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ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ 
 
 

Միջոցառումներ արտերկրում 
 2021թ. մայիսի 31-ից հունիսի 4-ը ՀՀ Վիճակագրության պետական 

խորհրդի (ՀՀ ՎՊԽ) անդամ – ՀՀ վիճակագրական կոմիտեի (Արմստատ) 
նախագահի տեղակալ Գ. Գևորգյանը, Արմստատի աշխատանքի 
վիճակագրության բաժնի պետ Լ. Քալանթարյանը, նույն բաժնի ավագ 
մասնագետներ Ս. Հունանյանը և Ջ. Ավոյանը մասնակցել են               
ք. Մոսկվայում (Ռուսաստանի Դաշնություն) Ազգային վիճակագրական 
համակարգի ամրապնդման համար ազգային ռազմավարական ծրագրի 
իրականացում» Համաշխարհային բանկի (ՀԲ) ECASTAT դրամա-
շնորհային ծրագրի շրջանակում կազմակերպված Աշխատանքային 
ռեսուրսների հաշիվների կազմում» խորագրով ուսումնական 
այցելությանը, 
  

 2021թ. մայիսի 31-ից հունիսի 4-ը Արմստատի տեղեկատվական 
ռեսուրսների կառավարման և տեխնոլոգիաների վարչության պետ               
Ա. Մարտիրոսյանը, նույն վարչության տեղեկատվական տեխ-
նոլոգիաների զարգացման բաժնի պետ Ա. Առուշանյանը և տվյալների 
բանկերի մշակման և ծրագրավորման բաժնի ավագ մասնագետ               
Վ. Մաճկալյանը մասնակցել են ք. Մոսկվայում (Ռուսաստանի 
Դաշնություն) Ազգային վիճակագրական համակարգի ամրապնդման 
համար ազգային ռազմավարական ծրագրի իրականացում» ՀԲ-ի 
ECASTAT դրամաշնորհային ծրագրի շրջանակում կազմակերպված 
Վիճակագրական տվյալների հավաքագրման, մշակման և պահպանման 
համակարգի վեբ-հարթակ» խորագրով ուսումնական այցելությանը, 
  

 2021թ. մայիսի 31-ից հունիսի 4-ը Արմստատի մակրոտնտեսական 
ցուցանիշների և ազգային հաշիվների վիճակագրության բաժնի պետ            
Լ. Խաչատրյանը և նույն բաժնի ավագ մասնագետ               
Ն. Աստվածատուրովան, ֆինանսների վիճակագրության բաժնի պետ              
Հ. Տիտիզյանը, նույն բաժնի մասնագետ Լ. Ասլանյանը և Ազգային 
վիճակագրական համակարգի ամրապնդման համար ազգային 
ռազմավարական ծրագրի իրականացում» ECASTAT դրամաշնորհային 
ծրագրի համակարգող Տ. Գևորգյանը մասնակցել են ք. Մոսկվայում 
(Ռուսաստանի Դաշնություն) Ազգային վիճակագրական համակարգի 
ամրապնդման համար ազգային ռազմավարական ծրագրի 
իրականացում» ՀԲ-ի ECASTAT դրամաշնորհային ծրագրի Ռեսուրսներ-
օգտագործում աղյուսակներ», Ծախսեր-թողարկում աղյուսակներ», 
ինչպես նաև  Ֆինանսական հաշիվ» և Ակտիվների և 
պարտավորությունների հաշվեկշիռ» բաղադրիչների շրջանակում 
կազմակերպված ուսումնական այցելությանը, 
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 2021թ. մայիսի 31-ից հունիսի 4-ը Արմստատի սոցիալական ոլորտի 

վիճակագրության բաժնի պետ Ա. Գրիգորյանը, նույն բաժնի ավագ 
մասնագետներ Հ. Սիմոնյանը և Է. Իսախանյանը մասնակցել են ք. 
Մոսկվայում (Ռուսաստանի Դաշնություն) Ազգային վիճակագրական 
համակարգի ամրապնդման համար ազգային ռազմավարական ծրագրի 
իրականացում» ՀԲ-ի ECASTAT դրամաշնորհային ծրագրի շրջանակում 
կազմակերպված Կրթության միջազգային ստանդարտ դասակարգիչ 
ISCED-2011-ին և ISCED–F2013-ին անցումը» խորագրով ուսումնական 
այցելությանը, 

 
 2021թ. մայիսի 31-ից հունիսի 4-ը Արմստատի մարդահամարի և 

ժողովրդագրության բաժնի պետ Կ. Կույումջյանը, նույն բաժնի ավագ 
մասնագետներ Ա. Թոխաթյանը և Ա. Ավետիսյանը մասնակցել են ք. 
Մոսկվայում (Ռուսաստանի Դաշնություն) Ազգային վիճակագրական 
համակարգի ամրապնդման համար ազգային ռազմավարական ծրագրի 
իրականացում» ՀԲ-ի ECASTAT դրամաշնորհային ծրագրի շրջանակում 
կազմակերպված Միգրացիայի վիճակագրության տվյալների բազա, 
համակարգերի կառավարում և շահագործում» խորագրով ուսումնական 
այցելությանը: 
 

 Առցանց միջոցառումներ 
 2021թ. մայիսի 1-ից հունիսի 26-ը Արմստատի վճարային հաշվեկշռի և 

արտաքին առևտրի վիճակագրության բաժնի ավագ մասնագետ               
Հ. Ջանլաթյանը մասնակցել է Արժույթի միջազգային հիմնադրամի 
կողմից առցանց կազմակերպված «Վճարային հաշվեկշռի և 
միջազգային ներդրումային դիրքի վիճակագրությունը» խորագրով 
դասընթացին,  
 

 2021թ. մայիսի 3-ին ՀՀ ՎՊԽ անդամ Ա. Սաֆյանը և Արմստատի 
միջազգային վիճակագրական համագործակցության բաժնի պետ               
Հ. Եղիազարյանը  մասնակցել են Ասիական զարգացման բանկի  
կողմից առցանց կազմակերպված «Տվյալների նոր աղբյուրներում և 
տեխնոլոգիաներում նոր վիճակագրական ռեսուրսների և 
կարողությունների զարգացում» խորագրով հանդիպմանը, 

 
 2021թ. մայիսի 4-5-ը ՀՀ ՎՊԽ անդամ Ն. Բաղդասարյանը և 

Արմստատի բնապահպանության վիճակագրության բաժնի մասնագետ 
Ա. Համբարձումյանը մասնակցել են ՄԱԿ-ի Եվրոպայի տնտեսական 
հանձնաժողովի կողմից առցանց կազմակերպված Շրջակա միջավայրի 
մշտադիտարկման և գնահատման աշխատանքային խմբի 23-րդ 
նստաշրջանին, 
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 2021թ. մայիսի 5-ին ՀՀ ՎՊԽ անդամ - Արմստատի նախագահի 
տեղակալ Գ. Անանյանը, Արմստատի արդյունաբերության և 
էներգետիկայի վիճակագրության բաժնի պետ Ա. Ավետիսյանը և նույն 
բաժնի ավագ մասնագետ Հ. Հովհաննիսյանը մասնակցել են 
Էներգիայի միջազգային գործակալության և ՀՀ էներգետիկ 
ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարության 
կողմից համատեղ առցանց կազմակերպված «Էներգիայի միջազգային 
գործակալության կողմից ղեկավարվող «Հայաստանի էներգետիկ 
քաղաքականության խորը վերլուծություն»» խորագրով հանդիպմանը,  

 
 2021թ. մայիսի 6-ին Արմստատի տեղեկատվական ռեսուրսների 

կառավարման և տեխնոլոգիաների վարչության տվյալների բանկերի 
մշակման և ծրագրավորման բաժնի գլխավոր մասնագետ               
Ն. Դավթյանը մասնակցել է «Վիճակագրությունն արևելյան 
գործընկերության միջոցով» (STEP) ծրագրի շրջանակում առցանց 
կազմակերպված «R» խորագրով դասընթացներից հետո առկա 
հարցերի քննարկմանը,  

