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ՀՀ  ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ  ՊԵՏԱԿԱՆ  ԽՈՐՀՐԴԻ (ՀՀ ՎՊԽ)  ՆԻՍՏԵՐ 

 
04.05.2018թ. նիստին 
 
Մասնակցում էին`  
 
ՀՀ ՎՊԽ նախագահ՝      Ս.Մնացականյանը,  
ՀՀ ՎՊԽ անդամներ`     Գ.Անանյանը, Գ.Գևորգյանը, Ա.Սաֆյանը, Ս.Դավթյանը, 
ՀՀ ՎՊԽ քարտուղար`   Հ. Գրիգորյանը 
 
Հրավիրված էին`  
 
ՀՀ ՎԿ գլխավոր քարտուղար Ա. Հայրապետյանը, 
ՀՀ ՎԿ իրավաբանական բաժնի պետ Ա.Վարդանյանը, 
ՀՀ ՎԿ բիզնես ռեգիստրի, ընտրանքի և դասակարգիչների բաժնի պետ 
Վ.Արևշատյանը, 
ՀՀ ՎԿ մակրոտնտեսական ցուցանիշների և ազգային հաշիվների բաժնի պետ 
Լ.Խաչատրյանը,  
ՀՀ ՎԿ մարդահամարի և ժողովրդագրության բաժնի պետ Կ.Կույումջյանը, 
ՀՀ ՎԿ աշխատանքի վիճակագրության բաժնի պետ Լ.Քալանթարյանը, 
ՀՀ ՎԿ առևտրի և այլ ծառայությունների վիճակագրության բաժնի պետ 
Ա.Հարությունյանը, 
ՀՀ ՎԿ միջազգային վիճակագրական համագործակցության բաժնի պետ 
Հ.Եղիազարյանը, 
ՀՀ ՎԿ արդյունաբերության և էներգետիկայի վիճակագրության բաժնի առաջատար 
մասնագետ Հ.Հովհաննիսյան, 
ՀՀ ՎԿ աշխատանքի վիճակագրության բաժնի առաջին կարգի մասնագետ 
Ս.Զեյնալյանը, 
ՀՀ ՎԿ տրանսպորտի և կապի վիճակագրության բաժնի գլխավոր մասնագետ 
Ա.Ներսիսյանը,  
ՀՀ ՎԿ մակրոտնտեսական ցուցանիշների և ազգային հաշիվների բաժնի առաջին 
կարգի մասնագետ Ն.Բաբոյանը, 
ՀՀ ՎԿ մակրոտնտեսական ցուցանիշների և ազգային հաշիվների բաժնի առաջին 
կարգի մասնագետ Ս .Մովսիսյանը: 
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Նիստում լսվեցին  հետևյալ  հարցերը. 
 

Լսեցին` 
1. Հաղորդում արտասահմանյան գործուղումների հաշվետվությունների մասին. 

 
 
1.1. Հաղորդում` Ռուսաստանի Դաշնության Մոսկվա քաղաքում 2018 թվականի 
մարտի 27-ից 28-ը Աշխատանքի միջազգային կազմակերպության (ԱՄԿ) «Մեծ 
քսանյակի ուսուցման ռազմավարության կիրառում» Ծրագրի` «Հմտությունների 
զարգացման համակարգի ռազմավարական նպատակների և ցուցանիշների 
համապատասխանեցումը ԱՄԿ մարդկային ռեսուրսների զարգացման (ՄՌԶ) քա-
ղաքականության հանձնարարականներին և փորձին» թեմայով տարածաշրջա-
նային աշխատաժողովին մասնակցելու վերաբերյալ: 
 
 
                /Զեկուցող`  Ս.Զեյնալյան / 
 
 
1.2. Հաղորդում` Դանիայի Կոպենհագեն քաղաքում  2018 թվականի ապրիլի 9-ից  
11-ը «Աջակցություն ՓՄՁ զարգացմանը» խորագրով ուսումնական այցելությանը 
մասնակցելու վերաբերյալ: 
  
 
            /Զեկուցողներ`  Վ.Արևշատյան, Լ.Խաչատրյան, Ա.Հարությունյան, Հ.Եղիազարյան, Ա.Ներսիսյան/ 
 
1.3. Հաղորդում` Շվեյցարիայի Ժնև քաղաքում 2018 թվականի ապրիլի 11-ից 12-ը 
ՄԱԿ-ի Եվրոպայի տնտեսական հանձնաժողովի կողմից կազմակերպված Պաշ-
տոնական վիճակագրության մեջ ռազմավարական գործընկերության վերաբերյալ 
բարձր մակարդակի սեմինարին մասնակցելու վերաբերյալ:  
 
