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          ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ 
 
 

Մասնակցություն միջոցառումներին 
 

 2018թ. հուլիսի 3-4-ը ՀՀ ՎԿ ֆինանսների վիճակագրության բաժնի պետ              
Հ. Տիտիզյանը և մակրոտնտեսական ցուցանիշների և ազգային հաշիվների բաժնի 
գլխավոր մասնագետ Ն. Աստվածատուրովան մասնակցել են ք. Կիևում (Ուկրաինա) 
կայացած ESA 2010-ը և դրա ազդեցությունը կառավարության ֆինանսների 
վիճակագրության (GFS) և ծայրահեղ պակասորդի գործընթացի (EDP) վրա» 
թեմայով դասընթացին,  

 
 2018թ. հուլիսի 5-6-ը ՀՀ ՎԿ միջազգային վիճակագրական համագործակցության 

բաժնի պետ Հ. Եղիազարյանը մասնակցել է ք. Տիրանայում (Ալբանիա) կայացած 
Ռազմավարական կառավարման սեմինար ազգային վիճակագրական 
ինստիտուտի ներքին և արտաքին կազմակերպման վերաբերյալ, շեշտադրելով 
վարչական տվյալները և ռեգիստրները» թեմայով աշխատանքային հանդիպմանը,  

 
 2018թ. հուլիսի 9-10-ը ՀՀ ՎԿ մարդահամարի և ժողովրդագրության բաժնի պետ  

Կ. Կույումջյանը մասնակցել է ք. Շանհայում (Չինաստան) կայացած Ասիական 
երկրների ներքին միգրացիայի համեմատականը» ծրագրի շրջանակում կազմա-
կերպված աշխատաժողովին, 

 
 2018թ. օգոստոսի 20-24-ը ՀՀ ՎԿ գների վիճակագրության և միջազգային 

համադրումների բաժնի պետ Մ. Երիցյանը մասնակցել է ք. Վիեննայում (Ավստրիա) 
կայացած Անշարժ գույքի գների ինդեքսները» խորագրով դասընթացին, 

 
 2018թ. օգոստոսի 28-30-ը ՀՀ ՎԿ սոցիալական ոլորտի և բնապահպանության 

վիճակագրության բաժնի առաջատար մասնագե Ն. Մանդալյանը մասնակցել է           
ք. Կոպենհագենում (Դանիա) կայացած Եվրոպական հարևանության գործիքի 
ներքո ընթացող միասնական տեղեկատվական համակարգի ներդրման արևելյան 
երկրորդ փուլի (ԵՀԳ-ԵԲՄՏՀ II Արևելք/ ENI-SEIS II EAST) շրջանակում անցկացվող 
Շրջակա միջավայրի ինտեգրված գնահատում» թեմայով դասընթացին,  

 
  2018թ. օգոստոսի 29-31-ը ՀՀ ՎԿ բիզնես ռեգիստրի, ընտրանքի և դասակար-

գիչների բաժնի գլխավոր մասնագետ Ն. Գրիգորյանը և արդյունաբերության և 
էներգետիկայի վիճակագրության բաժնի առաջատար մասնագետ               
Հ. Հովհաննիսյանը մասնակցել են ք. Դոնի Ռոստովում (Ռուսաստանի 
Դաշնություն) կայացած Արդյունաբերության վիճակագրության բարելավումը և 
արդյունաբերության կատարողականի ցուցանիշների մշակումը՝ ԱՊՀ երկրներում 
քաղաքականության վերլուծության համար» ծրագրի շրջանակում UNIDO-ի 
վիճակագրական բաժնի կազմակերպած արդյունաբերության վիճակագրության 
վերաբերյալ տարածաշրջանային սեմինարին: 
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Տեղային սեմինարներ 
 

 2018թ. հուլիսի 6-ին ՀՀ ՎԿ մարդահամարի և ժողովրդագրության բաժնի պետ Կ. 
Կույումջյանը  մասնակցել է  ք. Երևանում   կայացած «Հայաստանի Հանրապետու-
թյունում երեխայի սեռի խտրական ընտրության և պտղի սեռով պայմանավորված 
հղիության արհեստական ընդհատումների կանխարգելման 2018-2021թթ 
գործողությունների ազգային միջնաժամկետ ծրագրի մշակման խնդիրները» 
խորագրով աշխատանքային քննարկմանը, 
 

 2018թ. հուլիսի 11-ին ՀՀ ՎՊԽ անդամներ Ա. Սաֆյանը և Վ. Դավթյանը  մաս-
նակցել են ք. Երևանում կայացած Կայուն զարգացման նպատակների տվյալների 
թիմի (SDG Lab, Statistics և UN/UNDP) եռակողմ հանդիպմանը, 
 

