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վիճակագրության պետական խորհրդի նիստի 

27.12.2018թ.                                                                                                                                               16:00 
Մասնակցում էին` Ս.Մնացականյան (խորհրդի նախագահ), Գ.Անանյան, Գ.Գևորգյան, Վ.Դավթյան, Ն.Բաղդասարյան, 
Լ.Պետրոսյան,  (խորհրդի անդամներ),  Հ. Գրիգորյան (խորհրդի քարտուղար) 
Հրավիրված էին` Գ. Մուրադյան, Լ.Մարկոսյան, Ա.Գրիգորյան, Կ.Կույումջյան, Ն.Մուշեղյան,  Լ.Քալանթարյան, 
Հ.Ջանլաթյան, Ա. Պոդպոմոգովա, Կ.Եսայան, Հ.Եղիազարյան, Ա.Գրիգորյան, Մ. Երիցյան, Գ. Պետրոսյան, Ա.Հայրապետյան, 
Լ.Խաչատրյան, Ն.Բաբոյան, Հ.Հովհաննիսյան, Ք.Սիմոնյան 
Օրակարգի նախագծում յոթ հարց. 
1.  «2020 թվականի վիճակագրական ծրագիրը հաստատելու մասին» հարցը: 
/Զեկուցող` Ն.Մուշեղյան/ 
2. «Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրական կոմիտեի կողմից` 2018 թվականին 
իրականացված տնային տնտեսությունների կենսապայմանների ամբողջացված հետազոտության 
արդյունքում ձևավորված անվանազերծված տվյալների բազան Հայաստանի Հանրապետության 
աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությանը  տրամադրելու թույլտվության մասին» 
հարցը:  
/Զեկուցող` Լ.Մարկոսյան/ 
3. «Երկրաբանական ուսումնասիրությունների կատարման մասին» Ձև 01-ԵՈՒ (եռամսյակային), 
«Երկրաբանական ուսումնասիրությունների կատարման մասին» Ձև 01-ԵՈՒ (տարեկան), «Օգտակար 
հանածոների կորզումն արդյունահանման ժամանակ» Ձև 70-տա (տարեկան), «Օգտակար 
հանածոների հարստացման, մետաղագործական վերափոխման, մակաբացված ապարների և 
արտադրական լցակույտերի համալիր օգտագործման մասին» Ձև 71-տա (տարեկան), 
«Անտառապատման և անտառվերականգնման աշխատանքների մասին» Ձև 1-ԱՏ (տարեկան), 
«Անտառային հրդեհների և անտառպաշտպանության մասին» Ձև 2-ԱՏ (տարեկան), 
«Անտառվերականգնման, խնամքի և սանիտարական հատումների մասին» Ձև 3-ԱՏ (տարեկան), 
«Հատատեղերում փայտանյութի մնացորդի և հատված տարածքի մասին» Ձև 4-ԱՏ (տարեկան), 
«Արգելոցների, արգելավայրերի և ազգային պարկերի մասին» Ձև 1-ԱՐԳԵԼՈՑ (տարեկան), 
«Բնապահպանության և բնական պաշարների արդյունավետ օգտագործման պետական 
վերահսկողության մասին» Ձև 1-բնապահպանություն (կիսամյակային), «Հանքային ջրերի 
արդյունահանման և օգտագործման մասին» Ձև 1-ՀԱՆՔՋՈՒՐ (տարեկան), «Հողերի բարելավման 
մասին» Ձև 1-ՀՈՂԱՅԻՆ ՊԱՇԱՐՆԵՐ (տարեկան), «Կենդանաբանական այգու գործունեության 
մասին» Ձև 1-կենդանաբանական այգի (տարեկան), «Որսորդական տնտեսությունների մասին» Ձև 2-
ՏԱ (որս) (տարեկան), «Արժեքավոր արդյունագործական ձկների պահպանման և վերարտադրության 
մասին» Ձև 5-ՄՊ (տարեկան) վիճակագրական ամփոփ հաշվետվությունների ձևերն և լրացման 
հրահանգները հաստատելու,  ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության 
