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ՀՀ  ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ  ՊԵՏԱԿԱՆ  ԽՈՐՀՐԴԻ (ՀՀ ՎՊԽ)  ՆԻՍՏԵՐ 

 
13.11.2018թ. 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 նախագահի խորհրդական Դ.Մարտիրոսովան, 
ՀՀ ԱՎԾ նախագահի խորհրդական Գ.Մարտիրոսյանը, 
ՀՀ ԱՎԾ աշխատակազմի իրավաբանական բաժնի պետ Ա.Վարդանյանը, 
ՀՀ ԱՎԾ աշխատակազմի տնային տնտեսությունների հետազոտությունների բաժնի 
պետ Լ. Մարկոսյանը, 
ՀՀ ԱՎԾ աշխատակազմի գների վիճակագրության և միջազգային համադրումների 
բաժնի պետ Մ. Երիցյանը, 
ՀՀ ԱՎԾ աշխատակազմի գյուղատնտեսության վիճակագրության բաժնի պետ 
Ա.Ավագյանը, 
ՀՀ ԱՎԾ աշխատակազմի մակրոտնտեսական ցուցանիշների և ազգային հաշիվների 
բաժնի պետ Լ. Խաչատրյանը, 
ՀՀ ԱՎԾ աշխատակազմի աշխատանքի վիճակագրության բաժնի պետ 
Լ.Քալանթարյանը, 
ՀՀ ԱՎԾ աշխատակազմի տեղեկատական ռեսուրսների կառավարման և 
տեղնոլոգիաների վարչության տվյալների բանկերի մշակման և ծրագրավորման 
բաժնի գլխավոր մասնագետ Կ. Եսայանը, 
ՀՀ ԱՎԾ աշխատակազմի սոցիալական ոլորտի և բնապահպանության 
վիճակագրության բաժնի առաջին կարգի մասնագետ Հ. Սիմոնյանը, 
ՀՀ ԱՎԾ աշխատակազմի արդյունաբերության և էներգետիկայի վիճակագրության 
բաժնի գլխավոր մասնագետ Հ.Հովհաննիսյանը: 
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Նիստում լսվեցին  հետևյալ  հարցերը. 
 
 
 
 

1. «Գյուղատնտեսական մթերքների իրացված ծավալների և միջին գների 
վերաբերյալ (ըստ իրացման ուղիների)», աղյուսակ 3 և «Գյուղատնտեսական 
արտադրության միջոցների գնման գների վերաբերյալ», աղյուսակ 4 
վիճակագրական հաշվետվությունների (հարցաթերթերի) և լրացման հրահանգի 
վերբերյալ ՀՀ վիճակագրության, պետական ռեգիստրի և վերլուծության 
նախարարության 1997թ. դեկտեմբերի 9-ի N 195 որոշումն ուժը կորցրած 
ճանաչելու և «Գյուղատնտեսական  մթերք արտադրողի կողմից իրացված  մթերքի  
քանակների, արժեքների և միջին  գների վերաբերյալ» (ըստ իրացման ուղիների) 
1–ԳԻՆ ԳՅՈՒՂ (իրացման գին) (ամսական) և «Գյուղատնտեսական 
արտադրության միջոցների գնման քանակների, արժեքների և միջին  գների 
վերաբերյալ» 2–ԳԻՆ ԳՅՈՒՂ (գնման գին) (ամսական) հարցաթերթերը և դրանց 
լրացման հրահանգը (Հավելված 1) հաստատելու մասին» հարցը: 

 
               /Զեկուցող`  Մ.Երիցյան/   
 
 
 

Որոշեցին` 
հաստատել՝ «Գյուղատնտեսական մթերք արտադրողի կողմից իրացված  մթերքի  
քանակների, արժեքների և միջին  գների վերաբերյալ»  (ըստ իրացման ուղիների) 
1–ԳԻՆ ԳՅՈՒՂ (իրացման գին) (ամսական) և «Գյուղատնտեսական 
արտադրության միջոցների գնման քանակների, արժեքների և միջին  գների 
վերաբերյալ» 2–ԳԻՆ ԳՅՈՒՂ (գնման գին) (ամսական) հարցաթերթերը և  
հարցաթերթերի լրացման հրահանգը` համաձայն հավելված 1-ի: 
Ուժը կորցրած ճանաչել՝ ՀՀ վիճակագրության, պետական ռեգիստրի և 
վերլուծության նախարարության 1997թ. դեկտեմբերի 9-ի թիվ N 195 որոշումը: 
 
