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          ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ 
 
 
 
 

Մասնակցություն միջոցառումներին 
 

 2017թ. սեպտեմբերի 12-15-ը ՀՀ ԱՎԾ Պետական վիճակագրական 
տեղեկատվության հավաքագրում» ծրագրի ավագ տնտեսագետ,        
ՀՀ ԱՎԾ աշխատողների արհեստակցական կազմակերպության 
նախագահ Մ. Պետրոսյանը մասնակցել է ք. Մոսկվայում (Ռուսաստանի 
Դաշնություն) կայացած Պետական հիմնարկների և հասարակական 
սպասարկման աշխատողների արհմիությունների միջազգային 
ֆեդերացիայի 7-րդ Կոնգրեսին և ԱՄՖ-ի 25-ամյակին նվիրված 
միջոցառումներին,  

 
 2017թ. սեպտեմբերի 12-19-ը ՀՀ ԱՎԾ սոցիալական ոլորտի և 

բնապահպանության վիճակագրության բաժնի պետ Ն. Բաղդասարյանը 
և մարդահամարի և ժողովրդագրության բաժնի երկրորդ կարգի 
մասնագետ Ս. Ազատյանը մասնակցել են ք. Պուշկինում (Ռուսաստանի 
Դաշնություն) կայացած Բնակչություն և զարգացում» խորագրով 
դասընթացին, 

 
 2017թ. սեպտեմբերի 13-15-ը ՀՀ ԱՎԾ նախագահ Ս. Մնացականյանը և 

ՀՀ ՎՊԽ անդամ Ա. Սաֆյանը մասնակցել են ք. Մինսկում (Բելառուս) 
կայացած Պաշտոնական վիճակագրության որակը. Մարտահրավեր-
ները և հնարավորությունները» խորագրով Արևելյան Եվրոպայի, 
Կովկասի, Կենտրոնական Ասիայի երկրների և Մոնղոլիայի համար 
բարձր մակարդակի սեմինարին, 

 
 2017թ. սեպտեմբերի 14-15-ը ՀՀ ՎՊԽ անդամ Յու. Պողոսյանը 

մասնակցել է ք. Վիենայում (Ավստրիա) կայացած շրջակա միջավայրի 
միասնական տեղեկատվական համակարգի որակի գնահատման 
մոտեցումների մշակման և համապատասխան հաշվետվողականության 
պատրաստման հարցերին նվիրված սեմինարին, 

 
 2017թ. սեպտեմբերի 25-27-ը ՀՀ ՎՊԽ անդամ Գ. Գևորգյանը և ՀՀ ԱՎԾ 

տնային տնտեսությունների հետազոտությունների բաժնի պետ            
Լ. Մարկոսյանը մասնակցել են ք. Բուդվայում (Մոնտենեգրո) կայացած 
Աղքատության և անհավասարության գնահատում» խորագրով 
աշխատանքային հանդիպմանը և փորձագետների հանդիպմանը, 
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 2017թ. սեպտեմբերի 25-27-ը ՀՀ ԱՎԾ աշխատանքի վիճակագրության 
բաժնի պետ Լ. Քալանթարյանը մասնակցել է ք. Դեջոնում (Կորեայի 
Հանրապետություն) կայացած Միջազգային աշխատանքային 
միգրացիայի վիճակագրության վերաբերյալ աշխատանքային ծրագրի 
շրջանակում ԱՄԿ-ԿՈՍՏԱՏ համագործակցությամբ կազմակերպված 
երրորդ աշխատաժողովին, 

 
 2017թ. սեպտեմբերի 25-ից հոկտեմբերի 5-ը ՀՀ ԱՎԾ միջազգային 

վիճակագրական համագործակցության բաժնի առաջատար մասնագետ 
Ա. Խամոյանը, որակի կառավարման բաժնի առաջին կարգի մասնագետ 
Ա. Գրբոյանը, վիճակագրական տեղեկատվության տարածման և 
հասարակայնության հետ կապերի բաժնի առաջին կարգի մասնագետ 
Լ. Կարապետյանը և շինարարության վիճակագրության բաժնի վի-
ճակագիր Ա. Առուստամյանը մասնակցել են ք. Ռավդայում (Բուլղարիա) 
կայացած Վիճակագրական հետազոտությունների տեսության և 
կազմակերպման ներածություն» խորագրով դասընթացին,  

