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ՀՀ  ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ  ՊԵՏԱԿԱՆ  ԽՈՐՀՐԴԻ (ՀՀ ՎՊԽ)  ՆԻՍՏԵՐ 

 
24.05.2016թ. 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 մակրոտնտեսական ցուցանիշների և ազգային հաշիվների 
բաժնի գլխավոր մասնագետ Ն. Աստվածատուրովան, 
ՀՀ ԱՎԾ աշխատակազմի տնային տնտեսությունների հետազոտությունների բաժնի 
պետ Դ.Մարտիրոսովան, 
ՀՀ ԱՎԾ աշխատակազմի տնային տնտեսությունների հետազոտությունների բաժնի 
գլխավոր մասնագետ Լ.Մարկոսյանը, 
ՀՀ ԱՎԾ աշխատակազմի տնային տնտեսությունների հետազոտությունների բաժնի 
առաջին կարգի մասնագետ Ա.Գալստյանը 
 
 
 

Նիստում լսվեցին  հետևյալ  հարցերը. 
 

1. Հաղորդում արտասահմանյան գործուղումների հաշվետվությունների մասին. 
1.1 Հաղորդում` Բելառուսի Մինսկ քաղաքում 2016 թվականի ապրիլի 6-ից 7-ը 
«ԱՊՀ տարածաշրջանում ազգային հաշիվների, գների վիճակագրության, 
արժույթների գնողունակության համարժեքության վիճակագրական 
կարողությունների զարգացում» ծրագրի շրջանակում ԱՊՀ երկրների ազգային 
վիճակագրական ծառայությունների մասնագետների համար ԱՀՀ 2008-ի 
ներդրման գծով խորհրդակցությանը մասնակցելու վերաբերյալ: 
 
           /Զեկուցող` Ն.Աստվածատուրովա/ 
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1.2 Հաղորդում` Իտալիայի Հռոմ քաղաքում 2016 թվականի ապրիլի 12-ից 15-ը 
«Իտալիայի ազգային վիճակագրության ինստիտուտի կողմից կազմակերպված 
Հայաստանի ազգային վիճակագրական համակարգի ամրապնդում–II փուլ ԵՄ 
ԹՎԻՆՆԻՆԳ ծրագրի «Աղքատության վիճակագրություն» բաղադրիչի 
շրջանակում «Աղքատության  վիճակագրությունը Իտալիայում» ուսուցողական 
այցելությանը մասնակցելու վերաբերյալ: 
 
         /Զեկուցողներ` Գ.Գևորգյան, Դ. Մարտիրոսովա, Ա. Գալստյան/ 
 
1.3 Հաղորդում` Թուրքիայի Ստամբուլ քաղաքում  2016 թվականի ապրիլի 18-ից 
21-ը ՄԱԿ-ի  Կրթության,  գիտության և մշակույթի կազմակերպության (UNESCO) 
վիճակագրության ինստիտուտի Արևելյան Եվրոպայի, Միջին Ասիայի և 
Հարավային Կովկասի երկրների համար Կայուն զարգացման գնահատման 
համակարգում կրթության վիճակագրության հարցերին նվիրված 
տարածաշրջանային սեմինարին մասնակցելու վերաբերյալ: 
 
             /Զեկուցող` Յու.Պողոսյան / 
 
1.4 Հաղորդում` Ֆրանսիայի Հանրապետության Փարիզ քաղաքում 2016 
թվականի ապրիլի 26-ից 29-ը ՄԱԿ-ի Եվրոպայի տնտեսական հանձնաժողովի 
կողմից կազմակերպված Եվրոպական վիճակագիրների կոնֆերանսի 64-րդ 
հերթական լիակազմ նստաշրջանին և Կայուն զարգացման նպատակների 
համատեքստում վիճակագրական և ինստիտուցիոնալ կարողությունների 
ամրապնդմանը նվիրված սեմինարին մասնակցելու վերաբերյալ: 
 
       /Զեկուցող` Ս.Մնացականյան/  
 
1.5 Հաղորդում` Ուկրաինայի Լվով քաղաքում  2016 թվականի մայիսի 11-ից 12-ը 
Եվրամիության վիճակագրական ծառայության (Եվրոստատ) կողմից 
կազմակերպված «Տնտեսական ինտեգրում և կոնվերգենցիա ԵՄ 
քաղաքականությունների հետ» Պլատֆորմ 2–ի ներքո Եվրոպական 
վիճակագրության փորձառության օրենսգրքի և Ընդհանուր վիճակագրական 
օրենքի վերաբերյալ  Արևելյան գործընկերության Վիճակագրության Պանելի 
երրորդ հանդիպմանը մասնակցելու վերաբերյալ: 
 
