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23.10.2019թ.                                                                                                                                                              ժ.11:00 
Մասնակցում էին` Ս.Մնացականյան (խորհրդի նախագահ), Գ.Անանյան, Գ.Գևորգյան, Ն.Բաղդասարյան, Լ.Պետրոսյան, 
(խորհրդի անդամներ),  Հ. Գրիգորյան (խորհրդի քարտուղար) 
Հրավիրված էին` Լ.Միրզոյան,  Գ.Մուրադյան, Ն.Մուշեղյան, Ա.Ավագյան, Ս.Հունանյան, Ա.Համբարձումյան, Ն.Մանդալյան, 
Հ.Ջանլաթյան, Ս.Մովսիսյան, Ա.Մարտիկյան, Վ.Սողբաթյան, Զ.Ավետիսյան, Լ. Խաչատրյան, Մ. Երիցյան, Վ.Արևշատյան,   
Ս. Շախգելդյան, Հ.Սողոմոնյան, Ա.Թոխաթյան 
Օրակարգի նախագծում հինգ հարց. 
1. «Հայաստանի Հանրապետության պաշտոնական վիճակագրություն օգտագործողների հանրային խորհրդի 
աշխատակարգը հաստատելու մասին» հարցը: 
/Զեկուցող` Ն.Մուշեղյան/ 
2. «Գյուղատնտեսական կենդանիների համատարած հաշվառման հանրագումարների մասին» Ձև 7 (տարեկան), 
«Գյուղատնտեսական կենդանիների հաշվառման տվյալների ստուգման վերաբերյալ» Տեղեկանք 1, 
«Գյուղատնտեսական կենդանիների հաշվառման և թիվ 2 հարցաթերթի տվյալների համեմատության  
վերաբերյալ» Տեղեկանք 2, «Բնակչության տնտեսություններում առ 1-ը հունվարի    20_ թ. գյուղատնտեսական 
կենդանիների հաշվառման համար» Ցուցակ 1, «Բնակչության տնտեսություններում գյուղատնտեսական 
մշակաբույսերի ցանքային տարածությունները 20_ թ. բերքի տակ (հունիսի 1-ի դրությամբ)» Ցուցակ 2, 
«Գյուղատնտեսական մշակաբույսերի ցանքային տարածությունների հաշվառման տվյալների ամփոփ 
ներկայացման  համար» Ձև 2.1  (տարեկան), ամփոփ հաշվետվությունները, տեղեկանքները և ցուցակները 
հաստատելու մասին հարցը: 
/Զեկուցող` Ա.Ավագյան/ 
3. «Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրական կոմիտեի կողմից  2018 թվականին տնային 
տնտեսություններում իրականացված Աշխատուժի հետազոտության արդյունքում ձևավորված անվանազերծված 
տվյալների բազան ՄԱԿ-ի Կանայք կազմակերպության Վրաստանի գրասենյակին տրամադրելու թույլտվության 
մասին» հարցը:    
/Զեկուցող` Ս. Հունանյան/ 
4. Հաղորդում արտասահմանյան գործուղումների հաշվետվությունների մասին. 