 
 2017թ. սեպտեմբերի 27-29-ը ՀՀ ԱՎԾ բիզնես ռեգիստրի, ընտրանքի և 

դասակարգիչների բաժնի պետ Վ. Արևշատյանը մասնակցել է              
ք. Փարիզում (Ֆրանսիա) կայացած Բիզնես ռեգիստրների 
փորձագետների խմբի աշխատանքային հանդիպմանը,  

 
 2017թ. հոկտեմբերի 2-6-ը ՀՀ ՎՊԽ անդամ Գ. Գևորգյանը մասնակցել է 

ք. Ժնևում (Շվեյցարիա) կայացած Մարդահամարների ու կացարանների 
համատարած հաշվառման գծով աշխատանքային հանդիպմանը և 
փորձագետների խմբի հանդիպմանը, 

 
 2017թ. հոկտեմբերի 2-6-ը ՀՀ ՎՊԽ անդամ Յու. Պողոսյանը մասնակցել 

է ք. Հռոմում (Իտալիա) կայացած Շրջակա միջավայրի վիճակագրու-
թյան և ցուցանիշների գծով աշխատանքային խմբի 14-րդ 
նստաշրջանին, կլիմայի փոփոխությանն առընչվող վիճակագրության 
ձևավորողների և օգտագործողների համար փորձագիտական հան-
դիպմանը և արտակարգ իրավիճակների և աղետների վիճակագրական 
ցուցանիշներին նվիրված խորհրդակցությանը, 

 
 2017թ. հոկտեմբերի 3-5-ը ՀՀ ԱՎԾ մակրոտնտեսական ցուցանիշների և 

ազգային հաշիվների բաժնի պետ Լ. Խաչատրյանը մասնակցել է          
ք. Մինսկում (Բելառուս) կայացած Ազգային հաշիվների համակարգ 
2008-ի ներդրման վերաբերյալ սեմինար-խորհրդակցությանը, 

 
 2017թ. հոկտեմբերի 4-6-ը ՀՀ ԱՎԾ նախագահ Ս. Մնացականյանը և    

ՀՀ ՎՊԽ անդամ Ա. Սաֆյանը մասնակցել են ք. Թբիլիսիում 
(Վրաստան) կայացած Ազգային ներուժի ամրապնդումը 
վիճակագրության կայուն զարգացման համար» խորագրով սեմինարին, 
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 2017թ. հոկտեմբերի 5-6-ը ՀՀ ԱՎԾ նախագահի խորհրդական              
Դ. Մարտիրոսովան մասնակցել է ք. Բանգկոկում (Թաիլանդ) կայացած 
Աղքատության և անհավասարության վերաբերյալ ռազմավարական 
երկխոսություն» խորագրով հանդիպմանը, 

 
 2017թ. հոկտեմբերի 5-6-ը ՀՀ ԱՎԾ աշխատակազմի ղեկավար             

Ա. Հայրապետյանը և տնային տնտեսությունների հետազոտություն-
ների բաժնի պետ Լ. Մարկոսյանը մասնակցել են ք. Օդեսայում 
(Ուկրաինա) կայացած Կենսապայմանների վիճակագրության վերաբեր-
յալ Արևելյան համագործակցության վիճակագրական պանելի 6-րդ 
հանդիպմանը, 

 
 2017թ. հոկտեմբերի 9-11-ը ՀՀ ԱՎԾ տեղեկատվական ռեսուրսների 

կառավարման և տեխնոլոգիաների վարչության տվյալների բանկերի 
մշակման և ծրագրավորման բաժնի գլխավոր մասնագետ Կ. Եսայանը 
մասնակցել է ք. Կոպենհագենում (Դանիա) կայացած Շրջակա 
միջավայրի միասնական տեղեկատվական համակարգի ծրագրի 
շրջանակում բնապահպանական ազգային համակարգող կենտրոնների 
ամենամյա հանդիպմանը, 