            /Անհատական / 
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2. «Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհրդի 2015 
թվականի հուլիսի 20-ի «Բուսաբուծական մթերքի արտադրությունը» թիվ 1 
(տարեկան) ընտրանքային հետազոտության հարցաթերթը և լրացման հրահանգը 
հաստատելու մասին» թիվ 22-Ա որոշումն  ուժը կորցրած ճանաչելու  և 
«Գյուղատնտեսական մշակաբույսերի ցանքային տարածությունները 
(տարածությունները) և համախառն բերքը» թիվ 1 (տարեկան) հարցաթերթը և 
լրացման հրահանգը հաստատելու մասին» հարցը: 
 
 
             /Զեկուցող`  Ա. Ավագյան/ 
 
 
Որոշեցին` 
հաստատել՝ «Գյուղատնտեսական մշակաբույսերի ցանքային տարածությունները 
(տարածությունները) և համախառն բերքը» թիվ 1 (տարեկան) հարցաթերթը և 
լրացման հրահանգը համաձայն հավելված 1-ի և 2-ի: 
Ուժը կորցրած ճանաչել ՀՀ վիճակագրության պետական խորհրդի 2015 թվականի 
հուլիսի 20-ի «Բուսաբուծական մթերքի արտադրությունը» թիվ 1 (տարեկան) 
ընտրանքային հետազոտության հարցաթերթը և լրացման հրահանգը 
հաստատելու մասին» թիվ 22-Ա որոշումը: 
 
                /Անհատական / 
 
 
3.«2018 թվականի հունվարի 1-ից դեկտեմբերի 31-ն ընկած ժամանակահատվածում 
իրականացվելիք տնային տնտեսությունների կենսապայմանների ամբողջացված 
հետազոտության հարցաթերթը և օրագիրը հաստատելու մասին» հարցը: 
 
 
                      /Զեկուցող` Լ.Մարկոսյան/ 
 
 

Որոշեցին` 
հաստատել՝ 2018 թվականի հունվարի 1-ից դեկտեմբերի 31-ն ընկած 
ժամանակահատվածում իրականացվելիք տնային տնտեսությունների 
կենսապայմանների ամբողջացված հետազոտության հարցաթերթը և օրագիրը` 
համաձայն հավելվածի:  
 
                           /Անհատական/   
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4. «Հայաստանի Հանրապետության ազգային  վիճակագրական ծառայության 
կողմից` 2009-2015 թվականներին իրականացված տնային տնտեսությունների 
կենսամակարդակի (կենսապայմանների) ամբողջացված հետազոտությունների 
անվանազերծված տվյալների բազաները Արժույթի միջազգային հիմնադրամին  
տրամադրելու թույլտվության մասին» հարցը: 
 
          /Զեկուցող` Լ.Մարկոսյան/ 
 
 
Որոշեցին`  
թույլատրել Հայաստանի Հանրապետության ազգային վիճակագրական 
ծառայության աշխատակազմի տնային տնտեսությունների հետազոտությունների 
բաժնին` Արժույթի միջազգային հիմնադրամին տրամադրել Հայաստանի 
Հանրապետության ազգային վիճակագրական  ծառայության կողմից 2009-2015 
թվականներին իրականացված տնային տնտեսությունների կենսամակարդակի 
(կենսապայմանների) ամբողջացված հետազոտությունների արդյունքում  
ձևավորված անվանազերծված տվյալների բազաները` գիտահետազոտական 
աշխատանքների իրականացման համար օգտագործելու, այլ անձանց 
չփոխանցելու, չվաճառելու, չհրապարակելու և այլ կարգով չտարածելու 
պայմաններով:  
 
                              /Անհատական/   
 
 
 
 

5. «Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհրդի 2003 
թվականի նոյեմբերի 07-ի թիվ 46-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու 
մասին» հարցը: 
 
                      /Զեկուցող` Լ.Խաչատրյան/ 
 
 