 
 2021թ. մայիսի 6-7-ը Արմստատի աշխատանքի վիճակագրության 

բաժնի պետ Լ. Քալանթարյանը, ֆինանսների վիճակագրության բաժնի 
պետ Հ. Տիտիզյանը, բիզնես ռեգիստրի, ընտրանքի և 
դասակարգիչների բաժնի ավագ մասնագետներ Ն. Գրիգորյանը,               
Ա. Շաբոյանը և Մ. Պողոսյանը, գյուղատնտեսության և պարենային 
ապահովության վիճակագրության բաժնի ավագ մասնագետ               
Լ. Գրիգորյանը, առևտրի և այլ ծառայությունների վիճակագրության 
բաժնի ավագ մասնագետներ Ի. Բարոյանը և Հ. Բաբայանը, 
արդյունաբերության և էներգետիկայի վիճակագրության բաժնի  ավագ 
մասնագետ Հ. Սարգսյանը և շինարարության վիճակագրության բաժնի 
ավագ մասնագետ Լ. Շահինյանը մասնակցել են  «Վիճակագրությունն 
արևելյան գործընկերության միջոցով» (STEP) ծրագրի շրջանակում 
առցանց կազմակերպված Վիճակագրական բիզնես ռեգիստրի 
զարգացման և կառավարման վերաբերյալ ուսումնական այցելությանը,  

 
 2021թ. մայիսի 7-ին ՀՀ ՎՊԽ անդամ Ն. Բաղդասարյանը մասնակցել է 

ՄԱԿ-ի Զարգացման ծրագրի (ՄԱԶԾ) կողմից առցանց կազմակերպված 
«Փարիզի համաձայնագրի ներքո Հայաստանի թափանցիկության 
ազգային շրջանակի կառուցումը» ՄԱԶԾ Գլոբալ էկոլոգիական 
հիմնադրամի (ԳԷՀ) ծրագրի մեկնարկային աշխատաժողովին,  

 
 2021թ. մայիսի 7-ից հունիսի 18-ը Արմստատի վճարային հաշվեկշռի և 

արտաքին առևտրի վիճակագրության բաժնի ավագ մասնագետ               
Հ. Ջանլաթյանը մասնակցել է Արժույթի միջազգային հիմնադրամի 
կողմից առցանց կազմակերպված «Ֆինանսական ծրագրավորում և 
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քաղաքականություն. Մաս 1. Մակրոտնտեսական հաշիվներ և 
վերլուծություն» խորագրով դասընթացին,  

 
 2021թ. մայիսի 10-11-ը և 20-ին Արմստատի միջազգային 

վիճակագրական համագործակցության բաժնի պետ Հ. Եղիազարյանը, 
որակի կառավարման բաժնի պետ Ռ. Շաբոյանը և վիճակագրական 
տեղեկատվության տարածման բաժնի ավագ մասնագետ               
Ն. Մարգարյանը մասնակցել են ՄԱԿ-ի Ասիայի և Խաղաղօվկիանոսյան 
տարածաշրջանի  տնտեսական և սոցիալական հանձնաժողովի կողմից 
առցանց կազմակերպված «Ոչ մեկին չթողնելով հետևում՝ տվյալների 
վրա հիմնված քաղաքականության իրականացում. Ասիայում և 
Խաղաղօվկիանոսյան տարածաշրջանում Ազգային վիճակագրական 
համակարգերի ամրապնդմանն ուղղված տարածաշրջանային 
համագործակցություն» խորագրով աշխատաժողովին,  

 
 2021թ. մայիսի 10-14-ը ՀՀ ՎՊԽ անդամ Ա. Սաֆյանը, Արմստատի 

տեղեկատվական ռեսուրսների կառավարման և տեխնոլոգիաների 
վարչության պետ Ա. Մարտիրոսյանը, նույն վարչության 
տեղեկատվական տեխնոլոգիաների զարգացման բաժնի պետ               
Ա. Առուշանյանը, նույն բաժնի մասնագետ Ռ. Խաչատրյանը, որակի 
կառավարման բաժնի պետ Ռ. Շաբոյանը և «Ազգային վիճակագրական 
համակարգի ամրապնդման համար ազգային ռազմավարական 
ծրագրի իրականացում» ՀԲ-ի ECASTAT ծրագրի օգնական               
Ա. Քոսակյանը մասնակցել են «Ազգային վիճակագրական համակարգի 
ամրապնդման համար ազգային ռազմավարական ծրագրի 
իրականացում» ՀԲ-ի ECASTAT դրամաշնորհային ծրագրի 
Ստանդարտների և մեթատվյալների փորձագետ Վիլաս Մանդլեկարի 
հետ առցանց կայացած ECASTAT ծրագրի Տվյալների և մեթատվյալների 
փոխանցման և փաստաթղթավորման ստանդարտների արդյունավետ 
իրականացման վերաբերյալ դասընթացին,  

 
 2021թ. մայիսի 10-31-ը Արմստատի ֆինանսների վիճակագրության 

բաժնի ավագ մասնագետ Ա. Օհանջանովը, վիճակագրական 
տվյալների տարածման բաժնի ավագ մասնագետ Ն. Մարգարյանը, 
որակի կառավարման բաժնի ավագ մասնագետ Ա. Ամիրխանյանը, 
շինարարության վիճակագրության բաժնի ավագ մասնագետ               
Լ. Պարոնյանը, միջազգային վիճակագրական համագործակցության 
բաժնի մասնագետ Վ. Սողբաթյանը և տնային տնտեսությունների 
վիճակագրության բաժնի մասնագետ Լ. Ավետիսյանը մասնակցել են 
ՄԱԿ-ի Ասիայի և Խաղաղօվկիանոսյան տարածաշրջանի  տնտեսական 
և սոցիալական հանձնաժողովի կողմից առցանց կազմակերպված 
«Պաշտոնական վիճակագրությունը ԿԶՆ-ի համար» խորագրով 
դասընթացին,  
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 2021թ. մայիսի 10-ից հունիսի 18-ը Արմստատի բնապահպանության 

վիճակագրության բաժնի ավագ մասնագետ Ն. Մանդալյանը և նույն 
բաժնի մասնագետ Ա. Համբարձումյանը մասնակցել են ՄԱԿ-ի Ասիայի 
և Խաղաղօվկիանոսյան տարածաշրջանի  տնտեսական և սոցիալական 
հանձնաժողովի կողմից առցանց կազմակերպված Ջրի հաշիվների 
վերաբերյալ խորացված դասընթացին,  
 

 2021թ. մայիսի 14-ին Արմստատի մարդահամարի և ժողովրդագրության 
բաժնի պետ Կ. Կույումջյանը մասնակցել է Հայաստանի պետական 
տնտեսագիտական համալսարանի կողմից «ԵՄ քաղաքականությունը, 
գործող կարգավորումներն ու վարչական կառուցվածքը» (EUPPP) 
մոդուլի շրջանակում առցանց կազմակերպված «Միգրացիայի 
հաղթահարումը. քաղաքականության սեկտորի վրա միգրացիայի 
ազդեցությունը» խորագրով կլոր-սեղան քննարկմանը,  

 
 2021թ. մայիսի 17-ին Արմստատի միջազգային վիճակագրական 

համագործակցության բաժնի ավագ մասնագետ Հ. Սողոմոնյանը 
մասնակցել է ՄԱԿ-ի Ասիայի և Խաղաղօվկիանոսյան տարածաշրջանի  
տնտեսական և սոցիալական հանձնաժողովի կողմից առցանց 
կազմակերպված «ԿԶՆ-ի ազգային առաջընթացի չափում» խորագրով 
հանդիպմանը,  