 
 2017թ. հոկտեմբերի 11-12-ը ՀՀ ՎՊԽ անդամ Յու. Պողոսյանը և 

սոցիալական ոլորտի և բնապահպանության վիճակագրության բաժնի 
առաջին կարգի մասնագետ Հ. Սիմոնյանը մասնակցել են ք. Կիևում 
(Ուկրաինա) կայացած Թափոնների կառավարման ոլորտի 
վիճակագրությանը նվիրված տարածաշրջանային երկրորդ սեմինարին, 

 
 2017թ. հոկտեմբերի 16-20-ը ՀՀ ԱՎԾ տնային տնտեսությունների հե-

տազոտությունների բաժնի պետ Լ. Մարկոսյանը և արդյունաբերության 
և էներգետիկայի վիճակագրության բաժնի առաջատար մասնագետ    
Հ. Հովհաննիսյանը  մասնակցել են ք. Թբիլիսիում (Վրաստան) 
կայացած EU4Energy ծրագրի շրջանակում կազմակերպված Էներգիայի 
արդյունավետության վերաբերյալ ուսուցողական սեմինարին, 

 
 2017թ. հոկտեմբերի 18-19-ը ՀՀ ՎՊԽ անդամ Գ. Գևորգյանը և ՀՀ ԱՎԾ 

աշխատանքի վիճակագրության բաժնի պետ Լ. Քալանթարյանը մաս-
նակցել են ք. Ժնևում (Շվեյցարիա) կայացած ԱՊՀ տարածաշրջանում 
աշխատանքի վիճակագրության զարգացումը» ծրագրի իրականացման 
արդյունքները և հետագա գործողությունները» խորագրով միջազգային 
խորհրդակցությանը, 

 
 2017թ. հոկտեմբերի 24-25-ը ՀՀ ՎՊԽ անդամ Գ. Գևորգյանը 

մասնակցել է ք. Աթենքում (Հունաստան) կայացած TransMonEE ծրագրի 
շրջանակում կազմակերպված TransMonEE ցանցային հանդիպմանը, 
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 2017թ. հոկտեմբերի 25-26-ը ՀՀ ԱՎԾ մարդահամարի և ժողովրդագրու-
թյան բաժնի պետ Կ. Կույումջյանը մասնակցել է               
ք. Լյուքսեմբուրգում (Լյուքսեմբուրգ) կայացած Բնակչության վիճակա-
գրություն» խորագրով աշխատանքային խմբի հանդիպմանը, 

 
 2017թ. հոկտեմբերի 30-ից նոյեմբերի 2-ը ՀՀ ՎՊԽ անդամ               

Գ. Գևորգյանը մասնակցել է ք. Ժնևում (Շվեյցարիա) կայացած 
Միգրացիայի վիճակագրության վերաբերյալ աշխատանքային 
հանդիպմանը և նստաշրջանին, 

 
 2017թ. հոկտեմբերի 30-ից նոյեմբերի 3-ը ՀՀ ԱՎԾ շինարարության 

վիճակագրության բաժնի առաջատար մասնագետ Լ. Շահինյանը, 
առևտրի և այլ ծառայությունների վիճակագրության բաժնի առաջին 
կարգի մասնագետ Տ. Հակոբյանը և Պետական վիճակագրական 
տեղեկատվության հավաքագրում» ծրագրի վիճակագիր Ք. Անանյանը 
մասնակցել են ք. Նյուշատելում (Շվեյցարիա) կայացած Տվյալների 
վերլուծություն և մոդելավորում» թեմայով ուսումնական այցելությանը, 

 
 2017թ. հոկտեմբերի 30-ից նոյեմբերի 10-ը ՀՀ ԱՎԾ աշխատանքի 

վիճակագրության բաժնի պետ Լ. Քալանթարյանը մասնակցել է           
ք. Տուրինում (Իտալիա) կայացած Աշխատաշուկայի վիճակագրության 
և վերլուծության դասընթաց. արժանապատիվ աշխատանքի 
չափումները՝ Կայուն զարգացման նպատակների համատեքստում» 
խորագրով ուսուցողական դասընթացին: 
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Առաքելություններ 

