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վիճակագրության պետական խորհրդի նիստի 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20.07.2015թ.                                                                                                                                           ժ. 11.00 
Մասնակցում էին`  
Ս.Մնացականյան (խորհրդի նախագահ), Գ.Անանյան, Գ.Գևորգյան, Լ.Պետրոսյան, Ս.Դավթյան, Յու. Պողոսյան, Ա.Սաֆյան 
(խորհրդի անդամներ),  Հ. Գրիգորյան (խորհրդի քարտուղար) 
Հրավիրված էին` Լ.Միրզոյան (ՀՀ ԱՎԾ նախագահի տեղակալ), Ա. Ավագյան (գյուղատնտեսության վիճակագրության բաժնի 
պետ), Վ.Սարոյան (իրավաբանական բաժնի պետ), Ա. Ավագյան (գյուղատնտեսության վիճակագրության բաժնի պետ), Ա. 
Անանյան (արդյունաբերության վիճակագրության բաժնի պետ), Լ.Գրիգորյան (գյուղատնտեսության վիճակագրության 
բաժնի գլխավոր մասնագետ), Լ. Քալանթարյան (աշխատանքի վիճակագրության բաժնի պետ), Ռ. Հովհաննիսյան 
(գյուղատնտեսական համատարած հաշվառման վարչության տեղեկատվական տեխնոլոգիաների և ծրագրավորման բաժնի 
պետ), Հ.Եղիազարյան (միջազգային վիճակագրական համագործակցության բաժնի պետ) : 
 
Օրակարգի նախագծում հինգ հարց. 
1. «Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհրդի 2014 թվականի 
հոկտեմբերի 7-ի թիվ 37-Ն, թիվ 38-Ն, թիվ 39-Ն և թիվ 40-Ն որոշումներով հաստատված պետական 
վիճակագրական ամփոփ հաշվետվությունների ձևերում և լրացման հրահանգներում 
փոփոխություններ և լրացումներ կատարելուն հավանություն տալու մասին» հարցը: 
/Զեկուցող`  Ա.Ավագյան/  

2. «Բուսաբուծական մթերքի արտադրությունը 20  թ.» թիվ 1 (տարեկան) հարցաթերթը և լրացման 
հրահանգը  հաստատելու մասին» հարցը: 
/Զեկուցող`  Ա.Ավագյան/  

3. «ՀՀ վիճակագրության պետական խորհրդի 2004թ. դեկտեմբերի 29-ի «Էլեկտրահաշվեկշիռ, 
էներգետիկ սարքավորումների կազմը և հաշվետվություն էլեկտրակայանների 
(էլեկտրագեներատորային տեղակայանքների) աշխատանքի մասին» Ձև թիվ 24–Էներգետիկա 
(տարեկան) պետական վիճակագրական հաշվետվության ձևը և դրա լրացման հրահանգը 
հաստատելու մասին» թիվ 22-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» հարցը: 
/Զեկուցող` Ա.Անանյան/ 
4. Հաղորդում արտասահմանյան գործուղումների հաշվետվությունների մասին. 
4.1. Հաղորդում` Ֆինլանդիայի Հանրապետություն Հելսինկի քաղաքում  2015 թվականի հունիսի 10-ից  
12-ը «Աշխատանքի շուկայում պահանջարկի սպասումների կանխատեսման և առաջարկի հետ 
համապատասխանեցման ինտեգրացված և ցանցային մոտեցումները ԵՄ և Արևելյան 
գործընկերության տարածաշրջանում» խորագրով սեմինարին մասնակցելու վերաբերյալ: 
/Զեկուցող` Լ. Քալանթարյան/ 
4.2.  Հաղորդում` Մոլդովայի Քիշինև քաղաքում  2015 թվականի հունիսի 17-ից  18-ը «ՄԱԿ Պարենի և 
գյուղատնտեսության կազմակերպության (FAO) կողմից կազմակերպված կոնֆերանսին, 
գյուղատնտեսական համատարած հաշվառման վերաբերյալ, մասնակցելու վերաբերյալ: 
/Զեկուցողներ` Ա. Ավագյան, Լ. Գրիգորյան/ 

