՀՀ ԱՎԾ աշխատակազմի գյուղատնտեսության վիճակագրության բաժնի պետ Ա.Ավագյանը, 
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ՀՀ ԱՎԾ գյուղատնտեսական համատարած հաշվառման պլանավորման և 
ծրագրամեթոդաբանական բաժնի պետ Գ. Նշանյանը, 
ՀՀ ԱՎԾ մարդահամարաի վարչության անդամներ` Ռ.Հովհաննիսյանը, Գ.Խաչատրյանը, 
Հ.Մելքոնյանը: 
 

Նիստում լսվեցին  հետևյալ  հարցերը. 
 

1.«ՀՀ 2014 թվականի գյուղատնտեսական համատարած հաշվառման ընթացքում 
իրավաբանական անձանց գյուղատնտեսական նշանակության հողերի, գյուղատնտեսա-
կան կենդանիների և ձկնաբուծության առկայության վերաբերյալ 3-ԳՀՀ» հարցաթերթի 
նախագիծը հաստատելու մասին » հարցը: 
           
              /Զեկուցող`  Ա.Ավագյան /  
 
Որոշեցին` 
Հաստատել «ՀՀ 2014 թվականի գյուղատնտեսական համատարած հաշվառման 
ընթացքում իրավաբանական անձանց գյուղատնտեսական նշանակության հողերի, 
գյուղատնտեսական կենդանիների և ձկնաբուծության առկայության վերաբերյալ        
3-ԳՀՀ» հարցաթերթը`  համաձայն  հավելվածի: 
 
                      /Նորմատիվ/ 

 
2. «Հայաստանի Հանրապետության ազգային  վիճակագրական ծառայության կողմից` 
2001-2012 թվականներին իրականացված տնային տնտեսությունների կենսապայման-
ների ամբողջացված հետազոտության անվանազերծված տվյալների բազաները 
Ծիկուբայի համալսարանի պրոֆեսորի օգնական Ուշիջիմա Կոիչիին տրամադրելու 
թույլտվության մասին» հարցը: 
 
             /Զեկուցող`  Դ. Մարտիրոսովա/ 
 
Որոշեցին` 
Թույլատրել Հայաստանի Հանրապետության ազգային վիճակագրական ծառայության 
աշխատակազմի տնային տնտեսությունների հետազոտությունների բաժնին` Ծիկուբայի 
համալսարանի պրոֆեսորի օգնական Ուշիջիմա Կոիչիին տրամադրել Հայաստանի 
Հանրապետության ազգային վիճակագրական  ծառայության կողմից 2001-2012 թվականներին 
իրականացված տնային տնտեսությունների կենսապայմանների ամբողջացված 
հետազոտության արդյունքում ձևավորված անվանազերծված տվյալների բազաները` զուտ 
գիտահետազոտական աշխատանքների իրականացման համար օգտագործելու, այլ անձանց 
չփոխանցելու, չվաճառելու, չհրապարակելու և այլ կարգով չտարածելու պայմաններով: 
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            /Անհատական/   
 
3. «Հայաստանի Հանրապետության  ազգային  վիճակագրական ծառայության կողմից` 
2011 թվականին իրականացված՝ «Սեռով պայմանավորված հղիության ընդհատումների 
տարածվածությունը և պատճառները Հայաստանում» հետազոտության անվանա-
զերծված տվյալների բազան Լոնդոնի տնտեսագիտության դպրոցի ասպիրանտ 
Քրիստինե Մանուկյանին տրամադրելու թույլտվության մասին» հարցը:  
 
               /Զեկուցող`  Կ. Կույումջյան/ 
 
Որոշեցին` 
 
Թույլատրել Հայաստանի Հանրապետության ազգային վիճակագրական ծառայության 
աշխատակազմի մարդահամարի և ժողովրդագրության բաժնին` Լոնդոնի տնտեսագիտության 
դպրոցի ասպիրանտ՝ Քրիստինե Մանուկյանին տրամադրել Հայաստանի Հանրապետության 
ազգային վիճակագրական ծառայության կողմից 2011 թվականին իրականացված «Սեռով 
պայմանավորված հղիության ընդհատումների տարածվածությունը և պատճառները Հայաս-
տանում» տնային տնտեսությունների շրջանում անցկացված հետազոտության արդյունքում 
ձևավորված անվանազերծված տվյալների բազան` զուտ գիտահետազոտական աշխատանք-
ների իրականացման համար օգտագործելու, այլ անձանց չփոխանցելու, չվաճառելու, 
չհրապարակելու և այլ կարգով չտարածելու, պայմաններով: 
 
