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ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ 
 

Միջոցառումներ արտերկրում 
 

 2020թ. հունվարի 20-24-ը Արմստատի մակրոտնտեսական 
ցուցանիշների և ազգային հաշիվների վիճակագրության բաժնի պետ              
Լ. Խաչատրյանը և նույն բաժնի առաջին կարգի մասնագետ Ս. 
Մովսիսյանը մասնակցել են ք. Չիբայում (Ճապոնիա) կայացած 
«Ռեսուրսներ-օգտագործում աղյուսակներ» խորագրով 
տարածաշրջանային դասընթացին, 
 

 2020թ. հունվարի 21-23-ը Արմստատի աշխատանքի վիճակագրության 
բաժնի պետ Լ. Քալանթարյանը  մասնակցել է ք. Բորժոմիում 
(Վրաստան) կայացած ՄԱԿ-Կանայք կազմակերպության «Հարավային 
Կովկասում կանանց տնտեսական հզորացում» ծրագրի 
«Մշտադիտարկման մարտահրավերներ և հնարավորություններ» 
խորագրով տարածաշրջանային աշխատաժողովին, 

 
 2020թ. հունվարի 22-23-ը ՀՀ ՎՊԽ անդամ Ա. Սաֆյանը մասնակցել է               

ք. Լյուքսեմբուրգում (Լյուքսեմբուրգ) կայացած «Վիճակագրությունն 
Արևելյան գործընկերության միջոցով» ծրագրի հիմնական ազգային 
համակարգողների երկրորդ հանդիպմանը, 

 
 2020թ. հունվարի 27-ից փետրվանի 7-ը Արմստատի վճարային 

հաշվեկշռի և արտաքին առևտրի վիճակագրության բաժնի գլխավոր 
մասնագետ Կ. Շահբազյանը մասնակցել է ք. Վիեննայում (Ավստրիա) 
կայացած «Արտաքին պարտքի վիճակագրություն» խորագրով 
դասընթացին,  

 
 2020թ. հունվարի 28-31-ը Արմստատի բիզնես ռեգիստրի, ընտրանքի և 

դասակարգիչների բաժնի պետ Վ. Արևշատյանը և առևտրի և այլ 
ծառայությունների վիճակագրության բաժնի գլխավոր մասնագետ               
Ի. Բարոյանը մասնակցել են ք. Վիլնյուսում (Լիտվա) կայացած «ԵՄ 
բիզնես ռեգիստրի կանոնակարգերի և առաջարկությունների ձեռնարկի» 
վերաբերյալ ուսումնական ծրագրին, 

 
 2020թ. փետրվարի 10-13-ը Արմստատի վճարային հաշվեկշռի և 

արտաքին առևտրի վիճակագրության բաժնի պետ Ք. Պողոսյանը 
մասնակցել է  ք. Թբիլիսիում (Վրաստան) կայացած «Ծառայությունների 
միջազգային առևտրի վիճակագրության և Օտարերկրյա 
փոխկապակցված ձեռնարկությունների վիճակագրության 
զարգացումները» խորագրով ուսումնական այցելությանը, 
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 2020թ. փետրվարի 10-14-ը Արմստատի տեղեկատվական ռեսուրսների 

կառավարման և տեխնոլոգիաների վարչության պետ Ա. Մարտիրոսյանը 
մասնակցել է ք. Բելգրադում (Սերբիա) կայացած «Ձմեռային դպրոց. 
Մեթատվյալների վրա հիմնված տվյալների ինտեգրման հայեցակարգ, 
վիճակագրական բիզնես ռեգիստր և տվյալների արտացոլում» 
խորագրով աշխատաժողովին, 

 
 2020թ. փետրվարի 13-14-ը Արմստատի սոցիալական ոլորտի և 

բնապահպանության վիճակագրության բաժնի առաջատար մասնագետ               
Ն. Մանդալյանը մասնակցել է ք. Ժնևում (Շվեյցարիա) կայացած 
«Բնապահպանական – տնտեսական հաշիվների համակարգի ներդրում» 
խորագրով հերթական աշխատանքային հանդիպմանը, 

 
 2020թ փետրվարի 17-19-ը ՀՀ ՎՊԽ անդամ Ն. Բաղդասարյանը 

մասնակցել է ք. Վիեննայում (Ավստրիա) և փետրվարի 21-ին               
ք. Կոպենհագենում (Դանիա) կայացած «Կլիմայի հավակնոտ 
գործողությունների համար չափման, հաշվետվողականության և 
հավաստագրման համակարգեր» խորագրով տարածաշրջանային 
աշխատաժողովին, 

