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Մասնակցում էին` Ս.Մնացականյան (խորհրդի նախագահ), Գ.Անանյան, Գ.Գևորգյան, Ն.Բաղդասարյան, Վ.Դավթյան, 
Լ.Պետրոսյան, Ա.Սաֆյան (խորհրդի անդամներ), Հ. Գրիգորյան (խորհրդի քարտուղար): 
Հրավիրված էին` Լ.Միրզոյան, Ա.Վարդանյան, Գ.Թորոսյան, Վ.Արևշատյան, Մ.Երիցյան, Ա.Գրիգորյան, Կ.Կույումջյան, 
Լ.Բեյբության, Մ.Պետրոսյան: 
Օրակարգի նախագծում վեց հարց. 
1. ««Մետրոպոլիտենի, ճոպանուղու և տրոլեյբուսային տրանսպորտի աշխատանքի մասին» Ձև          
1-էլեկտրո (տարեկան) վիճակագրական հաշվետվության ձևն ու լրացման հրահանգը հաստատելու 
մասին», ««Ընդհանուր օգտագործման ավտոմոբիլային ճանապարհների և դրանց կառույցների 
մասին» Ձև 1-ճան (տարեկան) վիճակագրական հաշվետվության ձևն ու լրացման հրահանգը 
հաստատելու և Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհրդի 2013 
թվականի  հոկտեմբերի 4-ի թիվ 17-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին», ««Ընդհանուր 
օգտագործման երկաթուղային տրանսպորտի աշխատանքի մասին» Ձև 2-երկաթ (ամսական) 
վիճակագրական հաշվետվության ձևն ու լրացման հրահանգը հաստատելու և Հայաստանի 
Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհրդի 2015 թվականի  փետրվարի 13-ի թիվ  
03-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին», ««Հեռագրական կապի և հեռախոսային ցանցի 
ծառայությունների մասին» Ձև 11-կապ (տարեկան)  վիճակագրական հաշվետվության ձևն ու 
լրացման հրահանգը հաստատելու և Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության պետական 
խորհրդի 2014 թվականի օգոստոսի 4-ի թիվ 34-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին», 
««Հեռագրական կապի մասին» Ձև 31-կապ (տարեկան) վիճակագրական հաշվետվության ձևն ու 
լրացման հրահանգը հաստատելու և Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության պետական 
խորհրդի 2014 թվականի ապրիլի 7-ի թիվ 11-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին», 
««Հեռախոսային կապի միջոցների և աշխատանքի որակի մասին» Ձև 42-կապ (տարեկան) 
վիճակագրական հաշվետվության ձևն ու լրացման հրահանգը հաստատելու և Հայաստանի 
Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհրդի 2014 թվականի  ապրիլի 7-ի թիվ 14-Ն 
որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» և ««Ընդհանուր օգտագործման երկաթուղային 
տրանսպորտի արտադրանքի մասին» Ձև 65-երկաթ (տարեկան) վիճակագրական հաշվետվության 
ձևն ու լրացման հրահանգը հաստատելու և Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության 
պետական խորհրդի 2016 թվականի  հուլիսի 11-ի թիվ 09-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու 
մասին» հարցը: 
/Զեկուցող`  Գ.Թորոսյան/ 
2. ՀՀ վիճակագրական կոմիտեի կողմից 2019 թվականի համար հավաքման ենթակա մի շարք 
վիճակագրական հաշվետվությունների հավաքման պարբերականությունների/դադարեցման՝ ըստ 
ռեսպոնդենտների միջին ամսական շրջանառությունների ծավալների շեմերի հաստատման մասին 
հարցը: 
/Զեկուցող`  Վ.Արևշատյան/ 
3. «Հայաստանի Հանրապետությունում 2019 թվականին սպառողական գների ինդեքսների 
հաշվարկման համար սպառողական զամբյուղի կազմը և կառուցվածքը հաստատելու և 2018 
