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          ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ 
 

Մասնակցություն միջոցառումներին 
 
 

 2017թ. մայիսի 9-11-ը ՀՀ ԱՎԾ նախագահի խորհրդական Դ.Մարտիրոսո-
վան, ՀՀ ԱՎԾ տնային տնտեսությունների հետազոտությունների բաժնի 
պետ Լ. Մարկոսյանը և գների վիճակագրության և միջազգային 
համադրումների բաժնի պետ  Մ. Երիցյանը մասնակցել են ք. Կահիրեում 
(Եգիպտոս) կայացած Պարենային անվտանգության վերլուծության և 
քաղաքականության գործընկերության ամրապնդում» թեմայով 
սեմինարին,  

 
 2017թ. մայիսի 15-17-ը ՀՀ ԱՎԾ նախագահ Ս. Մնացականյանը մասնակ-

ցել է ք. Ռաբաթում (Մարոկկո) կայացած Մանկական աղքատությունը 
Միջին Արևելքում և Հյուսիսային Աֆրիկայում. գնահատումից մինչև 
քաղաքական գործողություն» խորագրով կոնֆերանսին, 

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

նության վիճակագրության բաժնի պետ Ն. Բաղդասարյանը, առևտրի և 
այլ ծառայությունների վիճակագրության բաժնի պետ Ա. Հարությունյանը 
և  Պետական վիճակագրական տեղեկատվության հավաքագրում» 
ծրագրի վիճակագիր Ե. Գևորգյանը մասնակցել են  ք. Թբիլիսիում 
(Վրաստան) կայացած Հետազոտության և մշակման, տեղեկատվական 
և հեռահաղորդակցության տեխնոլոգիաների և ինովացիայի 
վիճակագրություն» Արևելյան համագործակցության պլատֆորմ 2-ի 
ներքո վիճակագրական պանելի 5-րդ հանդիպմանը, 

 
 2017թ. մայիսի 25-26-ը ՀՀ ԱՎԾ արդյունաբերության և էներգետիկայի 

վիճակագրության բաժնի առաջատար մասնագետ Հ. Հովհաննիսյանը 
մասնակցել է ք.Սոչիում (Ռուսաստանի Դաշնություն) կայացած 
Արդյունաբերության վիճակագրությունը փաստերի վրա հիմնված 
քաղաքականության մշակման համար» խորագրով սեմինարին, 
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 2017թ. մայիսի 30-ից հունիսի 1-ը ՀՀ ՎՊԽ անդամ Յու. Պողոսյանը և    
ՀՀ ԱՎԾ սոցիալական ոլորտի և բնապահպանության վիճակագրության 
բաժնի առաջատար մասնագետ Ն. Մանդալյանը մասնակցել են              
ք. Կոպենհագենում (Դանիա) կայացած Շրջակա միջավայրի 
բնապահպանական միասնական տեղեկատվական համակարգը ԵՄ 
Արևելյան տարածաշրջանի համագործակցության երկրներում 
ներդրմանը նպատակաուղղված խորհրդակցությանը, 

 
 2017թ. մայիսի 31-ից հունիսի 2-ը ՀՀ ԱՎԾ մակրոտնտեսական 

ցուցանիշների և ազգային հաշիվների բաժնի պետ Լ. Խաչատրյանը 
մասնակցել է ք. Ժնևում (Շվեյցարիա) կայացած Ազգային հաշիվների 
գծով փորձագետների խմբի 16-րդ հանդիպմանը, 

 
 2017թ. հունիսի 6-8-ը ՀՀ ԱՎԾ սոցիալական ոլորտի և բնապահպանու-

թյան վիճակագրության բաժնի պետ Ն. Բաղդասարյանը  մասնակցել է   
ք. Ալմաթիում (Ղազախստան) կայացած Հաշմանդամության վիճակա-
գրությունն ու գնահատումը ի աջակցություն Կայուն զարգացման 2030թ. 
օրակարգին ու մարդահամարների և կացարանների հաշվառման 2020թ. 
ծրագրին» թեմայով տարածաշրջանային հանդիպմանը, 

