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19.12.2014թ.                                                                                                                                    ժ.11: 00
Մասնակցում էին`  Ս.Մնացականյան (խորհրդի նախագահ),  Գ.Անանյան,  Գ.Գևորգյան,
Ա.Սաֆյան,  Յու.Պողոսյան,   Լ.Պետրոսյան (խորհրդի անդամներ),   Հ.  Գրիգորյան (խորհրդի
քարտուղար)
Հրավիրված էին` Լ.Միրզոյան (ՀՀ ԱՎԾ նախագահի տեղակալ),  .  (Վ Սարոյան իրավաբանական
բաժնի պետ), .  (Ն Մուշեղյան վիճակագրական տեղեկատվության տարածման և
հասարակայնության հետ կապերի բաժնի ), .  (  պետ Դ Մարտիրոսովա տնային տնտեսությունների

  ),  .   (   հետազոտությունների բաժնի պետ Ն Բաղդասարյան սոցիալական ոլորտի և
   ), .  (  բնապահպանության վիճակագրության բաժնի պետ Ռ Շաբոյան միջազգային վիճակագրական

   ),  .   (համագործակցության բաժնի առաջատար մասնագետ Ս Շախգելդյան տեղեկատվական
     ),  .  տեխնոլոգիաների զարգացման բաժնի առաջին կարգի մասնագետ Հ Հակոբյան

(     ),  .  արդյունաբերության վիճակագրության բաժնի գլխավոր մասնագետ Լ Խաչատրյան
(       ),  .  մակրոտնտեսական ցուցանիշների և ազգային հաշիվների բաժնի պետ Վ Օբոյանցև
(        ),  .տեղեկատվական ռեսուրսների կառավարման և տեխնոլոգիաների վարչության պետ Հ

 (     ),  .Հովհաննիսյան արդյունաբերության վիճակագրության բաժնի առաջատար մասնագետ Հ
 (     )Սարգսյան արդյունաբերության վիճակագրության բաժնի առաջատար մասնագետ : 

Օրակարգի նախագծում չորս հարց.
1. «2015      թվականի պետական վիճակագրական աշխատանքների ծրագիրը հաստատելու

» :մասին հարցը
/ ` . /Զեկուցող Ն Մուշեղյան
2. «       `Հայաստանի Հանրապետության ազգային վիճակագրական ծառայության կողմից
2004-2006     թվականներին իրականացված տնային տնտեսությունների կենսամակարդակի

     ամբողջացված հետազոտության անվանազերծված տվյալների բազաները Ասիական
       զարգացման բանկի գլխավոր տնտեսագետի օգնական Ռանա Հասանին  տրամադրելու

 » :թույլտվության մասին հարցը
/ ` . /Զեկուցող Դ Մարտիրոսովա
3. Հաղորդում արտասահմանյան գործուղումների հաշվետվությունների մասին.
3.1. Հաղորդում`     Լյլուքսեմբուրգի Դքսության Լյուքսեմբուրգ քաղաքում 2014  թվականի
նոյեմբերի 19-ից 21-ը Եվրամիության վիճակագրական  ( )ծառայության Եվրոստատ

  «SDMX-      »կողմից կազմակերպված ը տվյալների և մեթատվյալների փոխանակման համար
խորագրով  ուսումնական դասընթացին մասնակցելու վերաբերյալ:
/Զեկուցողներ` .Ռ Շաբո , .յան Ս Շախգելդյան/ 

3.2. Հաղորդում`     Ավստրիայի Հանրապետության Վիեննա քաղաքում 2014  թվականի
նոյեմբերի 20-ից 21-ը    Միավորված ազգերի արդյունաբերական զարգացման

 (UNIDO)    կազմակերպության կողմից կազմակերպված «Արդյունաբերության
 »     վիճակագրության հարցաթերթեր ընդհանուր խորագրով սեմինարին մասնակցելու

վերաբերյալ: 
/Զեկուցող` . Հ Հովհաննիսյան /
3.3. Հաղորդում`     Ավստրիայի Հանրապետության Վիեննա քաղաքում 2014  թվականի
նոյեմբերի 24-ից 28-ը     ,Արժույթի միջազգային հիմնադրամի ինստիտուտի հրավերով
«    »  Եռամսյակային ազգային հաշիվների ձեռնարկ թեմայով դասընթացին մասնակցելու
վերաբերյալ: 
/Զեկուցողներ` . , . Լ Պետրոսյան Լ Խաչատրյան/
3.4. Հաղորդում`     Վրաստանի Հանրապետության Թբիլիսի քաղաքում 2014  թվականի
նոյեմբերի 24-ից 26-ը UNOCHA   MapAction   և համաշխարհային կազմակերպությունների