թվականի դեկտեմբեր ամիսը որպես բազիսային ժամանակաշրջան սահմանելու մասին» հարցը: 
/Զեկուցող`  Մ.Երիցյան/ 
4. ««Գրքերի, բրոշյուրների հրատարակության մասին» Ձև  1-հրատարակություն (տարեկան) 
վիճակագրական ամփոփ հաշվետվության ձևն ու լրացման հրահանգը  հաստատելու և 
Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհրդի 2002 թվականի օգոստոսի 
19-ի թիվ 187-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին», ««Թերթերի և այլ պարբերականների 
հրատարակման մասին» Ձև  1-մամուլ (տարեկան) վիճակագրական ամփոփ հաշվետվության ձևն ու 
լրացման հրահանգը  հաստատելու և Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության 
պետական խորհրդի 2002 թվականի օգոստոսի 19-ի թիվ 188-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու 
մասին», ««Երաժշտական, գեղարվեստի, արվեստի դպրոցների, մանկապատանեկան 
ստեղծագործական կենտրոնների մասին» Ձև 1-եգադ (տարեկան) վիճակագրական 



հաշվետվության ձևն ու լրացման հրահանգը  հաստատելու և Հայաստանի Հանրապետության 
վիճակագրության պետական խորհրդի 2002 թվականի օգոստոսի 19-ի թիվ 186-Ն որոշումն ուժը 
կորցրած ճանաչելու մասին», ««Նախնական (արհեստագործական) և միջին մասնագիտական 
կրթական ծրագրեր իրականացնող պետական ուսումնական հաստատությունների մասին» Ձև 2-գմ 
(տարեկան) վիճակագրական հաշվետվության ձևն ու լրացման հրահանգը  հաստատելու և 
Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհրդի 2002 թվականի օգոստոսի 
19-ի թիվ 189-ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին», ««Նախնական (արհեստագործական) և 
միջին մասնագիտական կրթական ծրագրեր իրականացնող ոչ պետական ուսումնական 
հաստատությունների մասին» Ձև 2-գմ-1 (տարեկան) վիճակագրական հաշվետվության ձևն ու 
լրացման հրահանգը հաստատելու և Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության պետական 
խորհրդի 2002 թվականի օգոստոսի 19-ի թիվ 190-ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին», 
««Բարձրագույն մասնագիտական պետական ուսումնական հաստատությունների մասին» Ձև  3-գմ 
(տարեկան) վիճակագրական հաշվետվության ձևն ու լրացման հրահանգը  հաստատելու և 
Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհրդի 2002 թվականի օգոստոսի 
19-ի թիվ 191-ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին», ««Բարձրագույն մասնագիտական ոչ 
պետական ուսումնական հաստատությունների մասին» Ձև  3-գմ-1 (տարեկան) վիճակագրական 
հաշվետվության ձևն ու լրացման հրահանգը  հաստատելու և Հայաստանի Հանրապետության 
վիճակագրության պետական խորհրդի 2002 թվականի օգոստոսի 19-ի թիվ 192-ն որոշումն ուժը 
կորցրած ճանաչելու մասին» և ««Հաշվետվություն քաղաքային հողերի և կանաչապատ 
տարածքների մասին» Ձև թիվ 1-կանաչ պետական վիճակագրական հաշվետվության ձևն և 
լրացման հրահանգը հաստատելու մասին» և Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության 
պետական խորհրդի 2002 թվականի օգոստոսի 12-ի թիվ 180-ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու 
մասին» հարցը: 
/Զեկուցող`  Ա.Գրիգորյան/ 
5. Հաղորդում արտասահմանյան գործուղումների հաշվետվությունների մասին. 