 2018թ. հուլիսի 11-ին ՀՀ ՎԿ բիզնես ռեգիստրի, ընտրանքի և դասակարգիչների 
բաժնի պետ Վ. Արևշտյանը և մակրոտնտեսական ցուցանիշների և ազգային հա-
շիվների բաժնի պետ Լ. Խաչատրյանը մասնակցել են  ք. Երևանում կայացած 
«2018-2019թթ փոքր բիզնեսի ակտի (SBA) գնահատում» թեմայով պետություն – 
մասնավոր հատված աշխատանքային խմբի քննարկմանը, 
 

 2018թ. հուլիսի 19-ին ՀՀ ՎԿ նախագահ Ս. Մնացականյանը, ՀՀ ՎՊԽ անդամ             
Ա. Սաֆյանը և ՀՀ նախագահի խորհրդական Դ. Մարտիրոսովան մասնակցել են  
ք. Երևանում կայացած «Կայուն զարգացման նպատակների (ԿԶՆ)» իրակա-
նացման և մոնիթորինգի աջակցության ծրագրի պարենին և գյուղատնտեսությանն 
առնչվող ԿԶՆ-ների վերաբերյալ շահառուների ակտիվացման վերաբերյալ 
սեմինարին, 
 

 2018թ. հուլիսի 19-21-ը ՀՀ ՎՊԽ անդամ Ն. Բաղդասարյանը մասնակցել է               
ք. Ծաղկաձորում   կայացած «Բազմաոլորտային ազգային հարթակի ուժեղացում՝ 
ուղղված երեխաների հանդեպ բռնությանը վերջ դնելու գործողությունների պլանա-
վորմանը, իրագործմանը և գնահատմանը» ծրագրի Անչափահասների արդարա-
դատության խորհրդի արտագնա նիստին, 
 

 2018թ. հուլիսի 23-ին ՀՀ ՎՊԽ անդամներ Ա. Սաֆյանը և Վ. Դավթյանը մաս-
նակցել են ք. Երևանում կայացած «Մեծ տվյալների և արհեստական ինտելեկտի 
ներդրումը քաղաքականության մշակման և զարգացման նպատակով» խորագրով 
հանդիպմանը, 
 

 2018թ. հուլիսի 24-25-ը ՀՀ ՎԿ տեղեկատվական ռեսուրսների կառավարման և 
տեխնոլոգիաների վարչության պետ Ա. Մարտիրոսյանը և վճարային հաշվեկշռի և 
արտաքին առևտրի վիճակագրության բաժնի պետ Ք. Պողոսյանը մասնակցել  են 
ք. Երևանում  տեսակոնֆերանսի միջոցով կայացած «ՀՀ Կառավարության և ՌԴ 
կառավարության միջև Եվրասիական տնտեսական միությանն անդամակցելու 
շրջանակներում ՀՀ-ին տեխնիկական և ֆինանսական աջակցություն ցուցաբերելու 
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մասին» համաձայնագրի իրագործման նպատակով ստեղծված հատուկ աշխա-
տանքային խմբի հերթական նիստին, 
 

 2018թ. հուլիսի 27-ին ՀՀ ՎՊԽ անդամ Վ. Դավթյանը և ՀՀ ՎԿ տեղեկատվական 
ռեսուրսների կառավարման և տեխնոլոգիաների վարչության տվյալների բանկերի 
մշակման և ծրագրավորման բաժնի առաջին կարգի մասնագետ Վ. Մատչկալյանը 
մասնակցել  են ք. Երևանում   կայացած Աղետների կառավարման երկրի թիմի 
տեխնիկական խմբի հանդիպմանը, 
 

 2018թ. օգոստոսի 1--ին ՀՀ ՎՊԽ անդամ Ն. Բաղդասարյանը  մասնակցել է               
ք. Երևանում կայացած «Կանաչ քաղաքի հայեցակարգի ընկալումը Երևանի բնա-
կիչների կողմից» սոցիալական հետազոտության արդյունքների ներկայացմանը, 
 

 2018թ. օգոստոսի 2-ին ՀՀ ՎԿ մարդահամարի և ժողովրդագրության բաժնի պետ 
Կ. Կույումջյանը մասնակցել  է ք. Երևանում կայացած  ՄԱԿ-ի Քաղաքացիական և 
քաղաքական իրավունքների մասին միջազգային դաշնագրի դրույթների իրակա-
նացման վերաբերյալ ՀՀ երրորդ պարբերական զեկույցի հանրային քննարկմանը, 
 