4.1. Հաղորդում` Մալազիայի Կուալա Լումպուր քաղաքում 2019 թվականի օգոստոսի 18-ից 23-ը «Միջազգային 
վիճակագրական ինստիտուտի (ISI) կողմից կազմակերպված 62-րդ Համաշխարհային Վիճակագրության 
Կոնգրեսի աշխաատանքին մասնակցելու վերաբերյալ:  
/Զեկուցող` Ա.Սաֆյան/  
4.2. Հաղորդում` Դանիայի Կոպենհագեն  քաղաքում 2019 թվականի օգոստոսի 27-ից 29ը Եվրոպական 
հարևանության գործիքի ներքո ընթացող միասնական տեղեկատվական համակարգի ներդրման արևելյան 
երկրորդ փուլի (ԵՀԳ-ԵԲՄՏՀ II Արևելք/ENI-SEIS II EAST) շրջանակներում ԵՀԳ Եվրոպական ակադեմիայի 
ամառային դպրոցում անցկացվող «Շրջակա միջավայրի ինտեգրված գնահատում» թեմայով դասընթացին 
մասնակցելու վերաբերյալ:  
/Զեկուցող՝ Ա.Համբարձումյան/  
4.3. Հաղորդում` Լիտվայի Վիլնյուս քաղաքում 2019 թվականի օգոստոսի 27-ից 29ը անցկացված Լիտվայում 
իրականացվող եկամտի և կենսապայմանների հետազոտությանը և տնային տնտեսությունների 
հարցազրույցների համար CAPI-ի օգտագործման  մեթոդներին ծանոթանալու վերաբերյալ: 
/Զեկուցողներ` Լ.Մարկոսյան,Տ.Գևորգյան, Կ.Եսայան, Ա. Խանգելդյան/  
4.4. Հաղորդում` Ֆրանսիայի Մոնպելյե քաղաքում 2019 թվականի սեպտեմբերի 2-ից 6-ը Շրջակա միջավայրի 
եվրոպական գործակալության /ՇՄԵԳ/ կողմից կազմակերպված Եվրոպական բնապահպանական միասնական 
տեղեկատվական համակարգի ներդրման արևելյան երկրորդ փուլի (ENI-SEIS II EAST) տարածաշրջանային 
աշխատանքային խմբի` հողի և էկոհամակարգի բնապահպանական-տնտեսական հաշիվների կազմման 
մասնագիտական ուսումնական դասընթացին մասնակցելու վերաբերյալ:  
/Զեկուցող` Ն.Մանդալյան/ 
4.5. Հաղորդում` Ղրղզստանի Բիշքեկ քաղաքում 2019 թվականի սեպտեմբերի 3-ից 5-ը ԱՊՀ անդամ երկրների 
վիճակագրական ծառայությունների ղեկավարների Խորհրդի 60-րդ նիստին և ԱՊՀ անդամ երկրների  
վիճակագրական ծառայությունների փորձագետների խորհրդակցությանը մասնակցելու վերաբերյալ:  
/Զեկուցողներ` Գ.Անանյան, Ա.Ավագյան/ 
4.6. Հաղորդում` Բուլղարիայի Սոֆիա և Սլիվեկ քաղաքում 2019 թվականի սեպտեմբերի 9-ից 18-ը Բուլղարիայի 
արտաքին գործերի նախարարության «Վարչական կարողությունների և ժողովրդավարական ինստիտուտների 
կառուցում» ծրագրի շրջանակում  Բուլղարիայի Հանրապետության ազգային վիճակագրական ինստիտուտի և 
Ազգային և համաշխարհային տնտեսագիտության համալսարանի կողմից կազմակերպված ուսումնական 
դասընթացին մասնակցելու վերաբերյալ:  
/Զեկուցողներ` Հ. Ջանլաթյան, Ս. Մովսիսյան, Ա. Մարտիկյան, Վ. Սողբաթյան/ 



4.7. Հաղորդում` Բելառուսի Հանրապետության Մինսկ քաղաքում 2019 թվականի սեպտեմբերի 11-ից 13-ը 
«Սպառողական գների ինդեքսն Արևելյան Եվրոպայի, Կովկասի և Կենտրոնական Ասիայի երկրներում» թեմայով 
եռօրյա սեմինար դասընթացին մասնակցելու վերաբերյալ:  
/Զեկուցող՝ Զ.Ավետիսյան/ 
