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ՀՀ  ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ  ՊԵՏԱԿԱՆ  ԽՈՐՀՐԴԻ (ՀՀ ՎՊԽ)  ՆԻՍՏԵՐ 

 
07.09.2018թ. նիստին 
 
Մասնակցում էին`  
 
ՀՀ ՎՊԽ նախագահ՝     Ս.Մնացականյանը,  
ՀՀ ՎՊԽ անդամներ`     Գ.Անանյանը, Գ.Գևորգյանը, Ա.Սաֆյանը, Ս.Դավթյանը,    
                                                        Լ.Պետրոսյանը, Ն.Բաղդասարյանը 
ՀՀ ՎՊԽ քարտուղար`   Հ. Գրիգորյանը 
 
Հրավիրված էր`  
 
ՀՀ ՎԿ գլխավոր քարտուղար Ա. Հայրապետյանը 
 

 
Նիստում լսվեցին  հետևյալ  հարցերը. 
 

1. «Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհրդի  2002 
թվականի հուլիսի 26-ի թիվ 110-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» 
հարցը: 
 
                /Զեկուցող`  Ա.Հայրապետյան/  
 
Որոշեցին` 
Ուժը կորցրած ճանաչել Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության պետա-
կան խորհրդի 2002 թվականի հուլիսի 26-ի «Հայաստանի Հանրապետության 
ազգային վիճակագրական ծառայության աշխատակազմ պետական կառավար-
չական հիմնարկ ստեղծելու, Հայաստանի Հանրապետության ազգային վիճա-
կագրական ծառայության կանոնադրությունը և աշխատակազմի կառուցվածքը 
հաստատելու մասին» թիվ 110-Ն որոշումը: 
Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող 
տասներորդ օրը: 
 
            /Նորմատիվ/   
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07.24.2018թ. նիստին                                                                                                                  
 

Մասնակցում էին`  
 

ՀՀ ՎՊԽ նախագահ՝     Ս.Մնացականյանը,  
ՀՀ ՎՊԽ անդամներ`     Գ.Անանյանը, Գ.Գևորգյանը, Ա.Սաֆյանը, Ն. Բաղդասարյանը,   
                                                  Ս.Դավթյանը, Լ.Պետրոսյանը, 
ՀՀ ՎՊԽ քարտուղար`   Հ. Գրիգորյանը 
 

Հրավիրված էին`  
 

ՀՀ ՎԿ գլխավոր քարտուղար Ա.Հայրապետյանը,  
ՀՀ ՎԿ իրավաբանական բաժնի առաջատար մասնագետ Գ.Մուրադյանը, 
ՀՀ ՎԿ մակրոտնտեսական ցուցանիշների և ազգային հաշիվների բաժնի պետ 
Լ.խաչատրյանը,  
ՀՀ ՎԿ մարդահամարի և ժողովրդագրության բաժնի պետ Կ.Կույումջյանը, 
ՀՀ ՎԿ աշխատանքի վիճակագրության բաժնի պետ Լ. Քալանթարյանը, 
ՀՀ ՎԿ գների վիճակագրության և միջազգային համադրումների բաժնի պետ 
Մ.Երիցյանը, 
ՀՀ ՎԿ տնային տնտեսությունների  հետազոտությունների բաժնի պետ  
Լ. Մարկոսյանը, 
ՀՀ ՎԿ տեղեկատվական ռեսուրսների կառավարման և տեխնոլոգիաների վարչության 
պետ Ա.Մարտիրոսյանը, 
ՀՀ ՎԿ միջազգային վիճակագրական համագործակցության բաժնի պետ 
Հ.Եղիազարյանը, 
ՀՀ ՎԿ արդյունաբերության և էներգետիկայի վիճակագրության բաժնի առաջատար 
մասնագետ Հ.Հովհաննիսյանը, 
ՀՀ ՎԿ տեղեկատվական ռեսուրսների կառավարման և տեխնոլոգիաների վարչության 
տվյալների բանկերի մշակման և ծրագրավորման բաժնի գլխավոր մասնագետ 
Կ.Եսայանը,   
ՀՀ ՎԿ մակրոտնտեսական ցուցանիշների և ազգային հաշիվների բաժնի գլխավոր 
մասնագետ Ն. Աստվածատուրովան, 
 ՀՀ ՎԿ սոցիալական ոլորտի և բնապահպանության վիճակագրության բաժնի առաջին 
կարգի մասնագետ Ա. Համբարձումյանը: 
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Նիստում լսվեցին  հետևյալ  հարցերը. 
 