 կողմից կազմակերպված «    (GIS)»Աշխարհագրական տեղեկատվական համակարգեր
խորագրով  դասընթաց  ին  մասնակցելու վերաբերյալ: 
/Զեկուցող` .Վ Օբոյանցև /
3.5. Հաղորդում`     Խորվաթիայի Հանրապետության Զագրեբ քաղաքում 2014  թվականի
նոյեմբերի 25-ից 27-ը «     »  Ինոգեյթ ծրագրի էներգետիկ վիճակագրության ցանց թեմայով

  «    հանդիպում և էներգետիկ վիճակագրության գործողությունների ծրագրի
     ,   ձեռքբերումները և էներգետիկ վիճակագրության տվյալների որակի հաշվեկշիռների և
  »   պլանավորման կատարելագործման անհրաժեշտությունը թեմայով միջազգային

կոնֆերանսին  մասնակցելու վերաբերյալ: 
/Զեկուցողներ` . , . Հ Հակոբյան Հ Սարգսյան /
3.6. Հաղորդում`     Վրաստանի Հանրապետության Թբիլիսի քաղաքում 2014  թվականի

 3դեկտեմբերի -ից 4-ը     «Եվրոպական հանձնաժողովի կողմից կազմակերպված Արևելյան
  4  2014    գործընկերության պլատֆորմ ՝ թվականի Թուրինի տարածաշրջանային

»  գործընթաց թեմայով կոնֆերանսին  մասնակցելու վերաբերյալ: 



/Զեկուցող` .Ն Բաղդասարյան/
3.7. Հաղորդում`     Ղազախստանի Հանրապետության Ալմաթի քաղաքում 2014  թվականի
դեկտեմբերի 10-ից 12-ը -  ՄԱԿ ի Եվրոպայի   տնտեսական հանձնաժողովի կողմից

 «կազմակերպված -    9-  »  ՄԱԿ ի զարգացման հաշվի րդ տրանշի մեկնարկային հանդիպմանը
 մասնակցելու վերաբերյալ: 

/Զեկուցողներ` . , .Ս Մնացականյան Ա Սաֆյան/
4. Այլ հարցեր

       ՀՀ վիճակագրության պետական խորհրդի նախագահի կողմից ներկայացվեց խորհրդի
   ,     :նիստի օրակարգի նախագիծը որը հաստատվեց ամբողջությամբ և միաձայն

/  - ` 6, ` 0, ` 0/Քվեարկության արդյունքները կողմ դեմ ձեռնպահ
`Լսեցին

1. «2015      թվականի պետական վիճակագրական աշխատանքների ծրագիրը
 » :հաստատելու մասին հարցը

/ ` . /Զեկուցող Ն Մուշեղյան
`Որոշեցին

 «2015      »հաստատել թվականի պետական վիճակագրական աշխատանքների ծրագիրը
 :համաձայն հավելվածի

/ /Նորմատիվ
/  - ` 6, ` 0, ` 0/   Քվեարկության արդյունքները կողմ դեմ ձեռնպահ

`Լսեցին
2. «       `Հայաստանի Հանրապետության ազգային վիճակագրական ծառայության կողմից
2004-2006     թվականներին իրականացված տնային տնտեսությունների կենսամակարդակի

     ամբողջացված հետազոտության անվանազերծված տվյալների բազաները Ասիական
       զարգացման բանկի գլխավոր տնտեսագետի օգնական Ռանա Հասանին  տրամադրելու

 » :թույլտվության մասին հարցը
/ ` . /Զեկուցող Դ Մարտիրոսովա

`Որոշեցին
թույլատրել Հայաստանի Հանրապետության ազգային վիճակագրական ծառայության
աշխատակազմի տնային տնտեսությունների հետազոտությունների բաժնին`  Ասիական
զարգացման բանկի գլխավոր տնտեսագետի օգնական Ռանա Հասանին տրամադրել
Հայաստանի Հանրապետության ազգային վիճակագրական    ծառայության կողմից
2004-2006  թվականներին իրականացված տնային տնտեսությունների
կենսամակարդակի  ամբողջացված հետազոտության արդյունքում ձևավորված
անվանազերծված տվյալների բազաները` զուտ գիտահետազոտական աշխատանքների
իրականացման համար օգտագործելու,  այլ անձանց չփոխանցելու,  չվաճառելու,
չհրապարակելու և այլ կարգով չտարածելու պայմաններով:
/ /  Անհատական
/  - ` 6, ` 0, ` 0/   Քվեարկության արդյունքները կողմ դեմ ձեռնպահ

