
ԼՐԱՏՈՒ, ԹԻՎ 3 (111) 
 

12 
 

          ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ 
 
 
 
 

Մասնակցություն միջոցառումներին 
 

 2018թ. մայիսի 7-25-ը ՀՀ ՎԿ մակրոտնտեսական ցուցանիշների և 
ազգային հաշիվների բաժնի պետ Լ. Խաչատրյանը մասնակցել է            
ք. Վաշինգտոնում (ԱՄՆ) կայացած Ազգային հաշիվների վիճա-
կագրություն» թեմայով դասընթացին,  

 
 2018թ. մայիսի 7-9-ը ՀՀ ՎՊԽ անդամ Գ. Գևորգյանը մասնակցել է            

ք. Ժնևում (Շվեյցարիա) կայացած Սպառողական գների ինդեքս» 
խորագրով փորձագիտական խմբի հանդիպմանը, 

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

ք. Ստոքհոլմում (Շվեդիա) կայացած Հետևում 2030թ. օրակարգի 
իրականացմանը» խորագրով գործընկերների ուսուցման սեմինարին, 

 
 2018թ. մայիսի 22-25-ը ՀՀ ՎԿ մակրոտնտեսական ցուցանիշների և    

ազգային հաշիվների բաժնի գլխավոր մասնագետ               
Ն. Աստվածատուրովան մասնակցել է ք. Ժնևում (Շվեյցարիա) կայացած 
Ազգային հաշիվների գծով փորձագետների խմբի խորհրդակցությանը, 
 

 2018թ. մայիսի 29-31-ը ՀՀ ՎԿ գների վիճակագրության և միջազգային 
համադրումների բաժնի պետ Մ. Երիցյանը մասնակցել է ք. Մոսկվայում 
(Ռուսաստանի Դաշնություն) կայացած Միջազգային գլոբալ հա-
մադրումների ծրագրի շրջանակում սպառողական ապրանք (ծառա-
յություն)–ներկայացուցիչների գնողունակության համարժեքության փոր-
ձնական հաշվարկների արդյունքների քննարկման նպատակով կազմա-
կերպված ԱՊՀ երկրների վիճակագրական ծառայությունների մասնա-
գետների աշխատանքային սեմինար-խորհրդակցությանը,  
 

 2018թ. հունիսի 18-20-ը ՀՀ ՎԿ նախագահ Ս. Մնացականյանը 
մասնակցել է ք. Ժնևում (Շվեյցարիա) կայացած Եվրոպական 
վիճակագիրների կոնֆերանսի 66-րդ հերթական լիակազմ նստաշր-
ջանին և նստաշրջանի ներքո հունիսի 20-ին՝ Արևելյան Եվրոպայի, 
Կովկասի և Կենտրոնական Ասիայի երկրներում Կայուն զարգացման 
նպատակների համար վիճակագրության և ռազմավարական գործ-
ընկերության վերաբերյալ սեմինարին, 
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 2018թ. հունիսի 25-27 -ը ՀՀ ՎԿ աշխատանքի վիճակագրության բաժնի 
պետ Լ. Քալանթարյանը և տնային տնտեսությունների հետա-
զոտությունների բաժնի պետ Լ. Մարկոսյանը մասնակցել են               
ք. Թբիլիսիում (Վրաստան) կայացած Տնային տնտեսությունների 
հետազոտությունների միջոցով ակտիվների սեփականության վիճա-
կագրության արտադրության գենդերային հեռանկարները» խորագրով 
աշխատաժողովին, 

 
 2018թ. հունիսի 25-29-ը ՀՀ ՎԿ տեղեկատվական տեխնոլոգիաների 

կառավարման և տեխնոլոգիաների վարչության պետ Ա. Մարտիրոսյանը 
և նույն վարչության տվյալների բանկերի մշակման և ծրագրավորման 
բաժնի գլխավոր մասնագետ Կ. Եսայանը մասնակցել են ք. Դեջոնում 
(Կորեայի Հանրապետություն) կայացած Մեծ տվյալները Կայուն 
զարգացման համար» խորագրով տարածաշրջանային դասընթացին, 
 

 2018թ. հունիսի 26-27-ը ՀՀ ՎԿ մարդահամարի և ժողովրդագրության 
բաժնի պետ Կ. Կույումջյանը մասնակցել է ք. Չիչեստրում (Միացյալ 
Թագավորություն) կայացած Ծերացման հարցեր և տարիքային 
բաշխումով վիճակագրական տվյալներ» խորագրով առաջին աշխա-
տանքային հանդիպմանը, 

