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V. ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ, 

ԿԱԴՐԵՐԻ ՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄ ԵՎ ՎԵՐԱՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄ 
 

ՀՀ ԱՎԾ-ն շարունակել է համագործակցությունը միջազգային կազմակերպու-
թյունների և ազգային վիճակագրական ծառայությունների հետ, նրանցից ստացել` 
տեխնիկական, ֆինանսական, խորհրդատվական և աշխատանքային օգնություն:  

2016թ.-ին ՀՀ ԱՎԾ-ի կողմից իրականացվել են աշխատանքներ հետևյալ նա-
խագծերի շրջանակներում.  

1. ԵՄ/ԹՎԻՆԻՆԳ ծրագիր «Հայաստանի ազգային վիճակագրական համակար-
գի ամրապնդում - II փուլ». 

-  Վիճակագրական տեղեկատվության տարածման համակարգ, 
-  Ժողովրդագրական վիճակագրություն, 
-  Աշխատանքի շուկայի վիճակագրություն, 
-  Աղքատության վիճակագրություն, 
-  Ինովացիոն վիճակագրություն, 
-  Ջրի հաշիվներ, 
2. ԵՄ ԹԱՅԵՔՍ գործիքի շրջանակում. 
- Փորձագիտական առաքելություն Վիճակագրական կազմակերպության կա-

ռուցվածքի և կառավարման վերաբերյալ, 
3. ԵՄ օժանդակությամբ. 
-ԻՆՈԳԵՅԹ (INOGATE) միջազգային համագործակցության նախագիծ էներգե-

տիկայի ոլորտում, 
- EU4Energy միջազգային համագործակցության նախագիծ էներգետիկայի 

ոլորտում, 
4. ԵՄ օժանդակությամբ. 
- Աջակցություն գյուղատնտեսության և գյուղական զարգացմանը ԻՆՊԱՐԴ  

(ENPARD) Հայաստան (բյուջետային աջակցություն),  
5. Համաշխարհային բանկի խորհրդատվական օժանդակությամբ. 
- Տնային տնտեսությունների կենսապայմանների ամբողջացված հետազոտու-

թյուն,      
6. Համաշխարհային բանկի օժանդակությամբ.  
- 2014թ. ցուցանիշներով միջազգային գլոբալ համադրումների ծրագիր ԱՊՀ 

տարածաշրջանում (համակարգող` ԱՊՀ միջպետական վիճակագրական կոմիտե),  
7. Համաշխարհային բանկի օժանդակությամբ. 
- Գյուղատնտեսական և գյուղական վիճակագրության կատարելագործման 

գլոբալ ռազմավարություն ԱՊՀ տարածաշրջանում (համակարգող` ԱՊՀ միջպետա-
կան վիճակագրական կոմիտե), 

8. Համաշխարհային բանկի օժանդակությամբ. 
- Աշխատանքի վիճակագրության զարգացում ԱՊՀ տարածաշրջանում (հա-

մակարգող` ԱՊՀ միջպետական վիճակագրական կոմիտե): 
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9. ՄԱԿ-ի մանկական հիմնադրամի օժանդակությամբ. 
-  Մանկական աղքատություն,  
10. ՄԱԿ-ի մանկական հիմնադրամի օժանդակությամբ. 
- 2016 թ. «ՏՐԱՆՍՄՈՆԵԵ» ծրագիր, 
11. ՄԱԿ-ի զարգացման ծրագրի, ՄԱԿ-ի Պարենի և գյուղատնտեսության կազ-

մակերպության օժանդակությամբ և Ավստրիական Զարգացման գործակալության 
ֆինանսավորմամբ. 

- Աջակցություն գյուղատնտեսական համատարած հաշվառմանը: 
12.ՄԱԿ-ի Եվրոպայի տնտեսական հանձնաժողովի (UNECE) օժանդակությամբ. 
- ՄԱԿ-ի զարգացման հաշվի (UNDA) 9-րդ տրանշի նախագիծ «Ազգային կարո-

ղությունների հզորացում UNECE-ի առավել խոցելի երկրներում վիճակագրության 
կայուն զարգացման համար»: 

13. ԱՄՆ միջազգային զարգացման գործակալության/ICF ինթերնեյշնլ կազմա-
կերպության, ՄԱԿ-ի բնակչության հիմնադրամի օժանդակությամբ. 

- «2015թ. Հայաստանի ժողովրդագրական և առողջության հետազոտություն»: 
14.ԱՄՆ Գյուղատնտեսության դեպարտամենտի օժանդակությամբ և ԱՄՆ մի-

ջազգային զարգացման գործակալության ֆինանսավորմամբ. 
- Աջակցություն Հայաստանի կառավարությանն անցկացնելու Հայաստանի 

Գյուղատնտեսական համատարած հաշվառումը: 
15. Գլոբալ հետազոտություն Երեխաների աշխատանքի չափման և քաղաքա-

կանության մշակման/Երեխաների աշխատանքի վերացման միջազգային ծրագրի 
շրջանակում Աշխատանքի միջազգային կազմակերպության օժանդակությամբ և 
ԱՄՆ աշխատանքի դեպարտամենտի ֆինանսավորմամբ. 