            /Անհատական/  
 
4. «Փոստային և սուրհանդակային գործունեության մասին»  ձև թիվ 1-փոստ (ամսական), 
«Հեռուստառադիոծրագրերի կազմման և հեռարձակման, հեռահաղորդակցության 
գործունեությունից ստացված հասույթների մասին» ձև թիվ 13-կապ (ամսական), 
«Հեռագրական կապի մասին» ձև թիվ 31-կապ (տարեկան), «Հեռուստատեսության, 
ռադիոհեռարձակման տեխնիկական միջոցների մասին» ձև թիվ 51-կապ (տարեկան), 
«Լարային ռադիոհեռարձակման մասին» ձև թիվ 57-կապ (տարեկան), «Հեռախոսային 
կապի միջոցների և աշխատանքի որակի մասին» ձև թիվ 42-կապ (տարեկան), 
«Մետրոպոլիտենի, ճոպանուղու և տրոլեյբուսային տրանսպորտի աշխատանքի մասին» 
ձև թիվ 65-էլեկտրո (ամսական) պետական վիճակագրական հաշվետվության ձևերն ու 
լրացման հրահանգները հաստատելու և «ՀՀ ՎՊԽ 2013թ. հոկտեմբերի 4-ի թիվ 18, 22, 
26, 2012թ. հուլիսի 9-ի թիվ 18, 20, 23, 25, 26 և 2003թ. նոյեմբերի 7-ի թիվ 35-նորմատիվ 
որոշումներն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» հարցը:  
 
              /Զեկուցող`  Գ.Թորոսյան/ 
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Որոշեցին` 
 
Հաստատել` «Փոստային և սուրհանդակային գործունեության մասին»  ձև թիվ 1-փոստ 
(ամսական), «Հեռուստառադիոծրագրերի կազմման և հեռարձակման, հեռահաղորդակ-
ցության գործունեությունից ստացված հասույթների մասին» ձև թիվ 13-կապ (ամսական), 
«Հեռագրական կապի մասին» ձև թիվ 31-կապ (տարեկան), «Հեռուստատեսության, 
ռադիոհեռարձակման տեխնիկական միջոցների մասին» ձև թիվ 51-կապ (տարեկան), 
«Լարային ռադիոհեռարձակման մասին» ձև թիվ 57-կապ (տարեկան), «Հեռախոսային կապի 
միջոցների և աշխատանքի որակի մասին» ձև թիվ 42-կապ (տարեկան), «Մետրոպոլիտենի, 
ճոպանուղու և տրոլեյբուսային տրանսպորտի աշխատանքի մասին» ձև թիվ 65-էլեկտրո 
(ամսական) պետական վիճակագրական հաշվետվության ձևերն ու լրացման հրահանգները 
համաձայն  հավելվածի և ուժը կորցրած ճանաչել «ՀՀ ՎՊԽ 2013թ. հոկտեմբերի 4-ի թիվ 18, 
22, 26, 2012թ. հուլիսի 9-ի թիվ 18, 20, 23, 25, 26 և 2003թ. նոյեմբերի 7-ի թիվ 35-նորմատիվ 
որոշումները: 
 
           /Նորմատիվ/ 
 
5.«ՀՀ ՎՊԽ 2002 թվականի օգոստոսի 9-ի թիվ 123, 124 և 2008 թվականի դեկտեմբերի 
24-ի թիվ 16, 17- նորմատիվ որոշումներն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» հարցը:  
 
           /Զեկուցող`  Ա. Ավագյան/ 
 
 
Որոշեցին` 
 
ՈՒժը կորցրած ճանաչել «ՀՀ ՎՊԽ 2002 թվականի օգոստոսի 9-ի թիվ 123, 124 և 2008 
թվականի դեկտեմբերի 24-ի թիվ 16, 17- նորմատիվ որոշումները»: 
 
        /Նորմատիվ/ 
 


