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ՀՀ  ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ  ՊԵՏԱԿԱՆ  ԽՈՐՀՐԴԻ (ՀՀ ՎՊԽ)  ՆԻՍՏԵՐ 

 
11.09.2017թ. 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 իրավաբանական բաժնի պետ Ա.Վարդանյանը, 
ՀՀ ԱՎԾ աշխատակազմի տնային տնտեսությունների հետազոտությունների բաժնի 
պետ Լ. Մարկոսյանը, 
ՀՀ ԱՎԾ աշխատակազմի հաշվապահական հաշվառման բաժնի պետ, գլխավոր 
հաշվապահ Ռ. Պողոսյանը, 
ՀՀ ԱՎԾ Հայաստանի ժողովրդագրության և առողջության հետազոտության ծրագրի 
ղեկավար Տ. Գևորգյանը, 
ՀՀ ԱՎԾ Հայաստանի ժողովրդագրության և առողջության հետազոտության 
տեխնիկական ղեկավար Ա. Քոսակյանը: 
  
 

Նիստում լսվեցին  հետևյալ  հարցերը. 
 

1. «Հայաստանի Հանրապետության  ազգային  վիճակագրական ծառայության 
կողմից` 2015 թվականին իրականացված տնային տնտեսությունների 
կենսապայմանների ամբողջացված հետազոտության անվանազերծված 
տվյալների բազան ՄԱԿ-ի Պարենի և գյուղատնտեսության կազմակերպությանը 
տրամադրելու թույլտվության մասին» հարցը: 

 
 
               /Զեկուցող` Լ. Մարկոսյան /  
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Որոշեցին` 
թույլատրել Հայաստանի Հանրապետության ազգային վիճակագրական 
ծառայության աշխատակազմի տնային տնտեսությունների հետազոտությունների 
բաժնին` ՄԱԿ-ի Պարենի և գյուղատնտեսության կազմակերպությանը տրամադրել 
Հայաստանի Հանրապետության ազգային վիճակագրական ծառայության կողմից 
2015 թվականին իրականացված տնային տնտեսությունների կենսապայմանների 
ամբողջացված հետազոտության արդյունքում ձևավորված անվանազերծված 
տվյալների բազան` գիտահետազոտական աշխատանքների իրականացման 
համար օգտագործելու, այլ անձանց չփոխանցելու, չվաճառելու, չհրապարակելու և 
այլ կարգով չտարածելու պայմաններով: 
 
 
            /Անհատական / 
 
 
2. «Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհրդի 2009 
թվականի նոյեմբերի 9-ի թիվ 37-Ա որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու  
մասին» հարցը: 
 
 
             /Զեկուցող`  Ռ. Պողոսյան/ 
 
 
Որոշեցին` 
1. Հայաստանի Հանրապետության ազգային վիճակագրական ծառայության 
աշխատակազմի հաշվեկշիռ մուտքագրել ստացված՝ ընդամենը 17 293 138 դրամ 
արժեքով արտադրական և տնտեսական գույքը: 
2. Հայաստանի Հանրապետության ազգային վիճակագրական ծառայության 
աշխատակազմի հաշվեկշիռից  հանել աղբավայր հանձնված 45 388 512 ՀՀ դրամ 
արժեքով համակարգչային տեխնիկան և 220 500 ՀՀ դրամ արժեքով արտադրա-
կան և տնտեսական գույքը: 
3. Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհրդի       
2009 թ.-ի «Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրական ծառայության 
աշխատակազմ պետական կառավարչական հիմնարկին հանձնվող գույքի կազմը և 
չափը հաստատելու մասին» թիվ 37-Ա որոշմամբ հաստատված  հավելվածի  
2-րդ տողի «519 113.4» թիվը փոխարինել «473 724.9» թվով,  
4-րդ տողի «85 234.4» թիվը փոխարինել «102 307.0» թվով,   
«ընդամենը» տողի «723 848.4» թիվը փոխարինել «695 531.5» թվով: 
 
 
                /Անհատական / 
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Լսեցին` 
3. Հաղորդում արտասահմանյան գործուղումների հաշվետվությունների մասին. 
 
