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          ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ 
 
 
 
 

Մասնակցություն միջոցառումներին 
 

 2018թ. մարտի 6-9-ը ՀՀ ԱՎԾ նախագահ Ս. Մնացականյանը և ՀՀ ՎՊԽ 
անդամ Ա. Սաֆյանը մասնակցել են ք. Նյու Յորքում (ԱՄՆ) կայացած 
ՄԱԿ-ի վիճակագրական հանձնաժողովի 49-րդ նստաշրջանին, ինչպես 
նաև նստաշրջանի ընթացքում կայանալիք Եվրասիական տնտեսական 
միության անդամ պետությունների ազգային վիճակագրական ծառա-
յությունների ղեկավարների Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի 
ինտեգրման հիմնական ուղղությունների և մակրոտնտեսության գծով 
Կոլեգիայի անդամ-նախարար Տ. Վալովայայի հետ հանդիպմանը,  

 
 2018թ. մարտի 8-9-ը ՀՀ ԱՎԾ տնային տնտեսությունների հետազո-

տությունների բաժնի պետ Լ. Մարկոսյանը և նույն բաժնի երկրորդ 
կարգի մասնագետ Լ. Ավետիսյանը մասնակցել են ք. Թբիլիսիում 
(Վրաստան) կայացած Արևելյան համագործակցության շրջանակներում 
կենսապայմանների ամբողջացված հետազոտության ուսումնասիրու-
թյուն» խորագրով աշխատաժողովին, 

 
 2018թ. մարտի 11-17-ը ՀՀ ԱՎԾ վճարային հաշվեկշռի և արտաքին 

առևտրի վիճակագրության բաժնի գլխավոր մասնագետ               
Հ.Ջանլաթյանը, արդյունաբերության և էներգետիկայի վիճակագրության 
բաժնի առաջատար մասնագետ Հ. Հովհաննիսյանը և նույն բաժնի 
վիճակագիր Ա. Հակոբյանը  մասնակցել են ք. Օդեսայում (Ուկրաինա) 
կայացած EU4Energy ծրագրի շրջանակում կազմակերպված Ամսական 
վիճակագրության՝ ներառյալ Համատեղ կազմակերպությունների տվյա-
լների նախաձեռնության (JODI) վերաբերյալ դասընթացին, 

  
 2018թ. մարտի 27-28-ը ՀՀ ԱՎԾ աշխատանքի վիճակագրության բաժնի 

առաջին կարգի մասնագետ Ս. Զեյնալյանը մասնակցել է ք. Մոսկվայում 
(Ռուսաստանի Դաշնություն) կայացած Հմտությունների զարգացման 
համակարգի ռազմավարական նպատակների և ցուցանիշների համա-
պատասխանեցումը աշխատանքի միջազգային կազմակերպության 
մարդկային ռեսուրսների զարգացման քաղաքականության հանձնարա-
րականներին և փորձին» թեմայով տարածաշրջանային աշխատա-
ժողովին, 
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 2018թ. ապրիլի 9-11-ը ՀՀ վիճակագրական կոմիտեի բիզնես ռեգիստրի, 

ընտրանքի և դասակարգիչների բաժնի պետ Վ. Արևշատյանը, 
մակրոտնտեսական ցուցանիշների և ազգային հաշիվների բաժնի պետ 
Լ. Խաչատրյանը, առևտրի և այլ ծառայությունների վիճակագրության 
բաժնի պետ Ա. Հարությունյանը, միջազգային վիճակագրական համա-
գործակցության բաժնի պետ Հ. Եղիազարյանը և տրանսպորտի և կապի 
վիճակագրության բաժնի գլխավոր մասնագետ Ա. Ներսիսյանը  մաս-
նակցել են ք. Կոպենհագենում (Դանիա) կայացած Աջակցություն ՓՄՁ 
զարգացմանը» խորագրով ուսումնական այցելությանը, 
 

 2018թ. ապրիլի 11-12-ը ՀՀ վիճակագրական կոմիտեի նախագահ            
Ս. Մնացականյանը մասնակցել է ք. Ժնևում (Շվեյցարիա) կայացած 
Պաշտոնական վիճակագրության մեջ ռազմավարական գործընկերու-
թյան վերաբերյալ բարձր մակարդակի սեմինարին, 

 
 2018թ. ապրիլի 16-17-ը ՀՀ ՎՊԽ անդամ Ա. Սաֆյանը մասնակցել է        

ք. Ժնևում (Շվեյցարիա) կայացած Կայուն զարգացման նպատակների 
վիճակագրության հաշվետվողականության և հաղորդակցման վերա-
բերյալ աշխատանքային հանդիպմանը և 2018թ. ապրիլի 18-19-ը՝ ԿԶՆ-ի 
համար վիճակագրության գծով երկրորդ փորձագիտական հանդիպ-
մանը, 

