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Մասնակցում էին`Ս.Մնացականյան (խորհրդի նախագահ), Գ.Անանյան, Գ.Գևորգյան, Ն.Բաղդասարյան, Ա.Սաֆյան, 
Լ.Պետրոսյան (խորհրդի անդամներ),  Հ. Գրիգորյան (խորհրդի քարտուղար) 
Հրավիրված էին` Լ.Միրզոյան, Ս.Մելքումյան, Գ.Թորոսյան, Լ.Քալանթարյան, Ա.Ավագյան, Ն.Մանդալյան, 
Ա.Պոդպոմոգովա, Լ.Խաչատրյան, Ռ.Հովհաննիսյան, Հ.Եղիազարյան, Ս.Շախգելդյան, Կ.Կույումջյան, Ա.Հակոբյան, 
Ն.Գրիգորյան, Դ.Մարտիրոսովա 
Օրակարգի նախագծում յոթ հարց. 
1. ««Ճանապարհատրանսպորտային պատահարների մասին» ձև 35-պատահար (ամսական), 
«Ինքնաթիռների, ուղղաթիռների չվերթների չվացուցակի կատարման մասին» (անկախ 
ինքնաթիռի, ուղղաթիռի պատկանելության) ձև 30-ՔԱ (տարեկան), «Ընդհանուր օգտագործման 
օդային տրանսպորտի աշխատանքի մասին» ձև 1-ավիա (ամսական), «Չարտերային չվերթների և 
դրանց գծով կատարված աշխատանքների մասին» ձև 1-չարտեր (տարեկան), «Կանոնավոր 
չվերթների և դրանց գծով կատարված աշխատանքների մասին» ձև 12-ՔԱ (տարեկան), 
«Ինքնաթիռների, ուղղաթիռների օրացուցային ժամանակի մասին» ձև 34-ՔԱ (տարեկան) և 
«Ընդհանուր օգտագործման օդային տրանսպորտի Հայաստանյան շարժակազմի արտադրանքի 
մասին» ձև 65-ավիա (տարեկան) վիճակագրական ամփոփ հաշվետվության ձևերն ու լրացման 
հրահանգները հաստատելու և Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության պետական 
խորհրդի 2016 թվականի հուլիսի 11-ի թիվ 06-ն, 07-ն, 08-ն, սեպտեմբերի 22-ի թիվ 13-ն, 2014 
թվականի մայիսի 19-ի թիվ 23-ն, 2013 թվականի հոկտեմբերի 4-ի թիվ 23-ն, 24-ն, որոշումներն ուժը 
կորցրած ճանաչելու մասին» հարցը: 
/Զեկուցող` Գ.Թորոսյան / 
2. «Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրական կոմիտեի կողմից  2017 թվականին տնային 
տնտեսություններում իրականացված Աշխատուժի հետազոտության արդյունքում ձևավորված 
անվանազերծված տվյալների բազան ըստ տնտեսական գործունեության հիմնական տեսակների, 
զբաղմունքի «պաշտոնի և մասնագիտության» որակավորման եռանիշ խմբերի ՄԱԿ-ի զարգացման 
ծրագրին տրամադրելու թույլտվության մասին» հարցը: 
/Զեկուցող` Լ.Քալանթարյան/ 
3. «Եվրամիության վիճակագրական ծառայության, ՄԱԿ-ի Եվրոպայի տնտեսական 
հանձնաժողովի և Եվրոպական ազատ առևտրի ասոցիացիայի փորձագետների կողմից 2018 
թվականին իրականացված  Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրական կոմիտեի և 
Հայաստանի պաշտոնական վիճակագրության փորձագիտական գնահատման արդյունքում 
ներկայացված առաջարկությունների մասին» հարցը: 
/Զեկուցող` Ա.Սաֆյան/ 
4. Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհրդի 2017 թվականի 
հոկտեմբերի 16-ի ««ՀՀ ազգային վիճակագրական ծառայության գյուղատնտեսության 
վիճակագրության ընտրանքային դիտարկման դաշտում ընդգրկված 186 համայնքների 
(բնակավայրերի)» ցանկը հաստատելու մասին» թիվ   26-Ա որոշման  մեջ փոփոխություն 
կատարելուն հավանություն տալու մասին» հարցը: 
/Զեկուցող` Ա.Ավագյան/ 
5. «Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհրդի 2018 թվականի 
նոյեմբերի 30-ի թիվ 70-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» հարցը: 
/Զեկուցող` Լ.Պետրոսյան/ 
6. Հաղորդում արտասահմանյան գործուղումների հաշվետվությունների մասին. 
