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ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ 
 
 

Առցանց միջոցառումներ 
 

 2021թ. հունվարից մարտի 13-ը ԱՐՄՍՏԱՏ-ի վճարային հաշվեկշռի և 
արտաքին առևտրի վիճակագրության բաժնի ավագ մասնագետ               
Հ. Ջանլաթյանը մասնակցել է Արժույթի միջազգային հիմնադրամի 
կողմից կազմակերպված «Վճարային հաշվեկշռի և միջազգային 
ներդրումային դիրքի վիճակագրությունը» խորագրով առցանց 
դասընթացին,  

 
 2021թ. հունվարի 6-ից փետրվարի 12-ը ԱՐՄՍՏԱՏ-ի 

բնապահպանության վիճակագրության բաժնի մասնագետ               
Ա. Համբարձումյանը մասնակցել է ՄԱԿ-ի Ասիայի և 
Խաղաղօվկիանոսյան տարածաշրջանի տնտեսական և սոցիալական 
հարցերով հանձնաժողովի կողմից կազմակերպված «Կլիմայի 
փոփոխության ցուցանիշների կազմում. հաշվապահական հաշվառման 
մոտեցում» խորագրով առցանց դասընթացին,  
 

 2021թ. հունվարի 13-ից մարտի 3-ը ԱՐՄՍՏԱՏ-ի տեղեկատվական 
ռեսուրսների կառավարման և տեխնոլոգիաների վարչության 
տվյալների բանկերի մշակման և ծրագրավորման բաժին ավագ 
մասնագետ Ս. Շախգելդյանը, միջազգային վիճակագրական 
համագործակցության բաժնի ավագ մասնագետ Հ. Սողոմոնյանը, 
ֆինանսների վիճակագրության բաժնի ավագ մասնագետ               
Ա. Օհանջանովը, գների վիճակագրության և միջազգային 
համադրումների բաժնի ավագ մասնագետ Զ. Ավետիսյանը և 
արդյունաբերության և էներգետիկայի վիճակագրության բաժնի ավագ 
մասնագետ Հ. Հովհաննիսյանը մասնակցել են ՄԱԿ-ի Ասիայի և 
Խաղաղօվկիանոսյան տարածաշրջանի տնտեսական և սոցիալական 
հարցերով հանձնաժողովի կողմից կազմակերպված «Պաշտոնական 
վիճակագրության և ԿԶՆ ցուցանիշների համար տվյալների 
վիզուալիզացիայի սկզբունքները» խորագրով առցանց դասընթացին,  

 
 2021թ. հունվարի 13-ին ԱՐՄՍՏԱՏ-ի աշխատանքի վիճակագրության 

բաժնի պետ Լ. Քալանթարյանը և տրանսպորտի և կապի 
վիճակագրության բաժնի ավագ մասնագետ Դ. Անանյանը մասնակցել 
են Տնտեսական համագործակցության և զարգացման 
կազմակերպության (OECD), Միջազգային տրանսպորտի ֆորումի (ITF) 
և Տրանսպորտ Կանադայի  կողմից համատեղ կազմակերպված 
«Տրանսպորտ և գենդերային վերլուծություն պլյուս (GBA+)» խորագրով 
վեբինար հանդիպմանը, 
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 2021թ. հունվարի 14-ին ՀՀ ՎՊԽ անդամ Ա. Սաֆյանը՝ որպես 

աշխատանքային խմբի անդամ մասնակցել է ՄԱԿ-ի Եվրոպայի 
տնտեսական հանձնաժողովի ԿԶՆ-ի վիճակագրության Կառավարող 
խմբի վեբեքս հանդիպմանը,  

 
 2021թ. հունվարի 19-ին ՀՀ ՎՊԽ անդամ-ԱՐՄՍՏԱՏ-ի նախագահի 

տեղակալ Գ. Գևորգյանը, ՀՀ ՎՊԽ անդամ Ա. Սաֆյանը և ԱՐՄՍՏԱՏ-ի 
աշխատանքի վիճակագրության բաժնի պետ Լ. Քալանթարյանը 
մասնակցել են ՄԱԿ Կանայք-ի կողմից կազմակերպված 
«Վիճակագրությունն արևելյան գործընկերության միջոցով» (STEP) 
ծրագրի շրջանակում կայացած «Ժամանակի օգտագործման 
փորձնական հետազոտություն» ծրագրի աշխատանքային հարցերի 
առցանց քննարկմանը,  