պետական խորհրդի 2014 թվականի փետրվարի 24-ի թիվ 07, 08, 09, 10, 2015 թվականի հունիսի 25-ի 
թիվ 17, 18, 19, 20, անհատական և 2002 թվականի սեպտեմբերի 10-ի թիվ 219, 217, 2015 թվականի 
փետրվարի 13-ի թիվ 05, 2014 թվականի փետրվարի 24-ի թիվ 03, 2002 թվականի սեպտեմբերի 10-ի թիվ 
220, 218 նորմատիվ և 2001 թվականի նոյեմբերի 20-ի թիվ 98 որոշումներն ուժը կորցրած ճանաչելու 
մասին» հարցը: 
/Զեկուցող` Ն.Բաղդասարյան/ 
4. Աշխատուժի ընտրանքային հետազոտության հարցաթերթը հաստատելու մասին» հարցը: 
/Զեկուցող` Լ.Քալանթարյան/ 
5. «2020 թվականի հունվարի 1-ից դեկտեմբերի 31-ն ընկած ժամանակահատվածում տնային 
տնտեսություններում իրականացվելիք «Կենսապայմանների ամբողջացված հետազոտության 
հարցաթերթն ու ընթացիկ ծախսերի, սպառման և եկամուտների օրագիրը հաստատելու մասին» 
հարցը:  
/Զեկուցող` Լ.Մարկոսյան/ 
6. Հաղորդում արտասահմանյան գործուղումների հաշվետվությունների մասին. 
6.1. Հաղորդում` Կորեայի Հանրապետության Սեուլ քաղաքում 2019 թվականի հոկտեմբերի 22-ից 24-ը 
ԱՄԿ-ԿՈՍՏԱՏ համատեղ ծրագրի շրջանակում Ասիայի և խաղաղօվկիանոսյան տարածաշրջանում 
միջազգային աշխատանքային միգրացիայի վիճակագրության տվյալների հավաքագրում 5-րդ՝ 
ամփոփիչ աշխատաժողովին մասնակցելու վերաբերյալ:  
/Զեկուցող` Լ.Քալանթարյան/  
6.2. Հաղորդում` Ղազախստանի Հանրապետության Նուր-Սուլթան քաղաքում 2019 թվականի 
նոյեմբերի 14-ից 15-ը Միավորված ազգերի կազմակերպության վիճակագրության բաժնի, 



Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի և Ղազախստանի Հանրապետության ազգային 
էկոնոմիկայի նախարարության համագործակցությամբ կազմակերպված «Ապրանքների միջազգային 
առևտրի վիճակագրություն. հիմնադրույթներ և սահմանումներ, 2010» աշխատանքային հանդիպմանը 
մասնակցելու վերաբերյալ: 
/Զեկուցող` Հ.Ջանլաթյան/  
6.3. Հաղորդում` Իտալիայի Հանրապետության Թուրին քաղաքում 2019 թվականի նոյեմբերի 18-ից 29-
ը Աշխատանքի միջազգային կազմակերպության (ԱՄԿ) վիճակագրության դեպարտամենտի և ԱՄԿ 
Միջազգային ուսումնական կենտրոնի համատեղ կազմակերպված «Նախապատրաստում և 
հարմարեցում ապագայի աշխատանքի համար. վիճակագրություն և վերլուծություն» խորագրով 
դասընթացին մասնակցելու վերաբերյալ:  
/Զեկուցող` Լ.Քալանթարյան/  
6.4. Հաղորդում` Վրաստանի Թբիլիսի քաղաքում 2019 թվականի նոյեմբերի 20-ից 22-ը Շրջակա 
միջավայրի Եվրոպական գործակալության կողմից կազմակերպված Եվրոպական հարևանության 
գործիքի ներքո ընթացող Եվրոպական շրջակա միջավայրի տեղեկատվական միասնական 
համակարգի ներդրման արևելյան երկրորդ փուլի (ENI SEIS II East) օդի որակի մոնիթորինգի և 
հաշվետվողականության վերաբերյալ տարածաշրջանային սեմինարին մասնակցելու վերաբերյալ: 
/Զեկուցող` Ա. Պոդպոմոգովա/  
6.5. Հաղորդում` Իտալիայի Միլան քաղաքում 2019 թվականի նոյեմբերի 21-ից 22-ը Արևելյան 