 
 

 2017թ. սեպտեմբերի 4-15-ը  ՀՀ ԱՎԾ-ում էին Համաշխարհային բանկի 
փորձագետներ Մորից Մեյերը, Դիանա Սթիլը, Մայքլ Ուվայլդը և Անդրեյ 
Կոզինը Տնային տնտեսությունների հետազոտությունների տվյալների հա-
վաքագրման համար CAPI համակարգի ներդրման պատրաստակամու-
թյան գնահատման, տնային տնտեսությունների կենսապայմանների ամ-
բողջացված հետազոտության հարցաթերթը և մեթոդաբանությունը վերա- 
նայելու և թարմացնելու, ինչպես նաև վերապատրաստման դասընթացներ 
կազմակերպելու նպատակով, 

 
 2017թ. սեպտեմբերի 5-6-ը  ՀՀ ԱՎԾ-ում էին “Hrvoje Pozar” Էներգետի-

կայի ինստիտուտի փորձագետներ Ալենկա Կինդերման Լոնկարևը և 
Վլատկա Կոս Գրաբար Ռոբինան Էներգիայի միջազգային գործա-
կալության “EU4Energy Data” ծրագրի շրջանակում քննարկումներ իրակա-
նացնելու նպատակով, 

 
 2017թ. սեպտեմբերի 27-29-ը  ՀՀ ԱՎԾ-ում էին Չեխիայի վիճակագրական 

գրասենյակի փորձագետներ Վլադենա Մատուսովան և Դոմինիկ 
Սատրանը Գյուղացիական տնտեսությունների ռեգիստր ձևավորելու 
վերաբերյալ քննարկումներ իրականացնելու նպատակով,  

