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ՀՀ  ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ  ՊԵՏԱԿԱՆ  ԽՈՐՀՐԴԻ (ՀՀ ՎՊԽ)  ՆԻՍՏԵՐ 

 
11.07.2016թ. 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 գյուղատնտեսության վիճակագրության բաժնի պետ  
Ա. Ավագյանը,  
ՀՀ ԱՎԾ աշխատակազմի աշխատանքի վիճակագրության բաժնի պետ 
Լ.Քալանթարյանը, 
ՀՀ ԱՎԾ աշխատակազմի վիճակագրական տեղեկատվության տարածման և 
հասարակայնության հետ կապերի բաժնի պետ Ն.Մուշեղյանը, 
ՀՀ ԱՎԾ աշխատակազմի մարդահամարի և ժողովրդագրության բաժնի պետ 
Կ.Կույումջյանը, 
ՀՀ ԱՎԾ աշխատակազմի տրանսպորտի և կապի վիճակագրության բաժնի պետ 
Գ.Թորոսյանը, 
ՀՀ ԱՎԾ աշխատակազմի սոցիալական ոլորտի և բնապահպանության 
վիճակագրության բաժնի պետ Ն.Բաղդասարյանը, 
ՀՀ ԱՎԾ աշխատակազմի աշխատանքի վիճակագրության բաժնի առաջին կարգի 
մասնագետ Ս.Զեյնալյանը, 
ՀՀ ԱՎԾ աշխատակազմի սոցիալական ոլորտի և բնապահպանության 
վիճակագրության բաժնի գլխավոր մասնագետ Ա.Հակոբյանը, 
ՀՀ ԱՎԾ աշխատակազմի սոցիալական ոլորտի և բնապահպանության 
վիճակագրության բաժնի գլխավոր մասնագետ Ա.Գրիգորյանը, 
ՀՀ ԱՎԾ աշխատակազմի գյուղատնտեսության վիճակագրության բաժնի առաջատար 
մասնագետ Վ.Ճաղարյանը: 
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Նիստում լսվեցին  հետևյալ  հարցերը. 
1. «Ընդհանուր օգտագործման օդային տրանսպորտի Հայաստանյան շարժակազմի 
արտադրանքի մասին» ձև 65-ավիա (տարեկան), «Կանոնավոր չվերթների և 
դրանց գծով կատարված աշխատանքների մասին» ձև  12-ՔԱ (տարեկան), 
«Չարտերային չվերթների և դրանց գծով կատարված աշխատանքների մասին» ձև 
1-չարտեր (տարեկան) պետական վիճակագրական ամփոփ և «Ընդհանուր 
օգտագործման երկաթուղային տրանսպորտի արտադրանքի մասին» ձև 65-երկաթ 
(տարեկան) պետական վիճակագրական հաշվետվությունների ձևերն ու լրացման 
հրահանգները հաստատելու և «ՀՀ ՎՊԽ 2014թ. մայիսի 19-ի թիվ 24-Ն, 22-Ն, 19-Ն 
և 2015թ. ապրիլի 11-ի թիվ 8-Ն որոշումները» ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» 
հարցը: 
 
 
           /Զեկուցող`  Գ.Թորոսյան/  
 
Որոշեցին` 
 
1. Հաստատել «Ընդհանուր օգտագործման օդային տրանսպորտի Հայաստանյան 
շարժակազմի արտադրանքի մասին» ձև 65-ավիա (տարեկան), «Կանոնավոր 
չվերթների և դրանց գծով կատարված աշխատանքների մասին» ձև  12-ՔԱ 
(տարեկան), «Չարտերային չվերթների և դրանց գծով կատարված 
աշխատանքների մասին» ձև 1-չարտեր (տարեկան) պետական վիճակագրական 
ամփոփ և «Ընդհանուր օգտագործման երկաթուղային տրանսպորտի 
արտադրանքի մասին» ձև 65-երկաթ (տարեկան) պետական վիճակագրական 
հաշվետվությունների ձևերն ու լրացման հրահանգները և ուժը կորցրած ճանաչել 
«ՀՀ ՎՊԽ 2014թ. մայիսի 19-ի թիվ 24-Ն, 22-Ն, 19-Ն և 2015թ. ապրիլի 11-ի թիվ 8-Ն 
որոշումները»: 
 
