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Մասնակցում էին` Ս.Մնացականյան (խորհրդի նախագահ), Գ.Անանյան, Գ.Գևորգյան, Ա.Սաֆյան, Լ.Պետրոսյան (խորհրդի 
անդամներ), Հ. Գրիգորյան (խորհրդի քարտուղար) 
Հրավիրված էին` Յու. Պողոսյան,  Լ.Միրզոյան (ՀՀ ԱՎԾ նախագահի տեղակալ), Վ.Սարոյան (իրավաբանական բաժնի 
պետ), Կ.Կույումջյան (մարդահամարի և ժողովրդագրության բաժնի պետ), Հ. Հովհաննիսյան (արդյունաբերության 
վիճակագրության բաժնի առաջատար մասնագետ), Ջ. Ավոյան  (աշխատանքի վիճակագրության բաժնի առաջատար 
մասնագետ), Լ. Քալանթարյան (աշխատանքի վիճակագրության բաժնի պետ), Ս. Հունանյան (աշխատանքի 
վիճակագրության բաժնի գլխավոր մասնագետ), Վ. Արևշատյան (բիզնես ռեգիստրի, ընտրանքի և դասակարգիչների բաժնի 
պետ), Ն. Բաղդասարյան (սոցիալական ոլորտի և բնապահպանության վիճակագրության բաժնի պետ), Ն. Մանդալյան 
(սոցիալական ոլորտի և բնապահպանության վիճակագրության բաժնի առաջատար մասնագետ), Ա. Համբարձումյան 
(սոցիալական ոլորտի և բնապահպանության վիճակագրության բաժնի առաջին կարգի մասնագետ): 
Օրակարգի նախագծում հինգ հարց. 
1. ՀՀ ՎՊԽ 2006թ. սեպտեմբերի 15-ի թիվ 18-Ն որոշմամբ հաստատված ««Գյուղական բնակչության սեռա-
տարիքային կազմի մասին» ձև թիվ 9-Ս տարեկան պետական վիճակագրական հաշվետվության լրացման 
մեթոդական ցուցումների նոր խմբագրված տարբերակը» հաստատելու մասին» հարցը: 
/Զեկուցող`  Կ.Կույումջյան/  
2. «Հիմնական ֆոնդերի վիճակագրական դասակարգիչը հաստատելու մասին» հարցը: 
/Զեկուցող`  Վ.Արևշատյան/   
3. «Եվրոպական վիճակագրական համակարգի որակի ապահովման շրջանակը» և  «Ընդհանուր 
վիճակագրական բիզնես-գործընթացի մոդելի (GSBPM) 5.0 տարբերակը» հաստատելու մասին հարցը: 
/Զեկուցող`  Ա.Սաֆյան/   
4. Հաղորդում արտասահմանյան գործուղումների հաշվետվությունների մասին  
4.1. Հաղորդում` Դանիայի Կոպենհագեն քաղաքում  2016 թվականի սեպտեմբերի 20-ից 23-ը «Հայաստանի 
ազգային վիճակագրական համակարգի ամրապնդում–փուլ II» Եվրամիության Թվինինգ ծրագրի 
«Աշխատաշուկայի վիճակագրություն» բաղադրիչի շրջանակում կազմակերպված ուսուցողական այցի 
վերաբերյալ: 
/Զեկուցողներ` Գ.Գևորգյան, Լ.Քալանթարյան, Ս.Հունանյան,Ջ.Ավոյան/ 
4.2. Հաղորդում` Ռուսաստանի Դաշնության Մոսկվա քաղաքում 2016 թվականի սեպտեմբերի 22-ից 23-ը 
Միավորված ազգերի արդյունաբերական զարգացման կազմակերպության (UNIDO) և պետական 
վիճակագրության դաշնային ծառայության կողմից կազմակերպված «Արդյունաբերության վիճակագրության 
կիրառումը ԱՊՀ երկրներում արդյունաբերության աճի ընդհանուր միտումների վերլուծության համար» 
տարածաշրջանային սեմինարին մասնակցելու վերաբերյալ: 
/Զեկուցող՝ Հ.Հովհաննիսյան/ 