 
 2021թ. հունվարի 20-ին ԱՐՄՍՏԱՏ-ի մակրոտնտեսական ցուցանիշների 

և ազգային հաշիվների բաժնի պետ Լ. Խաչատրյանը՝ որպես խմբի 
անդամ, մասնակցել է ՄԱԿ-ի Եվրոպայի տնտեսական հանձնաժողովի 
կողմից կազմակերպված ՄԱԿ-ի Եվրոպայի տնտեսական 
հանձնաժողովի Ազգային հաշիվների գծով Ղեկավարող խմբի առցանց 
հանդիպմանը,   

 
 2021թ. հունվարի 25-ին ՀՀ ՎՊԽ անդամ Ա. Սաֆյանը մասնակցել է 

ՄԱԿ-ի Եվրոպայի տնտեսական հանձնաժողովի կողմից 
կազմակերպված «Վիճակագրական օրենսդրության մոդեռնիզացում»  
ՄԱԿ-ի Եվրոպայի տնտեսական հանձնաժողովի աշխատանքային խմբի 
Կազմկոմիտեի վեբեքս հանդիպմանը,  

 
 2021թ. հունվարի 25-ին ԱՐՄՍՏԱՏ-ի նախագահ Ս. Մնացականյանը,   

ՀՀ ՎՊԽ անդամ Ա. Սաֆյանը և ԱՐՄՍՏԱՏ-ի միջազգային 
վիճակագրական համագործակցության բաժնի պետ Հ. Եղիազարյանը 
մասնակցել են ՄԱԿ-ի վիճակագրության բաժնի և Վիճակագրական 
դասընթացների ինստիտուտների գլոբալ ցանցի (GIST) ծրագրի 
շրջանակում կազմակերպված «Թե ինչպես դասընթացը կարող է 
ամրապնդել ազգային վիճակագրական համակարգի համակարգումը 
երկրներում» խորագրով առցանց քննարկմանը, 

 
 2021թ. հունվարի 25-ին ԱՐՄՍՏԱՏ-ի մարդահամարի և 

ժողովրդագրության բաժնի պետ Կ. Կույումջյանը մասնակցել է ՄԱԿ-ի 
Ասիայի և Խաղաղօվկիանոսյան տարածաշրջանի տնտեսական և 
սոցիալական հարցերով հանձնաժողովի և Միավորված ազգերի 
փախստականների հարցերով գերագույն հանձնակատարի կողմից 
համատեղ կազմակերպված «Քաղաքացիական կացության ակտերի 
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գրանցման և կենսական վիճակագրության համակարգերի որակական 
անհավասարության գնահատում» խորագրով վեբինար հանդիպմանը,  

 
 2021թ. հունվարի 25-ին ԱՐՄՍՏԱՏ-ի ֆինանսների վիճակագրության 

բաժնի պետ Հ. Տիտիզյանը մասնակցել է Վիեննայի համատեղ 
ինստիտուտի (JVI) կողմից կազմակերպված «Կորպորատիվ 
ներդրումների վիճակը և ֆինանսական համակարգը CESSE-ում 
համաճարակից հետո. երկու հետազոտությունների արդյունք» 
խորագրով վեբինար հանդիպմանը,   

 
 2021թ. հունվարի 25-27-ը ԱՐՄՍՏԱՏ-ի տնային տնտեսությունների 

վիճակագրության բաժնի պետ Լ. Մարկոսյանը, արդյունաբերության և 
էներգետիկայի վիճակագրության բաժնի ավագ մասնագետ               
Հ. Հովհաննիսյանը և տնային տնտեսությունների վիճակագրության 
բաժնի մասնագետ Ս. Կարապետյանը մասնակցել են 
«Վիճակագրությունն արևելյան գործընկերության միջոցով» (STEP) 
ծրագրի շրջանակում կայացած «Էներգիային վերջնական սպառման 
վիճակագրության արտադրություն» խորագրով առցանց դասընթացին, 

 
 2021թ. հունվարի 26-ին ԱՐՄՍՏԱՏ-ի մարդահամարի և 

ժողովրդագրության բաժնի պետ Կ. Կույումջյանը մասնակցել է 
Եվրամիության վիճակագրական ծառայության (Եվրոստատ) կողմից 
կազմակերպված EGRIS 1 ենթախմբի 5-րդ վեբեքս հանդիպմանը,  