 
 2017թ. հոկտեմբերի 4-6-ը ՀՀ ԱՎԾ-ում էր Արժույթի միջազգային 

հիմնադրամի գների վիճակագրության գծով փորձագետ Նիալ Օ՞Հանլոն 
Կարողությունների զարգացման բարելավում գների վիճակագրության 
բնագավառում» նախագծի շրջանակում իրականացվելիք աշխատանքների 
նախագծման և պլանավորման նպատակով,  
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 2017թ. հոկտեմբերի 9-12-ը ՀՀ ԱՎԾ-ում էին Եվրոպայի վիճակագիրների 
կոնֆերանսի Բյուրոյի անդամները՝ Բյուրոյի նախագահ՝ Ֆինլանդիայի 
վիճակագրության գլխավոր տնօրեն Մարյո Բրուունը, փոխնախագահներ՝ 
Ավստրիայի վիճակագրության գլխավոր տնօրեն Կոնրադ Փեսենդորֆերը, 
Կանադայի վիճակագրության գլխավոր վիճակագիր Անիլ Արորան,  
Խորվաթիայի Հանրապետության վիճակագրության կենտրոնական 
բյուրոյի գլխավոր տնօրեն Մարկո Կրիստոֆը, Մեքսիկայի վիճա-
կագրության, աշխարհագրության և ինֆորմատիկայի ազգային 
ինստիտուտի նախագահ Ջուլիո Սանտաելլան, Միացյալ Թագավորության 
ազգային վիճակագրության գրասենյակի ազգային վիճակագիր Ջոն 
Փուլլինգերը, ՄԱԿ-ի Եվրոպայի տնտեսական հանձնաժողովի 
քարտուղարություն՝  ՄԱԿ-ի Եվրոպայի տնտեսական հանձնաժողովի 
վիճակագրական բաժնի տնօրեն Լիդիա Բրատանովան, Եվրոպական 
վիճակագիրների կոնֆերանսի քարտուղար Թիինա Լուիջին, Մշտական 
դիտորդներ՝ ԱՊՀ Միջպետական վիճակագրական կոմիտեի նախագահ 
Վլադիմիր Սոկոլինը, Եվրամիության Վիճակագրական գրասենյակի 
(Եվրոստատ) գործող գլխավոր տնօրեն Մարիանա Կոտցևան, Արժույթի 
միջազգային հիմնադրամի վիճակագրության դեպարտամենտի տնօրենի 
տեղակալ Ժոզե Ռոբերտո Ռոզալեսը, Տնտեսական համագործակցության 
և զարգացման կազմակերպության վիճակագրության տնօրինության 
տնօրեն Մարտին Դյուրանը 2017թ. հոկտեմբերի 10-11-ը Եվրոպական 
վիճակագիրների կոնֆերանսի Բյուրոյի նիստին մասնակցելու 
նպատակով: Միաժամանակ, ի լրումն Բյուրոյի անդամների կազմի 2017թ. 
հոկտեմբերի 9-ից ՀՀ ԱՎԾ-ում էին ՄԱԿ-ի Եվրոպայի տնտեսական 
հանձնաժողովի փորձագետներ Սթիվեն Վեյլը, Թերեզա Լահորը, Ֆիոնա 
Վիլլիս-Նունեզը և Անու Պելտոլան Եվրոպական վիճակագիրների 
կոնֆերանսի Բյուրոյի նիստին մասնակցությունից զատ, 2017թ. 
հոկտեմբերի 9-ին ազգային սեմինար Ընդհանուր Վիճակագրական 
Բիզնես Գործընթացի Մոդելի (GSBPM) և Վիճակագրական 
Կազմակերպությունների համար Ընդհանուր Գործունեության Մոդելի 
(GAMSO) վերաբերյալ և խորհրդակցություն Սեռային վիճակագրության 
գծով, ինչպես նաև 2017թ. հոկտեմբերի 12-ին  «Հայաստանում ԿԶՆ-ի 
վիճակագրությունը. ճանապարհային քարտեզի մշակում հիմնական 
շահառուների հետ» խորագրով ազգային սեմինար անցկացնելու 
նպատակով,  
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 2017թ. հոկտեմբերի 23-27-ը ՀՀ ԱՎԾ-ում էին ԱՄՆ Գյուղատնտեսության 
դեպարտամենտի Գյուղատնտեսական վիճակագրության ազգային 
ծառայության փորձագետ Դեյվիդ Լուքենբախը Հետազոտությունների 
մեթոդաբանության, ընտրանքի շրջանակի (ռեգիստրի) կառուցման, 
վարման, բերքի օբյեկտիվ չափման ծրագրի և մեթոդաբանության 
վերաբերյալ դասընթաց անցկացնելու նպատակով, 
 

 2017թ. հոկտեմբերի 23-27-ը ՀՀ ԱՎԾ-ում էին Լիտվայի վիճակագրության 
ծառայության ձեռնարկությունների վիճակագրության բաժնի պետ 
Անտանինա Վալիուլիենը և նույն բաժնի պետի տեղակալ Վերա Բևզիուկին 
Միջազգային համագործակցության համար գերմանական դաշնային 
ձեռնարկության (GIZ) և Դանիայի վիճակագրույան ծառայության կողմից 
համատեղ իրականացվող «Աջակցություն Հայաստանում փոքր և միջին 
ձեռնարկատիրության զարգացմանը» ծրագրի շրջանակում գնահատման 
և փաստահավաք առաքելություն իրականացնելու նպատակով, 
 

 2017թ. հոկտեմբերի 23-ից նոյեմբերի 10-ը ՀՀ ԱՎԾ-ում էին 
Համաշխարհային բանկի փորձագետներ Մորից Մեյերը և Դիանա Սթիլը 
«ՀՀ-ն TFSCB դրամաշնորհ №TFOA3852 Հայաստանի տնային 
տնտեսությունների ամբողջական հետազոտության ընդլայնում» ծրագրի 
շրջանակում քննարկումներ իրականացնելու նպատակով, 
 
 

 2017թ. հոկտեմբերի 30-ից նոյեմբերի 3-ը ՀՀ ԱՎԾ-ում էին 
Համաշխարհային բանկի փորձագետներ Մորից Մեյերը և Գրեգորի 
Կիսունկոն «Ազգային վիճակագրական համակարգի ուժեղացման համար 
ազգային ռազմավարական ծրագրի իրականացում» ECASTAT 
դրամաշնորհային ծրագրի շրջանակում քննարկումներ իրականացնելու 
նպատակով: 
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Տեղային սեմինարներ 
 