գործընկերության 2017-2020թթ. Պլատֆորմ-4 ծրագրի շրջանակում Մեծ տվյալներ. տեղեկատվություն 
աշխատանքի շուկայի վերաբերյալ.  կենտրոնացում թափուր աշխատատեղերի առցանց տվյալների 
վրա խորագրով ուսուցողական աշխատաժողովին մասնակցելու վերաբերյալ:  
/Զեկուցող` Լ.Քալանթարյան/  
6.6. Հաղորդում` Բելառուսի Հանրապետության Մինսկ քաղաքում 2019 թվականի նոյեմբերի 26-ից 28-ը 
Ինտեգրված երկրատարածական տեղեկատվական համակարգի շրջանակի գործարկման երրորդ 
միջազգային աշխատաժողովին մասնակցելու վերաբերյալ:  
/Զեկուցող` Կ.Եսայան/ 
6.7. Հաղորդում` Ուզբեկստանի Տաշքենդ քաղաքում 2019 թվականի նոյեմբերի 27-ից 28-ը Անկախ 
Պետությունների Համագործակցության Միջպետական վիճակագրական կոմիտեի, ՄԱԿ-ի 
բնակչության հիմնադրամի և Ուզբեկստանի պետական վիճակագրական կոմիտեի կողմից համատեղ 
կազմակերպված՝ «2020թ. շրջափուլի մարդահամարներին առնչվող հարցերը՝ ԱՊՀ անդամ 
երկրներում»  խորագրով  խորհրդաժողովին մասնակցելու վերաբերյալ:  
/Զեկուցող` Կ.Կույումջյան/ 
6.8. Հաղորդում` Շվեդիայի Ստոկհոլմ քաղաքում 2019 թվականի դեկտեմբերի 3-ից 4-ը Արևելյան 
գործընկերության Պետական կառույցների հզորացում և լավ կառավարում պլատֆորմի Կառավարման 
և հանրային վարչարարության բարեփոխման հարցերով պանելի 17-րդ հանդիպմանը մասնակցելու 
վերաբերյալ:  
/Զեկուցող՝ Հ.Եղիազարյան / 
6.9. Հաղորդում` Շվեյցարիայի Ժնև քաղաքում 2019 թվականի դեկտեմբերի 4-ից 6-ը ՄԱԿ-ի Եվրոպայի 
տնտեսական հանձնաժողովի (ԵՏՀ) կողմից կազմակերպված՝ Աղքատության վիճակագրության 
ներդաշնակեցումը Կայուն զարգացման նպատակների (ԿԶՆ) 1-ին ցուցանիշի չափման համար և 
Աղքատության և անհավասարության չափումը ԿԶՆ 1 և ԿԶՆ 10 նպատակների ցուցանիշների 
չափման համար թեմայով աշխատաժողովին մասնակցելու վերաբերյալ:  
/Զեկուցող` Գ.Գևորգյան/ 
6.10. Հաղորդում` Բելառուսի Հանրապետության Մինսկ քաղաքում 2019 թվականի դեկտեմբերի 10-ից   
11-ը Եվրամիության վիճակագրական ծառայության (Եվրոստատ) կողմից կազմակերպված 
սոցիալական հետազոտությունների մեթոդաբանության վերաբերյալ աշխատաժողովին մասնակցելու 
վերաբերյալ:  
/Զեկուցող` Ա.Գրիգորյան/ 
6.11. Հաղորդում` Ռուսաստանի Դաշնության Մոսկվա քաղաքում 2019 թվականի դեկտեմբերի 10-ից 12-ը 
Համաշխարհային բանկի (ՀԲ) ֆինանսավորմամբ և ԱՊՀ միջպետական վիճակագրական կոմիտեի 
(ԱՊՀ ՄՎԿ) հրավերով միջազգային համադրումների ծրագրի նոր՝ 2020թ. Գլոբալ փուլի 
աշխատանքների կազմակերպման և իրականացման համար, «ճանապարհային քարտեզի» մշակման, 
ինչպես նաև սպառողական ապրանք (ծառայություն) ներկայացուցիչների նախնական ցանկի 
քննարկման և համաձայնեցման նպատակով աշխատանքային սեմինար խորհրդակցությանը 
մասնակցելու վերաբերյալ:  
/Զեկուցողներ` Մ. Երիցյան, Գ. Պետրոսյան/ 



6.12. Հաղորդում` Սերբիայի Բելգրադ քաղաքում 2019 թվականի դեկտեմբերի 10-ից 12-ը ՄԱԿ-ի 