 
 2018թ. հունիսի 26-28-ը ՀՀ ՎԿ արդյունաբերության և էներգետիկայի 

վիճակագրության բաժնի առաջատար մասնագետ Հ. Հովհաննիսյանը 
մասնակցել է ք. Իսսիկ-Կուլում (Ղրղզստանի Հանրապետություն) 
կայացած EU4Energy ծրագրի շրջանակում կայացած Պահանջարկի 
զսպում, վառելիքի փոխարկում և էներգիայի սուբսիդավորման 
նվազեցման քաղաքականություն» խորագրով ֆորումին, 

 
 2018թ. հունիսի 26-29-ը ՀՀ ՎՊԽ անդամ Ա. Սաֆյանը մասնակցել է             

ք. Կրակովում (Լեհաստան) կայացած Պաշտոնական վիճակագրության 
ընդհանուր որակի կառավարումը վիճակագրական արտադրանքի 
արդյունավետության բարելավման համատեքստում» խորագրով 
վերապատրաստման դասընթացին և Որակը պաշտոնական 
վիճակագրությունում» խորագրով   Եվրոպական կոնֆերանսին (Q 2018), 
 

 2018թ. հունիսի 26-29-ը ՀՀ ՎՊԽ անդամ Ն. Բաղդասրյանը մասնակցել է 
ք. Բարիում (Իտալիա) կայացած ՄԱԿ-ի Պարենի և գյուղատնտեսության 
կազմակերպության Ջրի և գյուղատնտեսության վերաբերյալ տեղե-
կատվական համակարգի (AQUASTAT)-ի առաջին աշխատանքային հան-
դիպմանը, 
 

 2018թ. հունիսի 27-28-ը ՀՀ ՎՊԽ անդամ Գ. Գևորգյանը մասնակցել է ք. 
Մինսկում (Բելառուս) կայացած ԱՊՀ տարածաշրջանում աշխատանքի 
վիճակագրության զարգացումը» ծրագրի շրջանակում Միգրացիայի և 
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աշխատանքի շուկայի չափումը ԱՊՀ երկրների 2020թ. շրջափուլի 
մարդահամարների ընթացքում փորձնական մարդահամարների ար-
դյունքները» խորագրով խորհրդակցությանը, 

 
 2018թ. հունիսի 27-29-ը ՀՀ ՎԿ սոցիալան ոլորտի և բնապահպանության 

վիճակագրության բաժնի առաջին կարգի մասնագետ               
Ա. Համբարձումյանը մասնակցել է ք. Կոպենհագենում (Դանիա) 
կայացած Եվրոպական բնապահպանական միասնական տեղե-
կատվական համակարգի ներդրման արևելյան երկրորդ փուլի (ENI-SEIS II 
EAST) տարածաշրջանային աշխատանքային խմբի համար կազմա-
կերպված Բնապահպանական տեղեկատվության արդյունավետ փոխա-
նակման վերաբերյալ աշխատաժողովին: 
 

 
 

 
Առաքելություններ 
 
 
 2018թ. մայիսի 22-24-ը ՀՀ ՎԿ-ում էին Եվրասիական տնտեսական 

հանձնաժողովի (ԵՏՀ) արտաքին և փոխադարձ առևտրի վիճա-
կագրության ստորաբաժանման և ԵԱՏՄ անդամ երկրների վիճա-
կագրական ծառայությունների արտաքին և փոխադարձ առևտրի 
վիճակագրության ստորաբաժանումների աշխատակիցները ԵԱՏՀ 
Վիճակագրության Խորհրդատվական կոմիտեի արտաքին և փոխադարձ 
առևտրի վիճակագրության ենթակոմիտեի 12-րդ նիստն անցկացնելու 
նպատակով,  
 

 2018թ. հունիսի 11-12-ը ՀՀ ՎԿ-ում էին Դանիայի վիճակագրության 
ծառայության գլխավոր տնօրեն Յորգեն Էլմեսկովը և փորձագետ 
Շարլոտ Յուլ Հանսենը Վիճակագրական նպատակներով վարչական 
տվյալների օգտագործման ԵՄ լավագույն փորձառության ներկայացման 
նպատակով,   
 

