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ՀՀ  ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ  ՊԵՏԱԿԱՆ  ԽՈՐՀՐԴԻ (ՀՀ ՎՊԽ) ՆԻՍՏԵՐ 

 
20.11.2019թ. նիստին 
 
Մասնակցում էին`  
 
ՀՀ ՎՊԽ նախագահ՝     Ս.Մնացականյանը,  
ՀՀ ՎՊԽ անդամներ`     Ա. Անանյանը, Գ.Գևորգյանը, Վ.Դավթյանը,    
                                                   Լ.Պետրոսյանը 
ՀՀ ՎՊԽ քարտուղար`   Հ. Գրիգորյանը 
 
Հրավիրված էին`  
Նախագահի խորհրդական Լ. Միրզոյանը, 
Նախագահի խորհրդական Դ. Մարտիրոսովան, 
Գլխավոր քարտուղար Ա. Հայրապետյանը, 
Իրավաբանական բաժնի պետին փոխարինող  Գ. Մուրադյանը,  
Տնային տնտեսությունների հետազոտությունների բաժնի պետ Լ. Մարկոսյանը, 
Վիճակագրական տեղեկատվության տարածման բաժնի պետ Ն. Մուշեղյանը, 
Միջազգային վիճակագրական համագործակցության բաժնի պետ Հ. Եղիազարյանը, 
Տեղեկատվական ռեսուրսների կառավարման և տեխնոլոգիաների վարչության պետ  
Ա. Մարտիրոսյանը, 
Որակի կառավարման բաժնի պետ Ռ. Շաբոյանը, 
Բիզնես ռեգիստրի, ընտրանքի և դասակարգիչների բաժնի պետ Վ. Արևշատյանը, 
Սոցիալական ոլորտի և բնապահպանության վիճակագրության բաժնի պետ                 
Ա. Գրիգորյանը, 
Սոցիալական ոլորտի և բնապահպանության վիճակագրության բաժնի առաջին կարգի 
մասնագետ Ա. Համբարձումյանը, 
Ֆինանսների վիճակագրության բաժնի առաջատար մասնագետ Ա. Օհանջանովը, 
Որակի կառավարման բաժնի գլխավոր մասնագետ Ա. Ամիրխանյանը, 
Որակի կառավարման բաժնի առաջին կարգի մասնագետ Ա. Գրբոյանը, 
Գների վիճակագրության և միջազգային համադրումների բաժնի գլխավոր մասնագետ 
Գ.Պետրոսյանը, 
Մարդահամարի վարչության մարդահամարի պլանավորման և ծրագրամեթո-
դաբանական բաժնի պետ Գ.Մելիքսեթյանը,  
Մարդահամարի վարչության պետ Վ.Գևորգյանը: 
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Նիստում լսվեցին  հետևյալ  հարցերը. 
 

1. ««Ավտոմոբիլային տրանսպորտով բեռների փոխադրման սակագների մասին» 
Ձև  1-սակագին (ավտո) (ամսական), «Երկաթուղային տրանսպորտով բեռների 
փոխադրման սակագների մասին» Ձև 1-սակագին (երկաթուղի) (ամսական), 
«Օդային տրանսպորտով բեռների փոխադրման սակագների մասին» Ձև 1-
սակագին (ավիա) (ամսական),  «Խողովակաշարային տրանսպորտով բեռների 
փոխադրման սակագների մասին» Ձև 1-սակագին (խողովակ) (ամսական) և 
«Կազմակերպության արդյունաբերական արտադրանքի գնի մասին» Ձև 1-գին 
(արտադրանք) (ամսական) վիճակագրական հաշվետվությունների ձևերն ու 
լրացման հրահանգները հաստատելու և Հանրապետության վիճակագրության 
պետական խորհրդի 2006 թվականի հուլիսի 12-ի թիվ 09, 10, 11, 12, 2009 
թվականի դեկտեմբերի 23-ի թիվ 46 և 2004 թվականի մարտի 5-ի թիվ 10 
նորմատիվ որոշումներն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» հարցը:  
 