 
 2021թ. հունվարի 28-ին ԱՐՄՍՏԱՏ-ի մակրոտնտեսական ցուցանիշների 

և ազգային հաշիվների բաժնի պետ Լ. Խաչատրյանը մասնակցել է 
ՄԱԿ-ի Ասիայի և Խաղաղօվկիանոսյան տարածաշրջանի տնտեսական 
և սոցիալական հարցերով հանձնաժողովի կողմից կազմակերպված 
Ասիայում և Խաղաղօվկիանոսում տնտեսական վիճակագրության 
բարելավման տարածաշրջանային ծրագրի ղեկավար խմբի 10-րդ 
առցանց հանդիպմանը,  

 
 2021թ. փետրվարի 1-ին ԱՐՄՍՏԱՏ-ի ֆինանսների վիճակագրության 

բաժնի պետ Հ. Տիտիզյանը և բիզնես ռեգիստրի, ընտրանքի և 
դասակարգիչների բաժնի պետ Վ. Արևշատյանը մասնակցել են 
Արժույթի միջազգային հիմնադրամի (ԱՄՀ)  կողմից կազմակերպված 
Պետական հատվածի մարմինների ցուցակի կազմման վերաբերյալ 
Հայաստանին ԱՄՀ-ի կողմից տեխնիկական աջակցություն 
ցուցաբերելու նպատակով ԱՄՀ փորձագետ Դեյվիդ Բաիլեյի հետ 
առցանց հանդիպմանը,   
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 2021թ. փետրվարի 1-ին ԱՐՄՍՏԱՏ-ի տնային տնտեսությունների 

վիճակագրության բաժնի պետ Լ. Մարկոսյանը, արդյունաբերության և 
էներգետիկայի վիճակագրության բաժնի պետ Ա. Ավետիսյանը և 
բնապահպանության վիճակագրության բաժնի պետ Ա. Հակոբյանը 
մասնակցել են ՄԱԿ-ի Զարգացման ծրագրի պատվերով Հայաստանի 
վերականգնվող էներգիայի և էներգաարդյունավետության ֆոնդի 
(ՀՎԷԷՀ) կողմից կազմակերպված «Էներգախնայողության և 
վերականգնվող էներգիայի 2021-2030թթ. ազգային ծրագիր և դրա 
առաջին փուլի իրագործման եռամյա աշխատանքային պլան»  
նախագծի շրջանակում «Վառելափայտի արտադրության և սպառման 
տվյալների հակասությունները նախորդ 10 տարիների ազգային 
ծրագրի համեմատ»  առցանց քննարկմանը,  

 
 2021թ. փետրվարի 2-ին ՀՀ ՎՊԽ անդամ Ա. Սաֆյանը  մասնակցել 

է Եվրամիության վիճակագրական ծառայության (Եվրոստատ) կողմից 
կազմակերպված «Վիճակագրությունն արևելյան գործընկերության 
միջոցով» (STEP) տարածաշրջանային ծրագրի հիմնական ազգային 
համակարգողների չորրորդ առցանց հանդիպմանը,   

 
 2021թ. փետրվարի 3-ին ԱՐՄՍՏԱՏ-ի նախագահ Ս. Մնացականյանը  

մասնակցել է Անկախ պետությունների համագործակցության  (ԱՊՀ) 
վիճակագրական ծառայությունների ղեկավարների խորհրդի կողմից 
կազմակերպված ԱՊՀ անդամ պետությունների վիճակագրական 
ծառայությունների ղեկավարների խորհրդի 62-րդ առցանց նիստին,  

 
 2021թ. փետրվարի 3-ին ՀՀ ՎՊԽ անդամ Ա. Սաֆյանը՝ որպես 

աշխատանքային խմբի անդամ մասնակցել է ՄԱԿ-ի Եվրոպայի 
տնտեսական հանձնաժողովի «Պաշտոնական վիճակագրության 
արժեքը» աշխատանքային խմբի առցանց հանդիպմանը,   

 
 2021թ. փետրվարի 3-ին ՀՀ ՎՊԽ անդամ Ա. Սաֆյանը՝ որպես 

աշխատանքային խմբի անդամ մասնակցել է ՄԱԿ-ի Եվրոպայի 
տնտեսական հանձնաժողովի ԿԶՆ-ի վիճակագրության Կառավարող 
խմբի «Կարողությունների զարգացում» աշխատանքային խմբի վեբեքս 
հանդիպմանը,   