 
 2018թ. ապրիլի 16-20-ը ՀՀ վիճակագրական կոմիտեի մակրոտնտե-

սական ցուցանիշների և ազգային հաշիվների բաժնի պետ               
Լ. Խաչատրյանը և նույն բաժնի առաջին կարգի մասնագետներ             
Ն. Բաբլոյանը և Ս. Մովսիսյանը մասնակցել են ք. Վիեննայում 
(Ավստրիա) կայացած Ռեսուրսներ-օգտագործում աղյուսակներ» թեմա-
յով դասընթացին, 

 
 2018թ. ապրիլի 21-23-ը ՀՀ վիճակագրական կոմիտեի մարդահամարի և 

ժողովրդագրության բաժնի պետ Կ. Կույումջյանը և աշխատանքի 
վիճակագրության բաժնի պետ Լ. Քալանթարյանը մասնակցել են           
ք. Բանգկոկում (Թաիլանդ) կայացած Գենդերային քաղաքականության 
տվյալների նախաձեռնություն ծրագրի» գործարկման աշխատաժողովին, 

 
 2018թ. ապրիլի 23-24-ը ՀՀ վիճակագրական կոմիտեի արդյու-

նաբերության և էներգետիկայի վիճակագրության բաժնի առաջատար 
մասնագետ Հ. Հովհաննիսյանը մասնակցել է ք. Վիեննայում (Ավստրիա) 
կայացած EU4Energy վիճակագրական ցանցի հանդիպմանը, 
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 2018թ. ապրիլի 23-25-ը ՀՀ վիճակագրական կոմիտեի որակի 
կառավարման բաժնի պետ Ռ. Շաբոյանը մասնակցել է ք. Չիբայում 
(Ճապոնիա) կայացած ԿԶՆ ցուցանիշների համար վիճակագրության 
որակ» խորագրով աշխատանքային հանդիպմանը, 

 
 2018թ. ապրիլի 24-27-ը ՀՀ վիճակագրական կոմիտեի մարդահամարի 

վարչության պետ Վ. Գևորգյանը և նույն վարչության պլանավորման և 
ծրագրամեթոդաբանական բաժնի պետ Գ. Մելիքսեթյանը մասնակցել են 
ք. Թբիլիսիում (Վրաստան) կայացած Մարդահամարի և բնակա-
րանային հաշվառումների 2020թ. համաշխարհային ծրագիր՝ միջազ-
գային ստանդարտներ և ժամանակակից տեխնոլոգիաներ» խորագրով 
ՄԱԿ-ի տարածաշրջանային սեմինարին, 

 
 2018թ. ապրիլի 24-27-ը ՀՀ վիճակագրական կոմիտեի վճարային 

հաշվեկշռի և արտաքին առևտրի վիճակագրության բաժնի պետ             
Ք. Պողոսյանը և նույն բաժնի գլխավոր մասնագետ Կ. Շահբազյանը 
մասնակցել են ք. Քիշնևում (Մոլդովա) կայացած Ապրանքների միջազ-
գային առևտրի վիճակագրություն» խորագրով ուսումնական այցե-
լությանը: 
 

 
 

Առաքելություններ 
 
 

 2018թ. ապրիլի 11-17-ը ՀՀ վիճակագրական կոմիտեում էին 
Համաշխարհային բանկի փորձագետներ Մորից Մեյերը և Գրեգորի 
Կիսունկոն «Ազգային վիճակագրական համակարգի հզորացման համար 
ազգային ռազմավարական ծրագրի իրականացում» ECASTAT դրամաշնոր-
հային ծրագրի շրջանակում քննարկումներ իրականացնելու նպատակով, 
 

 2018թ. ապրիլի 16-27-ը  ՀՀ վիճակագրական կոմիտեում էր Արժույթի 
միջազգային հիմնադրամի փորձագետ Դեյվիդ Բարանը ԱՄՀ-ի 
«Կարողությունների զարգացման բարելավում գների վիճակագրության 
բնագավառում» նախագծի շրջանակներում իրականացվելիք աշխատանք-
ների նախագծման և պլանավորման նպատակով: 
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Տեղային սեմինարներ 

 
 2018թ. մարտի 6-ին ՀՀ ՎՊԽ անդամ Վ. Դավթյանը մասնակցել է          

ք. Երևանում կայացած Աղետների կառավարման երկրի թիմի (DMCT) 
ղեկավարների հանդիպմանը, 
 

 2018թ. մարտի 7-ին ՀՀ ԱՎԾ անձնակազմի կառավարման բաժնի պետ 
Գ. Հարությունյանը մասնակցել է ք. Երևանում կայացած  
«Ժամանակակից լիդերությունը և կարողությունների զարգացումը 
Արևելյան գորշընկերության երկրների հանրային հատվածում (PADOS 
II) »  խորագրերով աշխատաժողովին, 