/Զեկուցող`Գ.Պետրոսյան/ 
 
Որոշեցին` 
հաստատել որոշումները համաձայն ներկայացված նախագծերի:  

 
 
/ Նորմատիվ/   

 
Լսեցին` 

2. «ՀՀ վիճակագրության պետական խորհրդի 2018 թվականի սեպտեմբերի 17-ի 
թիվ 27-Ա  որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» հարցը: 

 
/Զեկուցող` Գ.Պետրոսյան/ 
 

Որոշեցին` 
հաստատել որոշումը համաձայն ներկայացված նախագծի 
 

 /Անհատական/   
 

Լսեցին` 
3. «Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրական կոմիտեի կողմից` 2008-2017 
թվականներին իրականացված տնային տնտեսությունների կենսապայմանների 
ամբողջացված հետազոտությունների արդյունքում ձևավորված անվանազերծված 
տվյալների բազաները Մոսկվայի Մ. Վ. Լոմոնոսովի անվան պետական 
համալսարանին  տրամադրելու թույլտվության մասին» հարցը: 
 

/Զեկուցող` Լ.Մարկոսյան/ 
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Որոշեցին` 
թույլատրել Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրական կոմիտեի տնային 
տնտեսությունների վիճակագրության բաժնին` Մոսկվայի  Մ. Վ. Լոմոնոսովի 
անվան պետական համալսարանին տրամադրել Հայաստանի Հանրապետության 
վիճակագրական  կոմիտեի կողմից 2008-2017 թվականներին իրականացված 
տնային տնտեսությունների կենսապայմանների ամբողջացված հետազո-
տություների արդյունքում ձևավորված անվանազերծված տվյալների բազաները: 
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/   
 

Լսեցին` 
4. ««Կենսաթոշակառուների թվաքանակի և կենսաթոշակի միջին չափի մասին» Ձև 
1-կենսաթոշակ (կիսամյակային), «Ընտանիքի կենսամակարդակի բարձրացմանն 
ուղղված նպաստների մասին» Ձև 1-նպաստ (կիսամյակային), «Ծերության, 
հաշմանդամության և կերակրողին կորցնելու դեպքում նպաստների մասին» Ձև     
2-նպաստ (կիսամյակային), «Երեխայի ծննդյան միանվագ, մինչև երկու տարեկան 
երեխայի խնամքի և չաշխատող անձին տրվող մայրության նպաստների մասին» 
Ձև 3-նպաստ (կիսամյակային), «Հայաստանի ազգային արխիվի գործունեության 
մասին» Ձև 1-պա (տարեկան), «Կազմակերպություններում Հայաստանի 
Հանրապետության արխիվային հավաքածուի փաստաթղթերի պահպանության 
կազմակերպման մասին» Ձև 2-կա (հնգամյա), «Բնակարանային ֆոնդի մասին» Ձև 
3-բնակֆոնդ (տարեկան), «Ստանդարտացման, համապատասխանության 
գնահատման և հավատարմագրման մասին» Ձև 1-ստանդարտ (եռամսյակային) և 
«Հանցագործությունների մասին» Ձև 1-հանցագործություն (ամսական) 
վիճակագրական ամփոփ հաշվետվությունների ձևերն ու լրացման հրահանգը  
հաստատելու և վիճակագրության պետական խորհրդի 2014 թվականի հուլիսի 4-ի 
թիվ 37, 38, 2016 թվականի սեպտեմբերի 22-ի թիվ 24, 25, 26, 27, անհատական, 
2004 թվականի փետրվարի 23-ի թիվ 09, 05 և  2002 թվականի օգոստոսի 12-ի թիվ 
173-Նորմատիվ որոշումներն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» հարցը: 

 
Զեկուցող` Ա.Գրիգորյան/ 

 
 
Որոշեցին` 
հաստատել որոշումները համաձայն ներկայացված նախագծերի:  
 