 
            /Զեկուցող` Ս.Մնացականյան/ 
 
1.4. Հաղորդում` Շվեյցարիայի Ժնև  քաղաքում 2018 թվականի ապրիլի 16-ից 19-ը 
ՄԱԿ-ի Եվրոպայի տնտեսական հանձնաժողովի կողմից կազմակերպված Կայուն 
զարգացման նպատակների (ԿԶՆ) վիճակագրության հաշվետվողականության և 
հաղորդակցման վերաբերյալ աշխատանքային հանդիպմանը և Կայուն զար-
գացման նպատակների համար վիճակագրության գծով երկրորդ փորձագիտական 
հանդիպմանը մասնակցելու վերաբերյալ: 
 
 
            /Զեկուցող` Ա.Սաֆյան/ 
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1.5. Հաղորդում` Ավստրիայի Վիեննա քաղաքում 2018 թվականի ապրիլի 16-ից 20-ը 
Արժույթի միջազգային հիմնադրամի (ԱՄՀ) վիճակագրության դեպարտամենտի 
հրավերով Արևելյան և Հարավ-Արևելյան Եվրոպայի երկրների համար ազգային 
հաշիվների և գների վիճակագրության կատարելագործման ծրագրի շրջանակում 
կազմակերպված  «Ռեսուրսներ-օգտագործում աղյուսակներ» թեմայով աշխատան-
քային հանդիպմանը մասնակցելու վերաբերյալ:  
 
 
                /Զեկուցողներ` Լ.Խաչատրյան,Ն.Բաբոյան, Ս.Մովսիսյան/ 
 

 
1.6. Հաղորդում` Թաիլանդի Բանգկոկ քաղաքում 2018 թվականի  ապրիլի 21-ից   
23-ը «Գենդերային քաղաքականության տվյալների նախաձեռնություն ծրագրի» 
կանանց տնտեսական հզորացման խորագրով գործարկման աշխատաժողովին  
մասնակցելու վերաբերյալ: 
 
 
           /Զեկուցողներ`  Կ.Կույումջյան, Լ.Քալանթարյան/ 
 
 
1.7. Հաղորդում` Ավստրիայի Վիեննա քաղաքում 2018 թվականի ապրիլի 23-ից 24-ը 
EU4Energy ծրագրի շրջանակում Էներգիայի միջազգային գործակալության (IEA) 
կողմից կազմակերպված «EU4Energy» վիճակագրական ցանցի հանդիպմանը 
մասնակցելու վերաբերյալ: 
 
 
          /Զեկուցող` Հ.Հովհաննիսյան/ 
 
Որոշեցին` 
արտասահմանյան գործուղումների հաշվետվությունների մասին հաղորդումներն 
ընդունել ի գիտություն:  
 
                 /Անհատական/   
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01.06.2018թ. նիստին                                                                                                                  
 

Մասնակցում էին`  
 

ՀՀ ՎՊԽ նախագահ՝      Ս.Մնացականյանը,  
ՀՀ ՎՊԽ անդամներ`     Գ.Անանյանը, Գ.Գևորգյանը, Ա.Սաֆյանը, Ն. Բաղդասարյանը, 
Ս.Դավթյանը,  
ՀՀ ՎՊԽ քարտուղար`    Հ. Գրիգորյանը 
 

Հրավիրված էին`  
 

ՀՀ ՎԿ նախագահի խորհրդական  Լ.Միրզոյանը,  
ՀՀ ՎԿ իրավաբանական բաժնի պետ Ա.Վարդանյանը: 
 
Նիստում լսվեցին  հետևյալ  հարցերը. 

 
1. «Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհրդի 2016 
թվականի հունիսի 20-ի թիվ 05-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» 
հարցը: 
 
 
 
                /Զեկուցող` Ա. Վարդանյան/  

 
 
 
Որոշեցին` 
Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհրդի 2016 թվականի 
հունիսի 20-ի «Վիճակագրական  տեղեկությունների հավաքագրման կարգը հաստատելու  
և Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհրդի 2003 թվականի 
հոկտեմբերի 3-ի թիվ  11-Ն և 2010 թվականի մայիսի 12-ի թիվ 12-Ն որոշումներն ուժը 
կորցրած ճանաչելու մասին» թիվ 05-Ն որոշման (այսուհետ՝ Որոշում) մեջ կատարել 
հետևյալ փոփոխությունները. 
 1) Որոշման վերնագրում և 1-ին կետում «վիճակագրական տեղեկությունների 
հավաքագրման» բառերը փոխարինել «վիճակագրական տվյալների հավաքման» բառով, 
2) Որոշման նախաբանը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ. 
«Ղեկավարվելով «Պաշտոնական վիճակագրության մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքի 10-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին և 8-րդ կետերով,  ինչպես նաև 
«Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 33-րդ 
հոդվածի դրույթներով՝ Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության պետական 
խորհուրդը որոշում է.» 
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3) Որոշման 1-ին կետով հաստատված հավելվածը շարադրել նոր խմբագրությամբ՝ 
համաձայն հավելվածի: 
Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող 
տասներորդ օրը: 
 
 
             /Անհատական/   
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04.06.2018թ. նիստին                                                                                                                 
 

Մասնակցում էին`  
 

ՀՀ ՎՊԽ նախագահ՝      Ս.Մնացականյանը,  
ՀՀ ՎՊԽ անդամներ`      Գ.Անանյանը, Գ.Գևորգյանը, Ա.Սաֆյանը, Ն.Բաղդասարյանը, 
Լ.Պետրոսյանը, Ս.Դավթյանը,  
ՀՀ ՎՊԽ քարտուղար`    Հ. Գրիգորյանը 
 

Հրավիրված էին`  
 

ՀՀ ՎԿ գլխավոր քարտուղար Ա. Հայրապետյանը,  
ՀՀ ՎԿ նախագահի խորհրդական Լ.Միրզոյանը,  
ՀՀ ՎԿ իրավաբանական բաժնի պետ Ա.Վարդանյանը, 
ՀՀ ՎԿ տնային տնտեսությունների հետազոտությունների բաժնի պետ Լ.Մարկոսյանը, 
ՀՀ ՎԿ վճարային հաշվեկշռի և արտաքին առևտրի բաժնի պետ Ք.Պողոսյանը, 
ՀՀ ՎԿ վճարային հաշվեկշռի և արտաքին առևտրի բաժնի գլխավոր մասնագետ 
Կ.Շահբազյանը, 
ՀՀ ՎԿ որակի կառավարման բաժնի պետ Ռ.Շաբոյանը, 
ՀՀ ՎԿ մարդահամարի վարչության պետ Վ. Գևորգյանը, 
ՀՀ ՎԿ մարդահամարի վարչության մարդահամարի պլանավորման և 
ծրագրամեթոդաբանական բաժնի պետ Գ. Մելիքսեթյանը: 
 
 
Նիստում լսվեցին  հետևյալ  հարցերը. 

 
1. «Գագիկ Անանյանին և Գագիկ Գևորգյանին Հայաստանի Հանրապետության 
վիճակագրական կոմիտեի  նախագահի տեղակալներ նշանակելու մասին» հարցը: 
 
 
             /Զեկուցող`  Ս.Մնացականյան/   
 
Որոշեցին`  
Հայաստանի  Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհրդի  նախագահի  
կողմից,  որպես  վիճակագրական կոմիտեի  նախագահի  տեղակալների թեկնածուներ 
առաջարկվեց Հայաստանի  Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհրդի  
անդամներ  Գագիկ  Անանյանի  և  Գագիկ  Գևորգյանի  թեկնածությունները և  
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կազմակերպվեց  փակ  գաղտնի  քվեարկություն:  Քվեարկությանը  մասնակցեցին  
Հայաստանի  Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհրդի 7 անդամներ:  
Քվեարկության  արդյունքները` 
Գագիկ  Անանյան կողմ 7,  դեմ 0, ձեռնպահ 0 
Գագիկ Գևորգյան կողմ 7,  դեմ 0, ձեռնպահ 0 
Հայաստանի  Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհուրդը  որոշեց 
Գագիկ Անանյանին և Գագիկ Գևորգյանին նշանակել վիճակագրական կոմիտեի 
նախագահի տեղակալներ: 
Սույն որոշումն  ուժի  մեջ  է մտնում ստորագրման օրվան  հաջորդող օրը: 
 
 
              /Անհատական/ 
 
 
2. «Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրական կոմիտեի կողմից` 2016 թվականին 
իրականացված տնային տնտեսությունների կենսապայմանների ամբողջացված 
հետազոտության անվանազերծված տվյալների բազան Հայաստանի Հանրապետության 
աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությանը տրամադրելու թույլտվության 
մասին» հարցը: 
  