4.3. Հաղորդում` Ավստրիայի Հանրապետության Վիեննա քաղաքում  2015 թվականի հունիսի 29-ից  
հուլիսի 3-ը «Ավստրիայի ազգային վիճակագրական ծառայության և Ավստրիայի Գյուղատնտեսության 
նախարարության կողմից կազմակերպված` գյուղատնտեսական համատարած հաշվառման 
վերաբերյալ» հանդիպմանը մասնակցելու վերաբերյալ: 
/Զեկուցողներ` Ս.Մնացականյան, Գ.Գևորգյան, Գ.Անանյան, Ա Սաֆյան, Ա Ավագյան, Ռ.Հովհաննիսյան, Լ.Գևորգյան/ 
4.4. Հաղորդում` Ալբանիայի Դյուրես քաղաքում  2015 թվականի հուլիսի 2-ից  3-ը «Եվրոպական 
վիճակագրության փորձառության օրենսգիրք» թեմայով աշխատանքային հանդիպմանը մասնակցելու 
վերաբերյալ: 
/Զեկուցող` Հ. Եղիազարյան/ 
4.5. Հաղորդում` Շվեյցարիայի Ժնև քաղաքում  2015 թվականի հուլիսի 3-ին ՄԱԿ-ի Եվրոպական 
Տնտեսական Հանձնաժողովի (ՄԱԿ-Ի ԵՏՀ) Բնապահպանական Մոնիթորինգի և Գնահատման 
Հատուկ Աշխատանքային Խմբի (ԲՄԳՀԱԽ) առաջին խորհրդակցությանը մասնակցելու վերաբերյալ: 
/Զեկուցող` Յու. Պողոսյան/ 
5. Այլ հարցեր  
 
 



ՀՀ վիճակագրության պետական խորհրդի նախագահի կողմից ներկայացվեց խորհրդի նիստի 
օրակարգի  նախագիծը, որը հաստատվեց ամբողջությամբ և միաձայն: 
/Քվեարկության արդյունքները-կողմ` 7, դեմ` 0, ձեռնպահ` 0/ 
Լսեցին` 
1. «Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհրդի 2014 թվականի 
հոկտեմբերի 7-ի թիվ 37-Ն, թիվ 38-Ն, թիվ 39-Ն և թիվ 40-Ն որոշումներով հաստատված պետական 
վիճակագրական ամփոփ հաշվետվությունների ձևերում և լրացման հրահանգներում 
փոփոխություններ և լրացումներ կատարելուն հավանություն տալու մասին» հարցը: 
/Զեկուցող`  Ա.Ավագյան/  
Որոշեցին` 
հաստատել «Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհրդի 2014 թվականի 
հոկտեմբերի 7-ի թիվ 37-Ն, թիվ 38-Ն, թիվ 39-Ն և թիվ 40-Ն որոշումներով հաստատված պետական 
վիճակագրական ամփոփ հաշվետվությունների ձևերում և լրացման հրահանգներում կատարված 
փոփոխություններն և լրացումները: 
/Նորմատիվ/   
/Քվեարկության արդյունքները- կողմ` 7, դեմ` 0, ձեռնպահ` 0/ 
Լսեցին` 
2. «Բուսաբուծական մթերքի արտադրությունը 20  թ.» թիվ 1 (տարեկան) հարցաթերթը և լրացման 
հրահանգը  հաստատելու մասին» հարցը: 
/Զեկուցող`  Ա.Ավագյան/  
Որոշեցին` 
հաստատել «Բուսաբուծական մթերքի արտադրությունը 20  թ.» թիվ 1 (տարեկան) հարցաթերթը և 
լրացման հրահանգը համաձայն հավելված 1-ի և 2-ի 
/Անհատական/   
/Քվեարկության արդյունքները- կողմ` 7, դեմ` 0, ձեռնպահ` 0/ 
Լսեցին` 
3. «ՀՀ վիճակագրության պետական խորհրդի 2004թ. դեկտեմբերի 29-ի «Էլեկտրահաշվեկշիռ, 
էներգետիկ սարքավորումների կազմը և հաշվետվություն էլեկտրակայանների 
(էլեկտրագեներատորային տեղակայանքների) աշխատանքի մասին» Ձև թիվ 24–Էներգետիկա 
(տարեկան) պետական վիճակագրական հաշվետվության ձևը և դրա լրացման հրահանգը 
հաստատելու մասին» թիվ 22-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» հարցը: 
/Զեկուցող` Ա.Անանյան/ 
Որոշեցին` 
ուժը կորցրած ճանաչել «ՀՀ վիճակագրության պետական խորհրդի 2004թ. դեկտեմբերի 29-ի 
«Էլեկտրահաշվեկշիռ, էներգետիկ սարքավորումների կազմը և հաշվետվություն էլեկտրակայանների 
(էլեկտրագեներատորային տեղակայանքների) աշխատանքի մասին» Ձև թիվ 24–Էներգետիկա 
(տարեկան) պետական վիճակագրական հաշվետվության ձևը և դրա լրացման հրահանգը 
հաստատելու մասին» թիվ 22-Ն որոշումը» 
/Նորմատիվ/   
/Քվեարկության արդյունքները- կողմ` 7, դեմ` 0, ձեռնպահ` 0/ 
Լսեցին` 
4. Հաղորդում արտասահմանյան գործուղումների հաշվետվությունների մասին. 
4.1. Հաղորդում` Ֆինլանդիայի Հանրապետություն Հելսինկի քաղաքում  2015 թվականի հունիսի 10-ից  
12-ը «Աշխատանքի շուկայում պահանջարկի սպասումների կանխատեսման և առաջարկի հետ 
համապատասխանեցման ինտեգրացված և ցանցային մոտեցումները ԵՄ և Արևելյան 
գործընկերության տարածաշրջանում» խորագրով սեմինարին մասնակցելու վերաբերյալ: 
/Զեկուցող` Լ. Քալանթարյան/ 
4.2.  Հաղորդում` Մոլդովայի Քիշինև քաղաքում  2015 թվականի հունիսի 17-ից  18-ը «ՄԱԿ Պարենի և 
գյուղատնտեսության կազմակերպության (FAO) կողմից կազմակերպված կոնֆերանսին, 
գյուղատնտեսական համատարած հաշվառման վերաբերյալ, մասնակցելու վերաբերյալ: 
/Զեկուցողներ` Ա. Ավագյան, Լ. Գրիգորյան/ 