 
 2018թ. մարտի 20-ին ՀՀ ԱՎԾ առևտրի և այլ ծառայությունների 

վիճակագրության բաժնի պետ Ա. Հարությունյանը, մակրոտնտեսական 
ցուցանիշների և ազգային հաշիվների բաժնի գլխավոր մասնագետ       
Ն. Աստվածատուրովան և բիզնես ռեգիստրի, ընտրանքի և դասա-
կարգիչների բաժնի գլխավոր մասնագետ Ա. Դաշյանը  մասնակցել  են  
ք. Երևանում տեսակոնֆերանսի միջոցով կայացած «Ազգային հաշիվ-
ների համակարգ 2008» միջազգային ստանդարտների ներդնման գծով 
աշխատանքային խմբի և վիճակագրական դասակարգիչների աշխա-
տանքային խմբի երրորդ նիստին, 

 
 2018թ. մարտի 15-16-ը ՀՀ ԱՎԾ ֆինանսների վիճակագրության բաժնի 

պետ Հ. Տիտիզյանը, աշխատանքի վիճակագրության բաժնի պետ        
Լ. Քալանթարյանը, բիզնես ռեգիստրի, ընտրանքի և դասակարգիչների 
բաժնի պետ Վ. Արևշատյանը և մակրոտնտեսական ցուցանիշների և 
ազգային հաշիվների բաժնի գլխավոր մասնագետ               
Ն. Աստվածատուրովան մասնակցել  են ք. Երևանում   կայացած  «ՓՄՁ 
վիճակագրության բարելավումը Հայաստանում» խորագրով 2-րդ 
աշխատաժողովին, 

 
 2018թ. մարտի 19-ին ՀՀ ՎՊԽ անդամ Գ. Անանյանը, ՀՀ ԱՎԾ 

գյուղատնտեսության վիճակագրության բաժնի պետ Ա. Ավագյանը և 
նույն բաժնի վիճակագիր Ն. Աբգարյանը մասնակցել են ք. Երևանում 
կայացած «Երկրագնդի դիտարկում Արևելյան գործընկերության 
համար» ծրագրի շրջանակում մշակված ծառայությունների վերջնական 
ներկայացմանը, 

 
 2018թ. մարտի 23-ին ՀՀ ԱՎԾ սոցիալական ոլորտի և բնապահ-

պանության վիճակագրության բաժնի պետ Ն. Բաղդասարյանը, նույն 
բաժնի առաջատար մասնագետ Ն. Մանդալյանը և առաջին կարգի 
մասնագետ Ա. Համբարձումյանը մասնակցել են ք. Երևանում կայացած 
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Կայուն զարգացման 6-րդ նպատակի 6.4.1 և 6.4.2 ցուցանիշների 
մոնիթորինգի վերաբերյալ «Մոնիթորինգի միջոլորտային խմբի» 
անդամների աշխատանքային հանդիպմանը,   

 
 2018թ. մարտի 24-25-ը ՀՀ ԱՎԾ աշխատանքի վիճակագրության բաժնի 

պետ Լ. Քալանթարյանը մասնակցել է ք. Ծաղկաձորում կայացած 
«Կայուն զարգացման նպատակները՝ որպես մարդու իրավունքների 
պաշտպանության վիճակի մասին զեկույցների առանցք» խորագրով   
ՀՀ մարդու իրավունքների պաշտպանի (ՄԻՊ) աշխատակազմի համար 
դասընթացին, 

 
 2018թ. մարտի 26-ին ՀՀ ՎՊԽ անդամ Ա. Սաֆյանը մասնակցել է          

ք. Երևանում կայացած ԿԶՆ – Հայաստան գործընթացի վերաբերյալ 
հանդիպմանը, 

 
 2018թ. մարտի 30-ին ՀՀ ԱՎԾ մարդահամարի և ժողովրդագրության 

բաժնի պետ Կ. Կույումջյանը մասնակցել է ք. Երևանում   կայացած 
Տղաների նախընտրության և աղջիկների թերարժեվորման 
կանխարգելմանն ուղղված գլոբալ ծրագրի շրջանակում «Սեռի 
հատկանիշով երեխայի խտրական ընտրության կանխարգելման 
նպատակով վաղ մանկության շրջանում երեխայի խնամքի և 
զարգացման ծառայությունների ընդլայնման պետական քաղաքա-
կանության բարեփոխումների ծախսերի և իրատեսականության 
վերլուծություն» խորագրով կլոր սեղան քննարկմանը, 