4.3. Հաղորդում` Ղազախստանի Ալմաթի քաղաքում 2016 թվականի սեպտեմբերի 26-ից 29-ը «ՄԱԿ-ի Ասիայի և 
Խաղաղօվկիանոսյան տարածաշրջանի Տնտեսական և սոցիալական հանձնաժողովի կողմից կազմակերպված 
Կայուն զարգացման նպատակների համար տվյալների և վիճակագրության վերաբերյալ երկրորդ 
ենթատարածաշրջանային աշխատանքային հանդիպմանը մասնակցելու վերաբերյալ: 
/Զեկուցողներ` Յու. Պողոսյան, Ա. Սաֆյան / 
4.4. Հաղորդում` Բելոռուսի Մինսկ քաղաքում 2016 թվականի հոկտեմբերի 3-ից 7-ը Եվրամիության 
վիճակագրական ծառայության (Եվրոստատ) կողմից կազմակերպված «Պաշտոնական վիճակագրության 
մոդերնիզացում» խորագրով Արևելյան Եվրոպայի, Կովկասի, Կենտրոնական Ասիայի երկրների և Մոնղոլիայի 
համար բարձր մակարդակի սեմինարին և ՄԱԿ-ի վիճակագրության բաժնի կողմից կազմակերպված 
Պաշտոնական վիճակագրության փոխակերպվող օրակարգի վերաբերյալ տարածաշրջանային կոնֆերանսին 
մասնակցելու վերաբերյալ: 
/Զեկուցողներ` Ս. Մնացականյան,Ա.Սաֆյան/  
4.5. Հաղորդում` Շվեյցարիայի Ժնև քաղաքում 2016 թվականի հոկտեմբերի 6-ից 7-ը «ՄԱԿ-ի մանկական 
հիմնադրամի  TransMonEE-ի ցանցային հանդիպմանը մասնակցելու վերաբերյալ: 
/Զեկուցող՝ Կ.Կույումջյան/ 
4.6. Հաղորդում` Կանադայի Օտտավա քաղաքում 2016 թվականի հոկտեմբերի 11-ից 12-ը «ՄԱԿ-ի Եվրոպայի 
տնտեսական հանձնաժողովի կողմից կազմակերպված Եվրոպական վիճակագիրների կոնֆերանսի Բյուրոյի 
հանդիպմանը մասնակցելու վերաբերյալ: 
/Զեկուցող՝ Ս. Մնացականյան/ 
4.7. Հաղորդում` Շվեյցարիայի Ժնև քաղաքում 2016 թվականի սեպտեմբերի 26-ից 30-ը ՄԱԿ-ի Եվրոպայի 
տնտեսական հանձնաժողովի «Մարդահամարների ու կացարանների համատարած հաշվառման» 
փորձագետների խմբի աշխատանքային հանդիպմանը մասնակցելու վերաբերյալ: 
/Զեկուցողներ՝ Գ. Գևորգյան, Բ. Գևորգյան / 



48. Հաղորդում` Իտալիայի Հռոմ քաղաքում 2016 թվականի հոկտեմբերի 11-ից 14-ը «Հայաստանի ազգային 
վիճակագրական համակարգի ամրապնդում - II փուլ»  Թվինինգ  ծրագրի  6-րդ բաղադրիչի  6.4 գործողության 
շրջանակում Իտալիայի վիճակագրության Իստատ ինստիտուտ՝ ուսուցողական այցի  վերաբերյալ: 
/Զեկուցողներ՝ Յու. Պողոսյան, Ն. Բաղդասարյան, Ն. Մանդալյան, Ա. Համբարձումյան/ 
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. ՀՀ ՎՊԽ 2006թ. սեպտեմբերի 15-ի թիվ 18-Ն որոշմամբ հաստատված ««Գյուղական բնակչության սեռա-
տարիքային կազմի մասին» ձև թիվ 9-Ս տարեկան պետական վիճակագրական հաշվետվության լրացման 
մեթոդական ցուցումների նոր խմբագրված տարբերակը» հաստատելու մասին» հարցը: 
/Զեկուցող`  Կ.Կույումջյան/  
Որոշեցին` 
Հաստատել «Համայնքների գյուղական բնակավայրերի բնակչության սեռատարիքային կազմի մասին» ձև 
