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ՀՀ  ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ  ՊԵՏԱԿԱՆ  ԽՈՐՀՐԴԻ (ՀՀ ՎՊԽ)  ՆԻՍՏԵՐ 

12.05.2010թ. նիստին        

                                                                    

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

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

Հ.Գրիգորյանը: 

 
Հրավիրված էին`  

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

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

իրավաբանական բաժնի պետ Ս. Պողոսյանը, ՀՀ ԱՎԾ աշխատակազմի 

վիճակագրական աշխատանքների մեթոդաբանության և դասակարգիչների բաժնի պետ 

Լ. Պետրոսյանը, ՀՀ ԱՎԾ աշխատակազմի միջազգային վիճակագրական 
համագործակցության բաժնի պետ Ա. Սաֆյանը, ՀՀ ԱՎԾ աշխատակազմի 
մարդահամարի և ժողովրդագրության բաժնի պետ Կ. Կույումջյանը, մարդահամարի 
պլանավորման և ծրագրամեթոդաբանական բաժնի պետ Գ. Նշանյանը: 

 
Նիստում լսվեցին    հետևյալ հարցերը© 

 
   1.<<Փորձնական մարդահամարի նախապատրաստման և անցկացման 

գործառույթներն ապահովող մի շարք իրավական ակտերում ժամկետային  
փոփոխություններ  կատարելու  մասին>> հարցը: 

/Զեկուցող`  Գ.Նշանյան/ 
Որոշվեց`   
Հաստատել <<Փորձնական մարդահամարի նախապատրաստման և անցկացման 

գործառույթներն ապահովող մի շարք իրավական ակտերում կատարված ժամկետային  
փոփոխությունները>>: 

/Նորմատիվ/ , /Անհատական/   
 
2. <<Վիճակագրական տեղեկություններ տրամադրողների կողմից էլեկտրոնային 

փոստով վիճակագրական փաստաթղթերի Հայաստանի Հանրապետության ազգային 
վիճակագրական ծառայություն ներկայացման կարգը և համաձայնագրի օրինակելի ձևը 
հաստատելու մասին>>հարցը: 

/Զեկուցող`  Լ. Պետրոսյան/ 
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Որոշվեց`   
Հաստատել <<Վիճակագրական տեղեկություններ տրամադրողների կողմից 

էլեկտրոնային փոստով վիճակագրական փաստաթղթերի Հայաստանի 
Հանրապետության ազգային վիճակագրական ծառայություն ներկայացման կարգը>>` 
համաձայն հավելված 1-ի և <<Վիճակագրական տեղեկություններ տրամադրողների 
կողմից էլեկտրոնային փոստով վիճակագրական փաստաթղթերի Հայաստանի 
Հանրապետության ազգային վիճակագրական ծառայություն ներկայացման 
համաձայնագրի օրինակելի ձևը>>` համաձայն հավելված 2-ի: 

/Նորմատիվ/    
 
3.  Հաղորդում արտասահմանյան գործուղման հաշվետվության մասին. 
 
3.1. Հաղորդում Գերմանիայի Ռոստոկ քաղաքի Մաքս Պլանկի  

ժողովրդագրական հետազոտությունների ինստիտուտում   տեղի ունեցած (2010 
թվականի մարտի 18-19-ը) <<Մահացության պատճառների Եվրոպական 
համապատասխանություն և անհամապատասխանություն (EDICCOD), ծրագրի առաջին 
արդյունքները>> թեմայով սեմինարի աշխատանքներին մասնակցելու վերաբերյալ:  

/Զեկուցող` Կ.Կույումջյան/ 
 
3.2. Հաղորդում Շվեյցարիայի Ժնև քաղաքում  26.04-30.04.2010թ. տեղի ունեցած 

ՄԱԿ-ի Եվրոպայի Տնտեսական Հանձնաժողովի կողմից կազմակեպված 
<<Գլոբալիզացիայի ազդեցությունը Ազգային հաշիվներում>> թեմայով հանդիպմանը 
մասնակցելու վերաբերյալ: 