6.1. Հաղորդում` Ռուսաստանի Դաշնության Մոսկվա քաղաքում 2019 թվականի ապրիլի 9-ից 10-ը 
ՌԴ դաշնային վիճակագրության ծառայության և Համաշխարհային Բանկի կողմից Մոսկվա 
քաղաքում կազմակերպված «Բնապահպանական ծախսերի ինդեքսի և ֆիզիկական ծավալների 
ցուցանիշների ձևավորումը միջազգային պահանջներին համապատասխան» թեմայով 
աշխատանքային հանդիպմանը մասնակցելու վերաբերյալ: 
 /Զեկուցողներ`  Ն.Մանդալյան, Ա.Պոդպոմոգովա/ 
6.2. Հաղորդում` Շվեյցարիայի Ժնև քաղաքում 2019 թվականի ապրիլի 9-ից 12-ը Արևելյան 
Եվրոպայի, Կովկասի, Կենտրոնական Ասիայի և Հարավ Արևելյան Եվրոպայի երկրների համար՝ 
ՄԱԿ-ի Եվրոպայի տնտեսական հանձնաժողովի, Եվրոպայի ազատ առևտրի ասոցիացիայի, ՄԱԿ-
ի վիճակագրության բաժնի, Եվրոստատի և Տնտեսական համագործակցության և զարգացման 



կազմակերպության համատեղ ջանքերով կազմակերպված Ազգային հաշիվների գծով 
փորձագետների խմբի «Գլոբալ արտադրություն» թեմայով 18-րդ նիստին մասնակցելու 
վերաբերյալ:  
/Զեկուցող` Լ.Խաչատրյան / 
6.3. Հաղորդում` Թուրքիայի Ստամբուլ  քաղաքում  2019 թվականի ապրիլի 15-ից 17-ը  ՄԱԿ-ի 
Մանկական հիմնադրամի կողմից կազմակերպված բազմաչափ  ցուցանիշների կլաստերային 
հետազոտությունների (MICS) իրականացմանը նվիրված աշխատաժողովին մասնակցելու 
վերաբերյալ: 
/Զեկուցողներ`  Գ.Գևորգյան, Ռ.Հովհաննիսյան/ 
6.4. Հաղորդում` Շվեյցարիայի Ժնև քաղաքում 2019 թվականի ապրիլի 15-ից 18-ը ՄԱԿ-ի Եվրոպայի 
տնտեսական հանձնաժողովի կողմից կազմակերպված Կայուն զարգացման նպատակների (ԿԶՆ) 
վիճակագրության համար վիճակագրության գծով երրորդ փորձագիտական հանդիպմանը և ԿԶՆ-
ի համար վիճակագրության վերաբերյալ աշխատանքային հանդիպմանը մասնակցելու 
վերաբերյալ: 
/Զեկուցող` Ա.Սաֆյան / 
6.5. Հաղորդում` Կորեայի Դեջոն քաղաքում 2019 թվականի ապրիլի 15-ից 19-ը Կայուն զարգացման 
համար մեծ տվյալների վերաբերյալ տարածաշրջանային ուսումնական դասընթացին մասնակցելու 
վերաբերյալ:  
/Զեկուցողներ` Հ.Եղիազարյան, Ս.Շախգելդյան/ 
6.6. Հաղորդում` Ռուսաստանի Դաշնության Մոսկվա քաղաքում 2019 թվականի ապրիլի 22-ից 24-ը 
Վաշինգտոն խմբի (Washington Group) նախաձեռնությամբ կազմակերպված՝ «Հաշմանդամության 
գնահատումը և Վաշինգտոն խումբը հաշմանդամության վիճակագրության մասին» խորագրով 
տարածաշրջանային իրագործման և տեխնիկական աջակցության աշխատաժողովին մասնակցելու 
վերաբերյալ: 
 /Զեկուցողներ` Կ.Կույումջյան, Ա.Հակոբյան / 

6.7. Հաղորդում` Շվեյցարիայի Ժնև  քաղաքում 2019 թվականի մայիսի 6-ից 8-ը ՄԱԿ-ի Եվրոպայի 