5.1. Հաղորդում` Մոլդովայի Քիշնև քաղաքում 2019 թվականի հունվարի 22-ից 23-ը ՄԱԿ-ի 
Բնակչության հիմնադրամի (UNFPA) Մոլդովայի ներկայացուցչության կողմից կազմակերպված՝ 
«Սերունդների և գենդերային ծրագրի 2020 շրջափուլը խորագրով» տարածաշրջանային 
աշխատաժողովին մասնակցելու վերաբերյալ:  
/Զեկուցող` Կ.Կույումջյան/ 
5.2. Հաղորդում` Չինաստանի Շանհայ քաղաքում 2019 թվականի հունվարի 23-ից 24-ը ՄԱԿ-ի 
ուսումնական և հետազոտական ինստիտուտի  (UNITAR), ՄԱԿ-ի Տնտեսական և սոցիալական 
հարցերի դեպարտամենտի (UN DESA), ՄԱԿ-ի Ասիայի և Խաղաղօվկիանոսյան տարածաշրջանի 
Տնտեսական և սոցիալական հանձնաժողովի (UN ESCAP) և Շանհայի սոցիալական 
գիտությունների ակադեմիայի (SASS) կողմից կազմակերպված «Գլոբալ նպատակները  Կայուն 
Զարգացման համար 2030թ. օրակարգի իրականացման համար Ասիայի և Խաղաղօվկիանոսյան 
տարածաշրջանում» խորագրով ուսումնական կոնֆերանսին մասնակցելու վերաբերյալ: 
/Զեկուցող` Ա. Սաֆյան/ 
5.3. Հաղորդում` Ավստրիայի Վիեննա  քաղաքում 2019 թվականի հունվարի 28-ից փետրվարի 2-ը 
«Վճարային հաշվեկշռի և միջազգային ներդրումային դիրքի ձեռնարկի» 6-րդ խմբագրության 
հիմնական առանձնահատկություններին ծանոթանալու և քննարկումներին մասնակցելու 
վերաբերյալ: 
/Զեկուցող` Լ.Բեյբության/ 
5.4. Հաղորդում` Իսրայելի Թել-Ավիվ  քաղաքում 2019 թվականի փետրվարի 3-ից 7-ը «Իսրայելի 
պետական աշխատողների արհմիության համագումարին և հարակից միջոցառումներին» 
մասնակցելու վերաբերյալ: 
/Զեկուցող` Մ.Պետրոսյան/ 
6. Այլ հարցեր 
ՀՀ վիճակագրության պետական խորհրդի նախագահի կողմից ներկայացվեց խորհրդի նիստի 
օրակարգի  նախագիծը, որը հաստատվեց ամբողջությամբ և միաձայն: 
 /Քվեարկության արդյունքները-կողմ` 7, դեմ` 0, ձեռնպահ` 0/ 
 



Լսեցին` 
1. ««Մետրոպոլիտենի, ճոպանուղու և տրոլեյբուսային տրանսպորտի աշխատանքի մասին» Ձև          
1-էլեկտրո (տարեկան) վիճակագրական հաշվետվության ձևն ու լրացման հրահանգը հաստատելու 
մասին», ««Ընդհանուր օգտագործման ավտոմոբիլային ճանապարհների և դրանց կառույցների 
մասին» Ձև 1-ճան (տարեկան) վիճակագրական հաշվետվության ձևն ու լրացման հրահանգը 
հաստատելու և Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհրդի 2013 
թվականի  հոկտեմբերի 4-ի թիվ 17-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին», ««Ընդհանուր 
օգտագործման երկաթուղային տրանսպորտի աշխատանքի մասին» Ձև 2-երկաթ (ամսական) 
վիճակագրական հաշվետվության ձևն ու լրացման հրահանգը հաստատելու և Հայաստանի 
Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհրդի 2015 թվականի  փետրվարի 13-ի թիվ  
03-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին», ««Հեռագրական կապի և հեռախոսային ցանցի 
ծառայությունների մասին» Ձև 11-կապ (տարեկան)  վիճակագրական հաշվետվության ձևն ու 
լրացման հրահանգը հաստատելու և Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության պետական 
խորհրդի 2014 թվականի օգոստոսի 4-ի թիվ 34-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին», 
««Հեռագրական կապի մասին» Ձև 31-կապ (տարեկան) վիճակագրական հաշվետվության ձևն ու 
լրացման հրահանգը հաստատելու և Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության պետական 
խորհրդի 2014 թվականի ապրիլի 7-ի թիվ 11-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին», 
««Հեռախոսային կապի միջոցների և աշխատանքի որակի մասին» Ձև 42-կապ (տարեկան) 
վիճակագրական հաշվետվության ձևն ու լրացման հրահանգը հաստատելու և Հայաստանի 
Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհրդի 2014 թվականի  ապրիլի 7-ի թիվ 14-Ն 
որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» և ««Ընդհանուր օգտագործման երկաթուղային 
տրանսպորտի արտադրանքի մասին» Ձև 65-երկաթ (տարեկան) վիճակագրական հաշվետվության 
ձևն ու լրացման հրահանգը հաստատելու և Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության 
պետական խորհրդի 2016 թվականի  հուլիսի 11-ի թիվ 09-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու 
մասին» հարցը: 
/Զեկուցող`  Գ.Թորոսյան/ 
Որոշեցին` 
հաստատել որոշումներն ըստ ներկայացված նախագծերի: 
 /Նորմատիվ/   
/Քվեարկության արդյունքները- կողմ` 7, դեմ` 0, ձեռնպահ` 0/    
Լսեցին` 
2. ՀՀ վիճակագրական կոմիտեի կողմից 2019 թվականի համար հավաքման ենթակա մի շարք 
վիճակագրական հաշվետվությունների հավաքման պարբերականությունների/դադարեցման՝ ըստ 
ռեսպոնդենտների միջին ամսական շրջանառությունների ծավալների շեմերի հաստատման մասին 
հարցը: 
/Զեկուցող`  Վ.Արևշատյան/ 
Որոշեցին` 
հաստատել որոշումն ըստ ներկայացված նախագծի: 
 /Անհատական/   
/Քվեարկության արդյունքները- կողմ` 7, դեմ` 0, ձեռնպահ` 0/    
Լսեցին` 
3. «Հայաստանի Հանրապետությունում 2019 թվականին սպառողական գների ինդեքսների 
հաշվարկման համար սպառողական զամբյուղի կազմը և կառուցվածքը հաստատելու և 2018 
թվականի դեկտեմբեր ամիսը որպես բազիսային ժամանակաշրջան սահմանելու մասին» հարցը: 
/Զեկուցող`  Մ.Երիցյան/ 
Որոշեցին` 
հաստատել 2019 թվականի Հայաստանի Հանրապետության սպառողական գների ինդեքսի 
հաշվարկման համար սպառողական զամբյուղի կազմը և կառուցվածքը ՝ համաձայն հավելվածի, 
Հայաստանի Հանրապետության սպառողական գների ինդեքսի հաշվարկների համար որպես 
բազիսային ժամանակահատված սահմանել 2018 թվականի դեկտեմբեր ամիսը: 
/Անհատական/   
/Քվեարկության արդյունքները- կողմ` 7, դեմ` 0, ձեռնպահ` 0/    



Լսեցին` 
4. ««Գրքերի, բրոշյուրների հրատարակության մասին» Ձև  1-հրատարակություն (տարեկան) 
վիճակագրական ամփոփ հաշվետվության ձևն ու լրացման հրահանգը  հաստատելու և 
Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհրդի 2002 թվականի օգոստոսի 
19-ի թիվ 187-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին», ««Թերթերի և այլ պարբերականների 
հրատարակման մասին» Ձև  1-մամուլ (տարեկան) վիճակագրական ամփոփ հաշվետվության ձևն ու 
լրացման հրահանգը  հաստատելու և Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության 
պետական խորհրդի 2002 թվականի օգոստոսի 19-ի թիվ 188-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու 
մասին», ««Երաժշտական, գեղարվեստի, արվեստի դպրոցների, մանկապատանեկան 
ստեղծագործական կենտրոնների մասին» Ձև  1-եգադ (տարեկան) վիճակագրական 
հաշվետվության ձևն ու լրացման հրահանգը  հաստատելու և Հայաստանի Հանրապետության 
վիճակագրության պետական խորհրդի 2002 թվականի օգոստոսի 19-ի թիվ 186-Ն որոշումն ուժը 
կորցրած ճանաչելու մասին», ««Նախնական (արհեստագործական) և միջին մասնագիտական 
կրթական ծրագրեր իրականացնող պետական ուսումնական հաստատությունների մասին» Ձև  2-
գմ (տարեկան) վիճակագրական հաշվետվության ձևն ու լրացման հրահանգը  հաստատելու և 
Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհրդի 2002 թվականի օգոստոսի 
19-ի թիվ 189-ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին», ««Նախնական (արհեստագործական) և 