4.8. Հաղորդում` Դանիայի Կոպենհագեն քաղաքում 2019 թվականի սեպտեմբերի 12-ից 13-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 բնապահպանական 
տեղեկատվության արդյունավետ փոխանակման վերաբերյալ երկրորդ աշխատաժողովին մասնակցելու 
վերաբերյալ:  
/Զեկուցողեր` Ն.Բաղդասարյան, Ա.Համբարձումյան/ 
4.9. Հաղորդում` Հունգարիայի Բուդապեշտ քաղաքում 2019 թվականի սեպտեմբերի 16-ից 19-ը «Expertise France» 
կազմակերպության կողմից կազմակերպված Վիճակագրական տվյալների և մեթատվյալների փոխանակման 
(SDMX) վերաբերյալ գլոբալ կոնֆերանսին մասնակցելու վերաբերյալ:  
/Զեկուցող` Ս. Շախգելդյան / 
4.10. Հաղորդում` Բուլղարիայի Սոֆիա քաղաքում 2019 թվականի սեպտեմբերի 17-ից 19-ը ՀՀ վիճակագրական 
կոմիտեի և Բուլղարիայի Հանրապետության ազգային վիճակագրական ինստիտուտի միջև քսան տարի առաջ 
ստորագրված Համագործակցության Համաձայնագրի շրջանակում Բուլղարիայի Հանրապետության ազգային 
վիճակագրական ինստիտուտի հետ հետագա համագործակցության հնարավորությունների և ուղիների 
քննարկման նպատակով կազմակերպված հանդիպմանը մասնակցելու վերաբերյալ:  
/Զեկուցող` Ս.Մնացականյան/ 
4.11. Հաղորդում` Ռուսաստանի Դաշնության Մոսկվա քաղաքում 2019 թվականի սեպտեմբերի 17-ից 18-ը 
Եկամուտների և բարեկեցության ուսումնասիրության միջազգային ասոցիացիայի (IARIW) և Մոսկվայի 
«Տնտեսագիտական բարձրագույն դպրոց» ազգային հետազոտական համալսարանի հետ համատեղ՝ ԱՊՀ 
միջպետական վիճակագրական կոմիտեի և ՌԴ պետական վիճակագրական դաշնային ծառայության 
աջակցությամբ «Արևելյան Եվրոպայի և ԱՊՀ երկրներում եկամտի և բարեկեցության ուսումնասիրության փորձը 
և մարտահրավերները» թեմայով գիտաժողովին մասնակցելու վերաբերյալ:  
/Զեկուցողներ` Լ. Խաչատրյան, Մ. Երիցյան/ 
4.12. Հաղորդում` Մոլդովայի Քիշնև քաղաքում 2019 թվականի սեպտեմբերի 24-ից 26-ը Եվրամիության 
վիճակագրական ծառայության (Եվրոստատ) և Մոլդովայի Հանրապետության ազգային վիճակագրության 
բյուրոյի կողմից կազմակերպված Արևելյան Եվրոպայի, Կովկասի և Կենտրոնական Ասիայի (ԱԵԿԿԱ) երկրների 
համար Բարձր մակարդակի սեմինարին մասնակցելու վերաբերյալ:  
/Զեկուցողներ` Ս. Մնացականյան, Ա. Սաֆյան/ 
4.13. Հաղորդում` Հնդկաստանի Նյու Դելի քաղաքում 2019 թվականի սեպտեմբերի 23-ից 26-ը ՄԱԿ-ի Մարդկային 
բնակավայրերի ծրագրի (UN-HABITAT) կողմից կազմակերպված «ԿԶՆ 11-ի մշտադիտարկում, 
հնարավորություններ և մարտահրավերներ և ինչպես կարելի է ներդաշնակեցնել քաղաքի քաղաքային և 
գյուղական սահմանումները» թեմայով տեխնիկական աշխատաժողովին մասնակցելու վերաբերյալ:  
/Զեկուցող` Հ.Սողոմոնյան/ 
4.14. Հաղորդում` Շվեյցարիայի Ժնև քաղաքում 2019 թվականի սեպտեմբերի 30-ից հոկտեմբերի 2-ը ՄԱԿ-ի 
Եվրոպական տնտեսական հանձնաժողովի, Եվրոստատի և Տնտեսական համագործակցության և զարգացման 