 
 2021թ. մայիսի 17-18-ը, 20-21-ը և 25-26-ը Արմստատի 

մակրոտնտեսական ցուցանիշների և ազգային հաշիվների բաժնի պետ 
Լ. Խաչատրյանը մասնակցել է ՄԱԿ-ի Եվրոպայի տնտեսական 
հանձնաժողովի, Եվրոստատի, Տնտեսական համագործակցության և 
զարգացման կազմակերպության, Եվրոպական ազատ առևտրի 
ասոցիացիայի, Արժույթի միջազգային հիմնադրամի, ՄԱԿ-ի 
վիճակագրության բաժնի և Համաշխարհային բանկի կողմից համատեղ 
առցանց կազմակերպված Ազգային հաշիվների գծով փորձագետների 
խմբի հանդիպմանը,   

 
 2021թ. մայիսի 19-ին Արմստատի մակրոտնտեսական ցուցանիշների և 

ազգային հաշիվների բաժնի պետ Լ. Խաչատրյանը և ֆինանսների 
վիճակագրության բաժնի պետ Հ. Տիտիզյանը մասնակցել են Արժույթի 
միջազգային հիմնադրամի կարողությունների զարգացման 
ինստիտուտի կողմից կազմակերպված «Մակրոտնտեսական 
շրջանակներ. ֆինանսական ծրագրավորում 2.0» խորագրով 
վեբինարին,  

 
 2021թ. մայիսի 19-20-ը Արմստատի մարդահամարի և 

ժողովրդագրության բաժնի պետ Կ. Կույումջյանը մասնակցել է ՄԱԿ-ի 
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Եվրոպայի տնտեսական հանձնաժողովի կողմից առցանց 
կազմակերպված Մարդահամարների և կացարանների հաշվառման 
վերաբերյալ փորձագետների հանդիպմանը,  

 
 2021թ. մայիսի 19-21-ը ՀՀ ՎՊԽ անդամ Ն. Բաղդասարյանը, 

Արմստատի բնապահպանության վիճակագրության բաժնի ավագ 
մասնագետ Ն. Մանդալյանը և նույն բաժնի մասնագետ               
Ա. Համբարձումյանը մասնակցել են ՄԱԿ-ի համալսարանի,  ՄԱԿ-ի 
կրթական և գիտահետազոտական ինստիտուտի և ՄԱԿ-ի Շրջակա 
միջավայրի ծրագրի կողմից համատեղ առցանց կազմակերպված 
«ԱՊՀ + Վրաստանի, Թուրքմենստանի, Ուկրաինայի համար 
էլեկտրոնային թափոնների մոնիթորինգի տարածաշրջանային 
ծրագրի» շրջանակում «Էլեկրտոնային թափոնների օրենսդրություն, 
վիճակագրություն և կառավարում» խորագրով սեմինարին, 

 
 2021թ. մայիսի 20-ին Արմստատի որակի կառավարման բաժնի պետ              

Ռ. Շաբոյանը մասնակցել է ՄԱԿ-ի վիճակագրության բաժնի կողմից 
կազմակերպված «Որը կլինի վիճակագրական ուսուցման նոր նորմը» 
խորագրով վեբինարին,  

 
 2021թ. մայիսի 20-ին ՀՀ ՎՊԽ անդամ Ա. Սաֆյանը, Արմստատի 

աշխատանքի վիճակագրության բաժնի պետ Լ. Քալանթարյանը և 
վիճակագրական տեղեկատվության տարածման բաժնի պետ               
Ն. Մուշեղյանը մասնակցել են  «Վիճակագրությունն արևելյան 
գործընկերության միջոցով» (STEP) ծրագրի շրջանակում առցանց 
կազմակերպված Վիճակագրության հաղորդակցման 
վերապատրաստման ծրագրի մեկնարկային հանդիպմանը,   

 
 2021թ. մայիսի 24-ից հունիսի 25-ը Արմստատի ֆինանսների 

վիճակագրության բաժնի ավագ մասնագետ Ա. Օհանջանովը, 
սոցիալական ոլորտի վիճակագրության բաժնի ավագ մասնագետ               
Հ. Սիմոնյանը, որակի կառավարման բաժնի մասնագետ Ա. Գրբոյանը և 
տնային տնտեսությունների վիճակագրության բաժնի մասնագետ               
Լ. Ավետիսյանը մասնակցել են ՄԱԿ-ի Ասիայի և Խաղաղօվկիանոսյան 
տարածաշրջանի  տնտեսական և սոցիալական հանձնաժողովի կողմից 
առցանց կազմակերպված «ԿԶՆ-ի մշտադիտարկման համար ազգային 
ցուցանիշների շրջանակների մշակում» խորագրով դասընթացին,  

 
 2021թ. մայիսի 25-ին Արմստատի տնային տնտեսությունների 

վիճակագրության բաժնի մասնագետ Ս. Կարապետյանը մասնակցել է 
Համաշխարհային բանկի և ՄԱԿ-ի մանկական հիմնադրամի կողմից 
համատեղ առցանց կազմակերպված Հայաստանի սոցիալական 
պաշտպանության համակարգի խորքային ախտորոշման և ՔՈՎԻԴ-19-
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ի Հայաստանի բարձր հաճախականության հետազոտության 
արդյունքների ներկայացմանը,  

 
 2021թ. մայիսի 26-ին Արմստատի մակրոտնտեսական ցուցանիշների և 

ազգային հաշիվների բաժնի ավագ մասնագետ Ս. Մովսիսյանը 
մասնակցել է Արժույթի միջազգային հիմնադրամի (ԱՄՀ) և ՀՀ 
Պետական եկամուտների կոմիտեի  կողմից համատեղ առցանց 
կազմակերպված ԱՄՀ-ի կողմից Ավելացված արժեքի հարկի գծով 
հարկային ճեղքի գնահատման աշխատանքների շրջանակներում 
անցկացված ՀՀ ազգային հաշիվների և մակրոտնտեսական 
ցուցանիշների վերաբերյալ քննարկմանը,   

 
 2021թ. մայիսի 25-26-ը ՀՀ ՎՊԽ անդամ Ա. Սաֆյանը, Արմստատի 

տեղեկատվական ռեսուրսների կառավարման և տեխնոլոգիաների 
վարչության պետ Ա. Մարտիրոսյանը, նույն վարչության 
տեղեկատվական տեխնոլոգիաների զարգացման բաժնի պետ               
Ա. Առուշանյանը, որակի կառավարման բաժնի պետ Ռ. Շաբոյանը, 
նույն բաժնի ավագ մասնագետ Ա. Ամիրխանյանը և մասնագետ               
Ա. Գրբոյանը մասնակցել են Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ 
«Ազգային վիճակագրական համակարգի ամրապնդման համար 
ազգային ռազմավարական ծրագրի իրականացում» ՀԲ-ի ECASTAT 
դրամաշնորհային ծրագրի շրջանակում Նիդերլանդների 
վիճակագրության կենտրոնական բյուրոյի կողմից կազմակերպված 
«Մեթատվյալների համակարգեր» խորագրով հեռավար ուսուցման 
այցելությանը,   

 
 2021թ. մայիսի 26-ին ՀՀ ՎՊԽ անդամ Ն. Բաղդասարյանը և  

Արմստատի բնապահպանության վիճակագրության բաժնի մասնագետ 
Ա. Համբարձումյանը մասնակցել են ՄԱԿ-ի Զարգացման ծրագրի 
կողմից ՄԱԿ-ի Զարգացման հաշիվներ «Բարելավված շրջակա 
միջավայրի մշտադիտարկում և գնահատում Հարավ-Արևելյան 
Եվրոպայում, Կետրոնական Ասիայում և Կովկասում 2030 Կայուն 
զարգացման օրակարգին աջակցելու համար» ծրագրի շրջանակում 
առցանց կազմակերպված «Կենսաբազմազանության պահպանում և 
տվյալների ժամանակակից տեխնոլոգիաներ» խորագրով հինգերորդ 
տարածաշրջանային սեմինարին,   

