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ՈՒԺԻ ՄԵՋ Է ՄՏԵԼ  
 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ 
20.06.2016Թ.-Ի «ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՎԱՔԱԳՐՄԱՆ ԿԱՐԳԸ 
ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ 
ԽՈՐՀՐԴԻ 2003 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈԿՏԵՄԲԵՐԻ 3-Ի ԹԻՎ 11-Ն ԵՎ 2010 ԹՎԱԿԱՆԻ ՄԱՅԻՍԻ 
12-Ի ԹԻՎ 12-Ն ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐՆ ՈՒԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ»  

                                                 ԹԻՎ 05-Ն ՈՐՈՇՈՒՄԸ  
 
 
 

2016թ.-ի օգոստոսի 1-ից ուժի մեջ է մտել Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության 

պետական խորհրդի  2016 թվականի հունիսի 20-ի թիվ 05-Ն  որոշումը (այսուհետ՝ որոշում),  

որով կարգավորվում են վիճակագրական տեղեկությունների հավաքագրման՝ այն է 

վիճակագրական տեղեկություններ տրամադրողներին (ռեսպոնդենտներին) վիճակագրական 

դիտարկումներում ընդգրկման և իրազեկման, վիճակագրական տեղեկությունների ներկայացման, 

պետական վիճակագրություն իրականացնող մարմնին ներկայացված փաստաթղթերի ընդունման  և 

դրանց հետ կապված այլ գործընթացները: Որոշման ուժի մեջ մտնելով պայմանավորված 

գործարկվել է ՀՀ ազգային վիճակագրական ծառայության պաշտոնական կայքէջի 

«Տեղեկատվություն ռեսպոնդենտների համար»  բաժինը  (այսուհետ՝ բաժին): Բաժինը բաղկացած 

է «Վիճակագրական հաշվետվությունների ներկայացման ընթացակարգ» և «Վարչարարություն» 

ենթաբաժիններից: «Վիճակագրական հաշվետվությունների ներկայացման ընթացակարգ» 

ենթաբաժնում զետեղված է վիճակագրական հաշվետվությունների փնտրման համակարգը, որի 

օգնությամբ  վիճակագրական տեղեկություններ տրամադրողները (ռեսպոնդենտները) կարող են 

ընտրել իրենց գործունեությանը վերաբերող վիճակագրական հաշվետվությունների ցանկը: 

Վիճակագրական հաշվետվությունները ռեսպոնդենտի ընտրությամբ կարող են ներկայացվել 

առձեռն, փոստով, կամ էլեկտրոնային փոստով:   էլեկտրոնային եղանակի անցման, ինչպես նաև  

գործունեության ժամանակավոր դադարեցման, գործունեության վայրի փոփոխության դեպքում 
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հայտարարությունների ներկայացման համար անհրաժեշտ է հետևել նշված ենթաբաժնի  

ցուցումներին: 

«Վարչարարություն» ենթաբաժնում զետեղված են ռեսպոնդենտների և պետական 

վիճակագրություն իրականացնող մարմնի իրավունքներին, պարտանություններին և 

պատասխանատվությանը վերաբերող ՀՀ օրենսդրության դրույթները:  

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ - 2016 թվականի հուլիսի 20-ի թիվ 05-Ն որոշման ուժի մեջ մտնելու 

կապակցությամբ վիճակագրական հաշվետվությունների ներկայացման էլեկտրոնային եղանակի 

անցման համար համաձայնագրեր չեն կնքվելու: Նախկինում կնքված վիճակագրական 

տեղեկություններ տրամադրողների կողմից էլեկտրոնային փոստով վիճակագրական 

փաստաթղթերի ներկայացման բոլոր համաձայնագրերը շարունակում են իրենց գործողությունը:  

 

 

 

 

ՀՀ վիճակագրության պետական խորհուրդ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Պարզաբանումների համար տեղեկատու`  

 011 523  356  Վիճակագրական տեղեկատվության տարածման և հասարակայնության հետ կապերի բաժին 


