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վիճակագրության պետական խորհրդի նիստի 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01.08.2019թ.                                                                                                                                                         ժ.14:00 
Մասնակցում էին` Ս.Մնացականյան (խորհրդի նախագահ), Ն.Բաղդասարյան, Լ.Պետրոսյան, Ս.Դավթյան, Ա.Սաֆյան 
(խորհրդի անդամներ),  Հ. Գրիգորյան (խորհրդի քարտուղար) 
Հրավիրված էին` Լ.Միրզոյան, Ս.Մելքումյան, Ա.Ավագյան,  Ա.Գրիգորյան, Լ. Մարկոսյան, Ս. Զեյնալյան, Լ.խաչատրյան,  
Ս. Խաչատրյան, Մ. Խաչատրյան 

Օրակարգի նախագծում հինգ հարց. 
1. «Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհրդի 2017 թվականի 
հոկտեմբերի 16-ի «ՀՀ վիճակագրական կոմիտեի գյուղատնտեսության վիճակագրության 
ընտրանքային դիտարկման դաշտում ընդգրկված համայնքների՝ 186 բնակավայրերի» ցանկը 
հաստատելու մասին» թիվ 26-Ա որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» հարցը: 
/Զեկուցող` Ա.Ավագյան/  
2. ««Անշարժ գույքի օտարման մասին» Ձև  1-օտարում (եռամսյակային) և «Որդեգրման մասին» Ձև     
1-որդեգրում (կիսամյակային) վիճակագրական ամփոփ հաշվետվությունների ձևերն ու լրացման 
հրահանգները  հաստատելու և Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության պետական 
խորհրդի 2001 թվականի նոյեմբերի 20-ի թիվ 96 և 2005 թվականի նոյեմբերի 25-ի թիվ 35-Ն 
որոշումներն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» հարցը: 
/Զեկուցող` Ա.Գրիգորյան/  
3. ««Գրանցված արտակարգ դեպքերի մասին» Ձև 1-արտակարգ դեպք (կիսամյակային) և 
«Գրանցված ճանապարհատրանսպորտային պատահարներից տուժածներ» Ձև 1-ՃՏՊ 
(կիսամյակային) վիճակագրական ամփոփ հաշվետվությունների ձևերն ու լրացման հրահանգները 
հաստատելու և Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհրդի 2002 
թվականի սեպտեմբերի 10-ի թիվ 221-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին»» հարցը: 
/Զեկուցող` Ա.Գրիգորյան/  
4. Հաղորդում արտասահմանյան գործուղումների հաշվետվությունների մասին. 
4.1. Հաղորդում` Վրաստանի Թբիլիսի քաղաքում 2019 թվականի հուլիսի 11-ին Գերմանիայի 
միջազգային համագործակցության ընկերակցության (GIZ) «Հարավային Կովկասում եվրոպական 
ստանդարտների իրավական մոտարկումը» ծրագրի շրջանակներում կազմակերպված «Հողի 
սեփականություն և հսկողություն՝ գենդերային հավասարության հզորացման գործում իրավական 
շրջանակների դերը» թեմայով աշխատաժողովին մասնակցելու վերաբերյալ:  
/Զեկուցողներ` Լ. Մարկոսյան, Ս. Զեյնալյան/ 