 
 2021թ. փետրվարի 8-ին ԱՐՄՍՏԱՏ-ի մարդահամարի և 

ժողովրդագրության բաժնի պետ Կ. Կույումջյանը մասնակցել է ՄԱԿ-ի 
Ասիայի և Խաղաղօվկիանոսյան տարածաշրջանի տնտեսական և 
սոցիալական հարցերով հանձնաժողովի կողմից կազմակերպված 
«Օգտագործելով երկրորդական աղբյուրներ՝ քաղաքացիական 
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կացության ակտերի գրանցման անհավասարությունը գնահատելու 
համար» խորագրով վեբինար հանդիպմանը,  

 
 2021թ. փետրվարի 8-9-ը ՀՀ ՎՊԽ անդամներ Ա. Սաֆյանը և               

Ն. Բաղդասարյանը, ԱՐՄՍՏԱՏ-ի բնապահպանության 
վիճակագրության բաժնի պետ Ա. Հակոբյանը և ԱՐՄՍՏԱՏ-ի 19 
աշխատակից (ԿԶՆ աշխատանքային խումբ) մասնակցել են 
«Վիճակագրությունն արևելյան գործընկերության միջոցով» (STEP) 
ծրագրի շրջանակում կայացած «ԿԶՆ տվյալների արտադրություն և 
հաշվետվողականություն» խորագրով առցանց աշխատաժողովին, 

 
 2021թ. փետրվարի 9-ին ԱՐՄՍՏԱՏ-ի սոցիալական ոլորտի 

վիճակագրության բաժնի պետ Ա. Գրիգորյանը և մակրոտնտեսական 
ցուցանիշների և ազգային հաշիվների բաժնի ավագ մասնագետ               
Ն. Աստվածատուրովան մասնակցել են ՄԱԿ-ի Եվրոպայի տնտեսական 
հանձնաժողովի կողմից իրականացված «Ենթատարածաշրջանային 
նորարարության քաղաքականության հեռանկարը» (Subregional 
Innovation Policy Outlook) ծրագրի շրջանակում Արևելյան 
գործընկերության անդամ երկրներում նորարարության ոլորտում 
իրականացվող քաղաքականության վերաբերյալ պատրաստված 
փորձագիտական համապարփակ զեկույցի ներկայացման և ծրագրի 
ընթացքում իրականացված աշխատանքների առցանց քննարկմանը,   

 
 2021թ. փետրվարի 9-ին ԱՐՄՍՏԱՏ-ի մարդահամարի և 

ժողովրդագրության բաժնի պետ Կ. Կույումջյանը և բիզնես ռեգիստրի, 
ընտրանքի և դասակարգիչների բաժնի պետ Վ. Արևշատյանը  
մասնակցել են ՄԱԿ-ի Ասիայի և Խաղաղօվկիանոսյան տարածաշրջանի 
տնտեսական և սոցիալական հարցերով հանձնաժողովի կողմից 
կազմակերպված ՄԱԿ-ի Ասիայի և Խաղաղօվկիանոսյան 
տարածաշրջանի տնտեսական և սոցիալական հարցերով 
հանձնաժողովի «Տվյալների ինտեգրման փորձառության համայնքի» 
առցանց հանդիպմանը,  

 
 2021թ. փետրվարի 9-11-ը ԱՐՄՍՏԱՏ-ի բնապահպանության 

վիճակագրության բաժնի պետ Ա. Հակոբյանը մասնակցել է ՄԱԿ-ի 
Եվրոպայի տնտեսական հանձնաժողովի և Պարենի և 
գյուղատնտեսության կազմակերպության կողմից համատեղ 
կազմակերպված «Անտառային ապրանքների վիճակագրություն» 
խորագրով առցանց սեմինարին,   
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 2021թ. փետրվարի 15-28-ը ԱՐՄՍՏԱՏ-ի սոցիալական ոլորտի 

վիճակագրության բաժնի ավագ մասնագետ Հ. Սիմոնյանը մասնակցել 
է ՄԱԿ-ի Ասիայի և Խաղաղօվկիանոսյան տարածաշրջանի 
տնտեսական և սոցիալական հարցերով հանձնաժողովի կողմից 
կազմակերպված «Առողջության վիճակագրությունը ԿԶՆ-ի 
մշտադիտարկման համար» խորագրով առցանց դասընթացին,  