թիվ 9-Ս (տարեկան) պետական վիճակագրական հաշվետվության ձևը և լրացման մեթոդական ցուցումները 
համաձայն հավելված 1-ի և 2-ի, ուժը կորցրած ճանաչել Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության 
պետական խորհրդի 2006 թվականի սեպտեմբերի 15-ի «Հաշվետվություն գյուղական բնակչության 
սեռատարիքային կազմի մասին» ձև թիվ 9-Ս (տարեկան) պետական վիճակագրական հաշվետվության ձևը և 
լրացման մեթոդական ցուցումները հաստատելու և  Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության 
պետական խորհրդի 2002 թվականի սեպտեմբերի 10-ի թիվ 199-ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» թիվ 
18-Ն որոշումը: Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում 2017 թվականի հունվարի 1-ից: 
/Նորմատիվ/ 
/Քվեարկության արդյունքները- կողմ` 5, դեմ` 0, ձեռնպահ` 0/    
Լսեցին` 
2. «Հիմնական ֆոնդերի վիճակագրական դասակարգիչը հաստատելու մասին» հարցը: 
/Զեկուցող`  Վ.Արևշատյան/   
Որոշեցին` 
Հաստատել «Հիմնական ֆոնդերի վիճակագրական դասակարգիչը» համաձայն հավելվածի: 
Առաջարկել ՀՀ տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարությանը սահմանված 
կարգով հաստատել «Հիմնական ֆոնդերի վիճակագրական դասակարգիչը»: «Հիմնական 
ֆոնդերի վիճակագրական դասակարգիչը»  կիրառել ՀՀ ազգային վիճակագրական 
ծառայության աշխատակազմի վիճակագրություն վարող համապատասխան կառուցվածքային 
ստորաբաժանումների աշխատանքներում: 
/Անհատական/ 
/Քվեարկության արդյունքները-կողմ` 5, դեմ` 0, ձեռնպահ` 0/    
Լսեցին` 
3. «Եվրոպական վիճակագրական համակարգի որակի ապահովման շրջանակը» և «Ընդհանուր 
վիճակագրական բիզնես-գործընթացի մոդելի (GSBPM) 5.0 տարբերակը» հաստատելու մասին հարցը: 
/Զեկուցող`  Ա.Սաֆյան/   
Որոշեցին` 
Հաստատել «Եվրոպական վիճակագրական համակարգի որակի ապահովման շրջանակը» և «Ընդհանուր 
վիճակագրական բիզնես-գործընթացի մոդելի (GSBPM) 5.0 տարբերակը» համաձայն հավելվածների, ապահովել 
դրանց ներդրումը ՀՀ ԱՎԾ ստորաբաժանումների աշխատանքում: 
/Անհատական/ 
/Քվեարկության արդյունքները-կողմ` 5, դեմ` 0, ձեռնպահ` 0/    
Լսեցին` 
4.1. Հաղորդում` Դանիայի Կոպենհագեն քաղաքում  2016 թվականի սեպտեմբերի 20-ից 23-ը «Հայաստանի 
ազգային վիճակագրական համակարգի ամրապնդում–փուլ II» Եվրամիության Թվինինգ ծրագրի 
«Աշխատաշուկայի վիճակագրություն» բաղադրիչի շրջանակում կազմակերպված ուսուցողական այցի 
վերաբերյալ: 
/Զեկուցողներ` Գ.Գևորգյան, Լ.Քալանթարյան, Ս.Հունանյան,Ջ.Ավոյան/ 
4.2. Հաղորդում` Ռուսաստանի Դաշնության Մոսկվա քաղաքում 2016 թվականի սեպտեմբերի 22-ից 23-ը 
Միավորված ազգերի արդյունաբերական զարգացման կազմակերպության (UNIDO) և պետական 
