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վիճակագրության պետական խորհրդի նիստի 
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27.02.2018թ.                                                                                                                                                            ժ. 14.00 
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, Գ.Մուրադյան, Ն.Մուշեղյան, Լ.Մարկոսյան, Կ.Շահբազյան, Ք.Պողոսյան, Ն. Մանդալյան 
Օրակարգի նախագծում վեց հարց. 
1. «2019 թվականի վիճակագրական ծրագրի կատարման հաշվետվությունը հաստատելու մասին» 
հարցը: 
/Զեկուցող`  Ն.Մուշեղյան/ 
2. «Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրական կոմիտեի կողմից` 2018 թվականին 
իրականացված տնային տնտեսությունների կենսապայմանների ամբողջացված հետազոտության 
արդյունքում ձևավորված անվանազերծված տվյալների բազան ՄԱԿ-Ի Պարենի համաշխարհային 
ծրագրի հայաստանյան գրասենյակին տրամադրելու թույլտվության մասին» հարցը: 
/Զեկուցող`  Լ.Մարկոսյան/ 
3. ««Հայաստան: Կլիմայի փոփոխության վիճակագրության զարգացման ճանապարհային քարտեզը» 
հաստատելու մասին» հարցը: 
/Զեկուցող` Ն.Բաղդասարյան/ 
4. ««Մարդու իմունային անբավարարության վիրուսի վերաբերյալ հետազոտությունների արդյունքների 
մասին» Ձև 1-Միավ (եռամսյակային), ««Արձանագրված վարակիչ հիվանդությունների, սննդային, 
քիմիական թունավորումների և ճառագայթային ախտահարումների մասին» Ձև 85 (ամսական, 
տարեկան),««Երաժշտական, գեղարվեստի, արվեստի դպրոցների, մանկապատանեկան 
ստեղծագործական կենտրոնների մասին» Ձև 1-Եգադ (տարեկան), ««Նախնական 
(արհեստագործական) և միջին մասնագիտական կրթական ծրագրեր իրականացնող պետական 
ուսումնական հաստատությունների մասին» Ձև 2-ԳՄ (տարեկան), ««Նախնական 
(արհեստագործական) և միջին մասնագիտական կրթական ծրագրեր իրականացնող ոչ պետական 
ուսումնական հաստատությունների մասին» Ձև 2-ԳՄ-1 (տարեկան), ««Բարձրագույն մասնագիտական 
պետական ուսումնական հաստատությունների մասին» Ձև 3-ԳՄ (տարեկան), ««Բարձրագույն 
մասնագիտական ոչ պետական ուսումնական հաստատությունների մասին» Ձև 3-ԳՄ-1 (տարեկան), 
««Հարկային և մաքսային մարմիններում հետաքննությամբ ընթացք տրված նյութերի շարժի մասին» 
Ձև 1-Հետաքննություն (եռամսյակային), ««Հաշվառված հաշմանդամություն ունեցող անձանց մասին» 
Ձև 1 (կիսամյակային), ««Բժշկասոցիալական փորձաքննական հանձնաժողովների գործունեության 
մասին» Ձև 7 (տարեկան), ««Հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների գործունեության 
մասին» Ձև  1-Հանրակրթություն (տարեկան), ««Դատական ակտերի հարկադիր կատարման մասին» 
ձև 1-Դահկ (եռամսյակային) և ««Նոտարական գործունեության մասին» Ձև 1-Նոտար (եռամսյակային) 
վիճակագրական ամփոփ հաշվետվությունների ձևերը հաստատելու և ««Հայաստանի 
Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհրդի 2002 թվականի օգոստոսի 12-ի թիվ 
165,167,171,172, 2004 թվականի փետրվարի 23-ի թիվ 04 և 06, 2005 թվականի նոյեմբերի 25-ի թիվ 33 և 
36, 2013 թվականի օգոստոսի 7-ի թիվ 29 և 2019 թվականի փետրվարի 19-ի թիվ 13,15,16,17,18-Ն 
որոշումներն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» հարցը: 
/Զեկուցող` Ա.Գրիգորյան/ 
5. ՀՀ վիճակագրության պետական խորհրդի 2016 թվականի դեկտեմբերի 12-ի թիվ 39-Ա 
«Սպառողական գների ինդեքսի հաշվարկման համար սպառողական ապրանքների 
գների և ծառայությունների սակագների դիտարկման կարգ», 2016 թվականի 
դեկտեմբերի 12-ի թիվ 40-Ա «Սպառողական ապրանքների և ծառայությունների 
սակագների դիտարկման և սպառողական գների ինդեքսի հաշվարկման 
մեթոդաբանական ցուցումներ», 2019 թվականի փետրվարի 19-ի թիվ 04-Ա «Հայաստանի 
Հանրապետությունում 2019 թվականի սպառողական գների ինդեքսների հաշվարկման 
համար սպառողական զամբյուղի կազմը և կառուցվածքը հաստատելու և 2018 
դեկտեմբեր ամիսը որպես բազիսային ժամանակաշրջան սահմանելու մասին» հարցը: 
/Զեկուցող` Մ.Երիցյան/ 
 