  
 2017թ. հունիսի 14-16-ը ՀՀ ԱՎԾ գների վիճակագրության և միջազգային 

համադրումների բաժնի առաջին կարգի մասնագետներ 
Հ.Կարապետյանը և Ա. Մխիթարյանը մասնակցել են ք. Թբիլիսիում 
(Վրաստան) կայացած Գների վիճակագրությունը Արևելյան Եվրոպայի, 
Կովկասի և Կենտրոնական Ասիայի երկրների համար» թեմայով 
դասընթացին, 

 
 2017թ. հունիսի 19-21-ը ՀՀ ԱՎԾ նախագահ Ս. Մնացականյանը, ՀՀ ՎՊԽ 

անդամներ Ա. Սաֆյանը, Գ. Գևորգյանը և ՀՀ ԱՎԾ ներքին աուդիտի 
վարչության պետ Ա. Մանանդյանը մասնակցել են ք. Ժնևում 
(Շվեյցարիա) կայացած Եվրոպական վիճակագիրների կոնֆերանսի 65-
րդ հերթական լիակազմ նստաշրջանին և 2017թ. հունիսի 21-22-ը՝ 
Արևելյան Եվրոպայի, Կովկասի և Կենտրոնական Ասիայի երկրներում 
Կայուն զարգացման նպատակների համար ՄԱԿ-ի Եվրոպայի 
տնտեսական հանձնաժողովի ճանապարհային քարտեզի 
իրականացման վերաբերյալ սեմինարին, 
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 2017թ. հունիսի 20-22-ը ՀՀ ԱՎԾ մարդահամարի և ժողովրդագրության 
բաժնի պետ Կ. Կույումջյանը մասնակցել է ք. Մոսկվայում (Ռուսաստանի 
Դաշնություն) կայացած Ազգային տրանսֆերային հաշիվներ. 
սկզբունքները, մեթոդաբանությունը և դրա կառուցման 
հիմնախնդիրները» խորագրով աշխատանքային հանդիպմանը, 

 
 2017թ. հունիսի 12-13-ը ՀՀ ԱՎԾ արդյունաբերության և էներգետիկայի 

վիճակագրության բաժնի առաջատար մասնագետ Հ. Հովհաննիսյանը 
մասնակցել է ք. Աստանայում (Ղազախստան) կայացած EU4Energy 
ծրագրի շրջանակում էներգետիկ վիճակագրության ցանցային 
հանդիպմանը, 

 
 2017թ. հունիսի 27-28-ը ՀՀ ԱՎԾ աշխատանքի վիճակագրության բաժնի 

պետ Լ. Քալանթարյանը մասնակցել է ք. Ռիգայում (Լատվիա) կայացած 
Արևելյան համագործակցության Պլատֆորմ-2 ծրագրի շրջանակում 
կազմակերպված Զբաղվածության ոլորտում ծառայություն 
մատուցողների կողմից որակավորված մասնագետների պահանջարկի 
կանխատեսման, աշխատաշուկայում առաջարկի, պահանջարկի 
հավասարակշռման մոտեցումները. Լատվիայի, Իռլանդիայի և Արևելյան 
գործընկերության երկրների փորձը» խորագրով վեցերորդ 
աշխատաժողովին,  

 
 2017թ. հունիսի 27-30-ը ՀՀ ՎՊԽ անդամ Յու. Պողոսյանը մասնակցել է 

ք. Ժնևում (Շվեյցարիա) կայացած Շրջակա միջավայրի 
մշտադիտարկման և գնահատման աշխատանքային խմբի 19-րդ 
նստաշրջանին և Բնապահպանական վիճակագրության և ցուցանիշների 
միասնական նպատակային խմբի 13-րդ նստաշրջանին: 
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Առաքելություններ 
 