/Նորմատիվ, Անհատական/ 
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Լսեցին` 
5. Հաղորդում արտասահմանյան գործուղումների հաշվետվությունների մասին. 
5.1. Հաղորդում` Ղրղզստանի Իսիկ-Կուլ քաղաքում 2019 թվականի օգոստոսի 20-ից 
22-ը «Չթողնել ոչ մեկին հետևում. անհավասարություն և սոցիալական 
պաշտպանություն Հյուսիսային և Կենտրոնական Ասիայում» թեմայով մեկօրյա 
սեմինարին մասնակցելու վերաբերյալ:  
 

/Զեկուցող` Դ.Մարտիրոսովա/  
 

5.2. Հաղորդում` Իտալիայի Հռոմ քաղաքում 2019 թվականի հոկտեմբերի 22-ից             
24-ը ՄԱԿ-ի Անտառային համաժողովի քարտուղարության (Տնտեսական և 
սոցիալական հարցերի վարչություն) կողմից կազմակերպված՝«Անտառների 
վերաբերյալ գլոբալ բազային ցուցանիշների հավաքագրման ամրապնդում» 
թեմայով աշխատաժողովին մասնակցելու վերաբերյալ: 
 

/Զեկուցող` Դ.Մարտիրոսովա/  
 

5.3. Հաղորդում` Շվեյցարիայի Ժնև քաղաքում 2019 թվականի հոկտեմբերի 14-ից 
16-ը «Վիճակագրական տվյալների հավաքման նորարարական եղանակներն ու 
լավագույն փորձը» թեմայով դասընթացին մասնակցելու վերաբերյալ:  
 

/Զեկուցող՝ Վ.Դավթյան/  
 

5.4. Հաղորդում` Թուրքիայի Անկարա քաղաքում 2019 թվականի հոկտեմբերի           
24-ից 25-ը Եվրոպական ազատ առևտրի ասոցիացիայի (EFTA) և Եվրամիության 
վիճակագրական ծառայության հետ համատեղ կազմակերպված «Եվրոպական 
փորձառության օրենսգրքի վերանայված տարբերակը և որակի ապահովման 
արդիականացված շրջանակը» խորագրով ռազմավարական կառավարման 
սեմինարին մասնակցելու վերաբերյալ: 
 

/Զեկուցող`Ռ.Շաբոյան/  
 

5.5. Հաղորդում` Շվեյցարիայի Ժնև քաղաքում 2019 թվականի հոկտեմբերի 28-ից 
29-ը ՄԱԿ-ի Եվրոպայի տնտեսական հանձնաժողովի կողմից կազմակերպված 
բնապահպանական վիճակագրության և ցուցանիշների համատեղ 
աշխատանքային խմբի 16-րդ նիստին մասնակցելու վերաբերյալ:  
 

/Զեկուցող` Ն.Բաղդասարյան/ 
 

5.6. Հաղորդում` Շվեյցարիայի Ժնև քաղաքում 2019 թվականի հոկտեմբերի 28-ից 
31-ը Եվրոպայի, Կովկասի և Կենտրոնական Ասիայի երկրների համար 
կազմակերպված՝ Միջազգային միգրացիայի վիճակագրության վերաբերյալ 
աշխատաժողովին և Միգրացիայի վիճակագրության փորձագիտական խմբի 
հանդիպմանը մասնակցելու վերաբերյալ:  

/Զեկուցող` Գ.Գևորգյան/ 
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5.7. Հաղորդում` Հունգարիայի Բուդապեշտ քաղաքում 2019 թվականի հոկտեմբերի 
29-ից 30-ը Եվրոպական բնապահպանական միասնական տեղեկատվական 
համակարգի ներդրման արևելյան երկրորդ փուլի (ENI-SEIS II EAST) 
տարածաշրջանային աշխատանքային խմբի համար կազմակերպված  Բեռնի 
կոնվենցիայի N8 (2012) բանաձևի ներքո թռչունների տեսակային կազմի 
վերաբերյալ Էմերալդ ցանցի կենսաաշխարհագրական աշխատաժողովին 
մասնակցելու վերաբերյալ:  
 

