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Հավելված 14
2014 թվականի պետական վիճակագրական աշխատանքների ծրագրի

 
ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐ  ՈՒՂՂՎԱԾ  2014 ԹՎԱԿԱՆԻ  ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՀԱՄԱՏԱՐԱԾ 

ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆԸ,  ԱՆՑԿԱՑՄԱՆԸ ԵՎ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՄԵՔԵՆԱՅԱԿԱՆ 
ՄՇԱԿՄԱՆԸ 1 

 
Հ/
Հ 

Աշխատանքի  անվանումը Կատարման 
ժամկետը 

Կատարողը 

1. ՀՀ 2013թ. փորձնական գյուղատնտեսական  հաշվառման  
հարցաթերթերի տվյալների մուտքագրման գործընթացի 
նախապատրաստական աշխատանքներ 

15.01.2014 թ.- 
20.01.2014 թ. 

Հայաստանի 
Հանրապետության 

ազգային 
վիճակագրական 

ծառայություն 
2. Հայաստանի Հանրապետության 2013 թվականի փորձնական 

գյուղատնտեսական  համատարած  հաշվառման   հարցաթերթերի 
ստուգման/ծածկագրման գործընթացը 
 

15.01.2014թ.-
15.02.2014թ 

Հայաստանի 
Հանրապետության 

ազգային 
վիճակագրական 

ծառայություն, 
ծածկագրող/ 
ստուգողներ 

3. ՀՀ 2013թ. փորձնական գյուղատնտեսական  հաշվառման 
հարցաթերթերի տվյալների մուտքագրողների  հրահանգավորում 

24.01.2014թ. Հայաստանի 
Հանրապետության 

ազգային 
վիճակագրական 

ծառայություն 
4. ՀՀ 2013թ. փորձնական գյուղատնտեսական  հաշվառման 

հարցաթերթերի տվյալների մուտքագրում 
25.01.2014թ.- 
25.02.2014թ. 

Հայաստանի 
Հանրապետության 

ազգային 
վիճակագրական 

ծառայություն, 
տվյալները 

մուտքագրողներ 
5. ՀՀ 2013թ. փորձնական գյուղատնտեսական  հաշվառման  

տվյալների բազայի ստեղծում և սխալների ուղղում 
01.03.2014 թ.- 
15.04.2014 թ. 

Հայաստանի 
Հանրապետության 

ազգային 
վիճակագրական 

ծառայություն 
6. ՀՀ 2013թ. փորձնական գյուղատնտեսական  հաշվառման  ելքային 

աղյուսակների ստացում 
16.04.2014թ.- 
30.06.2014թ. 

Հայաստանի 
Հանրապետության 

ազգային 
վիճակագրական 

ծառայություն 
7. Հայաստանի Հանրապետության  2014 թվականի 

գյուղատնտեսական համատարած հաշվառման  
կազմակերպչական և մեթոդաբանական հիմնական դրույթների   

• մշակում  
• ներկայացում  Հայաստանի Հանրապետության 

վիճակագրության պետական խորհրդի  (ՀՀ 
ՎՊԽ) հաստատման 

Մինչև 
 
 

01.03.2014թ. 
15.03.2014թ. 

Հայաստանի 
Հանրապետության 

ազգային 
վիճակագրական 

ծառայություն 

8. Գյուղատնտեսական համատարած հաշվառման լուսաբանման, 
բնակչության  և գործարարության շրջանում իրազեկման,  
զանգվածային-բացատրական միջոցառումների  ծրագրի մշակում  
և  հաստատում 
• Գյուղատնտեսական համատարած հաշվառման  

կազմակերպման  և անցկացման հարցերի  լուսաբանում 
մամուլում,  ռադիոյով  և հեռուստատեսությամբ 

Մինչև 
01.03.2014թ. 

 
 

Սկսած  
01.09.2014թ.  

