
 Եվրամիության վիճակագրական ծառայություն (Եվրոստատ) - ՏԱՍԻՍ ծրագրի 
"Վիճակագրություն 10" պայմանագիր.բիզնես ռեգիստր, ազգային հաշիվներ, 
աշխատանքի շուկա, շինարարության վիճակագրություն, 

 Եվրամիության վիճակագրական ծառայություն (Եվրոստատ) - ՏԱՍԻՍ ծրագրի 
"Վիճակագրություն 8" պայմանագիր. ֆինանսների վիճակագրություն, 
տրանսպորտի վիճակագրություն, գների վիճակագրություն, աղքատության 
վիճակագրություն, 

 Համաշխարհային Բանկ - "Հայաստանի Հանրապետության և միջազգային 
զարգացման ընկերակցության միջև" Վիճակագրական գլխավոր ծրագրի 
մշակումն ու տեխնիկական աջակցություն վիճակագրական 
կարողությունների նպատակով" TF 091206 TFSCB դրամաշնորհի 
համաձայնագիր, 

 Համաշխարհային Բանկ- Հայաստանի Հանրապետության և Միջազգային 
զարգացման ընկերակցության միջև տեխնիկական աջակցության 
վիճակագրական կարողությունների զարգացման համար հոլանդական 
TF054516 դրամաշնորհ.վիճակագրական համակարգի ռազմավարական 
կառավարում, վիճակագրական համակարգի ֆինանսական կառավարում, 
ինստիտուցիոնալ վիճակագրական համակարգի զաևգացում,բիզնես-
ռեգիստրի ձևավորում,ազգային հաշիվների կատարելագործում/ֆինանսական 
հաշվի մշակում և ներդրում, «ծախսեր - թողարկումե աղյուսակների մշակում և 
ներդրում, ռեգիոնալ վիճակագրական համակարգի ներդրում, գների 
վիճակագրության կատարելագործում, հրապարակումներ և 
տեղեկատվության տարածում/ՀՀ ԱՎԾ կայքի կատարելագործում, 

 Համաշխարհային Բանկ - ՀՀ կառավարության և Միջազգային զարգացման 
ընկերակցության միջև "Աղքատության կրճատման ռազմավարության 
կարողությունների ստեղծման ֆինանսավորման համար TF 050823" 
բազմադոնոր դրամաշնորհ - "Աջակցություն ՀՀ տնային տնտեսությունների 
կենսամակարդակի ամբողջացված հետազոտությանը", 

 Համաշխարհային Բանկ - ՀՀ առողջապահության նախարարության 
"Առողջապահական ԾԻԳ" պետական հիմնարկ - "Առողջապահական 
համակարգի արդիականացում" IDA թիվ 4267 AM (APL2) ֆինանսական 
համաձայնագիր. "Առողջապահական կազմակերպությունների և դեղատների 
ֆինանսական գործունեության և տնային տնտեսությունների կողմից 
առողջապահական ծառայությունների վրա կատարված ծախսերի 
ընտրանքային հետազոտություն", "Առողջապահական ոլորտի 
գործունեությունը գնահատելու նպատակով տնային տնտեսություններում 
զանգվածային հետազոտություն", 

 ՄԱԿ-ի մանկական հիմնադրամ. 2011 թ. ““ՏՏՐՐԱԱՆՆՍՍՄՄՈՈՆՆԵԵԵԵ””  
ծրագիր/տարածաշրջանային մոնիթորինգային զեկույց, 



 ՄԱԿ-ի մանկական հիմնադրամ. դպրոցական բացակայությունների 
վերաբերյալ հատուկ ուսումնասիրություն, 

 ՄԱԿ-ի մանկական հիմնադրամ. "Մանկան բարեկամ 
ծննդատուն/պոլիկիլինիկա նախաձեռնություն" գնահատում, 

 ՄԱԿ-ի բնակչության հիմնադրամ - Հայաստանում բնակչության ծերացման 
վերաբերյալ տնային տնտեսությունների ընտրանքային հետազոտություն, 

 ՄԱԿ-ի բնակչության հիմնադրամ - Տնային տնտեսությունների ընտրանքային 
հետազոտություն "Համաճարակաբանական անպտղությունը Հայաստանում", 

 ՄԱԿ-ի բնակչության հիմնադրամ - Տնային տնտեսությունների ընտրանքային 
հետազոտություն "Գենդերային բռնությունները Հայաստանում", 

 ՄԱԿ-ի Եվրոպայի տնտեսական հանձնաժողով – “Համայնքների տեղական 
իրազեկման ցանցի միջոցով կանանց հանդեպ բռնությունների վերացման 
համար ներուժի ամրապնդում” 

 ԱՄՆ միջազգային զարգացման գործակալություն/"Մրցունակ մասնավոր 
հատված Հայաստանում" ծրագիր, Զբոսաշրջության զարգացման հայկական 
գործակալություն. սահմանային անցման կետերում ժամանողների և 
մեկնողների ընտրանքային հետազոտություն, 

 Աշխատանքի միջազգային կազմակերպություն - Աշխատանքային 
միգրացիայի հետազոտություն, 

 Շվեդական միջազգային զարգացման գործակալություն - Շվեդիայի 
վիճակագրական ծառայության հետ համագործակցության նախագիծ 
"Սոցիալական վիճակագրությունը Հայաստանում".Հաշմանդամների 
վիճակագրություն, Շրջակա միջավայրի վիճակագրություն, Գյուղացիական 
տնտեսությունների ռեգիստր, Ժամանակի օգտագործման հետազոտություն, 

 "Հազարամյակի մարտահրավերներ Հիմնադրամ - Հայաստան" - Տնային 
տնտեսությունների հետազոտության իրականացում, 

 ՀՀ առողջապահության նախարարության "Առողջապահական ԾԻԳ" 
պետական հիմնարկ - "Առողջապահական համակարգի արդիականացում" 
թիվ PHRD TF 053436 ճապոնական դրամաշնորհի Համաձայնագիր - 
"Կարծիքների հետազոտություններ և առողջապահության ոլորտի 
գործունեության արդյունքների գնահատման համար հետազոտություն, 

  ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն, ՀՀ ազգային 
վիճակագրական ծառայություն, ՄԱԿ-ի զարգացման ծրագիր, Պարենի 
համաշխարհային ծրագիր, ՄԱԿ-ի բնակչության հիմնադրամ, ՄԱԿ-ի 
մանկական հիմնադրամ և Արժույթի միջազգային հիմնադրամ - Տնային 
տնտեսությունների հետազոտություն` օժանդակելու Հայաստանում 
ֆինանսական ճգնաժամի ազդեցությանն արձագանքելու Կառավարության 
որոշումների ընդունմանը, 



 Ասիական զարգացման բանկ. տարածաշրջանային տեխնիկական օգնության 
ցուցաբերում. "Ոչ ֆորմալ հատվածի գնահատում": 


