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1. Ընդհանուր մեկնաբանություններ
Առաքելության վերաբերյալ սույն հաշվետվությունը պատրաստվել է «Հայաստանի
ազգային վիճակագրական համակարգի ամրապնդում - II փուլ» Թվինինգ ծրագրի
շրջանակներում:
Սա չորրորդ առաքելությունն
էր 2-րդ բաղադրիչի
շրջանակներում,
և
սույնի
համար
պլանավորված
գործողություններն
իրականացվեցին ինչպես նախատեսված էր.
Սույն առաքելության նպատակն էր.

o Տվյալների հավաքագրման վերանայում և քննարկում, թե ինչպես
տիրապետել միգրացիոն վիճակագրության էլեկտրոնային տվյալները
o Տվյալները տրամադրողների հետ հանդիպում
o Մեթոդաբանության վերանայում
o Հանդիպումներում համապատասխան շահառուների ներգրավում
Այսպիսով խորհրդատուները ցանկանում են արտահայտել իրենց անկեղծ
երախտիքը Հայաստանում հանդիպած բոլոր պաշտոնատար անձանց և
անհատներին սույն գործողության շրջանակներում տրամադրված աջակցության և
արժեքավոր համագործակցության համար: Սույն հաշվետվությունում տեղ գտած
տեսակետները և դիտարկումները պատկանում են խորհրդատուներին և կարող են
չարտահայտել ԵՄ, ՀՀ ԱՎԾ, Լիտվայի վիճակագրության կամ Դանիայի
վիճակագրության կարծիքները:

2. Գնահատում և արդյունքներ
Չորրորդ առաքելությունը կենտրոնացած էր միջազգային վիճակագրության
արտադրման մեթոդաբանության, վարչական տվյալների աղբյուրների, և տվյալներ
տրամադրողների հետ համագործակցության խորը վերլուծության վրա:
ՀՀ ԱՎԾ-ում միգրացիայի վերաբերյալ տեղեկատվության հիմնական աղբյուր է
հանդիսանում կենսապայմանների ամբողջացված հետազոտությունը: Սա
տարեկան ընտրանքային հետազոտություն է, որը հնարավորություն է տալիս
հավաքագրել տեղեկություններ 15 տարեկան և բարձր տարիքի միգրանտների
ժողովրդագրական և սոցիալական բնութագրերի վերաբերյալ տնային
տնտեսությունների և անդամների կենսապայմանների մասին հիմնական
տեղեկատվության միջոցով: Քննարկվել են կենսապայմանների հեազոտության
հարցաթերթում
միգրացիոն
մոդուլի
բարելավման
հարցեր
(ներառել
քաղաքացիությանը, 0-14 տարեկան երեխաներին վերաբերող հարցեր, վերլուծել
միգրացիոն հոսքերը միայն նախորդ տարվա համար և այլն):
Կենսապայմանների ամբողջացված հետազոտության մեջ միգրանտների թիվը
գնահատելու համար (երկրորդ առաքելությունից հետո) արվել է համահարթեցման
(ռեյքինգ) գնահատման (վերակշռում) ընթացակարգ Արմինե Առուշանյանի կողմից:
Քննարկվել են միգրացիայի վերաբերյալ որակի ցուցանիշների գնահատման
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պետք

