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          ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ 
 
 
 
 

Մասնակցություն միջոցառումներին 
 

 2017թ. նոյեմբերի 15-17-ը ՀՀ ԱՎԾ սոցիալական ոլորտի և 
բնապահպանության վիճակագրության բաժնի պետ Ն. Բաղդասարյանը 
և առաջատար մասնագետ Ն. Մանդալյանը մասնակցել են ք. Ալմաթիում 
(Ղազախստան) կայացած Շրջակա միջավայրի վիճակագրությունը 
Հյուսիսայի և Կենտրոնական Ասիայի երկրներում» խորագրով 
աշխատանքային հանդիպմանը, 

 
 2017թ. նոյեմբերի 21-22-ը ՀՀ ԱՎԾ նախագահ Ս. Մնացականյանը և      

ՀՀ ՎՊԽ անդամ Ա. Սաֆյանը մասնակցել են ք. Քիշնևում (Մոլդովա) 
կայացած Պաշտոնական վիճակագրության օրենքի վերաբերյալ բարձր 
մակարդակի  սեմինարին, 
 

 2017թ. նոյեմբերի 27-ից դեկտեմբերի 1-ը ՀՀ ՎՊԽ անդամ               
Գ. Գևորգյանը և  ՀՀ ԱՎԾ աշխատանքի վիճակագրության բաժնի պետ 
Լ. Քալանթարյանը մասնակցել են ք. Բելգրադում (Սերբիա) կայացած 
Սեռային վիճակագրություն» խորագրով աշխատաժողովին,  

 
 2017թ. նոյեմբերի 28-30-ը ՀՀ ԱՎԾ նախագահ Ս. Մնացականյանը և    

ՀՀ ՎՊԽ անդամ Ա. Սաֆյանը մասնակցել են ք. Ալմաթիում 
(Ղազախստան) կայացած Արևելյան Եվրոպայի, Կովկասի և 
Կենտրոնական Ասիայի երկրների համար Տվյալների ոչ ավանդական 
աղբյուրների ընդգրկումը ԿԶՆ-ի ցուցանիշների արտադրման մեջ. 
ինստիտուցիոնալ և կազմակերպչական միջավայր, 
համագործակցություն, երկխոսություն և գործընկերություններ» 
խորագրով  սեմինարին, 

 
 2017թ. նոյեմբերի 29-30-ը ՀՀ ԱՎԾ վճարային հաշվեկշռի և արտաքին 

առևտրի վիճակագրության բաժնի պետ Ք. Պողոսյանը մասնակցել է ք. 
Բրյուսելում (Բելգիա) կայացած Եվրոպայում զբոսաշրջության 
տնտեսական ազդեցության գնահատում. Զբոսաշրջության 
սատելիտային հաշիվը» թեմայով ուսումնական այցելություն, 

 
 2017թ. դեկտեմբերի 5-7-ը ՀՀ ԱՎԾ արդյունաբերության և էներգետիկայի 

վիճակագրության բաժնի առաջատար մասնագետ Հ. Հովհաննիսյանը 
մասնակցել է ք. Տիրանայում (Ալբանիա) կայացած Հարավարևելյան 
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Եվրոպայի վերականգնվող էներգիայի վիճակագրության գծով 
ուսուցողական աշխատանքային հանդիպմանը, 

 2017թ. դեկտեմբերի 10-13-ը ՀՀ ԱՎԾ բիզնես ռեգիստրի, ընտրանքի և 
դասակարգիչների բաժնի պետ Վ. Արևշատյանը և գլխավոր մասնագետ 
Ն. Գրիգորյանը մասնակցել են ք. Թեհրանում (Իրանի Իսլամական 
Հանրապետություն) կայացած Վիճակագրական բիզնես ռեգիստրներում 
Վարչական տեղեկատվության կիրառման կատարելագործում» 
թեմայով տարածաշրջանային դասընթացին, 

 
 2017թ. դեկտեմբերի 11-13-ը ՀՀ ԱՎԾ միջազգային վիճակագրական 

համագործակցության բաժնի գլխավոր մասնագետ Հ. Սողոմոնյանը 
մասնակցել է ք. Բանգկոկում (Թաիլանդ) կայացած Կայուն զարգացման 
նպատակների համար ինտեգրված վիճակագրության վերաբերյալ 
փորձագիտական սեմինարին, 