 

Հայաստանի 
Հանրապետության 

ազգային 
վիճակագրական 

ծառայություն 

                                                            
1 Ենթակա է իրականացման համապատասխան ֆինանսավորման առկայության դեպքում: 
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Հ/
Հ 

Աշխատանքի  անվանումը Կատարման 
ժամկետը 

Կատարողը 

• Թեմատիկ պաստառների, լոզունգների, կոչերի, ինչպես նաև 
թռուցիկների, փոստային  ծրարների, օրացույցերի և 
գյուղատնտեսական համատարած հաշվառումը  լուսաբանող  
այլ նյութերի հրատարակում և  տարածում 

 
 

9. Հայաստանի Հանրապետության  քաղաքների  և  3000 և ավելի 
բնակչություն ունեցող  գյուղերի    սխեմատիկ հատակագծերի, 
մարզերի, տարածաշրջանների (նախկին վարչական շրջանների) 
քարտեզների ստացման ապահովում   

Մինչև 
02.05.2014թ. 

Հայաստանի 
Հանրապետության 

ազգային 
վիճակագրական 

ծառայություն  
10. Քաղաքներում և 3000 և ավելի բնակչություն ունեցող  գյուղերում 

անհատական (գյուղացիական) տնային տնտեսությունների  և  
անհատ ձեռնարկատերերի, այգեգործական ընկերությունների 
անդամների  և գյուղատնտեսությամբ զբաղվող քաղաքաբնակների 
տնտեսությունների ցուցակների կազմման վերաբերյալ 
ձևաթղթերի, դրանց լրացման վերաբերյալ ցուցումների և  
հրահանգների  լրամշակում և ներկայացում ՀՀ ՎՊԽ 
հաստատման 

Մինչև 
01.04.2014թ. 

Հայաստանի 
Հանրապետության 

ազգային 
վիճակագրական 

ծառայություն 

11. Գյուղատնտեսական համատարած հաշվառման տվյալների  
ստուգման / ծածկագրման համար անհրաժեշտ համապատասխան 
ձեռնարկի  

  ●  պատրաստում 
  ●  ներկայացում  Հայաստանի Հանրապետության   

վիճակագրության պետական խորհրդի  (ՀՀ ՎՊԽ) 
հաստատման  

      ●  տպագրում 

Մինչև 
15.01.2014թ. 

Հայաստանի 
Հանրապետության 

ազգային 
վիճակագրական 

ծառայություն 

12. Գյուղատնտեսական համատարած հաշվառման տվյալների  
մեքենայական մշակման ծրագրային փաթեթների լրամշակում  և 
փորձարկում 

 

Մինչև 
29.11.2014թ 

Հայաստանի 
Հանրապետության 

ազգային 
վիճակագրական 

ծառայություն 
13. Գյուղատնտեսական համատարած հաշվառման տվյալների  

մուտքագրման  հրահանգի պատրաստում 
 

Մինչև 
30.12.2014թ 

Հայաստանի 
Հանրապետության 

ազգային 
վիճակագրական 

ծառայություն 
14. Գյուղատնտեսական համատարած հաշվառման նյութերի (լրացված 

հարցաթերթերով պայուսակների) ընդունում և պահեստավորում 
01.12.2014թ- 
30.12.2014թ- 

Հայաստանի 
Հանրապետության 

ազգային 
վիճակագրական 

ծառայություն 
15. Քաղաքների սահմանների ճշգրտման,  փողոցների 

անվանումների, թաղամասերի,  տների համարակալման 
կարգավորման, համարանիշերի և անվանացույցերի տեղադրման 
գործընթացների ապահովման ուղղությամբ գործառույթների 
իրականացում 

Մինչև 
01.09.2014թ. 

Հայաստանի 
Հանրապետության 

տարածքային 
կառավարման  

նախարարություն, 
Հայաստանի 

Հանրապետության 
քաղաքաշինության 
նախարարություն, 

Գյուղատնտեսական 
համատարած 
հաշվառման 

նախապատրաստման 
և անցկացման 

մարզային հանձնա-
ժողովներ 
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Հ/
Հ 

Աշխատանքի  անվանումը Կատարման 
ժամկետը 

Կատարողը 

16. ՀՀ ԱՎԾ մարզային  և Երևան  քաղաքի գործակալություններում 
գյուղատնտեսական համատարած հաշվառման աշխատանքները 
համակարգողներին աշխատանքի ընդունում  հետ 
աշխատանքային պայմանագրերի կնքում և  նրանց 
հրահանգավորում 