է

ՀՀ ազգային անվտանգության ծառայությունը պատասխանատու է սահմանային
էլեկտրոնային
կառավարման
տեղեկատվական
համակարգի
համար:
Սահմանային էլեկտրոնային կառավարման տեղեկատվական համակարգը
ստանում է դեպի երկիր և երկրից դուրս ուղղված բոլոր տեղաշարժերի և ստացված
վիզաների մասին տեղեկատվություն: ՀՀ ԱՎԾ-ն ստանում է տվյալներ
ագրեգացված մակարդակով սահմանային էլեկտրոնային կառավարման
տեղեկատվական համակարգից: Մասնավոր անձի մասին անձնական, ինչպես
նաև նրա արտերկրում/երկրում մնալու տևողության մասին տվյալները կարող են
օգնել նույնականացնել երկարաժամկետ և կարճաժամկետ միգրանտներին:
Սահմանային էլեկտրոնային կառավարման տեղեկատվական համակարգի
միջոցով կարելի է ցույց տալ ՀՀ միջազգային միգրացիայի իրական պատկերը և
բարելավել նմանատիպ վիճակագրության արտադրումը:
ՀՀ ազգային անվտանգության ծառայության հետ հանդիպման ընթացքում
քննարկվեցին ընթացիկ իրավիճակը, միջազգային միգրացիայի վիճակագրության
արտադրման (համաձայն ԵՄ կանոնակարգի), հետագա համագործակցության և
սահմանային էլեկտրոնային կառավարման տեղեկատվական համակարգից
անձնական տվյալների օգտագործման կարևորության վերաբերյալ հարցեր: ՀՀ
ազգային անվտանգության ծառայության հետ հետագա համագործակցությունն
անհրաժեշտ է ՀՀ-ում միջազգային միգրացիայի վիճակագրության որակի
բարելավման համար:
Միգրացիայի միջազգային կազմակերպության (ՄՄԿ) հետ հանդիպման
ընթացքում քննարկվեցին Թվինինգ ծրագրի շրջանակներում կատարված
հիմնական բացահայտումները, արդյունքները և առաջարկությունները: ՄՄԿ-ն
աջակցել է միգրացիայի տվյալների արտադրման, փոխանակման և վերլուծության
մեթոդաբանության մշակման հարցերում: ՄՄԿ-ն հովանավորել է միգրացիայի
վերաբերյալ տնային տնտեսությունների համապարփակ հետազոտությունը:
ՀՀ ոստիկանության վիզաների և անձնագրային վարչությունը պատասխանատու է
բնակչության պետական ռեգիստրի համար: Դիտարկվում է բնակչության
ռեգիստրից ՀՀ ԱՎԾ-ին անձնական տվյալների փոխանցման հնարավորությունը:
ՀՀ միգրացիոն պետական ծառայությունը տիրապետում է ապաստան հայցողների
նրանց դիմումներից ստացված անձնական տվյալներին, և
Հայաստանի
Հանրապետության
քաղաքացիություն
ստանալու
և
կորցնելու
մասին
տեղեկատվությանը:
ՀՀ ոստիկանության անձնագրային և վիզաների վարչության, ՀՀ միգրացիոն
պետական ծառայության հետ հանդիպմանը քննարկվել է միգրացիայի
միջազգային վիճակագրության արտադրման ներկայիս իրավիճակը, բնակչության
պետական ռեգիստրից անձնական տվյալների ստացման կարևորությունը
(բնակչության պաշար, բնակչության տեղաշարժեր) տարբեր նպատակների
համար (բնակչության և միջազգային միգրացիայի վիճակագրության արտադրում,
ընտրանքի
շրջանակների
ձևավորում,
մարդահամար):
Օտարերկրյա
5
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աշխատանքային միգրանտների վերաբերյալ տվյալների բազան առկա է ՀՀ
ոստիկանության անձնագրային և վիզաների վարչությունում:
Երկու հաստատություններում (ՀՀ ԱՎԾ, ՀՀ միգրացիոն պետական ծառայություն)
միգրացիոն վիճակագրության որակի բարելավման համար անհրաժեշտ է
հետագա համագործակցություն ՀՀ ոստիկանության անձնագրային և վիզաների
վարչության հետ:
Չորրորդ առաքելության ընթացքում քննարկվեց ՀՀ ԱՎԾ-ին տվյալների
փոխանցման և վարչական տվյալների որակի վերաբերյալ համագործակցության
Համաձայնագրի նախագիծը: Համաձայնագրի ձևն ընդհանուր առմամբ շատ
ողջունելի է: Քննարկվել է ՏՏ մասնագետի մասնակցության կարևորությունը
համաձայնագրի նախապատրաստման փուլում (տվյալների բազայի կառուցվածքի
առնչությամբ, ինչը կապահովի տվյալների պաշտպանվածություն):

3. Եզրակացություններ և առաջարկություններ
Միգրացիայի վիճակագրության գնահատման հիմնական բացահայտումների
հիման վրա կատարվել են հետևյալ եզրակացությունները.
1.

