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ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ  ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ  ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ 
 

 
 2015թ. մայիսի 4-6-ը ՀՀ ԱՎԾ տնային տնտեսությունների 

հետազոտությունների բաժնի պետ Դ. Մարտիրոսովան մասնակցել է 
ք. Ժնևում (Շվեյցարիա) կայացած «Խոցելի խմբերը և 
տարածաշրջանային անհավասարությունը»թեմայով  աշխատանքային 
հանդիպմանը և «Աղքատության չափում» խորագրով սեմինարին, 

 
 2015թ. մայիսի 4-8-ը ՀՀ ԱՎԾ նախագահ Ս. Մնացականյանը,            

ՀՀ ՎՊԽ անդամներ Գ. Գևորգյանը, Գ. Անանյանը, Ա. Սաֆյանը,       
ՀՀ ԱՎԾ աշխատակազմի ղեկավար Ա. Հայրապետյանը և ՀՀ ԱՎԾ 
գյուղատնտեսական համատարած հաշվառման վարչության պետ       
Վ. Գևորգյանը մասնակցել են ք. Հռոմում (Իտալիա) կայացած 
«Հայաստանի գյուղատնտեսական հաշվառման պիլոտային ծրագրի 
համար վիճակագրական կարողությունների զարգացման և 
իրականացման աջակցություն» խորագրով դրամաշնորհային ծրագրի 
(TF013918) շրջանակում հանդիպումներին, 

 
 2015թ. մայիսի 5-6-ը ՀՀ ԱՎԾ շինարարության վիճակագրության 

բաժնի պետ Մ. Պետրոսյանը, գյուղատնտեսության վիճակագրության 
բաժնի գլխավոր մասնագետ Ռ. Վարդանյանը և առևտրի և այլ 
ծառայությունների վիճակագրության բաժնի առաջատար մասնագետ 
Ա. Սաղումյանը մասնակցել են  ք. Մինսկում (Բելառուսի 
Հանրապետություն) կայացած Բիզնես վիճակագրության վերաբերյալ 
արևելյան գործընկերության վիճակագրության պանելի առաջին 
հանդիպմանը, 

 
 2015թ. մայիսի 6-8-ը ՀՀ ԱՎԾ մակրոտնտեսական ցուցանիշների և 

ազգային հաշիվների բաժնի գլխավոր մասնագետներ            
Ն. Աստվածատուրովան և Ս. Խաչատրյանը մասնակցել են            
ք. Ստամբուլում (Թուրքիա) կայացած «Ազգային հաշիվների 
համակարգ 2008-ի ներդրումը, դրա փոխկապակցվածությունը 
վճարային հաշվեկշռի ձեռնարկ 6-ի և պետական ֆինանսների 
վիճակագրության ձեռնարկի հետ» թեմայով աշխատանքային 
հանդիպմանը, 

 
 2015թ. մայիսի 11-13-ը ՀՀ ՎՊԽ անդամ Յու. Պողոսյանը մասնակցել է  

ք.Ժնևում (Շվեյցարիա) կայացած Բնապահպանական ցուցանիշների 
միասնական նպատակային խմբի 10-րդ նստաշրջանին և Ջրերի 
վիճակագրությանը նվիրված սեմինարին, 

 
 2015թ. մայիսի 28-29-ը ՀՀ ԱՎԾ մարդահամարի և ժողովրդագրության 

բաժնի պետ Կ. Կույումջյանը մասնակցել է  ք. Մինսկում (Բելառուսի 
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Հանրապետություն) կայացած «Բնակչության միգրացիայի 
վիճակագրություն» խորագրով աշխատաժողովին, 

 
 2015թ. հունիսի 1-3-ը ՀՀ ԱՎԾ նախագահ Ս. Մնացականյանը և        

ՀՀ ՎՊԽ անդամ Ա. Սաֆյանը մասնակցել են ք. Ռիգայում (Լատվիա) 
կայացած «Որակը վիճակագրությունում. Ազգային վիճակագրական 
համակարգը» խորագրով Արևելյան Եվրոպայի, Կովկասի և 
Կենտրոնական Ասիայի երկրների համար բարձր մակարդակի 
սեմինարին, 