Եվրոպայի տնտեսական հանձնաժողովի  (UNECE)   և  Սերբիայի վիճակագրության հետ համատեղ 
կազմակերպված «Արևելյան Եվրոպայի Կենտրոնական Ասիայի տարածաշրջանի երկրներում 
պաշտոնական վիճակագրության որակի ապահովման ազգային շրջանակը» խորագրով 
աշխատանքային հանդիպմանը մասնակցելու վերաբերյալ:  
/Զեկուցողներ` Ռ. Շաբոյան, Հ. Եղիազարյան / 
6.13. Հաղորդում` Ճապոնիայի Չիբա քաղաքում 2019 թվականի դեկտեմբերի 10-ից 13-ը ՄԱԿ-ի Ասիայի 
և խաղաղօվկիանոսյան տարածաշրջանի վիճակագրական ինստիտուտի և Ճապոնիայի 
վիճակագրական ծառայության հետ համատեղ  կազմակերպված Ասիա-խաղաղօվկիանոսյան 
տարածաշրջանում վիճակագրական վերապատրաստումների համակարգման ցանցի հանդիպմանը 
մասնակցելու վերաբերյալ:  
/Զեկուցող` Ա.Հայրապետյան/ 
6.14. Հաղորդում` Ռուսաստանի Դաշնության Մոսկվա քաղաքում 2019 թվականի դեկտեմբերի 12-ին 
Եվրասիական տնտեսական միության և Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի անդամ 
պետությունների ազգային վիճակագրական ծառայությունների ղեկավարների աշխատանքային 
հանդիպմանը մասնակցելու վերաբերյալ:  
/Զեկուցող` Ս.Մնացականյան / 
6.15. Հաղորդում` Ուկրաինայի Կիև քաղաքում 2019 թվականի դեկտեմբերի 17-ից 20-ը Եվրոպայի 
հանձնաժողովի գլխավոր տնօրինություն Եվրոստատի հրավերով STEP ծրագրի շրջանակում ազգային 
հաշիվների համակարգ (ԱՀՀ) 1993-ից ԱՀՀ-2008-ի (ԵՀՀ-2010-ի) անցումը ավարտելու մասին 
հանդիպում խորհրդակցությանը մասնակցելու վերաբերյալ:  
/Զեկուցողներ` Լ.Խաչատրյան, Ն.Բաբոյան/ 
6.16. Հաղորդում` Ղազախստանի Ալմաթի քաղաքում 2019 թվականի դեկտեմբերի 17-ից 20-ը Արևելյան 
Եվրոպայի, Կովկասի և Կենտրոնական Ասիայի և Հարավ-Արևելյան Եվրոպայի երկրների համար 
կազմակերպված Տարածաշրջանային «Բնապահպանական-Տնտեսական Հաշվառումը, Էներգետիկ 
հաշիվների ստեղծումը և քաղաքականության մշակումը» թեմայով ուսուցողական դասընթացին 
մասնակցելու վերաբերյալ:  
/Զեկուցողներ` Հ.Հովհաննիսյան, Ք.Սիմոնյան/ 
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.  «2020 թվականի վիճակագրական ծրագիրը հաստատելու մասին» հարցը: 
/Զեկուցող` Ն.Մուշեղյան/ 
Որոշեցին` 
հաստատել «2019 թվականի վիճակագրական ծրագիրը»`  համաձայն հավելվածի: 
/Նորմատիվ/   
/Քվեարկության արդյունքները- կողմ` 6, դեմ` 0, ձեռնպահ` 0/    
Լսեցին` 
2. «Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրական կոմիտեի կողմից` 2018 թվականին 
իրականացված տնային տնտեսությունների կենսապայմանների ամբողջացված հետազոտության 
արդյունքում ձևավորված անվանազերծված տվյալների բազան Հայաստանի Հանրապետության 
աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությանը  տրամադրելու թույլտվության մասին» 
հարցը:  
/Զեկուցող` Լ.Մարկոսյան/ 
Որոշեցին`  
թույլատրել Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրական կոմիտեի տնային տնտեսությունների 