3.1 Հաղորդում` Ինդոնեզիայի Բալի քաղաքում 2017 թվականի օգոստոսի 6-ից 20-ը 
ԱՄՆ ՄԶԳ կողմից կազմակերպված «Տարածաշրջանային ընտրանք և 
ցուցակագրում» խորագրով սեմինարին մասնակցելու վերաբերյալ: 
 

 
        /Զեկուցողներ` Տ. Գևորգյան, Ա. Քոսակյան / 
 
 

Որոշեցին` 
արտասահմանյան գործուղումների հաշվետվությունների մասին հաղորդումներն 
ընդունել ի գիտություն: 
 
            /Անհատական/   
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09.10.2017թ. 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 իրավաբանական բաժնի պետ Ա.Վարդանյանը, 
ՀՀ ԱՎԾ աշխատակազմի տնային տնտեսությունների հետազոտությունների բաժնի 
պետ Լ. Մարկոսյանը, 
ՀՀ ԱՎԾ աշխատակազմի ֆինանսների վիճակագրության բաժնի պետ Հ. Տիտիզյանը,  
ՀՀ ԱՎԾ աշխատակազմի մարդահամարի և ժողովրդագրության բաժնի պետ 
Կ.Կույումջյանը, 
ՀՀ ԱՎԾ աշխատակազմի սոցիալական ոլորտի և բնապահպանության 
վիճակագրության բաժնի պետ Ն.Բաղդասարյանը, 
ՀՀ ԱՎԾ աշխատակազմի աշխատանքի վիճակագրության բաժնի պետ 
Լ.Քալանթարյանը, 
ՀՀ ԱՎԾ աշխատակազմի սոցիալական ոլորտի և բնապահպանության 
վիճակագրության բաժնի առաջին կարգի մասնագետ Ա. Համբարձումյանը, 
ՀՀ ԱՎԾ աշխատակազմի մարդահամարի և ժողովրդագրության բաժնի երկրորդ 
կարգի մասնագետ Ս. Ազատյանը, 
ՀՀ ԱՎԾ արհմիության նախագահ Մ. Պետրոսյանը: 
 
 

Նիստում լսվեցին  հետևյալ  հարցերը. 
 

1. «Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհրդի 2016 
թվականի դեկտեմբերի 22-ի թիվ 18-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ 
կատարելու մասին հարցը: 

 
                 /Զեկուցող` Լ.Մարկոսյան/  
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Որոշեցին` 
Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհրդի 2016 
թվականի դեկտեմբերի 22-ի «2017 թվականի պետական վիճակագրական 
աշխատանքների ծրագիրը հաստատելու մասին»  թիվ 18-Ն որոշմամբ  
հաստատված հավելված 3-ի 19-րդ և 20-րդ  կետերի  «Թողարկման 
(հրապարակման) ժամկետը» սյունակում «սեպտեմբեր» բառը փոխարինել 
«նոյեմբեր» բառով: 
 
 
                /Նորմատիվ/ 
 
 
 
2.«Կազմակերպության տնտեսական գործունեության հիմնական ցուցանիշների 
վերաբերյալ» (Ձև 1-ՏԳ (տարեկան), «Ապրանքային բորսայի գործունեության 
վերաբերյալ» (Ձև 1-Բորսա (եռամսյակային) պետական վիճակագրական 
հաշվետվությունների ձևերն ու դրանց լրացման հրահանգները հաստատելու, 
ինչպես նաև ՀՀ վիճակագրության պետական խորհրդի 2013 թվականի 
հոկտեմբերի 28-ի թիվ 29-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» հարցը: 

 
         /Զեկուցող`  Հ.Տիտիզյան/   

 
Որոշեցին` 
Հաստատել «Կազմակերպության տնտեսական գործունեության հիմնական 
ցուցանիշների վերաբերյալ» (Ձև 1-ՏԳ (տարեկան), «Ապրանքային բորսայի 
գործունեության վերաբերյալ» (Ձև 1-Բորսա (եռամսյակային) պետական 
վիճակագրական հաշվետվությունների ձևերն ու դրանց լրացման հրահանգներն, 
ինչպես նաև ուժը կորցրած ճանաչել ՀՀ վիճակագրության պետական խորհրդի 
2013 թվականի հոկտեմբերի 28-ի թիվ 29-Ն որոշումը: 

 
 

               /Նորմատիվ/ 
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Լսեցին` 
 
2. Հաղորդում արտասահմանյան գործուղումների հաշվետվությունների մասին. 
 