               /Նորմատիվ/   

 
2. «2014թ. Հայաստանի Հանրապետությունում իրականացված 
գյուղատնտեսական համատարած հաշվառման (ՀՀ ԳՀՀ) արդյունքների 
հրապարակման համար կազմված ելքային աղյուսակների (համաձայն 
ներկայացվող ձևաչափերի) ձևերին հավանություն տալու մասին» հարցը: 
 
                 /Զեկուցող`  Ա.Ավագյան/  
Որոշեցին` 
2. Հաստատել 2014 թվականի Հայաստանի Հանրապետությունում իրականացված 
գյուղատնտեսական համատարած հաշվառման արդյունքների հրապարակման 
համար կազմված ելքային աղյուսակների ձևերին: 
 
          /Անհատական/  
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3. Հաղորդում արտասահմանյան գործուղումների հաշվետվությունների մասին. 
3.1. Հաղորդում` Շվեյցարիայի Ժնև քաղաքում  2016 թվականի մայիսի 17-ից  20-ը 
«Արևելյան գործընկերության շրջանակներում ձևավորված միգրացիայի և 
ապաստանի հարցերով գործող հարթակի կողմից կազմակերպվող «Միգրացիոն 
տվյալների կառավարում և միգրացիոն միտումներ» խորագրով աշխատանքային 
հանդիպմանը մասնակցելու վերաբերյալ: 
 
                   /Զեկուցող` Գ.Գևորգյան 
 
3.2.  Հաղորդում` Լիտվայի Վիլնյուս քաղաքում  2016 թվականի մայիսի 30-ից  
հունիսի 3-ը « ՄԱԿ-ի Եվրոպայի տնտեսական հանձնաժողովի (ԵՏՀ), Գենդերային 
հավասարության եվրոպական ինստիտուտի (ԳՀԵԻ), Լիտվայի վիճակագրության և 
ԱՊՀ միջպետական վիճակագրական կոմիտեի հետ համատեղ Եվրոպայի 
վիճակագիրների համաժողովի կողմից կազմակերպված «Գենդերային 
վիճակագրության հարցերը» խորագրով աշխատաժողովին մասնակցելու 
վերաբերյալ: 
 
          /Զեկուցողներ՝ Գ.Գևորգյան, Լ.Քալանթարյան / 
 
3.3. Հաղորդում` Թայլանդի Բանգկոկ քաղաքում  2016 թվականի հունիսի 6-ից  
հունիսի 8-ը «ՄԱԿ-ի Եվրոպայի տնտեսական հանձնաժողովի և ՄԱԿ-ի Արևմտյան 
Ասիայի տնտեսական և սոցիալական հանձնաժողովի կողմից համատեղ 
կազմակերպված Գենդերային հավասարությունը և կանանց հզորացումը 
բարելավելու համար վիճակագրության ամրապնդումը խորագրով 
միջտարածաշրջանային հանդիպմանը մասնակցելու վերաբերյալ: 
 
          /Զեկուցող` Ս.Զեյնալյան/ 
  
3.4. Հաղորդում` Ֆինլանդիայի Հելսինկի քաղաքում  2016 թվականի հունիսի 7-ից  
10-ը «Ֆինլանդիայի վիճակագրական ծառայության կողմից կազմակերպված 
«Հայաստանի ազգային վիճակագրական համակարգի ամրապնդում II փուլ» ԵՄ 
Թվինինգ ծրագրի «Ինովացիայի վիճակագրության» բաղադրիչի շրջանակում 
«Ինովացիայի  վիճակագրությունը Ֆինլանդիայում» թեմայով  ուսուցողական 
հանդիպմանը մասնակցելու վերաբերյալ: 
 
       /Զեկուցողներ` Գ. Գևորգյան, Ն. Բաղդասարյան, Ա. Հակոբյան, Ա. Գրիգորյան/ 
 
 
 
 



ԼՐԱՏՈՒ, ԹԻՎ 4  (100) 
 

 

 7

3.5. Հաղորդում` Ռուսաստանի Մոսկվա քաղաքում  2016 թվականի հունիսի 15-ից 
16-ը Համաշխարհային բանկի և ԱՊՀ միջպետական վիճակագրական կոմիտեի 
«ԱՊՀ տարածաշրջանում աշխատանքի վիճակագրության զարգացումը» ծրագրի 
շրջանակում  կազմակերպված «Աշխատանքի վարձատրության և աշխատուժի 
գնի/աշխատաժամերի վիճակագրական չափման կատարելագործումը» խորագրով 
աշխատաժողովին մասնակցելու վերաբերյալ: 
 