01.02.2014թ. Հայաստանի 
Հանրապետության 

ազգային 
վիճակագրական 

ծառայություն 
17. Քաղաքներում և 3000 և ավելի բնակչություն ունեցող  գյուղերում  

գյուղատնտեսությամբ զբաղվող  տնտեսությունների  ցուցակների  
կազմում 

 
 

02.06.2014-
01.07.2014 

 
 

Ցուցակագրողներ 
 

18. Մինչև 3000 բնակչություն  ունեցող գյուղական համայնքների  
աշխատակազմի քարտուղարների կողմից գյուղական 
համայնքներում բնակավայրերի և դրանց տարածքում գտնվող այլ 
բնակատեղերի և դրանցում տնտեսություների ցուցակների 
կազմում  

Մինչև 
02.06.2014թ. 

Հայաստանի 
Հանրապետության 

ազգային 
վիճակագրական 

ծառայության 
աշխատակազմի 

մարզային 
գործակալությունների 

տարածքային 
ստորաբաժանումներ,  

գյուղական 
համայքների 

զեկավարների 
աշխատակազմի 
քարտուղարներ 

19. Գյուղատնտեսությամբ զբաղվող  բոլոր իրավաբանական  անձանց  
ցուցակների  տրամադրում 

Մինչև 
01.07.2014թ. 

Հայաստանի  
Հանրապետության 

արդարադատության 
նախարարության 

պետական ռեգիստրի 
գործակալություն 

20. Գյուղատնտեսությամբ զբաղվող տնտեսությունների  և  գյուղական 
համայնքների կազմված ցուցակների ընդունում և ամփոփում` 
համապատասխան ամփոփագրերի կազմում 

Մինչև 
01.08.2014թ. 

ՀՀ ԱՎԾ 
աշխատակազմի 

մարզային 
գործակալություններ 

21. Հայաստանի Հանրապետության 2014 թվականի 
գյուղատնտեսական համատարած հաշվառման մարզային և 
տարածքային կազմակերպական պլանների կազմում 

Մինչև 
01.09.2014թ. 

Հայաստանի 
Հանրապետության 

ազգային 
վիճակագրական 

ծառայության, 
22. Հայաստանի Հանրապետության 2014 թվականի  

գյուղատնտեսական համատարած հաշվառման մարզային 
կազմակերպական պլանների հաստատում և  գյուղատնտեսական 
համատարած հաշվառման  ամփոփ  կազմպլանի  կազմում 

Մինչև 
15.09.2014թ. 

Հայաստանի 
Հանրապետության 

ազգային 
վիճակագրական 

ծառայության, 
23. Գյուղատնտեսական համատարած հաշվառման ծրագրի` 

հարցաշարի քննարկում Հայաստանի Հանրապետության 2014 
թվականի  գյուղատնտեսական համատարած հաշվառման 
նախապատրաստման և անցկացման համապետական 
հանձնաժողովում  և  ներկայացում Հայաստանի 
Հանրապետության կառավարության հաստատման 

Մինչև 
01.07.2014թ. 

 

Հայաստանի 
Հանրապետության 

ազգային 
վիճակագրական 

ծառայության 

24. Գյուղատնտեսական համատարած հաշվառման հարցաթերթերի 
մշակում և ներկայացում ՀՀ ՎՊԽ հաստատման 

Մինչև 
01.08.2014թ. 

Հայաստանի 
Հանրապետության 

ազգային 
վիճակագրական 

ծառայության 
25. Գյուղատնտեսական համատարած հաշվառման ելքային 

աղյուսակների ստացման ծրագրի  (մակետների) մշակում 
Մինչև 

15.11.2014թ 
Հայաստանի 

Հանրապետության 
ազգային 

վիճակագրական 
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Հ/
Հ 

Աշխատանքի  անվանումը Կատարման 
ժամկետը 

Կատարողը 

ծառայության  
26. Գյուղատնտեսական համատարած հաշվառման  կադրերի  

հավաքագրում  և գյուղատնտեսական համատարած հաշվառման 
անցկացման կարգի  և  գյուղատնտեսական համատարած 
հաշվառման հարցաթերթերի լրացման  կարգի մասին 
հրահանգավորումների իրականացում 
•  Գյուղատնտեսական համատարած հաշվառման  վարչության 
աշխատակիցների 
•  ՀՀ ԱՎԾ մարզային և Երևան քաղաքի գործակալությունների 
պետերի և տարածքային բաժինների գլխավոր մասնագետների 
•  ՀՀ ԱՎԾ  մարզային  և Երևան քաղաքի գործակալություններում 
գյուղատնտեսական համատարած հաշվառման աշխատանքները 
համակարգողների  
• Գյուղատնտեսական համատարած հաշվառման տեղամասի 
վարիչների և նրանց  օգնականների 
• Հրահանգիչ-հսկիչների 
• Հաշվարարների 