 
 2017թ. դեկտեմբերի 12-13-ը ՀՀ ՎՊԽ անդամ Յու. Պողոսյանը 

մասնակցել է ք. Մինսկում (Բելառուս) կայացած Եվրոպայի Արևելյան 
գործընկերության անդամ երկրների Շրջակա միջավայրի 
տեղեկատվական միասնական համակարգ – II Արևելք» (ENI SEIS II East) 
ծրագրի ղեկավար կոմիտեի երկրորդ նստաշրջանին, 

 
 2017թ. դեկտեմբերի 12-14-ը ՀՀ ԱՎԾ գների վիճակագրության և 

միջազգային համադրումների բաժնի պետ Մ. Երիցյանը մասնակցել է    
ք. Մոսկվայում (Ռուսաստանի Դաշնություն) կայացած Միջազգային 
գլոբալ համադրումների ծրագրի շրջանակում ԱՊՀ երկրներում 
ներդրումային ապրանք-ներկայացուցիչների ցանկի նույնականացման 
խնդիրների, ինչպես նաև հաշվարկված գնողունակության 
համարժեքությունների առաջին արդյունքների քննարկման նպատակով 
կազմակերպված աշխատանքային սեմինար-խորհրդակցությանը, 

 
 2017թ. դեկտեմբերի 12-14-ը ՀՀ ԱՎԾ վիճակագրական տեղեկատվության 

տարածման և հասարակության հետ կապերի բաժնի պետ               
Ն. Մուշեղյանը և միջազգային վիճակագրական համագործակցության 
բաժնի պետ Հ. Եղիազարյանը մասնակցել են ք. Մադրիդում (Իսպանիա) 
կայացած Տարածումը և հաղորդակցությունը» խորագրով 
դասընթացին, 

 
 2017թ. դեկտեմբերի 20-ին ՀՀ ԱՎԾ նախագահ Ս. Մնացականյանը 

մասնակցել է ք. Մոսկվայում (Ռուսաստանի Դաշնություն) կայացած 
Եվրասիական տնտեսական միության և Եվրասիական տնտեսական 
հանձնաժողովի անդամ-պետությունների ազգային վիճակագրական 
ծառայությունների ղեկավարների աշխատանքային հանդիպմանը: 

 
 



ԼՐԱՏՈՒ, ԹԻՎ 6 (108) 
 

19 
 

Առաքելություններ 
 
 

 2017թ. նոյեմբերի 21-24-ը ՀՀ ԱՎԾ-ում էին Եվրամիության 
վիճակագրական ծառայության (Եվրոստատ) կողմից հաստատված 
անկախ փորձագետներ Զաիգա Պրիեդեն և Ալոյս Վան Բաստելաերը 
Հայաստանի ազգային վիճակագրական ծառայության աշխատուժի 
հետազոտության վիճակագրության հատվածի գնահատում 
իրականացնելու նպատակով, 

 
 2017թ. նոյեմբերի 29-ին ՀՀ ԱՎԾ-ում էին ՄԱԿ-ի Պարենի և 

գյուղատնտեսական կազմակերպության գյուղատնտեսական ինտեգրված 
հետազոտությունների (AGRIS) ծրագրի ավագ փորձագետ Մայքլ 
Սթայները և ԱՄՆ Գյուղատնտեսության դեպարտամենտի 
գյուղատնտեսական վիճակագրության ազգային ծառայության փորձագետ 
Դեյվիդ Լուքենբախը ՄԱԿ-ի Պարենի և գյուղատնտեսության 
կազմակերպության գյուղատնտեսական ինտեգրված հետազոտություն-
ների (AGRIS) ծրագրի ներկայացման նպատակով, 

 
 2017թ. դեկտեմբերի 4-6-ը ՀՀ ԱՎԾ-ում էր Համաշխարհային բանկի 

փորձագետ Մորից Մեյերը «Հայաստանի սոցիալական պատկերը և 
աղքատությունը» վիճակագրական վերլուծական զեկույցի շնորհանդեսին 
մասնակցելու նպատակով:  
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Տեղային սեմինարներ 
 

 2017թ. նոյեմբերի 1-2-ը ՀՀ ԱՎԾ գների վիճակագրության և միջազգային 
համադրումների բաժնի պետ Մ. Երիցյանը և մակրոտնտեսական 
ցուցանիշների և ազգային հաշիվների բաժնի գլխավոր մասնագետ         
Ն. Աստվածատուրովան մասնակցել են  ք. Երևանում   տեսակոնֆերանսի 
միջոցով կայացած Եվրասիական տնտեսական միության անդամ 
պետությունների տնտեսական զարգացման կայունության որոշման և 
դրանց համապատասխանության գնահատման մակրոտնտեսական 
ցուցանիշների հաշվարկման աշխատանքային խմբի 12-րդ հանդիպմանը, 