3.1. Հաղորդում` Թաիլանդի Բանգկոկ քաղաքում  2017 թվականի օգոստոսի 28-ից 
31-ը «Բնակչության և սոցիալական վիճակագրության հարցերով 
տարածաշրջանային համակարգող խմբի» առաջին հանդիպմանը և «Տվյալներ, 
որոնք չեն անտեսում ոչ մեկին»  խորագրով փորձագիտական աշխատաժողովին 
մասնակցելու վերաբերյալ: 
 
           /Զեկուցող` Կ.Կույումջյան/ 
 
 
3.2 Հաղորդում` Ֆրանսիայի Մոնպելյե քաղաքում 2017 թվականի օգոստոսի 28-ից 
սեպտեմբերի 1-ը Եվրոպական բնապահպանական միասնական տեղեկատվական 
համակարգի ներդրման արևելյան երկրորդ փուլի (ENI-SEIS II EAST) 
տարածաշրջանային աշխատանքային խմբի համար կազմակերպված 
մասնագիտական ուսումնական դասընթացին մասնակցելու վերաբերյալ: 
 
 
          /Զեկուցող՝ Ա.Համբարձումյան/ 
 
 
3.3. Հաղորդում` Ռուսաստանի Դաշնության Մոսկվա քաղաքում 2017 թվականի 
սեպտեմբերի 12-ից 15-ը Պետական հիմնարկների և հասարակական սպասարկման 
աշխատոողների միջազգային ֆեդերացիայի (ԱՄՖ) 7-րդ կոնգրեսին, ԱՄՖ-ի      
25- ամյակին նվիրված միջոցառումներին, ԱՄՖ նոր նախագահ ընտրելուն և ԱՄՖ 
քննարկումներին մասնակցելու վերաբերյալ: 
 
 
          /Զեկուցող` Մ.Պետրոսյան/ 
 
 
3.4 Հաղորդում` Բելառուսի Մինսկ քաղաքում 2017 թվականի սեպտեմբերի 13-ից  
15-ը Եվրամիության վիճակագրական ծառայության (Եվրոստատ) կողմից 
կազմակերպված «Պաշտոնական վիճակագրության որակը. մարտահրավերները և 
հնարավորությունները» խորագրով Արևելյան Եվրոպայի, Կովկասի, 
Կենտրոնական Ասիայի երկրների և Մոնղոլիայի համար բարձր մակարդակի 
սեմինարին մասնակցելու վերաբերյալ: 
 
       /Զեկուցողներ` Ս. Մնացականյան,Ա.Սաֆյան/  
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3.5 Հաղորդում` Ավստրիայի Վիենա քաղաքում 2017 թվականի սեպտեմբերի 14-ից 
15-ը ՄԱԿ-ի Եվրոպայի տնտեսական հանձնաժողովի /ԵՏՀ/ Եվրոպայի Շրջակա 
միջավայրի գործակալության /ԵՇՄԳ/ մշտադիտարկման և գնահատման 
աշխատանքային խմբի, Շրջակա միջավայրի միասնական տեղեկատվական 
համակարգի /ՇՄՄՏՀ/ գործունեության գնահատման շրջանակների 
փորձարկմանը նվիրված սեմինարին մասնակցելու վերաբերյալ: 
  
 
          /Զեկուցող՝ Յու. Պողոսյան/ 
  

 
3.6 Հաղորդում` Ռուսաստանի Դաշնության Պուշկին քաղաքում 2017 թվականի 
սեպտեմբերի 12-ից 19-ը Ռուսաստանի Դաշնության Ազգային հետազոտական 
համալսարանի «Տնտեսագիտության բարձրագույն դպրոցի» հրավերով 
կազմակերպված «Բնակչություն և զարգացում» թեմայով դասընթացին 
մասնակցելու վերաբերյալ: 
 
