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ՀՀ  ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ  ՊԵՏԱԿԱՆ  ԽՈՐՀՐԴԻ (ՀՀ ՎՊԽ)  ՆԻՍՏԵՐ 

 
06.05.2017թ. նիստին 
 
Մասնակցում էին`  
 
ՀՀ ՎՊԽ նախագահ Ս.Մնացականյանը, ՀՀ ՎՊԽ անդամներ` Գ.Անանյանը,  
Գ.Գևորգյանը, Ա.Սաֆյանը, Յու.Պողոսյանը, Ս.Դավթյանը, ՀՀ ՎՊԽ քարտուղար`         
Հ. Գրիգորյանը 
 
Հրավիրված էին`  
 
ՀՀ ԱՎԾ նախագահի տեղակալ  Լ.Միրզոյանը,  
ՀՀ ԱՎԾ աշխատակազմի ղեկավար Ա. Հայրապետյանը,  
ՀՀ ԱՎԾ աշխատակազմի իրավաբանական բաժնի պետ Ա.Վարդանյանը, 
ՀՀ ԱՎԾ աշխատակազմի տեղեկատվական ռեսուրսների կառավարման և 
տեխնելոգիանների վարչության պետ Ա. Մարտիրոսյանը, 
ՀՀ ԱՎԾ աշխատակազմի տեղեկատվական ռեսուրսների կառավարման և 
տեխնելոգիանների վարչության տեղեկատվական տեխնոլոգիաների զարգացման 
բաժնի պետ Ա.Առուշանյանը,  
ՀՀ ԱՎԾ աշխատակազմի արդյունաբերության և էներգետիկայի վիճակագրության 
բաժնի պետ Ա. Անանյանը, 
ՀՀ ԱՎԾ աշխատակազմի գյուղատնտեսության վիճակագրության բաժնի  
պետ Ա. Ավագյանը: 

 
 

Նիստում լսվեցին  հետևյալ  հարցերը. 
 

1. «ՀՀ ՎՊԽ 2002 թվականի հուլիսի 26-ի «Հայաստանի Հանրապետության 
ազգային վիճակագրական ծառայության աշխատակազմ պետական 
կառավարչական հիմնարկ ստեղծելու, Հայաստանի Հանրապետության ազգային 
վիճակագրական ծառայության կանոնադրությունը և աշխատակազմի 
կառուցվածքը հաստատելու մասին» թիվ 110-Ն որոշման մեջ փոփոխություն 
կատարելու մասին» հարցը: 
 
               /Զեկուցող` Ա.Հայրապետյան /  
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Որոշեցին` 
Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհրդի 2002 
թվականի հուլիսի 26-ի «Հայաստանի Հանրապետության ազգային 
վիճակագրական ծառայության  աշխատակազմ պետական կառավարչական 
հիմնարկ ստեղծելու, Հայաստանի Հանրապետության ազգային վիճակագրական 
ծառայության կանոնադրությունը և աշխատակազմի կառուցվածքը հաստատելու 
մասին» թիվ 110-Ն որոշմամբ հաստատված հավելվածի 1-ի  48-րդ կետի ժա) 
ենթակետից հանել «և ատեստավորման» բառերը, սույն որոշումն ուժի մեջ է 
մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը: 
 
            /Նորմատիվ / 

 
 
2. «Էլեկտրական էներգիայի հաշվեկշիռն ու բաշխումն ըստ տնտեսության 
ճյուղերի» Ձև 1-ԷՀ (տարեկան) պետական վիճակագրական հաշվետվության ձևը և 
լրացման կարգը հաստատելու և Հայաստանի Հանրապետության 
վիճակագրության պետական խորհրդի 2004 թվականի դեկտեմբեր 29-ի թիվ 27-Ն 
որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» հարցը: 
 