 2018թ. օգոստոսի 3-ին ՀՀ ՎԿ նախագահի խորհրդական Դ. Մարտիրոսովան և ՀՀ 
ՎԿ տնային տնտեսությունների հետազոտությունների բաժնի պետ Լ. Մարկոսյանը 
մասնակցել են ք. Երևանում կայացած «Մոտեցումներ ընտանիքների խոցե-
լիության գնահատման և դասակարգման չափորոշիչների վերաբերյալ» խորագրով 
աշխատաժողովին, 
 

 2018թ. օգոստոսի 10-ին ՀՀ ՎՊԽ անդամ Ա. Սաֆյանը մասնակցել  է ք. Երևանում   
կայացած ԱՄՆ միջազգային զարգացման գործակալության կողմից իրականացվող 
ծրագրերի ներկայացմանը, 
 

 2018թ. օգոստոսի 15-ին ՀՀ ՎԿ գյուղատնտեսության վիճակագրության բաժնի 
պետ Ա. Ավագյանը մասնակցել է ք. Երևանում տեսակոնֆերանսի միջոցով 
կայացած ԵԱՏՀ Խորհրդատվական կոմիտեի «Կանխատեսում» ուղղությամբ ագրո-
արդյունաբերական համալիրի գծով աշխատանքային խմբի նիստին, 
 

 2018թ. օգոստոսի 23-ին ՀՀ ՎԿ սոցիալական ոլորտի և բնապահպանության 
վիճակագրության բաժնի պետ Ա. Գրիգորյանը և աշխատանքի վիճակագրության 
բաժնի առաջին կարգի մասնագետ Ս. Զեյնալյանը մասնակցել  են  ք. Երևանում   
կայացած Աշխատանքի միջազգային կազմակերպության Մեծ քսանյակի (G 20) 
ուսուցման ռազմավարության կիրառման ծրագրի «Հմտությունների զարգացման 
ռազմավարական պլանավորման և համապատասխան ցուցանիշների ներդրման» 
մեկնարկային ծրագրի միջգերատեսչական տեխնիկական աշխատանքային խմբի 
առաջին նիստին,  
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 2018թ. օգոստոսի 28--ին ՀՀ ՎԿ բիզնես ռեգիստրի, ընտրանկի և դասա-
կարգիչների բաժնի պետ Վ. Արևշատյանը, առևտրի և այլ ծառայությունների վիճա-
կագրության բաժնի պետ Ա. Հարությունյանը և մակրոտնտեսական ցուցանիշների 
և ազգային հաշիվների բաժնի գլխավոր մասնագետ Ն. Աստվածատուրովան մաս-
նակցել են ք. Երևանում տեսակոնֆերանսի միջոցով կայացած «2008թ. Ազգային 
հաշիվների համակարգ» միջազգային ստանդարտի ներդրման և Վիճակագրական 
դասակարգիչների գծով աշխատանքային խմբի 4-րդ համատեղ նիստին, 
 

 2018թ. օգոստոսի 29-ին ՀՀ ՎԿ ֆինանսների վիճակագրության բաժնի պետ               
Հ. Տիտիզյանը մասնակցել է  ք. Երևանում տեսակոնֆերանսի միջոցով կայացած 
ԵԱՏՀ Խորհրդատվական կոմիտեի ֆինանսների վիճակագրության գծով ենթա-
կոմիտեի նիստին, 
 

 2018թ. օգոստոսի 30-ին ՀՀ ՎԿ աշխատանքի վիճակագրության բաժնի պետ               
Լ. Քալանթարյանը մասնակցել  է ք. Երևանում  կայացած EU – SMEDA ձեռներեց 
կանայք ծրագրի նախաձեռնությամբ կազմակերպված «Բիզնեսում մարդկանց 
միացումը» խորագրով Ձեռներեց կանայք ակումբի երկրորդ նիստին,  

 
 2018թ. օգոստոսի 31-ին ՀՀ ՎԿ տնային տնտեսությունների հետազոտությունների 

բաժնի պետ Լ. Մարկոսյանը մասնակցել է ք. Երևանում կայացած Համաշ-
խարհային Պարենի ծրագրի Հայաստանյան գրասենյակի և Պարենի քաղա-
քականության հետազոտությունների միջազգային ինստիտուտի (IFPRI) անցկաց-
րած հետազոտության արդյունքների շնորհանդեսին և տեխնիկական քննարկ-
մանը: 
 
 

 
 