 
        /Զեկուցողներ՝ Ն. Բաղդասարյան, Ս. Ազատյան/ 
 
 
3.7 Հաղորդում` Կորեայի Դեջոն քաղաքում 2017 թվականի սեպտեմբերի 25-ից 27-ը 
«Ասիայի և խաղաղօվկիանոսյան տարածաշրջանում միջազգային աշխատանքային 
միգրացիայի վիճակագրության արտադրության և տարաբնույթ սպառողների 
շրջանում տվյալների տարածումը, երկրների միջև փորձի փոխանակումը, 
աշխատանքային միգրացիայի վիճակագրության վերջին միջազգային 
ստանդարտների վերաբերյալ գիտելիքների ու հմտությունների 
կատարելագործումը» թեմայովաշխատանքային հանդիպմանը մասնակցելու 
վերաբերյալ: 
           
 
           /Զեկուցող՝ Լ.Քալանթարյան/ 
 
Որոշեցին` 
արտասահմանյան գործուղումների հաշվետվությունների մասին հաղորդումներն 
ընդունել ի գիտություն: 
  
                 /Անհատական/   
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16.10.2017թ. 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 իրավաբանական բաժնի պետ Ա.Վարդանյանը, 
ՀՀ ԱՎԾ աշխատակազմի գյուղատնտեսության վիճակագրության բաժնի պետ 
Ա.Ավագյանը, 
ՀՀ ԱՎԾ աշխատակազմի  շինարարության վիճակագրության բաժնի պետ 
Մ.Պետրոսյանը, 
ՀՀ ԱՎԾ աշխատակազմի բիզնես ռեգիստրի, ընտրանքի և դասակարգիչների բաժնի 
պետ Վ.Արևշատյանը, 
ՀՀ ԱՎԾ աշխատակազմի մակրոտնտեսական ցուցանիշների և ազգային հաշիվների 
բաժնի պետ Լ.Խաչատրյանը,  
ՀՀ ԱՎԾ աշխատակազմի վիճակագրական տեղեկատվության տարածման և 
հասարակայնության հետ կապերի բաժնի առաջին կարգի մասնագետ  
Լ. Կարապետյանը, 
ՀՀ ԱՎԾ աշխատակազմի միջազգային վիճակագրական համագործակցության բաժնի 
առաջատար մասնագետ Ա. Խամոյանը, 
ՀՀ ԱՎԾ աշխատակազմի որակի կառավարման բաժնի առաջին կարգի մասնագետ   
Ա. Գրբոյանը, 
ՀՀ ԱՎԾ աշխատակազմի շինարարության վիճակագրության բաժնի վիճակագիր       
Ա. Առուստամյանը: 
 
 
 
 
 
 



ԼՐԱՏՈՒ, ԹԻՎ 5 (107) 
 

 

12 
 

Նիստում լսվեցին  հետևյալ  հարցերը. 
 

1. «Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհրդի 2014 
թվականի հոկտեմբերի 31-ի «Անասնաբուծության դրության մասին» թիվ 2 
(ամսական) և 2016 թվականի նոյեմբերի 14-ի «Գյուղատնտեսական մշակաբույսերի 
ցանքային տարածությունները (տարածությունները) և համախառն բերքը» թիվ 1 
(ամսական) ընտրանքային հետազոտության հարցաթերթերը և լրացման 
հրահանգները հաստատելու մասին» թիվ 69-Ա և թիվ 35-Ա որոշումներն ուժը կորց-
րած ճանաչելու և «Գյուղատնտեսական մշակաբույսերի ցանքային տարածություն-
ները (տարածությունները) և համախառն բերքը» թիվ 1 (ամսական) և 
«Գյուղատնտեսական մշակաբույսերի համախառն բերքը» թիվ 1.1 (ամսական) 
հարցաթերթերը և լրացման հրահանգը, «Անասնաբուծության դրության մասին» 
թիվ 2 (ամսական) հարցաթերթը և լրացման հրահանգը, «ՀՀ ազգային վիճակա-
գրական ծառայության գյուղատնտեսության վիճակագրության ընտրանքային 
դիտարկման դաշտում ընդգրկված վիճակագիրների (հաշվարարների) աշխա-
տանքների կազմակերպման» կարգը և «ՀՀ ազգային վիճակագրական ծառայու-
թյան գյուղատնտեսության վիճակագրության ընտրանքային դիտարկման դաշտում 
ընդգրկված 186 համայնքների (բնակավայրերի) ցանկը հաստատելու մասին» 
հարցը: 
 

