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վիճակագրության պետական խորհրդի նիստի 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
27.02.2018թ.                                                                                                                                                            ժ. 11.00 
Մասնակցում էին` Ս.Մնացականյան (խորհրդի նախագահ), Գ.Անանյան, Գ.Գևորգյան, Ն.Բաղդասարյան, Վ.Դավթյան, 
Լ.Պետրոսյան, Ա.Սաֆյան (խորհրդի անդամներ), Հ. Գրիգորյան (խորհրդի քարտուղար): 
Հրավիրված էին` Լ.Միրզոյան, Ա.Վարդանյան, Ն.Մուշեղյան, Լ.Մարկոսյան, Մ. Պետրոսյան, Ա. Հակոբյան 
 Օրակարգի նախագծում հինգ հարց. 
1. «2018 թվականի պետական վիճակագրական աշխատանքների ծրագրի հաշվետվությունը 
հաստատելու մասին» հարցը: 
/Զեկուցող`  Ն.Մուշեղյան/ 
2. «Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրական կոմիտեի կողմից` 2017 թվականին 
իրականացված տնային տնտեսությունների կենսապայմանների ամբողջացված հետազոտության 
արդյունքում ձևավորված անվանազերծված տվյալների բազան Հայաստանի Հանրապետության 
աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությանը  տրամադրելու թույլտվության մասին» 
հարցը: 
/Զեկուցող`  Լ.Մարկոսյան/ 
3. «Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրական կոմիտեի կողմից` 2015-2017 թվականներին 
իրականացված տնային տնտեսությունների կենսապայմանների ամբողջացված հետազոտությունների 
արդյունքում ձևավորված անվանազերծված տվյալների բազաները ՀՀ կենտրոնական բանկին 
տրամադրելու թույլտվության մասին» հարցը: 
/Զեկուցող`  Լ.Մարկոսյան/ 
4. Հաղորդում արտասահմանյան գործուղումների հաշվետվությունների մասին. 
4.1. Հաղորդում` Վրաստանի Թբիլիսի քաղաքում 2019 թվականի փետրվարի 12-ից 13-ը EU4ENERGY 
ծրագրի շրջանակներում Միջազգային էներգետիկ գործակալության (IEA) կողմից կազմակերպված 
«Շինություններում էներգիայի արդյունավետության» վերաբերյալ քաղաքական ֆորումին 
մասնակցելու վերաբերյալ: 
/Զեկուցողներ` Մ. Պետրոսյան, Ա. Հակոբյան/ 

5. Այլ հարցեր 
 
ՀՀ վիճակագրության պետական խորհրդի նախագահի կողմից ներկայացվեց խորհրդի նիստի 
օրակարգի  նախագիծը, որը հաստատվեց ամբողջությամբ և միաձայն: 
/Քվեարկության արդյունքները-կողմ` 7, դեմ` 0, ձեռնպահ` 0/ 
 
Լսեցին` 
1. «2018 թվականի պետական վիճակագրական աշխատանքների ծրագրի հաշվետվությունը 
հաստատելու մասին» հարցը: 
/Զեկուցող`  Ն.Մուշեղյան/ 
Որոշեցին` 
հաստատել 2018 թվականի պետական վիճակագրական աշխատանքների ծրագրի կատարման 
հաշվետվությունը`  համաձայն հավելվածի: 
/Անհատական/   
/Քվեարկության արդյունքները- կողմ` 7, դեմ` 0, ձեռնպահ` 0/    
Լսեցին` 
2. «Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրական կոմիտեի կողմից` 2017 թվականին 
իրականացված տնային տնտեսությունների կենսապայմանների ամբողջացված հետազոտության 
արդյունքում ձևավորված անվանազերծված տվյալների բազան Հայաստանի Հանրապետության 
աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությանը  տրամադրելու թույլտվության մասին» 
հարցը: 
/Զեկուցող`  Լ.Մարկոսյան/ 
Որոշեցին` 
թույլատրել Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրական կոմիտեի տնային տնտեսությունների 
վիճակագրության բաժնին` Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի 



նախարարությանը  տրամադրել Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրական  կոմիտեի կողմից 
2017 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 որևէ տվյալ և համադրվել այլ 
աղբյուրներից ստացված անվանական տվյալների հետ, նշվելու են բոլոր հրահանգավորված նյութերի 
աղբյուրները, այդ անվանազերծված տվյալները հետազոտություններից հետո ոչնչացվելու են: 
/Անհատական/   
/Քվեարկության արդյունքները- կողմ` 7, դեմ` 0, ձեռնպահ` 0/    
Լսեցին` 
3. «Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրական կոմիտեի կողմից` 2015-2017 թվականներին 
իրականացված տնային տնտեսությունների կենսապայմանների ամբողջացված հետազոտությունների 
արդյունքում ձևավորված անվանազերծված տվյալների բազաները ՀՀ կենտրոնական բանկին 
տրամադրելու թույլտվության մասին» հարցը: 
/Զեկուցող`  Լ.Մարկոսյան/ 
Որոշեցին` 
թույլատրել Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրական կոմիտեի տնային տնտեսությունների 
վիճակագրության բաժնին` ՀՀ կենտրոնական բանկին   տրամադրել Հայաստանի Հանրապետության 
վիճակագրական  կոմիտեի կողմից 2015-2017 թվականներին իրականացված տնային 
տնտեսությունների կենսապայմանների ամբողջացված հետազոտություների արդյունքում ձևավորված 
անվանազերծված տվյալների բազաները: Տվյալները կարող են օգտագործվել բացառապես 
հետազոտական նպատակներով, չեն կարող փոխանցվել այլ անձանց, չեն կարող հրապարակել 
անվանական հարթության անվանազերծված որևէ տվյալ և համադրվել այլ աղբյուրներից ստացված 
անվանական տվյալների հետ, նշվելու են բոլոր հրահանգավորված նյութերի աղբյուրները, այդ 
անվանազերծված տվյալները հետազոտություններից հետո ոչնչացվելու են: 
/Անհատական/   
/Քվեարկության արդյունքները- կողմ` 7, դեմ` 0, ձեռնպահ` 0/    
Լսեցին` 
4. Հաղորդում արտասահմանյան գործուղումների հաշվետվությունների մասին. 
4.1. Հաղորդում` Վրաստանի Թբիլիսի քաղաքում 2019 թվականի փետրվարի 12-ից 13-ը EU4ENERGY 
ծրագրի շրջանակներում Միջազգային էներգետիկ գործակալության (IEA) կողմից կազմակերպված 
«Շինություններում էներգիայի արդյունավետության» վերաբերյալ քաղաքական ֆորումին 
մասնակցելու վերաբերյալ: 
/Զեկուցողներ` Մ. Պետրոսյան, Ա. Հակոբյան/ 

Որոշեցին`  
արտասահմանյան գործուղուման հաշվետվության մասին հաղորդումն ընդունել ի գիտություն 
/Անհատական/   
/Քվեարկության արդյունքները- կողմ` 7, դեմ` 0, ձեռնպահ` 0/    

 
 
 
 
ՆԱԽԱԳԱՀ                                                                           Ս. ՄՆԱՑԱԿԱՆՅԱՆ 
 
 
 
 
 
ՔԱՐՏՈՒՂԱՐ                                                                        Հ. ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ 


