
Ա ր ձ ա ն ա գ ր ու թ յ ու ն թիվ 1 
16  մարտի 2015թ. 

2015թ. մարտի   16-ին կայացավ ԼՂՀ 2015թ. փորձնական մարդահամարի 
կազմակերպման  և անցկացման  համապետական հանձնաժողովի նիստը: 
 Նիստը վարում էր ԼՂՀ փոխվարչապետ, ԼՂՀ 2015թ. մարդահամարի 
կազմակերպման և անցկացման համապետական հանձնաժողովի նախագահ                         
Ա. Աղաբեկյանը:  

Պարոն Ա. Աղաբեկյանը իր ներածական խոսքում կանգ առավ ԼՂՀ-ում 
մարդահամարների անցկացման նախապատմության, 2015թ. անցկացվելիք 
մարդահամարի նշանակության, նրա կազմակերպման ու անցկացման հիմնական 
ուղղությունների ու խնդիրների վրա: 
 

Նիստին մասնակցում էին` 
Կ. Ներսիսյան - ԼՂՀ ԱՎԾ նախագահ (հանձնաժողովի նախագահի տեղակալ)  
Ա.Գրիգորյան - ԼՂՀ ազգային ժողովի սոցիալական հարցերի մշտական հանձնաժողովի 
նախագահ (հանձնաժողովի նախագահի տեղակալ) 
Հանձնաժողովի անդամներ` 
Կ.Պետրոսյան - ԼՂՀ կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական 
կոմիտեի նախագահ 
Ա.Պետրոսյան - ԼՂՀ ազգային ժողովի պատգամավոր սոցիալական հարցերի 
հանձնաժողովի նախագահի տեղակալ 
Ս. Արզումանյան - ԼՂՀ  կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահ  
Ի.Ավանեսյան - ԼՂՀ   վիճակագրության պետական խորհրդի անդամ 
Կ.Դանիելյան - ԼՂՀ արդարադատության նախարարի տեղակալ 
Կ.Ղուկասյան - ԼՂՀ  առողջապահության նախարարի տեղակալ 
Լ.Ղուլյան - ԼՂՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարի տեղակալ 
Մ.Համբարձումյան - ԼՂՀ կրթության և գիտության նախարարի տեղակալ 
Ֆ.Խաչատրյան - ԼՂՀ  արտաքին գործերի նախարարի տեղակալ 
Ն.Բաղդասարյան - ԼՂՀ ֆինանսների և էկոնոմիկայի նախարարի տեղակալ, գլխավոր 
գանձապետ 
Պ.Նաջարյան - ԼՂՀ քաղաքաշինության նախարարի տեղակալ  
Բ.Ենգիբարյան - ԼՂՀ կառավարությանն առընթեր Լեռնային Ղարաբաղի 
Հանրապետության ոստիկանության պետի տեղակալ-շտաբի պետ 
Ս. Գրիգորյան - Ստեփանակերտի քաղաքապետ 
Գ.Միրզոյան - ԼՂՀ կառավարությանն առընթեր ԼՂՀ ոստիկանության անձնագրային և 
վիզաների բաժնի պետ  
Ժ.Միրզոյան - ԼՂՀ կառավարության աշխատակազմի տարածքային կառավարման և 
վերաբնակեցման վարչության պետ 
Ն.Ղազարյան - ԼՂՀ կառավարության աշխատակազմի տեղեկատվության և 
հասարակայնության հետ կապերի բաժնի  պետ  
Մ.Սողոմոնյան - ԼՂՀ ազգային վիճակագրական ծառայության մարդահամարի գծով 
նախագահի տեղակալ- մարդահամարի վարչության պետ 



Ա.Սողոմոնյան  - ԼՂՀ  ազգային վիճակագրական ծառայության մարդահամարի 
վարչության պետի տեղակալ- բաժնի պետ (հանձնաժողովի քարտուղար) 
Հրավիրվածներ` 
Ս. Հայրիյան -Ասկերանի շրջանի վարչակազմի ղեկավարի տեղակալ 
Վ. Գրիգորյան - Հադրութի շրջանի վարչակազմի ղեկավար 
Վ. Խաչատրյան - Մարտակերտի շրջանի վարչակազմի ղեկավար 
Ն. Սողոմոնյան - Մարտունու շրջանի վարչակազմի ղեկավար 
Կ. Եղիշյան - Շահումյանի շրջանի վարչակազմի ղեկավար 
Վ. Կասյան - Շուշիի շրջանի վարչակազմի ղեկավար 
Ա. Մխիթարյան - Քաշաթաղի շրջանի վարչակազմի ղեկավարի տողակալ 
 
Նիստի օրակարգը 
 

1. ԼՂՀ 2015թ. փորձնական մարդահամարի նախապատրաստման, անցկացման և 
նյութերի մշակման աշխատանքների ծրագիրը հաստատելու մասին: 

2. ԼՂՀ 2015թ. փորձնական մարդահամարի անցկացման նախապատրաստական 
աշխատանքների մասին: 

3. 2015թ. մարդահամարի կազմակերպման և անցկացման համար անհրաժեշտ 
քարտեզագրական նյութերի տրամադրման մասին: 
 

1. Օրակարգի առաջին հարցի վերաբերյալ տեղեկատվությամբ հանդես եկավ  ԼՂՀ 
ԱՎԾ նախագահ պարոն Կ. Ներսիսյանը:     

 

Որոշեցին` Հաստատել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում 2015 
թվականի փորձնական մարդահամարի նախապատրաստման, անցկացման և նյութերի 
մշակման աշխատանքների ծրագիրը:

 

2. Օրակարգի երկրորդ հարցի վերաբերյալ տեղեկատվությամբ հանդես եկավ  ԼՂՀ 
ԱՎԾ մարդահամարի գծով նախագահի տեղակալ- մարդահամարի վարչության պետ 
պարոն Մ. Սողոմոնյանը:     
 

Որոշեցին` Ընդունել ի գիտություն  Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում 
2015 թվականի փորձնական մարդահամարի անցկացման, նախապատրաստական 
աշխատանքների մասին հաղորդումը: 

 

3. Օրակարգի երրորդ հարցի վերաբերյալ տեղեկատվությամբ հանդես եկավ ԼՂՀ 
ԱՎԾ մարդահամարի գծով նախագահի տեղակալ- մարդահամարի վարչության պետ 
պարոն Մ. Սողոմոնյանը:      
 

Որոշեցին` Հանձնարարել ԼՂՀ ԿԱ անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեյի 
նախագահին եռորյա ժամկետում տալ առաջարկություն: 
 
 

Հանձնաժողովի նախագահ 
ԼՂՀ փոխվարչապետ                        Ա. Աղաբեկյան 