 
 2017թ. մայիսի 10-12-ը ՀՀ ԱՎԾ-ում էր Դանիայի վիճակագրության 

ծառայության փորձագետ Կարին Բլիքսը «Հայաստանի ազգային 
վիճակագրական համակարգի ամրապնդում – II փուլ» ԵՄ ԹՎԻՆԻՆԳ 
ծրագրի «Վիճակագրական տեղեկատվության տարածման համակարգ» 
բաղադրիչի «Որակի ապահովում» ենթաբաղադրիչի շրջանակում 
աջակցություն ցուցաբերելու նպատակով, 
 

 2017թ. մայիսի 16-18-ը  ՀՀ ԱՎԾ-ում էին Դանիայի վիճակագրության 
ծառայության փորձագետներ Բո Գուլդեգեր Կլաուսենը և Աննի Ստահելը 
«Հայաստանի ազգային վիճակագրական համակարգի ամրապնդում – II 
փուլ» ԵՄ ԹՎԻՆԻՆԳ ծրագրի «Ժողովրդագրական վիճակագրություն» 
բաղադրիչի «Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների հզորությունը» 
ենթաբաղադրիչի շրջանակում աջակցություն ցուցաբերելու նպատակով, 

 
 2017թ. մայիսի 22-24-ը  ՀՀ ԱՎԾ-ում էին Դանիայի վիճակագրության 

ծառայության ներկայացուցիչ, ԵՄ ԹՎԻՆԻՆԳ ծրագրի ղեկավար Շարլոտ 
Յուլ Հանսենը և 2017թ. մայիսի 23-24-ը Դանիայի վիճակագրության 
ծառայության միջազգային խորհրդատվական բաժնի պետ Մայքլ Սկովբոն 
«Հայաստանի ազգային վիճակագրական համակարգի ամրապնդում – II 
փուլ» ԵՄ ԹՎԻՆԻՆԳ ծրագրի Կառավարող Կոմիտեի յոթերորդ նիստին 
մասնակցելու նպատակով, 

 
 2017թ. մայիսի 22-25-ը  ՀՀ ԱՎԾ-ում էին Իտալիայի վիճակագրության 

ծառայության փորձագետներ Սիմոնա Ռամբերտին և Դոնաթելլա 
Վինյանին «Հայաստանի ազգային վիճակագրական համակարգի 
ամրապնդում – II փուլ» ԵՄ ԹՎԻՆԻՆԳ ծրագրի «Ջրի հաշիվներ» 
բաղադրիչի շրջանակում աջակցություն ցուցաբերելու նպատակով, 

 
 2017թ. մայիսի 26-ին ՀՀ ԱՎԾ-ում էր «HENDYPLAN SA» կազմակերպու-

թյան գլխավոր տնօրեն Ֆրանսուա Լիբոուն  SDMX ստանդարտի 
ներդրման և կիրառման վերաբերյալ շնորհանդես ներկայացնելու 
նպատակով, 
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 2017թ. մայիսի 30-ից հունիսի 2-ը ՀՀ ԱՎԾ-ում էին Դանիայի 
վիճակագրության ծառայության փորձագետներ Կարստեն Զանգենբերգը 
և Յեսպեր Ելեմոսե Յենսենը «Հայաստանի ազգային վիճակագրական 
համակարգի ամրապնդում – II փուլ» ԵՄ ԹՎԻՆԻՆԳ ծրագրի 
«Վիճակագրական տեղեկատվության տարածման համակարգ» 
բաղադրիչի շրջանակում աջակցություն ցուցաբերելու նպատակով, 

 
 2017թ. մայիսի 31-ից հունիսի 2-ը ՀՀ ԱՎԾ-ում էին ՄԱԿ-ի 

արդյունաբերական զարգացման կազմակերպության (UNIDO) 
փորձագետներ Կատերինա Գումենիուկը և 2017թ. հունիսի 1-2-ը՝ Իգոր 
Ուլյանովը ԱՊՀ երկրների համար Հարմոնիզացված արդյունաբերական 
վիճակագրության գծով տարածաշրջանային նախագծի շրջանակում 
«Հայաստանի արդյունաբերության վիճակագրության հարմոնիզացումը 
միջազգային ստանդարտներին» խորագրով սեմինար անցկացնելու 
նպատակով, 

