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ՀՀ  ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ  ՊԵՏԱԿԱՆ  ԽՈՐՀՐԴԻ (ՀՀ ՎՊԽ) ՆԻՍՏԵՐ 

22.01.2021թ. նիստին 
 
Մասնակցում էին`  
 

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

ՀՀ ՎՊԽ քարտուղար`   Հ. Գրիգորյանը 
 
Նիստն անցկացվել է հեռահար: 
 
Հրավիրված էին`   
Բիզնես ռեգիստրի, ընտրանքի և դասակարգիչների բաժնի պետ Վ.Արևշատյանը, 
Տնային տնտեսությունների հետազոտությունների բաժնի պետ Լ.Մարկոսյանը, 
Գների վիճակագրության և միջազգային համադրումների բաժնի պետ Մ.Երիցյանը: 
 
Նիստում լսվեցին  հետևյալ  հարցերը. 
 
Լսեցին` 
1. «Տնտեսական գործունեության տեսակների դասակարգչի 1-ին և 2-րդ 
խմբագրությունների տնտեսական գործունեության տեսակների ու դրանց 
ծածկագրերի անցումային բանալիների համեմատական աղյուսակը հաստատելու 
մասին» հարցը: 
 

/Զեկուցող` Վ.Արևշատյան/  

 
Որոշեցին` 
հաստատել «Տնտեսական գործունեության տեսակների դասակարգչի 1-ին և 2-րդ 
խմբագրությունների տնտեսական գործունեության տեսակների ու դրանց 
ծածկագրերի անցումային բանալիների համեմատական աղյուսակը»՝ համաձայն 
հավելվածի։ 

/Անհատական/   

 
Լսեցին` 
2. ««Տեղեկատվական և հեռահաղորդակցության տեխնոլոգիաների (ՏՀՏ) 
ոլորտի», «Տեղեկատվական  տեխնոլոգիաների (ՏՏ) ոլորտի» և «Զանգվածային 
տեղեկատվության միջոցների ու կոնտենտի ոլորտի» տնտեսական 
գործունեության տեսակների հավաքական խմբավորումներն՝ ըստ «Տնտեսական 
գործունեության տեսակների դասակարգչի 2-րդ խմբագրության» (ՏԳՏԴ խմբ.2) 
հաստատելու մասին» հարցը: 

/Զեկուցող` Վ.Արևշատյան/ 
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Որոշեցին` 
հաստատել որոշումը համաձայն ներկայացված նախագծի 
 

/Անհատական/   

 
Լսեցին` 
3. «Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրական կոմիտեի կողմից 2019 
թվականին իրականացված տնային տնտեսությունների կենսապայմանների 
ամբողջացված հետազոտության արդյունքում ձևավորված անվանազերծված 
տվյալների բազան Համաշխարհային բանկին տրամադրելու թույլտվության 
մասին հարցը: 
 

/Զեկուցող` Լ.Մարկոսյյան/  

 
Որոշեցին` 
թույլատրել Համաշխարհային բանկին տրամադրել Հայաստանի 
Հանրապետության վիճակագրական կոմիտեի կողմից 2019 թվականին 
իրականացված տնային տնտեսությունների կենսապայմանների ամբողջացված 
հետազոտության արդյունքում ձևավորված անվանազերծված տվյալների բազան: 
 

/Անհատական/   

 
Լսեցին` 
4. «Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհրդի 2019 
թվականի փետրվարի 19-ի թիվ 04-Ա  որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու 
մասին հարցը: 
 

/Զեկուցող` Մ.Երիցյան/ 

 
Որոշեցին` 
հաստատել որոշումը համաձայն ներկայացված նախագծի: 
 

/Անհատական/   
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Լսեցին` 
5. ««Կազմակերպության (անհատ ձեռնարկատիրոջ) արդյունաբերական 
արտադրանքի ներքին և արտաքին շուկաներում իրացման գնի մասին» 
հետազոտության հարցաթերթն ու լրացման հրահանգը հաստատելու մասին» 
հարցը: 
 

/Զեկուցող` Մ.Երիցյան/ 
 
Որոշեցին` 
հաստատել որոշումը համաձայն ներկայացված նախագծի: 
 

/Նորմատիվ/   
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22.02.2021թ. նիստին                                                                                                                  
 

Մասնակցում էին`  
 

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

ՀՀ ՎՊԽ քարտուղար`   Հ. Գրիգորյանը 
 
Նիստն անցկացվել է հեռավար: 
 

Հրավիրված էր `  
Տնային տնտեսությունների հետազոտությունների բաժնի պետ Լ.Մարկոսյանը 
 
Լսեցին` 
1. «Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրական կոմիտեի կողմից 2019 
թվականին իրականացված տնային տնտեսությունների կենսապայմանների 
ամբողջացված հետազոտության արդյունքում ձևավորված անվանազերծված 
տվյալների բազան Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական 
հարցերի նախարարությանը  տրամադրելու մասին» հարցը: 
 

/Զեկուցող` Լ.Մարկոսյան/  

 
Որոշեցին` 
հաստատել որոշումն ըստ ներկայացված նախագծի: 
 

/Անհատական/   
 
 