 
 2021թ. մայիսի 27-ին ՀՀ ՎՊԽ անդամ Ն. Բաղդասարյանը,  Արմստատի 

բնապահպանության վիճակագրության բաժնի ավագ մասնագետ               
Ն. Մանդալյանը և նույն բաժնի մասնագետ Ա. Համբարձումյանը 
մասնակցել են ԵՄ «Կանաչ շաբաթ» ծրագրի շրջանակում 
կազմակերպված «Արևելյան գործընկերության երկրներում զրոյական 
աղտոտմանն ընդառաջ» խորագրով վեբինարին,   
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 2021թ. հունիսի 2-ին ՀՀ ՎՊԽ անդամ Ա. Սաֆյանը մասնակցել է ՄԱԿ-ի 

Եվրոպայի տնտեսական հանձնաժողովի կողմից կազմակերպված 
ԿԶՆ-ի վիճակագրության Կառավարող խմբի վեբեքս հանդիպմանը, 
որպես խմբի անդամ, 

 
 2021թ. հունիսի 2-4-ը և 9-10-ը Արմստատի գների վիճակագրության և 

միջազգային համադրումների բաժնի պետ Մ. Երիցյանը և նույն բաժնի 
ավագ մասնագետ Զ. Ավետիսյանը մասնակցել են ՄԱԿ-ի Եվրոպայի 
տնտեսական հանձնաժողովի և Աշխատանքի միջազգային 
կազմակերպության կողմից համատեղ  առցանց կազմակերպված 
Սպառողական գների ինդեքսների գծով  փորձագիտական խմբի 
հանդիպումներին, 
 

 2021թ. հունիսի 3-ին Արմստատի վճարային հաշվեկշռի և արտաքին 
առևտրի վիճակագրության բաժնի պետ Ք. Պողոսյանը և 
մակրոտնտեսական ցուցանիշների և ազգային հաշիվների բաժնի 
ավագ մասնգետ Ս. Մովսիսյանը մասնակցել են Եվրասիական 
տնտեսական հանձնաժողովի կողմից տեսակոնֆերանսի ձևաչափով 
կազմակերպված Եվրասիական տնտեսական միության ինտեգրման 
ներուժի ձևավորման և գնահատման համար «ծախսեր-թողարկում» 
երկրի և միջերկրային աղյուսակների օգտագործման գծով 
փորձագիտական խմբի 12-րդ նիստին,  

 
 2021թ. հունիսի 7-ին Արմստատի տնային տնտեսությունների 

վիճակագրության բաժնի պետ Լ. Մարկոսյանը մասնակցել է ՄԱԿ-ի 
Պարենի և գյուղատնտեսության կազմակերպության կողմից առցանց 
կազմակերպված «Պարենային անվտանգություն Եվրոպայի և 
Կենտրոնական Ասիայի երկրներում» խորագրով  սեմինարին,  

 
 2021թ. հունիսի 7-ին, 8-ին և 10-ին ՀՀ ՎՊԽ անդամ Ն. Բաղդասարյանը 

և Արմստատի բնապահպանության վիճակագրության բաժնի 
մասնագետ Ա. Համբարձումյանը մասնակցել են ՄԱԿ-ի Եվրոպայի 
տնտեսական հանձնաժողովի կողմից առցանց կազմակերպված 
Աղետների վիճակագրություն արտադրողների և օգտագործողների 
համար առաջին փորձագիտական համաժողովին, 

 
 2021թ. հունիսի 8-ին Արմստատի տնային տնտեսությունների 

վիճակագրության բաժնի պետ Լ. Մարկոսյանը մասնակցել է ՄԱԿ 
Կանայք-ի և Աշխատանքի միջազգային կազմակերպության կողմից 
համատեղ առցանց կազմակերպված «Ազգային սոցիալական 
պաշտպանության նվազագույն շեմի գնահատումը Հայաստանում» 
խորագրով աշխատաժողովին,  



ԼՐԱՏՈՒ, ԹԻՎ 3 (129) 
 

18 
 

 
 2021թ. հունիսի 8-10-ը Արմստատի բիզնես ռեգիստրի, ընտրանքի և 

դասակարգիչների բաժնի պետ Վ. Արևշատյանը, նույն բաժնի ավագ 
մասնագետ Ն. Գրիգորյանը, արդյունաբերության և էներգետիկայի 
վիճակագրության բաժնի պետ Ա. Ավետիսյանը, նույն բաժնի ավագ 
մասնագետ Հ. Հակոբյանը, առևտրի և այլ ծառայությունների 
վիճակագրության բաժնի պետ Ա. Հարությունյանը, նույն բաժնի ավագ 
մասնագետներ Ա. Սաղումյանը և Մ. Դալլաքյանը, շինարարության 
վիճակագրության բաժնի պետ Մ. Պետրոսյանը, նույն բաժնի ավագ 
մասնագետ Լ. Շահինյանը և տրանսպորտի և կապի վիճակագրության 
բաժնի պետ Ա. Ներսիսյանը և նույն բաժնի ավագ մասնագետ               
Դ. Անանյանը մասնակցել են  «Վիճակագրությունն արևելյան 
գործընկերության միջոցով» (STEP) ծրագրի շրջանակում առցանց 
կազմակերպված «Եվրոպական շրջանակ բիզնես դեմոգրաֆիայի  
վիճակագրության համար» խորագրով դասընթացին,  

 
 2021թ. հունիսի 9-ին Արմստատի նախագահ Ս. Մնացականյանը, ՀՀ 

ՎՊԽ անդամ-Արմստատի նախագահի տեղակալ Գ. Գևորգյանը, ՀՀ 
ՎՊԽ անդամ Ա. Սաֆյանը և Արմստատի աշխատանքի 
վիճակագրության բաժնի պետ Լ. Քալանթարյանը մասնակցել են ՄԱԿ 
Կանայք-ի կողմից առցանց կազմակերպված «Կանանց տնտեսական 
հզորացումը Հարավային Կովկասում» ծրագրի շրջանակում 
Ժամանակի օգտագործման փորձնական հետազոտության վերաբերյալ 
հարցերի քննարկմանը,  

 
 2021թ. հունիսի 9-11-ը Արմստատի տրանսպորտի և կապի 

վիճակագրության բաժնի պետ Ա. Ներսիսյանը և նույն բաժնի ավագ 
մասնագետ Դ. Անանյանը մասնակցել են ՄԱԿ-ի Եվրոպայի 
տնտեսական հանձնաժողովի կողմից կազմակերպված Տրանսպորտի 
վիճակագրության գծով ՄԱԿ-ի Եվրոպայի տնտեսական 
հանձնաժողովի աշխատանքային խմբի վեբեքս հանդիպմանը,   

 
 2021թ. հունիսի 10-ին, 17-ին, 24-ին, հուլիսի 1-ին, 8-ին, 15-ին, 22-ին և 

29-ին Արմստատի աշխատանքի վիճակագրության բաժնի պետ               
Լ. Քալանթարյանը և վիճակագրական տեղեկատվության տարածման 
բաժնի պետ Ն. Մուշեղյանը մասնակցել են  «Վիճակագրությունն 
արևելյան գործընկերության միջոցով» (STEP) ծրագրի շրջանակում 
առցանց կազմակերպված Վիճակագրության հաղորդակցման 
վերապատրաստման դասընթացին,   

 
 2021թ. հունիսի 11-ին Արմստատի գյուղատնտեսության և պարենային 

ապահովության վիճակագրության բաժնի պետ Ա. Ավագյանը, 
բնապահպանության վիճակագրության բաժնի պետ Ա. Հակոբյանը, 
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նույն բաժնի ավագ մասնագետ Ն. Մանդալյանը և մասնագետ               
Ա. Համբարձումյանը մասնակցել են ՄԱԿ-ի Պարենի և 
գյուղատնտեսության կազմակերպության կողմից առցանց 
կազմակերպված «Աջակցություն Կովկասում և Արևելյան Եվրոպայում 
գյուղատնտեսության ոլորտում աղետների ռիսկի նվազեցման 
գնահատմանը» տարածաշրջանային ծրագրի շրջանակում 
իրականացված  «ՀՀ գյուղատնտեսության ոլորտում աղետների ռիսկի 
նվազեցման համակարգի համապարփակ վերլուծության» 
ներկայացման աշխատաժողովին,   