 
 

 2017թ. սեպտեմբերի 7-ին ՀՀ ԱՎԾ գյուղատնտեսության 
վիճակագրության բաժնի պետ Ա. Ավագյանը մասնակցել է  ք. Երևանում   
տեսակոնֆերանսի միջոցով կայացած «Պետական աջակցություն 
գյուղատնտեսությանը» խորագրով ագրոարդյունաբերական համալիրի 
գծով Խորհրդատվական կոմիտեի աշխատանքային խմբի նիստին, 
 

 2017թ. սեպտեմբերի 8-ին ՀՀ ՎՊԽ անդամ Գ. Անանյանը և ՀՀ ԱՎԾ 
գյուղատնտեսության վիճակագրության բաժնի պետ Ա. Ավագյանը 
մասնակցել են ք. Երևանում կայացած «ՊԳԿ Կորպորատիվ 
արդյունքների հետազոտություն. Տվյալների հավաքագրում» խորագրով 
միջոցառմանը, 

 
 2017թ. սեպտեմբերի 11-14-ը ՀՀ ԱՎԾ թվով 12 աշխատակից մասնակցել 

են ք. Երևանում կայացած «Ընտրանքի ձևավորում և տնային 
տնտեսությունների հետազոտությունների անցկացում՝ զարգացող 
երկրներում կարճ դասընթաց» խորագրով սեմինարին, 

 
 2017թ. սեպտեմբերի 12-ին ՀՀ ԱՎԾ վճարային հաշվեկշռի և արտաքին 

առևտրի վիճակագրության բաժնի պետ Ք. Պողոսյանը և նույն բաժնի 
գլխավոր մասնագետ Հ. Ջանլաթյանը մասնակցել են ք. Երևանում   
տեսակոնֆերանսի միջոցով կայացած ԵԱՏՀ Վիճակագրության գծով 
Խորհրդատվական կոմիտեի արտաքին ոլորտի վիճակագրության 
աշխատանքային խմբի նիստին, 

 
 2017թ. սեպտեմբերի 13-ին ՀՀ ԱՎԾ վճարային հաշվեկշռի և արտաքին 

առևտրի վիճակագրության բաժնի գլխավոր մասնագետ Կ.Շահբազյանը 
և արդյունաբերության և էներգետիկայի վիճակագրության բաժնի 
վիճակագիր Ա. Հակոբյանը մասնակցել են ք. Երևանում կայացած 
«Պանրի արտահանման/մատակարարման շղթա» աշխատության 
ներկայացման միջոցառմանը, 

 
 2017թ. սեպտեմբերի 14-ին ՀՀ ԱՎԾ ֆինանսների վիճակագրության 

բաժնի պետ Հ. Տիտիզյանը և նույն բաժնի գլխավոր մասնագետ               
Ն. Եդիգարյանը մասնակցել են  ք. Երևանում   տեսակոնֆերանսի 
միջոցով կայացած ԵԱՏՀ Վիճակագրության գծով Խորհրդատվական 
կոմիտեի ֆինանսների վիճակագրության ենթակոմիտեի նիստին, 
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 2017թ. սեպտեմբերի 20-ին ՀՀ ԱՎԾ վիճակագրական տեղեկատվության 
տարածման և հասարակայնության հետ կապերի բաժնի պետ              
Ն. Մուշեղյանը, գյուղատնտեսության վիճակագրության բաժնի պետ     
Ա. Ավագյանը, արդյունաբերության և էներգետիկայի վիճակագրության 
բաժնի պետ Ա. Անանյանը, բիզնես ռեգիստրի, ընտրանքի և 
դասակարգիչների բաժնի պետ Վ. Արևշատյանը և մակրոտնտեսական 
ցուցանիշների և ազգային հաշիվների բաժնի գլխավոր մասնագետ       
Ն. Աստվածատուրովան  մասնակցել են  ք. Երևանում   տեսակոնֆե-
րանսի միջոցով կայացած ԵԱՏՀ Վիճակագրության գծով Խորհրդատ-
վական կոմիտեի տնտեսական վիճակագրության ենթակոմիտեի 
տասնմեկերորդ նիստին, 