 
 2020թ. փետրվարի 17-21-ը Արմստատի գների վիճակագրության և 

միջազգային համադրումների բաժնի պետ Մ. Երիցյանը, նույն բաժնի 
գլխավոր մասնագետ Գ. Պետրոսյանը և առաջին կարգի մասնագետներ               
Հ. Կարապետյանը և Ն. Բարոյանը մասնակցել են ք. Բաթումիում 
(Վրաստան) կայացած «Անշարժ բնակելի գույքի գների ինդեքսները» 
խորագրով սեմինարին: 
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Միջոցառումներ Հայաստանի Հանրապետությունում 
 

 2020թ. հունվարի 16-ին ՀՀ ՎՊԽ անդամ Ա. Սաֆյանը, Արմստատի 
նախագահի խորհրդական Դ. Մարտիրոսովան, տնային 
տնտեսությունների վիճակագրության բաժնի պետ Լ. Մարկոսյանը, 
մարդահամարի և ժողովրդագրության բաժնի պետ Կ. Կույումջյանը, 
աշխատանքի վիճակագրության բաժնի պետ Լ. Քալանթարյանը և 
սոցիալական ոլորտի և բնապահպանության վիճակագրության բաժնի 
պետ Ա. Գրիգորյանը մասնակցել են ք. Երևանում կայացած ԿԶՆ 16-ի 
ընդլայնված աշխատանքային խմբի հանդիպմանը, 
 

 2020թ. փետրվարի 6-ին Արմստատի սոցիալական ոլորտի և 
բնապահպանության վիճակագրության բաժնի պետ Ա. Գրիգորյանը և 
նույն բաժնի գլխավոր մասնագետ Ա. Հակոբյանը մասնակցել են ք. 
Երևանում   կայացած «Արևելյան գործընկերության անդամ երկրներում 
խտրականության, ատելության հիմքով հանցագործությունների և 
ատելության խոսքի զոհերի փոխհատուցման ոչ դատական 
մեխանիզմների միջոցով արդարադատության մատչելիության 
հզորացում» ծրագրի Հայաստանում խտրականության, ատելության 
խոսքի և ատելության հիմքով հանցագործությունների վերաբերյալ 
առանձին տվյալների հավաքագրման բարելավմանն ուղղված 
առաջարկությունների և ուղեցույցների ներկայացմանը,  
 

 2020թ. փետրվարի 12-13-ը Արմստատի գյուղատնտեսության 
վիճակագրության բաժնի պետ Ա. Ավագյանը և սոցիալական ոլորտի և 
բնապահպանության վիճակագրության բաժնի առաջին կարգի 
մասնագետ   Ա. Համբարձումյանը մասնակցել են ք. Երևանում   
կայացած Շրջակա միջավայրի Եվրոպական գործակալության 
«Եվրոպական հարևանության գործիք – Շրջակա միջավայրի 
տեղեկատվական միասնական համակարգ Արևելք II ծրագրի 
սկզբունքների և փորձի ներդրում» ծրագրի շրջանակում «Արևելյան 
գործընկերության երկրներում հողածածկույթի վիճակի գնահատման 
տեղեկատվական համակարգի ձևավորման և ԱՏՀ համակարգով դրանց 
հրապարակման (CORINE Land Cover)-ի փորձնական ծրագրերը (2017-
2019)» խորագրով  դասընթացին,  
 

 2020թ. փետրվարի 14-ին Արմստատի մարդահամարի և 
ժողովրդագրության բաժնի պետ Կ. Կույումջյանը մասնակցել է               
ք. Երևանում   կայացած Եվրոպայի խորհրդի Տարածաշրջանային կամ 
փոքրամասնությունների լեզուների Եվրոպական խարտիայի անկախ 
փորձագետների հետ հանդիպմանը,  
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 2020թ. փետրվարի 17-ին ՀՀ ՎՊԽ անդամ Ա. Սաֆյանը մասնակցել  է               
ք. Երևանում կայացած ՀՀ-ԵՄ Համապարփակ և ընդլայնված 
գործընկերության համաձայնագրի և ՀՀ-ԵՄ Գործընկերության 
առաջնայնություններ փաստաթղթի կիրարկումն ապահովող 
միջոցառումները համակարգող միջգերատեսչական հանձնաժողովի 
նիստին,  
 

 2020թ. փետրվարի 18-ին ՀՀ ՎՊԽ անդամ - Արմստատի նախագահի 
տեղակալ  Գ. Գևորգյանը և Արմստատի աշխատանքի վիճակագրության 
բաժնի պետ Լ. Քալանթարյանը, ս.թ. փետրվարի 19-22-ը աշխատանքի 
վիճակագրության բաժնի պետ Լ. Քալանթարյանը և 
ֆինանսատնտեսական բաժնի պետ Ս. Կարապետյանը մասնակցել են             
ք. Երևանում կայացած Գենդերազգայուն բյուջետավորման վերաբերյալ 
իրազեկման և վերապատրաստման սեմինարին,    
 