2014թ. 
հունիս-

հոկտեմբեր 
 
 

հունիս 
 

հուլիս 
 
 

օգոստոս 
 

սեպտեմբեր 
 

սեպտեմբեր 
հոկտեմբեր 

 
 
 
 
 

ՀՀ ԱՎԾ 
ՀՀ ԱՎԾ 
ՀՀ ԱՎԾ 

 
 

ՀՀ ԱՎԾ 
 

ՀՀ ԱՎԾ 
աշխատակազմի 

մարզային 
գործակալություններ 

27. Գյուղատնտեսական համատարած հաշվառման  և 
հրահանգչական տեղամասերի տեղակայման համար 
աշխատասենյակների ապահովում  

2014թ. 
սեպտեմբեր-

նոյեմբեր 

ՀՀ 
մարզպետարաններ, 
ՀՀ ԱՎԾ աշխատա-
կազմի մարզային 

գործակալություններ 
28. Հաշվարարների կողմից  հաշվային տեղամասի  բնակելի  բոլոր 

շինությունների (մշտական և ժամանակավոր)  նախնական 
շրջագայություն 

2014թ. 
հոկտեմբերի  

6-8-ը 

Հաշվարարներ 

29. Գյուղատնտեսական համատարած հաշվառման անցկացում` 
հարցաթերթերի լրացում 

2014թ. 
հոկտեմբերի 

11-31-ը 

ՀՀ ԱՎԾ 
հաշվարարներ 

30. Ընտրանքային վերահսկիչ շրջագայության անցկացում 2014թ. 
նոյեմբերի  

1-4-ը 

ՀՀ ԱՎԾ 
հաշվարարներ և 

հրահանգիչ-հսկիչներ 
31. Գյուղատնտեսական համատարած հաշվառման նյութերի 

ամբողջականության և լրացման որակի ստուգում և ըստ 
վերադասության ընդունում 
 
 
 
• Հրահանգիչ-հսկիչները հաշվարարներից 
 
 
• Գյուղատնտեսական համատարած հաշվառման 
տեղամասի վարիչները հրահանգիչ-հսկիչներից 
 
 
 
• ՀՀ ԱՎԾ Երևան քաղաքի և մարզային 
գործակալությունների  տարածքային ստորաբաժանման 
պատասխանատուները  գյուղատնտեսական համատարած 
հաշվառման տեղամասի վարիչներից 
 
• ՀՀ ԱՎԾ   Երևան քաղաքի և մարզային գործակալության 
պետերը` վիճակագրության տարածքային ստորաբաժանման 
պատասխանատուներից 
 
 
• Գյուղատնտեսական համատարած հաշվառման 
վարչությունը ՀՀ ԱՎԾ  Երևան քաղաքի և մարզային 
գործակալությունների  պետերից 

2014թ. 
նոյեմբերի 
5-ից մինչև 

դեկտեմբերի 
30-ը 

 
մինչև 

նոյեմբերի 5-ը 
 

մինչև 
նոյեմբերի 

10-ը 
 
 

մինչև 
նոյեմբերի 

15-ը 
 
 

մինչև 
նոյեմբերի  

30-ը 
 
 

սկսած  
դեկտեմբերի  

1-ից 

ՀՀ ԱՎԾ 
 
 
 
 
 

Հրահանգիչ-հսկիչներ 
 
 

Գյուղատնտեսական 
համատարած 
հաշվառման 

տեղամասի վարիչներ 
 

Վիճակագրության 
տարածքային 

ստորաբաժանման 
ղեկավարներ 

 
Վիճակագրության 

մարզային 
գործակալության 

պետեր 
 

Գյուղատնտեսական 
համատարած 
հաշվառման 
վարչություն 

 
 


