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07.04.2014թ.                                                                                                                          ժ.11: 00 
Մասնակցում էին`  
Ս.Մնացականյան (խորհրդի նախագահ), Գ.Անանյան, Գ.Գևորգյան, Ս.Դավթյան, Յու. Պողոսյան, 
Ա.Սաֆյան (խորհրդի անդամներ),  Հ. Գրիգորյան (խորհրդի քարտուղար) 
Հրավիրված էին` Լ.Միրզոյան (ՀՀ ԱՎԾ նախագահի տեղակալ), Ն.Մուշեղյան (վիճակագրական 
տեղեկատվության տարածման և հասարակայնության հետ կապերի բաժնի պետ), 
Կ.Կույումջյան (մարդահամարի և ժողովրդագրության բաժնի պետ), Գ. Թորոսյան 
(տրանսպորտի և կապի վիճակագրության բաժնի պետ), Դ.Մարտիրոսովա (տնային 
տնտեսությունների հետազոտությունների բաժնի պետ), Կ.Կույումջյան (մարդահամարի և 
ժողովրդագրության բաժնի պետ), Ք. Պողոսյան (վճարային հաշվեկշռի և արտաքին առևտրի 
վիճակագրության բաժնի պետ), Լ. Խաչատրյան (մակրոտնտեսական ցուցանիշների և 
ազգային հաշիվների բաժնի պետ), Հ.Եղիազարյան (միջազգային վիճակագրական 
համագործակցության բաժնի պետ), Գ. Թորոսյան (տրանսպորտի և կապի վիճակագրության 
բաժնի պետ), Վ. Գևորգյան (գյուղատնտեսական համատարած հաշվառման վարչության պետ), Գ. 
Նշանյան (գյուղատնտեսական համատարած հաշվառման պլանավորման և 
ծրագրամեթոդաբանական բաժնի պետ), Ռ.Հովհաննիսյան, Գ.Խաչատրյան, Հ.Մելքոնյան: 
 
Օրակարգի նախագծում յոթ հարց. 
1. «ՀՀ 2014թ. գյուղատնտեսական համատարած հաշվառման ընթացքում իրավաբանական 
անձանց գյուղատնտեսական նշանակության հողերի, գյուղատնտեսական կենդանիների և 
ձկնաբուծության առկայության վերաբերյալ 3-ԳՀՀ» հարցաթերթի նախագիծը հաստատելու 
մասին» հարցը: 
/Զեկուցող`  Ա.Ավագյան/  
 
2. «Հայաստանի Հանրապետության ազգային  վիճակագրական ծառայության կողմից` 2001-
2012 թվականներին իրականացված տնային տնտեսությունների կենսամակարդակի 
(կենսապայմանների) ամբողջացված հետազոտության անվանազերծված տվյալների 
բազաները Ծիկուբայի համալսարանի պրոֆեսորի օգնական Ուշիջիմա Կոիչիին 
տրամադրելու թույլտվության մասին» հարցը: 
/Զեկուցող`  Դ. Մարտիրոսովա/ 
 
3. «Հայաստանի Հանրապետության  ազգային  վիճակագրական ծառայության կողմից` 2011 
թվականին իրականացված՝ «Սեռով պայմանավորված հղիության ընդհատումների 
տարածվածությունը և պատճառները Հայաստանում» հետազոտության անվանազերծված 
տվյալների բազան  Լոնդոնի տնտեսագիտության դպրոցի ասպիրանտ Քրիստինե 
Մանուկյանին տրամադրելու թույլտվության մասին» հարցը: 
/Զեկուցող`  Կ. Կույումջյան/ 
 
4. «Փոստային և սուրհանդակային գործունեության մասին»  ձև թիվ 1-փոստ (ամսական), 
«Հեռուստառադիոծրագրերի կազմման և հեռարձակման, հեռահաղորդակցության 
գործունեությունից ստացված հասույթների մասին» ձև թիվ 13-կապ (ամսական), 
«Հեռագրական կապի մասին» ձև թիվ 31-կապ (տարեկան), «Հեռուստատեսության, 
ռադիոհեռարձակման տեխնիկական միջոցների մասին» ձև թիվ 51-կապ (տարեկան), 
«Լարային ռադիոհեռարձակման մասին» ձև թիվ 57-կապ (տարեկան), «Հեռախոսային 
կապի միջոցների և աշխատանքի որակի մասին» ձև թիվ 42-կապ (տարեկան), 
«Մետրոպոլիտենի, ճոպանուղու և տրոլեյբուսային տրանսպորտի աշխատանքի մասին» ձև 
թիվ 65-էլեկտրո (ամսական) պետական վիճակագրական հաշվետվության ձևերն ու 