1. «Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհրդի 2002 
թվականի սեպտեմբերի 27-Ի N 232-Ն, N 233-Ն, N 234-Ն, N 235-Ն, N 236-Ն, N 237-Ն,            
N 238-Ն, N 239-Ն, N 240-Ն, N 241-Ն և N 242-Ն որոշումներն ուժը կորցրած ճանաչելու 
մասին» հարցը: 
  
             /Զեկուցող` Ա.Հայրապետյան/ 
 
 
 
Որոշեցին` 
Ուժը կորցրած ճանաչել Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության պետական 
խորհրդի 2002 թվականի սեպտեմբերի 27-Ի N 232-Ն, N 233-Ն, N 234-Ն, N 235-Ն, N 236-Ն, 
N 237-Ն, N 238-Ն, N 239-Ն, N 240-Ն, N 241-Ն և N 242-Ն որոշումները: 
Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող 
տասներորդ օրը: 
 
           /Նորմատիվ/   

 
2. «Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհրդի 2002 
թվականի մայիսի  10-ի թիվ 109 որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» հարցը: 
 
           /Զեկուցող` Գ.Մուրադյան/ 
 
Որոշեցին` 
Ուժը կորցրած ճանաչել Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության պետական 
խորհրդի 2002 թվականի մայիսի  10-ի թիվ 109 որոշումը: 
Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող 
տասներորդ օրը: 
 
         /Նորմատիվ/   

  
 
Լսեցին` 
3. Հաղորդում արտասահմանյան գործուղումների հաշվետվությունների մասին. 
3.1. Հաղորդում` ԱՄՆ Վաշինգտոն քաղաքում 2018 թվականի մայիսի 7-ից 25-ը ԱՄՀ-ի 
Կարողությունների զարգացման ինստիտուտի կողմից կազմակերպված «Ազգային 
հաշիվների վիճակագրություն» թեմայով դասընթացին մասնակցելու վերաբերյալ:  
 
 
         /Զեկուցող` Լ.խաչատրյան/ 
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3.2. Հաղորդում` Շվեյցարիայի Ժնև քաղաքում 2018 թվականի մայիսի 22-ից 25-ը ՄԱԿ-ի 
Եվրոպայի տնտեսական հանձնաժողովի, Եվրոստատի, Տնտեսական համագործակ-
ցության և զարգացման կազմակերպության, Ազատ առևտրի Եվրոպական ասոցիացիայի, 
ՄԱԿ-ի վիճակագրական դեպարտամենտի կողմից համատեղ կազմակերպված ազգային 
հաշիվների գծով փորձագետների խմբի խորհրդակցությանը մասնակցելու վերաբերյալ:  
 
             /Զեկուցող` Ն. Աստվածատուրովա/  
 
3.3. Հաղորդում` Ռուսաստանի Դաշնության Մոսկվա քաղաքում 2018 թվականի մայիսի 
29-ից 31-ը Միջազգային գլոբալ համադրումների ծրագրի շրջանակում ԱՊՀ երկրների 
վիճակագրական ծառայությունների մասնագետների համար կազմակերպված սեմինար-
խորհրդակցությանը մասնակցելու վերաբերյալ: 
 
              /Զեկուցող` Մ.Երիցյան/ 
 
 3.4. Հաղորդում` Շվեյցարիայի Ժնև քաղաքում 2018 թվականի հունիսի 18-ից 20-ը ՄԱԿ-ի 
Եվրոպայի տնտեսական հանձնաժողովի կողմից կազմակերպված Եվրոպական 
վիճակագիրների կոնֆերանսի 66-րդ հերթական լիակազմ նստաշրջան և Արևելյան 
Եվրոպայի, Կովկասի և Կենտրոնական Ասիայի երկրների համար Կայուն զարգացման 
նպատակների վիճակագրության և ռազմավարական գործընկերության վերաբերյալ 
սեմինարին մասնակցելու վերաբերյալ:  
 