տնտեսական հանձնաժողովի (ԵՏՀ) կողմից կազմակերպված բնապահպանական մոնիթորինգի և 
գնահատման աշխատանքային խմբի 21-րդ նիստին և բնապահպանական տվյալների առաջին 
տարածաշրջանային համաժողովին մասնակցելու վերաբերյալ: 
/Զեկուցող` Ն.Բաղդասարյան / 
6.8. Հաղորդում` Հունաստանի Աթենք քաղաքում 2019 թվականի  մայիսի 14-ից 17-ը Եվրամիության 
վիճակագրական ծառայության կողմից կազմակերպված «Փոքր տարածքների գնահատում» 
թեմայով ուսումնական դասընթացին մասնակցելու վերաբերյալ: 
/Զեկուցողներ` Ա.Մարտիրոսյան, Ն.Գրիգորյան/ 
6.9. Հաղորդում` Թաիլանդի Բանգկոկ քաղաքում 2019 թվականի  մայիսի 8-ից 10-ը ՄԱԿ-ի Ասիայի 
և Խաղաղօվկիանոսյան տարածաշրջանի Տնտեսական և սոցիալական հանձնաժողովի կողմից 
կազմակերպված Կայուն զարգացման նպատակների (ԿԶՆ) վիճակագրության որակի 
բարելավման համար հետազոտությունների և ուսումնասիրությունների հզորացում Ծրագրի 
մեկնարկային աշխատանքային հանդիպմանը մասնակցելու վերաբերյալ: 
/Զեկուցողներ`  Ա.Սաֆյան, Դ.Մարտիրոսովա/ 
6.10. Հաղորդում` Շվեյցարիայի Նյուշատել քաղաքում 2019 թվականի մայիսի 13-ից 17-ը 
Վիճակագրություն և տվյալներ ծրագրի շրջանակում կազմակերպված աշխատաժողովին՝ 
Արևելյան Եվրոպայի, Կովկասյան և Կենտրոնական Ասիայի երկրների մասնագետների 
կարողությունների զարգացման համար և ՄԱԿ-ի Եվրոպայի տնտեսական հանձնաժողովի 
(ԵՏՀ), ՄԱԿ-ի Կանանց և Շվեյցարիայի ֆեդերալ վիճակագրական գրասենյակի հետ համատեղ 
կազմակերպված «Գենդերային վիճակագրություն» խորագրով աշխատանքային նստաշրջանին 
մասնակցելու վերաբերյալ:  
/Զեկուցող` Գ.Գևորգյան, Լ.Քալանթարյան/ 
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. ««Ճանապարհատրանսպորտային պատահարների մասին» ձև 35-պատահար (ամսական), 
«Ինքնաթիռների, ուղղաթիռների չվերթների չվացուցակի կատարման մասին» (անկախ 
ինքնաթիռի, ուղղաթիռի պատկանելության) ձև 30-ՔԱ (տարեկան), «Ընդհանուր օգտագործման 
օդային տրանսպորտի աշխատանքի մասին» ձև 1-ավիա (ամսական), «Չարտերային չվերթների և 
դրանց գծով կատարված աշխատանքների մասին» ձև 1-չարտեր (տարեկան), «Կանոնավոր 
չվերթների և դրանց գծով կատարված աշխատանքների մասին» ձև 12-ՔԱ (տարեկան), 
«Ինքնաթիռների, ուղղաթիռների օրացուցային ժամանակի մասին» ձև 34-ՔԱ (տարեկան) և 
«Ընդհանուր օգտագործման օդային տրանսպորտի Հայաստանյան շարժակազմի արտադրանքի 
մասին» ձև 65-ավիա (տարեկան) վիճակագրական ամփոփ հաշվետվության ձևերն ու լրացման 
հրահանգները հաստատելու և Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության պետական 