- Հայաստանում 2015 թ. երեխայի աշխատանքի ազգային հետազոտություն: 
2016թ.-ին շարունակվել է «Հայաստանի ազգային վիճակագրական համա-

կարգի ամրապնդում - II փուլ» ԵՄ/ԹՎԻՆԻՆԳ ծրագիրը: Ծրագրի նպատակն է աջակ-
ցել ՀՀ ԱՎԾ-ին՝ ինստիտուցիոնալ Թվինինգ ծրագրի միջոցով արդիականացնել պաշ-
տոնական վիճակագրության հայաստանյան համակարգի կոնկրետ տարրեր: Սույն 
նպատակը կիրագործվի՝ ներդնելով ԵՄ ստանդարտներին համապատասխանեցված 
համապարփակ տարածման ռազմավարություն և կազմման մեթոդաբանություններ: 
Ծրագրի իրականացման ընթացքում առանցքային է վիճակագրական տեղեկատվու-
թյան արտադրման նպատակով առկա վարչական ռեգիստրների օգտագործումը: 

Ծրագիրը կաջակցի Հայաստանին արտադրել ԵՄ մեթոդաբանությանը համա-
պատասխան վիճակագրություն, հետևաբար վիճակագրությունն ուղղակիորեն հա-
մադրելի կլինի եվրոպական երկրների վիճակագրության հետ, ինչպես նաև աշխար-
հով մեկ: Բարելավված վիճակագրությունը հետագայում կապահովի արժեքավոր տե-
ղեկատվություն հայաստանյան լայն հանրության և մասնավորապես, քաղաքակա-
նություն մշակողների համար: 

«Հայաստանի ազգային վիճակագրական համակարգի ամրապնդում - II փուլ» 
ԵՄ/ԹՎԻՆԻՆԳ ծրագրի բաղադրիչներն են. 

-  Վիճակագրական տեղեկատվության տարածման համակարգ, 
-  ժողովրդագրական վիճակագրություն, 
-  Աշխատանքի շուկայի  վիճակագրություն, 
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-  Աղքատության վիճակագրություն, 
-  Ինովացիոն վիճակագրություն, 
-  Ջրի հաշիվներ: 
     Ծրագրի իրականացման ժամանակահատվածն է 08.08.2015-07.08.2017թթ.:      
     Ծրագրի ակնկալվող արդյունքներն են. 

• Մշակված տարածման ռազմավարություն, սպառողների ուժեղացված ներ-
գրավվածություն և տարածման համակարգի ընդհանուր բարելավում, 

• Կենսական վիճակագրության համար բարելավված հավաքագրման մեխա-
նիզմներ և միգրացիայի վիճակագրության վերակազմակերպված համակարգ, 

• Հաշվարկված և հրապարակված աշխատանքի գին, աշխատանքի գնի ինդեքս, 
ինչպես նաև վաստակների վերաբերյալ կառուցվածքային վիճակագրություն, 

• Ներդրված, հաշվարկված և հրապարակված սոցիալական բացառումների 
վիճակագրություն, 

• Ներդրված և հրապարակված նորարարական վիճակագրության մեթոդաբա-
նություն, 

• Ջրի կազմված հաշիվներ: 
           Ծրագիրն իրականացվում է Դանիայի վիճակագրության և Ֆինլանդիայի, 

Իտալիայի,  Լիտվայի վիճակագրությունների հետ համագործակցությամբ: 
2016թ.-ի ընթացքում իրականացվել են ուսումնական այցելություններ և առա-

քելություններ ծրագրի բոլոր բաղադրիչների շրջանակներում: Դրանց շրջանակ-
ներում կազմակերպվել են նաև հանդիպումներ համապատասխան շահառուների 
հետ՝ քննարկելու ՀՀ ԱՎԾ-ի հասանելիությունը վարչական տվյալներին, քանզի այս-
տեղ առկա է վարչական տվյալների օգտագործման մեծ ներուժ, սակայն ողջ ներուժի 
օգտագործման ճանապարհը երկար է և բարդ: 

 ՀՀ ԱՎԾ www.armstat.am պաշտոնական կայքում բացված «Հայաստանի ազգա-
յին վիճակագրական համակարգի ամրապնդում - II փուլ» խորագրով ԵՄ ԹՎԻՆԻՆԳ 
ծրագրի էջում (http://www.armstat.am/am/?nid=576) շարունակվել են զետեղվել 
ԹՎԻՆԻՆԳ ծրագրի վերաբերյալ բոլոր համապատասխան փաստաթղթերը և նյութե-
րը՝ հայերեն և անգլերեն: Ծրագիրը նաև ունի ֆեյսբուքյան էջ, որը կանոնավոր կեր-
պով թարմացվում է:  

 2016թ.-ին ԹՎԻՆԻՆԳ ծրագրի խնայողությունների հաշվին «Վիճակագրական 
տեղեկատվության տարածման համակարգ» բաղադրիչի ներքո նախաձեռնվել են 
լրացուցիչ ենթաբաղադրիչներ՝  «Որակի ապահովում»  և «Կայքի բարելավում», որոնց 
շրջանակում կազմակերպվել են միջոցառումներ որակի կառավարման և պաշտոնա-
կան կայքի բարելավման ուղղությամբ: 

2016թ.-ին մշակվել է ՀՀ ԱՎԾ «Որակի քաղաքականությունը» փաստաթուղթը,  
որը հաստատվել է ՀՀ ՎՊԽ 2016թ. հունիսի  20-ի թիվ 17- Ա որոշմամբ և զետեղվել է ՀՀ 
ԱՎԾ պաշտոնական կայքում:  

Իրականացվել են ՀՀ ԱՎԾ պաշտոնական կայքում առկա 138 վիճակագրական 
արտադրանքների համար մշակված որակի հռչակագրերի արդիականացման աշխա-
տանքները: 

2016թ.-ին ՀՀ ՎՊԽ 2016թ. նոյեմբերի 21-ի թիվ 30-Ա որոշմամբ հաստատվել է 
«Ընդհանուր Վիճակագրական Բիզնես-գործընթացի Մոդելը (GSBPM, 5.0)» և շարու-
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նակվել են դրա ներդրման ուղղությամբ աշխատանքները: Ներկայումս 138 վիճա-
կագրական արտադրանք նկարագրվված են ըստ GSBPM-ի, որից 120-ը խմբավորված 
են 31 խմբերում, օրինակ, «Էլեկտրատրանսպորտ»  (մետրո, ճոպանուղի, տրոլեյբուս): 
Իրականացվել է GSBPM–ի հենքով փաստաթղթավորված մի շարք վիճակագրական 
արտադրանքների, օրինակ, «Էլեկտրատրանսպորտ» վիճակագրական գործընթացնե-
րի տեսապատկերավորումը (վիզուալիզացիա) գծապատկերներով: 