Հնարավոր է բարելավել կենսապայմանների ամբողջացված հետազոտության
միգրացիայի մոդուլը: Տեղեկատվությունը հավաքագրում է տվյալներ
միգրացիայի երկու տեսակների վերաբերյալ՝ ներքին և միջազգային,
միաժամանակ (միգրացիոն մոդուլ): Քաղաքացիության և 0-14 տարեկան
երեխաների
մասին
լրացուցիչ
հարցեր
կարող
են
ավելացվել
կենսապայմանների ամբողջացված հետազոտության մեջ՝ գնահատելու համար
միջազգային միգրանտների թիվն ըստ քաղաքացիության և 0-14 տարեկան
երեխաների տարիքային խմբի՝ համաձայն ԵՄ միգրացիայի և միջազգային
պաշտպանության վերաբերյալ Համայնքի վիճակագրության մասին 2007
թվականի հուլիսի 11-ի թիվ 862/2007 կանոնակարգի (ԵՄ թիվ 862/2007):
Տնային տնտեսության անդամի բացակայության տևողության մասին հարցը
միայն նախորդ տարվա համար (ներկայիս երեք տարվա փոխարեն) կարող է
բարելավել միգրացիոն փորձի հետ կապված հետազոտության արդյունքների
ճշգրտությունը:
Առավել ճշգրիտ տվյալների ապահովման համար առաջարկվում է Բ հատվածի
4-րդ բաժնում օգտագործել «ներգաղթ»-ը
«վերադարձ միգրացիայից»-ի
փոխարեն,
քանի
որ
ռեսպոնդնետները
ոչ
միայն
Հայաստանի
Հանրապետության քաղաքացիներ են, այլ նաև օտարերկրացիներ:
Վերլուծել «Վերջին 12 ամիսների ընթացքում (անունը) գումար և/կամ ապրանք
ուղարկե՞լ է» հարցը ԿԱՀ հարցաթերթից հանելու հնարավորությունը, այն
դեպքում եթե հնարավոր է տվյալները ստանալ Հայաստանի Կենտրոնական
բանկից: Դրամական փոխանցումները չափելու համար նախատեսել ՀՀ ԱՎԾ-ի
և Հայաստանի Կենտրոնական բանկի միջև համագործակցություն: Դրամական
փոխանցումների
վերաբերյալ
տվյալների
գնահատման
համատեղ
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աշխատանքից
հետո
կքննարկվի
կանոնավոր
հետազոտության
իրականացման հնարավորությունը, քանի որ միգրացիոն գործընթացների
համալիր վերլուծությունը, ինչպես նաև վճարումների հաշվեկշռի վերաբերյալ
վիճակագրության բարելավումը պահանջում է դրամական փոխանցումների
լավորակ տվյալներ:
Համահարթեցման գնահատման (վերակշռում) ընթացակարգն իրականացվել է
կենսապայմանների
ամբողջացված
հետազոտության
և
թարմացված
ժողովրդագրական տվյալների հիման վրա: Քննարկվել է որակի ցուցանիշների
գնահատումը (տատանման գործակից): Անհամապատասխանությունը պետք
է գնահատվի հաշվի առնելով հետազոտության ընտրանքի ձևավորումը:
Կարելի է ՀՀ ԱՎԾ կայք-էջում հրապարակել միջազգային միգրացիայի մոդուլի
վերաբերյալ հետազոտության մանրամասն հաշվետվության և սխալների
գնահատում՝ ըստ սպառողների կարիքների:
2.

3.

4.