 
 2021թ. հունիսի 14-ին Արմստատի բիզնես ռեգիստրի, ընտրանքի և 

դասակարգիչների բաժնի ավագ մասնագետ Ա. Շաբոյանը մասնակցել 
է ՄԱԿ-ի Ասիայի և Խաղաղօվկիանոսյան տարածաշրջանի 
տնտեսական և սոցիալական հանձնաժողովի կողմից կազմակերպված 
«Կայուն վիճակագրական բիզնես ռեգիստրի կառուծում» խորագրով 
վեբինարին,  

 
 2021թ. հունիսի 14-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. հունիսի 14-18-ը Արմստատի տեղեկատվական ռեսուրսների 

կառավարման և տեխնոլոգիաների վարչության տեղեկատվական 
տեխնոլոգիաների զարգացման բաժնի պետ Ա. Առուշանյանը, նույն 
բաժնի մասնագետ Ռ. Խաչատրյանը և նույն վարչության տվյալների 
բանկերի մշակման և ծրագրավորման բաժնի ավագ մասնագետ               
Կ. Եսայանը մասնակցել են «Ազգային վիճակագրական համակարգի 
ամրապնդման համար ազգային ռազմավարական ծրագրի 
իրականացում» ՀԲ-ի ECASTAT դրամաշնորհային ծրագրի 
Ստանդարտների և մեթատվյալների փորձագետ Վիլաս Մանդլեկարի 
հետ առցանց կայացած ECASTAT ծրագրի Տվյալների և մեթատվյալների 
փոխանցման և փաստաթղթավորման ստանդարտների արդյունավետ 
իրականացման վերաբերյալ դասընթացին,  

 
 2021թ. հունիսի 15-ին ՀՀ ՎՊԽ անդամ-Արմստատի նախագահի 

տեղակալ Գ. Գևորգյանը և ՀՀ ՎՊԽ անդամ Լ. Պետրոսյանը 
մասնակցել են ՄԱԿ-ի մանկական հիմնադրամի կողմից առցանց 
կազմակերպված TransMonEE գործընթացում փոփոխությունների 
վերաբերյալ աշխատաժողովին,  

 



ԼՐԱՏՈՒ, ԹԻՎ 3 (129) 
 

20 
 

 2021թ. հունիսի 17-ին Արմստատի տեղեկատվական ռեսուրսների 
կառավարման և տեխնոլոգիաների վարչության պետ               
Ա. Մարտիրոսյանը, նույն վարչության տեղեկատվական 
տեխնոլոգիաների զարգացման բաժնի պետ Ա. Առուշանյանը և որակի 
կառավարման բաժնի պետ Ռ. Շաբոյանը մասնակցել են Եվրասիական 
տնտեսական հանձնաժողովի կողմից տեսակոնֆերանսի ձևաչափով 
կազմակերպված Եվրասիական տնտեսական միության 
տարածաշրջանում Վիճակագրական տվյալների և մեթատվյալների 
փոխանակում (SDMX) ստանդարտի օգտագործման ընդլայնման 
վերաբերյալ աշխատանքային խորհրդակցությանը, 

 
 2021թ. հունիսի 17-ին ՀՀ ՎՊԽ անդամ Ն. Բաղդասարյանը, Արմստատի 

բնապահպանության վիճակագրության բաժնի պետ Ա. Հակոբյանը, 
նույն բաժնի ավագ մասնագետ Ն. Մանդալյանը և մասնագետ               
Ա. Համբարձումյանը մասնակցել են Լեհաստանի կենտրոնական 
վիճակագրական գրասենյակի կողմից առցանց կազմակերպված 
«Հեռավար զոնդավորման կիրառումը քաղաքների կայուն զարգացման 
համար» ԿԶՆ-ի 11-րդ նպատակին նվիրված «Ճանապարհ դեպի Բեռն» 
խորագրով սիմպոզիումին, 

 
 2021թ. հունիսի 17-ին Արմստատի վիճակագրական տեղեկատվության 

տարածման բաժնի պետ Ն. Մուշեղյանը, միջազգային վիճակագրական 
համագործակցության բաժնի պետ Հ. Եղիազարյանը և վճարային 
հաշվեկշռի և արտաքին առևտրի վիճակագրության բաժնի ավագ 
մասնագետ Կ. Շահբազյանը մասնակցել են Սևծովյան տնտեսական 
համագործակցության կազմակերպության (BSEC) մշտական 
միջազգային քարտուղարության կողմից առցանց կազմակերպված 
Վիճակագրության փորձագետների մասնակցությամբ BSEC  անդամ 
երկրների Առևտրի և տնտեսական զարգացման և Մաքսային հարցերի 
գծով աշխատանքային խմբերի համատեղ հանդիպմանը,  

 
 2021թ. հունիսի 17-ին Արմստատի մարդահամարի և 

ժողովրդագրության բաժնի պետ Կ. Կույումջյանը մասնակցել է ՄԱԿ-ի 
Եվրոպայի տնտեսական հանձնաժողովի կողմից առցանց 
կազմակերպված ՄԱԿ-ի Եվրոպայի տնտեսական հանձնաժողովի 
Մարդահամարների Կառավարման խմբի հանդիպմանը,  

 
 2021թ. հունիսի 18-ին Արմստատի վճարային հաշվեկշռի և արտաքին 

առևտրի վիճակագրության բաժնի ավագ մասնագետ Ա. Սաֆյանը 
մասնակցել է Շվեյցարական «Travizory Border Security SA» 
տեխնոլոգիական ընկերության կողմից առցանց կազմակերպված 
«Ճամփորդության էլեկտրոնային համակարգի արտադրանքի 
թույտվություն» ծրագրի վերաբերյալ քննարկմանը, 
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 2021թ. հունիսի 18-ին ՀՀ ՎՊԽ անդամներ Ա. Սաֆյանը և               

Ն. Բաղդասարյանը, Արմստատի ֆինանսների վիճակագրության 
բաժնի պետ Հ. Տիտիզյանը, բնապահպանության վիճակագրության 
բաժնի պետ Ա. Հակոբյանը, նույն բաժնի ավագ մասնագետ               
Ն. Մանդալյանը և մասնագետ Ա. Համբարձումյանը մասնակցել են 
Տնտեսական համագործակցության և զարգացման կազմակերպության 
կողմից  կազմակերպված «Հանածո վառելիքի սուբսիդիաներ» 
խորագրով վեբեքս հանդիպմանը,   

 
 2021թ. հունիսի 18-19-ը Արմստատի բնապահպանության 

վիճակագրության բաժնի պետ Ա. Հակոբյանը մասնակցել է Կովկասի 
բնապահպանական ցանց կազմակերպության (CENN) և Կանաչ 
Արահետ հասարակական կազմակերպության կողմից համատեղ  
առցանց կազմակերպված «Կանաչ տնտեսություն և ներառական 
զարգացում Հարավային Կովկասում» տարածաշրջանային 
համաժողովին,   

 
 2021թ. հունիսի 21-25-ը Արմստատի մակրոտնտեսական ցուցանիշների 

և ազգային հաշիվների բաժնի պետ Լ. Խաչատրյանը, նույն բաժնի 
ավագ մասնագետներ Ն. Աստվածատուրովան, Ս. Խաչատրյանը,               
Մ. Խաչատրյանը, Ս. Մովսիսյանը, մասնագետներ Ն. Բաբոյանը,               
Ա. Տոնապետյանը, ֆինանսների վիճակագրության բաժնի պետ               
Հ. Տիտիզյանը, նույն բաժնի ավագ մասնագետներ Ն. Եդիգարյանը,              
Ա. Օհանջանովը, Ա. Բարութչյանը, մասնագետներ Լ. Ասլանյանը,               
Լ. Շահբազյանը և գյուղատնտեսության և պարենային ապահովության 
վիճակագրության բաժնի պետ Ա. Ավագյանը մասնակցել են Արժույթի 
միջազգային հիմնադրամի փորձագետ Լևան Գոգոբերիշվիլիի հետ 
առցանց կազմակերպված Ազգային հաշիվների և Ֆինանսական 
հաշիվների կազմման վերաբերյալ քննարկմանը,  