              /Զեկուցող` Ս.Մնացականյան/ 
 
3.5. Հաղորդում` Վրաստանի Թբիլիսի քաղաքում 2018 թվականի հունիսի 25-ից 27-ը 
Փաստեր և տվյալներ գենդերային հավասարության համար (EDGE) ծրագրի ներքո  
ՄԱԿ-ի վիճակագրության բաժնի (UNSD), Ասիական զարգացման բանկի (ADB) և 
Վրաստանի վիճակագրական գրասենյակի (GEOSTAT) հետ համատեղ ԱՊՀ 
տարածաշրջանի երկրների համար կազմակերպված «Տնային տնտեսությունների 
հետազոտությունների միջոցով ակտիվների սեփականության վիճակագրության 
արտադրության գենդերային հեռանկարները» խորագրով աշխատաժողովին մասնակցելու 
վերաբերյալ:  
 
              /Զեկուցողներ` Լ. Քալանթարյան, Լ. Մարկոսյան/ 
 
3.6. Հաղորդում` Կորեայի Դեջոն քաղաքում 2018 թվականի հունիսի 25-ից 29-ը «Մեծ 
տվյալները կայուն զարգացման համար» թեմայով տարածաշրջանային ուսուցողական 
դասընթացին մասնակցելու վերաբերյալ:  
 
               /Զեկուցողներ` Ա.Մարտիրոսյան, Կ.Եսայան/ 
 
3.7. Հաղորդում` Անգլիայի Չիչեստր քաղաքում 2018 թվականի հունիսի 26-ից 27-ը 
«Ծերացման հարցեր և տարիքային բաշխումով վիճակագրական տվյալներ» խորագրով 
Թիչֆիլդ քաղաքային խմբի առաջին պաշտոնական հանդիպմանը մասնակցելու 
վերաբերյալ:  
 
               /Զեկուցող` Կ.Կույումջյան/ 
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3.8. Հաղորդում` Ղրղզստանի Իսիկ-Կուլ քաղաքում 2018 թվականի հունիսի 26-ից 28-ը 
EU4Energy ծրագրի շրջանակում կայացած «Պահանջարկի զսպում, վառելիքի փոխարկում 
և էներգիայի սուբսիդավորման նվազեցման քաղաքականություն» թեմայով ֆորումին 
մասնակցելու վերաբերյալ:  
 
            /Զեկուցող` Հ.Հովհաննիսյան/ 
 
3.9. Հաղորդում` Բելառուսի  Մինսկ  քաղաքում 2018 թվականի հունիսի 27-ից 28-ը 
Համաշխարհային Բանկի Տրաստային ֆոնդի ԱՊՀ տարածաշրջանում աշխատանքի 
վիճակագրության զարգացումը ծրագրի շրջանակում Միգրացիայի և աշխատանքի 
շուկայի չափումը ԱՊՀ երկրների 2020թ. շրջափուլի մարդահամարների ընթացքում. 
փորձնական մարդահամարների արդյունքները խորագրով խորհրդակցությանը 
մասնակցելու վերաբերյալ:  
 
              /Զեկուցող`Գ.Գևորգյան/ 
 
3.10. Հաղորդում` Լեհաստանի Կրակով քաղաքում 2018 թվականի հունիսի 26-ից 29-ը 
Եվրամիության վիճակագրական ծառայության (Եվրոստատ) և Լեհաստանի 
վիճակագրական գրասենյակի կողմից կազմակերպված «Որակը պաշտոնական 
վիճակագրությունում» խորագրով Եվրոպական կոնֆերանս (Q2018) և դրա շրջանակում 
«Պաշտոնական  վիճակագրության ընդհանուր որակի կառավարումը վիճակագրական 
արտադրանքի արդյունավետության բարելավման համատեքստում» խորագրով վերա-
պատրաստման դասընթացին մասնակցելու վերաբերյալ:  
 