ՀՀ ազգային անվտանգության ծառայության հետ լավ հարաբերություններ.
Միջազգային միգրացիայի վիճակագրության որակի բարելավման համար
կարող են օգտագործվել անձնական տվյալներ սահմանային էլեկտրոնային
կառավարման տեղեկատվական համակարգից: Սույն տվյալներն ունեն
իրավական արժեք և հիմնված են անձնական տվյալների վրա: Այսպիսով
հնարավոր կլինի օգտագործել բոլոր վարչական հաշվառումները ՀՀ
սահմանային հատումների վերաբերյալ, ինչը կօգնի նույնականացնել
ներգաղթողների և արտագաղթողների թիվն ըստ սեռի, տարիքի,
քաղաքացիության և այլ ցուցանիշների՝ համաձայն ԵՄ թիվ 862/2007
կանոնակարգի, բայց ոչ ազգային օրենսդրության: Պետք է մշակել ներգաղթի և
արտագաղթի հոսքերի չափման մեթոդաբանություն: Հնարավոր կլինի
վերլուծություն կատարել և ստուգել տվյալները կենսապայմանների
ամբողջացված հետազոտության և բնակչության ռեգիստրի տվյալների հետ:
Լավ հարաբերություններ ՀՀ ոստիկանության անձնագրային և վիզաների
վարչության հետ. դիտարկվում է անձնական տվյալների տրամադրումը ՀՀ
ԱՎԾ-ին բնակչության ռեգիստրից: Բնակչության ռեգիստրից անձնական
տվյալների օգտագործումը կարող է օգնել արտադրել տարեկան կտրվածքով
տվյալներ բնակչության պաշարի վերաբերյալ՝ ըստ քաղաքացիության երկրի և
ծննդյան երկրի, ինչպես սահմանում է ԵՄ թիվ 862/2007 կանոնակարգը:
Բնակչության պաշարի վերաբերյալ տվյալներն ըստ քաղաքացիության երկրի
և ծննդյան երկրի արտադրվում են յուրաքանչյուր տաս տարին մեկ և հիմնված
են մարդահամարի արդյունքների վրա: Օտարերկրյա աշխատանքային
միգրանտների վերաբերյալ տվյալների բազան առկա է անձնագրային և
վիզաների վարչությունում: ՀՀ ԱՎԾ-ն կարող է օգտագործել սույն տվյալների
բազան (անձնական կամ ագրեգացված տվյալներ) միջազգային միգրանտների
տնտեսական բնութագրերի վերաբերյալ վիճակագրական տեղեկատվության
արտադրման համար:
Միգրացիայի
միջազգային
կազմակերպության
(ՄՄԿ)
հետ
սերտ
համագործակցություն
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Լավ հարաբերություններ Միգրացիոն պետական ծառայության հետ.
Միգրացիոն պետական ծառայությունը ՀՀ ԱՎԾ և ոստիկանության հետ
պլանավորում է արտադրել քաղաքացիության ձեռքբերման և կորստի
վերաբերյալ վիճակագրություն՝ հետևելով ԵՄ թիվ 862/2007 կանոնակարգի
ուղեցույցներին: ՀՀ ազգային վիճակագրական ծառայության հետ հետագա
համագործակցությունն անրաժեշտ է երկու հաստատություններում ՀՀ
միգրացիոն վիճակագրության որակի բարելավան համար (ՀՀ ԱՎԾ, ՀՀ
միգրացիոն պետական ծառայություն):

ՀՀ
ԱՎԾ-ն
պետք
է
ներկայացնի
համապատասխան
գործիքներ՝
նպատակաուղղված միջազգային միգրացիայի վիճակագրության առավել լավ
որակի ապահովմանը: Դրանիցից մի քանիսը արտացոլված են ստորև.
Գործողություն

Արդիականցնել
կենսապայմանների
ամբողջացված
հետազոտության հարցաթերթի
միգրացիոն մոդուլը
Բարելավել «Միջազգային

Վերջնաժամկետ
2016 թվականի վերջ

Պատասխանատու անձ
Կարինե Կույումջյան

2017թ. տարվա կես

Կարինե Կույումջյան

2017թ. տարվա կես

Կարինե Կույումջյան և
Նարինե Գրիգորյան,
Արմինե Առուշանյան
(ծրագրավորող)