 2021թ. հունիսի 22-ին Արմստատի մարդահամարի և 
ժողովրդագրության բաժնի պետ Կ. Կույումջյանը, աշխատանքի 
վիճակագրության բաժնի պետ Լ. Քալանթարյանը, տնային 
տնտեսությունների վիճակագրության բաժնի պետ Լ. Մարկոսյանը և 
մարդահամարի և ժողովրդագրության բաժնի ավագ մասնագետ               
Ա. Ավետիսյանը մասնակցել են Ռուսաստանի պետական 
վիճակագրության դաշնային ծառայության և ՄԱԿ-ի Բնակչության 
հիմնադրամի կողմից համատեղ առցանց կազմակերպված 
Միգրացիայի վիճակագրության գծով տարածաշրջանային 
աշխատաժողովին,  

 
 2021թ. հունիսի 22-24-ը Արմստատի մարդահամարի և 

ժողովրդագրության բաժնի պետ Կ. Կույումջյանը, տնային 
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տնտեսությունների վիճակագրության բաժնի պետ Լ. Մարկոսյանը, 
աշխատանքի վիճակագրության բաժնի պետ Լ. Քալանթարյանը և նույն 
բաժնի ավագ մասնագետ Ջ. Ավոյանը մասնակցել են 
«Վիճակագրությունն արևելյան գործընկերության միջոցով» (STEP) 
ծրագրի շրջանակում առցանց կազմակերպված «Ժամանակի 
օգտագործման ներդաշնակեցված Եվրոպական հետազոտություններ 
(HETUS 2018)» խորագրով դասընթացին,  

 
 2021թ. հունիսի 23-ին Արմստատի նախագահ Ս. Մնացականյանը և ՀՀ 

ՎՊԽ անդամ Ա. Սաֆյանը մասնակցել են ՄԱԿ-ի Եվրոպայի 
տնտեսական հանձնաժողովի և Տնտեսական համագործակցության և 
զարգացման կազմակերպության կողմից առցանց կազմակերպված 
«Հետկովիդյան (Post-Covid). կազմակերպական և արտադրանքի 
նորարարության կայունացում ազգային վիճակագրական 
գրասենյակներում» խորագրով ոչ պաշտոնական նիստին, 

 
 2021թ. հունիսի 23-24-ը Արմստատի բիզնես ռեգիստրի, ընտրանքի և 

դասակարգիչների բաժնի պետ Վ. Արևշատյանը, առևտրի և այլ 
ծառայությունների վիճակագրության բաժնի պետ Ա. Հարությունյանը, 
նույն բաժնի ավագ մասնագետներ Ի. Բարոյանը և Մ. Դալլաքյանը 
մասնակցել են ՄԱԿ-ի Վիճակագրության բաժնի կողմից առցանց 
կազմակերպված Բիզնեսի և առևտրի վիճակագրության գծով ՄԱԿ-ի 
փորձագիտական կոմիտեի 4-րդ հանդիպմանը,  

 
 2021թ. հունիսի 24-ին Արմստատի ֆինանսների վիճակագրության 

բաժնի ավագ մասնագետներ Ա. Բարութչյանը և Ա. Օհանջանովը 
մասնակցել են Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի (ԵՏՀ) 
կողմից տեսակոնֆերանսի ձևաչափով կազմակերպված ՀՀ-ում 
կոնսոլիդացված բյուջեի և պետական կառավարման պարտքի վիճակի 
և բյուջետային և պարտքային կայունության ապահովման գծով ԵՏՀ 
առաջարկությունների մասին զեկույցի և ԵՏՀ Կոլեգիայի 
Առաջարկության նախագծի քննարկմանը,  

 
 2021թ. հունիսի 24-25-ը Արմստատի նախագահ Ս. Մնացականյանը և 

ՀՀ ՎՊԽ անդամ Ա. Սաֆյանը մասնակցել են ՄԱԿ-ի Եվրոպայի 
տնտեսական հանձնաժողովի կողմից առցանց կազմակերպված 
Եվրոպական վիճակագիրների կոնֆերանսի 69-րդ հերթական 
լիակազմ նստաշրջանին,  

 
 2021թ. հունիսի 25-ին առցանց տեղի է ունեցել «Իգործ» ծրագրի 

թեկնածուների հետ հարցազրույցներ, որին մասնակցել են ՀՀ ՎՊԽ 
անդամ Ա. Սաֆյանը, միջազգային վիճակագրական 
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համագործակցության բաժնի պետ Հ. Եղիազարյանը և որակի 
կառավարման բաժնի պետ Ռ. Շաբոյանը, 

 2021թ. հունիսի 28-ին ՀՀ ՎՊԽ անդամ Ա. Սաֆյանը, Արմստատի 
տեղեկատվական ռեսուրսների կառավարման և տեխնոլոգիաների 
վարչության պետ Ա. Մարտիրոսյանը, նույն վարչության 
տեղեկատվական տեխնոլոգիաների զարգացման բաժնի պետ               
Ա. Առուշանյանը մասնակցել են «Ազգային վիճակագրական 
համակարգի ամրապնդման համար ազգային ռազմավարական 
ծրագրի իրականացում» ՀԲ-ի ECASTAT դրամաշնորհային ծրագրի 
Ստանդարտների և մեթատվյալների փորձագետ Վիլաս Մանդլեկարի 
հետ առցանց կայացած Վիճակագրական տվյալների և 
մեթատվյալների փոխանակում (SDMX) ստանդարտի վերաբերյալ 
քննարկմանը,  

 
 2021թ. հունիսի 28-ին Արմստատի մարդահամարի և 

ժողովրդագրության վիճակագրության բաժնի պետ Կ. Կույումջյանը 
մասնակցել է ՄԱԿ-ի Ասիայի և Խաղաղօվկիանոսյան տարածաշրջանի  
տնտեսական և սոցիալական հանձնաժողովի վիճակագրության բաժնի 
կողմից առցանց կազմակերպված «Ընդգրկել յուրաքանչյուրին. Ասիայի 
և Խաղաղօվկիանոսյան տարածաշրջանում քաղաքացիական 
կացության ակտերի գրանցման և կենսական վիճակագրության 
տասնամյակում առաջընթացի կես ճանապարհին» խորագրով 
հանդիպմանը,  

 
 2021թ. հունիսի 28-ին Արմստատի բնապահպանության 

վիճակագրության բաժնի պետ Ա. Հակոբյանը և նույն բաժնի 
մասնագետ Ա. Համբարձումյանը մասնակցել են ՄԱԿ-ի 
Վիճակագրության բաժնի և Կենսաբազմազանության կոնվենցիայի 
քարտուղարության կողմից համատեղ առցանց կազմակերպված «Հետ 
2020 կենսաբազմազանության գլոբալ շրջանակի իրագործմանը 
աջակցելու» խորագրով սեմինարին,  

 
 2021թ. հունիսի 29-30-ը ՀՀ ՎՊԽ անդամ Ն. Բաղդասարյանը, 

Արմստատի արդյունաբերության և էներգետիկայի վիճակագրության 
բաժնի պետ Ա. Ավետիսյանը, բնապահպանության վիճակագրության 
բաժնի պետ Ա. Հակոբյանը, նույն բաժնի ավագ մասնագետ               
Ն. Մանդալյանը և մասնագետ Ա. Համբարձումյանը մասնակցել են 
ՄԱԿ-ի Զարգացման ծրագրի (ՄԱԶԾ) կողմից կազմակերպված «ԵՄ 
կլիմայի համար» ՄԱԶԾ-ԵՄ տարածաշրջանային ծրագրի ներքո 
«Կլիմայի ֆինանսավորման շրջանակները և կլիմայի 
բյուջետավորումը» խորագրով վեբինարին,  
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 2021թ. հունիսի 29-ին Արմստատի տեղեկատվական ռեսուրսների 
կառավարման և տեխնոլոգիաների վարչության պետ               
Ա. Մարտիրոսյանը և նույն վարչության տեղեկատվական 
տեխնոլոգիաների զարգացման բաժնի պետ Ա. Առուշանյանը 
մասնակցել են ՄԱԿ-ի Պարենի և գյուղատնտեսության 
կազմակերպության կողմից առցանց կազմակերպված Արմստատի 
կատալոգում մեթատվյալների և միկրոտվյալների ներբեռնման 
վերաբերյալ մեկօրյա դասընթացին,   