կազմակերպության կողմից համատեղ կազմակերպվող Բիզնես ռեգիստրների փորձագետների խմբի 
աշխատանքային հանդիպում խորագիրը կրող աշխատանքային հանդիպմանը մասնակցելու վերաբերյալ:  
/Զեկուցող` Վ. Արևշատյան/ 
4.15. Հաղորդում` Շվեյցարիայի Ժնև քաղաքում 2019 թվականի հոկտեմբերի 3-ից 4-ը ՄԱԿ-ի Եվրոպայի 
տնտեսական հանձնաժողովի կողմից կազմակերպված կլիմայի փոփոխության վիճակագրություն 
արտադրողների և օգտագործողների համար փորձագիտական համաժողովին մասնակցելու վերաբերյալ:  
/Զեկուցողեր` Ն.Բաղդասարյան, Ա.Համբարձումյան/ 
4.16. Հաղորդում` Ղրղզստանի Բիշքեկ քաղաքում 2019 թվականի հոկտեմբերի 7-ից 11-ը ՄԱԿ-ի Ասիայի և 
Խաղաղօվկիանոսյան տարածաշրջանի  տնտեսական և սոցիալական հանձնաժողովի (ESCAP), Եվրոպական 
ազատ առևտրի ասոցիացիայի (EFTA) և Նորվեգիայի կենտրոնական վիճակագրական բյուրոյի կողմից 
կազմակերպված  «Հյուսիսային և Կենտրոնական Ասիայի երկրներում կենսական վիճակագրության հարցերը» 
խորագրով  աշխատաժողովին մասնակցելու վերաբերյալ:  
/Զեկուցող` Ա.Թոխաթյան/ 
4.17. Հաղորդում` Սլովակիայի Բրատիսլավա քաղաքում 2019 թվականի հոկտեմբերի 8-ից 9-ը Շրջակա 
միջավայրի եվրոպական գործակալության ‹‹Շրջակա միջավայրի միասնական տեղեկատվական համակարգ 
Արևելք›› (ENI SEIS II East) ծրագրի շրջանակում անցկացվող շրջակա միջավայրի վիճակի մասին զեկույցի 
վերաբերյալ տարածաշրջանային աշխատաժողովին մասնակցելու վերաբերյալ:  
/Զեկուցող` Ն.Բաղդասարյան/ 
4.18. Հաղորդում` Ղազախստանի Ալմաթի քաղաքում 2019 թվականի հոկտեմբերի 8-ից 10-ը ՌԴ պետական 
վիճակագրության դաշնային ծառայության, ՄԱԿ-ի Ասիայի և Խաղաղօվկիանոսյան տնտեսական և սոցիալական 



հանձնաժողովի և Պարենի ու գյուղատնտեսության կազմակերպության (ՊԳԿ) կողմից կազմակերպված  «Կայուն 
զարգացման նպատակների՝ արդյունավետ ջրօգտագործման և ջրի պակասի պատճառած լարվածության 
(սթրեսի) ցուցանիշները» թեմայով սեմինարին մասնակցելու վերաբերյալ:  
/Զեկուցող` Ն.Մանդալյան/ 
4.19. Հաղորդում` Շվեյցարիայի Ժնև քաղաքում 2019 թվականի հոկտեմբերի 16-ից 17-ը ՄԱԿ-ի Եվրոպայի 
տնտեսական հանձնաժողովի կողմից կազմակերպված Եվրոպական վիճակագիրների կոնֆերանսի Բյուրոյի 
հանդիպմանը մասնակցելու վերաբերյալ:  
/Զեկուցող` Ս. Մնացականյան/ 
5. Այլ հարցեր 
 
ՀՀ վիճակագրության պետական խորհրդի նախագահի կողմից ներկայացվեց խորհրդի նիստի օրակարգի  
նախագիծը, որը հաստատվեց ամբողջությամբ և միաձայն: 
/Քվեարկության արդյունքները-կողմ` 5, դեմ` 0, ձեռնպահ` 0/ 
 
Լսեցին` 
1. «Հայաստանի Հանրապետության պաշտոնական վիճակագրություն օգտագործողների հանրային խորհրդի 
աշխատակարգը հաստատելու մասին» հարցը: 
/Զեկուցող` Ն.Մուշեղյան/ 
Որոշեցին` 
