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վիճակագրության պետական խորհրդի նիստի 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12.04.2019թ.                                                                                                                                           ժ.11: 00 
Մասնակցում էին` Ս.Մնացականյան (խորհրդի նախագահ), Գ.Անանյան, Ն.Բաղդասարյան, Վ.Դավթյան, Լ.Պետրոսյան, 
Ա.Սաֆյան (խորհրդի անդամներ), Հ. Գրիգորյան (խորհրդի քարտուղար): 
Հրավիրված էին` Լ.Միրզոյան, Ս.Մելքումյան, Մ.Պետրոսյան, Ա.Ավետիսյան: 
 
Օրակարգի նախագծում երեք հարց. 
1. «ՀՀ վիճակագրական կոմիտեի Երևան քաղաքի շինարարության  դիտարկման դաշտում ընդգրկված 
վիճակագիրների  աշխատանքների իրականացման կարգը» և  «Անհատական բնակելի շենքերի 
ամսական դիտարկման թերթիկը հաստատելու մասին» հարցը: 
/Զեկուցող`  Մ.Պետրոսյան/ 
2. Հաղորդում արտասահմանյան գործուղումների հաշվետվությունների մասին. 
2.1. «Հաղորդում` Շվեյցարիայի Ժնև քաղաքում 2019 թվականի մարտի 21-ից 22-ը «ՄԱԿ-ի Եվրոպայի 
տնտեսական հանձնաժողովի կողմից կազմակերպված կայուն զարգացման վերաբերյալ 
տարածաշրջանային ֆորում ՄԱԿ-ի Եվրոպայի տնտեսական հանձնաժողովի տարածաշրջանի համար, 
«Ինչպես չափել առաջընթացը, տվյալները և վիճակագրությունը Կայուն զարգացման նպատակների 
(ԿԶՆ) համար» թեմայով ֆոկուս միջոցառումանը մասնակցելու վերաբերյալ: 
/Զեկուցող` Ա.Սաֆյան/ 
2.2. «Հաղորդում` Ֆրանսիայի Փարիզ քաղաքում 2019 թվականի ապրիլի 4-ից 5-ը Էներգիայի 
միջազգային գործակալության կողմից կազմակերպված «Պահանջարկի սահմանափակում և վառելիքի 
փոխակերպում» խորագրով էներգետիկ քաղաքական ֆորումին և «Էներգետիկայի վիճակագրություն» 
թեմայով աշխատանքային հանդիպմանը մասնակցելու վերաբերյալ: 
/Զեկուցող` Ա.Ավետիսյան/ 
3. Այլ հարցեր 
 
ՀՀ վիճակագրության պետական խորհրդի նախագահի կողմից ներկայացվեց խորհրդի նիստի 
օրակարգի  նախագիծը, որը հաստատվեց ամբողջությամբ և միաձայն: 
 /Քվեարկության արդյունքները-կողմ` 6, դեմ` 0, ձեռնպահ` 0/ 
 
Լսեցին` 
1. «ՀՀ վիճակագրական կոմիտեի Երևան քաղաքի շինարարության  դիտարկման դաշտում ընդգրկված 
վիճակագիրների  աշխատանքների իրականացման կարգը» և  «Անհատական բնակելի շենքերի 
ամսական դիտարկման թերթիկը հաստատելու մասին» հարցը: 
/Զեկուցող`  Մ.Պետրոսյան/ 
Որոշեցին` 
հաստատել Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրական կոմիտեի Երևան քաղաքի 
շինարարության դիտարկման դաշտում ընդգրկված վիճակագիրների աշխատանքների իրականացման 
կարգը և  բնակելի շենքերի ամսական դիտարկման թերթիկի ձևը համաձայն հավելված   1-ի և 2-ի: 
/Անհատական/   
/Քվեարկության արդյունքները- կողմ` 6, դեմ` 0, ձեռնպահ` 0/    
 
Լսեցին` 
2. Հաղորդում արտասահմանյան գործուղումների հաշվետվությունների մասին. 
2.1. «Հաղորդում` Շվեյցարիայի Ժնև քաղաքում 2019 թվականի մարտի 21-ից 22-ը «ՄԱԿ-ի Եվրոպայի 
տնտեսական հանձնաժողովի կողմից կազմակերպված կայուն զարգացման վերաբերյալ 
տարածաշրջանային ֆորում ՄԱԿ-ի Եվրոպայի տնտեսական հանձնաժողովի տարածաշրջանի համար, 
«Ինչպես չափել առաջընթացը, տվյալները և վիճակագրությունը Կայուն զարգացման նպատակների 
(ԿԶՆ) համար» թեմայով ֆոկուս միջոցառումանը մասնակցելու վերաբերյալ: 
/Զեկուցող` Ա.Սաֆյան/ 
2.2. «Հաղորդում` Ֆրանսիայի Փարիզ քաղաքում 2019 թվականի ապրիլի 4-ից 5-ը Էներգիայի 
միջազգային գործակալության կողմից կազմակերպված «Պահանջարկի սահմանափակում և վառելիքի 



փոխակերպում» խորագրով էներգետիկ քաղաքական ֆորումին և «Էներգետիկայի վիճակագրություն» 
թեմայով աշխատանքային հանդիպմանը մասնակցելու վերաբերյալ: 
/Զեկուցող` Ա.Ավետիսյան/ 
Որոշեցին` 
արտասահմանյան գործուղումների հաշվետվությունների մասին հաղորդումներն ընդունել ի գիտություն  
/Անհատական/   
/Քվեարկության արդյունքները- կողմ` 6, դեմ` 0, ձեռնպահ` 0/    
 
 
 
 
 
 
ՆԱԽԱԳԱՀ                                                                           Ս. ՄՆԱՑԱԿԱՆՅԱՆ 
 
 
 
 
 
 
 
ՔԱՐՏՈՒՂԱՐ                                                                        Հ. ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ 
 