միջին մասնագիտական կրթական ծրագրեր իրականացնող ոչ պետական ուսումնական 
հաստատությունների մասին» Ձև  2-գմ-1 (տարեկան) վիճակագրական հաշվետվության ձևն ու 
լրացման հրահանգը  հաստատելու և Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության 
պետական խորհրդի 2002 թվականի օգոստոսի 19-ի թիվ 190-ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու 
մասին», ««Բարձրագույն մասնագիտական պետական ուսումնական հաստատությունների մասին» 
Ձև  3-գմ (տարեկան) վիճակագրական հաշվետվության ձևն ու լրացման հրահանգը  հաստատելու և 
Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհրդի 2002 թվականի օգոստոսի 
19-ի թիվ 191-ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին», ««Բարձրագույն մասնագիտական ոչ 
պետական ուսումնական հաստատությունների մասին» Ձև  3-գմ-1 (տարեկան) վիճակագրական 
հաշվետվության ձևն ու լրացման հրահանգը  հաստատելու և Հայաստանի Հանրապետության 
վիճակագրության պետական խորհրդի 2002 թվականի օգոստոսի 19-ի թիվ 192-ն որոշումն ուժը 
կորցրած ճանաչելու մասին» և ««Հաշվետվություն քաղաքային հողերի և կանաչապատ 
տարածքների մասին» Ձև թիվ 1-կանաչ պետական վիճակագրական հաշվետվության ձևն և 
լրացման հրահանգը հաստատելու մասին» և Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության 
պետական խորհրդի 2002 թվականի օգոստոսի 12-ի թիվ 180-ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու 
մասին» հարցը: 
/Զեկուցող`  Ա.Գրիգորյան/ 
Որոշեցին` 
հաստատել որոշումներն ըստ ներկայացված նախագծերի: 
 /Նորմատիվ/   
/Քվեարկության արդյունքները- կողմ` 7, դեմ` 0, ձեռնպահ` 0/    
Լսեցին` 
5. Հաղորդում արտասահմանյան գործուղումների հաշվետվությունների մասին. 
5.1. Հաղորդում` Մոլդովայի Քիշնև քաղաքում 2019 թվականի հունվարի 22-ից 23-ը ՄԱԿ-ի 
Բնակչության հիմնադրամի (UNFPA) Մոլդովայի ներկայացուցչության կողմից կազմակերպված՝ 
«Սերունդների և գենդերային ծրագրի 2020 շրջափուլը խորագրով» տարածաշրջանային 
աշխատաժողովին մասնակցելու վերաբերյալ:  
/Զեկուցող` Կ.Կույումջյան/ 
5.2. Հաղորդում` Չինաստանի Շանհայ քաղաքում 2019 թվականի հունվարի 23-ից 24-ը ՄԱԿ-ի 
ուսումնական և հետազոտական ինստիտուտի  (UNITAR), ՄԱԿ-ի Տնտեսական և սոցիալական 
հարցերի դեպարտամենտի (UN DESA), ՄԱԿ-ի Ասիայի և Խաղաղօվկիանոսյան տարածաշրջանի 
Տնտեսական և սոցիալական հանձնաժողովի (UN ESCAP) և Շանհայի սոցիալական 
գիտությունների ակադեմիայի (SASS) կողմից կազմակերպված «Գլոբալ նպատակները  Կայուն 



Զարգացման համար 2030թ. օրակարգի իրականացման համար Ասիայի և Խաղաղօվկիանոսյան 
տարածաշրջանում» խորագրով ուսումնական կոնֆերանսին մասնակցելու վերաբերյալ: 
/Զեկուցող` Ա. Սաֆյան/ 
5.3. Հաղորդում` Ավստրիայի Վիեննա  քաղաքում 2019 թվականի հունվարի 28-ից փետրվարի 2-ը 
«Վճարային հաշվեկշռի և միջազգային ներդրումային դիրքի ձեռնարկի» 6-րդ խմբագրության 
հիմնական առանձնահատկություններին ծանոթանալու և քննարկումներին մասնակցելու 
վերաբերյալ: 
/Զեկուցող` Լ.Բեյբության/ 
5.4. Հաղորդում` Իսրայելի Թել-Ավիվ  քաղաքում 2019 թվականի փետրվարի 3-ից 7-ը «Իսրայելի 
պետական աշխատողների արհմիության համագումարին և հարակից միջոցառումներին» 
մասնակցելու վերաբերյալ: 
/Զեկուցող` Մ.Պետրոսյան/ 
Որոշեցին`  
արտասահմանյան գործուղումների հաշվետվությունների մասին հաղորդումներն ընդունել ի 
գիտություն 
/Անհատական/   
/Քվեարկության արդյունքները- կողմ` 6, դեմ` 0, ձեռնպահ` 0/    
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