 
 2017թ. նոյեմբերի 3-5-ը ՀՀ ԱՎԾ ներքին աուդիտի վարչության պետ        

Ա. Մանանդյանը և գլխավոր մասնագետ Գ. Ղազարյանը, գյուղատնտե-
սության վիճակագրության բաժնի պետ Ա. Ավագյանը, գլխավոր 
մասնագետներ Լ. Գրիգորյանը և Ռ. Վարդանյանը, առաջատար 
մասնագետ Վ. Ճաղարյանը, առաջին կարգի մասնագետ Լ. Թումանյանը, 
վիճակագիր Ն. Աբգարյանը, վիճակագրական տեղեկատվության 
տարածման և հասարակության հետ կապերի բաժնի պետ                
Ն. Մուշեղյանը, գլխավոր մասնագետ Գ. Նշանյանը, առաջատար 
մասնագետ Ա. Հունանյանը, առաջին կարգի մասնագետներ                
Ա. Մարտիկյանը և Լ. Կարապետյանը մասնակցել են  ք. Աղվերանում 
կայացած «Տվյալների տարածման կարողությունների զարգացում» 
խորագրով դասընթացին, 

 
 2017թ. նոյեմբերի 6-ին ՀՀ ԱՎԾ աշխատանքի վիրակագրության բաժնի 

առաջատար մասնագետ Ջ. Ավոյանը մասնակցել է ք. Երևանում   
կայացած Եվրոպական կրթական հիմնադրամի (ԵԿՀ) «Հայաստանի 
Հանրապետությունում երիտասարդների դպրոցից աշխատաշուկա 
անցման քարտեզագրում» խորագրով աշխատաժողովին, 

 
 2017թ. նոյեմբերի 10-ին ՀՀ ԱՎԾ առևտրի և այլ ծառայությունների 

վիճակագրության բաժնի պետ Ա. Հարությունյանը և տեղեկատվական 
ռեսուրսների կառավարման և տեխնոլոգիաների վարչության տվյալների 
բանկերի մշակման և ծրագրավորման բաժնի առաջին կարգի մասնագետ 
Վ. Մաճկալյանը մասնակցել են ք. Երևանում կայացած 
«Անհատականացված ՏՀՏ (CUSTOMIZED ICT)» խորագրով սեմինարին, 

 
 2017թ. նոյեմբերի 10-11-ը ՀՀ ԱՎԾ մարդահամարի և ժողովրդագրության 

բաժնի պետ Կ. Կույումջյանը մասնակցել է  ք. Երևանում   կայացած 
«Պտղի սեռի խտրական ընտրության դեմ պայքար» ծրագրի շրջանակում  
«Գենդերային հարցեր և գենդերային բռնություն, վերարտադրողական 
իրավունք և առողջություն, սեռի խտրական ընտրություն, քաղաքա-
կանության վերլուծություն և մշակում» խորագրով աշխատաժողովին, 
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 2017թ. նոյեմբերի 15-ին ՀՀ ԱՎԾ աշխատանքի վիճակագրության բաժնի 
պետ Լ.Քալանթարյանը և առաջատար մասնագետ Ջ.Ավոյանը 
մասնակցել են  ք. Երևանում կայացած «Աջակցություն երկրում երեխայի 
աշխատանքի կրճատմանն ուղղված գործունեությանը» (CLEAR)  ծրագրի 
նպատակների ներկայացյացմանը, քննարկմանը, 

 
 2017թ. նոյեմբերի 16-17-ը ՀՀ ԱՎԾ անձնակազմի կառավարման բաժնի 

պետ Գ. Հարությունյանը մասնակցել է  ք. Երևանում   կայացած Արևելյան 
գործընկերության Հանրային կառավարման բարեփոխումներ պանելի 
ներքո «Քաղաքացիական ծառայության օրենսդրության կիրարկման 
կարողությունների զարգացում» խորագրով աշխատաժողովին, 

 
 2017թ. նոյեմբերի 17-ին ՀՀ ԱՎԾ ներքին աուդիտի վարչության պետ       

Ա. Մանանդյանը մասնակցել է ք. Երևանում կայացած ՄԱԿ-ի 
Բնակչության հիմնադրամի կողմից կազմակերպված GPS փուլ II 
Իրականացնող գործընկերների համար աշխատաժողովին, 