լրացման հրահանգները հաստատելու և «ՀՀ ՎՊԽ 2013թ. հոկտեմբերի 4-ի թիվ 18, 22, 26, 
2012թ. հուլիսի 9-ի թիվ 18, 20, 23, 25, 26 և 2003թ. նոյեմբերի 7-ի թիվ 35-նորմատիվ 
որոշումներն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» հարցը:  
/Զեկուցող`  Գ.Թորոսյան/ 
 
5. «ՀՀ ՎՊԽ 2002 թվականի օգոստոսի 9-ի թիվ 123, 124 և 2008 թվականի դեկտեմբերի 24-ի 
թիվ 16, 17- նորմատիվ որոշումներն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» հարցը:  
/Զեկուցող`  Ա. Ավագյան/ 
 
6. Հաղորդում արտասահմանյան գործուղումների հաշվետվությունների մասին. 
6.1. Հաղորդում` Ավստրիայի Վիեննա քաղաքում  2014 թվականի հունվարի 27-ից 
փետրվարի 7-ը «Արժույթի միջազգային հիմնադրամի (ԱՄՀ) և Վիեննայի Միացյալ 
Ինստիտուտի կողմից «Վիեննայի Միացյալ Ինստիտուտում կազմակերպված «Վճարային 
հաշվեկշռի և միջազգային ներդրումային դիրքի ձեռնարկի» 6-րդ խմբագրության հիմնական 
առանձնահատկություններին, դրա ներդրման հետ կապված խնդիրներին, ինչպես նաև 
ԱՄՀ համապատասխան անձնակազմի հետ մասնագիտական քննարկումներին 
մասնակցելու վերաբերյալ: 
/Զեկուցող` Ք.Պողոսյան/ 
 
6.2. Հաղորդում` Ռուսաստանի Դաշնության Մոսկվա քաղաքում 2014 թվականի փետրվարի 
25-ից 27-ը Մաքսային միությանը և Միասնական տնտեսական տարածքին Հայաստանի 
Հանրապետութան անդամակցության միջոցառումների պլանի («ճանապարհային 
քարտեզի») կետերի իրականացման հետ կապված հարցերի քննարկմանը, ինչպես նաև,  
Մաքսային միությանը և Միասնական տնտեսական տարածքին Հայաստանի 
Հանրապետության անդամակցության պայմանագրի նախագծի պատրաստմանը 
մասնակցելու վերաբերյալ: 
/Զեկուցող` Ք.Պողոսյան/ 
 
6.3. Հաղորդում` ԱՄՆ Նյու Յորք քաղաքում 2014 թվականի փետրվարի 28-ից մարտի 1-ը 
ԱՄՆ Մինեսոտայի համալսարանի «Մինեսոտա բնակչության կենտրոնի (MPC)» 
կազմակերպած Միջազգային միկրոտվյալների հանրային օգտագործման ամբողջական 
շարքեր (IPUMS-International)` «Մարդահամարի մեծ միկրոտվյալներ» խորագրով 
խորհրդաժողովին, ՄԱԿ-ի Վիճակագրական հանձնաժողովի 45-րդ նստաշրջանին 
ընդառաջ, այդ թվում նաև նախորդող՝  ՄԱԿ-ի Վիճակագրության բաժանմունքի 
կազմակերպած «Տվյալների շրջապտույտի կառավարումը» խորագրով միջոցառմանը 
մասնակցելու վերաբերյալ: 
/Զեկուցող` Կ.Կույումջյան/ 
 
6.4. Հաղորդում` Ավստրիայի Վիեննա քաղաքում  2014 թվականի փետրվարի 24-ից մարտի 
7-ը «Արժույթի միջազգային հիմնադրամի (ԱՄՀ) կարողությունների զարգացման 
ինստիտուտի հրավերով Վիեննայում կազմակերպված «Մակրոտնտեսական 
դիագնոստիկա» խորագրով դասընթացին մասնակցելու վերաբերյալ: 
/Զեկուցող` Լ.Խաչատրյան/ 
 