վիճակագրության բաժնին` Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի 
նախարարությանը  տրամադրել Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրական  կոմիտեի կողմից 
2018 թվականին իրականացված տնային տնտեսությունների կենսապայմանների ամբողջացված 
հետազոտության արդյունքում ձևավորված անվանազերծված տվյալների բազան:  
/Անհատական/ 
/Քվեարկության արդյունքները- կողմ` 6, դեմ` 0, ձեռնպահ` 0/    
Լսեցին` 
3. «Երկրաբանական ուսումնասիրությունների կատարման մասին» Ձև 01-ԵՈՒ (եռամսյակային), 
«Երկրաբանական ուսումնասիրությունների կատարման մասին» Ձև 01-ԵՈՒ (տարեկան), «Օգտակար 



հանածոների կորզումն արդյունահանման ժամանակ» Ձև 70-տա (տարեկան), «Օգտակար 
հանածոների հարստացման, մետաղագործական վերափոխման, մակաբացված ապարների և 
արտադրական լցակույտերի համալիր օգտագործման մասին» Ձև 71-տա (տարեկան), 
«Անտառապատման և անտառվերականգնման աշխատանքների մասին» Ձև 1-ԱՏ (տարեկան), 
«Անտառային հրդեհների և անտառպաշտպանության մասին» Ձև 2-ԱՏ (տարեկան), 
«Անտառվերականգնման, խնամքի և սանիտարական հատումների մասին» Ձև 3-ԱՏ (տարեկան), 
«Հատատեղերում փայտանյութի մնացորդի և հատված տարածքի մասին» Ձև 4-ԱՏ (տարեկան), 
«Արգելոցների, արգելավայրերի և ազգային պարկերի մասին» Ձև 1-ԱՐԳԵԼՈՑ (տարեկան), 
«Բնապահպանության և բնական պաշարների արդյունավետ օգտագործման պետական 
վերահսկողության մասին» Ձև 1-բնապահպանություն (կիսամյակային), «Հանքային ջրերի 
արդյունահանման և օգտագործման մասին» Ձև 1-ՀԱՆՔՋՈՒՐ (տարեկան), «Հողերի բարելավման 
մասին» Ձև 1-ՀՈՂԱՅԻՆ ՊԱՇԱՐՆԵՐ (տարեկան), «Կենդանաբանական այգու գործունեության 
մասին» Ձև 1-կենդանաբանական այգի (տարեկան), «Որսորդական տնտեսությունների մասին» Ձև 2-
ՏԱ (որս) (տարեկան), «Արժեքավոր արդյունագործական ձկների պահպանման և վերարտադրության 
մասին» Ձև 5-ՄՊ (տարեկան) վիճակագրական ամփոփ հաշվետվությունների ձևերն և լրացման 
հրահանգները հաստատելու,  ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության 
պետական խորհրդի 2014 թվականի փետրվարի 24-ի թիվ 07, 08, 09, 10, 2015 թվականի հունիսի 25-ի 
թիվ 17, 18, 19, 20, անհատական և 2002 թվականի սեպտեմբերի 10-ի թիվ 219, 217, 2015 թվականի 
փետրվարի 13-ի թիվ 05, 2014 թվականի փետրվարի 24-ի թիվ 03, 2002 թվականի սեպտեմբերի 10-ի թիվ 
220, 218 նորմատիվ և 2001 թվականի նոյեմբերի 20-ի թիվ 98 որոշումներն ուժը կորցրած ճանաչելու 
մասին» հարցը: 
/Զեկուցող` Ն.Բաղդասարյան/ 
Որոշեցին` 
հաստատել որոշումները համաձայն ներկայացված նախագծերի:  
/Նորմատիվ, Անհատական/ 
/Քվեարկության արդյունքները- կողմ` 6, դեմ` 0, ձեռնպահ` 0/    
Լսեցին` 
4. Աշխատուժի ընտրանքային հետազոտության հարցաթերթը հաստատելու մասին» հարցը: 
/Զեկուցող` Լ.Քալանթարյան/ 
Որոշեցին` 