Հաստատել պաշտոնական վիճակագրություն օգտագործողների հանրային խորհրդի աշխատակարգը՝  
համաձայն հավելված 1-ի 
/Անհատական/   
/Քվեարկության արդյունքները- կողմ` 5, դեմ` 0, ձեռնպահ` 0/    
Լսեցին` 
2. «Գյուղատնտեսական կենդանիների համատարած հաշվառման հանրագումարների մասին» Ձև 7 (տարեկան), 
«Գյուղատնտեսական կենդանիների հաշվառման տվյալների ստուգման վերաբերյալ» Տեղեկանք 1, 
«Գյուղատնտեսական կենդանիների հաշվառման և թիվ 2 հարցաթերթի տվյալների համեմատության  
վերաբերյալ» Տեղեկանք 2, «Բնակչության տնտեսություններում առ 1-ը հունվարի    20_ թ. գյուղատնտեսական 
կենդանիների հաշվառման համար» Ցուցակ 1, «Բնակչության տնտեսություններում գյուղատնտեսական 
մշակաբույսերի ցանքային տարածությունները 20_ թ. բերքի տակ (հունիսի 1-ի դրությամբ)» Ցուցակ 2, 
«Գյուղատնտեսական մշակաբույսերի ցանքային տարածությունների հաշվառման տվյալների ամփոփ 
ներկայացման  համար» Ձև 2.1  (տարեկան), ամփոփ հաշվետվությունները, տեղեկանքները և ցուցակները 
հաստատելու մասին հարցը: 
/Զեկուցող` Ա.Ավագյան/ 
Որոշեցին` 
հաստատել որոշումներն ըստ ներկայացված նախագծերի: 
/Անհատական/   
/Քվեարկության արդյունքները- կողմ` 5, դեմ` 0, ձեռնպահ` 0/    
Լսեցին` 
3. «Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրական կոմիտեի կողմից  2018 թվականին տնային 
տնտեսություններում իրականացված Աշխատուժի հետազոտության արդյունքում ձևավորված անվանազերծված 
տվյալների բազան ՄԱԿ-ի Կանայք կազմակերպության Վրաստանի գրասենյակին տրամադրելու թույլտվության 
մասին» հարցը:    
/Զեկուցող` Ս. Հունանյան/ 
Որոշեցին` 
Թույլատրել Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրական կոմիտեի աշխատանքի վիճակագրության 
բաժնին` տրամադրել Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրական կոմիտեի կողմից 2018 թվականին 
տնային տնտեսություններում իրականացված Աշխատուժի հետազոտության արդյունքում ձևավորված 
անվանազերծված տվյալների բազան ՄԱԿ-ի Կանայք կազմակերպության Վրաստանի գրասենյակին՝ 
իրականացնելու աշխատանքի շուկայի վերլուծություն՝ գենդերային հավասարության խնդիրների տեսանկյունից՝ 
հատուկ ուշադրություն դարձնելով Կայուն զարգացման նպատակների ցուցանիշներին: Տվյալները կարող են 
օգտագործվել բացառապես հետազոտական նպատակներով, չեն կարող փոխանցվել այլ անձանց, չեն կարող 
հրապարակել անվանական հարթության անվանազերծված որևէ տվյալ և համադրվել այլ աղբյուրներից 
ստացված անվանական տվյալների հետ, նշվելու են բոլոր հրահանգավորված նյութերի աղբյուրները, այդ 
անվանազերծված տվյալները հետազոտություններից հետո ոչնչացվելու են: 
/Անհատական/   
/Քվեարկության արդյունքները- կողմ` 5, դեմ` 0, ձեռնպահ` 0/    
 
 



Լսեցին` 
4. Հաղորդում արտասահմանյան գործուղումների հաշվետվությունների մասին. 
