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ՀՀ  ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ  ՊԵՏԱԿԱՆ  ԽՈՐՀՐԴԻ (ՀՀ ՎՊԽ)  ՆԻՍՏԵՐ 

 

03.03.2009թ. նիստին        

                                                                    

Մասնակցում էին` 
 ՀՀ ՎՊԽ նախագահ Ս.Մնացականյանը, ՀՀ ՎՊԽ անդամներª Գ. Անանյանը, Գ. 

Գևորգյանը, Յու. Պողոսյանը, Ա. Շաբոյանը, Ա. Աղազարյանը, ՀՀ ՎՊԽ քարտուղար  

Հ.Գրիգորյանը: 

 
Հրավիրված էին`  

 

ՀՀ ԱՎԾ նախագահի տեղակալ Լ. Միրզոյանը« ՀՀ ԱՎԾ աշխատակազմի ղեկավար      

Ա. Հայրապետյանը, ՀՀ ԱՎԾ աշխատակազմի իրավաբանական բաժնի պետ Ս. 

Պողոսյանը, ՀՀ ԱՎԾ աշխատակազմի վիճակագրական աշխատանքների 

մեթոդաբանության և դասակարգիչների բաժնի պետ Լ. Պետրոսյանը,  ՀՀ ԱՎԾ 

աշխատակազմի տնային տնտեսությունների հետազոտությունների բաժնի պետ Դ. 

Մարտիրոսովան: 

 

Նիստում  լսվեց  հետևյալ հարցը© 

1. <<2009թ. ապրիլի 1-ից դեկտեմբերի 31-ն ընկած ժամանակահատվածում Տնային 
տնտեսությունների կենսամակարդակի  ամբողջացված հետազոտություն>> 
հարցաթերթը հաստատելու  և Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության 
պետական խորհրդի 2008թ. դեկտեմբերի 5-ի թիվ 42-Ա որոշման հավելվածով 
հաստատված հարցաթերթը ուժը կորցրած ճանաչելու մասին  հարցը:  

/Զեկուցող`  Դ.Մարտիրոսովա/ 
 
Որոշեցին`  

Հաստատել 2009թ. ապրիլի 1-ից դեկտեմբերի 31-ն ընկած ժամանակահատվածում 

իրականացվելիք <<Տնային տնտեսությունների կենսամակարդակի  ամբողջացված 

հետազոտություն>> հարցաթերթը` համաձայն հավելվածի և ուժը կորցրած ճանաչել 
Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհրդի 2008թ. 

դեկտեմբերի 5-ի <<2009 թվականի հունվարի 1-ից դեկտեմբերի 31-ն ընկած 

ժամանակահատվածում իրականացվելիք տնային տնտեսությունների 

կենսամակարդակի ամբողջացված հետազոտության հարցաթերթը և օրագիրը>> 
հաստատելու մասին թիվ 42-Ա որոշման հավելվածով հաստատված հարցաթերթը:  

/Անհատական/   

 



ԼՐԱՏՈՒ, ԹԻՎ 2 (56) 

 5

07. 04. 2009թ. նիստին  
 

Մասնակցում էին`  

ՀՀ ՎՊԽ նախագահ Ս.Մնացականյանը, ՀՀ ՎՊԽ անդամներª Գ. Անանյանը, Գ. 

Գևորգյանը, Յու. Պողոսյանը, Ա. Շաբոյանը, Վ. Դավթյանը, Ա. Աղազարյանը,  ՀՀ ՎՊԽ 

քարտուղար  Հ. Գրիգորյանը: 

 

Հրավիրված էին`  

ՀՀ ԱՎԾ նախագահի տեղակալ Լ.Միրզոյանը, ՀՀ ԱՎԾ աշխատակազմի 

վիճակագրական աշխատանքների մեթոդաբանության և դասակարգիչների բաժնի պետ 

Լ. Պետրոսյանը,  ՀՀ ԱՎԾ աշխատակազմի իրավաբանական բաժնի պետ Ս. Պողոսյանը,  

ՀՀ ԱՎԾ աշխատակազմի միջազգային վիճակագրական համագործակցության բաժնի 

պետ Ա. Սաֆյանը և նույն բաժնի գլխավոր մասնագետ Ա. Կարապետյանը , ՀՀ ԱՎԾ 

աշխատակազմի տնային տնտեսությունների հետազոտությունների բաժնի պետ Դ. 

Մարտիրոսովան, ՀՀ ԱՎԾ աշխատակազմի տեղեկատվական ռեսուրսների 
կառավարման և տեխնոլոգիաների վարչության  պետ Ն. Պողոսյանը: 

 
Նիստում  լսվեցին  հետևյալ հարցերը© 

1.<<ՀՀ կառավարությանն առընթեր ՀՀ ոստիկանության <<Հայաստանի 
Հանրապետության տարածքում ինքնասպանությունների և ինքնասպանության 
փորձերի դեպքերի մասին>> Ձև թիվ 1-ԻՍ (կիսամյակային)  վարչական վիճակագրական 
հաշվետվության ձևին հավանություն տալու մասին հարցը:  