 
 2021թ. փետրվարի 15-ին ՀՀ ՎՊԽ անդամ – ԱՐՄՍՏԱՏ-ի նախագահի 

տեղակալ Գ. Գևորգյանը, ՀՀ ՎՊԽ անդամ Ա. Սաֆյանը, ԱՐՄՍՏԱՏ-ի 
աշխատանքի վիճակագրության բաժնի պետ Լ. Քալանթարյանը և 
աշխատանքի վիճակագրության բաժնի աշխատակիցները  մասնակցել 
են ՄԱԿ-ի Կանայք-ի կողմից կազմակերպված «Կանանց տնտեսական 
հզորացումը Հարավային Կովկասում» ծրագրի Գնահատման խմբի և 
շահագրգիռ կողմերի առցանց հանդիպմանը,  

 
 2021թ. փետրվարի 15-16-ը ԱՐՄՍՏԱՏ-ի վիճակագրական 

տեղեկատվության տարածման բաժնի պետ Ն. Մուշեղյանը և նույն 
բաժնի ավագ մասնագետ Ն. Մարգարյանը մասնակցել են 
Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնի կողմից կազմակերպված 
«Տեղեկատվության ազատությունը կառավարման համակարգում» 
խորագրով առցանց աշխատաժողովին,  

 
 2021թ. փետրվարի 16-ին ՀՀ ՎՊԽ անդամ Ա. Սաֆյանը մասնակցել է 

«Վիճակագրությունն արևելյան գործընկերության միջոցով» (STEP) 
ծրագրի շրջանակում կազմակերպված STEP ծրագրի 
ազդեցությունների  բացահայտումը երկրներում՝ մի քանի կոնկրետ 
օրինակով ներկայացնելով STEP ծրագրից Արմստատի քաղած 
օգուտներին նվիրված առցանց քննարկմանը, 

 
 2021թ. փետրվարի 16-19-ը ԱՐՄՍՏԱՏ-ի մակրոտնտեսական 

ցուցանիշների և ազգային հաշիվների բաժնի պետ Լ. Խաչատրյանը, 
նույն բաժնի ավագ մասնագետներ Ն. Աստվածատուրովան,               
Ս. Խաչատրյանը, Մ. Խաչատրյանը, Ս. Մովսիսյանը, մասնագետներ               
Ն. Բաբոյանը և Ա. Տոնապետյանը, ֆինանսների վիճակագրության 
բաժնի պետ Հ. Տիտիզյանը, նույն բաժնի ավագ մասնագետներ               
Ն. Եդիգարյանը, Ա. Օհանջանովը, Ա. Բարութչյանը, մասնագետներ              
Լ. Ասլանյանը և Լ. Շահբազյանը մասնակցել են «Վիճակագրությունն 
արևելյան գործընկերության միջոցով» (STEP) ծրագրի շրջանակում 
կայացած «Արտադրական հաշվի մշակում՝ համաձայն ESA 2010» 
խորագրով առցանց դասընթացին,  
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 2021թ. փետրվարի 17-ին ՀՀ ՎՊԽ անդամ Ա. Սաֆյանը՝ որպես 
աշխատանքային խմբի անդամ մասնակցել է ՄԱԿ-ի Եվրոպայի 
տնտեսական հանձնաժողովի «Պաշտոնական վիճակագրության 
արժեքը» աշխատանքային խմբի առցանց  հանդիպմանը,  

 
 2021թ. փետրվարի 17-ին ՀՀ ՎՊԽ անդամ Ա. Սաֆյանը մասնակցել է 

ՄԱԿ-ի վիճակագրական հանձնաժողովի 52-րդ նստաշրջանի 
շրջանակում ՄԱԿ-ի վիճակագրության բաժնի կողմից կազմակերպված  
2-րդ Գլոբալ առցանց զրույցին,  

 
 2021թ. փետրվարի 17-18-ը ԱՐՄՍՏԱՏ-ի նախագահ Ս. Մնացականյանը  

մասնակցել է ՄԱԿ-ի Եվրոպայի տնտեսական հանձնաժողովի կողմից 
կազմակերպված  Եվրոպական վիճակագիրների կոնֆերանսի Բյուրոյի 
առցանց հանդիպմանը,  
 

 2021թ. փետրվարի 18-ին ԱՐՄՍՏԱՏ-ի արդյունաբերության և 
էներգետիկայի վիճակագրության բաժնի պետ Ա. Ավետիսյանը 
մասնակցել է Էներգիայի միջազգային գործակալության կողմից 
կազմակերպված EU4Energy ծրագրի շրջանակում երկկողմ 
վիճակագրական հանդիպումների ներդրման վերաբերյալ առցանց 
հանդիպմանը,  