 
          /Զեկուցող` Ա.Ավագյան/ 
 

Որոշեցին` 
ուժը կորցրած ճանաչել «Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության 
պետական խորհրդի 2014 թվականի հոկտեմբերի 31-ի «Անասնաբուծության 
դրության մասին» թիվ 2 (ամսական) և 2016 թվականի նոյեմբերի 14-ի 
«Գյուղատնտեսական մշակաբույսերի ցանքային տարածությունները 
(տարածությունները) և համախառն բերքը» թիվ 1 (ամսական) ընտրանքային 
հետազոտության հարցաթերթերը և լրացման հրահանգները հաստատելու 
մասին» թիվ 69-Ա և թիվ 35-Ա որոշումներն և հաստատել «Գյուղատնտեսական 
մշակաբույսերի ցանքային տարածությունները (տարածությունները) և համախառն 
բերքը» թիվ 1 (ամսական) և «Գյուղատնտեսական մշակաբույսերի համախառն 
բերքը» թիվ 1.1 (ամսական) հարցաթերթերը և լրացման հրահանգը, 
«Անասնաբուծության դրության մասին» թիվ 2 (ամսական) հարցաթերթը և 
լրացման հրահանգը, «ՀՀ ազգային վիճակագրական ծառայության 
գյուղատնտեսության վիճակագրության ընտրանքային դիտարկման դաշտում 
ընդգրկված վիճակագիրների (հաշվարարների) աշխատանքների 
կազմակերպման» կարգը և «ՀՀ ազգային վիճակագրական ծառայության 
գյուղատնտեսության վիճակագրության ընտրանքային դիտարկման դաշտում 
ընդգրկված 186 համայնքների (բնակավայրերի) ցանկը: 
 
            /Անհատական / 
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2. «Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհրդի 2016 
թվականի սեպտեմբերի 22-ի  թիվ 11-Ն, 2015 թվականի հոկտեմբերի 19-ի թիվ      
18-Ն, 19-Ն, 2012 թվականի հուլիսի 9-ի թիվ 13-Ն, թիվ 14-Ն որոշումների մեջ 
լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին» հարցը:    
  
 
                  /Զեկուցող` Մ.Պետրոսյան/ 
 
Որոշեցին` 
Հաստատել «Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության պետական 
խորհրդի 2016 թվականի սեպտեմբերի 22-ի  թիվ 11-Ն, 2015 թվականի հոկտեմբերի 
19-ի թիվ 18-Ն, 19-Ն, 2012 թվականի հուլիսի 9-ի թիվ 13-Ն, թիվ 14-Ն որոշումների 
մեջ լրացումներն և փոփոխությունները՝ համաձայն ներկայացված նախագծերի: 
 
                     /Նորմատիվ/   
 
Լսեցին` 
 
3. Հաղորդում արտասահմանյան գործուղումների հաշվետվությունների մասին. 
 