          /Զեկուցող` Լ.Քալանթարյան/ 
 
3.6. Հաղորդում` Նիդերլանդների Մաաստրիխտ քաղաքում  2016 թվականի 
հունիսի 21-ից  22-ը «Արևելյան գործընկերության Պլատֆորմ II 2014-2017թթ. 
աշխատանքային ծրագրի շրջանակում կազմակերպված Որակավորված 
մասնագետների առաջարկի և պահանջարկի համապատասխանեցման, 
կանխատեսման մոտեցումները. ԵՄ և Արևելյան գործընկերության 
տարածաշրջանի փորձը՝ աշխատանքի շուկայի հետազոտության արդյունքների և 
մասնագիտական հմտությունների դինամիկայի կիրառմամբ խորագրով 
սեմինարին մասնակցելու վերաբերյալ: 
 

       /Զեկուցող` Լ. Քալանթարյան/ 
 
3.7.  Հաղորդում` Ղազախստանի Ալմաթի քաղաքում  2016 թվականի հունիսի 22-ից  
23-ը «ՄԱԿ-ի Պարենի և գյուղատնտեսության կազմակերպության կողմից 
կազմակերպված Գենդերային վիճակագրությունը գյուղատնտեսության և գյուղի 
զարգացման ոլորտում»  ռեգիոնալ սեմինարին մասնակցելու վերաբերյալ: 
 

       /Զեկուցող` Վ.Ճաղարյան/ 
 
3.8. Հաղորդում` Բելառուսի Մինսկ քաղաքում  2016 թվականի հունիսի 23-ից  24-ը 
«ՄԱԿ-ի Եվրոպական տնտեսական հանձնաժողովի վիճակագրական 
բաժանմունքի (UNECE/ՄԱԿ ԵՏՀ) և Բելառուսի ազգային վիճակագրական կոմիտեի 
կողմից կազմակերպված Ակտիվ ծերացմանն առնչվող վիճակագրական 
ցուցանիշներում առկա հիմնախնդիրների վերացում խորագրով երկրորդ 
աշխատաժողովին մասնակցելու վերաբերյալ: 
 

        /Զեկուցող` Կ.Կույումջյան/ 
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3.9. Հաղորդում` Դանիայի Կոպենհագեն քաղաքում  2016 թվականի հունիսի 28-ից  
հուլիսի 1-ը Դանիայի վիճակագրական ծառայության կողմից «Հայաստանի 
ազգային վիճակագրական համակարգի ամրապնդում II փուլ» ԵՄ Թվինինգ 
ծրագրի վիճակագրության տարածման  բաղադրիչի ներքո կազմակերպված 
«Վիճակագրության տարածումը, հաղորդակցությունը և որակը» խորագրով 
աշխատանքային հանդիպմանը մասնակցելու վերաբերյալ: 
 

               /Զեկուցողներ`Ս.Մնացականյան, Ա. Սաֆյան, Ա.Հայրապետյան,Ն.Մուշեղյան/ 
3.10. Հաղորդում` Շվեյցարիայի Ժնև քաղաքում  2016 թվականի հունիսի 28-ից  
հուլիսի 1-ը ՄԱԿ-ի Եվրոպական Տնտեսական Հանձնաժողովի (ՄԱԿ-Ի ԵՏՀ) 
Շրջակա միջավայրի Մոնիթորինգի և Գնահատման Աշխատանքային Խմբի 
(ՇՄՄԳԱԽ)  18-րդ և Շրջակա Միջավայրի Ցուցանիշների և Վիճակագրության 
Միասնական Նպատակային Խմբի (ՇՄՑՎՄՆԽ) 11-րդ նստաշրջանների 
աշխատանքներին մասնակցելու վերաբերյալ: 
 