/Զեկուցող` Ա. Համբարձումյան/ 
 

5.8. Հաղորդում` Բուլղարիայի Սոֆիա քաղաքում 2019 թվականի հոկտեմբերի          
29-ից 31-ը Համաշխարհային բանկի  օժանդակությամբ իրականացվող «Ազգային 
վիճակագրական համակարգի ամրապնդման համար ազգային ռազմավարական 
ծրագրի իրականացում» ECASTAT դրամաշնորհային ծրագրի «Կարգավորման և 
ինստիտուցիոնալ շրջանակ» բաղադրիչի ներքո ուսումնական դասընթացին 
մասնակցելու վերաբերյալ:  
 

/Զեկուցողներ՝ Ռ. Շաբոյան, Ա. Ամիրխանյան, Ա. Գրբոյան/ 
 

5.9. Հաղորդում` ԱՄՆ Վաշինգտոն քաղաքում 2019 թվականի հոկտեմբերի 28-ից 
նոյեմբերի 8-ը Արժույթի միջազգային հիմնադրամի (ԱՄՀ) վիճակագրական 
դեպարտամենտի կողմից կազմակերպված «Հաշվեկշիռներ և կուտակման 
հաշիվներ (HQ 19.14)» թեմայով դասընթացին մասնակցելու վերաբերյալ:  
 

/Զեկուցող` Ա.Օհանջանով/ 
 

5.10. Հաղորդում` Վրաստանի Թբիլիսի քաղաքում 2019 թվականի նոյեմբերի 5-ից 
8-ը Վրաստանի ազգային վիճակագրության գրասենյակի կողմից հրավիրված 
Եվրոպական ազատ առևտրի ասոցիացիայի (EFTA) և ՄԱԿ-ի Եվրոպայի 
տնտեսական հանձնաժողովի (UNECE) կողմից համատեղ կազմակերպված 
«Պաշտոնական վիճակագրության մեջ ՏՏ-ի հատվածի վերանայում» թեմայով 
հանդիպմանը մասնակցելու վերաբերյալ:  
 

/Զեկուցող` Ա.Մարտիրոսյան/ 
 
 

5.11. Հաղորդում` Դանիայի Կոպենհագեն քաղաքում 2019 թվականի նոյեմբերի          
12-ին Եվրոպական հարևանության գործիքի ներքո և Շրջակա միջավայրի 
Եվրոպական գործակալության կողմից Արևելյան գործընկերության երկրներում 
իրականացվող «Շրջակա միջավայրի տեղեկատվական միասնական համակարգի» 
(ՇՄՏՄՀ) ներդրման ծրագրի երկրորդ փուլի (ENI SEIS II East) ղեկավար կոմիտեի        
4-րդ նիստին մասնակցելու վերաբերյալ:  
 

/Զեկուցող` Ն.Բաղդասարյան/ 
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5.12. Հաղորդում` Շվեյցարիայի Նյուշատել քաղաքում 2019 թվականի նոյեմբերի  
13-ից 15-ը Եվրոպական ազատ առևտրի ասոցիացիայի կողմից կազմակերպված 
«Փաստերի վրա հիմնված որոշումներ կայացնելու համար ցուցանիշների 
համակարգի մշակումը և օգտագործումը» թեմայով դասընթացին մասնակցելու 
վերաբերյալ:  
 

/Զեկուցողներ` Ն. Մուշեղյան, Հ. Եղիազարյան/ 
 

5.13. Հաղորդում` Ռուսաստանի Դաշնության Մոսկվա քաղաքում 2019 թվականի 
նոյեմբերի 13-ից 15-ը ՌՈՍՍՏԱՏ-ի, Գ. Վ. Պլեխանովի անվան Ռուսաստանի 
տնտեսագիտական համալսարանի և Ռուսաստանի վիճակագիրների 
ասոցիացիայի կողմից համատեղ կազմակերպված Ռեսուրսների 
արտադրողականություն խորագրով միջազգային աշխատաժողովին և 
Վիճակագրության համար թվային օրակարգ. օպերատիվություն, որակ, 
թափանցիկություն խորագրով միջազգային համաժողովին մասնակցելու 
վերաբերյալ:   
 