 
 2017թ. հունիսի 6-9-ը  ՀՀ ԱՎԾ-ում էին Լիտվայի վիճակագրության 

ծառայության փորձագետ Դալիա Ամբրոզայտիենեն և Իտալիայի 
վիճակագրության ծառայության փորձագետ  Մարիա Փիա Սորվիլլոն 
«Հայաստանի ազգային վիճակագրական համակարգի ամրապնդում – II 
փուլ» ԵՄ ԹՎԻՆԻՆԳ ծրագրի «Ժողովրդագրական վիճակագրություն» 
բաղադրիչի շրջանակում աջակցություն ցուցաբերելու նպատակով, 

 
 2017թ. հունիսի 9-15-ը ՀՀ ԱՎԾ-ում էին Համաշխարհային բանկի 

փորձագետներ Մորից Մեյերը և Գրեգորի Կիսունկոն «Ազգային 
վիճակագրական համակարգի ամրապնդման համար ազգային 
ռազմավարական ծրագրի իրականացում» ECASTAT  դրամաշնորհային 
ծրագրի (թիվ TF0A4543) հետ կապված քննարկումներ իրականացնելու 
նպատակով, 

 
 2017թ. հունիսի 12-15-ը  ՀՀ ԱՎԾ-ում էին Դանիայի վիճակագրության 

ծառայության փորձագետներ Հեգե Սյուզան Հաուգլանդը և Մարիա Բոյեն 
«Հայաստանի ազգային վիճակագրական համակարգի ամրապնդում – II 
փուլ» ԵՄ ԹՎԻՆԻՆԳ ծրագրի «Աշխատաշուկայի վիճակագրություն» 
բաղադրիչի շրջանակում աջակցություն ցուցաբերելու նպատակով, 
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 2017թ. հունիսի 13-16-ը  ՀՀ ԱՎԾ-ում էին Դանիայի վիճակագրության 
ծառայության փորձագետ Յարլ Քուիթզաուն  և Ֆինլանդիայի 
վիճակագրության ծառայության փորձագետ Վելլի-Մաթթի Տյորմելետոն 
«Հայաստանի ազգային վիճակագրական համակարգի ամրապնդում – II 
փուլ» ԵՄ ԹՎԻՆԻՆԳ ծրագրի «Աղքատության վիճակագրություն» 
բաղադրիչի շրջանակում աջակցություն ցուցաբերելու նպատակով, 

 
 2017թ. հունիսի 27-28-ը ՀՀ ԱՎԾ-ում էր Դանիայի վիճակագրության 

ծառայության փորձագետ Լոնե Սլյութերին «Հայաստանի ազգային 
վիճակագրական համակարգի ամրապնդում – II փուլ» ԵՄ ԹՎԻՆԻՆԳ 
ծրագրի «Վիճակագրական տեղեկատվության տարածման համակարգ» 
բաղադրիչի շրջանակում աջակցություն ցուցաբերելու նպատակով: 
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Տեղային սեմինարներ 
 
 2017թ. մայիսի 2-ին ՀՀ ԱՎԾ վճարային հաշվեկշռի և արտաքին առևտրի 

վիճակագրության բաժնի առաջատար մասնագետ  Լ. Բեյբությանը և 
միջազգային վիճակագրական համագործակցության բաժնի առաջին 
կարգի մասնագետ Ա. Նալբանդյանը մասնակցել են ք. Երևանում 
կայացած Համաշխարհային բանկի խմբի անդամ Միջազգային ֆինան-
սական կորպորացիայի կողմից կազմակերպված օտարերկրյա ներ-
դրումների խթանների վերաբերյալ քննարկումներին, 
 

