
ԲԿԳ հայաստանյան երրորդ գործողությունների ծրագրի աշխատանքները 
կանոնակարգող աշխատանքային խումբ 
Աշխատանքային խումբը ստեղծվել է ՀՀ վարչապետի` 25  հուլիսի 2017 թվականի  N  828 - Ա որոշման 
համաձայն: Աշխատանքային խմբի համակարգող է նշանակվել Հայաստանի Հանրապետության 
կառավարության աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ Վ. Ջիլավյանը: 
Աշխատանքային խմբի կազմը. 

1.  Արարատ Միրզոյան -  ՀՀ առաջին փոխվարչապետ (աշխատանքային 
խմբի ղեկավար),   

2. Լիլիա Աֆրիկյան - ՀՀ կառավարության աշխատակազմի արտաքին կապերի 
վարչության արարողակարգի բաժնի առաջատար մասնագետ,  աշխատանքային 
խմբի քարտուղար,  

3. Արմեն Խուդավերդյան - ՀՀ բարձրաստիճան պաշտոնատար անձանց 
էթիկայի  հանձնաժողովի տեղակալ (համաձայնությամբ),  

4. Աշոտ Գիլոյան - ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարության 
 աշխատակազմի տեղական ինքնակառավարման վարչության պետ,   

5. Արտակ Բաղդասարյան - ՀՀ տնտեսական զարգացման և 
ներդրումների  նախարարության աշխատակազմի ռազմավարական 
ծրագրավորման և մոնիթորինգի վարչության պետ,  

6. Արման Սարգսյան  - ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության 
«Աշխատանքի և սոցիալական հետազոտությունների ազգային ինստիտուտ» 
ՊՈԱԿ-ի տնօրեն (համաձայնությամբ),   

7. Ալիկ Ավետիսյան  -  ՀՀ պաշտպանության նախարարության 
«Մարդու իրավունքների և բարեվարքության կենտրոն»-ի պետ,  

8. Ժիրայր Տիտիզյան  - ՀՀ ֆինանսների նախարարության 
աշխատակազմի գործառնական վարչության պետ,  

9. Մ. Գալստյան - ՀՀ արդարադատության նախարարության աշխատակազմի 
հակակոռուպցիոն և քրեակատարողական քաղաքականության մշակման 
վարչության հակակոռուպցիոն քաղաքականության մշակման բաժնի պետ,   

10. Արման Հակոբյան - ՀՀ արտաքին գործերի նախարարության աշխատակազմի 
Ամերիկայի վարչության պետ,   

11. Ա. Քոթանջյան- ՀՀ արտաքին գործերի նախարարության աշխատակազմի 
միջազգային կազմակերպությունների վարչության ՄԱԿ-ի բաժնի երրորդ 
քարտուղար,  

12. Սյուզաննա Մակյան - ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության 
աշխատակազմի հանրակրթության վարչության նախադպրոցական և միջնակարգ 
կրթության քաղաքականության մշակման և վերլուծության բաժնի պետ, 
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13. Գ. Այվազյան - ՀՀ առողջապահության նախարարության աշխատակազմի 
պետական առողջապահական գործակալության պետի տեղակալ,  

14. Լիլիա Շուշանյան - ՀՀ կառավարության աշխատակազմի 
Հանքարդյունաբերության ոլորտի թափանցիկության բարելավման ծրագրի 
ղեկավար,   

15. Լիանա Դոյդոյան - «Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն» հասարակական 
կազմակերպության ծրագրերի իրականացման ղեկավար (համաձայնությամբ),  

16. Վարուժան Հոկտանյան - «Թրանսփարենսի ինթերնեշնլ» 
հակակոռուպցիոն կենտրոնի Ծրագրի տնօրեն (համաձայնությամբ), 

17. Լևոն Բարսեղյան - ժուռնալիստների «Ասպարեզ» ակումբի խորհրդի նախագահ 
(համաձայնությամբ),  

18. Թամարա Աբրահամյան - «Արազա» բարեգործական հասարակական 
կազմակերպության նախագահ, Հանրային ցանցի համակարգող-քարտուղար 
(համաձայնությամբ),   

19. Գայանե Վարդանյան - «Վորլդ Վիժն Հայաստան» Շահերի 
պաշտպանության ղեկավար (համաձայնությամբ),   

20. Հայկուհի Հարությունյան - «Իրավունքների պաշտպանություն առանց սահման    
ների» հասարակական կազմակերպության նախագահ (համաձայնությամբ), 

21. Կարեն Զադոյան- «Հայաստանի երիտասարդ իրավաբանների 
ասոցիացիա» հասարակական կազմակերպության 
նախագահ (համաձայնությամբ),  

22. Սուրեն Դեհերյան - «Լրագրողներ հանուն ապագայի» 
հասարակական կազմակերպության նախագահ (համաձայնությամբ),  

23. Նաիրա Առաքելյան - «Արմավիրի զարգացման կենտրոն» հասարակական 
կազմակերպության նախագահ (համաձայնությամբ), 

24. Գրիշա Խաչատրյան - «Տեղեկատվական համակարգերի զարգացման 
և վերապատրաստման կենտրոն» ՀԿ (համաձայնությամբ), 

25. Արամ Մխիթարյան - «Հելիքս կոնսալտինգ» ՍՊԸ-ի տնօրեն  (համաձայնությամբ): 
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