          /Զեկուցող` Ա.Սաֆյան/ 
 
3.11. Հաղորդում` Դանիայի Կոպենհագեն քաղաքում 2018 թվականի հունիսի 27-ից 29-ը 
Շրջակա միջավայրի եվրոպական գործակալության /ՇՄԵԳ/ կողմից կազմակերպված 
Եվրոպական հարևանության գործիքի ներքո ընթացող Եվրոպական բնապահպանական 
միասնական տեղեկատվական համակարգի ներդրման արևելյան երկրորդ փուլի (ENI-SEIS 
II EAST) տարածաշրջանային աշխատանքային խմբի համար կազմակերպված 
բնապահպանական տեղեկատվության արդյունավետ փոխանակման աշխատաժողովին 
մասնակցելու վերաբերյալ:  
 
            /Զեկուցող` Ա. Համբարձումյան/ 
 
3.12. Հաղորդում` Իտալիայի Բարի քաղաքում 2018 թվականի հունիսի 26-ից 29-ը ՄԱԿ-ի 
Պարենի և գյուղատնտեսության կազմակերպության կողմից կազմակերպված ՄԱԿ-ի 
Պարենի և գյուղատնտեսության կազմակերպության Ջրի և գյուղատնտեսության 
վերաբերյալ տեղեկատվական համակարգի (AQUASTAT) առաջին աշխատանքային 
հանդիպմանը մասնակցելու վերաբերյալ:  
 
              /Զեկուցող` Ն.Բաղդասարյան/ 
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3.13. Հաղորդում` Ուկրաինայի Կիև քաղաքում 2018 թվականի հուլիսի 3-ից 4-ը 
Եվրամիության վիճակագրական ծառայության (EUROSTAT) հրավերով «ԵՀՀ 2010-ը և նրա 
ազդեցությունը պետական ֆինանսների վիճակագրության (ՊՖՎ) և ծայրահեղ 
պակասուրդի գործընթացի (ԾՊԳ) վրա» թեմայով կայացած ուսումնական դասընթացին 
մասնակցելու վերաբերյալ:  
 
/Զեկուցողներ` Հ.Տիտիզյան, Ն. Աստվածատուրովա/ 
 
3.14. Հաղորդում` Ալբանիայի Տիրանա քաղաքում 2018 թվականի հուլիսի 5-ից 6-ը 
Եվրամիության վիճակագրական ծառայության (Եվրոստատ) և Եվրոպական ազատ 
առևտրի ասոցիացիայի կողմից Տիրանայում (Ալբանիա) կազմակերպված 
«Ռազմավարական կառավարման սեմինար ազգային վիճակագրական ինստիտուտների 
ներքին և արտաքին կազմակերպման վերաբերյալ շեշտադրելով վարչական տվյալները և 
ռեգիստրները» թեմայով աշխատանքային հանդիպմանը մասնակցելու վերաբերյալ:  
 
                 /Զեկուցող` Հ.Եղիազարյան/ 
 
3.15. Հաղորդում` Չինաստանի Շանհայ քաղաքում 2018 թվականի հուլիսի 9-ից 10-ը 
Շանհայի համալսարանի Ժողովրդագրության Ասիական հետազոտական ինստիտուտի 
(ADRI) սոցիոլոգիայի և քաղաքագիտության Դպրոցի կողմից կազմակերպված «Ասիական 
երկրների ներքին միգրացիայի համեմատականը» խորագրով աշխատաժողովին 
մասնակցելու վերաբերյալ:  
 
            /Զեկուցող` Կ.Կույումջյան/ 
 
Որոշեցին` 
արտասահմանյան գործուղումների հաշվետվությունների մասին հաղորդումներն ընդունել 
ի գիտություն 
  
           /Անհատական/   
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28.08.2018թ. նիստին                                                                                                                
 

Մասնակցում էին`  
 

ՀՀ ՎՊԽ նախագահ՝      Ս.Մնացականյանը,  
ՀՀ ՎՊԽ անդամներ`      Գ.Անանյանը, Գ.Գևորգյանը, Ա.Սաֆյանը, Ն.Բաղդասարյանը,  
                                       Լ.Պետրոսյանը, Ս.Դավթյանը,  
ՀՀ ՎՊԽ քարտուղար`     Հ. Գրիգորյանը 
 

Հրավիրված էին`  
 

ՀՀ ՎԿ նախագահի խորհրդական Լ.Միրզոյանը,  
ՀՀ ՎԿ իրավաբանական բաժնի պետ Ա.Վարդանյանը, 
ՀՀ ՎԿ տրանսպորտի և կապի վիճակագրության բաժնի պետ Գ.Թորոսյանը: 
 
Նիստում լսվեցին  հետևյալ  հարցերը. 