խորհրդի 2016 թվականի հուլիսի 11-ի թիվ 06-ն, 07-ն, 08-ն, սեպտեմբերի 22-ի թիվ 13-ն, 2014 
թվականի մայիսի 19-ի թիվ 23-ն, 2013 թվականի հոկտեմբերի 4-ի թիվ 23-ն, 24-ն, որոշումներն ուժը 
կորցրած ճանաչելու մասին» հարցը: 
/Զեկուցող` Գ.Թորոսյան / 
Որոշեցին` 
հաստատել որոշումներն ըստ ներկայացված նախագծերի: 
/Նորմատիվ/   
/Քվեարկության արդյունքները- կողմ` 6, դեմ` 0, ձեռնպահ` 0/    
Լսեցին` 
2. «Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրական կոմիտեի կողմից  2017 թվականին տնային 
տնտեսություններում իրականացված Աշխատուժի հետազոտության արդյունքում ձևավորված 
անվանազերծված տվյալների բազան ըստ տնտեսական գործունեության հիմնական տեսակների, 
զբաղմունքի «պաշտոնի և մասնագիտության» որակավորման եռանիշ խմբերի ՄԱԿ-ի զարգացման 
ծրագրին տրամադրելու թույլտվության մասին» հարցը: 
/Զեկուցող` Լ.Քալանթարյան/ 
Որոշեցին` 
Թույլատրել Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրական կոմիտեի աշխատանքի 
վիճակագրության բաժնին` ՄԱԿ-ի զարգացման ծրագրին ՄԱԶԾ տրամադրել Հայաստանի 
Հանրապետության վիճակագրական կոմիտեի կողմից 2017 թվականին տնային 
տնտեսություններում իրականացված Աշխատուժի հետազոտության արդյունքում ձևավորված 
անվանազերծված տվյալների բազան ըստ տնտեսական գործունեության հիմնական տեսակների, 
զբաղմունքի / պաշտոնի և մասնագիտության / որակավորման եռանիշ խմբերի, սահմանել, որ սույն 
որոշման 1-ին կետում նշված տվյալները կարող են օգտագործվել բացառապես «Պաշտոնական 
վիճակագրության մասին» օրենքի 26-րդ հոդվածի 3-րդ մասի պահանջներին համապատասխան: 
/Անհատական/   
/Քվեարկության արդյունքները- կողմ` 6, դեմ` 0, ձեռնպահ` 0/ 
Լսեցին` 
3. «Եվրամիության վիճակագրական ծառայության, ՄԱԿ-ի Եվրոպայի տնտեսական 
հանձնաժողովի և Եվրոպական ազատ առևտրի ասոցիացիայի փորձագետների կողմից 2018 
թվականին իրականացված  Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրական կոմիտեի և 
Հայաստանի պաշտոնական վիճակագրության փորձագիտական գնահատման արդյունքում 
ներկայացված առաջարկությունների մասին» հարցը: 
/Զեկուցող` Ա.Սաֆյան/ 
Որոշեցին` 
1. Ընդունել ի գիտություն և հաստատել սույն որոշման նախաբանում նշված Առաջարկությունները՝ 
համաձայն հավելվածի: 
2. Առաջարկություններն  ընդունել  որպես ուղենիշ Կոմիտեի գործունեության ընթացքում: 
3. Իրականացնել իրազեկման միջոցառումներ Առաջարկություններում նշված այլ սուբյեկտների 
շրջանում՝ իրենց իրավասության սահմաններում Առաջարկությունները կատարելու համար: 