Որոշեցին` 
հաստատել՝ Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության պետական 
խորհրդի 2003 թվականի նոյեմբերի 7-ի «Տեղեկություններ հիմնական միջոցների, 
անավարտ ոչ ընթացիկ նյութական ակտիվների և ոչ նյութական ակտիվների 
առկայության և շարժի մասին» Ձև 11-ՀՄ (տարեկան) պետական վիճակագրական 
հաշվետվության ձևը և լրացման հրահանգը հաստատելու մասին» թիվ 46-Ն 
որոշման 1-ին կետով հաստատված հավելված 1-ը շարադրել նոր խմբագրությամբ՝ 
համաձայն հավելվածի: 
Սույն որոշումն ուժի մեջ կմտնի մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան 
հաջորդող տասներորդ օրը: 
 
                    /Նորմատիվ/   
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6.«Աշխատուժի հետազոտության հարցաթերթը և լրացման ցուցումները 
հաստատելու մասին» հարցը: 
 
                    /Զեկուցող` Լ.Քալանթարյան/ 
 
 

Որոշեցին` 
հաստատել Աշխատուժի հետազոտության հարցաթերթը և լրացման ցուցումները 
համաձայն հավելված 1-ի և 2-ի, ուժը կորցրած ճանաչել Հայաստանի 
Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհրդի 2016 թվականի 
դեկտեմբերի 22-ի «Աշխատուժի հետազոտության հարցաթերթը և լրացման 
ցուցումները հաստատելու մասին» թիվ 45-Ա որոշումը: 
 
                   /Անհատական/   
 
 
 

Լսեցին` 
7. Հաղորդում արտասահմանյան գործուղումների հաշվետվությունների մասին. 
 
7.1 Հաղորդում` Թաիլանդի Բանգկոկ քաղաքում 2017 թվականի հոկտեմբերի 5-ից 
6-ը «Աղքատության և անհավասարության վերաբերյալ ռազմավարական 
երկխոսություն ՄԱԿ-ի Ասիայի և Խաղաղօվկիանոսյան տարածաշրջանի 
երկրներում» երկօրյա աշխատանքային հանդիպմանը մասնակցելու վերաբերյալ:  
 
                /Զեկուցող՝ Դ.Մարտիրոսովա/  
 

7.2 Հաղորդում` Ուկրաինայի Օդեսա քաղաքում 2017 թվականի հոկտեմբերի 5-ից 
6-ը Եվրոպական հանձնաժողովի կողմից կազմակերպված «Արևելյան 
համագործակցության շրջանակներում կենսապայմանների ամբողջացված 
հետազոտության ուսումնասիրություն» թեմայով հանդիպմանը մասնակցելու 
վերաբերյալ:  
 
               /Զեկուցողներ` Ա.Հայրապետյան, Լ.Մարկոսյան/ 
 

7.3 Հաղորդում` Դանիայի  Կոպենհագեն քաղաքում 2017 թվականի հոկտեմբերի  
9-ից 11-ը Շրջակա միջավայրի տեղեկատվական միասնական համակարգի 
(ՇՄՏՄՀ) ծրագրի շրջանակում Եվրոպական բնապահպանական տեղեկատվության 
դիտարկման համակարգի (Eionet) հողի ու նրա բուսածածկույթի Ազգային 
համակարգող կենտրոնների ամենամյա հանդիպմանը և Եվրոպական 
հարևանության երկրներում «CORINE (co-ordinated information on environment) 
հողը և նրա բուսածածկույթը» ազգային պիլոտային ծրագրի իրականացման 
նախապատրաստական հանդիպմանը մասնակցելու վերաբերյալ: 
 
               /Զեկուցող` Կ.Եսայան/ 
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7.4. Հաղորդում` Ուկրաինայի Կիև քաղաքում 2017 թվականի հոկտեմբերի 11-ից   
12-ը ՄԱԿ-ի Եվրոպայի տնտեսական հանձնաժողովի /ԵՏՀ/ Շրջակա միջավայրի 
եվրոպական գործակալության /ՇՄԵԳ/ կողմից կազմակերպված «Թափոնների 
կառավարման ոլորտի վիճակագրությանը» նվիրված տարածաշրջանային երկրորդ 
սեմինարին մասնակցելու վերաբերյալ: 
  
