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Հայաստանի Հանրապետության վարչապետին կից կանանց խորհրդի 2012 թվականի 

ապրիլի  6-ի ժամը 17:00 նիստի 
 
 

I. ՀՀ վարչապետի կողմից պատվոգրերի հանձնում՝ <<Լավագույն կին գործարար>>  
մրցանակաբաշխության հաղթողներին 

 
Զեկուցող՝ Կարինե Մինասյան - մրցանակային հանձնաժողովի նախագահ   
 
Համառոտ տեղեկատվություն մրցույթային հանձնաժողովի արդյունքների ամփոփման 
վերաբերյալ (3 րոպե) 

 
1. Լավագույն կին գործատու 

      
 Ներկայացնող՝ Հերմինե Նաղդալյան – մրցանակային հանձնաժողովի անդամ  

 
Հաղթողների ներկայացում (ովքեր են, ինչ ոլորտներ են ներկայացնում, ինչպիսի 
ցուցանիշներ են արձանագրել, որոնք են հիմանական արժանիքները և այլն) 
(5 րոպե) 

  
Պատվոգրերի պաշտոնական հանձնում՝ Տիգրան Սարգսյան – ՀՀ վարչապետ 
 
 2. Լավագույն կին նախաձեռնող 
  
Ներկայացնող՝ Վարազդատ Կարապետյան – մրցանակային հանձնաժողովի անդամ 

 
Հաղթողների ներկայացում (ովքեր են, ինչ ոլորտներ են ներկայացնում, ինչպիսի 
ցուցանիշներ են արձանագրել, որոնք են հիմանական արժանիքները և այլն) 
(5 րոպե) 
 

Պատվոգրերի պաշտոնական հանձնում՝ Տիգրան Սարգսյան – ՀՀ վարչապետ 
 
3. Մարզի կին բարեգործ 

 
Ներկայացնող՝ Ռոզա Ծառուկյան - մրցանակային հանձնաժողովի անդամ 

  
Հաղթողների ներկայացում (ովքեր են, ինչ ոլորտներ են ներկայացնում, ինչպիսի 
ցուցանիշներ են արձանագրել, որոնք են հիմանական արժանիքները և այլն) 
(5 րոպե) 
 

Պատվոգրերի պաշտոնական հանձնում՝ Տիգրան Սարգսյան – ՀՀ վարչապետ 
 
 
 
4. Կին արտադրողի լավագույն ապրանքանիշ 



 
 Կարինե Մինասյան - մրցանակային հանձնաժողովի նախագահ 

 
Հաղթողների ներկայացում (ովքեր են, ինչ ոլորտներ են ներկայացնում, ինչպիսի 
ցուցանիշներ են արձանագրել, որոնք են հիմանական արժանիքները և այլն) 
(5 րոպե) 
 

Պատվոգրերի պաշտոնական հանձնում՝ Տիգրան Սարգսյան – ՀՀ վարչապետ 
 
 

II. ՀՀ վարչապետի կողմից պատվոգրերի հանձնում՝ <<Լավագույն համայնքապետ՝ 
գենդերային խնդիրների լուծման ուղղությամբ>>  մրցանակաբաշխության 
հաղթողներին 

 
Զեկուցող՝ Վաչե Տերտերյան - մրցանակային հանձնաժողովի նախագահ   
 
Համառոտ տեղեկատվություն մրցույթային հանձնաժողովի արդյունքների ամփոփման 
վերաբերյալ (3 րոպե) 
 
5. Լավագույն քաղաքապետ՝ գենդերային խնդիրների լուծման ուղղությամբ 

         
Ներկայացնող՝ Լարիսա Մուրադյան - մրցանակային հանձնաժողովի անդամ 

  
Հաղթողների ներկայացում (ովքեր են, ինչ գենդերային ծրագրեր են իրականացրել, 
կանանց մասնակցության ինչպիսի ցուցանիշներ են արձանագրել համայնքում, որոնք են 
հիմանական գենդերային արժեքները, որոնք արմատավորվել են իրենց ղեկավարած 
համայնքներում և այլն) 
(5 րոպե) 
 

Պատվոգրերի պաշտոնական հանձնում՝ Տիգրան Սարգսյան – ՀՀ վարչապետ 
 
                 
6. Լավագույն գյուղապետ՝ գենդերային խնդիրների լուծման ուղղությամբ 

 
          
Ներկայացնող՝ Ջեմմա Հասրաթյան - մրցանակային հանձնաժողովի անդամ 

Հաղթողների ներկայացում (ովքեր են, ինչ գենդերային ծրագրեր են իրականացրել, 
կանանց մասնակցության ինչպիսի ցուցանիշներ են արձանագրել համայնքում, որոնք են 
հիմանական գենդերային արժեքները, որոնք արմատավորվել են իրենց ղեկավարած 
համայնքներում և այլն) 
(15 րոպե) 
 

Պատվոգրերի պաշտոնական հանձնում՝ Տիգրան Սարգսյան – ՀՀ վարչապետ             
        
7.   Ալինա Խուդոյան - <<Հրապարակում>> հեռուստածրագրի ղեկավար 
    Հայտարարություն հատուկ հեռուստածրագրի  նախապատրաստման վերաբերյալ 

           (5 րոպե) 


