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ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ 
 
 

Միջոցառումներ առցանց 
 
 2021թ. մարտի 1-3-ը և  5-ին Արմստատի նախագահ Ս. Մնացականյանը և ՀՀ 

վիճակագրության պետական խորհրդի (ՀՀ ՎՊԽ) անդամ Ա. Սաֆյանը  
մասնակցել են ՄԱԿ-ի վիճակագրության բաժնի  կողմից կազմակերպված   
ՄԱԿ-ի վիճակագրական հանձնաժողովի 52-րդ առցանց նստաշրջանին,  

 
 2021թ. մարտի 2-ին ՀՀ ՎՊԽ անդամներ Ա. Սաֆյանը և Ն. Բաղդասարյանը  

մասնակցել են ՄԱԿ-ի Զարգացման ծրագրի հայաստանյան գրասենյակի և               
ՀՀ Շրջակա միջավայրի նախարարության  կողմից համատեղ կազմակերպված 
«Հայաստանում կլիմայի ֆինանսների բյուջետավորում և ծախսերի հսկում» 
խորագրով առցանց աշխատաժողովին,  

  
 2021թ. մարտի 3-ին ՀՀ ՎՊԽ անդամ Ա. Սաֆյանը մասնակցել է ՄԱԿ-ի 

Եվրոպայի տնտեսական հանձնաժողովի «Պաշտոնական վիճակագրության 
արժեքը» աշխատանքային խմբի առցանց հանդիպմանը,  որպես 
աշխատանքային խմբի անդամ, 

 
 2021թ. մարտի 3-ին Արմստատի մակրոտնտեսական ցուցանիշների և ազգային 

հաշիվների բաժնի պետ Լ. Խաչատրյանը մասնակցել է ՄԱԿ-ի Եվրոպայի 
տնտեսական հանձնաժողովի կողմից կազմակերպված ՄԱԿ-ի Եվրոպայի 
տնտեսական հանձնաժողովի ազգային հաշիվների գծով աշխատանքային 
խմբի առցանց խորհրդակցությանը,  

 
 2021թ. մարտի 4-ին Արմստատի արդյունաբերության և էներգետիկայի 

վիճակագրության բաժնի պետ Ա. Ավետիսյանը և գների վիճակագրության և 
միջազգային համադրումների բաժնի պետ Մ. Երիցյանը մասնակցել են 
Էներգիայի միջազգային գործակալության  կողմից կազմակերպված Eu4Energy 
ծրագրի շրջանակում առցանց հանդիպմանը,  

 
 2021թ. մարտի 9-11-ը Արմստատի բնապահպանության վիճակագրության 

բաժնի ավագ մասնագետ Ն. Մանդալյանը մասնակցել է Տնտեսական 
համագործակցության և զարգացման կազմակերպության և ՄԱԿ-ի Եվրոպայի 
տնտեսական հանձնաժողովի կողմից համատեղ կազմակերպված 
Բնապահպանական - տնտեսական հաշիվների համակարգի ներդրման 
վերաբերյալ Տնտեսական համագործակցության և զարգացման 
կազմակերպության և ՄԱԿ-ի Եվրոպայի տնտեսական հանձնաժողովի 6-րդ 
համատեղ առցանց սեմինարին, 
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 2021թ. մարտի 9-11-ը Արմստատի տեղեկատվական ռեսուրսների կառավարման 
և տեխնոլոգիաների վարչության պետ Ա. Մարտիրոսյանը, նույն վարչության 
տեղեկատվական տեխնոլոգիաների զարգացման բաժնի պետ Ա. Առուշանյանը 
և տվյալների բանկերի մշակման և ծրագրավորման բաժնի առաջատար 
մասնագետ Վ. Մաճկալյանը մասնակցել են Եվրամիության վիճակագրական 
ծառայության (Եվրոստատ) կողմից  կազմակերպված Պաշտոնական 
վիճակագրության նոր մեթոդների և տեխնոլոգիաների վերաբերյալ առցանց 
գիտաժողովին, 

 
 2021թ. մարտի 10-ին ՀՀ ՎՊԽ անդամ Ա. Սաֆյանը մասնակցել է ՄԱԿ-ի 

Վերապատրաստման և հետազոտության ինստիտուտի (UNITAR) և ՄԱԿ-ի 
վիճակագրության բաժնի (UNSD) կողմից համատեղ կազմակերպված UNITAR-ի 
և UNSD-ի կողմից մշակված StaTact գործիքի  UNITAR-ի կողմից վիրտուալ 
ցուցադրմանը,  

 
 2021թ. մարտի 10-ին ՀՀ ՎՊԽ անդամ Ն. Բաղդասարյանը և Արմստատի 

բնապահպանության վիճակագրության բաժնի ավագ մասնագետ               
Ն. Մանդալյանը մասնակցել են ՄԱԿ-ի Եվրոպայի տնտեսական 
հանձնաժողովի, ՄԱԿ-ի բնապահպանական ծրագրի և Ավստրիայի 
բնապահպանական գործակալության կողմից համատեղ  կազմակերպված 
«Շրջակա միջավայրի բարելավված մշտադիտարկում և գնահատում 2030 
օրակարգի աջակցության համար Հարավ-Արևելյան Եվրոպայում, 
Կենտրոնական Ասիայում և Կովկասում» ծրագրի շրջանակում անցկացված 
«Թափոնների կառավարման ցուցանիշներ և քաղաքականություն» խորագրով  
3-րդ տարածաշրջանային վեբինարին,  