հաստատել Աշխատուժի հետազոտության հարցաթերթը՝ համաձայն հավելված 1-ի և ուժը կորցրած 
ճանաչել Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհրդի 2017 թվականի 
նոյեմբերի 13-ի Աշխատուժի հետազոտության հարցաթերթը և լրացման ցուցումները հաստատելու և 
Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհրդի 2016 թվականի դեկտեմբերի 
22-ի թիվ 45-Ա որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին թիվ 33-Ա որոշումը: 
/Անհատական/ 
/Քվեարկության արդյունքները- կողմ` 6, դեմ` 0, ձեռնպահ` 0/    
Լսեցին` 
5. «2020 թվականի հունվարի 1-ից դեկտեմբերի 31-ն ընկած ժամանակահատվածում տնային 
տնտեսություններում իրականացվելիք «Կենսապայմանների ամբողջացված հետազոտության 
հարցաթերթն ու ընթացիկ ծախսերի, սպառման և եկամուտների օրագիրը հաստատելու մասին» 
հարցը:  
/Զեկուցող` Լ.Մարկոսյան/ 
Որոշեցին` 
հաստատել 2020 թվականի հունվարի 1-ից դեկտեմբերի 31-ն ընկած ժամանակահատվածում տնային 
տնտեսություններում իրականացվելիք «Կենսապայմանների ամբողջացված հետազոտության 
հարցաթերթն ու ընթացիկ ծախսերի, սպառման և եկամուտների օրագիրը»` համաձայն հավելվածի:  
/Անհատական/ 
/Քվեարկության արդյունքները- կողմ` 6, դեմ` 0, ձեռնպահ` 0/    
Լսեցին` 
6. Հաղորդում արտասահմանյան գործուղումների հաշվետվությունների մասին. 
6.1. Հաղորդում` Կորեայի Հանրապետության Սեուլ քաղաքում 2019 թվականի հոկտեմբերի 22-ից 24-ը 
ԱՄԿ-ԿՈՍՏԱՏ համատեղ ծրագրի շրջանակում Ասիայի և խաղաղօվկիանոսյան տարածաշրջանում 
միջազգային աշխատանքային միգրացիայի վիճակագրության տվյալների հավաքագրում 5-րդ՝ 
ամփոփիչ աշխատաժողովին մասնակցելու վերաբերյալ:  
/Զեկուցող` Լ.Քալանթարյան/  



6.2. Հաղորդում` Ղազախստանի Հանրապետության Նուր-Սուլթան քաղաքում 2019 թվականի 
նոյեմբերի 14-ից 15-ը Միավորված ազգերի կազմակերպության վիճակագրության բաժնի, 
Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի և Ղազախստանի Հանրապետության ազգային 
էկոնոմիկայի նախարարության համագործակցությամբ կազմակերպված «Ապրանքների միջազգային 
առևտրի վիճակագրություն. հիմնադրույթներ և սահմանումներ, 2010» աշխատանքային հանդիպմանը 
մասնակցելու վերաբերյալ: 
/Զեկուցող` Հ.Ջանլաթյան/  
6.3. Հաղորդում` Իտալիայի Հանրապետության Թուրին քաղաքում 2019 թվականի նոյեմբերի 18-ից 29-
ը Աշխատանքի միջազգային կազմակերպության (ԱՄԿ) վիճակագրության դեպարտամենտի և ԱՄԿ 
Միջազգային ուսումնական կենտրոնի համատեղ կազմակերպված «Նախապատրաստում և 
հարմարեցում ապագայի աշխատանքի համար. վիճակագրություն և վերլուծություն» խորագրով 
դասընթացին մասնակցելու վերաբերյալ:  
/Զեկուցող` Լ.Քալանթարյան/  
6.4. Հաղորդում` Վրաստանի Թբիլիսի քաղաքում 2019 թվականի նոյեմբերի 20-ից 22-ը Շրջակա 
միջավայրի Եվրոպական գործակալության կողմից կազմակերպված Եվրոպական հարևանության 