  2016թ.-ին անգլերենից հայերեն է թարգմանվել Եվրոպական վիճակագրական 
համակարգի որակի ապահովման շրջանակի 1.2 տարբերակը, որը հաստատվել է 
ՀՀ ՎՊԽ 2016թ. նոյեմբերի 21-ի թիվ 31- Ա որոշմամբ և զետեղվել է ՀՀ ԱՎԾ պաշտոնա-
կան կայքում: 

Անգլերենից հայերեն է թարգմանվել Եվրոպական վիճակագրության փորձա-
ռության օրենսգրքի ցուցանիշների իրականացման ինքնագնահատման հարցաթեր-
թը, որը փորձարկվելու է 2 վիճակագրական ոլորտներում: 

Եվրոպական հարևանության ծրագրի շրջանակում՝ վիճակագրության մասով. 
 

 «ԵՄ ստանդարտներին համապատասխանող վիճակագրական մեթոդների 
ընդունում - Հայաստանի Հանրապետության ազգային վիճակագրական ծառայության 
արդիականացում. 

 -  մշակել-իրականացնել կարճաժամկետ - միջնաժամկետ ռազմավարություն 
վիճակագրական համապատասխան ոլորտներում եվրոպական ստանդարտներին 
համապատասխանելու նպատակով, հիմնվելով ԵՄ փորձագետների կողմից Հայաս-
տանի վիճակագրական համակարգի ընդհանուր գնահատման վրա, 

- բարելավել բիզնես-ռեգիստրի որակը - ընդգրկումը, 
- նախապատրաստել- իրականացնել Գյուղատնտեսական համատարած հաշ-

վառում՝ Պարենի և գյուղատնտեսության կազմակերպության ուղեցույցների համա-
ձայն»: 

ՀՀ ԱՎԾ-ն  «Հայաստանի ազգային վիճակագրական համակարգի ամրապնդում 
- II փուլ» խորագրով երկրորդ ԵՄ Թվինինգ ծրագրի ներքո իրականացրել է ԵՄ 10 կա-
նոնակարգերի (ժողովրդագրական վիճակագրություն, աշխատանքի շուկայի վիճա-
կագրություն, աղքատության վիճակագրություն, ինովացիոն վիճակագրություն) և ջրի 
հաշիվների գծով «Ներքին ջրերի Տնտեսական համագործակցության և զարգացման 
կազմակերպության (ՏՀԶԿ) և Եվրամիության վիճակագրական ծառայության (Եվրո-
ստատ) համատեղ հարցաշարի համար տվյալների հավաքագրման ձեռնարկի (տար-
բերակ 3.0, 2014թ.)» ու «Ջրի ֆիզիկական  հոսքերի  հաշիվների ձեռնարկի (նախագծի 
տարբերակ, 2014թ. նոյեմբերի 18-ը)» ուսումնասիրման, փորձարկման և տեղայնա-
ցման ուղղությամբ աշխատանքները:        

2016թ.-ին շարունակվել է 2011-2013թթ.-ին իրականացված «Աջակցություն 
Հայաստանի ազգային վիճակագրական ծառայությանը Թվինինգ ծրագրի միջոցով»  
ԵՄ Թվինինգ ծրագրի արդյունքներով մշակված ճանապարհային քարտեզների իրա-
կանացումն ըստ ծրագրի բաղադրիչների: 

2016թ.-ին Համաշխարհային բանկի փորձագետների հետ քննարկվել և իրակա-
նացվել են ՀՀ ԱՎԾ-ի Ազգային ռազմավարության ծրագրի իրականացման ապահով-
ման համար Համաշխարհային բանկի «Բազմադոնոր ծրագրային Տրաստ Հիմնա-
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դրամ՝ աջակցելու վիճակագրական կարողությունների ամրապնդմանը Արևելյան 
Եվրոպայի և ԱՊՀ երկրներում  (ECASTAT)» բազմադոնոր ծրագրային Տրաստ հիմնա-
դրամի միջոցով ՀՀ ԱՎԾ-ին աջակցություն ցուցաբերելու համար ECASTAT-ի մեկ-
նարկման հետ կապված նախապատրաստական աշխատանքները, մշակվել է ծրա-
գրի հաստատման փաստաթուղթը:  

2016թ.-ի ընթացքում նաև բանակցություններ են վարվել և փաստաթղթեր  
մշակվել Համաշխարհային բանկի ֆինանսավորմամբ իրականացվող Հայաստանի 
Հանրապետություն TFSCB դրամաշնորհ թիվ TF0A3852 «Հայաստանի տնային 
տնտեսությունների կենսապայմանների ամբողջացված հետազոտության ընդլայ-
նում» ծրագրի վերաբերյալ: 

