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վիճակագրության պետական խորհրդի նիստի 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
02.09.2020թ.                                                                                                                                         ժ. 11.00 
Մասնակցում էին` Ս.Մնացականյան (խորհրդի նախագահ), Գ.Անանյան, Գ.Գևորգյան, Ա.Սաֆյան, Ն.Բաղդասարյան, 
(խորհրդի անդամներ),  Հ. Գրիգորյան (խորհրդի քարտուղար) 
Հրավիրված էին` Ն.Մուշեղյան, Ա.Հարությունյան, Մ. Պետրոսյան 
Նիստն անցկացվել է հեռավար: 
Օրակարգի նախագծում վեց հարց. 
1. «Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհրդի 2019 թվականի 
դեկտեմբերի 27-ի թիվ 61-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» հարցը: 
/Զեկուցող`  Ն.Մուշեղյան/  
 
2. Հայաստանի Հանրապետության և Վերակառուցման և զարգացման բանկի միջև կնքված «Ազգային 
վիճակագրական համակարգի ամրապնդման համար ազգային ռազմավարական ծրագրի 
իրականացում» TF0A4543 դրամաշնորհային ծրագրի Թվիննինգ գործընկերության 
3.2.1.Գործողության՝ «Մշակել հաղորդակցության ռազմավարություն ՀՀ ՎԿ-ի համար», շրջանակում 
մշակված «Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրական կոմիտեի (ԱՐՄՍՏԱՏ) 
հաղորդակցության ռազմավարությունն հաստատելու մասին» հարցը: 
/Զեկուցող`  Ն.Մուշեղյան/  
 
3. «Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհրդի 2016 թվականի 
դեկտեմբերի 12-ի թիվ 36-Ա և 37-Ա որոշմների մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» հարցը: 
/Զեկուցող`  Ն.Մուշեղյան/  
 
4. «Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհրդի 2018 թվականի 
սեպտեմբերի 5-ի թիվ 07-Ն  որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» հարցը: 
/Զեկուցող`  Ա.Հարությունյան/  
 
5. ՀՀ ՎՊԽ 2018 թվականի հոկտեմբերի  19-ի թիվ 19-Ն   որոշման  մեջ փոփոխություններ կատարելու 
մասին և  ««Օբյեկտների, հիմնական միջոցների գործարկման և շինարարության իրականացման 
մասին» Ձև 2-ԿՇ (տարեկան) վիճակագրական հաշվետվության ձևն ու լրացման հրահանգը 
հաստատելու  և ՀՀ ՎՊԽ 2018 թվականի հոկտեմբերի  19-ի թիվ 21-Ն որոշումն ուժը կորցրած 
ճանաչելու մասին» հարցը: 
/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` 5, դեմ` 0, ձեռնպահ` 0/ 
 
Լսեցին` 
1. «Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհրդի 2019 թվականի 
դեկտեմբերի 27-ի թիվ 61-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» հարցը: 
/Զեկուցող`  Ն.Մուշեղյան/  
Որոշեցին` 
հաստատել որոշումը ըստ ներկայացված նախագծի 
/Նորմատիվ/   
/Քվեարկության արդյունքները- կողմ` 5, դեմ` 0, ձեռնպահ` 0/ 
 
Լսեցին` 
2. Հանրապետության և Վերակառուցման և զարգացման բանկի միջև կնքված «Ազգային 
վիճակագրական համակարգի ամրապնդման համար ազգային ռազմավարական ծրագրի 
իրականացում» TF0A4543 դրամաշնորհային ծրագրի Թվիննինգ գործընկերության 
3.2.1.Գործողության՝ «Մշակել հաղորդակցության ռազմավարություն ՀՀ ՎԿ-ի համար», շրջանակում 



մշակված «Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրական կոմիտեի (ԱՐՄՍՏԱՏ) 
հաղորդակցության ռազմավարությունն հաստատելու մասին» հարցը: 
/Զեկուցող`  Ն.Մուշեղյան/  
Որոշեցին` 
հաստատել Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրական կոմիտեի (ԱՐՄՍՏԱՏ) 
հաղորդակցության ռազմավարությունն ըստ ներկայացված նախագծի: 
/Անհատական/   
/Քվեարկության արդյունքները- կողմ` 5, դեմ` 0, ձեռնպահ` 0/ 
 
Լսեցին` 
3. «Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհրդի 2016 թվականի 
դեկտեմբերի 12-ի թիվ 36-Ա և 37-Ա որոշմների մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» հարցը: 
/Զեկուցող`  Ն.Մուշեղյան/ 
Որոշեցին` 
հաստատել որոշումներն ըստ ներկայացված նախագծերի 
/Անհատական/   
/Քվեարկության արդյունքները- կողմ` 5, դեմ` 0, ձեռնպահ` 0/ 
 
Լսեցին` 
4. «Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհրդի 2018 թվականի 
սեպտեմբերի 5-ի թիվ 07-Ն  որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» հարցը: 
/Զեկուցող`  Ա.Հարությունյան/  
Որոշեցին` 
հաստատել որոշումը ըստ ներկայացված նախագծի 
/Նորմատիվ/   
/Քվեարկության արդյունքները- կողմ` 5, դեմ` 0, ձեռնպահ` 0/ 
 
Լսեցին` 
5. ՀՀ ՎՊԽ 2018 թվականի հոկտեմբերի  19-ի թիվ 19-Ն   որոշման  մեջ փոփոխություններ կատարելու 
մասին և  ««Օբյեկտների, հիմնական միջոցների գործարկման և շինարարության իրականացման 
մասին» Ձև 2-ԿՇ (տարեկան) վիճակագրական հաշվետվության ձևն ու լրացման հրահանգը 
հաստատելու  և ՀՀ ՎՊԽ 2018 թվականի հոկտեմբերի  19-ի թիվ 21-Ն որոշումն ուժը կորցրած 
ճանաչելու մասին» հարցը: 
/Զեկուցող`  Մ. Պետրոսյան/  
Որոշեցին` 
հաստատել որոշումներն ըստ ներկայացված նախագծերի 
/Նորմատիվ/   
/Քվեարկության արդյունքները- կողմ` 5, դեմ` 0, ձեռնպահ` 0/ 
 
 
 
 
 
ՆԱԽԱԳԱՀ                                                                           Ս. ՄՆԱՑԱԿԱՆՅԱՆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
ՔԱՐՏՈՒՂԱՐ                                                                        Հ. ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ 


