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ՀՀ  ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ  ՊԵՏԱԿԱՆ  ԽՈՐՀՐԴԻ (ՀՀ ՎՊԽ)  ՆԻՍՏԵՐ 

23.03.2010թ. նիստին        

                                                                    

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

Գևորգյանը, Յու. Պողոսյանը, Ա. Աղազարյանը, Վ. Դավթյանը, Ա. Շաբոյանը: 

 
Հրավիրված էին`  

 
ՀՀ ԱՎԾ նախագահի տեղակալ Լ. Միրզոյանը, ՀՀ ԱՎԾ նախագահի խորհրդական 

Ջ. Միրզոյանը, ՀՀ ԱՎԾ աշխատակազմի ղեկավար Ա. Հայրապետյանը, ՀՀ ԱՎԾ 

աշխատակազմի միջազգային վիճակագրական համագործակցության բաժնի պետ Ա. 

Սաֆյանը, ՀՀ ԱՎԾ աշխատակազմի վիճակագրական աշխատանքների 

մեթոդաբանության և դասակարգիչների բաժնի պետ Լ. Պետրոսյանը, ՀՀ ԱՎԾ 

աշխատակազմի մարդահամարի և ժողովրդագրության բաժնի պետ Կ. Կույումջյանը և 
նույն բաժնի առաջատար մասնագետ Ա. Ավետիսյանը: 

 
Նիստում լսվեցին    հետևյալ հարցերը© 

 
1. <<Հայաստանի Հանրապետության 2007-2009 թվականների պետական 

վիճակագրական աշխատանքների եռամյա ծրագրի կատարման հաշվետվությունը 
հաստատելու մասին>> հարցը: 

/Զեկուցող`  Լ.Պետրոսյան/ 
Որոշվեց`   
Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության 2007-2009 թվականների պետական 

վիճակագրական աշխատանքների եռամյա ծրագրի կատարման հաշվետվությունը` 
համաձայն հավելվածի: 

/Անհատական/ 
2. <<Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհրդի 2009 

թվականի նոյեմբերի 9-ի թիվ 37-Ա որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու  մասին>> 
հարցը: 

/Զեկուցող`  Ա.Հայրապետյան/ 
Որոշվեց`   
 Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհրդի 2009 

թվականի նոյեմբերի 9-ի <<Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրական 
ծառայության աշխատակազմին հանձնված գույքի կազմը և չափը հաստատելու մասին>> 
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թիվ 37-Ա որոշման հավելվածի 2-րդ տողի <<554181.9>>  թիվը փոխարինել <<553193.4>> 
թվով, ինչպես նաև 4-րդ տողի <<56054.8>> թիվը փոխարինել <<53824.0>> թվով: 

/Անհատական/ 
 
3.  Հաղորդում արտասահմանյան գործուղումների հաշվետվությունների մասին. 
3.1. Հաղորդում  Ֆրանսիայի Փարիզ քաղաքում 13.02-27.02.2010թ. տեղի ունեցած 

Ֆրանսիայի Ժողովրդագրական հետազոտությունների ազգային ինստիտուտի (INED) 
<<Մահացությունը և դրա պատճառները Կովկասյան երկրներում>> ծրագրի շրջանակում 
աշխատանքային հանդիպմանը մասնակցելու վերաբերյալ:  

/Զեկուցող` Կ.Կույումջյան/ 
3.2. Հաղորդում Ղրղզստանի Բիշքեկ  քաղաքում 15.02-17.02.2010թ. տեղի ունեցած 

ՄԱԿ-ի Եվրոպայի Տնտեսական Հանձնաժողովի (UNECE) կողմից կազմակերպված 
<<Ազգային հնարավորությունների ամրապնդումը միգրացիայի վերաբերյալ 
տեղեկատվության կատարելագործման բնագավառում>> խորագրով սեմինարին 
մասնակցելու վերաբերյալ: 

/Զեկուցող` Ա.Ավետիսյան/ 
3.3. Հաղորդում ԱՄՆ Նյու Յորք  քաղաքում 23.02-26.02.2010թ. տեղի ունեցած 

ՄԱԿ-ի վիճակագրական հանձնաժողովի 41-րդ նստաշրջանին մասնակցելու 
վերաբերյալ: 

/Զեկուցողներ` Ս.Մնացականյան, Ա.Սաֆյան/ 
 
Որոշվեց`   
Արտասահմանյան գործուղումների հաշվետվությունների մասին 

հաղորդումներն ընդունել ի գիտություն:  
 /Անհատական/ 
 

23.04.2010թ. 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 իրավաբանական բաժնի 

պետ Ս. Պողոսյանը, ՀՀ ԱՎԾ աշխատակազմի վիճակագրական աշխատանքների 
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մեթոդաբանության և դասակարգիչների բաժնի պետ Լ. Պետրոսյանը, ՀՀ ԱՎԾ 

աշխատակազմի տնային տնտեսությունների հետազոտությունների բաժնի պետ Դ. 

Մարտիրոսովան: 
                                                   

Նիստում  լսվեց  հետևյալ հարցը© 
 

1. <<Հայաստանի Հանրապետության  ազգային  վիճակագրական ծառայության 
կողմից` 2009  թվականին իրականացված ոչ ֆորմալ հատվածի հետազոտության 
անվանազերծված տվյալների բազան  Ասիական զար•ացման բանկին տրամադրելու 
թույլտվության մասին>> հարցը: 

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

ծառայության աշխատակազմի տնային տնտեսությունների հետազոտությունների 
բաժնին` Ասիական զարգացման բանկին տրամադրել Հայաստանի Հանրապետության 
ազ•ային   վիճակագրական    ծառայության    կողմից 2009 թվականին իրականացված ոչ 
ֆորմալ հատվածի հետազոտության արդյունքում ձևավորված անվանազերծված 
տվյալների բազան` զուտ գիտահետազոտական աշխատանքների իրականացման 
համար օգտագործելու, այլ անձանց չփոխանցելու, չվաճառելու, չհրապարակելու և այլ 
կարգով չտարածելու  պայմաններով:  

/Անհատական/ 