 
 2018թ. ապրիլի 4-ին ՀՀ ՎՊԽ անդամ Վ. Դավթյանը և ՀՀ ԱՎԾ 

տեղեկատվական ռեսուրսների կառավարման և տեխնոլոգիաների 
վարչության տեղեկատվական տեխնոլոգիաների զարգացման բաժնի 
պետ Կ. Սարգսյանը մասնակցել են ք. Երևանում  կայացած ՏՏ 
անվտանգությունը, որպես բիզնես – առաջնահերթություն՝ Տեղեկատ-
վական անվտանգության և ամպային տեխնոլոգիաների վերաբերյալ 
միջազգային համաժողովի (IDC Security Roadshow 2018), 

 
 2018թ. ապրիլի 5-ին ՀՀ ՎՊԽ անդամներ Ա. Սաֆյանը, Ա. Անանյանը և 

Վ. Դավթյանը, ՀՀ ԱՎԾ  տեղեկատվական ռեսուրսների կառավարման և 
տեխնոլոգիաների վարչության պետ Ա. Մարտիրոսյանը, վճարային 
հաշվեկշռի և արտաքին առևտրի վիճակագրության բաժնի պետ          
Ք. Պողոսյանը, առևտրի և այլ ծառայությունների վիճակագրության 
բաժնի պետ Ա. Հարությունյանը, վիճակագրական տեղեկատվության 
տարածման և հասարակայնության հետ կապերի բաժնի պետ              
Ն. Մուշեղյանը և բիզնես ռեգիստրի, ընտրանքի և դասակարգիչների 
բաժնի գլխավոր մասնագետ Ա. Դաշյանը մասնակցել են ք. Երևանում 
տեսակոնֆերանսի միջոցով կայացած ԵԱՏՄ վիճակագրության գծով 
Խորհրդատվական կոմիտեի տասներկուերորդ նիստին, 
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 2018թ. ապրիլի 6-ին ՀՀ ՎՊԽ անդամ Ա. Սաֆյանը մասնակցել է           

ք. Երևանում կայացած Կայուն զարգացման նպատակներն 
ազգայնացնող միջգերատեսչական խմբի հանդիպմանը, 

 
 2018թ. ապրիլի 6-ին ՀՀ ԱՎԾ աշխատանքի վիճակագրության բաժնի 

պետ Լ. Քալանթարյանը մասնակցել է ք. Երևանում կայացած «Քաղա-
քացիական հասարակության կազմակերպությունների (ՔՀԿ) ներգրավ-
վածությունը հայաստանում ԿԶՆ-ների իրականացման գործընթացում» 
ուսումնասիրություն՝ «Գնահատել ՔՀԿ ներգրավվածության աստիճանը 
ՀՀ կառավարության Կայուն զարգացման 2030 օրակարգում» 
խորագրով ֆոկուս խմբային քննարկմանը, 

 
 2018թ. ապրիլի 12-ին և 14-ին ՀՀ վիճակագրական կոմիտեի 

տեղեկատվական ռեսուրսների կառավարման և տեխնոլոգիաների 
վարչության տվյալների բանկերի մշակման և ծրագրավորման բաժնի 
գլխավոր մասնագետ Կ. Եսայանը մասնակցել է ք. Երևանում կայացած 
«Տվյալների վերլուծություն SPSS ծրագրային փաթեթի միջոցով» 
խորագրով մեթոդաբանական դասընթացին, 

 
 2018թ. ապրիլի 18-ին ՀՀ վիճակագրական կոմիտեի վճարային 

հաշվեկշռի և արտաքին առևտրի վիճակագրության բաժնի պետ          
Ք. Պողոսյանը մասնակցել է ք. Երևանում տեսակոնֆերանսի միջոցով 
կայացած Եվրասիական տնտեսական միության մասին պայմանագրի 
դրույթների կատարելագործման ամփոփ աշխատանքային խմբի 7-րդ 
նիստին, 

 
 2018թ. ապրիլի 27-ին ՀՀ ՎՊԽ անդամ Ա. Սաֆյանը մասնակցել է         

ք. Երևանում կայացած Կայուն զարգացման նպատակների տվյալների 
վերաբերյալ քննարկումներին, 

 
 2018թ. ապրիլի 27-ին ՀՀ վիճակագրական կոմիտեի սոցիալական 

ոլորտի և բնապահպանության վիճակագրության բաժնի պետ              
Ն. Բաղդասարյանը  մասնակցել է ք. Երևանում կայացած Երեխաների 
խնամքի և պաշտպանության համակարգի բարեփոխումները մշտադի-
տարկելու, ուսումնասիրելու և վերհանման խնդիրներին արձագանքելու 
բնագավառում կառավարության կարողությունների հզորացում ծրագրի 
շրջանակում Հայաստանում երեխաների խնամքի և պաշտպանության 
համակարգի բարեփոխումների ընթացքի մասնակցային գնահատման 
արդյունքների հիման վրա միջոցառումների մշակման աշխատաժո-
ղովին: 

 
 