միգրացիայի տեխնիկական
նկարագրի կառուցվածքը»
փաստաթուղթը և պատրաստել
տեխնիկական նկարագիրը
(սահմանել տվյալների բազայի
կառուցվածքը, սխեմաները,
վավերականացման և
իմպուտացիայի
ընթացակարգերը և այլն)
արտադրելու համար
միջազգային միգրացիոն
վիաճակագրություն
Միգրացիայի հիմնական
ցուցանիշների համար
գնահատել որակի
ցուցանիշներ
(անհամապատասխանությունը
պետք է գնահատվի հաշվի
առնելով հետազոտության
ընտրանքի ձևավորումը)

1. Իրականացնել (ներքին և արտաքին) վերապատրաստման (պրակտիկ)
դասընթացներ իմպուտացիայի մեթոդների վերաբերյալ
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2. Հզորացնել ռեգիստրների և վարչական տվյալների բազաների հետ
աշխատող մասնագետների ՏՏ հմտությունները և կարողությունները
3. Ապահովել մարդահամարի և ժողովրդագրության բաժնի մասնագետների
համագործակցությունը ՏՏ մասնագետների հետ
4. ՀՀ ԱՎԾ-ին տվյալների տրամադրման և վարչական տվյալների որակի շուրջ
համագործակցության համաձայնագրի վերաբերյալ առաջարկությունները
ներկայացվել են առանձին կետով.
2.2.0 Տվյալների օգտագործում.
«ՀՀ ԱՎԾ-ն պարտավորվում է չհրապարակել կամ որևէ երրորդ կողմի

չտրամադրել մուտքի որևէ ձևով հնարավորություններ այն անձնական
տվյալներին, որ նրանք ստանում են, եթե Հայաստանի Հանրապետության
օրենքները և այլ իրավական ակտերը այլ բան չեն նախատեսում»
1.3 Տվյալների տրամադրման իրավական հիմքեր
Ավելացնել հղում պետական վիճակագրական աշխատանքների եռամյա
ծրագրին
ՏՏ մասնագետները պետք է մասնակցեն տվյալների բազայի կառուցվածքի
վերաբերյալ համաձայնագրի պատրաստմանը, ապահովելով տվյալների
անվտանգություն և պաշտպանություն:
Ուսուցողական այցը Լիտվայի վիճակագրություն պլանավորված է 2016թ.
հոկտեմբերին
Ուսուցողական այցի հետ կապված մի շարք առաջարկություններ են արվել ՀՀ
ԱՎԾ մարդահամարի և ժողովրդագրության բաժնի համար.
1. Նախքան Լիտվա կայանալիք այցը լիտվացի փորձագետներին
ներկայացնել
միգրացիոն
վիճակագրության
արտադրման
տեխնիկական մասնագրի նախագիծ, որպեսզի այն քննարկվի Լիտվա
այցելության ընթացքում
2. Կազմակերպել բարձր մակարդակի հանդիպում ՀՀ ազգային
անվտանգության ծառայության հետ և ապահովել արդյունքներ
3. Պատրաստել տնային տնտեսությունների կենսապայմանների
ամբողջացված հետազոտության հարցաթերթի միգրացիոն մոդուլի
արդիականացված նախագիծը
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Հավելված 1.Տեխնիկական առաջադրանք
Տեխնիկական առաջադրանք
ԵՄ Թվինինգ ծրագիր AM/14/ENP/ST/15
2016թ. մայիսի 2-6-ը
Բաղադրիչ 2. Ժողովրդագրական վիճակագրություն
Գործողություն 2.4. Միգրացիոն վիճակագրության մեթոդաբանություն և էլեկտրոնային
տվյալների ավելացված օգտագործում I

0. Բաղադրիչի պարտադիր արդյունքներ և չափանիշներ
Պարտադիր արդյունքներ.


Միգրացիոն վիճակագրության տվյալների հավաքագրման բարելավված
մեխանիզմներ, ընդգրկվածություն, յուրաժամանակություն և որակ (2017թ. հուլիս)

Չափանիշներ.