6.5. Հաղորդում` ԱՄՆ Նյու Յորք քաղաքում 2014 թվականի մարտի 4-ից 7-ը ՄԱԿ-ի 
Վիճակագրական հանձնաժողովի 45-րդ նստաշրջանին մասնակցելու վերաբերյալ:  
/Զեկուցողներ` Ս.Մնացականյան, Ա.Սաֆյան/ 
 



6.6. «Հաղորդում` ԱՄՆ Վաշինգտոն և Սենտ Լուիս քաղաքներում 2014 թվականի մարտի 9-
ից 22-ը ԱՄՆ Գյուղդեպարտամենտի կողմից կազմակերպված «Քոքրանի  օտարերկրյա 
գյուղսպասարկում» ծրագրին մասնակցելու վերաբերյալ: 
/Զեկուցողներ` Վ.Գևորգյան, Ա.Ավագյան, Ռ.Հովհաննիսյան, Գ.Նշանյան, Գ.Խաչատրյան, 
Հ.Մելքոնյան / 
 
6.7. Հաղորդում` Բելառուսի Հանրապետության Մինսկ քաղաքում 2014 թվականի մարտի 25-
ից 28-ը Եվրամիության վիճակագրական ծառայության և “ADETEF” կազմակերպության 
կողմից կազմակերպված «Վիճակագրության տարածումը սպառողին հարմար ձևով» 
խորագրով դասընթացին մասնակցելու վերաբերյալ: 
/Զեկուցողներ` Հ.Եղիազարյան, Ն.Մուշեղյան/ 
 
7. Այլ հարցեր 
 
ՀՀ վիճակագրության պետական խորհրդի նախագահի կողմից ներկայացվեց խորհրդի 
նիստի օրակարգի  նախագիծը, որը հաստատվեց ամբողջությամբ և միաձայն: 
/Քվեարկության արդյունքները-կողմ`6, դեմ` 0, ձեռնպահ` 0/ 
Լսեցին` 
1. «ՀՀ 2014թ. գյուղատնտեսական համատարած հաշվառման ընթացքում իրավաբանական 
անձանց գյուղատնտեսական նշանակության հողերի, գյուղատնտեսական կենդանիների և 
ձկնաբուծության առկայության վերաբերյալ 3-ԳՀՀ» հարցաթերթի նախագիծը հաստատելու 
մասին» հարցը: 
/Զեկուցող`  Ա.Ավագյան/  
Որոշեցին` 
հաստատել «ՀՀ 2014թ. գյուղատնտեսական համատարած հաշվառման ընթացքում 
իրավաբանական անձանց գյուղատնտեսական նշանակության հողերի, գյուղատնտեսական 
կենդանիների և ձկնաբուծության առկայության վերաբերյալ 3-ԳՀՀ» հարցաթերթը`  
համաձայն  հավելվածի: 
/Նորմատիվ/ 
/Քվեարկության արդյունքները- կողմ` 6, դեմ` 0, ձեռնպահ` 0/    
Լսեցին` 
2. «Հայաստանի Հանրապետության ազգային  վիճակագրական ծառայության կողմից` 2001-
2012 թվականներին իրականացված տնային տնտեսությունների կենսամակարդակի 
(կենսապայմանների) ամբողջացված հետազոտության անվանազերծված տվյալների 
բազաները Ծիկուբայի համալսարանի պրոֆեսորի օգնական Ուշիջիմա Կոիչիին 
տրամադրելու թույլտվության մասին» հարցը: 
/Զեկուցող`  Դ. Մարտիրոսովա/ 
Որոշեցին` 
թույլատրել Հայաստանի Հանրապետության ազգային վիճակագրական ծառայության 
աշխատակազմի տնային տնտեսությունների հետազոտությունների բաժնին` Ծիկուբայի 
համալսարանի պրոֆեսորի օգնական Ուշիջիմա Կոիչիին տրամադրել Հայաստանի 
Հանրապետության ազգային վիճակագրական    ծառայության կողմից 2001-2012 
թվականներին իրականացված տնային տնտեսությունների կենսամակարդակի 
(կենսապայմանների) ամբողջացված հետազոտության արդյունքում ձևավորված 
անվանազերծված տվյալների բազաները` զուտ գիտահետազոտական աշխատանքների 
իրականացման համար օգտագործելու, այլ անձանց չփոխանցելու, չվաճառելու, 
չհրապարակելու և այլ կարգով չտարածելու պայմաններով:  
/Անհատական/   
/Քվեարկության արդյունքները- կողմ` 6, դեմ` 0, ձեռնպահ` 0/ 
 



Լսեցին` 
3. «Հայաստանի Հանրապետության  ազգային  վիճակագրական ծառայության կողմից` 2011 
թվականին իրականացված՝ «Սեռով պայմանավորված հղիության ընդհատումների 
տարածվածությունը և պատճառները Հայաստանում» հետազոտության անվանազերծված 
տվյալների բազան  Լոնդոնի տնտեսագիտության դպրոցի ասպիրանտ Քրիստինե 
Մանուկյանին տրամադրելու թույլտվության մասին» հարցը: 
/Զեկուցող`  Կ. Կույումջյան/ 
Որոշեցին` 
թույլատրել Հայաստանի Հանրապետության ազգային վիճակագրական ծառայության 
աշխատակազմի մարդահամարի և ժողովրդագրության բաժնին` Լոնդոնի 
տնտեսագիտության դպրոցի ասպիրանտ՝ Քրիստինե Մանուկյանին տրամադրել 
Հայաստանի Հանրապետության ազգային վիճակագրական ծառայության կողմից 2011 
թվականին իրականացված «Սեռով պայմանավորված հղիության ընդհատումների 
տարածվածությունը և պատճառները Հայաստանում» տնային տնտեսությունների շրջանում 
անցկացված հետազոտության արդյունքում ձևավորված անվանազերծված տվյալների 
բազան` զուտ գիտահետազոտական աշխատանքների իրականացման համար 
օգտագործելու, այլ անձանց չփոխանցելու, չվաճառելու, չհրապարակելու և այլ կարգով 
չտարածելու, պայմաններով:  
/Անհատական/   
/Քվեարկության արդյունքները- կողմ` 6, դեմ` 0, ձեռնպահ` 0/ 
Լսեցին` 
4. «Փոստային և սուրհանդակային գործունեության մասին»  ձև թիվ 1-փոստ (ամսական), 
«Հեռուստառադիոծրագրերի կազմման և հեռարձակման, հեռահաղորդակցության 
գործունեությունից ստացված հասույթների մասին» ձև թիվ 13-կապ (ամսական), 
«Հեռագրական կապի մասին» ձև թիվ 31-կապ (տարեկան), «Հեռուստատեսության, 
ռադիոհեռարձակման տեխնիկական միջոցների մասին» ձև թիվ 51-կապ (տարեկան), 
«Լարային ռադիոհեռարձակման մասին» ձև թիվ 57-կապ (տարեկան), «Հեռախոսային 
կապի միջոցների և աշխատանքի որակի մասին» ձև թիվ 42-կապ (տարեկան), 
«Մետրոպոլիտենի, ճոպանուղու և տրոլեյբուսային տրանսպորտի աշխատանքի մասին» ձև 
թիվ 65-էլեկտրո (ամսական) պետական վիճակագրական հաշվետվության ձևերն ու 
լրացման հրահանգները հաստատելու և «ՀՀ ՎՊԽ 2013թ. հոկտեմբերի 4-ի թիվ 18, 22, 26, 
2012թ. հուլիսի 9-ի թիվ 18, 20, 23, 25, 26 և 2003թ. նոյեմբերի 7-ի թիվ 35-նորմատիվ 
որոշումներն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» հարցը:  
/Զեկուցող`  Գ.Թորոսյան/ 
Որոշեցին` 
հաստատել` «Փոստային և սուրհանդակային գործունեության մասին»  ձև թիվ 1-փոստ 
(ամսական), «Հեռուստառադիոծրագրերի կազմման և հեռարձակման, 
հեռահաղորդակցության գործունեությունից ստացված հասույթների մասին» ձև թիվ 13-կապ 
(ամսական), «Հեռագրական կապի մասին» ձև թիվ 31-կապ (տարեկան), 
«Հեռուստատեսության, ռադիոհեռարձակման տեխնիկական միջոցների մասին» ձև թիվ 51-
կապ (տարեկան), «Լարային ռադիոհեռարձակման մասին» ձև թիվ 57-կապ (տարեկան), 
«Հեռախոսային կապի միջոցների և աշխատանքի որակի մասին» ձև թիվ 42-կապ 
(տարեկան), «Մետրոպոլիտենի, ճոպանուղու և տրոլեյբուսային տրանսպորտի աշխատանքի 
մասին» ձև թիվ 65-էլեկտրո (ամսական) պետական վիճակագրական հաշվետվության ձևերն 
ու լրացման հրահանգները համաձայն  հավելվածի և ուժը կորցրած ճանաչել «ՀՀ ՎՊԽ 
2013թ. հոկտեմբերի 4-ի թիվ 18, 22, 26, 2012թ. հուլիսի 9-ի թիվ 18, 20, 23, 25, 26 և 2003թ. 
նոյեմբերի 7-ի թիվ 35-նորմատիվ որոշումները: 
/Նորմատիվ/ 
/Քվեարկության արդյունքները- կողմ` 6, դեմ` 0, ձեռնպահ` 0/ 
 



Լսեցին` 
5. «ՀՀ ՎՊԽ 2002 թվականի օգոստոսի 9-ի թիվ 123, 124 և 2008 թվականի դեկտեմբերի 24-ի 
թիվ 16, 17- նորմատիվ որոշումներն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» հարցը:  
/Զեկուցող`  Ա. Ավագյան/ 
Որոշեցին` 
ուժը կորցրած ճանաչել «ՀՀ ՎՊԽ 2002 թվականի օգոստոսի 9-ի թիվ 123, 124 և 2008 
թվականի դեկտեմբերի 24-ի թիվ 16, 17- նորմատիվ որոշումները» 
/Նորմատիվ/ 
/Քվեարկության արդյունքները- կողմ` 6, դեմ` 0, ձեռնպահ` 0/ 
Լսեցին` 
6. Հաղորդում արտասահմանյան գործուղումների հաշվետվությունների մասին. 
6.1. Հաղորդում` Ավստրիայի Վիեննա քաղաքում  2014 թվականի հունվարի 27-ից 
փետրվարի 7-ը «Արժույթի միջազգային հիմնադրամի (ԱՄՀ) և Վիեննայի Միացյալ 
Ինստիտուտի կողմից «Վիեննայի Միացյալ Ինստիտուտում կազմակերպված «Վճարային 
հաշվեկշռի և միջազգային ներդրումային դիրքի ձեռնարկի» 6-րդ խմբագրության հիմնական 
առանձնահատկություններին, դրա ներդրման հետ կապված խնդիրներին, ինչպես նաև 
ԱՄՀ համապատասխան անձնակազմի հետ մասնագիտական քննարկումներին 
մասնակցելու վերաբերյալ: 
/Զեկուցող` Ք.Պողոսյան/ 
6.2. Հաղորդում` Ռուսաստանի Դաշնության Մոսկվա քաղաքում 2014 թվականի փետրվարի 
25-ից 27-ը Մաքսային միությանը և Միասնական տնտեսական տարածքին Հայաստանի 
Հանրապետութան անդամակցության միջոցառումների պլանի («ճանապարհային 
քարտեզի») կետերի իրականացման հետ կապված հարցերի քննարկմանը, ինչպես նաև,  
Մաքսային միությանը և Միասնական տնտեսական տարածքին Հայաստանի 
Հանրապետության անդամակցության պայմանագրի նախագծի պատրաստմանը 
մասնակցելու վերաբերյալ: 
/Զեկուցող` Ք.Պողոսյան/ 
6.3. Հաղորդում` ԱՄՆ Նյու Յորք քաղաքում 2014 թվականի փետրվարի 28-ից մարտի 1-ը 
ԱՄՆ Մինեսոտայի համալսարանի «Մինեսոտա բնակչության կենտրոնի (MPC)» 
կազմակերպած Միջազգային միկրոտվյալների հանրային օգտագործման ամբողջական 
շարքեր (IPUMS-International)` «Մարդահամարի մեծ միկրոտվյալներ» խորագրով 
խորհրդաժողովին, ՄԱԿ-ի Վիճակագրական հանձնաժողովի 45-րդ նստաշրջանին 
ընդառաջ, այդ թվում նաև նախորդող՝  ՄԱԿ-ի Վիճակագրության բաժանմունքի 
կազմակերպած «Տվյալների շրջապտույտի կառավարումը» խորագրով միջոցառմանը 
մասնակցելու վերաբերյալ: 
/Զեկուցող` Կ.Կույումջյան/ 
6.4. Հաղորդում` Ավստրիայի Վիեննա քաղաքում  2014 թվականի փետրվարի 24-ից մարտի 
7-ը «Արժույթի միջազգային հիմնադրամի (ԱՄՀ) կարողությունների զարգացման 
ինստիտուտի հրավերով Վիեննայում կազմակերպված «Մակրոտնտեսական 
դիագնոստիկա» խորագրով դասընթացին մասնակցելու վերաբերյալ: 
/Զեկուցող` Լ.Խաչատրյան/ 
6.5. Հաղորդում` ԱՄՆ Նյու Յորք քաղաքում 2014 թվականի մարտի 4-ից 7-ը ՄԱԿ-ի 
Վիճակագրական հանձնաժողովի 45-րդ նստաշրջանին մասնակցելու վերաբերյալ:  
/Զեկուցողներ` Ս.Մնացականյան, Ա.Սաֆյան/ 
6.6. «Հաղորդում` ԱՄՆ Վաշինգտոն և Սենտ Լուիս քաղաքներում 2014 թվականի մարտի 9-
ից 22-ը ԱՄՆ Գյուղդեպարտամենտի կողմից կազմակերպված «Քոքրանի  օտարերկրյա 
գյուղսպասարկում» ծրագրին մասնակցելու վերաբերյալ: 
/Զեկուցողներ` Վ.Գևորգյան, Ա.Ավագյան, Ռ.Հովհաննիսյան, Գ.Նշանյան, Գ.Խաչատրյան, 
Հ.Մելքոնյան / 