4.1. Հաղորդում` Մալազիայի Կուալա Լումպուր քաղաքում 2019 թվականի օգոստոսի 18-ից 23-ը «Միջազգային 
վիճակագրական ինստիտուտի (ISI) կողմից կազմակերպված 62-րդ Համաշխարհային Վիճակագրության 
Կոնգրեսի աշխաատանքին մասնակցելու վերաբերյալ:  
/Զեկուցող` Ա.Սաֆյան/  
4.2. Հաղորդում` Դանիայի Կոպենհագեն  քաղաքում 2019 թվականի օգոստոսի 27-ից 29ը Եվրոպական 
հարևանության գործիքի ներքո ընթացող միասնական տեղեկատվական համակարգի ներդրման արևելյան 
երկրորդ փուլի (ԵՀԳ-ԵԲՄՏՀ II Արևելք/ENI-SEIS II EAST) շրջանակներում ԵՀԳ Եվրոպական ակադեմիայի 
ամառային դպրոցում անցկացվող «Շրջակա միջավայրի ինտեգրված գնահատում» թեմայով դասընթացին 
մասնակցելու վերաբերյալ:  
/Զեկուցող՝ Ա.Համբարձումյան/  
4.3. Հաղորդում` Լիտվայի Վիլնյուս քաղաքում 2019 թվականի օգոստոսի 27-ից 29ը անցկացված Լիտվայում 
իրականացվող եկամտի և կենսապայմանների հետազոտությանը և տնային տնտեսությունների 
հարցազրույցների համար CAPI-ի օգտագործման  մեթոդներին ծանոթանալու վերաբերյալ: 
/Զեկուցողներ` Լ.Մարկոսյան,Տ.Գևորգյան, Կ.Եսայան, Ա. Խանգելդյան/  
4.4. Հաղորդում` Ֆրանսիայի Մոնպելյե քաղաքում 2019 թվականի սեպտեմբերի 2-ից 6-ը Շրջակա միջավայրի 
եվրոպական գործակալության /ՇՄԵԳ/ կողմից կազմակերպված Եվրոպական բնապահպանական միասնական 
տեղեկատվական համակարգի ներդրման արևելյան երկրորդ փուլի (ENI-SEIS II EAST) տարածաշրջանային 
աշխատանքային խմբի` հողի և էկոհամակարգի բնապահպանական-տնտեսական հաշիվների կազմման 
մասնագիտական ուսումնական դասընթացին մասնակցելու վերաբերյալ:  
/Զեկուցող` Ն.Մանդալյան/ 
4.5. Հաղորդում` Ղրղզստանի Բիշքեկ քաղաքում 2019 թվականի սեպտեմբերի 3-ից 5-ը ԱՊՀ անդամ երկրների 
վիճակագրական ծառայությունների ղեկավարների Խորհրդի 60-րդ նիստին և ԱՊՀ անդամ երկրների  
վիճակագրական ծառայությունների փորձագետների խորհրդակցությանը մասնակցելու վերաբերյալ:  
/Զեկուցողներ` Գ.Անանյան, Ա.Ավագյան/ 
4.6. Հաղորդում` Բուլղարիայի Սոֆիա և Սլիվեկ քաղաքում 2019 թվականի սեպտեմբերի 9-ից 18-ը Բուլղարիայի 
արտաքին գործերի նախարարության «Վարչական կարողությունների և ժողովրդավարական ինստիտուտների 
կառուցում» ծրագրի շրջանակում  Բուլղարիայի Հանրապետության ազգային վիճակագրական ինստիտուտի և 
Ազգային և համաշխարհային տնտեսագիտության համալսարանի կողմից կազմակերպված ուսումնական 
դասընթացին մասնակցելու վերաբերյալ:  
/Զեկուցողներ` Հ. Ջանլաթյան, Ս. Մովսիսյան, Ա. Մարտիկյան, Վ. Սողբաթյան/ 
4.7. Հաղորդում` Բելառուսի Հանրապետության Մինսկ քաղաքում 2019 թվականի սեպտեմբերի 11-ից 13-ը 
«Սպառողական գների ինդեքսն Արևելյան Եվրոպայի, Կովկասի և Կենտրոնական Ասիայի երկրներում» թեմայով 
եռօրյա սեմինար դասընթացին մասնակցելու վերաբերյալ:  
/Զեկուցող՝ Զ.Ավետիսյան/ 