 2017թ. մայիսի 3-ին ՀՀ ԱՎԾ բիզնես ռեգիստրի, ընտրանքի և դասա-
կարգիչների բաժնի պետ Վ. Արևշատյանը մասնակցել է  ք. Երևանում 
կայացած «Աջակցություն ՓՄՁ զարգացմանը Հայաստանում»  ծրագրի 
կողմից կազմակերպված «Նորարարական աճի խթանումը Հայաստա-
նում. նորարարական ՓՄՁ-ների և սկսնակների համար աջակցություն և 
ֆինանսավորման հնարավորություններ» խորագրով սեմինարին, 

 

 2017թ. մայիսի 6-ին ՀՀ ՎՊԽ անդամներ Ա. Սաֆյանը և Յու. Պողոսյանը 
մասնակցել են ք. Երևանում կայացած «Կայուն զարգացման 
նպատակների» ազգայնացնող խմբի նեղ կազմով հանդիպմանը, 

 

 2017թ. մայիսի 10-ին ՀՀ ԱՎԾ սոցիալական ոլորտի և բնապահպա-
նության վիճակագրության բաժնի պետ Ն. Բաղդասարյանը  մասնակցել  
է ք. Երևանում կայացած «Համագործակցությունը և ծառայությունների 
մատչելիությունը իրավախախտ երեխաների վերասոցիալականացման 
հարցում» խորագրով խորհրդաժողովին, 

 

 2017թ. մայիսի 12-ին ՀՀ ԱՎԾ աշխատանքի վիճակագրության բաժնի 
պետ Լ. Քալանթարյանը մասնակցել  է ք. Երևանում   կայացած ՄԱԿ-ի 
Գենդերային թեմատիկ խմբի (ԳԹԽ) ընդլայնված աշխատանքային 
հանդիպմանը, 

 

 2017թ. մայիսի 18-19-ը ՀՀ ԱՎԾ միջազգային վիճակագրական համա-
գործակցության բաժնի գլխավոր մասնագետ Հ. Սողոմոնյանը և նույն 
բաժնի առաջատար մասնագետ Ա. Խամոյանը մասնակցել  են ք. Երևա-
նում կայացած ԵՄ պատվիրակության աջակցությամբ կազմակերպված 
«ԵՄ աջակցության ծրագրավորման, կառավարման և համակարգման 
փորձի փոխանակում» խորագրով աշխատաժողովին, 
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 2017թ. մայիսի 23-ին ՀՀ ԱՎԾ մարդահամարի և ժողովրդագրության 
բաժնի պետ Կ. Կույումջյանը և աշխատանքի վիճակագրության բաժնի 
առաջատար մասնագետ Ջ. Ավոյանը մասնակցել են ք. Երևանում   
կայացած  «Առավելագույնը քաղելով միգրացիայից Հայաստանում. որն 
է հանրային քաղաքականության դերը» խորագրով հանդիպմանը և  
«Հանրային քաղաքականության, միգրացիայի և զարգացման փոխ-
կապվածությունը (ՀՔՄԶՓ) Հայաստանում» զեկույցի ներկայացմանը, 

 

 2017թ. մայիսի 26-ին ՀՀ ԱՎԾ աշխատանքի վիճակագրության բաժնի 
պետ Լ. Քալանթարյանը և նույն բաժնի առաջին կարգի մասնագետ       
Ս. Զեյնալյանը մասնակցել  են  ք. Երևանում   կայացած «Զբաղվածու-
թյանը նպաստող մակրոտնտեսական քաղաքականությանն ընդառաջ» 
ուսումնասիրության արդյունքների ներկայացման վերաբերյալ 
աշխատաժողովին, 

 