 
            /Զեկուցող`  Լ.Մարկոսյան/  
 
 
Որոշեցին` 
թույլատրել Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրական կոմիտեի աշխատակազմի 
տնային տնտեսությունների հետազոտությունների բաժնին` Հայաստանի 
Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությանը տրա-
մադրել Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրական կոմիտեի կողմից 2016 
թվականին իրականացված տնային տնտեսությունների կենսապայմանների ամբող-
ջացված հետազոտության արդյունքում ձևավորված անվանազերծված տվյալների 
բազան` զուտ գիտահետազոտական աշխատանքների իրականացման համար օգտա-
գործելու, այլ անձանց չփոխանցելու, չվաճառելու, չհրապարակելու և այլ կարգով 
չտարածելու պայմաններով:  
  
 
            /Անհատական/   

 
Լսեցին` 
3. Հաղորդում արտասահմանյան գործուղումների հաշվետվությունների մասին. 
 
3.1. Հաղորդում` Ճապոնիայի Չիբա քաղաքում  2018 թվականի ապրիլի 23-ից 25-ը ՄԱԿ-ի 
Ասիայի և Խաղաղօվկիանոսյան տարածաշրջանի տնտեսական և սոցիալական 
հանձնաժողովի և ՄԱԿ-ի Ասիայի և Խաղաղօվկիանոսյան տարածաշրջանի 
վիճակագրական ինստիտուտի կողմից  կազմակերպված «ԿԶՆ ցուցանիշների  համար 
վիճակագրության որակ» խորագրով աշխատանքային հանդիպմանը մասնակցելու 
վերաբերյալ: 
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             /Զեկուցող` Ռ.Շաբոյան/ 
 
3.2. Հաղորդում` Վրաստանի Թբիլիսի քաղաքում 2018 թվականի ապրիլի 24-ից 27-ը 
Մարդահամարի և բնակարանային հաշվառումների 2020 թ. համաշխարհային ծրագիր՝ 
միջազգային ստանդարտներ և ժամանակակից տեխնոլոգիաներ խորագրով ՄԱԿ-ի 
տարածաշրջանային սեմինարին մասնակցելու վերաբերյալ: 
 
           /Զեկուցողներ՝ Վ. Գևորգյան, Գ. Մելիքսեթյան/ 
 
 
3.3. Հաղորդում` Մոլդովայի Քիշնև քաղաքում 2018 թվականի ապրիլի 24-ից 27-ը 
«Ապրանքների միջազգային առևտրի վիճակագրություն. հիմնադրույթներ և 
սահմանումներ, 2010» ձեռնարկի հիմնական հասկացություններին, դրանց հետ կապված 
խնդիրներին, ինչպես նաև համապատասխան անձնակազմի հետ մասնագիտական 
քննարկումներին մասնակցելու վերաբերյալ: 
 
 
          /Զեկուցողներ` Ք.Պողոսյան, Կ.Շահբազյան/ 
 
 
3.4. Հաղորդում` Շվեյցարիայի Ժնև քաղաքում 2018 թվականի մայիսի 7-ից 9-ը ՄԱԿ-
ի Եվրոպայի տնտեսական հանձնաժողովի (ԵՏՀ) և Աշխատանքի միջազգային 
կազմակերպության (ԱՄԿ) հետ համատեղ կազմակերպված Սպառողական գների 
ինդեքսների (ՍԳԻ) փորձագիտական խմբի երկամյա հանդիպմանը մասնակցելու 
վերաբերյալ: 
 
             /Զեկուցող` Գ.Գևորգյան/  
 
 
3.5. Հաղորդում` Շվեդիայի Ստոկհոլմ քաղաքում 2018 թվականի մայիսի 16-ից 17-ը Դագ 
Համմարսկոլդ (Dag Hammarskjöld) հիմնադրամի և Տվյալների Գործելու Լաբ-ի (Data Act 
Lab) կողմից կազմակերպված «Հետևում 2030թ. օրակարգի իրականացմանը» խորագրով 
գործընկերների ուսուցման սեմինարին մասնակցելու վերաբերյալ: 
 
           /Զեկուցող՝ Ա.Սաֆյան/ 
 
 
Որոշեցին` 
արտասահմանյան գործուղումների հաշվետվությունների մասին հաղորդումներն ընդունել ի 
գիտություն:  
 
       /Անհատական/   

 