4.8. Հաղորդում` Դանիայի Կոպենհագեն քաղաքում 2019 թվականի սեպտեմբերի 12-ից 13-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 բնապահպանական 
տեղեկատվության արդյունավետ փոխանակման վերաբերյալ երկրորդ աշխատաժողովին մասնակցելու 
վերաբերյալ:  
/Զեկուցողեր` Ն.Բաղդասարյան, Ա.Համբարձումյան/ 
4.9. Հաղորդում` Հունգարիայի Բուդապեշտ քաղաքում 2019 թվականի սեպտեմբերի 16-ից 19-ը «Expertise France» 
կազմակերպության կողմից կազմակերպված Վիճակագրական տվյալների և մեթատվյալների փոխանակման 
(SDMX) վերաբերյալ գլոբալ կոնֆերանսին մասնակցելու վերաբերյալ:  
/Զեկուցող` Ս. Շախգելդյան / 
4.10. Հաղորդում` Բուլղարիայի Սոֆիա քաղաքում 2019 թվականի սեպտեմբերի 17-ից 19-ը ՀՀ վիճակագրական 
կոմիտեի և Բուլղարիայի Հանրապետության ազգային վիճակագրական ինստիտուտի միջև քսան տարի առաջ 
ստորագրված Համագործակցության Համաձայնագրի շրջանակում Բուլղարիայի Հանրապետության ազգային 
վիճակագրական ինստիտուտի հետ հետագա համագործակցության հնարավորությունների և ուղիների 
քննարկման նպատակով կազմակերպված հանդիպմանը մասնակցելու վերաբերյալ:  
/Զեկուցող` Ս.Մնացականյան/ 
4.11. Հաղորդում` Ռուսաստանի Դաշնության Մոսկվա քաղաքում 2019 թվականի սեպտեմբերի 17-ից 18-ը 
Եկամուտների և բարեկեցության ուսումնասիրության միջազգային ասոցիացիայի (IARIW) և Մոսկվայի 
«Տնտեսագիտական բարձրագույն դպրոց» ազգային հետազոտական համալսարանի հետ համատեղ՝ ԱՊՀ 
միջպետական վիճակագրական կոմիտեի և ՌԴ պետական վիճակագրական դաշնային ծառայության 
աջակցությամբ «Արևելյան Եվրոպայի և ԱՊՀ երկրներում եկամտի և բարեկեցության ուսումնասիրության փորձը 
և մարտահրավերները» թեմայով գիտաժողովին մասնակցելու վերաբերյալ:  
/Զեկուցողներ` Լ. Խաչատրյան, Մ. Երիցյան/ 



4.12. Հաղորդում` Մոլդովայի Քիշնև քաղաքում 2019 թվականի սեպտեմբերի 24-ից 26-ը Եվրամիության 
վիճակագրական ծառայության (Եվրոստատ) և Մոլդովայի Հանրապետության ազգային վիճակագրության 
բյուրոյի կողմից կազմակերպված Արևելյան Եվրոպայի, Կովկասի և Կենտրոնական Ասիայի (ԱԵԿԿԱ) երկրների 
համար Բարձր մակարդակի սեմինարին մասնակցելու վերաբերյալ:  
/Զեկուցողներ` Ս. Մնացականյան, Ա. Սաֆյան/ 
4.13. Հաղորդում` Հնդկաստանի Նյու Դելի քաղաքում 2019 թվականի սեպտեմբերի 23-ից 26-ը ՄԱԿ-ի Մարդկային 
բնակավայրերի ծրագրի (UN-HABITAT) կողմից կազմակերպված «ԿԶՆ 11-ի մշտադիտարկում, 
հնարավորություններ և մարտահրավերներ և ինչպես կարելի է ներդաշնակեցնել քաղաքի քաղաքային և 
գյուղական սահմանումները» թեմայով տեխնիկական աշխատաժողովին մասնակցելու վերաբերյալ:  
/Զեկուցող` Հ.Սողոմոնյան/ 
4.14. Հաղորդում` Շվեյցարիայի Ժնև քաղաքում 2019 թվականի սեպտեմբերի 30-ից հոկտեմբերի 2-ը ՄԱԿ-ի 
Եվրոպական տնտեսական հանձնաժողովի, Եվրոստատի և Տնտեսական համագործակցության և զարգացման 