 
 2017թ. սեպտեմբերի 22-ին ՀՀ ԱՎԾ սոցիալական ոլորտի և 

բնապահպանության վիճակագրության բաժնի առաջին կարգի 
մասնագետ Հ. Սիմոնյանը մասնակցել է ք. Երևանում կայացած 
Արևելյան գործընկերության Քաղաքացիական հասարակության 
ֆորումի քարտուղարության աջակցությամբ իրականացվող 
«Ներառումը գործնականում» միջազգային ծրագրի «Որոշումների 
կայացման գործընթացներում հաշմանդամություն ունեցող անձանց 
ներառման քաղաքականության» նախագծի քննարկմանը, 

 
 2017թ. սեպտեմբերի 26-29-ը ՀՀ ԱՎԾ աշխատանքի վիճակագրության 

բաժնի առաջատար մասնագետ Ջ. Ավոյանը մասնակցել է  ք. Երևանում   
կայացած «Կանայք և տեղեկատվական ու հաղորդակցական 
տեխնոլոգիաները» խորագրով վերապատրաստման դասընթացին, 

 
 2017թ. հոկտեմբերի 2-ին և 5-ին ՀՀ ԱՎԾ տեղեկատվական ռեսուրսների 

կառավարման և տեխնոլոգիաների վարչության տվյալների բանկերի 
մշակման և ծրագրավորման բաժնի առաջին կարգի մասնագետ            
Վ. Մաճկալյանը մասնակցել է  ք. Երևանում կայացած «Դրամական փո-
խանցումների ծրագրավորում՝ կանխիկ վճարման պատրաստվա-
ծության գնահատման գործիք» խորագրով DMCT փորձագետների 
հանդիպմանը, 

 
 2017թ. հոկտեմբերի 3-ին ՀՀ ԱՎԾ աշխատանքի վիճակագրության 

բաժնի պետ Լ. Քալանթարյանը մասնակցել է  ք. Երևանում   կայացած 
«Նվազագույն աշխատավարձը Հայաստանում» ուսումնասիրության 
քննարկմանը, 
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 2017թ. հոկտեմբերի 4-ին ՀՀ ԱՎԾ բիզնես ռեգիստրի, ընտրանքի և 
դասակարգիչների բաժնի պետ Վ. Արևշատյանը, նույն բաժնի գլխավոր 
մասնագետ Ն. Գրիգորյանը, առևտրի և այլ ծառայությունների 
վիճակագրության բաժնի պետ Ա. Հարությունյանը, աշխատանքի 
վիճակագրության բաժնի պետ Լ. Քալանթարյանը, մակրոտնտեսական 
ցուցանիշների և ազգային հաշիվների բաժնի գլխավոր մասնագետ      
Ն. Աստվածատուրովան և արդյունաբերության և էներգետիկայի 
վիճակագրության բաժնի առաջատար մասնագետ Հ. Հովհաննիսյանը 
մասնակցել են  ք. Երևանում կայացած «Բիզնես վիճակագրության 
բարելավումը Հայաստանում» խորագրով սեմինարին, 

 
 2017թ. հոկտեմբերի 5-ին ՀՀ ՎՊԽ անդամ Վ. Դավթյանը, ՀՀ ԱՎԾ 

վիճակագրական  տեղեկատվության տարածման և հասարակայնության 
հետ կապերի բաժնի պետ Ն. Մուշեղյանը, մարդահամարի և 
ժողովրդագրության բաժնի պետ Կ. Կույումջյանը, վճարային հաշվեկշռի 
և արտաքին առևտրի վիճակագրության բաժնի պետ Ք. Պողոսյանը,  
առևտրի և այլ ծառայությունների վիճակագրության բաժնի պետ           
Ա. Հարությունյանը, աշխատանքի վիճակագրության բաժնի պետ         
Լ. Քալանթարյանը, արդյունաբերության և էներգետիկայի վիճա-
կագրության բաժնի պետ Ա. Անանյանը, բիզնես ռեգիստրի, ընտրանքի 
և դասակարգիչների բաժնի գլխավոր մասնագետ Ա. Դաշյանը և մակ-
րոտնտեսական ցուցանիշների և ազգային հաշիվների բաժնի գլխավոր 
մասնագետ Ն. Աստվածատուրովան  մասնակցել են  ք. Երևանում 
տեսակոնֆերանսի միջոցով կայացած ԵԱՏՀ Վիճակագրության գծով 
Խորհրդատվական կոմիտեի 11-րդ նիստին, 