    / Զեկուցողներ` Ս.Մնացականյան, Ա.Սաֆյան, Ա.Հայրապետյան/ 
 
Որոշեցին` 
արտասահմանյան գործուղման հաշվետվության մասին հաղորդումն ընդունել ի 
գիտություն:  
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20.06.2016թ. 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 մակրոտնտեսական ցուցանիշների և ազգային հաշիվների 
բաժնի պետ Լ. Խաչատրյանը, 
ՀՀ ԱՎԾ աշխատակազմի մարդահամարի և ժողովրդագրության բաժնի պետ 
Կ.Կույումջյանը, 
ՀՀ ԱՎԾ աշխատակազմի տեղեկատվական ռեսուրսների կառավարման և 
տեխնոլոգիաների վարչության պետ Ա. Մարտիրոսյանը, 
ՀՀ ԱՎԾ աշխատակազմի տեղեկատվական ռեսուրսների կառավարման և 
տեխնոլոգիաների վարչության տվյալների բանկերի մշակման և ծրագրավորման 
բաժնի գլխավոր  մասնագետ մասնագետ Կ.Եսայանը, 
ՀՀ ԱՎԾ աշխատակազմի տեղեկատվական ռեսուրսների կառավարման և 
տեխնոլոգիաների վարչության տեղեկատվական տեխնոլոգիաների զարգացման 
բաժնի գլխավոր մասնագետ Ս. Շախգելդյանը 
 
 

Նիստում լսվեցին հետևյալ  հարցը. 
 
1. «Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհրդի 
2009թվականի նոյեմբերի 9-ի թիվ 37-Ա որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու  
մասին» հարցը: 
 
 
      /Զեկուցող`  Ա.Հայրապետյան/ 
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Որոշեցին` 
 
1. ՀՀ ԱՎԾ աշխատակազմին անհատույց օգտագործման իրավունքով հանձնված 
Կառավարական 2-րդ մասնաշենքի 206.9 քմ մակերեսով 10,794,000 դրամ 
սկզբնական արժեքով շենքը  հանել աշխատակազմի հաշվեկշռից: 
2. Հայաստանի Հանրապետության ազգային վիճակագրական ծառայության 
աշխատակազմի հաշվեկշիռ մուտքագրել սույն որոշման մեջ նշված հանձնման-
ընդունման արձանագրություններով ստացված ընդամենը 2,018,750 դրամ 
արժեքով համակարգչային տեխնիկան:  
3. Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհրդի 
2009թ.-ի նոյմեբերի 9-ի «Հայաստանի Հանրապետության ազգային 
վիճակագրական ծառայության աշխատակազմ պետական կառավարչական 
հիմնարկին հանձնվող գույքի կազմը և չափը հաստատելու մասին» թիվ 37-Ա 
որոշմամբ  հաստատված  թիվ  1  հավելվածի  1-ին տողի «21,637.0»  թիվը 
փոխարինել «10,842.2» թվով, 2-րդ տողի «441,376.6» թիվը փոխարինել          
«443,395.3» թվով, ընդամենը տողի «656,763.4» թիվը  փոխարինել «647,987.3» 
թվով: 
 

       /Անհատական/   
 

1. «Հայաստանի Հանրապետության ազգային վիճակագրական ծառայության 
որակի քաղաքականությունը հաստատելու մասին» հարցը: 
 
     /Զեկուցող`  Ա.Սաֆյան/ 
 
 
Որոշեցին` 
հաստատել Հայաստանի Հանրապետության ազգային վիճակագրական 
ծառայության որակի քաղաքականությունը՝ համաձայն հավելվածի: 
 
       /Անհատական/   
 

1. «Վիճակագրական տեղեկությունների հավաքագրման կարգը հաստատելու 
մասին» հարցը: 
 