 2017թ. մայիսի 26-ին ՀՀ ԱՎԾ սոցիալական ոլորտի և բնապահպանու-
թյան վիճակագրության բաժնի պետ Ն. Բաղդասարյանը մասնակցել  է 
ք. Երևանում կայացած «Երեխաների համար արդարադատության 
մատչելիության բարելավում Հայաստանում»  ծրագրի շրջանակներում 
ձևավորված «Անչափահասների արդարադատության» խորհրդի 
առաջին նիստին, 

 

 2017թ. հունիսի 1-2-ը ՀՀ ԱՎԾ աշխատակազմի թվով 34 աշխատակից 
մասնակցել  են  ք. Երևանում   կայացած ԱՊՀ երկրների համար «Հար-
մոնիզացված արդյունաբերական վիճակագրության գծով տարածա-
շրջանային նախագծի» շրջանակում «Հայաստանի արդյունաբերության 
վիճակագրության հարմոնիզացումը միջազգային ստանդարտներին» 
խորագրով սեմինարին, 

 

 2017թ. հունիսի 5-ին ՀՀ ԱՎԾ արդյունաբերության և էներգետիկայի 
վիճակագրության բաժնի պետ Ա. Անանյանը, մակրոտնտեսական 
ցուցանիշների և ազգային հաշիվների բաժնի պետ Լ. Խաչատրյանը և 
սոցիալական ոլորտի և բնապահպանության վիճակագրության բաժնի 
գլխավոր մասնագետ Ա. Հակոբյանը մասնակցել  են ք. Երևանում կայա-
ցած «Օրակարգ 2030»-ի ազգայնացման գործընթացների շրջանակնե-
րում ՄԱԿ-ի Կայուն զարգացման նպատակների գլոբալ գործընթացների 
հայաստանյան աշխատանքները կանոնակարգող միջգերատեսչական 
հանձնաժողովի ներքո Տնտեսական ոլորտային ենթախմբի 
մեկնարկային նիստին, 
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 2017թ. հունիսի 7-ին ՀՀ ՎՊԽ անդամ Յու. Պողոսյանը մասնակցել  է    
ք. Երևանում կայացած «Մարդկային զարգացումը բոլորի համար» 
Մարդկային զարգացման 2016թ. զեկույցի մեկնարկի արարողությանը, 

 

 2017թ. հունիսի 8-9-ը ՀՀ ԱՎԾ բիզնես ռեգիստրի, ընտրանքի և 
դասակարգիչների բաժնի պետ Վ. Արևշատյանը և նույն բաժնի 
առաջատար մասնագետ Ա. Շաբոյանը, որակի կառավարման բաժնի 
պետ Ռ. Շաբոյանը և նույն բաժնի առաջին կարգի մասնագետ               
Ա. Գրբոյանը մասնակցել են ք. Երևանում կայացած «Հետազոտություն-
ների մեթոդաբանություն և միգրացիոն տվյալների այլընտրանքային 
աղբյուրներ» խորագրով դասընթացին, 

 

 2017թ. հունիսի 9-ին ՀՀ ԱՎԾ տնային տնտեսությունների հետազոտու-
թյունների բաժնի պետ Լ. Մարկոսյանը մասնակցել  է  ք. Երևանում   
կայացած «Հաշմանդամություն ունեցող երեխաների վերաբերյալ 
տվյալների հավաքագրում, մշակում և տարածում» խորագրով կլոր-
սեղան քննարկմանը, 

 

 2017թ. հունիսի 8-ին ՀՀ ԱՎԾ նախագահի խորհրդական                
Դ. Մարտիրոսովան, ՀՀ ԱՎԾ տնային տնտեսությունների հետազոտու-
թյունների բաժնի պետ Լ. Մարկոսյանը, նույն բաժնի առաջին կարգի 
մասնագետ Ա. Գալստյանը և երկրորդ կարգի մասնագետ               
Լ. Ավետիսյանը մասնակցել  են ք. Երևանում   կայացած Երեխաներին 
ուղղված պետական ծախսերի գնահատման (Ե-ՊԾԳ) մեթոդաբանու-
թյան վավերացման վերաբերյալ աշխատանքային քննարկմանը,   