 
 2015թ. հունիսի 8-9-ը ՀՀ ՎՊԽ անդամ Գ. Գևորգյանը մասնակցել է       

ք. Լյուքսեմբուրգում (Լյուքսեմբուրգ) կայացած «Բնակչության 
վիճակագրություն» խորագրով աշխատանքային հանդիպմանը, 

 
 2015թ. հունիսի 10-12-ը ՀՀ ԱՎԾ աշխատանքի վիճակագրության 

բաժնի պետ Լ. Քալանթարյանը մասնակցել է ք. Հելսինկիում 
(Ֆինլանդիա) կայացած Արևելյան համագործակցության Պլատֆորմ-2 
ծրագրի շրջանակում կազմակերպված «Աշխատանքի շուկայում 
պահանջարկի և առաջարկի համաձայնեցում Արևելյան 
համագործակցության երկրներում» խորագրով սեմինարին, 

 
 2015թ. հունիսի 15-17-ը ՀՀ ԱՎԾ նախագահ Ս. Մնացականյանը 

մասնակցել է ք. Ժնևում (Շվեյցարիա) կայացած Եվրոպայի 
վիճակագիրների կոնֆերանսի 63-րդ հերթական լիակազմ 
նստաշրջանին, 

 
 2015թ. հունիսի 17-18-ը ՀՀ ԱՎԾ գյուղատնտեսության 

վիճակագրության բաժնի պետ Ա. Ավագյանը և նույն բաժնի գլխավոր 
մասնագետ Լ. Գրիգորյանը մասնակցել են ք. Քիշնևում (Մոլդովա) 
կայացած «Գյուղատնտեսական համատարած հաշվառումը» 
խորագրով միջազգային կոնֆերանսին, 

 
 2015թ. հունիսի 29-ից  հուլիսի 10-ը  Պետական վիճակագրական 

տեղեկատվության հավաքագրում «Աշխատուժի ընտրանքային 
հետազոտություն» ծրագրի ղեկավար Տ.Գևորգյանը  մասնակցել է      
ք. Վիեննայում (Ավստրիա) կայացած «Ազգային հաշիվների 
վիճակագրություն» թեմայով դասընթացին, 

 
 2015թ. հունիսի 29-ից   հուլիսի 3-ը  ՀՀ ԱՎԾ նախագահ            

Ս. Մնացականյանը, ՀՀ ՎՊԽ անդամներ Գ. Գևորգյանը,            
Գ. Անանյանը, Ա. Սաֆյանը, ՀՀ ԱՎԾ գյուղատնտեսական 
համատարած հաշվառման վարչության, տեղեկատվական 
տեխնոլոգիաների և ծրագրավորման բաժնի պետ Ռ. Հովհաննիսյանը, 
նույն վարչության ֆինանսատնտեսական և կադրերի բաժնի պետ      
Լ. Գևորգյանը և ՀՀ ԱՎԾ գյուղատնտեսության վիճակագրության 
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բաժնի պետ Ա. Ավագյանը մասնակցել են ք. Վիեննայում (Ավստրիա) 
կայացած Գյուղատնտեսական համատարած հաշվառման վերաբերյալ 
հանդիպումներին, 

 
 2015թ. հունիսի 30-ից  հուլիսի 1-ը ՀՀ ԱՎԾ արդյունաբերության 

վիճակագրության բաժնի գլխավոր մասնագետ Հ. Հակոբյանը 
մասնակցել է ք. Քիշնևում (Մոլդովա) կայացած Ինոգեյթ ծրագրի 
«Էներգետիկ վիճակագրությունը և պլանավորումը» թեմայով 
տարածաշրջանային սեմինարին: 

 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