Միգրացիոն վիճակագրության արդիականացված մեթոդաբանություն (2017թ.
ապրիլ)
ՀՀ ԱՎԾ աշխատակազմը վերապատրաստվել է միգրացիոն վիճակագրության գծով
(2017թ. հուլիս)

1. Գործողության նպատակը
o
o
o
o

Տվյալների հավաքագրման վերանայում և քննարկում, թե ինչպես տիրապետել
էլեկտրոնային տվյալները
Հանդիպում տվյալները տրամադրողների հետ
Մեթոդաբանության վերանայում
Քննարկումներում ներգրավել համապատասխան շահագրգիռ կողմերին

2. Գործողության սպասվող արդյունքը
o
o
o

Տվյալների որակի գնահատում
Իրականացված հանդիպում տվյալներ տրամադրողների հետ
Նույնակացված մեթոդներ՝ հասանելի տվյալները և տվյալների հնարավոր նոր
աղբյուրները ստուգելու/ինտեգրացնելու համար
o Վերանայված հետազոտության մեթոդաբանություն և իրավական ակտեր
o Հաջորդ գործողության համար աշխատանքային ծրագիրը սահմանված է.
o 2.6. Ուսուցողական այց Լիտվայի վիճակագրություն (2016թ. նոյեմբեր)
o 2.7. Միգրացիոն վիճակագրություն և էլեկտրոնային տվյալների ավելացված
օգտագործում II (2017թ. փետրվար)
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3. Մասնակիցներ
ՀՀ ԱՎԾ
Բաղադրիչների ղեկավարներ

Պրն Գագիկ Գևորգյան, ՀՀ վիճակագրության պետական խորհրդի անդամ

Տկն Կարինե Կույումջյան, մարդահամարի և ժողովրդագրության բաժնի պետ
Այլ աշխատակիցներ





Տկն Աննա Թոխաթյան, մարդահամարի և ժողովրդագրության բաժնի գլխավոր
մասնագետ
Տկն Նարինե Գրիգորյան, մարդահամարի և ժողովրդագրության բաժնի
առաջատար մասնագետ
Տկն Աննա Գրիգորյան, մարդահամարի և ժողովրդագրության բաժնի առաջին
կարգի մասնագետ
Տկն Սուսաննա Ազատյան, մարդահամարի և ժողովրդագրության բաժնի երկրորդ
կարգի մասնագետ

ԱԵ փորձագետներ
Տկն Ինգա Մասիուլայտիտե-Շուկևիչ, փորձագետ, Լիտվայի վիճակագրության
ծառայություն
Տկն Դանգուոլե Սվիդլերիենե, փորձագետ, Լիտվայի վիճակագրության ծառայություն
Գործողությանը մասնակցող այլ շահագրգիռ կողմեր
Ներկայացուցիչներ
 ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարության միգրացիոն
պետական ծառայությունից
 ՀՀ ազգային անվտանգության ծառայությունից
 ՀՀ ոստիկանության անձնագրային և վիզաների վարչությունից
 Միգրացիայի միջազգային կազմակերպությունից (ՄՄԿ)
 Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանից
նույնպես կհրավիրվեն:
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Հավելված 2. Առաքելության ծրագիրը
Ժամանակ
Երկուշաբթի,
առավոտ

Վայր
ՀՀ ԱՎԾ

Երկուշաբթի,
կեսօրից հետո

ՀՀ ԱՎԾ

Երեքշաբթի,
առավոտ

ՀՀ ԱՎԾ

Միջոցառում
Հանդիպում ՇԵ
բաղադրիչի
ղեկավարի և ՇԵ
փորձագետների հետ

Հանդիպում ՇԵ
բաղադրիչի
ղեկավարի և ՇԵ
փորձագետների հետ
Հանդիպում ՇԵ
բաղադրիչի
ղեկավարի և ՇԵ
փորձագետների հետ
Հանդիպում
շահառուների հետ