կազմակերպության կողմից համատեղ կազմակերպվող Բիզնես ռեգիստրների փորձագետների խմբի 
աշխատանքային հանդիպում խորագիրը կրող աշխատանքային հանդիպմանը մասնակցելու վերաբերյալ:  
/Զեկուցող` Վ. Արևշատյան/ 
4.15. Հաղորդում` Շվեյցարիայի Ժնև քաղաքում 2019 թվականի հոկտեմբերի 3-ից 4-ը ՄԱԿ-ի Եվրոպայի 
տնտեսական հանձնաժողովի կողմից կազմակերպված կլիմայի փոփոխության վիճակագրություն 
արտադրողների և օգտագործողների համար փորձագիտական համաժողովին մասնակցելու վերաբերյալ:  
/Զեկուցողեր` Ն.Բաղդասարյան, Ա.Համբարձումյան/ 
4.16. Հաղորդում` Ղրղզստանի Բիշքեկ քաղաքում 2019 թվականի հոկտեմբերի 7-ից 11-ը ՄԱԿ-ի Ասիայի և 
Խաղաղօվկիանոսյան տարածաշրջանի  տնտեսական և սոցիալական հանձնաժողովի (ESCAP), Եվրոպական 
ազատ առևտրի ասոցիացիայի (EFTA) և Նորվեգիայի կենտրոնական վիճակագրական բյուրոյի կողմից 
կազմակերպված  «Հյուսիսային և Կենտրոնական Ասիայի երկրներում կենսական վիճակագրության հարցերը» 
խորագրով  աշխատաժողովին մասնակցելու վերաբերյալ:  
/Զեկուցող` Ա.Թոխաթյան/ 
4.17. Հաղորդում` Սլովակիայի Բրատիսլավա քաղաքում 2019 թվականի հոկտեմբերի 8-ից 9-ը Շրջակա 
միջավայրի եվրոպական գործակալության ‹‹Շրջակա միջավայրի միասնական տեղեկատվական համակարգ 
Արևելք›› (ENI SEIS II East) ծրագրի շրջանակում անցկացվող շրջակա միջավայրի վիճակի մասին զեկույցի 
վերաբերյալ տարածաշրջանային աշխատաժողովին մասնակցելու վերաբերյալ:  
/Զեկուցող` Ն.Բաղդասարյան/ 
4.18. Հաղորդում` Ղազախստանի Ալմաթի քաղաքում 2019 թվականի հոկտեմբերի 8-ից 10-ը ՌԴ պետական 
վիճակագրության դաշնային ծառայության, ՄԱԿ-ի Ասիայի և Խաղաղօվկիանոսյան տնտեսական և սոցիալական 
հանձնաժողովի և Պարենի ու գյուղատնտեսության կազմակերպության (ՊԳԿ) կողմից կազմակերպված  «Կայուն 
զարգացման նպատակների՝ արդյունավետ ջրօգտագործման և ջրի պակասի պատճառած լարվածության 
(սթրեսի) ցուցանիշները» թեմայով սեմինարին մասնակցելու վերաբերյալ:  
/Զեկուցող` Ն.Մանդալյան/ 
4.19. Հաղորդում` Շվեյցարիայի Ժնև քաղաքում 2019 թվականի հոկտեմբերի 16-ից 17-ը ՄԱԿ-ի Եվրոպայի 
տնտեսական հանձնաժողովի կողմից կազմակերպված Եվրոպական վիճակագիրների կոնֆերանսի Բյուրոյի 
հանդիպմանը մասնակցելու վերաբերյալ:  
/Զեկուցող` Ս. Մնացականյան/ 
Որոշեցին` 
արտասահմանյան գործուղումների հաշվետվությունների մասին հաղորդումներն ընդունել ի գիտություն  
/Անհատական/   
/Քվեարկության արդյունքները- կողմ` 5, դեմ` 0, ձեռնպահ` 0/    
 
 
 
 
 
ՆԱԽԱԳԱՀ                                                                           Ս. ՄՆԱՑԱԿԱՆՅԱՆ 
 
 
 
 
 
 
 
ՔԱՐՏՈՒՂԱՐ                                                                        Հ. ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ 