`Լսեցին
3. Հաղորդում արտասահմանյան գործուղումների հաշվետվությունների մասին.
3.1. Հաղորդում`     Լյլուքսեմբուրգի Դքսության Լյուքսեմբուրգ քաղաքում 2014  թվականի
նոյեմբերի 19-ից 21-ը Եվրամիության վիճակագրական  ( )ծառայության Եվրոստատ

  «SDMX-      »կողմից կազմակերպված ը տվյալների և մեթատվյալների փոխանակման համար
խորագրով  ուսումնական դասընթացին մասնակցելու վերաբերյալ:
/Զեկուցողներ` .Ռ Շաբո , .յան Ս Շախգելդյան/ 

3.2. Հաղորդում`     Ավստրիայի Հանրապետության Վիեննա քաղաքում 2014  թվականի
նոյեմբերի 20-ից 21-ը    Միավորված ազգերի արդյունաբերական զարգացման

 (UNIDO)    կազմակերպության կողմից կազմակերպված «Արդյունաբերության
 »     վիճակագրության հարցաթերթեր ընդհանուր խորագրով սեմինարին մասնակցելու

վերաբերյալ: 
/Զեկուցող` . Հ Հովհաննիսյան /
3.3. Հաղորդում`     Ավստրիայի Հանրապետության Վիեննա քաղաքում 2014  թվականի
նոյեմբերի 24-ից 28-ը     ,Արժույթի միջազգային հիմնադրամի ինստիտուտի հրավերով
«    »  Եռամսյակային ազգային հաշիվների ձեռնարկ թեմայով դասընթացին մասնակցելու
վերաբերյալ: 
/Զեկուցողներ` . , . Լ Պետրոսյան Լ Խաչատրյան/
3.4. Հաղորդում`     Վրաստանի Հանրապետության Թբիլիսի քաղաքում 2014  թվականի
նոյեմբերի 24-ից 26-ը UNOCHA   MapAction   և համաշխարհային կազմակերպությունների

 կողմից կազմակերպված «    (GIS)»Աշխարհագրական տեղեկատվական համակարգեր
խորագրով  դասընթաց  ին  մասնակցելու վերաբերյալ: 



/Զեկուցող` .Վ Օբոյանցև /
3.5. Հաղորդում`     Խորվաթիայի Հանրապետության Զագրեբ քաղաքում 2014  թվականի
նոյեմբերի 25-ից 27-ը «     »  Ինոգեյթ ծրագրի էներգետիկ վիճակագրության ցանց թեմայով

  «    հանդիպում և էներգետիկ վիճակագրության գործողությունների ծրագրի
     ,   ձեռքբերումները և էներգետիկ վիճակագրության տվյալների որակի հաշվեկշիռների և
  »   պլանավորման կատարելագործման անհրաժեշտությունը թեմայով միջազգային

կոնֆերանսին  մասնակցելու վերաբերյալ: 
/Զեկուցողներ` . , . Հ Հակոբյան Հ Սարգսյան /
3.6. Հաղորդում`     Վրաստանի Հանրապետության Թբիլիսի քաղաքում 2014  թվականի

 3դեկտեմբերի -ից 4-ը     «Եվրոպական հանձնաժողովի կողմից կազմակերպված Արևելյան
  4  2014    գործընկերության պլատֆորմ ՝ թվականի Թուրինի տարածաշրջանային

»  գործընթաց թեմայով կոնֆերանսին  մասնակցելու վերաբերյալ: 
/Զեկուցող` .Ն Բաղդասարյան/
3.7. Հաղորդում`     Ղազախստանի Հանրապետության Ալմաթի քաղաքում 2014  թվականի
դեկտեմբերի 10-ից 12-ը -  ՄԱԿ ի Եվրոպայի   տնտեսական հանձնաժողովի կողմից

 «կազմակերպված -    9-  »  ՄԱԿ ի զարգացման հաշվի րդ տրանշի մեկնարկային հանդիպմանը
 մասնակցելու վերաբերյալ: 

/Զեկուցողներ` . , .Ս Մնացականյան Ա Սաֆյան/
`Որոշեցին

    արտասահմանյան գործուղումների հաշվետվությունների մասին հաղորդումներն
   ընդունել ի գիտություն

/ /  Անհատական
/  - ` 6, ` 0, ` 0/   Քվեարկության արդյունքները կողմ դեմ ձեռնպահ

                                                                           . ՆԱԽԱԳԱՀ Ս ՄՆԱՑԱԿԱՆՅԱՆ

                                                                        . ՔԱՐՏՈՒՂԱՐ Հ ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ


