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ՀՀ  ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ  ՊԵՏԱԿԱՆ  ԽՈՐՀՐԴԻ (ՀՀ ՎՊԽ)  ՆԻՍՏԵՐ 

 
27.05.2015թ. նիստին 
 
Մասնակցում էին`  
 

ՀՀ ՎՊԽ նախագահ Ս.Մնացականյանը, ՀՀ ՎՊԽ անդամներ` Գ.Անանյանը, Գ.Գևորգյանը, 
Ա.Սաֆյանը, Լ.Պետրոսյանը, Վ.Դավթյանը, Յու. Պողոսյանը, ՀՀ ՎՊԽ քարտուղար`               
Հ. Գրիգորյանը. 
 
Հրավիրված էին`  
 

ՀՀ ԱՎԾ նախագահի տեղակալ Լ.Միրզոյանը,  
ՀՀ ԱՎԾ աշխատակազմի ղեկավար Ա. Հայրապետյանը,  
ՀՀ ԱՎԾ աշխատակազմի իրավաբանական բաժնի պետ Վ.Սարոյանը,  
ՀՀ ԱՎԾ աշխատակազմի բիզնես ռեգիստրի, ընտրանքի և դասակարգիչների բաժնի պետ    
Վ. Արևշատյանը, 
ՀՀ ԱՎԾ աշխատակազմի բիզնես ռեգիստրի, ընտրանքի և դասակարգիչների բաժնի գլխավոր 
մասնագետ Ն. Գրիգորյանը, 
ՀՀ ԱՎԾ աշխատակազմի շինարարության վիճակագրության բաժնի պետ Մ. Պետրոսյանը,  
ՀՀ ԱՎԾ աշխատակազմի գյուղատնտեսության վիճակագրության բաժնի գլխավոր մասնագետ 
Ռ.Վարդանյանը,  
ՀՀ ԱՎԾ աշխատակազմի առևտրի և այլ ծառայությունների վիճակագրության բաժնի 
առաջատար մասնագետ Ա.Սաղումյանը,  
ՀՀ ԱՎԾ աշխատակազմի մակրոտնտեսական ցուցանիշների և ազգային հաշիվների բաժնի 
գլխավոր մասնագետ Ն. Աստվածատուրովան,  
ՀՀ ԱՎԾ աշխատակազմի մակրոտնտեսական ցուցանիշների և ազգային հաշիվների բաժնի 
գլխավոր մասնագետ Ս. Խաչատրյանը, 
ՀՀ ԱՎԾ Գյուղատնտեսական համատարած հաշվառման վարչության պետ Վ. Գևորգյանը 
 

Նիստում լսվեցին  հետևյալ  հարցերը. 
 

1. «2015 թվականի առաջին եռամսյակում ՀՀ ԱՎԾ որակի կառավարման աշխատանքային 
խմբի կողմից կատարված աշխատանքների հաշվետվության մասին» հարցը. 
          /Զեկուցող`  Վ.Արևշատյան/  
 
Որոշեցին` 
ընդունել ի գիտություն «2015 թվականի առաջին եռամսյակում ՀՀ ԱՎԾ որակի 
կառավարման աշխատանքային խմբի կողմից կատարված աշխատանքների վերաբերյալ 
հաշվետվությունը» 
           /Անհատական/   
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2. Հաղորդում արտասահմանյան գործուղումների հաշվետվությունների մասին. 
2.1. Հաղորդում` Թուրքիայի Ստամբուլ քաղաքում  2015թ. ապրիլի 13-ից 17-ը «ՄԱԿ-ի Բնա-
պահպանական Ծրագրի (ՄԱԿ-Ի ԲԾ)  Եվրոպական Տարածաշրջանի Էկոլոգիական Տեղեկատ-
վական Ցանցի (ԵՏԷՏՑ) Կոնֆերանսին և ՄԱԿ-ի Եվրոպական Տնտեսական Հանձնաժողովի 
(ՄԱԿ-Ի ԵՏՀ) Բնապահպանական Մոնիթորինգի և Գնահատման Աշխատանքային Խմբի 
(ԲՄԳԱԽ) 16-րդ նստաշրջանին»  մասնակցելու վերաբերյալ: 
          /Զեկուցող` Յու.Պողոսյան / 
 

2.2. Հաղորդում` Լիտվայի Վիլնյուս քաղաքում 2015թ. ապրիլի 14-ից 17-ը «Եվրամիության 
վիճակագրական ծառայության կողմից կազմակերպված Ընտրանքային մեթոդներ թեմայով  
ուսումնական դասընթացին» մասնակցելու վերաբերյալ: 
            /Զեկուցողներ` Վ.Արևշատյան, Ն.Գրիգորյան / 
 

2.3. Հաղորդում` Բելառուսի Մինսկ քաղաքում 2015թ. մայիսի 4-ից 7-ը Եվրամիության վիճակա-
գրական ծառայության կողմից կազմակերպված բիզնես վիճակագրության վերաբերյալ «Արևել-
յան գործընկերության վիճակագրության պանելի» առաջին հանդիպմանը մասնակցելու վերա-
բերյալ: 
              /Զեկուցողներ` Մ.Պետրոսյան, Ռ.Վարդանյան, Ա.Սաղումյան / 
 

2.4. Հաղորդում` Իտալիայի Հռոմ քաղաքում 2015թ. մայիսի 4-ից 8-ը Պարենի և գյուղատնտե-
սության կազմակերպության վիճակագրության բաժնի և Իտալիայի ազգային վիճակագրական 
ինստիտուտի կողմից կազմակերպված գյուղատնտեսական համատարած հաշվառման  
վերաբերյալ հանդիպումներին մասնակցելու մասին: 
/Զեկուցողներ` Ս.Մնացականյան, Գ.Գևորգյան, Գ.Անանյան, Ա.Սաֆյան, Ա.Հայրապետյան, Վ.Գևորգյան/  
 

2.5. Հաղորդում` Թուրքիայի Ստամբուլ քաղաքում  2015թ. մայիսի 6-ից 8-ը Թուրքիայի վիճա-
կագրական ինստիտուտի, Եվրոպական ազատ առևտրի ասոցիացիայի (ԵԱԱԱ) և Միավորված 
ազգերի կազմակերպության Եվրոպական տնտեսական հանձնաժողովի (ՄԱԿ ԵՏՀ) կողմից  
Արևելյան Եվրոպայի, Կովկասի և Կենտրոնական Ասիայի երկրների համար կազմակերպվող 
«Ազգային հաշիվների համակարգ 2008-ի (ԱՀՀ 2008) ներդրումը, դրա փոխկապակցվածու-
թյունը վճարային հաշվեկշռի ձեռնարկ 6-ի  և պետական ֆինանսների վիճակագրության 
ձեռնարկի հետ» աշխատանքային հանդիպմանը  մասնակցելու վերաբերյալ: 
              / Զեկուցողներ` Ն. Աստվածատուրովա, Ս. Խաչատրյան/ 
 

2.6.Հաղորդում` Շվեյցարիայի Ժնև քաղաքում 2015թ. մայիսի 11-ից 13-ը ՄԱԿ-ի Եվրոպական 
Տնտեսական Հանձնաժողովի (ՄԱԿ-Ի ԵՏՀ) Էկոլոգիակա քաղաքականության կոմիտեի և Եվ-
րոպայի վիճակագիրների կոնֆերենցիայի կազմակերպած «Ջրային ռեսուրսների վիճակագրու-
թյան» սեմինարին /11.05.2015/ և «Էկոլոգիական ցուցանիշների  միասնական նպատակային 
խմբի» /ԷՑՄՆԽ/ 10-րդ նստաշրջանին  մասնակցելու վերաբերյալ: 
              /Զեկուցող` Յու.Պողոսյան / 
Որոշեցին` արտասահմանյան գործուղումների հաշվետվությունների մասին հաղորդումներն 
ընդունել ի գիտություն  
                    /Անհատական/   
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25.06.2015թ. նիստին 
 
Մասնակցում էին`  
 
ՀՀ ՎՊԽ նախագահ Ս.Մնացականյանը, ՀՀ ՎՊԽ անդամներ` Գ.Անանյանը, Գ.Գևորգյանը, 
Ա.Սաֆյանը, Վ.Դավթյանը, Յու. Պողոսյանը, ՀՀ ՎՊԽ քարտուղար`  Հ. Գրիգորյանը. 
 