4. Կոմիտեի գլխավոր քարտուղար Ա. Հայրապետյանին՝ սույն որոշումն ուժի մեջ մտնելուց հետո 
մեկամյսա ժամկետում Կոմիտեի նախագահի ստորագրմանը ներկայացնել Առաջարկությունների 
իրականացման և այդ գործընթացի մշտադիտարկման համար պատասխանատուների վերաբերյալ 
հրամանի նախագիծը:  
/Անհատական/   
/Քվեարկության արդյունքները- կողմ` 6, դեմ` 0, ձեռնպահ` 0/ 



Լսեցին` 
4. Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհրդի 2017 թվականի 
հոկտեմբերի 16-ի ««ՀՀ ազգային վիճակագրական ծառայության գյուղատնտեսության 
վիճակագրության ընտրանքային դիտարկման դաշտում ընդգրկված 186 համայնքների 
(բնակավայրերի)» ցանկը հաստատելու մասին» թիվ   26-Ա որոշման  մեջ փոփոխություն 
կատարելուն հավանություն տալու մասին» հարցը: 
/Զեկուցող` Ա.Ավագյան/ 
Որոշեցին` 
Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհրդի 2017 թվականի 
հոկտեմբերի 16-ի ««ՀՀ ազգային վիճակագրական ծառայության գյուղատնտեսության 
վիճակագրության ընտրանքային դիտարկման դաշտում ընդգրկված 186 համայնքների 
(բնակավայրերի)» ցանկը հաստատելու մասին» թիվ 26-Ա որոշման (այսուհետ՝ Որոշում) մեջ 
կատարել հետևյալ փոփոխությունները՝ 
1) Որոշման վերնագրում, 1-ին կետում և Որոշման 1-ին կետով հաստատված հավելվածի 
վերնագրում «ՀՀ ազգային վիճակագրական ծառայության» բառերը փոխարինել 
«Վիճակագրական կոմիտեի» բառերով, ինչպես նաև «186 համայնքների (բնակավայրերի) ցանկը» 
բառերը փոխարինել «համայնքների՝ 186 բնակավայրերի» բառերով, 
2) Որոշման 1-ին կետով հաստատված հավելվածի 11-րդ տողի 1-ին սյունակից հանել «Փարպի 
(Աշտարակի շրջ.)» բառերը և 8-րդ տողի 9-րդ սյունակում ավելացնել «Ելփին (Եղեգնաձորիի շրջ.)» 
բառերը: 
/Անհատական/   
/Քվեարկության արդյունքները- կողմ` 6, դեմ` 0, ձեռնպահ` 0/ 
Լսեցին` 
5. «Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհրդի 2018 թվականի 
նոյեմբերի 30-ի թիվ 70-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» հարցը: 
/Զեկուցող` Լ.Պետրոսյան/ 
Որոշեցին` 
1. Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհրդի 2018 թվականի 
նոյեմբերի 30-ի «2019 թվականի վիճակագրական ծրագիրը հաստատելու մասին» թիվ 70-Ն 
որոշմամբ հաստատված հավելվածներում կատարել հետևյալ փոփոխությունները՝ 
1) ուժը կորցրած ճանաչել հավելված 1-ի «4.1 ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ ԱՐՏԱՀԱՆՈՒՄ ԵՎ ՆԵՐՄՈՒԾՈՒՄ» 
բաժնի 6-րդ և 21-րդ կետերը, ինչպես նաև 3-րդ կետից «ըստ մարզերի,» բառերը հանել. 