6. Հաղորդում արտասահմանյան գործուղումների հաշվետվությունների մասին. 
6.1. Հաղորդում` Ավստրիայի Վիեննա քաղաքում 2020 թվականի հունվարի 27-ից փետրվարի 7-ը 
Վիեննայի Միացյալ Ինստիտուտում կազմակերպված «Արտաքին պարտքի վիճակագրության 
ուղեցույց՝ կազմողների և օգտագործողների համար, 2013թ.» ուսումնական այցելությանը մասնակցելու 
վերաբերյալ: 
/Զեկուցող` Կ.Շահբազյան/ 

6.2. Հաղորդում` Վրաստանի Թբիլիսի քաղաքում 2020 թվականի փետրվարի 10-ից 13-ը Եվրամիության 
վիճակագրական ծառայության (Եվրոստատ) հրավերով «Ծառայությունների միջազգային առևտրի 
վիճակագրության (SITS) և Oտարերկրյա փոխկապակցված ձեռնարկությունների վիճակագրության 
(FATS) զարգացումները» թեմայով ուսումնական այցելությանը մասնակցելու վերաբերյալ: 
/Զեկուցող` Ք.Պողոսյան/ 

6.3. Հաղորդում` Շվեյցարիայի  Ժնև քաղաքում 2020 թվականի փետրվարի 13-ից 14-ը ՄԱԿ-ի Եվրոպայի 
տնտեսական հանձնաժողովի (ԵՏՀ) և Տնտեսական համագործակցության և զարգացման 
կազմակերպության (ՏՀԶԿ) կողմից կազմակերպված «Բնապահպանական տնտեսական հաշիվների 
համակարգի (ԲՏՀՀ) ներդրում» թեմայով աշխատանքային հանդիպմանը մասնակցելու վերաբերյալ: 
/Զեկուցող` Ն. Մանդալյան/ 
6.4. Հաղորդում` Ավստրիայի Վիեննա և Դանիայի Կոպենհագեն քաղաքներում 2020 թվականի 
փետրվարի 17-ից 21-ը ՄԱԿ-ի զարգացման ծրագրի հրավերով «Կլիմայի հավակնոտ 
գործողությունների համար չափման, հաշվետվողականության և հավաստագրման (ՉՀՀ, MRV) 
համակարգեր» թեմայով տարածաշրջանային աշխատաժողովին մասնակցելու վերաբերյալ: 
/Զեկուցող` Ն.Բաղդասարյան / 
7. 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. «2019 թվականի վիճակագրական ծրագրի կատարման հաշվետվությունը հաստատելու մասին» 
հարցը: 
/Զեկուցող`  Ն.Մուշեղյան/ 
Որոշեցին` 
հաստատել 2019 թվականի վիճակագրական ծրագրի կատարման հաշվետվությունը`  համաձայն 
հավելվածի: 
/Անհատական/   
/Քվեարկության արդյունքները- կողմ` 7, դեմ` 0, ձեռնպահ` 0/    
Լսեցին` 
2. «Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրական կոմիտեի կողմից` 2018 թվականին 
իրականացված տնային տնտեսությունների կենսապայմանների ամբողջացված հետազոտության 
արդյունքում ձևավորված անվանազերծված տվյալների բազան ՄԱԿ-Ի Պարենի համաշխարհային 
ծրագրի հայաստանյան գրասենյակին տրամադրելու թույլտվության մասին» հարցը: 
/Զեկուցող`  Լ.Մարկոսյան/ 
Որոշեցին` 
թույլատրել Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրական կոմիտեի տնային տնտեսությունների 
վիճակագրության բաժնին` ՄԱԿ-Ի Պարենի համաշխարհային ծրագրի հայաստանյան գրասենյակին 
տրամադրել Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրական  կոմիտեի կողմից 2018 թվականին 
իրականացված տնային տնտեսությունների կենսապայմանների ամբողջացված հետազոտության 
արդյունքում ձևավորված անվանազերծված տվյալների բազան: Տվյալները կարող են օգտագործվել 
բացառապես հետազոտական նպատակներով, չեն կարող փոխանցվել այլ անձանց, չեն կարող 
հրապարակել անվանական հարթության անվանազերծված որևէ տվյալ և համադրվել այլ 
աղբյուրներից ստացված անվանական տվյալների հետ, նշվելու են բոլոր հրահանգավորված նյութերի 
աղբյուրները, այդ անվանազերծված տվյալները հետազոտություններից հետո ոչնչացվելու են: 
/Անհատական/   
/Քվեարկության արդյունքները- կողմ` 7, դեմ` 0, ձեռնպահ` 0/    
 