 

 2017թ. հունիսի 12-14-ը ՀՀ ԱՎԾ նախագահի ՔՊ և ԱԻ գծով օգնական 
Գ. Սարոյանը մասնակցել է ք. Երևանում   կայացած ԱՄՆ-ի քաղաքա-
ցիական–ռազմական արտակարգ իրավիճակների պատրաստվածու-
թյան ծրագրի (CMEP) զինված ուժերի ինժեներական կորպուսի մասնա-
գետների կողմից անցկացված «Երկրատարածական գործիքների 
տեսանկյունից աղետների պատրաստվածություն» խորագրով 
աշխատաժողովին, 

 

 2017թ. հունիսի 9-ին ՀՀ ԱՎԾ սոցիալական ոլորտի և բնապահպանու-
թյան վիճակագրության բաժնի երկրորդ կարգի մասնագետ               
Ս. Հովսեփյանը մասնակցել է ք. Երևանում կայացած «Երեխաների 
հաշմանդամության վերաբերյալ տվյալների հավաքագրում» կլոր 
սեղան-քննարկմանը, 
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 2017թ. հունիսի 13-ին ՀՀ ՎՊԽ անդամ Յու. Պողոսյանը մասնակցել է ք. 
Երևանում կայացած Կայուն զարգացման նպատակների սոցիալական 
ենթահանձնաժողովի աշխատանքային խմբի նիստին, 

 

 2017թ. հունիսի 14-ին ՀՀ ՎՊԽ անդամներ Ա. Սաֆյանը և Յու. 
Պողոսյանը մասնակցել են ք. Երևանում կայացած Կայուն զարգացման 
նպատակների տնտեսական ոլորտային ենթախմբի 2-րդ 
աշխատանքային նիստ՝ նվիրված Նպատակ 7-ի ներքո թիրախներին և 
ցուցանիշներին, 

 

 2017թ. հունիսի 16-ին ՀՀ ԱՎԾ տնային տնտեսությունների հետազոտու-
թյունների բաժնի պետ Լ. Մարկոսյանը մասնակցել է ք. Երևանում 
կայացած «Ներառական և կայուն աճ՝ Հայաստանում աղքատության 
հաղթահարման և ընդհանուր բարեկեցության գծով. Ինչպես 
մարտահրավերները վերածել հնարավորությունների» խորագրով 
Համաշխարհային բանկի խնբի Համակարգված երկրի գնահատման 
(ՀԵԳ) հիմնական եզրահանգումների քննարկմանը, 

 

 2017թ. հունիսի 16-ին ՀՀ ԱՎԾ սոցիալական ոլորտի և 
բնապահպանության վիճակագրության բաժնի պետ Ն. Բաղդասարյանը 
մասնակցել է ք. Երևանում կայացած «Խղճի ազատության և կրոնական 
կազմակերպությունների մասին Հայաստանի Հանրապետության 
օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» օրենքի նախագծի 
քննարկմանը, 

 

 2017թ. հունիսի 20-ին ՀՀ ԱՎԾ գյուղատնտեսության վիճակագրության 
բաժնի առաջին կարգի մասնագետ Լ. Թումանյանը մասնակցել է ք. 
Երևանում կայացած «Հայաստանի գյուղատնտեսության 
արդիականացում և առևտրայնացում» խորագրով հանդիպմանը, 
 

 2017թ. հունիսի 20-ին ՀՀ ԱՎԾ վիճակագրական տեղեկատվության 
տարածման և հասարակայնության հետ կապերի բաժնի պետ              
Ն. Մուշեղյանը մասնակցել է ք. Երևանում կայացած «Դեպի ծով ելք 
չունեցող զարգացող երկրների վերաբերյալ Վիեննայի Գործողու-
թյունների ծրագրով նախատեսված միջոցառումների իրականացման 
ազգային ծրագիրը» կազմող աշխատանքային խմբի հանդիպմանը, 