 2018թ. հունիսի 13-14-ը ՀՀ ՎԿ-ում էին ԱՄՆ Գյուղատնտեսության 
դեպարտամենտի ավագ վիճակագիր, ՄԱԿ-ի Պարենի և գյուղատն-
տեսության կազմակերպության գյուղատնտեսական ինտեգրված 
հետազոտության (AGRIS) ծրագրի թիմի խորհրդատու Մայքլ Սթայները և 
ՄԱԿ-ի Պարենի և գյուղատնտեսության կազմակերպության վիճակա-
գրության բաժնի վիճակագիր Նելի Գեորգիևան ՄԱԿ-ի Պարենի և 
գյուղատնտեսության կազմակերպության գյուղատնտեսական ինտեգր-
ված հետազոտության (AGRIS) ծրագրի շրջանակում քննարկումներ իրա-
կանացնելու նպատակով,  
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 2018թ. հունիսի 25-28-ը  ՀՀ ԱՎԾ-ում էին Դանիայի վիճակագրության 

ծառայության բիզնես դինամիկայի բաժնի պետ Պիտեր Բյուք-Նիլսենը և 
նույն բաժնի ավագ խորհրդատու Յեսպեր Մոլթրափ-Նիլսենը «Աջակ-
ցություն Հայաստանում փոքր և միջին ձեռնարկատիրության զարգաց-
մանը» ծրագրի շրջանակում խորհրդատվական աջակցություն ցուցա-
բերելու նպատակով:  

 
 

 
 

Տեղային սեմինարներ 
 

 2018թ. մայիսի 4-ին ՀՀ ՎԿ մարդահամարի և ժողովրդագրության բաժնի 
պետ Կ. Կույումջյանը մասնակցել է  ք. Երևանում   կայացած 2017-
2021թթ. ռազմավարության արդյունավետ իրականացումն ապահովող 
միջոցառումների ծրագրի մոնիթորինգի միջգերատեսչական հանձնա-
ժողովի չորորդ նիստին, 
 

 2018թ. մայիսի 21-ից հունիսի 14-ը ՀՀ ՎԿ պարենային ապահովության 
վիճակագրության բաժնի գլխավոր մասնագետ Ա. Անտոնյանը 
մասնակցել  է ք. Երևանում   կայացած «Պարենային հաշվեկշիռներ» 
խորագրով առցանց դասընթացին, 
 

 2018թ. մայիսի 21-ից հուլիսի 28-ը ՀՀ ՎԿ տեղեկատվական ռեսուրսների 
կառավարման և տեխնոլոգիաների վարչության պետ Ա. Մարտիրոսյանը 
և նույն վարչություն տեղեկատվական տեխնոլոգիաների զարգացման 
բաժնի գլխավոր մասնագետ Ս. Շահգելդյանը մասնակցել են               
ք. Երևանում   կայացած «Անգլերեն տեղեկատվական տեխնոլոգիաների 
և տեխնիկական գիտությունների համար» խորագրով առցանց 
դասընթացին, 
 

 2018թ. մայիսի 22-24-ը ՀՀ ՎԿ նախագահ Ս. Մնացականյանը, ՀՀ ՎՊԽ 
անդամներ Գ. Անանյանը և Ա. Սաֆյանը, ՀՀ ՎԿ վճարային հաշվեկշռի և 
արտաքին առևտրի վիճակագրության բաժնի պետ Ք. Պողոսյանը և նույն 
բաժնի գլխավոր մասնագետ Կ. Շահբազյանը մասնակցել  են               
ք. Երևանում կայացած ԵԱՏՄ Խորհրդատվական կոմիտեի արտաքին և 
փոխադարձ առևտրի վիճակագրության գծով ենթակոմիտեի 12-րդ 
նիստին, 
 

 2018թ. մայիսի 23-ին ՀՀ ՎՊԽ անդամ Ն. Բաղդասարյանը մասնակցել  է 
ք. Երևանում   կայացած  «Երեխաների խնամքի և պաշտպանության 
համակարգի բարեփոխումների մշտադիտարկման, գնահատման և 
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վերհանված խնդիրներին արձագանքելու կառավարության կարո-
ղությունների զարգացման ծրագրի» շրջանակում Համակարգի մասին 
ցուցանիշների և տեղեկատվության քարտեզագրման աշխատանքային 
քննարկմանը,  
 