 
 2017թ. նոյեմբերի 22-23-ը ՀՀ ԱՎԾ սոցիալական ոլորտի և 

բնապահպանության վիճակագրության բաժնի պետ Ն. Բաղդասարյանը 
մասնակցել է ք. Աղվերանում կայացած MEASURE Evaluation ծրագրի 
շրջանակում մշակված երեխաների խնամքի և պաշտպանության 
բարեփոխումների ընթացքի ուսումնասիրության գործիքի վերաբերյալ 
աշխատանքային քննարկմանը, 

 
 2017թ. նոյեմբերի 22-ին ՀՀ ՎՊԽ անդամ Յու. Պողոսյանը և 2017թ. 

նոյեմբերի 23-ին ՀՀ ԱՎԾ սոցիալական ոլորտի և բնապահպանության 
վիճակագրության բաժնի առաջատար մասնագետ Ն. Մանդալյանը  
մասնակցել են ք. Երևանում կայացած «Ջրային նախաձեռնություն+ 
արևելյան գործընկերության երկրների համար» ծրագրի շրջանակներում 
կազմակերպված «Ջրային ռեսուրսների համապարփակ կառավարման 
նպատակով տվյալների կառավարման վերաբերյալ» աշխատաժողովին, 

 
 2017թ. նոյեմբերի 23-ին ՀՀ ՎՊԽ անդամ Վ. Դավթյանը և ՀՀ ԱՎԾ 

աշխատանքի վիճակագրության բաժնի պետ Լ. Քալանթարյանը  
մասնակցել են ք. Երևանում տեսակոնֆերանսի միջոցով կայացած 
«Կայուն զարգացման նպատակներ՝ հայացք ապագային, համագործակ-
ցություն Եվրասիական տնտեսական միության սոցիալ-ժողովրդական 
վիճակագրության ոլորտում» խորագրով միջազգային սեմինարին, 
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 2017թ. նոյեմբերի 23-ին ՀՀ ԱՎԾ մակրոտնտեսական ցուցանիշների և 
ազգային հաշիվների բաժնի գլխավոր մասնագետ Ն.Աստվածատուրովան 
և գների վիճակագրության և միջազգային համադրումների բաժնի 
գլխավոր մասնագետ Գ. Պետրոսյանը մասնակցել են ք. Երևանում 
տեսակոնֆերանսի միջոցով կայացած «ԵԱՏՄ անդամ երկրներում 
մակրոտնտեսական իրավիճակի և կայուն տնտեսական զարգացմանն 
ուղղված առաջարկությունների» վերաբերյալ զեկույցի քննարկմանը, 

 
 2017թ. դեկտեմբերի 1-ին  ՀՀ ԱՎԾ աշխատանքի վիճակագրության 

բաժնի գլխավոր մասնագետ Ա. Սողոմոնյանը և առաջատար մասնագետ 
Ջ. Ավոյանը մասնակցել են  ք. Երևանում կայացած «Նվազագույն 
աշխատավարձը Հայաստանում» խորագրով եռակողմ աշխատաժողովին, 

 
 2017թ. դեկտեմբերի 4-5-ը ՀՀ ԱՎԾ մարդահամարի և ժողովրդագրության 

բաժնի պետ Կ. Կույումջյանը և առաջատար մասնագետ Ա. Ավետիսյանը 
մասնակցել են ք. Երևանում կայացած «Միգրացիոն վիճակագրություն» 
խորագրով վերապատրաստման դասընթացին, 

 
 2017թ. դեկտեմբերի 5-ին ՀՀ ԱՎԾ միջազգային վիճակագրական 

համագործակցության բաժնի առաջատար մասնագետ Ա.Խամոյանը 
մասնակցել է ք. Երևանում կայացած Երիտասարդ փորձագետների      
«Yes Armenia» ծրագրի պաշտոնական բացմանը, 

 
 2017թ. դեկտեմբերի 6-7-ը ՀՀ ՎՊԽ անդամ Յու. Պողոսյանը, ՀՀ ԱՎԾ 

սոցիալական ոլորտի և բնապահպանության վիճակագրության բաժնի 
պետ Ն. Բաղդասարյանը և նույն բաժնի առաջին կարգի մասնագետ       
Ա. Համբարձումյանը մասնակցել են ք. Երևանում կայացած 
«Հայաստանում Արևելյան գործընկերության անդամ երկրների ՇՄՏՄՀ II 
ծրագրի Ջրի բաղադրիչի իրականացում» թեմայով սեմինարին, 