 
 2021թ. հունիսի 29-ից հուլիսի 1-ը Արմստատի վճարային հաշվեկշռի և 

արտաքին առևտրի վիճակագրության բաժնի ավագ մասնագետ               
Լ. Բեյբությանը մասնակցել է «Վիճակագրությունն արևելյան 
գործընկերության միջոցով» (STEP) ծրագրի շրջանակում առցանց 
կազմակերպված «Ծառայությունների միջազգային առևտրի 
վիճակագրության (SITS) և ներքին Օտարերկրյա փոխկապակցված 
ձեռնարկությունների վիճակագրության (FATS) կազմում» խորագրով 
ուսումնական այցին, 

 
 2021թ. հունիսի 30-ին Արմստատի տեղեկատվական ռեսուրսների 

կառավարման և տեխնոլոգիաների վարչության պետ               
Ա. Մարտիրոսյանը և նույն վարչության տեղեկատվական 
տեխնոլոգիաների զարգացման բաժնի պետ Ա. Առուշանյանը 
մասնակցել են Վիճակագրական տեղեկատվական համակարգի 
համագործակցության համայնքի կողմից կազմակերպված «SDMX-ից 
տվյալների արագ ստացում Power BI վիզուալիզացիայի գործիքի 
միջոցով» խորագրով վեբինարին, 

 
 2021թ. հունիսի 30-ին ՀՀ ՎՊԽ անդամ Ն. Բաղդասարյանը մասնակցել 

է ՄԱԿ-ի Զարգացման ծրագրի կողմից առցանց կազմակերպված «ԵՄ 
կլիմայի համար» ՄԱԶԾ-ԵՄ տարածաշրջանային ծրագրի ներքո «ԵՄ 
կլիմայական իրավական կարգավորումների հետ մոտարկման, ինչպես 
նաև Չափումների, հաշվետվայնության և հավաստագրման գործուն 
համակարգի մշակման ճանապարհային քարտեզները ՀՀ-ում» 
խորագրով աշխատաժողովին:  

 
Միջոցառումներ Հայաստանի Հանրապետությունում 

 2021թ. մայիսի 6-ին Արմստատի տնային տնտեսությունների 
վիճակագրության բաժնի պետ Լ. Մարկոսյանը մասնակցել է ք. 
Երևանում  Հետազոտական ռեսուրսների Կովկասյան կենտրոն-
Հայաստան հիմնադրամի կողմից կազմակերպված «Բազմաչափ 
աղքատության հաշվարկման մեթոդաբանությունը Հայաստանում» 
խորագրով աշխատաժողովին,  
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 2021թ. մայիսի 7-9-ը Արմստատի շինարարության վիճակագրության 
բաժնի պետ Մ. Պետրոսյանը և բնապահպանության վիճակագրության 
բաժնի մասնագետ Ա. Համբարձումյանը մասնակցել են Աղվերանում 
ՄԱԿ-ի զարգացման ծրագրի  (ՄԱԶԾ) կողմից կազմակերպված ՄԱԶԾ-
ի, ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարության, Աղետների 
ռիսկերի նվազեծման ազգային պլատֆորմ հիմնադրամի և Ասիական 
զարգացման բանկի հետ համատեղ իրականացվող «Հետաղետային 
վերականգնում և կորուստների գնահատում» կարողությունների 
զարգացման ծրագրի առաջին  աշխատաժողովին,  
 

 2021թ. մայիսի 17-ին ՀՀ ՎՊԽ անդամ Ն. Բաղդասարյանը մասնակցել է 
ք. Երևանում «Կայուն օրգանական աղտոտիչների մասին» Ստոկհոլմի 
կոնվենցիայի շրջանակում ՀՀ Շրջակա միջավայրի նախարարության և 
ՄԱԿ-ի Արդյունաբերական զարգացման կազմակերպության կողմից 
համատեղ  կազմակերպված «Օզոնային շերտը քայքայող նյութերի և 
կայուն օրգանական աղտոտիչների հեռացման համակարգված 
կառավարման տարածաշրջանային ցուցադրական ծրագրի» 
եզրափակիչ սեմինարին,  

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

Երևանում ՀՀ փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանի գրասենյակի կողմից 
կազմակերպված ՀՀ-ԵՄ Համապարփակ և ընդլայնված 
գործընկերության համաձայնագրի և ՀՀ-ԵՄ Գործընկերության 
առաջնայնություններ փաստաթղթի կիրարկումն ապահովող 
միջոցառումները համակարգող միջգերատեսչական հանձնաժողովի՝ 
ՀՀ փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանի նախագահությամբ կայացած 
նիստին,  
 

 2021թ. հունիսի 4-ին Արմստատի սոցիալական ոլորտի 
վիճակագրության բաժնի մասնագետ Լ. Գևորգյանը մասնակցել է ք. 
Երևանում ՀՀ արդարադատության նախարարության և Եվրոպական 
խորհրդի երևանյան գրասենյակի կողմից համատեղ կազմակերպված 
Խտրականության, ատելության խոսքի և ատելության հիմքով 
հանցագործությունների վերաբերյալ առանձին տվյալների 
հավաքագրման ոլորտում առկա իրավիճակի, միջազգային 
փորձագետի կողմից մշակված զեկույցի և ՀՀ-ում դրանց հնարավոր 
իրականացմանն ուղղված քննարկմանը: 

 
 

Միջոցառումներ Արմստատում 
 2021թ. մայիսի 12-ին առցանց տեղի է ունեցել «Արմստատում  

Եվրամիության միասնական ինտեգրված մեթատվյալների 
կառուցվածքի (SIMS) ներդրում և դրա  հենքով`  Որակի 
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հաշվետվությունների կառուցվածքի համար Եվրոպական 
վիճակագրական համակարգի ստանդարտով (ESQRS) և   Եվրոպական 
Վիճակագրական տվյալների և մեթատվյալների փոխանակման ստան-
դարտով (SDMX) մեթատվյալների կառուցվածքով (ESMS) որակի 
հաշվետվությունների կազմում» խորագրով  շնորհանդես և որպես 
օրինակ «Սպառողական գների ինդեքս» վիճակգրական արտադրանքի 
ցուցադրում կայքում, https://www.armstat.am/en/?nid=836 
(ներկայացնող՝ ՀՀ ՎՊԽ անդամ Ա. Սաֆյան), որին մասնակցել են 
Արմստատի նախագահ Ս. Մնացականյանը, ՀՀ ՎՊԽ անդամ               
Ա. Սաֆյանը, որակի կառավարման բաժնի պետ Ռ. Շաբոյանը, 
տեղեկատվական ռեսուրսների կառավարման և տեխնոլոգիաների 
վարչության պետ Ա. Մարտիրոսյանը, նույն վարչության 
տեղեկատվական տեխնոլոգիաների զարգացման բաժնի պետ               
Ա. Առուշանյանը,  գների վիճակագրության և միջազգային 
համադրումների բաժնի պետ Մ. Երիցյանը, 
 