 2018թ. մայիսի 25-ին ՀՀ ՎԿ գների վիճակագրության և միջազգային 
համադրումների բաժնի պետ Մ. Երիցյանը և գյուղատնտեսության 
վիճակագրության բաժնի գլխավոր մասնագետ Լ. Գրիգորյանը 
մասնակցել  են ք. Երևանում տեսակոնֆերանսի միջոցով  կայացած 
ԵԱՏՄ անդամ պետությունների համաձայնեցված (համակարգված) 
ագրոարդյունաբերական քաղաքականության իրականացման միջոցա-
ռումների ծրագրի նախագծի քննարկման նպատակով իրավասու 
մարմինների ներկայացուցիչների հանդիպմանը,  
 

 2018թ. մայիսի 29-ին ՀՀ ՎՊԽ անդամ Ն. Բաղդասարյանը, ՀՀ ՎԿ 
սոցիալական ոլորտի և բնապահպանության վիճակագրության բաժնի 
առաջատար մասնագետ Ն. Մանդալյանը և նույն բաժնի առաջին կարգի 
մասնագետ Ա. Համբարձումյանը մասնակցել  են  ք. Երևանում   
կայացած Կայուն զարգացման 6-րդ նպատակի մեկնարկային ծրագրի 
շահագրգիռ կողմերի սեմինարին, 
 

 2018թ. հունիսի 1-ին ՀՀ ՎՊԽ անդամ Ա. Սաֆյանը մասնակցել  է           
ք. Երևանում կայացած «Կայուն զարգացման նպատակների (ԿԶՆ) 
ազգային պլատֆորմը և դրա մշտադիտարկման գործիք ԿԶՆ 
Բարոմետրը» ճանապարհային քարտեզի քննարկման նպատակով ԿԶՆ 
տվյալների աշխատանքային խմբի հանդիպմանը, 
 

 2018թ. հունիսի 5-7-ը ՀՀ ՎԿ տեղեկատվական ռեսուրսների կառա-
վարման և տեխնոլոգիաների վարչության տեղեկատվական տեխնոլո-
գիաների զարգացման բաժնի գլխավոր մասնագետ Ս. Շահգելդյանը, 
ֆինանսների վիճակագրության բաժնի գլխավոր մասնագետ               
Ն. Եդիգարյանը, մակրոտնտեսական ցուցանիշների և ազգային հաշիվ-
ների բաժնի  գլխավոր մասնագետներ Ն. Աստվածատուրովան և               
Ս. Խաչատրյանը, բիզնես ռեգիստրի, ընտրանքի և դասակարգիչների 
բաժնի գլխավոր մասնագետ Ա. Դաշյանը, և ֆինանսների վիճա-
կագրության բաժնի առաջատար մասնագետ Ա. Բարուտչյանը 
մասնակցել  են ք. Դիլիջանում կայացած «Միջազգային ստանդարտների 
ներդնում ԵԱՏՄ ֆինանսական վիճակագրության մեջ» խորագրով 
միջազգային սեմինարին, 
 

 2018թ. հունիսի 7-ին ՀՀ ՎԿ աշխատանքի վիճակագրության բաժնի պետ 
Լ. Քալանթարյանը և բիզնես ռեգիստրի, ընտրանքի և դասակարգիչների 
բաժնի գլխավոր մասնագետ Ն. Գրիգորյանը մասնակցել  են               
ք. Երևանում կայացած «Աջակցություն ՓՄՁ զարգացմանը Հայաս-
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տանում» ծրագրի շրջանակում Կանանց ձեռներեցության հետ կապված 
աշխատանքները նախագծելու վերաբերյալ քննարկմանը, 
 

 2018թ. հունիսի 8-ին ՀՀ ՎՊԽ անդամ Ն. Բաղդասարյանը մասնակցել  է  
ք. Երևանում  կայացած Անչապահասների Արդարադատության Խորհրդի 
նիստին, 
 

 2018թ. հունիսի 11-12-ին ՀՀ ՎԿ վճարային հաշվեկշռի և արտաքին 
առևտրի վիճակագրության բաժնի առաջատար մասնագետ               
Լ. Բեյբությանը մասնակցել  է  ք. Դիլիջանում   կայացած «Արտաքին 
հատվածի վիճակագրություն» խորագրով կոնֆերանսին,  
 

 2018թ. հունիսի 11-22-ը ՀՀ ՎԿ տեղեկատվական ռեսուրսների 
կառավարման և տեխնոլոգիաների վարչության պետ Ա. Մարտիրոսյանը 
և նույն վարչություն տվյալների բանկերի մշակման և ծրագրավորման 
բաժնի գլխավոր մասնագետ Կ. Եսայանը մասնակցել  են  ք. Երևանում   
կայացած «R պաշտոնական վիճակագրության համար» խորագրով 
առցանց դասընթացին, 
 