2016թ.-ին ՀՀ ԱՎԾ-ի 114 աշխատակից 27 արտասահմանյան երկրում (Լյուք-
սեմբուրգ, ԱՄՆ, Մեքսիկա, Բելառուս, Իտալիա, Թուրքիա, Ֆրանսիա, Ուկրաինա, 
Շվեյցարիա,  Լիտվա, Իսպանիա, Վրաստան, Թաիլանդ, Ղազախստան, Ֆինլանդիա,  
Ռուսաստանի Դաշնություն, Նիդերլանդներ, Դանիա, Մակեդոնիա, Լեհաստան,  
Ավստրիա, Թուրքմենստան, Ղրղզստան, Կորեայի Հանրապետություն, Կանադա,  
Մոլդովա, Չեխիայի Հանրապետություն,  Բելգիա) վերապատրաստվել և մասնակցել 
են տարբեր միջոցառումների հետևյալ թեմաներով` Եվրոպական վիճակագիրների 
կոնֆերանսի Բյուրոյի հանդիպում, ՄԱԿ-ի վիճակագրական հանձնաժողովի 47-րդ 
նստաշրջան, Կայուն զարգացման նպատակների (ԿԶՆ) ցուցանիշների միջգերատես-
չական և փորձագիտական խմբի (IAEG-SDGs) երրորդ հանդիպում, ԱՊՀ տարածա-
շրջանում ազգային հաշիվներ, գների վիճակագրություն, արժույթի գնողունակության 
համարժեքության վիճակագրական կարողությունների զարգացում, «Հայաստանի 
ազգային վիճակագրական համակարգի ամրապնդում – II փուլ»  ԵՄ ԹՎԻՆԻՆԳ 
ծրագրի «Աղքատության վիճակագրություն» բաղադրիչի շրջանակում հանդիպում, 
կրթության վիճակագրություն, ԿԶՆ համատեքստում վիճակագրական և ինստիտու-
ցիոնալ կարողությունների ամրապնդում, Եվրոպական վիճակագրության փորձառու-
թյան օրենսգրքի և Ընդհանուր վիճակագրական օրենքի վերաբերյալ Արևելյան գործ-
ընկերության վիճակագրության Պանելի երրորդ հանդիպում, միգրացիայի վիճակա-
գրություն, ազգային հաշիվներ, ըստ սեռի վիճակագրություն, որակի կառավարումը 
վիճակագրությունում` իրականացման ճանապարհը, որակը պաշտոնական վիճա-
կագրությունում, բնակչության վիճակագրություն, շրջակա միջավայր Եվրոպայի 
համար, ըստ սեռի հավասարությունը և կանանց հզորացումը բարելավելու համար 
վիճակագրության ամրապնդումը, ԴեվԻնֆո 6.0 – Օգտվող և կառավարող, Հայաստա-
նի ազգային վիճակագրական համակարգի ամրապնդում –  II փուլ» ԵՄ ԹՎԻՆԻՆԳ 
ծրագրի «Ինովացիայի վիճակագրություն» բաղադրիչի շրջանակում հանդիպում, աշ-
խատանքի վարձատրության վիճակագրության կատարելագործումը և աշխատանքի 
գինը /աշխատաժամանակի վիճակագրական չափումը, որակավորված մասնագետ-
ների առաջարկի և պահանջարկի համապատասխանեցման, կանխատեսման մոտե-
ցումները. ԵՄ և Արևելյան գործընկերության տարածաշրջանի փորձը` աշխատանքի 
շուկայի հետազոտության արդյունքների և մասնագիտական հմտությունների դինա-
միկայի կիրառմամբ, ըստ սեռի վիճակագրությունը գյուղատնտեսության և գյուղի 
զարգացման ոլորտում, ակտիվ ծերացմանն առնչվող վիճակագրական ցուցանիշ-
ներում առկա հիմնախնդիրների վերացում, շրջակա միջավայրի մշտադիտարկման և 
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գնահատման աշխատանքային խմբի 18-րդ նստաշրջան և Բնապահպանական վի-
ճակագրության և ցուցանիշների միասնական նպատակային խմբի 11-րդ նստաշըր-
ջան, ժամանակի օգտագործման վիճակագրության համար գործունեության միջազ-
գային դասակարգչի (ICATUS) վերանայման համար հանդիպում, «Հայաստանի ազ-
գային վիճակագրական համակարգի ամրապնդում–II փուլ» ԵՄ ԹՎԻՆԻՆԳ ծրագրի 
«Վիճակագրական տեղեկատվության տարածման համակարգ» բաղադրիչի ներքո 
կազմակերպված հանդիպում, պաշտոնական վիճակագրության ընդհանուր օրենքը, 
աղքատության գնահատում Արևելյան Եվրոպայի, Կովկասի և Կենտրոնական Ասիա-
յի երկրներում և աղքատության չափում, բիզնես վիճակագրություն, որակի կառա-
վարում և հետազոտության որակի չափում, հաշվեկշիռներ և կուտակման հաշիվներ, 
գյուղատնտեսության ոլորտում կառուցվածքային հետազոտությունների անցկացման 
կազմակերպման մեթոդաբանության փորձի փոխանակում, մարդկային ռեսուրսների 
կառավարում և վերապատրաստում. ապագա զարգացումներ, ԿԶՆ մոնիթորինգի ազ-
գային համակարգի ներդրում, «Հայաստանի ազգային վիճակագրական համակարգի 
ամրապնդում – II փուլ» ԵՄ ԹՎԻՆԻՆԳ ծրագրի «Աշխատաշուկայի վիճակագրու-
թյուն» բաղադրիչի շրջանակում հանդիպում, արդյունաբերական վիճակագրության 
կիրառումը ԱՊՀ երկրներում արդյունաբերական աճի ընդհանուր միտումների վեր-
լուծության համար, ԿԶՆ համար տվյալներ և վիճակագրություն, մարդահամարների և 
կացարանների համատարած հաշվառում, պաշտոնական վիճակագրության մոդեր-
նիզացում և պաշտոնական վիճակագրության փոխակերպվող օրակարգը, եռամսյա-
կային ազգային հաշիվներ, TransMonEE ցանցային հանդիպում, միջազգային աշխա-
տանքային միգրացիայի վիճակագրություն, միգրացիային առնչվող Կայուն զարգաց-
ման ցուցանիշների իրականացման գործընթացում առաջխաղացման գնահատում, 
Եվրոպական վիճակագիրների կոնֆերանսի Բյուրոյի նիստ, «Հայաստանի ազգային 
վիճակագրական համակարգի ամրապնդում – II փուլ» ԵՄ ԹՎԻՆԻՆԳ ծրագրի «Ջրի 
հաշիվներ» բաղադրիչի շրջանակում հանդիպում, գների վիճակագրություն, գյուղա-
տնտեսական վիճակագրության, գների վիճակագրության վերաբերյալ արևելյան 
գործընկերության վիճակագրության պանելը, ԱՊՀ երկրներում աղքատության վիճա-
կագրության ներդաշնակեցումը, ԲԶՄՀ առնչվող ցուցանիշների ինտեգրումը տարա-
ծաշրջանային և ազգային մակարդակով ԿԶՆ-ի դիտարկման և համապատաս-
խանեցման գործընթացում, Արևելյան Եվրոպայի և Կենտրոնական Ասիայի երկրների 
համար պաշտոնական վիճակագրության համար բիզնես հետազոտությունների մշա-
կումը և իրականացումը, շուկայական տնտեսության անցումը և պահանջարկի կան-
խատեսումը. Չեխիայի Հանրապետության փորձը, դասերը և Արևելյան գործընկեր-
ները, արդյունաբերության վիճակագրության արտադրանքի և ծառայությունների 
արդիականացում ԿԶՆ շրջանակում, շրջակա միջավայրի վիճակագրության և ցուցա-
նիշների միասնական նպատակային խմբի 12-րդ նստաշրջան, անկանոն միգրացիա-
յի, մարդկանց թրաֆիքինգի դեմ պայքարի և ընդհանուր սահմանի կառավարման 
ոլորտներում միջսահմանային համագործակցության խթանման, ինչպես նաև Վրաս-
տանում ներդրվող իմիգրացիոն տվյալների ազգային միասնական համակարգին ծա-
նոթանալու նպատակով աշխատանքային հանդիպում, վիճակագրական մեթատվյալ-
ներ, աջակցություն Գյուղատնտեսական համատարած հաշվառմանը, Եվրոպայի 
Շրջակա միջավայրի միասնական տեղեկատվական համակարգ-II, երիտասարդու-
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թյունը և ըստ սեռի վիճակագրությունը, «Հայաստանի ազգային վիճակագրական 
համակարգի ամրապնդում – փուլ II» ԵՄ ԹՎԻՆԻՆԳ ծրագրի «Ժողովրդագրության 
վիճակագրություն» բաղադրիչի շրջանակում հանդիպում, մեծ տվյալների հասկացու-
թյունը և գործիքները, պետական ներքին ֆինանսական հսկողության բարեփոխում-
ների առաջընթացը և հանրային հատվածի ներքին աուդիտում որակի ապահովում / 
երաշխավորում, ԵԱՏՄ վիճակագրական գործունեության արդիական հարցերը: 