4.3. Հաղորդում` Ավստրիայի Հանրապետության Վիեննա քաղաքում  2015 թվականի հունիսի 29-ից  
հուլիսի 3-ը «Ավստրիայի ազգային վիճակագրական ծառայության և Ավստրիայի Գյուղատնտեսության 
նախարարության կողմից կազմակերպված` գյուղատնտեսական համատարած հաշվառման 
վերաբերյալ» հանդիպմանը մասնակցելու վերաբերյալ: 
/Զեկուցողներ` Ս.Մնացականյան, Գ.Գևորգյան, Գ.Անանյան, Ա Սաֆյան, Ա Ավագյան, Ռ.Հովհաննիսյան, Լ.Գևորգյան/ 



4.4. Հաղորդում` Ալբանիայի Դյուրես քաղաքում  2015 թվականի հուլիսի 2-ից  3-ը «Եվրոպական 
վիճակագրության փորձառության օրենսգիրք» թեմայով աշխատանքային հանդիպմանը մասնակցելու 
վերաբերյալ: 
/Զեկուցող` Հ. Եղիազարյան/ 
4.5. Հաղորդում` Շվեյցարիայի Ժնև քաղաքում  2015 թվականի հուլիսի 3-ին ՄԱԿ-ի Եվրոպական 
Տնտեսական Հանձնաժողովի (ՄԱԿ-Ի ԵՏՀ) Բնապահպանական Մոնիթորինգի և Գնահատման 
Հատուկ Աշխատանքային Խմբի (ԲՄԳՀԱԽ) առաջին խորհրդակցությանը մասնակցելու վերաբերյալ: 
/Զեկուցող` Յու. Պողոսյան/ 
Որոշեցին` 
արտասահմանյան գործուղուման հաշվետվության մասին հաղորդումը ընդունել ի գիտություն  
/Անհատական/   
/Քվեարկության արդյունքները- կողմ` 7, դեմ` 0, ձեռնպահ` 0/    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ՆԱԽԱԳԱՀ                                                                           Ս. ՄՆԱՑԱԿԱՆՅԱՆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ՔԱՐՏՈՒՂԱՐ                                                                        Հ. ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ 