3.1 Հաղորդում` Բուլղարիայի Ռադվա և Սլիվեկ քաղաքներում 2017 թվականի 
սեպտեմբերի 24-ից հոկտեմբերի 6-ը «Վիճակագրական հետազոտությունների 
տեսության և կազմակերպման ներածություն» խորագրով դասընթացին 
մասնակցելու վերաբերյալ:  
 
 
            /Զեկուցողներ` Ա. Խամոյան, Ա. Գրբոյան, Լ. Կարապետյան, Ա. Առուստամյան/  
 
3.2 Հաղորդում` Մոնտենեգրոյի Բուդվա քաղաքում 2017 թվականի սեպտեմբերի 
25-ից 27-ը ՄԱԿ-ի Եվրոպայի տնտեսական հանձնաժողովի կողմից 
կազմակերպված «Աղքատության վիճակագրություն» թեմայով սեմինարին և 
«Աղքատության և անհավասարության գնահատում» թեմայով  փորձագետների 
խորհրդի հանդիպմանը մասնակցելու վերաբերյալ:  
             
 
              /Զեկուցողներ` Գ.Գևորգյան, Լ.Մարկոսյան/  
 
3.3 Հաղորդում` Ֆրանսիայի Փարիզ քաղաքում 2017 թվականի սեպտեմբերի 27-ից  
29-ը ՄԱԿ-ի Եվրոպական տնտեսական հանձնաժողովի, Եվրոստատի և 
Տնտեսական համագործակցության և զարգացման կազմակերպության կողմից 
համատեղ կազմակերպված Բիզնես ռեգիստրների փորձագետների խմբի 
աշխատանքային հանդիպմանը մասնակցելու վերաբերյալ: 
  
           /Զեկուցող` Վ.Արևշատյան/  
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3.4 Հաղորդում` Շվեյցարիայի Ժնև քաղաքում 2017 թվականի հոկտեմբերի 2-ից 6-ը 
ՄԱԿ-ի Եվրոպայի տնտեսական հանձնաժողովի կողմից կազմակերպված 
«Մարդահամարների ու կացարանների համատարած հաշվառման» 
փորձագետների խմբի աշխատանքային հանդիպմանը մասնակցելու վերաբերյալ:  
 
 
            /Զեկուցող` Գ.Գևորգյան/ 
 
3.5 Հաղորդում` Բելառուսի Մինսկ քաղաքում 2017 թվականի հոկտեմբերի 3-ից 5-ը 
ՄԱԿ-ի Եվրոպայի տնտեսական հանձնաժողովի, Եվրոստատի, Ազատ առևտրի 
եվրոպական ասոցիացիայի կողմից համատեղ կազմակերպած Ազգային 
հաշիվների համակարգ 2008-ի (ԱՀՀ 2008) ներդրման վերաբերյալ սեմինար 
խորհրդակցությանը մասնակցելու վերաբերյալ:  
 
 
             /Զեկուցող` Լ.Խաչատրյան/ 
 
3.6 Հաղորդում` Վրաստանի Թբիլիսի քաղաքում 2017 թվականի հոկտեմբերի 4-ից 
6-ը ՄԱԿ-ի Եվրոպայի տնտեսական հանձնաժողովի (ՄԱԿ ԵՏՀ) կողմից 
կազմակերպված «Ազգային ներուժի ամրապնդումը վիճակագրության կայուն 
զարգացման համար» խորագրով սեմինարին մասնակցելու վերաբերյալ:  
 
 
           /Զեկուցողներ` Ս. Մնացականյան, Ա.Սաֆյան/ 
 
3.7 Հաղորդում` Իտալիայի Հռոմ քաղաքում 2017 թվականի հոկտեմբերի 2-ից 6-ը 
ՄԱԿ-ի Եվրոպայի տնտեսական հանձնաժողովի (ԵՏՀ) Եվրոպայի վիճակագիրների 
կոնֆերանսի կողմից կազմակերպված «Շրջակա միջավայրի վիճակագրության և 
ցուցանիշների միասնական նպատակային խմբի 14-րդ նստաշրջանին, կլիմայի 
փոփոխությանն առնչվող վիճակագրություն ձևավորողների և օգտագործողների 
շրջանակի փորձագետների կոնֆերանսին և արտակարգ իրավիճակների ու 
աղետների վիճակագրական ցուցանիշներին նվիրված խորհրդակցությանը» 
մասնակցելու վերաբերյալ:  
 
 
              /Զեկուցող` Յու.Պողոսյան/ 
 
 

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