գործիքի ներքո ընթացող Եվրոպական շրջակա միջավայրի տեղեկատվական միասնական 
համակարգի ներդրման արևելյան երկրորդ փուլի (ENI SEIS II East) օդի որակի մոնիթորինգի և 
հաշվետվողականության վերաբերյալ տարածաշրջանային սեմինարին մասնակցելու վերաբերյալ: 
/Զեկուցող` Ա. Պոդպոմոգովա/  
6.5. Հաղորդում` Իտալիայի Միլան քաղաքում 2019 թվականի նոյեմբերի 21-ից 22-ը Արևելյան 
գործընկերության 2017-2020թթ. Պլատֆորմ-4 ծրագրի շրջանակում Մեծ տվյալներ. տեղեկատվություն 
աշխատանքի շուկայի վերաբերյալ.  կենտրոնացում թափուր աշխատատեղերի առցանց տվյալների 
վրա խորագրով ուսուցողական աշխատաժողովին մասնակցելու վերաբերյալ:  
/Զեկուցող` Լ.Քալանթարյան/  
6.6. Հաղորդում` Բելառուսի Հանրապետության Մինսկ քաղաքում 2019 թվականի նոյեմբերի 26-ից 28-ը 
Ինտեգրված երկրատարածական տեղեկատվական համակարգի շրջանակի գործարկման երրորդ 
միջազգային աշխատաժողովին մասնակցելու վերաբերյալ:  
/Զեկուցող` Կ.Եսայան/ 
6.7. Հաղորդում` Ուզբեկստանի Տաշքենդ քաղաքում 2019 թվականի նոյեմբերի 27-ից 28-ը Անկախ 
Պետությունների Համագործակցության Միջպետական վիճակագրական կոմիտեի, ՄԱԿ-ի 
բնակչության հիմնադրամի և Ուզբեկստանի պետական վիճակագրական կոմիտեի կողմից համատեղ 
կազմակերպված՝ «2020թ. շրջափուլի մարդահամարներին առնչվող հարցերը՝ ԱՊՀ անդամ 
երկրներում»  խորագրով  խորհրդաժողովին մասնակցելու վերաբերյալ:  
/Զեկուցող` Կ.Կույումջյան/ 
6.8. Հաղորդում` Շվեդիայի Ստոկհոլմ քաղաքում 2019 թվականի դեկտեմբերի 3-ից 4-ը Արևելյան 
գործընկերության Պետական կառույցների հզորացում և լավ կառավարում պլատֆորմի Կառավարման 
և հանրային վարչարարության բարեփոխման հարցերով պանելի 17-րդ հանդիպմանը մասնակցելու 
վերաբերյալ:  
/Զեկուցող՝ Հ.Եղիազարյան / 
6.9. Հաղորդում` Շվեյցարիայի Ժնև քաղաքում 2019 թվականի դեկտեմբերի 4-ից 6-ը ՄԱԿ-ի Եվրոպայի 
տնտեսական հանձնաժողովի (ԵՏՀ) կողմից կազմակերպված՝ Աղքատության վիճակագրության 
ներդաշնակեցումը Կայուն զարգացման նպատակների (ԿԶՆ) 1-ին ցուցանիշի չափման համար և 
Աղքատության և անհավասարության չափումը ԿԶՆ 1 և ԿԶՆ 10 նպատակների ցուցանիշների 
չափման համար թեմայով աշխատաժողովին մասնակցելու վերաբերյալ:  
/Զեկուցող` Գ.Գևորգյան/ 
6.10. Հաղորդում` Բելառուսի Հանրապետության Մինսկ քաղաքում 2019 թվականի դեկտեմբերի 10-ից   
11-ը Եվրամիության վիճակագրական ծառայության (Եվրոստատ) կողմից կազմակերպված 
սոցիալական հետազոտությունների մեթոդաբանության վերաբերյալ աշխատաժողովին մասնակցելու 
վերաբերյալ:  
/Զեկուցող` Ա.Գրիգորյան/ 
6.11. Հաղորդում` Ռուսաստանի Դաշնության Մոսկվա քաղաքում 2019 թվականի դեկտեմբերի 10-ից 12-ը 
Համաշխարհային բանկի (ՀԲ) ֆինանսավորմամբ և ԱՊՀ միջպետական վիճակագրական կոմիտեի 
(ԱՊՀ ՄՎԿ) հրավերով միջազգային համադրումների ծրագրի նոր՝ 2020թ. Գլոբալ փուլի 
աշխատանքների կազմակերպման և իրականացման համար, «ճանապարհային քարտեզի» մշակման, 