 Նշված միջոցառումների համար նախապատրաստվել և ներկայացվել է 30 
զեկույց` 333 էջ ընդհանուր ծավալով: 

2016թ.-ին ՀՀ ԱՎԾ-ի 192 աշխատակից միջազգային համագործակցության 
շրջանակում մասնակցել է ՀՀ տարածքում /Երևան, Ծաղկաձոր, Դիլիջան/ կազմա-
կերպված թվով 80 միջոցառումների /աշխատանքային հանդիպումներ, շնորհանդես-
ներ, քննարկումներ, սեմինարներ, նիստեր, աշխատաժողովներ, ուսուցման դասըն-
թացներ, խորհրդակցություններ, գիտաժողովներ, բացման և փակման արարողու-
թյուններ, վերապատրաստումներ, կլոր սեղան-քննարկումներ, կոնֆերանսներ, տե-
սակոնֆերանսներ՝թվով 15/: 

2016թ.-ին ՀՀ ԱՎԾ է այցելել 40 հանձնախումբ, 71 փորձագետ ԱՄՆ-ի «ICF 
International»  կազմակերպությունից, Համաշխարհային բանկից, Դանիայի վիճակա-
գրական ծառայությունից, Իտալիայի վիճակագրական ծառայությունից, Եվրասիա-
կան տնտեսական հանձնաժողովից, Ֆինլանդիայի վիճակագրական ծառայությունից, 
Լիտվայի վիճակագրական ծառայությունից, ԱՄՆ գյուղատնտեսության դեպարտա-
մենտից, ՄԱԿ-ի Պարենի և գյուղատնտեսության կազմակերպությունից, Աշխատան-
քի միջազգային կազմակերպությունից, ՄԱԿ-ի արդյունաբերական զարգացման կազ-
մակերպությունից (UNIDO), Եվրահանձնաժողովից, Ավստրիայի վիճակագրությու-
նից, Էներգետիկայի միջազգային գործակալությունից, Եվրամիության վիճակագրա-
կան ծառայությունից, Ռուսաստանի դաշնային պետական վիճակագրական ծառա-
յությունից, Հայաստանի Ժողովրդագրության և առողջապահության հարցերի հետա-
զոտության (DHS) վերաբերյալ խորհրդատվական աջակցություն ցուցաբերելու, ԵՄ 
ԹՎԻՆԻՆԳ ծրագրի ներքո ընդգրկված ընթացիկ գործունեության ներկայացման և 
դրա իրականացման համար վարչական կարգավորման, «Հայաստանի ազգային վի-
ճակագրական համակարգի ամրապնդում – II փուլ» ԵՄ ԹՎԻՆԻՆԳ ծրագրի «Աշխա-
տանքի վիճակագրություն» բաղադրիչի շրջանակում աջակցություն ցուցաբերելու, 
«Հայաստանի ազգային վիճակագրական համակարգի ամրապնդում – II փուլ» ԵՄ 
ԹՎԻՆԻՆԳ ծրագրի «Ջրի հաշիվներ»  բաղադրիչի շրջանակում աջակցություն ցուցա-
բերելու, Ապրանքների արտահանման և ներմուծման գների ինդեքսների և ֆիզիկա-
կան ծավալի ինդեքսների հաշվարկման մեթոդների փորձի փոխանակման և խոր-
հըրդատվության անցկացման, «Հայաստանի ազգային վիճակագրական համակարգի 
ամրապնդում – II փուլ» ԵՄ ԹՎԻՆԻՆԳ ծրագրի բաղադրիչներին և կառավարող 
կոմիտեի երկրորդ նիստին առնչվող հարցերի քննարկման և կառավարող կոմիտեի 
երկրորդ նիստին մասնակցելու, «Հայաստանի ազգային վիճակագրական համա-
կարգի ամրապնդում – II փուլ» ԵՄ ԹՎԻՆԻՆԳ ծրագրի «Ժողովրդագրական վիճակա-
գրություն»  բաղադրիչի շրջանակում աջակցություն ցուցաբերելու, «Հայաստանի ազ-
գային վիճակագրական համակարգի ամրապնդում – II փուլ» ԵՄ ԹՎԻՆԻՆԳ ծրագրի 
«Ինովացիայի վիճակագրություն» բաղադրիչի շրջանակում աջակցություն ցուցաբե-
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րելու, «Հայաստանի ազգային վիճակագրական համակարգի ամրապնդում – II փուլ» 
ԵՄ ԹՎԻՆԻՆԳ ծրագրի «Վիճակագրական տեղեկատվության տարածման համա-
կարգ» բաղադրիչի շրջանակում աջակցություն ցուցաբերելու, Հայաստանի գյուղա-
տնտեսական համատարած հաշվառման գծով խորհրդատվական աջակցություն ցու-
ցաբերելու, «ENPARD տեխնիկական աջակցություն Հայաստանի Հանրապետության 
գյուղատնտեսության նախարարությանը» ծրագրի շրջանակում Գյուղատնտեսական 
համատարած հաշվառմանը աջակցություն ցուցաբերելու, «Երեխայի արգելված աշ-
խատանքի ազգային տվյալների վերլուծության և ազգային զեկույցի մշակման կարո-
ղությունների ձևավորում» խորագրով ուսուցողական սեմինար անցկացնելու, «Հա-
յաստանի ազգային վիճակագրական համակարգի ամրապնդում – II փուլ» ԵՄ 
ԹՎԻՆԻՆԳ ծրագրի «Ժողովրդագրական վիճակագրություն» բաղադրիչի շրջանակում 
աջակցություն ցուցաբերելու, «Հայաստանի ազգային վիճակագրական համակարգի 
ամրապնդում – II փուլ» ԵՄ ԹՎԻՆԻՆԳ ծրագրի «Ջրի հաշիվներ» բաղադրիչի շրջա-
նակում աջակցություն ցուցաբերելու, «Հայաստանի ազգային վիճակագրական համա-
կարգի ամրապնդում – II փուլ» ԵՄ ԹՎԻՆԻՆԳ ծրագրի Կառավարող կոմիտեի երրորդ 
նիստին մասնակցելու, «Հայաստանի ազգային վիճակագրական համակարգի ամրա-