Հրավիրված էին`  
 
ՀՀ ԱՎԾ նախագահի տեղակալ Լ.Միրզոյանը ,  
ՀՀ ԱՎԾ աշխատակազմի իրավաբանական բաժնի պետ Վ.Սարոյանը, 
ՀՀ ԱՎԾ աշխատակազմի տնային տնտեսությունների հետազոտությունների բաժնի պետ 
Դ.Մարտիրոսովան,  
ՀՀ ԱՎԾ աշխատակազմի մարդահամարի և ժողովրդագրության բաժնի պետ Կ.Կույումջյանը, 
ՀՀ ԱՎԾ աշխատակազմի սոցիալական ոլորտի և բնապահպանության վիճակագրության 
բաժնի պետ Ն. Բաղդասարյանը 
 

Նիստում լսվեցին  հետևյալ  հարցերը. 
 
1.««Հայաստանի Հանրապետության 2016-2018 թվականների պետական վիճակագրական 
աշխատանքների եռամյա ծրագիրը հաստատելու մասին»` ՀՀ օրենքի նախագծին 
հավանություն տալու մասին» հարցը. 
         
             /Զեկուցող`  Լ.Պետրոսյան/ 
Որոշեցին` 
հաստատել «Հայաստանի Հանրապետության 2016-2018 թվականների պետական 
վիճակագրական աշխատանքների եռամյա ծրագիրը հաստատելու մասին» ՀՀ օրենքի 
նախագիծը ` համաձայն հավելվածի: 
            /Անհատական/   
 
2.««Գիշերօթիկ հաստատությունների գործունեության մասին» Ձև 1-գիշերօթիկ 
(տարեկան) պետական վիճակագրական հաշվետվության ձևը հաստատելու մասին» 
հարցը. 
              /Զեկուցող`  Ն.Բաղդասարյան/  
 
Որոշեցին` 
հաստատել` «Գիշերօթիկ հաստատությունների գործունության մասին» Ձև 1-գիշերօթիկ 
(տարեկան) պետական վիճակագրական հաշվետվության ձևը` համաձայն հավելվածի: 
              /Նորմատիվ/   
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3. ««Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհրդի 2002 թվա-
կանի սեպտեմբերի 10-ի թիվ 222-Ն, 223-Ն, 224-Ն, 225-Ն, 226-Ն, 227-Ն և 228-Ն որոշում-
ները ուժը կորցրած ճանաչելու» և «Անտառապատման և անտառվերականգնման աշխա-
տանքների մասին» Ձև 1-ատ (տարեկան) պետական վիճակագրական ամփոփ հաշ-
վետվության», «Անտառվերականգնման, խնամքի և սանիտարական հատումների մասին» 
Ձև 3-ատ (տարեկան) պետական վիճակագրական ամփոփ հաշվետվության», «Հատատե-
ղերում փայտանյութի մնացորդի և հատված տարածքի մասին» Ձև 4-ատ (տարեկան) 
պետական վիճակագրական ամփոփ հաշվետվության» և «Անտառպահպանության (ան-
տառխախտումների, անտառային հրդեհների) և անտառպաշտպանության մասին» Ձև      
2-ատ (տարեկան) պետական վիճակագրական ամփոփ հաշվետվությունների ձևերը և 
լրացման հրահանգները հաստատելու մասին»» հարցը. 
              /Զեկուցող`  Ն.Բաղդասարյան/  
 