/Զեկուցող` Ա.Թոխաթյան/ 
 

Որոշեցին`   
Հանձնարարել ՀՀ ԱՎԾ աշխատակազմի մարդահամարի և ժողովրդագրության 

բաժնի պետ Կ.Կույումջյանին ՀՀ կառավարությանն առընթեր ՀՀ ոստիկանության 

ինֆորմացիոն կենտրոնի հետ երկշաբաթյա ժամկետում լրամշակել ՀՀ 

կառավարությանն առընթեր ՀՀ ոստիկանության <<ՀՀ տարածքում 

ինքնասպանությունների և ինքնասպանության փորձերի դեպքերի մասին>> Ձև թիվ 1-ԻՍ 

կիսամյակային  վարչական վիճակագրական հաշվետվության ձևը, (հաշվի առնելով ՀՀ 

ՎՊԽ անդամների առաջարկությունները) և ներկայացնել այն` ՀՀ վիճակագրության 

պետական խորհրդին հավանության արժանացնելու համար: 

 
2. <<Հայաստանի Հանրապետության  ազգային  վիճակագրական ծառայության 

կողմից`1998/99 և 2004-2007  թվականներին իրականացված տնային տնտեսությունների 
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կենսամակարդակի ամբողջացված հետազոտությունների անվանազերծված տվյալների 
բազաները  ՄԱԿ  Զարգացման Ծրագրին  տրամադրելու թույլտվության մասին>> հարցը: 

/Զեկուցող` Դ. Մարտիրոսովա/ 
 
Որոշեցին`  
Թույլատրել Հայաստանի Հանրապետության ազգային վիճակագրական 

ծառայության աշխատակազմի տնային տնտեսությունների հետազոտությունների 

բաժնին` ՄԱԿ-ի  Զարգացման Ծրագրին տրամադրել Հայաստանի Հանրապետության 

ազգային վիճակագրական ծառայության կողմից 1998/99 և 2004-2007 թվականներին 

իրականացված տնային տնտեսությունների կենսամակարդակի ամբողջացված 

հետազոտությունների արդյունքում ձևավորված անվանազերծված տվյալների 

բազաները` զուտ գիտահետազոտական աշխատանքների իրականացման համար 

օգտագործելու, այլ անձանց չփոխանցելու, չվաճառելու, չհրապարակելու և այլ կարգով 

չտարածելու, պայմաններով:  

/Անհատական/   
 

3. <<Հայաստանի Հանրապետության  ազգային  վիճակագրական ծառայության 
կողմից` 2007 թվականին իրականացված տնային տնտեսությունների 
կենսամակարդակի ամբողջացված հետազոտության անվանազերծված տվյալների 
բազան ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարությանը տրամադրելու թույլտվության մասին>> 
հարցը: 

/Զեկուցող` Դ. Մարտիրոսովա/ 
 
Որոշեցին`  
  Թույլատրել Հայաստանի Հանրապետության ազգային վիճակագրական 

ծառայության աշխատակազմի տնային տնտեսությունների հետազոտությունների 

բաժնին` ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարությանը տրամադրել Հայաստանի 

Հանրապետության ազգային   վիճակագրական    ծառայության    կողմից  2007  
թվականին իրականացված տնային տնտեսությունների կենսամակարդակի 

ամբողջացված հետազոտության արդյունքում ձևավորված անվանազերծված տվյալների 

բազան` զուտ գիտահետազոտական աշխատանքների իրականացման համար 

օգտագործելու, այլ անձանց չփոխանցելու, չվաճառելու, չհրապարակելու և այլ կարգով 

չտարածելու, պայմաններով: 

/Անհատական/   
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4.<<Հայաստանի Հանրապետության 2010-2012 թվականների պետական 

վիճակագրական աշխատանքների եռամյա ծրագրի մասին ՀՀ օրենքի նախագծին 

հավանություն տալու մասին>> հարցը: 

/Զեկուցող` Լ.Պետրոսյան/ 
 
Որոշեցին` 
1. Հավանություն տալ <<Հայաստանի Հանրապետության 2010-2012 թվականների 

պետական վիճակագրական աշխատանքների եռամյա ծրագրի մասին ՀՀ օրենքի>> 

նախագծին: 
2. Հանձնարարել Հայաստանի Հանրապետության ազգային վիճակագրական 

ծառայության աշխատակազմի վիճակագրական աշխատանքների մեթոդաբանության և 

դասակարգիչների բաժնին` կազմակերպել ծրագրի նախագիծը սպառողներին կարծիքի 

ներկայացնելու, արդյունքներն ամփոփելու և ՀՀ ՎՊԽ հաստատմանը ներկայացնելու 
աշխատանքները (համաձայն ՀՀ ԱՎԾ նախագահի 10.01.2009թ. թիվ 03-Ա հրամանի 

հավելված 1-ով հաստատված ժամանակացույցի):  
 
5.  Հաղորդում արտասահմանյան գործուղումների հաշվետվությունների մասին. 
 
5.1. Հաղորդում Բելգիայի Բրյուսել քաղաքում 18.02-20.02.2009թ. տեղի ունեցած 

<<Նոր տեխնիկա և տեխնոլոգիաներ վիճակագրության համար>> խորագրով 

կոնֆերանսին մասնակցելու վերաբերյալ:  
/Զեկուցող` Ն. Պողոսյան, Ա. Կարապետյան/ 
 
5.2. Հաղորդում ԱՄՆ Նյու Յորք քաղաքում 24.02.-27.02.2009թ. տեղի ունեցած 

<<ՄԱԿ վիճակագրական հանձնաժողովի 40-րդ նստաշրջանին>> մասնակցելու 
վերաբերյալ: 

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

Արտասահմանյան գործուղումների հաշվետվությունների մասին հաղորդումը 
ընդունել ի գիտություն:  

 /Անհատական/   
 