             /Զեկուցող`  Ա.Անանյան / 
 
Որոշեցին` 
Հաստատել` «Էլեկտրական էներգիայի հաշվեկշիռն ու բաշխումն ըստ 
տնտեսության ճյուղերի» Ձև 1-ԷՀ (տարեկան) պետական վիճակագրական 
հաշվետվության ձևը և լրացման կարգը` համաձայն հավելվածի և ուժը կորցրած 
ճանաչել Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհրդի 
2004 թվականի դեկտեմբերի 29-ի ««Էլեկտրական էներգիայի բաշխումն ու 
հաշվեկշիռն ըստ տնտեսության ճյուղերի» Ձև թիվ 23-Ն (եռամսյակային, 
տարեկան) պետական վիճակագրական հաշվետվության ձևը և լրացման 
հրահանգը հաստատելու մասին» թիվ 27-Ն որոշումը:  
 
           /Նորմատիվ / 
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Լսեցին` 
3.1. Հաղորդում արտասահմանյան գործուղումների հաշվետվությունների մասին. 
 
3.1 Հաղորդում` Դանիայի Կոպենհագեն քաղաքում 2017 թվականի մարտի 27-ից 
28-ը «Թվինինգ» ծրագրի 2-րդ բաղադրիչի 2.9 գործողության շրջանակներում 
Դանիայի վիճակագրության կողմից կազմակերպած ուսուցողական այցին 
մասնակցել վերաբերյալ: 
 
     /Զեկուցողներ` Վ.Դավթյանը, Ա.Մարտիրոսյան, Ա. Առուշանյան/ 
 
 
3.2 Հաղորդում` Հունգարիայի Բուդապեշտ քաղաքում 2017 թվականի ապրիլի 3-ից 
7-ը «Գյուղատնտեսական համատարած հաշվառման 2020թ. համաշխարհային 
ծրագրի քննարկումներ» խորագրով միջազգային սեմինարին մասնակցելու 
վերաբերյալ: 
 
            /Զեկուցող`  Ա.Ավագյան/ 
 
3.3 Հաղորդում` Ռուսաստանի Դաշնության Մոսկվա քաղաքում 2017 թվականի 
ապրիլի 3-ից 7-ը ԱՊՀ երկրների վիճակագրական ծառայությունների 
մասնագետների համար կազմակերպված սեմինար-խորհրդատվությանը 
մասնակցելու վերաբերյալ: 
 
                 /Զեկուցող` Մ. Երիցյան / 
 
 
 

3.4 Հաղորդում` Շվեյցարիայի Ժնև քաղաքում 2017 թվականի ապրիլի 10-ից 13-ը 
ՄԱԿ-ի Եվրոպայի տնտեսական հանձնաժողովի կողմից կազմակերպված «Կայուն 
զարգացման նպատակների համար վիճակագրության գծով» փորձագիտական և 
«Կայուն զարգացման նպատակների համար» աշխատանքային  հանդիպումներին 
մասնակցելու վերաբերյալ: 
 
             /Զեկուցող` Յ. Պողոսյան, Ա. Սաֆյան / 
 
 

Որոշեցին` 
արտասահմանյան գործուղումների հաշվետվությունների մասին հաղորդումներն 
ընդունել ի գիտություն: 
 
            /Անհատական/   
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 12.06.2017թ. նիստին                                                                                                                 
 
Մասնակցում էին`  
 

ՀՀ ՎՊԽ նախագահ Ս.Մնացականյանը, ՀՀ ՎՊԽ անդամներ` Գ.Անանյանը,  
Գ.Գևորգյանը, Ա.Սաֆյանը, Յու.Պողոսյանը, Ս.Դավթյանը, ՀՀ ՎՊԽ քարտուղար`         
Հ. Գրիգորյանը 
 
Հրավիրված էին`  
 

ՀՀ ԱՎԾ նախագահի տեղակալ  Լ.Միրզոյանը,  
ՀՀ ԱՎԾ աշխատակազմի ղեկավար Ա. Հայրապետյանը,  
ՀՀ ԱՎԾ աշխատակազմի իրավաբանական բաժնի պետ Ա.Վարդանյանը,  
ՀՀ ԱՎԾ նախագահի խորհրդական Դ.Մարտիրոսովան, 
ՀՀ ԱՎԾ աշխատակազմի սոցիալական ոլորտի և բնապահպանության 
վիճակագրության բաժնի պետ Ն.Բաղդասարյանը,  
ՀՀ ԱՎԾ աշխատակազմի տնային տնտեսությունների հետազոտությունների բաժնի 
պետ Լ.Մարկոսյանը,  
ՀՀ ԱՎԾ աշխատակազմի տնային տնտեսությունների հետազոտությունների բաժնի 
գլխավոր մասնագետ Ա. Ամրոյան, 
ՀՀ ԱՎԾ աշխատակազմի գների վիճակագրության և միջազգային համադրումների 
բաժնի պետ Մ.Երիցյանը, 
ՀՀ ԱՎԾ  աշխատակազմի առևտրի և այլ ծառայությունների վիճակագրության բաժնի 
պետ Ա.Հարությունյանը, 
ՀՀ ԱՎԾ  աշխատակազմի տրանսպորտի և կապի վիճակագրության բաժնի առաջին 
կարգի մասնագետ Դ.Անանյանը, 
ՀՀ ԱՎԾ  աշխատակազմի սոցիալական ոլորտի և բնապահպանության 
վիճակագրության բաժնի առաջատար մասնագետ Ն.Մանդալյանը, 
«Պետական վիճակագրական տեղեկատվության հավաքագրում» ծրագրի վիճակագիր 
Ե.Գևորգյանը: 
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Լսեցին` 
 

1. Հաղորդում արտասահմանյան գործուղումների հաշվետվությունների մասին. 
 
 
1.1. Հաղորդում` Մարոկկոյի Ռաբաթ քաղաքում 2017 թվականի մայիսի 15-ից 17-ը 
Մանկական աղքատությունը Միջին Արևելքում և Հյուսիսային Աֆրիկայում՝ 
Գնահատումից մինչև քաղաքական գործողություն խորագրով կոնֆերանսին 
մասնակցելու վերաբերյալ: 
 
       /Զեկուցող` Ս.Մնացականյան/ 

 
1.2 Հաղորդում` Հունգարիայի Բուդապեշտ քաղաքում 2017 թվականի ապրիլի      
25-ից 27-ը «Նոր տեխնոլոգիաների կիրառումը վիճակագրական տվյալների 
հավաքագրման համար» թեմայով դասընթացին մասնակցելու վերաբերյալ: 
   
    /Զեկուցողներ` Ա. Ամրոյան, Դ.Անանյան / 

          
1.3 Հաղորդում` Եգիպտոսի Կահիրե քաղաքում 2017 թվականի մայիսի 9-ից 11-ը 
«Պարենային անվտանգության վերլուծության և քաղաքականության 
գործընկերության ամրապնդում» թեմայով եռօրյա տարածաշրջանային 
սեմինարին մասնակցելու վերաբերյալ: 
 

 
     /Զեկուցողներ` Դ.Մարտիրոսովա, Մ.Երիցյան, Լ.Մարկոսյան / 

 
1.4 Հաղորդում` Վրաստանի  Թբիլիսի քաղաքում 2017 թվականի մայիսի 22-ից 23-ը 
«Հետազոտության և մշակման (ՀՄ), տեղեկատվական և հեռահաղորդակցության 
տեխնոլոգիաների և ինովացիայի վիճակագրություն» խորագրով Արևելյան 
համագործակցության վիճակագրության հինգերորդ հանդիպմանը մասնակցելու 
վերաբերյալ: 
 
 
      /Զեկուցողներ՝ Ն. Բաղդասարյան, Ա.Հարությունյան, Ե.Գևորգյան / 

 



ԼՐԱՏՈՒ, ԹԻՎ 3 (105) 
 

 

9 
 

1.5 Հաղորդում` Դանիայի Կոպենհագեն քաղաքում 2017 թվականի մայիսի 30-ից 
հունիսի 1-ը «Եվրոպայի Շրջակա միջավայրի միասնական տեղեկատվական 
համակարգ–II (ԵՇՄՄՏՀ-II)–Արևելք» Ծրագրի իրականացման ազգային 
աշխատանքային պլանների քննարկման տարածաշրջանային սեմինարին 
մասնակցելու վերաբերյալ: 
 
            /Զեկուցողներ` Յու.Պողոսյան, Ն.Մանդալյան/ 

 
Որոշեցին` 
արտասահմանյան գործուղումների հաշվետվությունների մասին հաղորդումներն 
ընդունել ի գիտություն: 
  
                 /Անհատական/   

 