վիճակագրության դաշնային ծառայության կողմից կազմակերպված «Արդյունաբերության վիճակագրության 
կիրառումը ԱՊՀ երկրներում արդյունաբերության աճի ընդհանուր միտումների վերլուծության համար» 
տարածաշրջանային սեմինարին մասնակցելու վերաբերյալ: 
/Զեկուցող՝ Հ.Հովհաննիսյան/ 



4.3. Հաղորդում` Ղազախստանի Ալմաթի քաղաքում 2016 թվականի սեպտեմբերի 26-ից 29-ը «ՄԱԿ-ի Ասիայի և 
Խաղաղօվկիանոսյան տարածաշրջանի Տնտեսական և սոցիալական հանձնաժողովի կողմից կազմակերպված 
Կայուն զարգացման նպատակների համար տվյալների և վիճակագրության վերաբերյալ երկրորդ 
ենթատարածաշրջանային աշխատանքային հանդիպմանը մասնակցելու վերաբերյալ: 
/Զեկուցողներ` Յու. Պողոսյան, Ա. Սաֆյան / 
4.4. Հաղորդում` Բելոռուսի Մինսկ քաղաքում 2016 թվականի հոկտեմբերի 3-ից 7-ը Եվրամիության 
վիճակագրական ծառայության (Եվրոստատ) կողմից կազմակերպված «Պաշտոնական վիճակագրության 
մոդերնիզացում» խորագրով Արևելյան Եվրոպայի, Կովկասի, Կենտրոնական Ասիայի երկրների և Մոնղոլիայի 
համար բարձր մակարդակի սեմինարին և ՄԱԿ-ի վիճակագրության բաժնի կողմից կազմակերպված 
Պաշտոնական վիճակագրության փոխակերպվող օրակարգի վերաբերյալ տարածաշրջանային կոնֆերանսին 
մասնակցելու վերաբերյալ: 
/Զեկուցողներ` Ս. Մնացականյան,Ա.Սաֆյան/  
5.5. Հաղորդում` Շվեյցարիայի Ժնև քաղաքում 2016 թվականի հոկտեմբերի 6-ից 7-ը «ՄԱԿ-ի մանկական 
հիմնադրամի  TransMonEE-ի ցանցային հանդիպմանը մասնակցելու վերաբերյալ: 
/Զեկուցող՝ Կ.Կույումջյան/ 
4.6. Հաղորդում` Կանադայի Օտտավա քաղաքում 2016 թվականի հոկտեմբերի 11-ից 12-ը «ՄԱԿ-ի Եվրոպայի 
տնտեսական հանձնաժողովի կողմից կազմակերպված Եվրոպական վիճակագիրների կոնֆերանսի Բյուրոյի 
հանդիպմանը մասնակցելու վերաբերյալ: 
/Զեկուցող՝ Ս. Մնացականյան/ 
4.7. Հաղորդում` Շվեյցարիայի Ժնև քաղաքում 2016 թվականի սեպտեմբերի 26-ից 30-ը ՄԱԿ-ի Եվրոպայի 
տնտեսական հանձնաժողովի «Մարդահամարների ու կացարանների համատարած հաշվառման» 
փորձագետների խմբի աշխատանքային հանդիպմանը մասնակցելու վերաբերյալ: 
/Զեկուցողներ՝ Գ. Գևորգյան, Բ. Գևորգյան / 
4.8. Հաղորդում` Իտալիայի Հռոմ քաղաքում 2016 թվականի հոկտեմբերի 11-ից 14-ը «Հայաստանի ազգային 
վիճակագրական համակարգի ամրապնդում - II փուլ»  Թվինինգ  ծրագրի  6-րդ բաղադրիչի  6.4 գործողության 
շրջանակում Իտալիայի վիճակագրության Իստատ ինստիտուտ՝ ուսուցողական այցի  վերաբերյալ: 
/Զեկուցողներ՝ Յու. Պողոսյան, Ն. Բաղդասարյան, Ն. Մանդալյան, Ա. Համբարձումյան/ 
Որոշեցին` 
արտասահմանյան գործուղումների հաշվետվությունների մասին հաղորդումներն ընդունել ի գիտություն 
/Անհատական/   
/Քվեարկության արդյունքները- կողմ` 5, դեմ` 0, ձեռնպահ` 0/    
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