 
 2017թ. դեկտեմբերի 7-8-ը ՀՀ ԱՎԾ անձնակազմի կառավարման բաժնի 

պետ Գ. Հարությունյանը մասնակցել է ք. Երևանում կայացած               
ՀՀ քաղաքացիական ծառայության խորհրդի կողմից Թայեքս գործիքի 
ներքո Եվրոպական հանձնաժողովի հետ համագործակցությամբ 
կազմակերպված «Քաղաքացիական ծառայողների համալրումը և 
ընտրությունը» խորագրով աշխատաժողովին, 
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 2017 թ. դեկտեմբերի 8-ին ՀՀ ԱՎԾ մակրոտնտեսական ցուցանիշների       
և ազգային հաշիվների բաժնի գլխավոր մասնագետ 
Ն.Աստվածատուրովան, առաջին կարգի մասնագետ Ս. Մովսիսյանը և  
վճարային հաշվեկշռի և արտաքին առևտրի վիճակագրության բաժնի 
առաջատար մասնագետ Լ. Բեյբությանը  մասնակցել են  ք. Երևանում 
տեսակոնֆերանսի միջոցով կայացած «ԵԱՏՄ ինտեգրացիոն ներուժի 
զարգացման և գնահատման համար «ծախսեր-թողարկում» 
աղյուսակների պետական և միջպետական օգտագործում» խորագրով 
փորձագիտական խմբի 6-րդ նիստին, 

 
 2017թ. դեկտեմբերի 11-ին ՀՀ ԱՎԾ սոցիալական ոլորտի և 

բնապահպանության վիճակագրության բաժնի պետ Ն. Բաղդասարյանը 
մասնակցել է ք. Երևանում կայացած ՄԱԿ-ի քաղաքականության և 
ծրագրերի աջակցության գրասենյակի Կայուն զարգացման 
նպատակների ինտեգրման, խթանման և քաղաքականության մշակման 
աջակցության բարձրաստիճան առաքելության զեկույցի նախագծի շուրջ 
քննարկումներին, 

 
 2017թ. դեկտեմբերի 12-ին ՀՀ ՎՊԽ անդամ Գ. Գևորգյանը և ՀՀ ԱՎԾ 

տնային տնտեսությունների հետազոտությունների բաժնի պետ               
Լ. Մարկոսյանը մասնակցել են ք. Երևանում կայացած ՀՀ ԱՎԾ և 
ՅՈՒՆԻՍԵՖ-ի միջև արդյունավետ գործընկերության նպատակով 
ծրագրերի վերանայման համար հանդիպմանը, 

 
 2017թ. դեկտեմբերի 14-ը ՀՀ ԱՎԾ տնային տնտեսությունների 

հետազոտությունների բաժնի պետ Լ. Մարկոսյանը մասնակցել է            
ք. Երևանում կայացած «Երեխայի սեռի խտրական ընտրության 
տարածվածության, հետևանքների և պատճառների քանակական և 
որակական հետազոտությունների և տվյալների վերլուծության 
մեթոդաբանական ուղեցույցի դրույթները և լավագույն պրակտիկան» 
խորագրով աշխատաժողովին, 

 
 2017թ. դեկտեմբերի 19-ին ՀՀ ԱՎԾ մարդահամարի և ժողովրդագրության 

բաժնի պետ Կ. Կույումջյանը մասնակցել է ք. Երևանում կայացած  
«Մարդկանց թրաֆիքինգը Հայաստանում. կարիքների գնահատում» 
ծրագրի շրջանակում անկախ փորձագետի կողմից կատարված 
ուսումնասիրության վերաբերյալ աշխատաժողովին և Հայաստանում 
մարդկանց թրաֆիքինգի դեմ պայքարի արձագանքմանը երկրի 
գնահատման համապարփակ զեկույցի ներկայացմանը, 
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 2017թ. դեկտեմբերի 19-ին ՀՀ ԱՎԾ աշխատանքի վիրակագրության 
բաժնի պետ Լ. Քալանթարյանը մասնակցել է ք. Երևանում կայացած 
«Աջակցություն երկրում երեխայի աշխատանքի կրճատմանն ուղղված 
գործունեությանը» (CLEAR) ծրագրի շրջանակներում աշխատանքային 
քննարկմանը, 

