
ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ  N 13 
վիճակագրության պետական խորհրդի նիստի 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
28.10.2020թ.                                                                                                                                            ժ. 11.00 
Մասնակցում էին` Ս.Մնացականյան (խորհրդի նախագահ), Գ.Անանյան, Գ.Գևորգյան, Ն.Բաղդասարյան, Ա. Սաֆյան 
(խորհրդի անդամներ),  Հ. Գրիգորյան (խորհրդի քարտուղար) 
Հրավիրված էին` Լ. Խաչատրյան, Հ.Տիտիզյան 
Նիստն անցկացվել է հեռավար: 
Օրակարգի նախագծում երեք հարց. 
1. «Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրական կոմիտեի կողմից` 2017 և 2018 թվականներին 
«Տեղեկություններ հիմնական միջոցների, անավարտ ոչ ընթացիկ նյութական ակտիվների և ոչ 
նյութական ակտիվների առկայության և շարժի մասին» Ձև 11-ՀՄ (տարեկան) վիճակագրական 
հաշվետվության հիման վրա ձևավորված անվանազերծված տվյալների բազաները Ասիական 
զարգացման բանկին տրամադրելու մասին» հարցը: 
/Զեկուցող` Լ.Խաչատրյան/ 
 
2. «Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրական կոմիտեի կողմից` 2003-2018թթ. 
Կազմակերպության տնտեսական գործունեության հիմնական ցուցանիշների վերաբերյալ Ձև 1-ՏԳ և 
2016-2018թթ.. Կազմակերպության ֆինանսական ցուցանիշների վերաբերյալ Ձև 3-Ֆ 
վիճակագրական հաշվետվություններով հավաքված տեղեկատվության հիման վրա ձևավորված 
անվանազերծված տվյալների բազաները Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկին 
տրամադրելու մասին հարցը: 
/Զեկուցող` Հ.Տիտիզյան/ 
 
3. Այլ հարցեր 
 
ՀՀ վիճակագրության պետական խորհրդի նախագահի կողմից ներկայացվեց խորհրդի նիստի օրակարգի  
նախագիծը, որը հաստատվեց ամբողջությամբ և միաձայն: 
/Քվեարկության արդյունքները-կողմ` 5, դեմ` 0, ձեռնպահ` 0/ 
 
Լսեցին` 
1. «Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրական կոմիտեի կողմից` 2017 և 2018 թվականներին 
«Տեղեկություններ հիմնական միջոցների, անավարտ ոչ ընթացիկ նյութական ակտիվների և ոչ 
նյութական ակտիվների առկայության և շարժի մասին» Ձև 11-ՀՄ (տարեկան) վիճակագրական 
հաշվետվության հիման վրա ձևավորված անվանազերծված տվյալների բազաները Ասիական 
զարգացման բանկին տրամադրելու մասին» հարցը: 
/Զեկուցող` Լ.Խաչատրյան/ 
Որոշեցին` 
թույլատրել տրամադրել «Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրական կոմիտեի կողմից` 2017 և 
2018 թվականներին «Տեղեկություններ հիմնական միջոցների, անավարտ ոչ ընթացիկ նյութական 
ակտիվների և ոչ նյութական ակտիվների առկայության և շարժի մասին» Ձև 11-ՀՄ (տարեկան) 
վիճակագրական հաշվետվության հիման վրա ձևավորված անվանազերծված տվյալների բազաները 
Ասիական զարգացման բանկին: 
/Անհատական/   
/Քվեարկության արդյունքները- կողմ` 5, դեմ` 0, ձեռնպահ` 0/    
Լսեցին` 
2. «Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրական կոմիտեի կողմից` 2003-2018թթ. 
Կազմակերպության տնտեսական գործունեության հիմնական ցուցանիշների վերաբերյալ Ձև 1-ՏԳ և 
2016-2018թթ.. Կազմակերպության ֆինանսական ցուցանիշների վերաբերյալ Ձև 3-Ֆ 
վիճակագրական հաշվետվություններով հավաքված տեղեկատվության հիման վրա ձևավորված 
անվանազերծված տվյալների բազաները Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկին 
տրամադրելու մասին հարցը: 
/Զեկուցող` Հ.Տիտիզյան/ 
Որոշեցին` 
թույլատրել տրամադրել «Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրական կոմիտեի կողմից` 2003-
2018թթ. Կազմակերպության տնտեսական գործունեության հիմնական ցուցանիշների վերաբերյալ 



Ձև 1-ՏԳ և 2016-2018թթ.. Կազմակերպության ֆինանսական ցուցանիշների վերաբերյալ Ձև 3-Ֆ 
վիճակագրական հաշվետվություններով հավաքված տեղեկատվության հիման վրա ձևավորված 
անվանազերծված տվյալների բազաները Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկին 
/Անհատական/   
/Քվեարկության արդյունքները- կողմ` 5, դեմ` 0, ձեռնպահ` 0/    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ՆԱԽԱԳԱՀ                                                                           Ս. ՄՆԱՑԱԿԱՆՅԱՆ 
 
 
 
 
 
 
 
ՔԱՐՏՈՒՂԱՐ                                                                        Հ. ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ 