 2018թ. հունիսի 15-ին ՀՀ ՎԿ մարդահամարի և ժողովրդագրության 
բաժնի պետ Կ. Կույումջյանը մասնակցել  է  ք. Երևանում   կայացած 
Գործողությունների ազգային ծրագրի քննարկման նպատակով ՀՀ 
թրաֆիքինգի և շահագործման դեմ պայքարի հարցերով խորհրդի 
աշխատանքային հանդիպմանը,  
 

 2018թ. հունիսի 18-ին ՀՀ ՎՊԽ անդամներ Ա. Սաֆյանը և               
Ն. Բաղդասարյանը մասնակցել  են ք. Երևանում կայացած «Հայաստանի 
շահագրգիռ կողմերի քաղաքական երկխոսությունը կայուն զարգացման 
2030թ. օրակարգի շուրջ» թեմայով խորհրդակցական հանդիպմանը,   
 

 2018թ. հունիսի 21-ին ՀՀ ՎԿ գների վիճակագրության և միջազգային 
համադրումների բաժնի պետ Մ. Երիցյանը, մակրոտնտեսական 
ցուցանիշների և ազգային հաշիվների բաժնի գլխավոր մասնագետ       
Ն. Աստվածատուրովան, նույն բաժնի առաջատար մասնագետ               
Մ. Խաչատրյանը և ֆինանսների վիճակագրության բաժնի առաջատար 
մասնագետ Ա. Օհանջանովը մասնակցել են ք. Երևանում  
տեսակոնֆերանսի միջոցով կայացած ԵԱՏՀ մակրոտնտեսական 
ցուցանիշների հաշվարկման գծով աշխատանքային խմբի 13-րդ նիստին, 
 

 2018թ. հունիսի 26-ին ՀՀ ՎԿ նախագահ Ս. Մնացականյանը մասնակցել 
է ք. Երևանում ՀՀ փոխվարչապետի մոտ կայացած Համաշխարհային 
բանկի ծրագրերի քննարկմանը, 
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 2018թ. հունիսի 26-ին ՀՀ ՎԿ վիճակագրության տեղեկատվության 
տարածման և հասարակայնության հետ կապերի բաժնի պետ               
Ն. Մուշեղյանը մասնակցել է ք. Երևանում կայացած ՀՀ կառավարության 
աշխատակազմի համար «Պետական կառավարման սկզբունքների 
նախնական գնահատում» խորագրով վերապատրաստմանը, 
 

 2018թ. հունիսի 26-29-ը ՀՀ ՎԿ մակրոտնտեսական ցուցանիշների և 
ազգային հաշիվների բաժնի պետ Լ. Խաչատրյանը մասնակցել է               
ք. Երևանում կայացած Առևտրի համաշխարհային կազմակերպության 
(ԱՀԿ) համաձայնագրերով սահմանված ՀՀ առևտրային քաղաքա-
կանության երկրորդ վերաքննության գործընթացի արդյունքում նախա-
պատրաստվող ԱՀԿ քաղաքականության զեկույցի լրամշակված 
տարբերակի շրջանակներում քննարկումներին, 
 

 2018թ. հունիսի 27-ին ՀՀ ՎՊԽ անդամ Լ. Պետրոսյանը և ՀՀ ՎԿ 
մակրոտնտեսական ցուցանիշների և ազգային հաշիվների բաժնի պետ 
Լ. Խաչատրյանը մասնակցել են ք. Երևանում կայացած Արժույթի 
միջազգային հիմնադրամի «Պետական ներդրումների կառավարման 
գնահատում» առաքելության կողմից ներկայացված պետական 
ներդրումների կառավարման գնահատման համակարգի վերաբերյալ 
շնորհանդեսին, 
 

 2018թ. հունիսի 28-ին ՀՀ ՎԿ բիզնես ռեգիստրի, ընտրանքի և 
դասակարգիչների բաժնի գլխավոր մասնագետ Ն. Գրիգորյանը և 
աշխատանքի վիճակագրության բաժնի առաջին կարգի մասնագետ               
Ս. Զեյնալյանը մասնակցել են ք. Երևանում կայացած EU-SMEDA կանանց 
ձեռներեցության ծրագրի շրջանակում կազմակերպված Կանանց 
ձեռներեցության ակումբի գործունեության բացման արարողությանը: 
 

 
 