պնդում – II փուլ» ԵՄ ԹՎԻՆԻՆԳ ծրագրի «Աշխատանքի վիճակագրություն» բաղա-
դրիչի շրջանակում աջակցություն ցուցաբերելու, ԱՊՀ երկրների համար Հարմոնի-
զացված արդյունաբերական վիճակագրության գծով տարածաշրջանային նախագծի 
վերաբերյալ քննարկումներ իրականացնելու, ՀՀ 2014թ. գյուղատնտեսական համա-
տարած հաշվառման տվյալների ստուգման և վերլուծության գծով խորհրդատվական 
աջակցություն ցուցաբերելու, Համաշխարհային բանկի ECASTAT բազմադոնոր 
Տրաստ հիմնադրամի միջոցով ՀՀ ԱՎԾ-ին աջակցություն ցուցաբերելու հետ կապված 
քննարկումներ իրականացնելու, Հայաստանում աղքատության քարտեզավորման և 
աղքատության բազմաչափ ինդեքսի վերաբերյալ քննարկումներ իրականացնելու և 
աշխատանքային հանդիպում կազմակերպելու, ՀՀ 2014թ. գյուղատնտեսական համա-
տարած հաշվառման գծով խորհրդատվական աջակցություն ցուցաբերելու և        
ԱՄՆ-ում գյուղատնտեսական համատարած հաշվառման տվյալների տարածման 
թեմայով շնորհանդեսի ներկայացման, «ENPARD տեխնիկական աջակցություն 
Հայաստանի Հանրապետության գյուղատնտեսության նախարարությանը» ծրագրի 
շրջանակում գյուղատնտեսական համատարած հաշվառման գծով աջակցություն 
ցուցաբերելու, ԱՊՀ երկրների համար Հարմոնիզացված արդյունաբերական վիճակա-
գրության գծով տարածաշրջանային նախագծի շրջանակում խորհրդատվական 
աջակցություն ցուցաբերելու, «Հայաստանի ազգային վիճակագրական համակարգի 
ամրապնդում – II փուլ» ԵՄ ԹՎԻՆԻՆԳ ծրագրի «Վիճակագրական տեղեկատվության 
տարածման համակարգ» բաղադրիչի «Որակի ապահովում» ենթաբաղադրիչի շրջա-
նակում աջակցություն ցուցաբերելու, ՀՀ 2014թ. գյուղատնտեսական համատարած 
հաշվառման գծով խորհրդատվական աջակցություն ցուցաբերելու, «Հայաստանի 
ազգային վիճակագրական համակարգի ամրապնդում – II փուլ» ԵՄ ԹՎԻՆԻՆԳ 
ծրագրի «Վիճակագրական տեղեկատվության տարածման համակարգ» բաղադրիչի 
շրջանակում աջակցություն ցուցաբերելու, «Հայաստանի ազգային վիճակագրական 
համակարգի ամրապնդում – II փուլ» ԵՄ ԹՎԻՆԻՆԳ ծրագրի «Վիճակագրական 
տեղեկատվության տարածման համակարգ» բաղադրիչի շրջանակում աջակցություն 
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ցուցաբերելու, «Հայաստանի ազգային վիճակագրական համակարգի ամրապնդում – 
II փուլ» ԵՄ ԹՎԻՆԻՆԳ ծրագրի կառավարող կոմիտեի չորրորդ նիստին մաս-
նակցելու, «Հայաստանի ազգային վիճակագրական համակարգի ամրապնդում – II 
փուլ» ԵՄ ԹՎԻՆԻՆԳ ծրագրի «Ինովացիայի վիճակագրություն» բաղադրիչի շրջա-
նակում աջակցություն ցուցաբերելու, «Հայաստանի ազգային վիճակագրական 
համակարգի ամրապնդում – II փուլ» ԵՄ ԹՎԻՆԻՆԳ ծրագրի արդյունքներին ուղղված 
մոնիթորինգ իրականացնելու, աղքատության և հավասարության գնահատման վե-
րաբերյալ քննարկումներ իրականացնելու, «Հայաստանի ազգային վիճակագրական 
համակարգի ամրապնդում – II փուլ» ԵՄ ԹՎԻՆԻՆԳ ծրագրի «Աշխատանքի վիճակա-
գրություն» բաղադրիչի շրջանակում աջակցություն ցուցաբերելու, «Հայաստանի ազ-
գային վիճակագրական համակարգի ամրապնդում – II փուլ» ԵՄ ԹՎԻՆԻՆԳ ծրագրի 
«Ժողովրդագրական վիճակագրություն» բաղադրիչի շրջանակում աջակցություն 
ցուցաբերելու, Վիճակագրական կազմակերպության կառուցվածքի և կառավարման 
վերաբերյալ քննարկումներ իրականացնելու, «Հայաստանի ազգային վիճակա-
գրական համակարգի ամրապնդում – II փուլ» ԵՄ ԹՎԻՆԻՆԳ ծրագրի կառավարող 
կոմիտեի հինգերորդ նիստին մասնակցելու, «Հայաստանի ազգային վիճակագրական 
համակարգի ամրապնդում – II փուլ» ԵՄ ԹՎԻՆԻՆԳ ծրագրի «Ջրի հաշիվներ»  բա-
ղադրիչի շրջանակում աջակցություն ցուցաբերելու, EU4Energy Data ծրագրի 
մեկնարկման, Ազգային վիճակագրական ծառայության տուրիզմի վիճակագրության 
հատվածի գնահատում իրականացնելու, «ՀՀ 2014թ. գյուղատնտեսական համատա-
րած հաշվառման հիմնական արդյունքները» շնորհանդեսին մասնակցելու, Արդյու-
նաբերական արտադրանքի և էներգետիկայի  վիճակագրության և Ռուսաստանի 
Դաշնության և Հայաստանի Հանրապետության միջև 2020թ. Երկարաժամկետ տնտե-
սական համագործակցության ծրագրի իրականացման 2014-2017թթ. Միջոցառումնե-
րի պլանի «Ծրագրի իրականացման տեղեկատվական-վիճակագրական ապահովում» 
գլխի կատարման շրջանակում երկկողմանի համագործակցությանն առնչվող հար-
ցերի քննարկման նպատակով:  