6.7. Հաղորդում` Բելառուսի Հանրապետության Մինսկ քաղաքում 2014 թվականի մարտի 25-
ից 28-ը Եվրամիության վիճակագրական ծառայության և “ADETEF” կազմակերպության 
կողմից կազմակերպված «Վիճակագրության տարածումը սպառողին հարմար ձևով» 
խորագրով դասընթացին մասնակցելու վերաբերյալ: 
/Զեկուցողներ` Հ.Եղիազարյան, Ն.Մուշեղյան/ 
Որոշեցին` 
արտասահմանյան գործուղումների հաշվետվությունների մասին հաղորդումներն 
ընդունել ի գիտություն  
/Անհատական/   
/Քվեարկության արդյունքները- կողմ` 6, դեմ` 0, ձեռնպահ` 0/    
Այլ հարցեր  
ՀՀ ՎՊԽ անդամ Գ.Անանյանի առաջարկով ՀՀ ԱՎԾ աշխատակազմի արդյունաբերության 
վիճակագրության բաժնի պետ Աշոտ Անանյանը ՀՀ վիճակագրության պետական խորհրդին 
ներկայացրեց Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների Միջազգային Զարգացման 
Գործակալության (USAID) տեխնիկական աջակցության ներքո Տետրա Տեկ (Tetra Tech) 
խորհրդատվական ընկերության կողմից, ՀՀ էներգետիկայի և բնական պաշարների 
նախարարության նախաձեռնությամբ պատրաստված, Հայաստանի Հանրապետության 
2010 թվականի էներգետիկ հաշվեկշիռը, որն արժանացավ խորհրդի հավանությանը: 
Որոշվեց  Հայաստանի Հանրապետության 2010 թվականի էներգետիկ հաշվեկշիռը 
հրապարակել ՀՀ ԱՎԾ «ՀՀ սոցիալ տնտեսական վիճակը» տեղեկատվական ամսական 
զեկույցի եռամսյակային թողարկումների «Հետաքրքրաշարժ վիճակագրություն» 
հավելվածում:  
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