
ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ  N 01 
վիճակագրության պետական խորհրդի նիստի 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16.01.2020թ.                                                                                                                                                            ժ. 16.00 
Մասնակցում էին` Ս.Մնացականյան (խորհրդի նախագահ), Գ.Անանյան, Գ.Գևորգյան, Ն.Բաղդասարյան, Վ.Դավթյան, 
Ա,Սաֆյան, Լ.Պետրոսյան (խորհրդի անդամներ),   
Հրավիրված էին` Լ.Միրզոյան, Գ.Մուրադյան, Մ.Պետրոսյան, Ք.Պողոսյան, Մ.Երիցյան, Ա.Հարությունյան 
Օրակարգի նախագծում վեց հարց. 
1. ««Անհատական բնակարանային շինարարության» հարցաթերթն ու լրացման ցուցումները 
հաստատելու մասին» հարցը: 
/Զեկուցող` Մ.Պետրոսյան/  
2. «Զբոսաշրջության վիճակագրության վարման մեթոդաբանական ուղեցույցը հաստատելու մասին» 
հարցը: 
/Զեկուցող` Ք.Պողոսյան/  
3. «Արդյունաբերական արտադրանքի գների ինդեքսի (ըստ երկու ենթաինդեքսների՝ ներքին և 
արտաքին շուկաների իրացման գների) հաշվարկման ճանապարհային քարտեզը հաստատելու 
մասին» հարցը: 
/Զեկուցող` Մ.Երիցյան/  
4. ««Շուկաներում  առևտրի շրջանառության մասին» ամսական դիտարկման հարցաթերթը  և կարգը 
հաստատելու մասին» հարցը: 
/Զեկուցող` Ա.Հարությունյան/  
5. Հաղորդում արտասահմանյան գործուղման հաշվետվության մասին. 
Հաղորդում` Հնդկաստանի Նյու Դելի քաղաքում 2019 թվականի նոյեմբերի 18-ից 22-ը 
«Գյուղատնտեսության փոխակերպման վիճակագրությունը Կայուն Զարգացման Նպատակներին 
հասնելու համար» խորագրով գյուղատնտեսական վիճակագրության ութերորդ միջազգային 
կոնֆերանսին (ICAS-VIII) մասնակցելու վերաբերյալ: 
/Զեկուցող` Ա.Սաֆյանն/  
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. ««Անհատական բնակարանային շինարարության» հարցաթերթն ու լրացման ցուցումները 
հաստատելու մասին» հարցը: 
/Զեկուցող` Մ.Պետրոսյան/  
Որոշեցին` 
հաստատել «Անհատական բնակարանային շինարարության» հետազոտության հարցաթերթը և  
հարցաթերթի լրացման ցուցումները համաձայն հավելված   1-ի և 2-ի: 
/Անհատական/   
/Քվեարկության արդյունքները- կողմ` 7, դեմ` 0, ձեռնպահ` 0/    
Լսեցին` 
2. «Զբոսաշրջության վիճակագրության վարման մեթոդաբանական ուղեցույցը հաստատելու մասին» 
հարցը: 
/Զեկուցող` Ք.Պողոսյան/  
Որոշեցին` 
հաստատել՝ «Զբոսաշրջության վիճակագրության վարման մասին» մեթոդաբանական ուղեցույցը՝ 
համաձայն հավելվածի: 
/Անհատական/   
/Քվեարկության արդյունքները- կողմ` 7, դեմ` 0, ձեռնպահ` 0/    
Լսեցին` 
3. «Արդյունաբերական արտադրանքի գների ինդեքսի (ըստ երկու ենթաինդեքսների՝ ներքին և 
արտաքին շուկաների իրացման գների) հաշվարկման ճանապարհային քարտեզը հաստատելու 
մասին» հարցը: 
/Զեկուցող` Մ.Երիցյան/  
 



Որոշեցին` 
հաստատել «Թվինինգ գործընկերության ծրագրի շրջանակներում» «Արդյունաբերական 
արտադրանքի գների ինդեքսի (ըստ երկու ենթաինդեքսների) ներքին և արտաքին շուկաների 
իրացման գների հաշվարկման» ճանապարհային քարտեզը՝ համաձայն հավելվածի: 
 /Անհատական/   
/Քվեարկության արդյունքները- կողմ` 7, դեմ` 0, ձեռնպահ` 0/    
Լսեցին` 
4. ««Շուկաներում  առևտրի շրջանառության մասին» ամսական դիտարկման հարցաթերթը  և կարգը 
հաստատելու մասին» հարցը: 
/Զեկուցող` Ա.Հարությունյան/  
Որոշեցին` 
հաստատել «Շուկաներում  առևտրի շրջանառության մասին» ամսական դիտարկման հարցաթեթերթը 
և կարգ ՝ համաձայն հավելված 1-ի և 2-ի: 
/Անհատական/   
/Քվեարկության արդյունքները- կողմ` 7, դեմ` 0, ձեռնպահ` 0/    
Լսեցին` 
5. Հաղորդում արտասահմանյան գործուղումների հաշվետվությունների մասին. 
Հաղորդում` Հնդկաստանի Նյու Դելի քաղաքում 2019 թվականի նոյեմբերի 18-ից 22-ը 
«Գյուղատնտեսության փոխակերպման վիճակագրությունը Կայուն Զարգացման Նպատակներին 
հասնելու համար» խորագրով գյուղատնտեսական վիճակագրության ութերորդ միջազգային 
կոնֆերանսին (ICAS-VIII) մասնակցելու վերաբերյալ: 
/Զեկուցող` Ա.Սաֆյանն/  
Որոշեցին`  
արտասահմանյան գործուղուման հաշվետվության մասին հաղորդումն ընդունել ի գիտություն 
/Անհատական/   
/Քվեարկության արդյունքները- կողմ` 7, դեմ` 0, ձեռնպահ` 0/    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ՆԱԽԱԳԱՀ                                                                           Ս. ՄՆԱՑԱԿԱՆՅԱՆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
ՔԱՐՏՈՒՂԱՐ                                                                        Գ. ՄՈՒՐԱԴՅԱՆ 
 