/Զեկուցողներ` Ա. Հայրապետյան, Վ. Արևշատյան/ 
 

5.14. Հաղորդում` Ուկրաինայի Կիև քաղաքում 2019 թվականի նոյեմբերի 12-ից 15-ը 
Վարչական տվյալներով իրականացվող մարդահամարների, ավանդական 
մարդահամարներից անցում դեպի ռեգիստրի վրա հիմնված համակցված 
մարդահամարներ խորագրով սեմինար դասընթացին մասնակցելու վերաբերյալ:  
 

/Զեկուցողներ` Գ.Գևորգյան,Վ.Գևորգյան, Գ.Մելիքսեթյան / 
 

Որոշեցին` 
արտասահմանյան գործուղումների հաշվետվությունների մասին հաղորդումներն 
ընդունել ի գիտություն  
 

/Անհատական/   



ԼՐԱՏՈՒ, ԹԻՎ 6 (120) 
 

 

10 
 

 

27.12.2019թ. նիստին                                                                                                                   
 

Մասնակցում էին`  
 

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

Հրավիրված էին`  
Գլխավոր քարտուղար Ա. Հայրապետյանը, 
Իրավաբանական բաժնի պետին փոխարինող  Գ. Մուրադյանը,  
Վիճակագրական տեղեկատվության տարածման բաժնի պետ Ն.Մուշեղյանը, 
Մակրոտնտեսական ցուցանիշների և ազգային հաշիվների վիճակագրության բաժնի 
պետ Լ. Խաչատրյանը,  
Գների վիճակագրության և միջազգային համադրումների բաժնի պետ Մ. Երիցյանը, 
Տնային տնտեսությունների հետազոտությունների բաժնի պետ Լ. Մարկոսյանը, 
Աշխատանքի վիճակագրության բաժնի պետ Լ.Քալանթարյանը,  
Միջազգային վիճակագրական համագործակցության բաժնի պետ Հ.Եղիազարյանը, 
Սոցիալական ոլորտի և բնապահպանության վիճակագրության բաժնի պետ 
Ա.Գրիգորյանը,  
«Վիճակագրական տեղեկատվության հավաքում» ծրագրի վիճակագիր                                 
Ա. Պոդպոմոգովան, 
Տեղեկատվական ռեսուրսների կառավարման և տեխնոլոգիաների վարչության 
տվյալների բանկերի մշակման և ծրագրավորման բաժնի գլխավոր մասնագետ          
Կ. Եսայանը, 
Վճարային հաշվեկշռի և արտաքին առևտրի վիճակագրության բաժնի գլխավոր 
մասնագետ Հ. Ջանլաթյանը,  
Մակրոտնտեսական ցուցանիշների և ազգային հաշիվների վիճակագրության բաժնի 
առաջին կարգի մասնագետ Ն. Բաբոյանը, 
Գների վիճակագրության և միջազգային համադրումների բաժնի գլխավոր մասնագետ 
Գ. Պետրոսյանը, 
Արդյունաբերության և էներգետիկայի վիճակագրության բաժնի գլխավոր մասնագետ 
Հ. Հովհաննիսյանը, 
Արդյունաբերության և էներգետիկայի վիճակագրության բաժնի գլխավոր մասնագետ 
Ք. Սիմոնյանը 
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Նիստում լսվեցին  հետևյալ  հարցերը. 
 
Լսեցին` 

1. «2020 թվականի վիճակագրական ծրագիրը հաստատելու մասին» հարցը: 
 

/Զեկուցող` Ն.Մուշեղյան/ 
 

Որոշեցին` 
հաստատել «2019 թվականի վիճակագրական ծրագիրը»`  համաձայն հավելվածի: 

 
/Նորմատիվ/   

 
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/ 

 
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 



ԼՐԱՏՈՒ, ԹԻՎ 6 (120) 
 

 

12 
 

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/ 
 

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/ 
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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/ 

 
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/  
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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 / 
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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 / 
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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/   
 