Երեքշաբթի,
կեսօրից հետո
14:30
16:00

ՀՀ ԱՎԾ

Չորեքշաբթի,
առավոտ

ՀՀ ԱՎԾ

Հանդիպում ՇԵ
բաղադրիչի
ղեկավարի և ՇԵ
փորձագետների հետ

Չորեքշաբթի
կեսօրից հետո
14:30

ՀՀ ԱՎԾ

Հանդիպում
շահառուների հետ

Հինգշաբթի,
առավոտ

ՀՀ ԱՎԾ

Հինգշաբթի,
կեսօրից հետո

ՀՀ ԱՎԾ

Իրավիճակի գնահատում և ՇԵ կողմից
նախորդ առաքելությունից հետո
կատարված աշխատանքի և ընթացիկ
առաքելությունից ակնկալվող արդյունքի
ներկայացում
Տվյալների հավաքագրման վերանայում և
քննարկում, թե ինչպես տիրապետել
էլեկտրոնային տվյալները
Տվյալների որակի գնահատում
Հետազոտության մեթոդաբանության և
իրավական ակտերի վերանայում
Հանդիպում.
- ՀՀ ազգային անվտանգության

ծառայություն
- Միգրացիայի միջազգային
կազմակերպություն (ՄՄԿ)

Գրադար
անում

ՀՀ ԱՎԾ

Նույնականացված մեթոդներ՝ հասանելի
տվյալները և տվյալների հնարավոր նոր
աղբյուրները ստուգելու/ինտեգրացնելու
համար
Հանդիպում ՀՀ ԱՎԾ ՏՏ բաժնի հետ
Հանդիպում.
- ՀՀ ոստիկանության անձնագրային և

վիզաների վարչություն
- Միգրացիոն պետական ծառայություն
Հանդիպում ՇԵ
Մեթոդաբանության հետագա քննարկում
բաղադրիչի
Մինչև հաջորդ առաքելությունը
ղեկավարի և ՇԵ
փորձագետների հետ կատարվելիք տնային աշխատանքի
սահմանում
Հանդիպում ՇԵ
ԱԵ փորձագետների բացահայտումների
բաղադրիչի
ներկայացում և ձեռքբերված
ղեկավարի
եզրակացությունների համաձայնեցում
Չպլանավորված
հանդիպումներ

Ուրբաթ, առավոտ

Նպատակ/մանրամասներ
Քննարկել շաբաթվա ծրագիրը

Ամփոփիչ
հանդիպում ԱԵ

Վեջնական պարզաբանումներ ԱԵ
փորձագետների հետ, հաշվետվության
պատրաստում և ներկայացում ՇԵ
ծրագրի ղեկավարին
Եզրակացություններ, որոշումներ և
դրանց հետևանքները հաջորդ

12

Հայաստանի ազգային վիճակագրական համակարգի ամրապնդում - II փուլ
ծրագրի ղեկավարի
հետ

13 էջ 14

գործողության համար, և
աշխատանքային ծրագիր ՇԵ
փորձագետների համար
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Annex 3. Persons met
NSSRA:
StepanMnatsakanyan, President of the NSS RA
Anahit Safyan, Member of the State Council on Statistics of RA
Gagik Gevorgyan, Member of the State Council on Statistics of RA
KarineKuyumjyan, Head of Population Census and Demography Division
Anna Tokhatyan, Population Census and Demography Division
AnushKhamoryan, International Statistical Cooperation Division
VarsikSenekerimyan, International Statistical Cooperation DivisionExternal stakeholders

External stakeholders:
KaroHarutyunyan, National Security Service of the RA
NarineBarseghyan, Passport and Visa Office of Police of the RA
VahanBakhshetsyan, State Migration Service, Ministry of Territorial Administration and Development of the RA
Ilona Ter-Minasyan, Head of IOM Office in Armenia
KarineKhojayan, International Organization for Migration

RTA Team:
Mr. Peter Bohnstedt Anan Hansen, Resident Twinning Adviser
Ms. SonaMirzoyan, RTA Assistant
Ms. AnushPoghosyan, RTA Language Assistant
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