4.2. Հաղորդում` Ավստրիայի Վիեննա քաղաքում 2019 թվականի հուլիսի 15-ից 19-ը Արժույթի 
միջազգային հիմնադրամի (ԱՄՀ) վիճակագրական դեպարտամենտի հրավերով Արևելյան և Հարավ 
Արևելյան Եվրոպայի երկրների համար ազգային հաշիվների և գների վիճակագրության 
կատարելագործման ծրագրի շրջանակում կազմակերպված «Եռամսյակային ազգային հաշիվների 
կազմում» ( JV 19.51) թեմայով դասընթացին մասնակցելու վերաբերյալ:  
/Զեկուցող` Լ.Խաչատրյան, Ս. Խաչատրյան, Մ. Խաչատրյան/  
4.3. Հաղորդում` Թաիլանդի Բանգկոկ քաղաքում 2019 թվականի հուլիսի 17-ից 19-ը «Բնակչության և 
սոցիալական վիճակագրության հարցերով տարածաշրջանային համակարգող խմբի» երկրորդ 
հանդիպմանը մասնակցելու վերաբերյալ: 
/Զեկուցողներ` Կ.Կույումջյան/ 
4.4. Հաղորդում` Վրաստանի Թբիլիսի քաղաքում 2019 թվականի հուլիսի 25-ից 26-ը Վրաստանի 
ազգային վիճակագրական գրասենյակի և ՄԱԿ Կանայք կողմից կազմակերպված «Ըստ սեռի 
վիճակագրություն, Կայուն զարգացման նպատակների (ԿԶՆ) մշտադիտարկման մարտահրավերներ 
և հնարավորություններ» խորագրով Միջազգային կոնֆերանս նվիրված Վրաստանի ազգային 
վիճակագրական գրասենյակի 100-ամյակին և ըստ սեռի վիճակագրության հավաքագրման            
20-ամյակին մասնակցելու վերաբերյալ:  
/Զեկուցող` Ս.Մնացականյան, Ա.Սաֆյան, Լ. Քալանթարյան/ 
5. 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. «Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհրդի 2017 թվականի 
հոկտեմբերի 16-ի «ՀՀ վիճակագրական կոմիտեի գյուղատնտեսության վիճակագրության 
ընտրանքային դիտարկման դաշտում ընդգրկված համայնքների՝ 186 բնակավայրերի» ցանկը 
հաստատելու մասին» թիվ 26-Ա որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» հարցը: 
/Զեկուցող` Ա.Ավագյան/  
Որոշեցին` 
Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհրդի 2017 թվականի 
հոկտեմբերի 16-ի ««ՀՀ վիճակագրական կոմիտեի գյուղատնտեսության վիճակագրության 
ընտրանքային դիտարկման դաշտում ընդգրկված համայնքների՝ 186 բնակավայրերի» ցանկը 
հաստատելու մասին» թիվ 26-Ա որոշման 1-ին կետով հաստատված հավելվածի 6-րդ տողի 6-րդ 
սյունակում «Զովունի (Նաիրիի շրջ.)» բառերը փոխարինել «Ակունք (Աբովյանի շրջ.)» բառերով: 
/Անհատական/   
/Քվեարկության արդյունքները- կողմ` 7, դեմ` 0, ձեռնպահ` 0/    
Լսեցին` 
2. ««Անշարժ գույքի օտարման մասին» Ձև  1-օտարում (եռամսյակային) և «Որդեգրման մասին» Ձև     
1-որդեգրում (կիսամյակային) վիճակագրական ամփոփ հաշվետվությունների ձևերն ու լրացման 
հրահանգները  հաստատելու և Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության պետական 
խորհրդի 2001 թվականի նոյեմբերի 20-ի թիվ 96 և 2005 թվականի նոյեմբերի 25-ի թիվ 35-Ն 
որոշումներն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» հարցը: 
/Զեկուցող` Ա.Գրիգորյան/  
Որոշեցին` 
հաստատել որոշումներն ըստ ներկայացված նախագծերի: 
/Նորմատիվ/   
/Քվեարկության արդյունքները- կողմ` 7, դեմ` 0, ձեռնպահ` 0/    
Լսեցին` 
3. ««Գրանցված արտակարգ դեպքերի մասին» Ձև 1-արտակարգ դեպք (կիսամյակային) և 
«Գրանցված ճանապարհատրանսպորտային պատահարներից տուժածներ» Ձև 1-ՃՏՊ 
(կիսամյակային) վիճակագրական ամփոփ հաշվետվությունների ձևերն ու լրացման հրահանգները 
հաստատելու և Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհրդի 2002 
թվականի սեպտեմբերի 10-ի թիվ 221-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` 
4. Հաղորդում արտասահմանյան գործուղումների հաշվետվությունների մասին. 
4.1. Հաղորդում` Վրաստանի Թբիլիսի քաղաքում 2019 թվականի հուլիսի 11-ին Գերմանիայի 
միջազգային համագործակցության ընկերակցության (GIZ) «Հարավային Կովկասում եվրոպական 
ստանդարտների իրավական մոտարկումը» ծրագրի շրջանակներում կազմակերպված «Հողի 
սեփականություն և հսկողություն՝ գենդերային հավասարության հզորացման գործում իրավական 
շրջանակների դերը» թեմայով աշխատաժողովին մասնակցելու վերաբերյալ:  
/Զեկուցողներ` Լ. Մարկոսյան, Ս. Զեյնալյան/ 

4.2. Հաղորդում` Ավստրիայի Վիեննա քաղաքում 2019 թվականի հուլիսի 15-ից 19-ը Արժույթի 
միջազգային հիմնադրամի (ԱՄՀ) վիճակագրական դեպարտամենտի հրավերով Արևելյան և Հարավ 
Արևելյան Եվրոպայի երկրների համար ազգային հաշիվների և գների վիճակագրության 
կատարելագործման ծրագրի շրջանակում կազմակերպված «Եռամսյակային ազգային հաշիվների 
կազմում» ( JV 19.51) թեմայով դասընթացին մասնակցելու վերաբերյալ:  
/Զեկուցող` Լ.խաչատրյան, Ս. Խաչատրյան, Մ. Խաչատրյան/  
4.3. Հաղորդում` Թաիլանդի Բանգկոկ քաղաքում 2019 թվականի հուլիսի 17-ից 19-ը «Բնակչության և 
սոցիալական վիճակագրության հարցերով տարածաշրջանային համակարգող խմբի» երկրորդ 
հանդիպմանը մասնակցելու վերաբերյալ: 
/Զեկուցողներ` Կ.Կույումջյան/ 
4.4. Հաղորդում` Վրաստանի Թբիլիսի քաղաքում 2019 թվականի հուլիսի 25-ից 26-ը Վրաստանի 
ազգային վիճակագրական գրասենյակի և ՄԱԿ Կանայք կողմից կազմակերպված «Ըստ սեռի 
վիճակագրություն, Կայուն զարգացման նպատակների (ԿԶՆ) մշտադիտարկման մարտահրավերներ 



և հնարավորություններ» խորագրով Միջազգային կոնֆերանս նվիրված Վրաստանի ազգային 
վիճակագրական գրասենյակի 100-ամյակին և ըստ սեռի վիճակագրության հավաքագրման            
20-ամյակին մասնակցելու վերաբերյալ:  
/Զեկուցող` Ս.Մնացականյան, Ա.Սաֆյան, Լ. Քալանթարյան/ 
Որոշեցին` 
արտասահմանյան գործուղումների հաշվետվությունների մասին հաղորդումներն ընդունել ի գիտություն 
/Անհատական/   
/Քվեարկության արդյունքները- կողմ` 7, դեմ` 0, ձեռնպահ` 0/    
 
 
 
 
 
ՆԱԽԱԳԱՀ                                                                           Ս. ՄՆԱՑԱԿԱՆՅԱՆ 
 
 
 
 
 
 
ՔԱՐՏՈՒՂԱՐ                                                                        Հ. ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ 


