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5.9. Արխիվային գործունեությունը 2015 թվականին 
 

Ըստ ՀՀ տարածքային կառավարման և արտակարգ իրավիճակների նախարարության 
«Հայաստանի ազգային արխիվ» ՊՈԱԿ-ի ամփոփ տեղեկատվության, 2015թ. արխիվային 
գործունեության ցուցանիշները ներկայացված են ստորև աղյուսակներում. 

5.9.1. ՀՀ ազգային արխիվի գործունեությունը: 2015թ. Հայաստանի ազգային արխիվի 
գործունեությունը բնութագրվել է հետևյալ ցուցանիշներով. 

 

ՀՀ  արխիվային հավաքածուի փաստաթղթերի ֆիզիկական  
պահպանության ապահովում, 2015թ. 

 

 Ընդամենը 
Վերականգնում, թերթ 326 608 
Կազմապատում և կարում, գործ 22 695 
Արկղավորում, գործ 35 222 

 

ՀՀ արխիվային հավաքածուի փաստաթղթերի տեղեկատու-որոնողական  
համակարգի ստեղծում և զարգացում, 2015թ. 

 

Փաստաթղթերի  
տեսակները 

Փաստաթղթերի  
մշակում 

Ցուցակների  կա- 
տարելագործում և 
վերամշակում,  

գործ 

Փաստաթղթերի 
քարտագրում, 

քարտ 

Քարտերի 
էլեկտրոնային 
տարբերակ, 
միավոր 

Տեղեկատու-
ների պատ-
րաստում,  
միավոր 

թերթ գործ 

Գործավարական x - 44 077 30 531 114 169 2 
Անձնական ծագման 153 345 1 592 - - - - 
Կինո x 4 602 3 263 407 - - 
Ֆոտո x 8 192 3 545 1 840 2 340 - 
Ֆոնո x 933 997 2 130 1 679 -  

 

ՀՀ արխիվային հավաքածուի փաստաթղթերի համալրում և փորձաքննությամբ արժեքավորում: 
Կազմակերպություններում ՀՀ արխիվային հավաքածուի փաստաթղթերի պահպանության 

կազմակերպման նկատմամբ հսկողություն, 2015թ. 
 

Փաստաթղթերի  
տեսակները 

Փաստաթղթերի  
ընդունում 

Փաստաթղթերի  փորձաքննությամբ արժեքավորում, գործ 

կազմակեր-
պություննե-
րից, գործ 

քաղա-
քացի-
ներից, 
թերթ 

ազգային արխիվում 
պահպանվող 

կազմակերպության արխիվում  
փաստաթղթերի կարգավորում 

նայվել է որից`  
առանձնաց- 
վել է ոչնչաց-
ման համար 

մշտական 
պահպա-
նության 

անձնա-
կազմին 
վերա- 
բերող 

գործերի ցուցակների
հաստատում մեթո-
դափորձագիտական

հանձնաժողովի 
կողմից 

Գործավարական - - 13 087 8 411 17 118 x 28 808 
Անձնական ծագման x - - - - x 1 143 
Կինո - 585 4 552 70 - x - 
Ֆոտո - - 8 192 584 - x - 
Ֆոնո - 52 2 421 1 - x - 
Անձնակազմին 
վերաբերող - x - - x 9 371 15 405 

 

ՀՀ արխիվային հավաքածուի փաստաթղթերի օգտագործում և հրապարակում, 2015թ. 
 

 Ընդամենը 

Փաստաթղթերի պատրաստում, միավոր 
հավաքածու 10 
ժողովածու 5 

Հոդվածների պատրաստում, միավոր 8 
Ռադիոհեռուստատեսային հաղորդումների պատրաստում, միավոր 32 
Փաստաթղթերի ցուցահանդեսների կազմակերպում, միավոր 9 
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 Ընդամենը 

Դիմում-հարցումների  
քանակը, միավոր 

ընդամենը 33 181 
      այդ թվում` թեմատիկ 141 
                           սոցիալ-իրավական 33 040 

Օգտվողների հետ աշխա-
տանքի կազմակերպում 

օգտվողների թվաքանակը, մարդ 664 
օգտագործման համար տրված գործերի քանակը, միավոր 115 819 

 
5.9.2. ՀՀ արխիվային հավաքածուի փաստաթղթերի պահպանությունը կազմակեր-

պություններում: 2015թ. Հայաստանի ազգային արխիվին փաստաթղթեր են հանձնել 476 պե-
տական կազմակերպություններ (471` գործավարական, 5` գիտատեխնիկական):     

 
Պետական կազմակերպությունների արխիվային գործունեության  

հիմնական ցուցանիշները, 2015թ. 
 

Արխիվները 
համալրող 

փաստաթղթերի 
տեսակները 
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Մշտական պահպանության գործեր, 
գործ (պահպանման միավոր) 
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որից` ազգային արխիվի 
մեթոդափորձագի-

տական հանձնաժողովի 
կողմից հաստատված և 

համաձայնեցված 

կազմակեր- 
պության ար-
խիվում պահ-
պանության 
սահմանված 
ժամկետներից 
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Գործավարական 430 312 270 260 225 172 1939-2012 150 522 1939-2012 250 692 
Գիտատեխնիկական 5 3 - - 826 1958-2012 - - 328 
Անձնակազմին 
վերաբերող x x x x 36 221 1958-2012 27 309 1958-2012 x 

 
ՀՀ արխիվային հավաքածուի ավանդատվական պահպանությունն իրականացնող 

կազմակերպությունների գործունեության հիմնական ցուցանիշները, 2015թ. 
 

 Ընդամենը 
Կազմակերպությունների քանակը, միավոր 11 
Արխիվապահոցների քանակը (շինություններ, սենյակներ փաստաթղթերի պահպանության 
համար), միավոր 21 

Հաստիքային աշխատողների թվաքանակը, մարդ 
ընդամենը 19 

նրանցից` կանայք 14 

Արխիվները 
համալրող 
փաստաթղթեր 

գործավարական 

գործերի (փաստաթղթերի) քանակը, գործ 27 820 
որից` ցուցակագրված 18 864 

ծայրային տարեթվերը 1982-2012 
որից` ցուցակագրված 1991-2012 

գիտատեխնիկական 

գործերի (փաստաթղթերի) քանակը, գործ 32 124 
որից` ցուցակագրված 31 124 

ծայրային տարեթվերը 1849-2012 
որից` ցուցակագրված 1849-2012 

 

 