     /Զեկուցող`  Վ.Սարոյան / 
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Որոշեցին` 
1. Հաստատել վիճակագրական տեղեկությունների հավաքագրման կարգը` 
համաձայն հավելվածի:  
2. Ուժը կորցրած ճանաչել Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության 
պետական խորհրդի 2003թ.-ի հոկտեմբերի 3-ի «Վիճակագրական 
տեղեկությունների ներկայացման կարգը հաստատելու մասին» N 11-Ն որոշումը: 
3. Ուժը կորցրած ճանաչել Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության 
պետական խորհրդի 2010թ.-ի մայիսի 12-ի «Վիճակագրական տեղեկություններ 
տրամադրողների կողմից էլեկտրոնային  փոստով վիճակագրական 
փաստաթղթերի Հայաստանի Հանրապետության ազգային վիճակագրական 
ծառայություն ներկայացման կարգը և համաձայնագրի օրինակելի ձևը 
հաստատելու մասին» թիվ 12-Ն որոշումը: 
4. Սահմանել, որ մինչև սույն որոշման ուժի մեջ մտնելը կնքված վիճակագրական 
տեղեկություններ տրամադրողների կողմից էլեկտրոնային փոստով 
վիճակագրական փաստաթղթերի Հայաստանի Հանրապետության ազգային 
վիճակագրական ծառայություն ներկայացման համաձայնագրերը շարունակում 
են իրենց գործողությունը: 
 
       / Նորմատիվ/   
 

4. Հաղորդում արտասահմանյան գործուղումների հաշվետվությունների մասին. 
4.1. Հաղորդում` Շվեյցարիայի Ժնև քաղաքում 2016 թվականի մայիսի 17-ից 20-ը 
ՄԱԿ-ի Եվրոպայի տնտեսական հանձնաժողովի, Եվրոպական ազատ առևտրի 
ընկերակցության, ՄԱԿ-ի վիճակագրության բաժնի, Եվրոստատի և Տնտեսական 
համագործակցության և զարգացման կազմակերպության կողմից  
կազմակերպված «Ազգային հաշիվների գծով փորձագետների խմբի» 15-րդ 
նիստին մասնակցելու վերաբերյալ: 
 
              /Զեկուցող` Լ.Խաչատրյան/ 
 
4.2. Հաղորդում` Իսպանիայի Մադրիդ քաղաքում մայիսի 31-ից հունիսի 3-ը 
Եվրամիության վիճակագրական ծառայության (Եվրոստատ) և Իսպանիայի 
ազգային վիճակագրական ինստիտուտի կողմից կազմակերպված «Որակի 
կառավարումը վիճակագրությունում՝ իրականացման ճանապարհը» և «Որակը 
պաշտոնական վիճակագրությունում» խորագրով Եվրոպական կոնֆերանս (Q2016) 
աշխատանքային հանդիպմանը մասնակցելու վերաբերյալ: 
 
             /Զեկուցողներ` Ս.Մնացականյան, Ա.Սաֆյան/ 
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4.3. Հաղորդում` Լյուքսեմբուրգ քաղաքում  2016 թվականի հունիսի 2-ից 3-ը 
Բնակչության վիճակագրության հարցերով աշխատանքային խմբի 
հանդիպմանը մասնակցելու վերաբերյալ: 
 
        /Զեկուցող` Կ.Կույումջյան/ 
 
4.4. Հաղորդում` Վրաստանի  Բաթումի քաղաքում 2016 թվականի հունիսի 6-ից 10-
ը ՄԱԿ-ի Եվրոպայի տնտեսական հանձնաժողովի /ԵՏՀ/ և Եվրոպայի շրջակա 
միջավայրի գործակալության /ԵՇՄԳ/ կողմից կազմակերպված «Եվրոպայի 
շրջակա միջավայրի միասնական տեղեկատվական համակարգի զարգացմանը» 
նվիրված խորհրդակցությանը և Եվրոպայի բնապահպանության նախարարների 
«Շրջակա միջավայր Եվրոպայի համար»  8-րդ խորհրդաժողովին մասնակցելու 
վերաբերյալ: 
 
         /Զեկուցող` Յու.Պողոսյան/ 
 
4.5. Հաղորդում` Ղազախստանի Աստանա քաղաքում 2016 թվականի հունիսի 6-ից 
10-ը «ԴեվԻնֆո 6.0-Օգտվող և Կառավարող» խորագրով դասընթացին և 
«ԱրմենիաԻնֆո»  տեղեկատվական համակարգի ներդրման  Հայաստանի փորձը 
ներկայացնելու աշխատանքային հանդիպմանը մասնակցելու վերաբերյալ: 
 
/Զեկուցողներ` Վ. Դավթյան, Ա. Մարտիրոսյան, Կ. Եսայան, Ս. Շախգելդյան/ 

 
Որոշեցին` 
արտասահմանյան գործուղման հաշվետվության մասին հաղորդումն ընդունել ի 
գիտություն:  
 

  