 2020թ. փետրվարի 20-ին Արմստատի տեղեկատվական ռեսուրսների 
կառավարման և տեխնոլոգիաների վարչության պետ Ա. Մարտիրոսյանը  
մասնակցել է ք. Երևանում տեսակոնֆերանսի միջոցով   կայացած ԱՊՀ 
տնտեսական զարգացման ռազմավարության իրականացման 
միջոցառումների պլանի նախագծի քննարկմանը,   
 

 2020թ. փետրվարի 26-ին ՀՀ ՎՊԽ անդամ Ա. Սաֆյանը և Արմստատի 
մարդահամարի և ժողովրդագրության բաժնի պետ Կ. Կույումջյանը 
մասնակցել են ք. Երևանում   կայացած ՄԱԿ-ի Բնակչության 
հիմդադրամի գրասենյակի գործունեության 2016-2020թթ. ծրագրի 
իրականացումը գնահատող զեկույցի ներկայացմանը և քննարկմանը, 
 

 2020թ. փետրվարի 27-ին ՀՀ ՎՊԽ անդամ Ա. Սաֆյանը մասնակցել է               
ք. Երևանում կայացած «ՄԱԿ-ի Զարգացման ծրագրի ներկայիս Երկրի 
ծրագրի 2016-2020թթ. անկախ գնահատման հիմնական արդյունքները և 
առաջարկությունները» խորագրով շահառուների դեբրիֆինգին: 
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Առաքելություններ 
 
 2020թ. հունվարի 27-31-ը Արմստատում էր Արժույթի միջազգային 

հիմնադրամի փորձագետ Վանդա Գուերրեյրոն՝ «Կարողությունների 
զարգացման բարելավում գների վիճակագրության բնագավառում» 
նախագծի շրջանակում անշարժ գույքի գների ինդեքսի գծով 
իրականացվելիք աշխատանքների նախագծման և պլանավորման 
նպատակով,  
 

 2020թ. փետրվարի 3-7-ը Արմստատում էր «Ազգային վիճակագրական 
համակարգի ամրապնդման համար ազգային ռազմավարական ծրագրի 
իրականացում» Համաշխարհային բանկի կողմից ֆինանսավորվող 
ECASTAT դրամաշնորհային ծրագրի Թվինինգ գործընկերության թիմի 
ղեկավար Իգոր Չերնիշևը՝ «Ազգային վիճակագրական համակարգի 
ամրապնդման համար ազգային ռազմավարական ծրագրի 
իրականացում» ECASTAT դրամաշնորհային ծրագրի շրջանակում 
խորհրդատվական աջակցություն ցուցաբերելու նպատակով, 
 

 2020թ. փետրվարի 6-7-ը Արմստատում էին ՄԱԿ-Կանայք-ի 
փորձագետներ Մեհջաբեն Ալարախիան և Ալա Նեգրուտան, Վրաստանի 
գրասենյակի ծրագրի վերլուծող Նանի Բենդելիանին, 
«Վիճակագրությունն Արևելյան գործընկերության միջոցով» ԵՄ 
տարածաշրջանային ծրագրի թիմի ղեկավար Կլաուս Պեդերսենը և 
հիմնական փորձագետ Գերելտույա Ալթենքույագը՝ Հայաստանում 
Ժամանակի օգտագործման հետազոտության պլանավորման և 
նախապատրաստան գծով տեխնիկական աջակցություն ցուցաբերելու 
նպատակով,  
 

 2020թ. փետրվարի 24-28-ը Արմստատում էին ՄԱԿ-ի Պարենի և 
գյուղատնտեսության կազմակերպության փորձագետներ  Նելի 
Գեորգիևան և Աիդա Խալիլը՝  Գյուղատնտեսական ինտեգրված 
հետազոտության (AGRIS) ծրագրի շրջանակում եռամսյակային 
հարցաթերթի գծով դասավանդողների ուսուցում անցկացնելու, 
Համակարգչի վրա հիմնված անհատական հարցազրույցի (CAPI) 
հարցաթերթի և ուղեցույցի Տվյալների տարածման նախաձեռնության 
գծով ուսուցման կազմակերպման և հետագա քայլերի վերաբերյալ 
քննարկումներ իրականացնելու նպատակով, 
 

 2020թ. փետրվարի 24-ից մարտի 6-ը  Արմստատում էին Ասիական 
զարգացման բանկի (ԱԶԲ) տարածաշրջանային համագործակցության և 
գործողությունների համակարգման բաժնի խորհրդատուներ Ջուլիետա 
Մագալանեսը և Քրիստինա Բարիսը՝ «Ռեսուրսներ-օգտագործում» 
աղյուսակներ կազմելու վերաբերյալ ՀՀ ՎԿ անձնակազմի համար 
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դասընթաց անցկացնելու, ինչպես նաև ԱԶԲ վերլուծաբանների կողմից 
Հայաստանի համար կազմված  «Ռեսուրսներ-օգտագործում» 
աղյուսակների վերանայման նպատակով: 