ինչպես նաև սպառողական ապրանք (ծառայություն) ներկայացուցիչների նախնական ցանկի 



քննարկման և համաձայնեցման նպատակով աշխատանքային սեմինար խորհրդակցությանը 
մասնակցելու վերաբերյալ:  
/Զեկուցողներ` Մ. Երիցյան, Գ. Պետրոսյան/ 
6.12. Հաղորդում` Սերբիայի Բելգրադ քաղաքում 2019 թվականի դեկտեմբերի 10-ից 12-ը ՄԱԿ-ի 
Եվրոպայի տնտեսական հանձնաժողովի  (UNECE)   և  Սերբիայի վիճակագրության հետ համատեղ 
կազմակերպված «Արևելյան Եվրոպայի Կենտրոնական Ասիայի տարածաշրջանի երկրներում 
պաշտոնական վիճակագրության որակի ապահովման ազգային շրջանակը» խորագրով 
աշխատանքային հանդիպմանը մասնակցելու վերաբերյալ:  
/Զեկուցողներ` Ռ. Շաբոյան, Հ. Եղիազարյան / 
6.13. Հաղորդում` Ճապոնիայի Չիբա քաղաքում 2019 թվականի դեկտեմբերի 10-ից 13-ը ՄԱԿ-ի Ասիայի 
և խաղաղօվկիանոսյան տարածաշրջանի վիճակագրական ինստիտուտի և Ճապոնիայի 
վիճակագրական ծառայության հետ համատեղ  կազմակերպված Ասիա-խաղաղօվկիանոսյան 
տարածաշրջանում վիճակագրական վերապատրաստումների համակարգման ցանցի հանդիպմանը 
մասնակցելու վերաբերյալ:  
/Զեկուցող` Ա.Հայրապետյան/ 
6.14. Հաղորդում` Ռուսաստանի Դաշնության Մոսկվա քաղաքում 2019 թվականի դեկտեմբերի 12-ին 
Եվրասիական տնտեսական միության և Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի անդամ 
պետությունների ազգային վիճակագրական ծառայությունների ղեկավարների աշխատանքային 
հանդիպմանը մասնակցելու վերաբերյալ:  
/Զեկուցող` Ս.Մնացականյան / 
6.15. Հաղորդում` Ուկրաինայի Կիև քաղաքում 2019 թվականի դեկտեմբերի 17-ից 20-ը Եվրոպայի 
հանձնաժողովի գլխավոր տնօրինություն Եվրոստատի հրավերով STEP ծրագրի շրջանակում ազգային 
հաշիվների համակարգ (ԱՀՀ) 1993-ից ԱՀՀ-2008-ի (ԵՀՀ-2010-ի) անցումը ավարտելու մասին 
հանդիպում խորհրդակցությանը մասնակցելու վերաբերյալ:  
/Զեկուցողներ` Լ.Խաչատրյան, Ն.Բաբոյան/ 
6.16. Հաղորդում` Ղազախստանի Ալմաթի քաղաքում 2019 թվականի դեկտեմբերի 17-ից 20-ը Արևելյան 
Եվրոպայի, Կովկասի և Կենտրոնական Ասիայի և Հարավ-Արևելյան Եվրոպայի երկրների համար 
կազմակերպված Տարածաշրջանային «Բնապահպանական-Տնտեսական Հաշվառումը, Էներգետիկ 
հաշիվների ստեղծումը և քաղաքականության մշակումը» թեմայով ուսուցողական դասընթացին 
մասնակցելու վերաբերյալ:  
/Զեկուցողներ` Հ.Հովհաննիսյան, Ք.Սիմոնյան/ 
Որոշեցին` 
արտասահմանյան գործուղումների հաշվետվությունների մասին հաղորդումներն ընդունել ի 
գիտություն  
/Անհատական/   
/Քվեարկության արդյունքները- կողմ` 6, դեմ` 0, ձեռնպահ` 0/    
 
 
 
 
 
 
ՆԱԽԱԳԱՀ                                                                           Ս. ՄՆԱՑԱԿԱՆՅԱՆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ՔԱՐՏՈՒՂԱՐ                                                                        Հ. ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ 
 