Լսեցին` 
3. ««Հայաստան: Կլիմայի փոփոխության վիճակագրության զարգացման ճանապարհային քարտեզը» 
հաստատելու մասին» հարցը: 
/Զեկուցող` Ն.Բաղդասարյան/ 
Որոշեցին` 
հաստատել «Հայաստան: Կլիմայի փոփոխության վիճակագրության զարգացման ճանապարհային 
քարտեզ»՝ համաձայն հավելված 1-ի: 
/Անհատական/   
/Քվեարկության արդյունքները- կողմ` 7, դեմ` 0, ձեռնպահ` 0/    
Լսեցին` 
4. ««Մարդու իմունային անբավարարության վիրուսի վերաբերյալ հետազոտությունների արդյունքների 
մասին» Ձև 1-Միավ (եռամսյակային), ««Արձանագրված վարակիչ հիվանդությունների, սննդային, 
քիմիական թունավորումների և ճառագայթային ախտահարումների մասին» Ձև 85 (ամսական, 
տարեկան),««Երաժշտական, գեղարվեստի, արվեստի դպրոցների, մանկապատանեկան 
ստեղծագործական կենտրոնների մասին» Ձև 1-Եգադ (տարեկան), ««Նախնական 
(արհեստագործական) և միջին մասնագիտական կրթական ծրագրեր իրականացնող պետական 
ուսումնական հաստատությունների մասին» Ձև 2-ԳՄ (տարեկան), ««Նախնական 
(արհեստագործական) և միջին մասնագիտական կրթական ծրագրեր իրականացնող ոչ պետական 
ուսումնական հաստատությունների մասին» Ձև 2-ԳՄ-1 (տարեկան), ««Բարձրագույն մասնագիտական 
պետական ուսումնական հաստատությունների մասին» Ձև 3-ԳՄ (տարեկան), ««Բարձրագույն 
մասնագիտական ոչ պետական ուսումնական հաստատությունների մասին» Ձև 3-ԳՄ-1 (տարեկան), 
««Հարկային և մաքսային մարմիններում հետաքննությամբ ընթացք տրված նյութերի շարժի մասին» 
Ձև 1-Հետաքննություն (եռամսյակային), ««Հաշվառված հաշմանդամություն ունեցող անձանց մասին» 
Ձև 1 (կիսամյակային), ««Բժշկասոցիալական փորձաքննական հանձնաժողովների գործունեության 
մասին» Ձև 7 (տարեկան), ««Հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների գործունեության 
մասին» Ձև  1-Հանրակրթություն (տարեկան), ««Դատական ակտերի հարկադիր կատարման մասին» 
ձև 1-Դահկ (եռամսյակային) և ««Նոտարական գործունեության մասին» Ձև 1-Նոտար (եռամսյակային) 
վիճակագրական ամփոփ հաշվետվությունների ձևերը հաստատելու և ««Հայաստանի 
Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհրդի 2002 թվականի օգոստոսի 12-ի թիվ 
165,167,171,172, 2004 թվականի փետրվարի 23-ի թիվ 04 և 06, 2005 թվականի նոյեմբերի 25-ի թիվ 33 և 
36, 2013 թվականի օգոստոսի 7-ի թիվ 29 և 2019 թվականի փետրվարի 19-ի թիվ 13,15,16,17,18-Ն 
որոշումներն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» հարցը: 
/Զեկուցող` Ա.Գրիգորյան/ 
Որոշեցին` 
հաստատել որոշումները համաձայն ներկայացված նախագծերի:  
/Նորմատիվ/ 
/Քվեարկության արդյունքները- կողմ` 7, դեմ` 0, ձեռնպահ` 0/    
Լսեցին` 
5. ՀՀ վիճակագրության պետական խորհրդի 2016 թվականի դեկտեմբերի 12-ի թիվ 39-Ա 
«Սպառողական գների ինդեքսի հաշվարկման համար սպառողական ապրանքների 
գների և ծառայությունների սակագների դիտարկման կարգ», 2016 թվականի 
դեկտեմբերի 12-ի թիվ 40-Ա «Սպառողական ապրանքների և ծառայությունների 
սակագների դիտարկման և սպառողական գների ինդեքսի հաշվարկման 
մեթոդաբանական ցուցումներ», 2019 թվականի փետրվարի 19-ի թիվ 04-Ա «Հայաստանի 
Հանրապետությունում 2019 թվականի սպառողական գների ինդեքսների հաշվարկման 
համար սպառողական զամբյուղի կազմը և կառուցվածքը հաստատելու և 2018 
դեկտեմբեր ամիսը որպես բազիսային ժամանակաշրջան սահմանելու մասին» հարցը: 
/Զեկուցող` Մ.Երիցյան/ 
Որոշեցին` 
հաստատել որոշումները համաձայն ներկայացված նախագծերի:  
/Անհատական/ 
/Քվեարկության արդյունքները- կողմ` 7, դեմ` 0, ձեռնպահ` 0/    
 