                /Զեկուցող` Յու. Պողոսյան/ 
 
Որոշեցին` 
արտասահմանյան գործուղման հաշվետվության մասին հաղորդումները ընդունել ի 
գիտություն:  
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19.08.2016թ. 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 գյուղատնտեսության վիճակագրության բաժնի պետ 
 Ա. Ավագյանը, 
ՀՀ ԱՎԾ աշխատակազմի տնային տնտեսությունների հետազոտությունների բաժնի 
պետ Դ.Մարտիրոսովան, 
ՀՀ ԱՎԾ աշխատակազմի շինարարության վիճակագրության բաժնի պետ 
 Մ. Պետրոսյանը,  
ՀՀ ԱՎԾ աշխատակազմի որակի կառավարման բաժնի պետ Ռ. Շաբոյանը 
ՀՀ ԱՎԾ աշխատակազմի որակի կառավարման բաժնի գլխավոր մասնագետ 
 Ա. Ամիրխանյանը, 
ՀՀ ԱՎԾ աշխատակազմի որակի կառավարման բաժնի առաջին կարգի մասնագետ 
Ա.Գրբոյանը, 
ՀՀ ԱՎԾ աշխատակազմի գյուղատնտեսության վիճակագրության բաժնի գլխավոր 
մասնագետ Ռ. Վարդանյանը, 
ՀՀ ԱՎԾ գյուղատնտեսության համատարած հաշվառման վարչության  
տեղեկատվական տեխնոլոգիաների և ծրագրավորման բաժնի պետի տեղակալ  
Ա. Ամրոյանը: 

 
Նիստում լսվեցին հետևյալ  հարցը. 

 
1. «2014թ. Հայաստանի Հանրապետությունում իրականացված գյուղատնտեսական 
համատարած հաշվառման (ՀՀ ԳՀՀ) արդյունքների հրապարակման համար 
կազմված ելքային աղյուսակների (համաձայն ներկայացվող ձևաչափերի) ձևերին 
հավանություն տալու մասին» հարցը: 
 
            /Զեկուցող` Ա.Ավագյան/  
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Որոշեցին` 
 
1. Հավանություն տալ  2014 թվականի Հայաստանի Հանրապետությունում 
իրականացված գյուղատնտեսական համատարած հաշվառման արդյունքների 
հրապարակման համար կազմված ելքային աղյուսակների ձևերին: 

       /Անհատական/    
 

2. Հաղորդում արտասահմանյան գործուղումների հաշվետվությունների մասին. 
2.1. Հաղորդում` ԱՄՆ Նյու Յորք քաղաքում  2016 թվականի հունիսի 28-ից հունիսի 
30-ը ՄԱԿ-ի վիճակագրության բաժնի կողմից կազմակերպված՝ «Ժամանակի 
օգտագործման վիճակագրության համար գործունեության միջազգային 
դասակարգչի (ICATUS) վերանայման» և այն  ավարտին հասցնելու նպատակով  
փորձագիտական խմբի  հանդիպմանը մասնակցելու վերաբերյալ: 
 
        /Զեկուցող` Դ.Մարտիրոսովա/ 
 
4.2. Հաղորդում` Շվեյցարիայի Ժնև քաղաքում 2016 թվականի հուլիսի 11-ից հուլիսի 
13-ը «Աղքատության գնահատում Արևելյան Եվրոպայի, Կովկասի և Կենտրոնական 
Ասիայի երկրներում» և «Աղքատության չափում» խորագրով սեմինարներին 
մասնակցելու վերաբերյալ: 
 
            /Զեկուցողներ` Դ.Մարտիրոսովա,Ա.Ամրոյան /  
 
4.3. Հաղորդում` Լեհաստանի Կրակով քաղաքում 2016 թվականի հուլիսի 13-ից 16-
ը Արևելյան Եվրոպայի և Կենտրոնական Ասիայի երկրների համար բիզնես 
վիճակագրության վերաբերյալ աշխատանքային հանդիպմանը մասնակցելու 
վերաբերյալ: 
 
             /Զեկուցողներ` Մ.Պետրոսյան, Ռ.Վարդանյան/ 
 
4.4. Հաղորդում` Վրաստանի Թբիլիսի քաղաքում 2016 թվականի հուլիսի 19-ից 21-ը 
«Եվրամիության վիճակագրական ծառայության (Եվրոստատ) կողմից 
կազմակերպված Որակի կառավարում և հետազոտության որակի չափում 
խորագրով  խորացված դասընթացին մասնակցելու վերաբերյալ: 
 
           /Զեկուցողներ` Ռ.Շաբոյան, Ա.Ամիրխանյան,Ա.Գրբոյան/ 
 
Որոշեցին` 
արտասահմանյան գործուղման հաշվետվության մասին հաղորդումները ընդունել ի 
գիտություն:  