2) հավելված 6-ի «ՊԵՏԱԿԱՆ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ ԿՈՄԻՏԵ» բաժնի «ՎՃԱՐԱՅԻՆ ՀԱՇՎԵԿՇԻՌ 
ԵՎ ԱՐՏԱՔԻՆ ԱՌԵՎՏՈՒՐ» տողից հանել «մարզի ծածկագիրը» բառերը:  
2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ 
օրը: 
/Նորմատիվ/   
/Քվեարկության արդյունքները- կողմ` 6, դեմ` 0, ձեռնպահ` 0/    
Լսեցին` 
6. Հաղորդում արտասահմանյան գործուղումների հաշվետվությունների մասին. 
6.1. Հաղորդում` Ռուսաստանի Դաշնության Մոսկվա քաղաքում 2019 թվականի ապրիլի 9-ից 10-ը 
ՌԴ դաշնային վիճակագրության ծառայության և Համաշխարհային Բանկի կողմից Մոսկվա 
քաղաքում կազմակերպված «Բնապահպանական ծախսերի ինդեքսի և ֆիզիկական ծավալների 
ցուցանիշների ձևավորումը միջազգային պահանջներին համապատասխան» թեմայով 
աշխատանքային հանդիպմանը մասնակցելու վերաբերյալ: 
 /Զեկուցողներ`  Ն.Մանդալյան, Ա.Պոդպոմոգովա/ 
6.2. Հաղորդում` Շվեյցարիայի Ժնև քաղաքում 2019 թվականի ապրիլի 9-ից 12-ը Արևելյան 
Եվրոպայի, Կովկասի, Կենտրոնական Ասիայի և Հարավ Արևելյան Եվրոպայի երկրների համար՝ 
ՄԱԿ-ի Եվրոպայի տնտեսական հանձնաժողովի, Եվրոպայի ազատ առևտրի ասոցիացիայի, ՄԱԿ-
ի վիճակագրության բաժնի, Եվրոստատի և Տնտեսական համագործակցության և զարգացման 
կազմակերպության համատեղ ջանքերով կազմակերպված Ազգային հաշիվների գծով 
փորձագետների խմբի «Գլոբալ արտադրություն» թեմայով 18-րդ նիստին մասնակցելու 
վերաբերյալ:  
/Զեկուցող` Լ.Խաչատրյան / 
 



6.3. Հաղորդում` Թուրքիայի Ստամբուլ  քաղաքում  2019 թվականի ապրիլի 15-ից 17-ը  ՄԱԿ-ի 
Մանկական հիմնադրամի կողմից կազմակերպված բազմաչափ  ցուցանիշների կլաստերային 
հետազոտությունների (MICS) իրականացմանը նվիրված աշխատաժողովին մասնակցելու 
վերաբերյալ: 
/Զեկուցողներ`  Գ.Գևորգյան, Ռ.Հովհաննիսյան/ 
6.4. Հաղորդում` Շվեյցարիայի Ժնև քաղաքում 2019 թվականի ապրիլի 15-ից 18-ը ՄԱԿ-ի Եվրոպայի 
տնտեսական հանձնաժողովի կողմից կազմակերպված Կայուն զարգացման նպատակների (ԿԶՆ) 
վիճակագրության համար վիճակագրության գծով երրորդ փորձագիտական հանդիպմանը և ԿԶՆ-
ի համար վիճակագրության վերաբերյալ աշխատանքային հանդիպմանը մասնակցելու 
վերաբերյալ: 
/Զեկուցող` Ա.Սաֆյան / 
6.5. Հաղորդում` Կորեայի Դեջոն քաղաքում 2019 թվականի ապրիլի 15-ից 19-ը Կայուն զարգացման 
համար մեծ տվյալների վերաբերյալ տարածաշրջանային ուսումնական դասընթացին մասնակցելու 
վերաբերյալ:  
/Զեկուցողներ` Հ.Եղիազարյան, Ս.Շախգելդյան/ 