 

 2017թ. հունիսի 27-ին ՀՀ ԱՎԾ վճարային հաշվեկշռի և արտաքին 
առևտրի բաժնի գլխավոր մասնագետ Կ. Շահբազյանը և արդյունա-
բերության և էներգետիկայի վիճակագրության բաժնի վիճակագիր       
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Մ. Պետրոսյանը մասնակցել են ք. Երևանում կայացած Համաշխար-
հային բանկի խմբի (ՀԲԽ) անդամ՝ Միջազգային ֆինանսական կոր-
պորացիայի (IFC) Հայաստանում ներդրումային միջավայրի բարեփո-
խումների ծրագրի կողմից կազմակերպված «Պանրի արտահանման/ 
մատակարարման շղթա» թեմայով աշխատաժողովին, 

 

 2017թ. հունիսի 28-ին ՀՀ ԱՎԾ պարենային ապահովության վիճակա-
գրության բաժնի պետ Ա. Ավետիսյանը մասնակցել է ք. Երևանում 
կայացած ՄԱԿ-ի Պարենի և գյուղատնտեսության կազմակերպության 
«Աջակցություն սննդամթերքի անվտանգության ռիսկերի կառավարմա-
նը Հայաստանում» ծրագրի շրջանակներում կազմակերպված «Սննդա-
մթերքի անվտանգության կարողությունների հզորացում ոլորտի 
ռիսկերի կառավարման նպատակով» խորագրով աշխատաժողովին, 

 

 2017թ. հունիսի 28-ին ՀՀ ՎՊԽ անդամ Ա. Սաֆյանը, ՀՀ ԱՎԾ սոցիալա-
կան ոլորտի և բնապահպանության վիճակագրության բաժնի պետ Ն. 
Բաղդասարյանը, մարդահամարի և ժողովրդագրության բաժնի պետ Կ. 
Կույումջյանը և տնային տնտեսությունների հետազոտությունների 
բաժնի պետ Լ. Մարկոսյանը մասնակցել են ք. Երևանում կայացած 
Կայուն զարգացման նպատակների սոցիալական ոլորտային 
ենթահանձնաժողովի աշխատանքային խմբի հանդիպմանը՝ նվիրված 
Նպատակ 3-ի ներքո թիրախներին և ցուցանիշներին, 

 

 2017թ. հունիսի 28-ին ՀՀ ԱՎԾ մակրոտնտեսական ցուցանիշների և ազ-
գային հաշիվների բաժնի պետ Լ. Խաչատրյանը, վճարային հաշվեկշռի 
և արտաքին առևտրի վիճակագրության բաժնի պետ Ք. Պողոսյանը, 
ֆինանսների վիճակագրության բաժնի պետ Հ.Տիտիզյանը, տրանսպոր-
տի և կապի վիճակագրության բաժնի պետ Գ. Թորոսյանը, արդյունա-
բերության և էներգետիկայի վիճակագրության բաժնի պետ Ա. Անան- 
յանը, բիզնես ռեգիստրի, ընտրանքի և դասակարգիչների բաժնի պետ 
Վ. Արևշատյանը, աշխատանքի վիճակագրության բաժնի գլխավոր մաս-
նագետ Ս. Հունանյանը և սոցիալական ոլորտի և բնապահպանության 
վիճակագրության բաժնի առաջին կարգի մասնագետ Ա. Համբարձում-
յանը մասնակցել են ք. Երևանում կայացած Կայուն զարգացման նպա-
տակների տնտեսական ոլորտային ենթախմբի 4-րդ աշխատանքային 
նիստին՝ նվիրված Նպատակ 8՝ «Արժանապատիվ աշխատանք և տնտե-
սական աճ» և Նպատակ 9՝ «Արդյունաբերություն, ինովացիա և ենթա-
կառուցվածք»-ի ներքո թիրախներին և ցուցանիշներին: 


