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ՀՀ  ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ  ՊԵՏԱԿԱՆ  ԽՈՐՀՐԴԻ (ՀՀ ՎՊԽ) ՆԻՍՏԵՐ 

 
16.07.2020թ. նիստին 
 
Մասնակցում էին`  
 
ՀՀ ՎՊԽ նախագահ՝     Ս. Մնացականյանը,  
ՀՀ ՎՊԽ անդամներ`     Ա. Անանյանը, Գ.Գևորգյանը, Ա.Սաֆյանը,  
                                     Ս. Դավթյանը, Ն.Բաղդասարյանը:  
ՀՀ ՎՊԽ քարտուղար`   Հ. Գրիգորյանը 
 
Նիստն անցկացվել է հեռահար: 
 
Հրավիրված էր`   
Որակի կառավարման բաժնի պետ Ռ. Շաբոյանը: 
 

 
Նիստում լսվեցին  հետևյալ  հարցերը. 
 
Լսեցին` 
1. «Եվրոպական վիճակագրական համակարգի որակի ապահովման շրջանակի 2.0 
տարբերակը հաստատելու և Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության 
պետական խորհրդի 2016 թվականի հոկտեմբերի 21-ի թիվ 31-Ա որոշումն ուժը 
կորցրած ճանաչելու մասին» հարցը: 
 

/Զեկուցող՝ Ռ. Շաբոյան/ 

 
 

Որոշեցին` 
հաստատել որոշումը ըստ ներկայացված նախագծի: 
 

/Անհատական/   
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03.08.2020թ. նիստին                                                                                                                 
 

Մասնակցում էին`  
 

ՀՀ ՎՊԽ նախագահ՝     Ս.Մնացականյանը,  
ՀՀ ՎՊԽ անդամներ`     Ա.Անանյանը, Գ.Գևորգյանը, Ա.Սաֆյանը,  
                                     Ն.Բաղդասարյանը,  Լ.Պետրոսյան, Ս.Դավթյանը: 
ՀՀ ՎՊԽ քարտուղար`   Հ. Գրիգորյանը 
 
Նիստն անցկացվել է հեռավար: 
 

Հրավիրված էր`  
Արդյունաբերության և էներգետիկայի վիճակագրության բաժնի պետ Ա.Ավետիսյանը: 
 
Նիստում լսվեց  հետևյալ  հարցը. 
 
Լսեցին` 
1. «Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհրդի 2018 
թվականի հոկտեմբերի 19-ի թիվ 27-Ն, թիվ 28-Ն և թիվ 29-Ն որոշումների մեջ 
փոփոխություններ կատարելու մասին»  հարցը: 

  
/Զեկուցող` Ա.Ավետիսյան/   

 

Որոշեցին` 
հաստատել որոշումը ըստ ներկայացված նախագծի: 
 

/Նորմատիվ/   
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10.08.2020թ. նիստին                                                                                                                 
 

Մասնակցում էին`  
 

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

Հրավիրված էր`  
Տնային տնտեսությունների հետազոտությունների բաժնի պետ Լ.Մարկոսյանը: 
 
Նիստում լսվեց  հետևյալ  հարցը. 
 
Լսեցին` 
1. «Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրական կոմիտեի կողմից` 2018 
թվականին իրականացված տնային տնտեսությունների կենսապայմանների 
ամբողջացված հետազոտության արդյունքում ձևավորված անվանազերծված 
տվյալների բազան Միավորված ազգերի կազմակերպության զարգացման 
ծրագրին  տրամադրելու թույլտվության մասին»  հարցը: 
 

/Զեկուցող` Լ.Մարկոսյան/  
 

Որոշեցին` 
թույլատրել Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրական կոմիտեի տնային 
տնտեսությունների վիճակագրության բաժնին` Միավորված ազգերի 
կազմակերպության զարգացման ծրագրին տրամադրել Հայաստանի 
Հանրապետության վիճակագրական  կոմիտեի կողմից 2018 թվականին 
իրականացված տնային տնտեսությունների կենսապայմանների ամբողջացված 
հետազոտության արդյունքում ձևավորված անվանազերծված տվյալների բազան: 
Տվյալները կարող են օգտագործվել բացառապես հետազոտական նպատակներով, 
չեն կարող փոխանցվել այլ անձանց, չեն կարող հրապարակել անվանական 
հարթության անվանազերծված տվյալներ և համադրվել այլ աղբյուրներից 
ստացված անվանական տվյալների հետ, նշվելու են բոլոր հրահանգավորված 
նյութերի աղբյուրները, այդ անվանազերծված տվյալները հետազոտություններից 
հետո ոչնչացվելու են: 
 

/Անհատական/   
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26.08.2020թ. նիստին                                                                                                                
 

Մասնակցում էին`  
 

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

Հրավիրված էին`  
Տնային տնտեսությունների հետազոտությունների բաժնի պետ Լ.Մարկոսյանը, 
Արդյունաբերության և էներգետիկայի վիճակագրության բաժնի պետ Ա.Ավետիսյանը: 
 
Նիստում լսվեց  հետևյալ  հարցը. 
 
Լսեցին` 
1. «Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհրդի 2019 
թվականի դեկտեմբերի 27-ի թիվ 61-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու 
մասին» հարցը: 
 

/Զեկուցող` Լ.Մարկոսյան/  
 
Որոշեցին` 
Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհրդի 2019 
թվականի դեկտեմբերի 27-ի «2019 թվականի վիճակագրական ծրագիրը 
հաստատելու մասին»  թիվ 61-Ն որոշմամբ  հաստատված «Հավելված» 1-ի Մաս   
3-ում 3.1.-րդ բաժնի 3.1.1.-րդ գլխի 15-րդ և 16-րդ կետերի «Թողարկման 
(հրապարակման) ժամկետը» սյունակում «սեպտեմբեր» բառը փոխարինել 
«նոյեմբեր» բառով: 
Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող 
տասներորդ օրը:  
 

/Նորմատիվ/   



ԼՐԱՏՈՒ, ԹԻՎ 4 (124) 
 

 

8 
 

 

Լսեցին` 
2. «Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհրդի 2018 
թվականի հոկտեմբերի 19-ի թիվ 27-Ն, թիվ 28-Ն և թիվ 29-Ն որոշումների մեջ 
փոփոխություններ կատարելու մասին»  հարցը: 
 

/Զեկուցող` Ա.Ավետիսյան/  
 

Որոշեցին` 
հաստատել որոշումը ըստ ներկայացված նախագծի 
 

/Նորմատիվ/   

 