2016թ.-ին ՀՀ ԱՎԾ-ում կազմակերպվել է 29 սեմինար-շնորհանդես` նվիրված 
վիճակագրության տարբեր բնագավառներին ՀՀ ԱՎԾ այցելած միջազգային փորձա-
գետների մասնակցությամբ, ինչպես նաև արդի վիճակագրական գործիքակազմի 
կիրառման և ստացված ժամանակակից վիճակագրական գրականության շնորհան-
դեսներ, որոնց ՀՀ ԱՎԾ-ի աշխատակիցների կողմից այցեմասնակցությունների թիվը 
կազմել է 317 միավոր:    

2016թ.-ի նոյեմբերի 10-ին տեղի է ունեցել ԵՄ ԹԱՅԵՔՍ գործիքի շրջանակում 
ՀՀ ԱՎԾ-ում պաշտոնական այցով գտնվող Ավստրիայի ազգային վիճակագրական 
ծառայության գլխավոր տնօրեն՝ Կոնրադ Պեսենդորֆերի հանդիպումը ՀՀ վարչապե-
տի հետ: ՀՀ վարչապետը կարևորել է պաշտոնական վիճակագրության դերը որո-
շումների կայացման գործում և արդյունավետ համարել Հայաստանի ու Ավստրիայի 
ազգային վիճակագրական ծառայությունների համագործակցությունն ինչպես երկ-
կողմ, այնպես էլ բազմակողմ ձևաչափով: Նշելով, որ յուրաքանչյուր հարթակ կարևոր 
է մասնագիտական շփումների, փորձի փոխանակման համար՝ ՀՀ վարչապետը 
օգտակար է համարել Եվրոպական Միության աջակցությամբ ՀՀ վիճակագրական 
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համակարգում ԵՄ չափանիշների ներդրումը, ինչպես նաև ԵՄ Թվինինգ ծրագրի 
շրջանակում ներկայումս շարունակվող աշխատանքները:  

2016թ.-ի դեկտեմբերի 5-9-ը Եվրոստատի փորձագետների կողմից իրականաց-
վել է ՀՀ ԱՎԾ-ի զբոսաշրջության վիճակագրության հատվածի գնահատումը, որի 
հիմնական նպատակն էր գնահատել ՀՀ զբոսաշրջության վիճակագրության ընթացիկ 
իրավիճակը, կազմակերպել զբոսաշրջության վիճակագրության բարելավմանն 
ուղղված մեթոդաբանական հարցերի վերաբերյալ քննարկումներ, ինչպես նաև ներ-
կայացնել առաջարկություններ զբոսաշրջության վիճակագրության հետագա բարե-
լավման ուղղությամբ: Գնահատման գործընթացը նախաձեռնվել էր Եվրոստատի 
կողմից՝ ՀՀ ԱՎԾ-ի խնդրանքով և հիմնված էր  ՀՀ ԱՎԾ-ի կողմից լրացված ինքնա-
գնահատման հարցաթերթի վրա: Գնահատման արդյունքում պատրաստված հաշ-
վետվությունը գնտվում է նախագծային փուլում և պատրաստ լինելուն պես 
կզետեղվի ՀՀ ԱՎԾ պաշտոնական կայքում: 