 
 2021թ. փետրվարի 18-ին ԱՐՄՍՏԱՏ-ի տնային տնտեսությունների 

վիճակագրության բաժնի պետ Լ. Մարկոսյանը, գների 
վիճակագրության և միջազգային համադրումների բաժնի պետ               
Մ. Երիցյանը, նույն բաժնի ավագ մասնագետներ Գ. Պետրոսյանը և               
Զ. Ավետիսյանը  մասնակցել են ԱՊՀ միջպետական վիճակագրական 
կոմիտեի, «Տնտեսագիտական բարձրագույն դպրոց» Ազգային 
հետազոտական համալսարանի, Բարօրության չափման 
հետազոտական լաբորատորիայի և Մասնագիտական վիճակագրական 
կրթության միջազգային ինստիտուտի հետ համատեղ կազմակերպված 
«Տնտեսական ցուցանիշների տեսական և գործնական խնդիրները» 
խորագրով առցանց գիտական սեմինարին,  

 
 2021թ. փետրվարի 18-19-ը ԱՐՄՍՏԱՏ-ի տեղեկատվական ռեսուրսների 

կառավարման և տեխնոլոգիաների վարչության պետ               
Ա. Մարտիրոսյանը, նույն վարչության տեղեկատվական 
տեխնոլոգիաների զարգացման բաժնի պետ Ա. Առուշանյանը, 
տվյալների բանկերի մշակման և ծրագրավորման բաժին գլխավոր 
մասնագետ Ս. Շախգելդյանը, որակի կառավարման բաժնի պետ               
Ռ. Շաբոյանը և վիճակագրական տեղեկատվության տարածման բաժնի 
ավագ մասնագետ Ն. Մարգարյանը մասնակցել են  
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Սերբիայի վիճակագրության գրասենյակի կողմից կազմակերպված  
Սերբիայի վիճակագրության առցանց ձմեռային դպրոցին,  

 
 2021թ. փետրվարի 18-ին, 22-ին, 24-26-ը և մարտի 1-ին  ԱՐՄՍՏԱՏ-ի 

տեղեկատվական ռեսուրսների կառավարման և տեխնոլոգիաների 
վարչության տեղեկատվական տեխնոլոգիաների զարգացման բաժնի 
պետ Ա. Առուշանյանը, նույն վարչության տվյալների բանկերի մշակման 
և ծրագրավորման բաժնի գլխավոր մասնագետ Ն. Դավթյանը, նույն 
բաժնի առաջատար մասնագետ Վ. Մաճկալյանը և աշխատանքի 
վիճակագրության բաժնի աշխատուժի հետազոտության տվյալների 
վերլուծաբան Ս. Արտելյանը մասնակցել են «Վիճակագրությունն 
արևելյան գործընկերության միջոցով» (STEP) ծրագրի շրջանակում 
կազմակերպված R վիճակագրական ծրագրային փաթեթի գծով 
վիրտուալ խմբի հանդիպումներին,   

 
 2021թ. փետրվարի 19-ին ԱՐՄՍՏԱՏ-ի մակրոտնտեսական 

ցուցանիշների և ազգային հաշիվների բաժնի ավագ մասնագետ               
Ն. Աստվածատուրովան, մարդահամարի և ժողովրդագրության բաժնի 
ավագ մասնագետ Ա. Թոխատյանը, վիճակագրական 
տեղեկատվության տարածման բաժնի ավագ մասնագետ               
Ն. Մարգարյանը, տրանսպորտի և կապի վիճակագրության բաժնի 
ավագ մասնագետ Ա. Երեմյանը, վճարային հաշվեկշռի և արտաքին 
առևտրի վիճակագրության բաժնի ավագ մասնագետ Ա. Սաֆյանը և 
սոցիալական ոլորտի վիճակագրության բաժնի ավագ մասնագետ               
Հ. Սիմոնյանը մասնակցել են ԱՊՀ գործադիր կոմիտեի կողմից 
կազմակերպված տեսակոնֆերանսի միջոցով կայացած «Կյանքի 
որակի նորմատիվներ» նախագծի համաձայնեցման գծով 
փորձագիտական խմբի նիստին,  

 
 2021թ. փետրվարի 19-ին ՀՀ ՎՊԽ անդամ – ԱՐՄՍՏԱՏ-ի նախագահի 

տեղակալ Գ. Անանյանը և գյուղատնտեսության և պարենային 
ապահովության վիճակագրության բաժնի պետ Ա. Ավագյանը 
մասնակցել են ՄԱԿ-ի Պարենի և գյուղատնտեսության 
կազմակերպության կողմից կազմակերպված «AGRIS Հայաստան-
2021թ. աշխատանքային ծրագիր» խորագրով առցանց հանդիպմանը,  