Որոշեցին` 
Ուժը կորցրած ճանաչել ««Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության պետական 
խորհրդի 2002 թվականի սեպտեմբերի 10-ի թիվ 222-Ն, 223-Ն, 224-Ն, 225-Ն, 226-Ն, 227-Ն և 
228-Ն որոշումները» և հաստատել «Անտառապատման և անտառվերականգնման աշխա-
տանքների մասին» Ձև 1-ատ (տարեկան) պետական վիճակագրական ամփոփ հաշվետվու-
թյան», «Անտառվերականգնման, խնամքի և սանիտարական հատումների մասին» Ձև 3-ատ 
(տարեկան) պետական վիճակագրական ամփոփ հաշվետվության», «Հատատեղերում փայտա-
նյութի մնացորդի և հատված տարածքի մասին» Ձև 4-ատ (տարեկան) պետական վիճա-
կագրական ամփոփ հաշվետվության» և «Անտառպահպանության (անտառխախտումների, 
անտառային հրդեհների) և անտառպաշտպանության մասին» Ձև 2-ատ (տարեկան) պետական 
վիճակագրական ամփոփ հաշվետվությունների ձևերն և լրացման հրահանգները համաձայն 
հավելվածների: 
                  /Նորմատիվ, Անհատական/   
 
4. Հաղորդում արտասահմանյան գործուղումների հաշվետվությունների մասին. 
4.1. Հաղորդում` Շվեյցարիայի Ժնև քաղաքում  2015 թվականի մայիսի 4-ից 6-ը «Միավորված 
ազգերի կազմակերպության Եվրոպայի տնտեսական հանձնաժողովի (ՄԱԿ ԵՏՀ) կողմից 
կազմակերպված «Խոցելի խմբեր և տարածաշրջանային անհավասարություն» և 
«Աղքատության չափում» խորագրով կոնֆերանսին   մասնակցելու վերաբերյալ: 
                 /Զեկուցող`Դ.Մարտիրոսովա / 
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4.2. Հաղորդում` Բելառուսի Հանրապետության Մինսկ քաղաքում 2015 թվականի մայիսի 28-ից 
29-ը «ՄԱԿ-ի Եվրոպայի տնտեսական հանձնաժողովի (UNECE) Վիճակագրության 
բաժանմունքի՝ ԱՊՀ Վիճակագրական կոմիտեի, Ռուսաստանի վիճակագրության դաշնային 
ծառայության և Բելառուսի ազգային վիճակագրական կոմիտեի համագործակցությամբ, 
կազմակերպված «Բնակչության միգրացիայի վիճակագրություն» խորագրով 
աշխատաժողովին  մասնակցելու վերաբերյալ: 
             /Զեկուցող` Կ.Կույումջյան / 
 
4.3. Հաղորդում` Լատվիայի Ռիգա քաղաքում 2015 թվականի հունիսի 1-ից 3-ը Եվրամիության 
վիճակագրական ծառայության (Եվրոստատ) կողմից կազմակերպված «Որակը 
վիճակագրությունում. Ազգային Վիճակագրական Համակարգը» խորագրով Արևելյան 
Եվրոպայի, Կովկասի և Կենտրոնական Ասիայի երկրների համար բարձր մակարդակի 
սեմինարին մասնակցելու վերաբերյալ: 
             /Զեկուցողներ` Ս.Մնացականյան, Ա.Սաֆյան/ 
 
4.4. Հաղորդում` Շվեյցարիայի Ժնև քաղաքում հունիսի 15-ից 17-ը ՄԱԿ-ի Եվրոպայի 
տնտեսական հանձնաժողովի կողմից կազմակերպված Եվրոպական վիճակագիրների 
կոնֆերանսի 63-րդ հերթական լիակազմ նստաշրջանին մասնակցելու վերաբերյալ: 
            /Զեկուցող` Ս.Մնացականյան / 
 
4.5. Հաղորդում` Լյուքսենբուրգի Դքսության Լյուքսենբուրգ քաղաքում 2015 թվականի հունիսի 
8-ից 9-ը ՄԱԿ-ի Եվրամիության վիճակագրական ծառայության (Եվրոստատ) հրավերով 
«Բնակչության վիճակագրություն» խորագրով աշխատանքային խմբի հանդիպմանը 
մասնակցելու վերաբերյալ: 
             /Զեկուցող` Գ.Գևորգյան / 
 
Որոշեցին` 
արտասահմանյան գործուղումների հաշվետվությունների մասին հաղորդումներն ընդունել 
ի գիտություն  
               /Անհատական/   
 
 