2015թ. հունիսի 15-17-ը Ժնևում կայացած ՄԱԿ-ի Եվրոպայի տնտեսական 
հանձնաժողովի Եվրոպական վիճակագիրների կոնֆերանսի 63-րդ հերթական լիա-
կազմ նստաշրջանին՝ համաձայն Եվրոպական վիճակագիրների կոնֆերանսի և դրա 
Բյուրոյի աշխատանքները կառավարող կանոնների կոնֆերանսին նորակազմ Բյու-
րոյի փոխնախագահ ընտրված  ՀՀ  ԱՎԾ նախագահը 2016թ.-ին մասնակցել է Բյուրոյի 
աշխատանքներին: 

2016թ.-ի հունիսից  ՀՀ ԱՎԾ-ն հանդիսանում է վիճակագրական օրենսդրու-
թյան ընդհանուր տարրերի գծով ՄԱԿ-ի Եվրոպայի տնտեսական հանձնաժողովի 
աշխատանքային խմբի անդամ և մասնակցել է խմբի աշխատանքներին: 

ՀՀ ԱՎԾ-ն՝ հանդիսանալով ՄԱԿ-ի Վիճակագրական հանձնաժողովի կողմից 
2015թ. մարտի 6-ին ստեղծված ԿԶՆ ցուցանիշների միջգերատեսչական և փորձագի-
տական խմբի անդամ, 2016թ. մասնակցել է խմբի աշխատանքներին: 

2016թ.-ին ՀՀ ԱՎԾ-ն իրականացրել է Եվրոստատի «Վիճակագրական տվյալ-
ների հավաքագրում Եվրոպական հարևանության քաղաքականության Արևելյան 
(ENP-EAST) երկրներից» խորագրով նախագիծը:  

ՀՀ ԱՎԾ-ն վիճակագրության մասով մասնակցել է ԵԱՏՄ Հայաստանի անդա-
մակցության հետ կապված  աշխատանքներին:  

Իրականացվել են բանակցություններ և քննարկումներ վիճակագրության 
տարբեր բնագավառներում հետագա համագործակցության հնարավորությունների 
շուրջ` Եվրոստատի, ՄԱԿ-ի Եվրոպայի տնտեսական հանձնաժողովի (UNECE), 
ՄԱԿ-ի Պարենի և գյուղատնտեսության կազմակերպության, Դանիայի, Ավստրիայի, 
Չեխիայի, Իտալիայի, Նորվեգիայի,  Ֆինլանդիայի ազգային վիճակագրական ծառա-
յությունների, ԱՄՆ Գյուղատնտեսության դեպարտամենտի ներկայացուցիչների հետ,  
մասնավորապես վիճակագրական ծառայությունների կառավարման, որակի կառա-
վարման, Ընդհանուր վիճակագրական բիզնես-գործընթացի Մոդելի ներդրման, գյու-
ղատնտեսական համատարած հաշվառման և գյուղատնտեսության վիճակագրու-
թյան բնագավառներում:  

Միջազգային վիճակագրական համագործակցության շրջանակում ՀՀ ԱՎԾ-ն 
շարունակել է իրականացնել 2014թ. հոկտեմբերի 11-31-ը ՀՀ-ում առաջին անգամ 
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անցկացված Գյուղատնտեսական համատարած հաշվառման հետ կապված աշխա-
տանքները:   

ՀՀ ԱՎԾ-ի միջազգային համագործակցությունը տարբեր երկրների ազգային 
վիճակագրական ծառայությունների և միջազգային կազմակերպությունների հետ 
իրականացվել է նաև վիճակագրական տեղեկատվության ընդլայնված փոխանակու-
թյամբ և թղթակցության վարմամբ /թվով 1 586/, էլեկտրոնային փոստով պատաս-
խանվել է 232 հարցումների: Ստացվել են բազմաթիվ տարեգրքեր, տեղեկագրեր, տե-
ղեկատուներ, մեթոդաբանական ձեռնարկներ, հարցաթերթեր և այլ վիճակագրական 
նյութեր: 

2016թ.-ին միջազգային համագործակցության շրջանակում ՀՀ ԱՎԾ-ի կողմից 
լույս է ընծայվել 6 մամուլի հաղորդագրություն: 

2016թ.-ի ընթացքում միջազգային համագործակցության շրջանակում տեղի է 
ունեցել 190 պաշտոնական հանդիպում, որոնց վերաբերյալ կազմվել են արձանա-
գրություններ:    

Պահպանելով ԱՊՀ անդամ երկրների վիճակագրական ծառայությունների հետ 
ավանդական կապերը, ՀՀ ԱՎԾ-ն ակտիվորեն համագործակցել է ԱՊՀ անդամ 
երկրների միջպետական վիճակագրական կոմիտեի և ԵԱՏՀ-ի վիճակագրության 
դեպարտամենտի հետ: 

2016թ.-ի ընթացքում  ՀՀ ԱՎԾ-ի կողմից լրացվել և նախատեսված պարբերա-
կանությամբ ԱՊՀ անդամ երկրների միջպետական վիճակագրական կոմիտեին տրա-
մադրվել է 162 վիճակագրական հարցաթերթ, որոնցից 21-ը` ամսական, 25-ը`եռամս-
յակային և 116-ը` տարեկան պարբերականությամբ, իսկ ԵԱՏՀ  վիճակագրության 
դեպարտամենտին՝ 126 վիճակագրական հարցաթերթ, որոնցից 28-ը` ամսական,     
16-ը` եռամսյակային և 82-ը` տարեկան պարբերականությամբ:  
      
 
 