 
 2021թ. փետրվարի 22-ից ապրիլի 9-ը ԱՐՄՍՏԱՏ-ի բնապահպանության 

վիճակագրության բաժնի մասնագետ Ա. Համբարձումյանը մասնակցել 
է ՄԱԿ-ի Ասիայի և Խաղաղօվկիանոսյան տարածաշրջանի 
տնտեսական և սոցիալական հարցերով հանձնաժողովի կողմից 
կազմակերպված «Աղետներին առընչվող վիճակագրության շրջանակ» 
խորագրով առցանց դասընթացին, 
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 2021թ. փետրվարի 23-ին ՀՀ ՎՊԽ անդամ Ա. Սաֆյանը մասնակցել է 
ՄԱԿ-ի Վիճակագրության բաժնի կողմից ՄԱԿ-ի վիճակագրական 
հանձնաժողովի 52-րդ նստաշրջանի շրջանակում կազմակերպված 
«Պրայա խմբի կառավարման վիճակագրություն. 2020-2025թթ» 
խորագրով հարակից առցանց միջոցառմանը,  

 
 2021թ. փետրվարի 23-ին ԱՐՄՍՏԱՏ-ի նախագահ Ս. Մնացականյանը, 

ՀՀ ՎՊԽ անդամ – ԱՐՄՍՏԱՏ-ի նախագահի տեղակալ Գ. Գևորգյանը, 
ՀՀ ՎՊԽ անդամ Ա. Սաֆյանը և «Ազգային վիճակագրական 
համակարգի ամրապնդման համար ազգային ռազմավարական 
ծրագրի իրականացում» ECASTAT ծրագրի համակարգող Տ. Գևորգյանը 
մասնակցել են «Ազգային վիճակագրական համակարգի ամրապնդման 
համար ազգային ռազմավարական ծրագրի իրականացում» ECASTAT 
ծրագրի շրջանակում կազմակերպված Թվինինգի վերաբերյալ առցանց 
հանդիպմնը,  

 
 2021թ. փետրվարի 23-ին ԱՐՄՍՏԱՏ-ի մարդահամարի և 

ժողովրդագրության բաժնի պետ Կ. Կույումջյանը մասնակցել է 
Եվրամիության վիճակագրական ծառայության (Եվրոստատ) կողմից 
կազմակերպված EGRIS 1 ենթախմբի 6-րդ վեբեքս հանդիպմանը,  

 
 2021թ. փետրվարի 24-ին ՀՀ ՎՊԽ անդամ Ա. Սաֆյանը մասնակցել է 

ՄԱԿ-ի Վիճակագրության բաժնի կողմից ՄԱԿ-ի վիճակագրական 
հանձնաժողովի 52-րդ նստաշրջանի շրջանակում կազմակերպված 
մշտական ներկայացուցիչների և ՔՀԿ-ի համար ՄԱԿ-ի 
վիճակագրական հանձնաժողովի առցանց ճեպազրույցին,  

 
 2021թ. փետրվարի 24-ին ՀՀ ՎՊԽ անդամ Ա. Սաֆյանը՝ որպես 

աշխատանքային խմբի անդամ, մասնակցել է ՄԱԿ-ի Եվրոպայի 
տնտեսական հանձնաժողովի ԿԶՆ-ի վիճակագրության Կառավարող 
խմբի վեբեքս հանդիպմանը,   