 
1. «Հեռուստատեսության տեխնիկական միջոցների մասին» ձև 50-կապ (տարեկան) 
վիճակագրական ամփոփ հաշվետվության ձևն ու լրացման ցուցումը հաստատելու և      
«ՀՀ ՎՊԽ 2014 թվականի ապրիլի 7-ի թիվ 12-Ն որոշումն  ուժը կորցրած ճանաչելու 
մասին» հարցը: 
 
              /Զեկուցող` Գ.Թորոսյան/  

 
Որոշեցին`  
հաստատել «Հեռուստատեսության տեխնիկական միջոցների մասին» Ձև 50-կապ 
(տարեկան) վիճակագրական ամփոփ հաշվետվության ձևն ու լրացման հրահանգը և ուժը 
կորցրած ճանաչել Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության պետական 
խորհրդի 2014 թվականի ապրիլի 7-ի «Հեռուստատեսության, ռադիոհեռարձակման 
տեխնիկական միջոցների մասին» Ձև 51-կապ (տարեկան) պետական վիճակագրական 
հաշվետվության ձևն ու լրացման հրահանգը հաստատելու և Հայաստանի 
Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհրդի 2013 թվականի հոկտեմբերի  
4-ի թիվ 26-ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» թիվ 12-Ն որոշումը: 
Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում 2019 թվականի մարտի 1-ից: 
 
                  /Նորմատիվ/   
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2. «Միավորված ազգերի կազմակերպության պաշտոնական վիճակագրության հիմնարար 
սկզբունքները և Եվրոպական վիճակագրության փորձառության օրենսգրքի սկզբունքները 
Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրական կոմիտեում կիրառելու և Հայաստանի 
Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհրդի 2014 թվականի դեկտեմբերի  
2-ի թիվ 83-Ա որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» հարցը: 
 
        /Զեկուցող` Ա.Սաֆյան/  

 
Որոշեցին` 
1. Առաջնորդվել բացառապես ՄԱԿ-ի վիճակագրական հանձնաժողովի կողմից 1994 
թվականին հաստատված և 2013 թվականին վերահաստատված պաշտոնական 
վիճակագրության հիմնարար սկզբունքներով և դրանց վրա խարսխված Եվրոպական 
վիճակագրական համակարգի կոմիտեի կողմից 2017 թվականի նոյեմբերի 16-ին 
ընդունված Եվրոպական վիճակագրության փորձառության օրենսգրքի սկզբունքներով և 
այդ սկզբունքները կիրառել Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրական կոմիտեի 
գործունեությունում:  
2. Տեղեկացնել Հայաստանի Հանրապետությունում վիճակագրական գործունեությամբ 
զբաղվող բոլոր հաստատություններին (պետական մարմիններին, այդ թվում Հայաստանի 
Հանրապետության կենտրոնական բանկին), որ պաշտոնական վիճակագրության 
հիմնարար սկզբունքները և Եվրոպական վիճակագրության փորձառության օրենսգրքի 
սկզբունքները հանդիսանում են պաշտոնական վիճակագրությունում պարտադիր 
պահանջ: 
3. Ուժը կորցրած ճանաչել Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության պետական 
խորհրդի 2014 թվականի դեկտեմբերի 2-ի «ՄԱԿ-ի պաշտոնական վիճակագրության 
հիմնարար սկզբունքները և եվրոպական վիճակագրության փորձառության օրենսգրքի 
սկզբունքները Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրական կոմիտեում կիրառելու 
մասին» թիվ 83-Ա որոշումը: 
 
               /Անհատական/   