6.6. Հաղորդում` Ռուսաստանի Դաշնության Մոսկվա քաղաքում 2019 թվականի ապրիլի 22-ից 24-ը 
Վաշինգտոն խմբի (Washington Group) նախաձեռնությամբ կազմակերպված՝ «Հաշմանդամության 
գնահատումը և Վաշինգտոն խումբը հաշմանդամության վիճակագրության մասին» խորագրով 
տարածաշրջանային իրագործման և տեխնիկական աջակցության աշխատաժողովին մասնակցելու 
վերաբերյալ: 
 /Զեկուցողներ` Կ.Կույումջյան, Ա.Հակոբյան / 

6.7. Հաղորդում` Շվեյցարիայի Ժնև  քաղաքում 2019 թվականի մայիսի 6-ից 8-ը ՄԱԿ-ի Եվրոպայի 
տնտեսական հանձնաժողովի (ԵՏՀ) կողմից կազմակերպված բնապահպանական մոնիթորինգի և 
գնահատման աշխատանքային խմբի 21-րդ նիստին և բնապահպանական տվյալների առաջին 
տարածաշրջանային համաժողովին մասնակցելու վերաբերյալ: 
/Զեկուցող` Ն.Բաղդասարյան / 
6.8. Հաղորդում` Հունաստանի Աթենք քաղաքում 2019 թվականի  մայիսի 14-ից 17-ը Եվրամիության 
վիճակագրական ծառայության կողմից կազմակերպված «Փոքր տարածքների գնահատում» 
թեմայով ուսումնական դասընթացին մասնակցելու վերաբերյալ: 
/Զեկուցողներ` Ա.Մարտիրոսյան, Ն.Գրիգորյան/ 
6.9. Հաղորդում` Թաիլանդի Բանգկոկ քաղաքում 2019 թվականի  մայիսի 8-ից 10-ը ՄԱԿ-ի Ասիայի 
և Խաղաղօվկիանոսյան տարածաշրջանի Տնտեսական և սոցիալական հանձնաժողովի կողմից 
կազմակերպված Կայուն զարգացման նպատակների (ԿԶՆ) վիճակագրության որակի 
բարելավման համար հետազոտությունների և ուսումնասիրությունների հզորացում Ծրագրի 
մեկնարկային աշխատանքային հանդիպմանը մասնակցելու վերաբերյալ: 
/Զեկուցողներ`  Ա.Սաֆյան, Դ.Մարտիրոսովա/ 
6.10. Հաղորդում` Շվեյցարիայի Նյուշատել քաղաքում 2019 թվականի մայիսի 13-ից 17-ը 
Վիճակագրություն և տվյալներ ծրագրի շրջանակում կազմակերպված աշխատաժողովին՝ 
Արևելյան Եվրոպայի, Կովկասյան և Կենտրոնական Ասիայի երկրների մասնագետների 
կարողությունների զարգացման համար և ՄԱԿ-ի Եվրոպայի տնտեսական հանձնաժողովի 
(ԵՏՀ), ՄԱԿ-ի Կանանց և Շվեյցարիայի ֆեդերալ վիճակագրական գրասենյակի հետ համատեղ 
կազմակերպված «Գենդերային վիճակագրություն» խորագրով աշխատանքային նստաշրջանին 
մասնակցելու վերաբերյալ:  
/Զեկուցող` Գ.Գևորգյան, Լ.Քալանթարյան/ 
Որոշեցին` 
արտասահմանյան գործուղումների հաշվետվությունների մասին հաղորդումներն ընդունել ի գիտություն  
/Անհատական/   
/Քվեարկության արդյունքները- կողմ` 6, դեմ` 0, ձեռնպահ` 0/    
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