 
 2017թ. դեկտեմբերի 19-ին ՀՀ ԱՎԾ սոցիալական ոլորտի և 

բնապահպանության վիճակագրության բաժնի պետ Ն. Բաղդասարյանը 
մասնակցել է ք. Երևանում կայացած Երեխաների խնամքի և 
պաշտպանության համակարգի բարեփոխումների գնահատման 
գործընթացի վերաբերյալ աշխատանքային հանդիպմանը, 

 
 2017թ. դեկտեմբերի 19-ին ՀՀ ԱՎԾ տնային տնտեսությունների 

հետազոտությունների բաժնի գլխավոր մասնագետ Ա. Ամրոյանը 
մասնակցել է ք. Երևանում կայացած «Կովկասյան բարոմետրի 2017թ. 
կատարած ընտրանքային հետազոտության» արդյունքների 
ներկայացմանը,  

 
 2017թ. դեկտեմբերի 19-ին ՀՀ ԱՎԾ սոցիալական ոլորտի և 

բնապահպանության վիճակագրության բաժնի առաջատար մասնագետ 
Ն. Մանդալյանը մասնակցել է ք. Երևանում կայացած «ԿԶՆ 6 ջրի և 
ջրահեռացման մշտադիտարկման գործընթացում ՀՀ պետական 
մարմինների կողմից իրականացված/իրականացվելիք միջոցառումների 
վերաբերյալ» հանդիպում-քննարկմանը, 

 
 2017թ. դեկտեմբերի 21-ին ՀՀ ԱՎԾ սոցիալական ոլորտի և 

բնապահպանության վիճակագրության բաժնի պետ Ն. Բաղդասարյանը 
մասնակցել է ք. Երևանում կայացած «Կայուն օրգանական աղտոտիչների 
մասին» Սթոկհոլմի կոնվենցիայի իրականացման միջգերատեսչական 
հանձնաժողովի նիստին, 

 
 2017թ. դեկտեմբերի 21-ին ՀՀ ԱՎԾ սոցիալական ոլորտի և 

բնապահպանության վիճակագրության բաժնի պետ Ն. Բաղդասարյանը 
մասնակցել է ք. Երևանում կայացած «Երեխաների համար 
արդարադատության մատչելիության ապահովման նպատակով կայուն 
համագործակցության ընդլայնում» ծրագրի Անչափահասների 
արդարադատության խորհրդի նիստին, 

 
 2017թ. դեկտեմբերի 22-ին ՀՀ ՎՊԽ անդամ Յու. Պողոսյանը և ՀՀ ԱՎԾ 

սոցիալական ոլորտի և բնապահպանության վիճակագրության բաժնի 
առաջին կարգի մասնագետ Ա. Համբարձումյանը մասնակցել են ք. 
Երևանում կայացած «Աղետների ռիսկի կառավարման ազգային 
ռազմավարության իրականացման գործընթացը Հայաստանում» 
թեմայով հանդիպում-քննարկմանը, 
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 2017թ. դեկտեմբերի 22-ին ՀՀ ԱՎԾ վճարային հաշվեկշռի և արտաքին 
վիճակագրության բաժնի գլխավոր մասնագետ Հ. Ջանլաթյանը և 
իրավաբանական բաժնի առաջատար մասնագետ Գ. Մուրադյանը 
մասնակցել են ք. Երևանում տեսակոնֆերանսի միջոցով կայացած 
«2014թ. մայիսի 29-ին կնքված Եվրասիական տնտեսական միության 
մասին պայմանագրի դրույթները կատարելագործելու վերաբերյալ» 
աշխատանքային նիստին, 

 
 2017թ. դեկտեմբերի 26-ին ՀՀ ԱՎԾ մարդահամարի և ժողովրդագրության 

բաժնի պետ Կ. Կույումջյանը մասնակցել է  ք. Երևանում կայացած          
ՀՀ միգրացիայի քաղաքականության 2017-2020թթ. ռազմավարության 
արդյունավետ իրականացումն ապահովող միջոցառումների ծրագրի 
մոնիթորինգի միջգերատեսչական հանձնաժողովի երկրորդ նիստին, 

 
 2017թ. դեկտեմբերի 27-ին ՀՀ ԱՎԾ սոցիալական ոլորտի և 

բնապահպանության վիճակագրության բաժնի առաջին կարգի 
մասնագետ Ա. Համբարձումյանը մասնակցել է ք. Երևանում կայացած 
«Ջրային ռեսուրսների մասնակցային և արդյունավետ օգտագործում» 
ծրագրի «Ջրային ռեսուրսների մոնիթորինգի և տվյալների 
մատչելիություն» խորագրով աշխատանքային խմբի հանդիպմանը: 

 