Լսեցին` 
6. Հաղորդում արտասահմանյան գործուղումների հաշվետվությունների մասին. 
6.1. Հաղորդում` Ավստրիայի Վիեննա քաղաքում 2020 թվականի հունվարի 27-ից փետրվարի 7-ը 
Վիեննայի Միացյալ Ինստիտուտում կազմակերպված «Արտաքին պարտքի վիճակագրության 
ուղեցույց՝ կազմողների և օգտագործողների համար, 2013թ.» ուսումնական այցելությանը մասնակցելու 
վերաբերյալ: 
/Զեկուցող` Կ.Շահբազյան/ 

6.2. Հաղորդում` Վրաստանի Թբիլիսի քաղաքում 2020 թվականի փետրվարի 10-ից 13-ը Եվրամիության 
վիճակագրական ծառայության (Եվրոստատ) հրավերով «Ծառայությունների միջազգային առևտրի 
վիճակագրության (SITS) և Oտարերկրյա փոխկապակցված ձեռնարկությունների վիճակագրության 
(FATS) զարգացումները» թեմայով ուսումնական այցելությանը մասնակցելու վերաբերյալ: 
/Զեկուցող` Ք.Պողոսյան/ 

6.3. Հաղորդում` Շվեյցարիայի  Ժնև քաղաքում 2020 թվականի փետրվարի 13-ից 14-ը ՄԱԿ-ի Եվրոպայի 
տնտեսական հանձնաժողովի (ԵՏՀ) և Տնտեսական համագործակցության և զարգացման 
կազմակերպության (ՏՀԶԿ) կողմից կազմակերպված «Բնապահպանական տնտեսական հաշիվների 
համակարգի (ԲՏՀՀ) ներդրում» թեմայով աշխատանքային հանդիպմանը մասնակցելու վերաբերյալ: 
/Զեկուցող` Ն. Մանդալյան/ 
6.4. Հաղորդում` Ավստրիայի Վիեննա և Դանիայի Կոպենհագեն քաղաքներում 2020 թվականի 
փետրվարի 17-ից 21-ը ՄԱԿ-ի զարգացման ծրագրի հրավերով «Կլիմայի հավակնոտ 
գործողությունների համար չափման, հաշվետվողականության և հավաստագրման (ՉՀՀ, MRV) 
համակարգեր» թեմայով տարածաշրջանային աշխատաժողովին մասնակցելու վերաբերյալ: 
/Զեկուցող` Ն.Բաղդասարյան / 
Որոշեցին`  
արտասահմանյան գործուղումների հաշվետվությունների մասին հաղորդումներն ընդունել ի 
գիտություն 
/Անհատական/   
/Քվեարկության արդյունքները- կողմ` 7, դեմ` 0, ձեռնպահ` 0/    
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