 
 2017թ. հոկտեմբերի 9-ից նոյեմբերի 10-ը ՀՀ ԱՎԾ սոցիալական ոլորտի 

և բնապահպանության վիճակագրության բաժնի առաջատար 
մասնագետ Ն. Մանդալյանը և նույն բաժնի առաջին կարգի մասնագետ 
Ա. Համբարձումյանը մասնակցել են  ք. Երևանում կայացած Շրջակա 
միջավայրի և տնտեսական հաշիվների համակարգի կենտրոնական 
շրջանակի վերաբերյալ առցանց ուսուցմանը, 

 
 2017թ. հոկտեմբերի 11-13-ը ՀՀ ԱՎԾ նախագահի տեղակալ               

Լ. Միրզոյանը  մասնակցել է ք. Երևանում   կայացած  Աղետների ռիսկի 
կառավարման միջազգային օրվան նվիրված «Դիմակայություն հանուն 
կայուն զարգացման» միջազգային համաժողովին, 

 
 2017թ. հոկտեմբերի 18-ին ՀՀ ԱՎԾ սոցիալական ոլորտի և 

բնապահպանության վիճակագրության բաժնի պետ Ն. Բաղդասարյանը 
մասնակցել է  ք. Երևանում կայացած «Երեխաների համար արդարադա-
տության մատչելիության ապահովման նպատակով կայուն համագոր-
ծակցության ընդլայնում» ծրագրի վերաբերյալ «Անչափահասների 
արդարադատություն» խորհրդի նիստին, 
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 2017թ. հոկտեմբերի 19-20-ը ՀՀ ԱՎԾ սոցիալական ոլորտի և 
բնապահպանության վիճակագրության բաժնի պետ Ն. Բաղդասարյանը 
մասնակցել է  ք. Ծաղկաձորում կայացած Երեխաների խնամքի և 
պաշտպանության համակարգի բարեփոխումները մշտադիտարկելու, 
ուսումնասիրելու և վերհանված խնդիրներին արձագանքելու 
բնագավառում կառավարության կարողությունների հզորացում ծրագրի 
շրջանակում կազմակերպված «Երեխաների խնամքի և պաշտ-
պանության համակարգի բարեփոխումների իրականացման ուսումնա-
սիրության գործիքի վերջնական տեղայնացում» խորագրով Երկրի հիմ-
նական թիմի և գործընկերների հատեղ հանդիպմանը, աշխատանքային 
քննարկմանը, 

 
 2017թ. հոկտեմբերի 20-ին ՀՀ ԱՎԾ սոցիալական ոլորտի և 

բնապահպանության վիճակագրության բաժնի գլխավոր մասնագետ   
Ա. Գրիգորյանը և աշխատանքի վիճակագրության բաժնի առաջին 
կարգի մասնագետ Ս. Զեյնալյանը մասնակցել են  ք. Երևանում կա-
յացած «Մեծ քսանյակի (G20) ծրագրի հիմնական դրույթների և միջազ-
գային ՄՌԶ քաղաքականության՝ հմտությունների զարգացման գործիք-
ներին առընչվող ուղեցույցի վերաբերյալ» խորագրով տեխնիկական 
քննարկումներին, 

 
 2017թ. հոկտեմբերի 31-ին ՀՀ ՎՊԽ անդամներ Ա. Սաֆյանը և               

Գ. Անանյանը մասնակցել են  ք. Երևանում կայացած «2017-2020թթ. ՀՀ-
ԵՄ Միասնական աջակցության շրջանակ» փաստաթղթի նախագծի 
վերաբերյալ քննարկմանը:  