 2021թ.  մայիսի 24-ին առցանց տեղի է ունեցել «Ազգային 
վիճակագրական համակարգի ամրապնդման համար ազգային 
ռազմավարական ծրագրի իրականացում»  ՀԲ-ի ECASTAT 
դրամաշնորհային ծրագրի «Շրջակա միջավայրին առնչվող կյանքի 
որակի ցուցանիշներ» բաղադրիչի շրջանակում Արմստատի կողմից 
իրականացված աշխատանքների ներկայացման աշխատաժողով, որին 
մասնակցել են ՀՀ ՎՊԽ անդամ Ն.Բաղդասարյանը, Արմստատի 
մարդահամարի և ժողովրդագրության բաժնի պետ Կ. Կույումջյանը, 
գների վիճակագրության և միջազգային համադրումների բաժնի պետ 
Մ. Երիցյանը և տնային տնտեսությունների վիճակագրության բաժնի 
պետ Լ. Մարկոսյանը, բնապահպանության վիճակագրության բաժնի 
պետ Ա. Հակոբյանը, նույն բաժնի ավագ մասնագետ Ն. Մանդալյանը, 
մասնագետ Ա. Համբարձումյանը,  
 

 2021թ. հունիսի 2-ին ՀՀ ՎՊԽ անդամ Ա. Սաֆյանը և որակի 
կառավարման բաժնի պետ Ռ. Շաբոյանը առցանց անց են կացրել 
«Արմստատում  Եվրամիության միասնական ինտեգրված 
մեթատվյալների կառուցվածքի (SIMS) ներդրում և դրա  հենքով`  
Որակի հաշվետվությունների կառուցվածքի համար Եվրոպական 
վիճակագրական համակարգի ստանդարտով (ESQRS) և Եվրոպական 
Վիճակագրական տվյալների և մեթատվյալների փոխանակման ստան-
դարտով (SDMX) մեթատվյալների կառուցվածքով (ESMS) որակի 
հաշվետվությունների կազմում» խորագրով  վերապատրաստման 
դասընթաց, որի ընթացքում  քննարկվել են փորձնական 
հաշվետվությունները  և որպես օրինակ ցուցադրվել է Արմստատի 
կայքում զետեղված  «Սպառողական գների ինդեքս» վիճակագրական 
արտադրանքը: Վերապատրաստման դասընթացին մասնակցել 
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են ՎՊԽ անդամ Ն. Բաղդասարյանը,  բնապահպանության 
վիճակագրության բաժնի պետ Ա. Հակոբյանը, նույն բաժնի ավագ 
մասնագետ Ն. Մանդալյանը և  մասնագետ  Ա. Համբարձումյանը, 
տեղեկատվական ռեսուրսների կառավարման և տեխնոլոգիաների 
վարչության տվյալների բանկերի մշակման և ծրագրավորման բաժնի 
ավագ մասնագետ Ն.Դավթյանը, գների վիճակագրության և 
միջազգային համադրումների բաժնի պետ Մ. Երիցյանը, տրանսպորտի 
և կապի  վիճակագրության բաժնի պետ Ա. Ներսիսյանը, 
գյուղատնտեսության և պարենային ապահովության վիճակագրության 
բաժնի պետ Ա. Ավագյանը,  տնային տնտեսությունների 
վիճակագրւթյան  բաժնի պետ  Լ. Մարկոսյանը, նույն բաժնի 
մասնագետներ Լ. Ավետիսյանը և Ս. Կարապետյանը,   

 2021թ. հունիսի 11-ին ՀՀ ՎՊԽ անդամ Ա. Սաֆյանը և որակի 
կառավարման բաժնի պետ Ռ. Շաբոյանը առցանց անց են կացրել 
«Արմստատում  Եվրամիության միասնական ինտեգրված 
մեթատվյալների կառուցվածքի (SIMS) ներդրում և դրա  հենքով`  
Որակի հաշվետվությունների կառուցվածքի համար Եվրոպական 
վիճակագրական համակարգի ստանդարտով (ESQRS) և Եվրոպական 
Վիճակագրական տվյալների և մեթատվյալների փոխանակման ստան-
դարտով (SDMX) մեթատվյալների կառուցվածքով (ESMS) որակի 
հաշվետվությունների կազմում» խորագրով  վերապատրաստման 
դասընթաց, որի ընթացքում  քննարկվել են փորձնական 
 հաշվետվությունները  և որպես օրինակ ցուցադրվել է Արմստատի 
կայքում զետեղված  «Սպառողական գների ինդեքս» վիճակագրական 
արտադրանքը: Վերապատրաստման դասընթացին մասնակցել 
են Արմստատի  առևտրի և այլ ծառայությունների բաժնի պետ               
Ա. Հարությունյանը, նույն բաժնի ավագ մասնագետ Մ. Դալլաքյանը, 
բիզնես ռեգիստրի, ընտրանքի և դասակարգիչների  բաժնի պետ               
Վ. Արևշատյանը,  արդյունաբերության և էներգետիկայի վիճակա-
գրության բաժնի պետ Ա. Ավետիսյանը, շինարարության վիճակա-
գրության բաժնի պետ Մ. Պետրոսյանը, տեղեկատվական ռեսուրսների 
կառավարման և տեխնոլոգիաների վարչության տեղեկատվական 
տեխնոլոգիաների  զարգացման բաժնի մասնագետ Ռ. Խաչատրյանը, 

 2021թ. հունիսի 18-ին ՀՀ ՎՊԽ անդամ Ա. Սաֆյանը և որակի 
կառավարման բաժնի պետ Ռ. Շաբոյանը առցանց անց են կացրել 
«Արմստատում  Եվրամիության միասնական ինտեգրված մեթատվյալ-
ների կառուցվածքի (SIMS) ներդրում և դրա  հենքով`  Որակի հաշ-
վետվությունների կառուցվածքի համար Եվրոպական վիճակագրական 
համակարգի ստանդարտով (ESQRS) և Եվրոպական Վիճակագրական 
տվյալների և մեթատվյալների փոխանակման ստանդարտով 
(SDMX) մեթատվյալների կառուցվածքով (ESMS) որակի հաշ-
վետվությունների կազմում» խորագրով  վերապատրաստման 
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դասընթաց, որի ընթացքում  քննարկվել են փորձնական 
հաշվետվությունները  և որպես օրինակ ցուցադրվել է Արմստատի 
կայքում զետեղված  «Սպառողական գների ինդեքս» վիճակագրական 
արտադրանքը: Վերապատրաստման դասընթացին մասնակցել 
են Արմստատի   տեղեկատվական ռեսուրսների կառավարման և 
տեխնոլոգիաների վարչության տեղեկատվական տեխնոլոգիաների 
զարգացման բաժնի պետ Ա. Առուշանյանը, նույն բաժնի   մասնագետ  
Ռ. Խաչատրյանը, նույն վարչության   տվյալների բանկերի մշակման և 
ծրագրավորման բաժնի ավագ մասնագետ Ն.Դավթյանը, մակրոտնտե-
սական ցուցանիշների և ազգային հաշիվների բաժնի պետ 
Լ.Խաչատրյանը,  սոցիալական ոլորտի վիճակագրության բաժնի մաս-
նագետներ  Ֆ.Ղազարյանը,  Լ. Գևորգյանը,  նույն բաժնի վիճակագիր  
Ա. Թադևոսյանը, մարդահամարի և ժողովրդագրության բաժնի պետ              
Կ. Կույումջյանը,  ֆինանսների վիճակագրության բաժին պետ               
Հ. Տիտիզյանը, նույն բաժնի ավագ մասնագետներ Ն. Եդիգարյանը,         
Ա. Օհանջանովը և մասնագետ Լ. Շահբազյանը, վճարային հաշվեկշռի և 
արտաքին առևտրի վիճակագրության բաժին ավագ մասնագետ            
Հ. Ջանլաթյանը, 

 2021թ. հունիսի 30-ին առցանց տեղի է ունեցել «Պաշտոնական 
վիճակագրության մասին» խորագրով շնորհանդես (ներկայացնող՝ 
միջազգային վիճակագրական համագործակցության բաժնի 
մասնագետ Վ. Սողբաթյան), որին մասնակցել են ՀՀ ՎՊԽ անդամ Ա. 
Սաֆյանը, միջազգային վիճակագրական համագործակցության բաժնի 
պետ Հ. Եղիազարյանը և նույն բաժնի մասնագետ Ա. Նալբանդյանը: 
 