/Զեկուցող` Ա. Շաբոյան/ 
3.3. Հաղորդում Շվեյցարիայի Ժնև քաղաքում  03-04 մայիսի 2010թ. տեղի ունեցած 

ՄԱԿ-ի վիճակագրության բաժնի և ԵՏՀ  Բնապահպանական  քաղաքականության 
կոմիտեի ու Վիճակագրության բաժնի կողմից համատեղ կազմակերպած 
<<Էկոլոգիական ցուցանիշների ներդրմանն ու օգտագործմանը նվիրված Եվրամիության, 
Արևելյան Եվրոպայի և Կովկասի, Միջին Ասիայի>> բնապահպանների և 
վիճակագիրների միասնական խորհրդակցությանը մասնակցելու վերաբերյալ: 

/Զեկուցող` Յու.Պողոսյան/ 
Որոշվեց`   
Արտասահմանյան գործուղումների հաշվետվությունների մասին 

հաղորդումները ընդունել ի գիտություն:  
 /Անհատական/   
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11.06.2010թ. նիստին                                                                  

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

Գևորգյանը, Վ. Դավթյանը,  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 

մեթոդաբանության և դասակարգիչների բաժնի գլխավոր մասնագետ Ա. Դաշյանը, 
մարդահամարի պլանավորման և ծրագրամեթոդաբանական բաժնի պետ Գ. Նշանյանը: 

                                                   

Նիստում լսվեցին    հետևյալ հարցերը© 
 

  1. <<ՁԵՎ ԹԻՎ 1-ԲՆԱԿԲՆՈՒԹԱԳԻՐ <<ԲԱԶՄԱԲՆԱԿԱՐԱՆ ՇԵՆՔԻ 
ԲՆԱԿԱՐԱՆՆԵՐԻ (ԿԱՑԱՐԱՆՆԵՐԻ) ԲՆՈՒԹԱԳԻՐԸ>> պետական վիճակագրական 
դիտարկման հարցաթերթի և լրացման հրահանգի նախագծերը հաստատելու մասին` 
հարցը: 

/Զեկուցող`  Գ.Նշանյան/ 
 
Որոշվեց`   
Հաստատել ` 
1. Հայաստանի Հանրապետությունում 2011 թվականի մարդահամարի և 2010 

թվականի փորձնական մարդահամարի ընթացքում <<Բազմաբնակարան շենքերի 
բնակարանների (կացարանների) բնութագրի վերաբերյալ>> Ձև թիվ 1-
ԲՆԱԿԲՆՈՒԹԱԳԻՐ  պետական վիճակագրական դիտարկման հարցաթերթի ձևը` 
համաձայն հավելված 1-ի: 

2. Հայաստանի Հանրապետությունում 2011 թվականի  մարդահամարի  և 2010 
թվականի փորձնական մարդահամարի ընթացքում <<Բազմաբնակարան շենքերի 
բնակարանների (կացարանների) բնութագրի վերաբերյալ>> Ձև թիվ 1-
ԲՆԱԿԲՆՈՒԹԱԳԻՐ  պետական վիճակագրական դիտարկման հարցաթերթի ձևի 
լրացման հրահանգը` համաձայն հավելված 2-ի: 

/Նորմատիվ/   
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2.  Հաղորդում արտասահմանյան գործուղման հաշվետվության մասին. 
Հաղորդում  Շվեյցարիայի Ժնև քաղաքում 26.04 – 30.04. 2010թ. ՄԱԿ-ի Եվրոպայի 

Տնտեսական Հանձնաժողովի (UNECE) հրավերով <<Գենդերային վիճակագրություն>> 
խորագրով աշխատանքային հանդիպմանը և <<Կանանց դեմ բռնության գնահատում>>  
խորագրով տարածաշրջանային սեմինարին մասնակցելու վերաբերյալ:  

/Զեկուցող` Գ.Գևորգյան/ 
Որոշվեց`   
Արտասահմանյան գործուղման հաշվետվության մասին հաղորդումն ընդունել ի 

գիտություն: 
 /Անհատական/   
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