           /Զեկո ւցողներ` Յու. Պողոսյան, Հ. Սիմոնյան/ 
 

7.5. Հաղորդում` Վրաստանի Թբիլիսի քաղաքում 2017 թվականի հոկտեմբերի     
16-ից 20-ը Էներգիայի միջազգային գործակալության (IEA) կողմից 
կազմակերպված EU4Energy  ծրագրի շրջանակում Էներգիայի արդյունավետության 
վերաբերյալ ուսուցողական սեմինարին մասնակցելու վերաբերյալ:  
 
      /Զեկուցողներ` Լ. Մարկոսյան, Հ.Հովհաննիսյան / 
 
 

7.6. Հաղորդում` Շվեյցարիայի Ժնև քաղաքում 2017 թվականի հոկտեմբերի 18-ից 
19-ը Համաշխարհային բանկի և ԱՊՀ միջպետական վիճակագրական կոմիտեի 
«ԱՊՀ տարածաշրջանում աշխատանքի վիճակագրության զարգացումը» ծրագրի 
շրջանակում Աշխատանքի միջազգային կազմակերպության (ԱՄԿ) 
վիճակագրական դեպարտամենտի հետ համատեղ կազմակերպված «ԱՊՀ 
տարածաշրջանում աշխատանքի վիճակագրության զարգացումը» ծրագրի 
իրականացման արդյունքները և հետագա գործողությունները» խորագրով 
միջազգային խորհրդակցությանը մասնակցելու վերաբերյալ:  
 
             /Զեկուցողներ` Գ.Գևորգյան, Լ.Քալանթարյան/ 
 

7.7. Հաղորդում` Հունաստանի Աթենք քաղաքում 2017 թվականի հոկտեմբերի     
24-ից 25-ը ՄԱԿ-ի մանկական հիմնադրամի TransMonEE-ի ցանցային 
հանդիպմանը մասնակցելու վերաբերյալ:  
 
             /Զեկուցող` Գ.Գևորգյան / 
 

7.8. Հաղորդում` Լյուքսեմբուրգ քաղաքում 2017 թվականի հոկտեմբերի 25-ից 26-ը 
Բնակչության վիճակագրության հարցերով աշխատանքային խմբի 
հանդիպմանը մասնակցելու վերաբերյալ:  
 
          /Զեկուցող` Կ.Կույումջյան/ 
 
 

Որոշեցին` 
արտասահմանյան գործուղումների հաշվետվությունների մասին հաղորդումներն 
ընդունել ի գիտություն: 
 
            /Անհատական/   
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18.12.2018թ. 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 վիճակագրական տեղեկատվության տարածման և 
հասարակայնության հետ կապերի բաժնի պետ Ն.Մուշեղյանը, 
ՀՀ ԱՎԾ աշխատակազմի գյուղատնտեսության վիճակագրության բաժնի պետ 
Ա.Ավագյանը, 
ՀՀ ԱՎԾ աշխատակազմի առևտրի և այլ ծառայությունների վիճակագրության բաժնի 
պետ Ա. Հարությունյանը,  
ՀՀ ԱՎԾ աշխատակազմի մակրոտնտեսական ցուցանիշների և ազգային հաշիվների 
բաժնի պետ Լ. Խաչատրյանը, 
ՀՀ ԱՎԾ աշխատակազմի մարդահամարի և ժողովրդագրության բաժնի պետ 
Կ.Կույումջյանը, 
ՀՀ ԱՎԾ աշխատակազմի տնային տնտեսությունների հետազոտությունների բաժնի 
պետ Լ.Մարկոսյանը, 
ՀՀ ԱՎԾ աշխատակազմի աշխատանքի վիճակագրության բաժնի պետ                       
Լ. Քալանթարյանը, 
ՀՀ ԱՎԾ աշխատակազմի սոցիալական ոլորտի և բնապահպանության  
վիճակագրության բաժնի պետ Ն. Բաղդասարյանը, 
ՀՀ ԱՎԾ աշխատակազմի արդյունամերության և էներգետիկայի բաժնի գլխավոր 
մասնագետ Հ. Հովհաննիսյանը, 
ՀՀ ԱՎԾ աշխատակազմի շինարարության վիճակագրության բաժնի առաջատար 
մասնագետ Լ.Շահինյանը, 
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ՀՀ ԱՎԾ աշխատակազմի առևտրի և այլ ծառայությունների վիճակագրության բաժնի 
առաջին կարգի մասնագետ Տ.Հակոբյանը, 
ՀՀ ԱՎԾ աշխատակազմի սոցիալական ոլորտի և բնապահպանության  
վիճակագրության բաժնի առաջատար մասնագետ Ն. Մանդալյանը, 
ՀՀ ԱՎԾ աշխատակազմի բիզնես ռեգիստրի, ընտրանքի և դասակարգիչների բաժնի 
վիճակագիր Ք.Անանյանը: 
 
 
 
Նիստում լսվեցին  հետևյալ  հարցերը. 

 
1. «2017 թվականի պետական վիճակագրական աշխատանքների ծրագիրը 
հաստատելու մասին» հարցը: 
 
              /Զեկուցող` Ն.Մուշեղյան/ 
 

 
 

Որոշեցին` 
հաստատել «2018 թվականի պետական վիճակագրական աշխատանքների 
ծրագիրը» համաձայն հավելվածի: 

 
               /Նորմատիվ/ 
 
2. «Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհրդի 2014 
թվականի դեկտեմբերի 2-ի թիվ 85-Ա և 2015 թվականի օգոստոսի 19-ի թիվ 24-Ա 
որոշումներն ուժը կորցրած ճանաչելու և «Գյուղատնտեսական արտադրանքի 
իրացումը» թիվ 3 (տարեկան) և «Տնտեսությունների կողմից գյուղատնտեսական 
արտադրանքի արտադրության վրա կատարված ծախսեր» թիվ 4 (տարեկան)  
հարցաթերթերը և լրացման հրահանգները հաստատելու մասին» հարցը:  
  
 
                  /Զեկուցող` Ա. Ավագյան/ 
 
Որոշեցին` 
հաստատել «Գյուղատնտեսական արտադրանքի իրացումը» թիվ 3 (տարեկան) և 
«Տնտեսությունների կողմից գյուղատնտեսական արտադրանքի արտադրության 
վրա կատարված ծախսեր» թիվ 4 (տարեկան) հարցաթերթերը և լրացման 
հրահանգները համաձայն հավելվածների և ուժը կորցրած ճանաչել Հայաստանի 
Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհրդի 2014 թվականի 
դեկտեմբերի 2-ի թիվ 85-Ա և 2015 թվականի օգոստոսի 19-ի թիվ 24-Ա որոշումներ: 

 
 

           /Անհատական/   
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3.«Հայաստանի Հանրապետության տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական 
տեխնոլոգիաների նախարարության կողմից ներկայացված «Տեղեկատվական 
տեխնոլոգիաների և տեղեկատվական ծառայությունների մասին» Ձև 1-ՏՏ 
(ամսական) վարչական վիճակագրական հաշվետվության ձևին հավանություն 
տալու մասին» հարցը: 

 
 

               /Զեկուցող` Ա. Հարությունյան / 
 
Որոշեցին` 
հավանություն տալ «Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների և տեղեկատվական 
ծառայությունների մասին»  Ձև 1-ՏՏ (ամսական) վարչական վիճակագրական 
հաշվետվության ձևին» և ուժը կորցրած ճանաչել Հայաստանի Հանրապետության 
վիճակագրության պետական խորհրդի 2015 թվականի նոյեմբերի 13-ի 
«Հայաստանի Հանրապետության էկոնոմիկայի նախարարության Ձև 1-ՏՏ 
(ամսական) վարչական վիճակագրական հաշվետվության ձևին ու լրացման 
հրահանգին հավանություն տալու մասին» թիվ 36-Ա որոշումը: 

 
 
          /Անհատական/   

 
 
4. «Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհրդի 2012 
թվականի դեկտեմբերի 25-ի թիվ 40-Ա որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու 
մասին» հարցը: 

 
 
          /Զեկուցող` Լ. Խաչատրյան/ 

 
Որոշեցին` 
Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհրդի 2012 
թվականի դեկտեմբերի 25-ի «Հայաստանի ազգային հաշիվների ցուցանիշների 
վերանայման քաղաքականության և վերանայման ժամանակացույցի» 
հաստատման մասին» թիվ 40-Ա որոշմամբ հաստատված հավելված 1-ը շարադրել 
նոր խմբագրությամբ՝ համաձայն հավելվածի: 

 
 
           /Անհատական/   

 
5. «Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհրդի 2009 
թվականի նոյեմբերի 9-ի թիվ 37-Ա որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու  
մասին» հարցը: 

 
 
         /Զեկուցող` Ա.Հայրապետյան/ 
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Որոշեցին` 
հաստատել «Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության պետական 
խորհրդի 2009 թվականի նոյեմբերի 9-ի թիվ 37-Ա որոշման մեջ կատարել 
փոփոխություններ համաձայն հավելվածի: 

 
 

            /Անհատական/  
 
6. «Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարությանը գույք 
հանձնելուն համաձայնություն տալու մասին» հարցը: 

 
 

          /Զեկուցող` Ա.Հայրապետյան/ 
 
Որոշեցին` 
համաձայնություն տալ «Հայաստանի Հանրապետության ազգային վիճակագրա-
կան ծառայության աշխատակազմ» պետական կառավարչական հիմնարկի 
հաշվեկշռում գտնվող՝ 10 147 դրամ հաշվեկշռային արժեքով 108 թատերական 
աթոռները Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարությանը 
հանձնելուն: 
            
 
            /Անհատական/   
 
 
7.«Հայաստանի Հանրապետության ազգային վիճակագրական ծառայության 
մարդահամարի գործառնական ստորաբաժանում ստեղծելու և դրա 
կանոնադրությունն ու կառուցվածքը հաստատելու մասին» հարցը: 
 
          /Զեկուցող` Կ.Կույումջյան/ 
 
Որոշեցին` 
2020 թվականի մարդահամարի նախապատրաստման և անցկացման նպատակով՝ 
ստեղծել մարդահամարի գործառնական ստորաբաժանում՝ վարչության 
կարգավիճակով (այսուհետ՝ վարչություն), հաստատել վարչության 
կանոնադրությունն ու կառուցվածքը՝ համաձայն հավելվածի, սահմանել, որ 
վարչությունը ենթակա է լուծարման մարդահամարի աշխատանքների ավարտից 
հետո։ 

 
 

            /Անհատական/   
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8.«Հայաստանի Հանրապետության ազգային  վիճակագրական ծառայության 
կողմից` 2016 թվականին իրականացված տնային տնտեսությունների 
կենսապայմանների ամբողջացված հետազոտության անվանազերծված տվյալների 
բազան Համաշխարհային բանկի աղքատության և հավասարության ոլորտի 
գործառնական խմբի տնտեսագետ Մորից Մեյերին տրամադրելու թույլտվության 
մասին» հարցը: 

 
 

        /Զեկուցող` Լ.Մարկոսյան/ 
 
Որոշեցին` 
թույլատրել տրամադրել Հայաստանի Հանրապետության ազգային 
վիճակագրական  ծառայության կողմից 2016 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/   
 
 
Լսեցին` 
 
9. Հաղորդում արտասահմանյան գործուղումների հաշվետվությունների մասին. 
 
9.1.Հաղորդում` Շվեյցարիայի Ժնև քաղաքում 2017 թվականի հոկտեմբերի 30-ից 
նոյեմբերի 2-ը Միգրացիայի վիճակագրության գծով աշխատանքային նիստին և 
հանդիպմանը մասնակցելու վերաբերյալ:  

 
 
   /Զեկուցող՝ Գ.Գևորգյան /  

 
9.2. Հաղորդում` Շվեյցարիայի Նյուշատել քաղաքում 2017 թվականի հոկտեմբերի 
30-ից նոյեմբերի 3-ը «Տվյալների վերլուծություն և մոդելավորում» թեմայով 
վերապատրաստման դասընթացին մասնակցելու վերաբերյալ:  

 
 
  /Զեկուցողներ` Լ.Շահինյան, Տ.Հակոբյան, Ք.Անանյան/   
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9.3. Հաղորդում` Իտալիայի Թուրին քաղաքում 2017 թվականի հոկտեմբերի 30-ից 
նոյեմբերի 10-ը «Աշխատաշուկայի վիճակագրության և վերլուծության. 
Արժանապատիվ աշխատանքի գնահատումը՝ Կայուն զարգացման նպատակների 
համատեքստում» խորագրով դասընթացին մասնակցելու վերաբերյալ: 

 
 
        /Զեկուցող` Լ.Քալանթարյան/  

 

9.4. Հաղորդում` Ղազախստանի Ալմաթի քաղաքում 2017 թվականի նոյեմբերի    
15-ից 17-ը «Շրջակա միջավայրի վիճակագրությունը Հյուսիսային և Կենտրոնական 
Ասիայի երկրներում» թեմայով անցկացվող սեմինարին մասնակցելու վերաբերյալ:  

 
 
       /Զեկուցողներ` Ն. Բաղդասարյան, Ն. Մանդալյան/ 

 
9.5. Հաղորդում` Մոլդովայի Քիշնև քաղաքում 2017 թվականի նոյեմբերի 21-ից  22-ը 
Եվրամիության վիճակագրական ծառայության (Եվրոստատ) և Մոլդովայի 
Հանրապետության ազգային վիճակագրական բյուրոյի  կողմից կազմակերպված 
Պաշտոնական վիճակագրության օրենքի վերաբերյալ բարձր մակարդակի 
սեմինարին մասնակցելու վերաբերյալ:  

 
     /Զեկուցողներ` Ս.Մնացականյան,Ա.Սաֆյան/ 

 
9.6. Հաղորդում` Ղազախստանի Ալմաթի քաղաքում 2017 թվականի նոյեմբերի    
28-ից 30-ը Տվյալների ոչ ավանդական աղբյուրների ընդգրկումը ԿԶՆ-ի 
ցուցանիշների արտադրման մեջ. Ինստիտուցիոնալ և կազմակերպչական 
միջավայր, համագործակցություն, երկխոսություն և գործընկերություններ 
խորագրով սեմինար Արևելյան  Եվրոպայի, Կովկասի և Կենտրոնական  Ասիայի  
երկրների համար մասնակցելու վերաբերյալ:  

 
 
      /Զեկուցողներ` Ս.Մնացականյան, Ա.Սաֆյան/ 
 
 

9.7. Հաղորդում` Ալբանիայի Տիրանա քաղաքում 2017 թվականի դեկտեմբերի 4-ից 
8-ը Վերականգնվող էներգիայի միջազգային գործակալության (IRENA) կողմից 
կազմակերպված Հարավարևելյան Եվրոպայի վերականգնվող էներգետիկայի 
վիճակագրությանը նվիրված աշխատաժողովին մասնակցելու վերաբերյալ:  

 
 
      /Զեկուցող` Հ. Հովհաննիսյան/ 
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9.8. Հաղորդում` Սերբիայի Բելգրադ քաղաքում 2017 թվականի նոյեմբերի 11-ից 
դեկտեմբերի 1-ը Եվրոպայի վիճակագիրների համաժողովի կողմից 
կազմակերպված «Սեռային վիճակագրություն» խորագրով աշխատանքային 
նստաշըրջանին և Արևելյան Եվրոպայի, Կովկասյան և Կենտրոնական Ասիայի 
երկրների մասնագետների կարողությունների զարգացման նպատակով 
կազմակերպված աշխատաժողովին մասնակցելու վերաբերյալ:  

 
 
      /Զեկուցողներ` Գ. Գևորգյան, Լ. Քալանթարյան/ 

 
9.9. Հաղորդում` Բելառուսի Մինսկ քաղաքում 2017 թվականի դեկտեմբերի 12-ից 
13-ը Եվրոպայի Արևելյան գործընկերության անդամ երկրների Շրջակա միջավայրի  
տեղեկատվական միասնական համակարգ - II Արևելք (ՇՄՏՄՀ-II Արևէլք) ծրագրի 
ղեկավար կոմիտեի երկրորդ  նստաշրջանին մասնակցելու վերաբերյալ:  

 
 
      /Զեկուցող` Յու.Պողոսյան/ 

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