 
 2021թ. փետրվարի 25-ին ԱՐՄՍՏԱՏ-ի տեղեկատվական ռեսուրսների 

կառավարման և տեխնոլոգիաների վարչության պետ               
Ա. Մարտիրոսյանը մասնակցել է ՄԱԿ-ի Եվրոպայի տնտեսական 
հանձնաժողովի, Աշխարհագրության և վիճակագրության գլոբալ 
ֆորումի (GFGS) և Եվրոպական ազատ առևտրի ասոցիացիայի  կողմից 
համատեղ կազմակերպված «Աշխարհատարածական և 
վիճակագրական տվյալների նոր հնարավորություններ՝ օգտագործելով 
դիսկրետ գլոբալ ցանցային համակարգը (DGGS)» խորագրով վեբինար 
հանդիպմանը,  
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 2021թ. փետրվարի 25-ին ԱՐՄՍՏԱՏ-ի մարդահամարի և 
ժողովրդագրության բաժնի պետ Կ. Կույումջյանը, մարդահամարի 
վարչության տվյալների մշակման և դասակարգումների բաժնի պետ               
Բ. Բեգլարյանը, նույն վարչության մարդահամարի պլանավորման և 
ծրագրամեթոդաբանական բաժնի պետ Գ. Մելիքսեթյանը և նույն 
բաժնի պետի տեղակալ Ա. Օհանյանը մասնակցել են ՄԱԿ-ի 
վիճակագրության բաժնի կողմից կազմակերպված «COVID-19 
համաճարակի ընթացքում բնակչության և բնակարանների 2020թ. 
մարդահամարների իրականացում» խորագրով ՄԱԿ-ի 
վիճակագրական հանձնաժողովի  52-րդ նստաշրջանի ուղեկցող 
առցանց միջոցառմանը,  

 
 2021թ. փետրվարի 25-ին ԱՐՄՍՏԱՏ-ի մարդահամարի և 

ժողովրդագրության բաժնի պետ Կ. Կույումջյանը մասնակցել է 
Փախստականների և տեղահանվածների վիճակագրության 
փորձագիտական խմբի (EGRIS), Միավորված ազգերի 
փախստականների հարցերով գերագույն հանձնակատարի և Միացյալ 
ազգերի բնակչության հիմնադրամի կողմից համատեղ 
կազմակերպված ՄԱԿ-ի վիճակագրական հանձնաժողովի  նիստի 
ուղեկցող «Ոչ մեկին չթողնելով հետևում. քաղաքացիություն 
չունեցողների վերաբերյալ վիճակագրության բարելավում» խորագրով 
առցանց միջոցառմանը,  
 

 2021թ. փետրվարի 25-ին ԱՐՄՍՏԱՏ-ի տեղեկատվական ռեսուրսների 
կառավարման և տեխնոլոգիաների վարչության պետ               
Ա. Մարտիրոսյանը, վճարային հաշվեկշռի և արտաքին առևտրի 
վիճակագրության բաժնի պետ Ք. Պողոսյանը, առևտրի և այլ 
ծառայությունների վիճակագրության բաժնի պետ Ա. Հարությունյանը, 
միջազգային վիճակագրական համագործակցության բաժնի ավագ 
մասնագետ Հ. Սողոմոնյանը, բիզնես ռեգիստրի, ընտրանքի և 
դասակարգիչների բաժնի ավագ մասնագետ Ա. Դաշյանը և 
վիճակագրական տեղեկատվության տարածման բաժնի ավագ 
մասնագետ Ն. Մարգարյանը մասնակցել են Եվրասիական 
տնտեսական հանձնաժողովի կողմից տեսակոնֆերանսի միջոցով 
կազմակերպված Եվրասիական տնտեսական միության անդամ 
պետությունների լիազորված մարմինների հետ Վիճակագրության 
ոլորտում 2025թ. Եվրասիական տնտեսական ինտեգրման զարգացման 
ռազմավարական ուղղությունների իրականացման գործողությունների 
ծրագրի նախագծի քննարկմանը, 
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 2021թ. փետրվարի 25-ին ԱՐՄՍՏԱՏ-ի տնային տնտեսությունների 

վիճակագրության բաժնի պետ Լ. Մարկոսյանը մասնակցել է 
Բազմաչափ աղքատության հասակակիցների ցանցի (MPPN) և 
Օքսֆորդի համալսարանի կողմից համատեղ կազմակերպված ՄԱԿ-ի 
վիճակագրական հանձնաժողվի 52-րդ նստաշրջանին ուղեկցող  
«Բազմաչափ աղքատության ինդեքսներ. ԿԶՆ ցուցանիշներ, 
պաշտոնական վիճակագրություն և քաղաքականության գործիք» 
խորագրով հատուկ առցանց միջոցառմանը,  

 
 2021թ. փետրվարի 26-ին  ՀՀ ՎՊԽ անդամ Ա. Սաֆյանը մասնակցել է 

ՄԱԿ-ի Եվրոպայի տնտեսական հանձնաժողովի կողմից 
կազմակերպված «Վիճակագրական օրենսդրության մոդեռնիզացումը» 
ՄԱԿ-ի Եվրոպայի տնտեսական հանձնաժողովի աշխատանքային խմբի 
Կազմկոմիտեի վեբեքս հանդիպմանը: 

 
  

 