 
 2021թ. մարտի 15-ին ՀՀ ՎՊԽ անդամ Ա. Սաֆյանը մասնակցել է ՄԱԿ-ի 

Եվրոպայի տնտեսական հանձնաժողովի կայուն զարգացման 
տարածաշրջանային ֆորումի ընթացքում ՄԱԿ-ի Վերապատրաստման և 
հետազոտության ինստիտուտի (UNITAR) և ՄԱԿ-ի վիճակագրության բաժնի 
(UNSD) կողմից կազմակերպված «StaTact-ի հետ վիճակագրական 
գործողությունների ճշգրտում՝ մշտադիտարկելու ԿԶՆ-ը COVID-19 
վերականգման և 2030 օրակարգի արագացման համար» վիրտուալ հարակից 
միջոցառմանը,  

 
 2021թ. մարտի 15-ին ՀՀ ՎՊԽ անդամ Ն. Բաղդասարյանը և Արմստատի 

բնապահպանության վիճակագրության բաժնի մասնագետ               
Ա. Համբարձումյանը մասնակցել են ՄԱԿ-ի Եվրոպայի տնտեսական 
հանձնաժողովի և Պարենի և գյուղատնտեսության կազմակերպության  կողմից 
համատեղ կազմակերպված «Ակնարկ Կայուն զարգացման նպատակների 
իրականացման գործում հյուսիսային անտառների դերի մասին» խորագրով 
կլոր սեղան առցանց քննարկմանը, 
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 2021թ. մարտի 15-ին Արմստատի վիճակագրական տեղեկատվության 
տարածման բաժնի ավագ մասնագետ Ն. Մարգարյանը մասնակցել է ՄԱԿ-ի 
Ասիայի և Խաղաղօվկիանոսյան տարածաշրջանի տնտեսական և սոցիալական 
հանձնաժողովի կողմից կազմակերպված «Արբանյակներից ստացված 
տվյալների օգտագործումը վիճակագրական ինստիտուտների կողմից» 
խորագրով վեբինարին, 

 
 2021թ. մարտի 15-19-ը Արմստատի վճարային հաշվեկշռի և արտաքին առևտրի 

վիճակագրության բաժնի պետ Ք. Պողոսյանը մասնակցել է Եվրասիական 
տնտեսական հանձնաժողովի կողմից տեսակոնֆերանսի ձևաչափով 
կազմակերպված Վիճակագրության գծով Խորհրդատվական կոմիտեի 
Արտաքին և փոխադարձ առևտրի վիճակագրության գծով ենթակոմիտեի 18-րդ 
նիստին,   

 
 2021թ. մարտի 15-19-ը Արմստատի աշխատանքի վիճակագրության բաժնի 

պետ Լ. Քալանթարյանը, նույն բաժնի ավագ մասնագետներ Ս. Հունանյանը և 
Ջ. Ավոյանը, մասնագետ Կ. Սարգսյանը, աշխատուժի հետազոտության 
տվյալների վերլուծաբան Ս. Արթելյանը և սոցիալական ոլորտի 
վիճակագրության բաժնի պետ Ա. Գրիգորյանը, նույն բաժնի ավագ 
մասնագետներ Հ. Սիմոնյանը և Է. Իսախանյանը, մասնագետներ               
Ֆ. Ղազարյանը և Լ. Գևորգյանը մասնակցել են «Ազգային վիճակագրական 
համակարգի ամրապնդման համար ազգային ռազմավարական ծրագրի 
իրականացում» ECASTAT դրամաշնորհային ծրագրի կրթության 
վիճակագրության  փորձագետ Էմիրա Բեչիչի հետ Skype-ով կայացած ECASTAT 
ծրագրի շրջանակում ISCED 2011 և ISCED – F 2013  դասակարգիչների 
ներդրման և ներդրման գործիքների օգտագործման վերաբերյալ 
խորհրդատվությանը, 

 
 2021թ. մարտի 15-ից մայիսի 15-ը Արմստատի տեղեկատվական ռեսուրսների 

կառավարման և տեխնոլոգիաների վարչության տեղեկատվական 
տեխնոլոգիաների զարգացման բաժնի պետ Ա. Առուշանյանը և նույն 
վարչության տվյալների բանկերի մշակման և ծրագրավորման բաժնի գլխավոր 
մասնագետ Ն. Դավթյանը, մարդահամարի վարչության տեղեկատվական 
տեխնոլոգիաների և ծրագրավորման բաժնի պետ Ռ. Հովհաննիսյանը, նույն 
բաժնի պետի տեղակալ Լ. Հարությունյանը, նույն վարչության մարդահամարի 
պլանավորման և ծրագրամեթոդաբանական բաժնի պետ Գ. Մելիքսեթյանը, 
նույն բաժնի պետի տեղակալ Ա. Օհանյանը, գների վիճակագրության և 
միջազգային համադրումների բաժնի ավագ մասնագետ Զ. Ավետիսյանը և նույն 
բաժնի մասնագետ Ն. Բաբոյանը մասնակցել են Ասիական զարգացման բանկի 
և ՄԱԿ-ի Ասիայի և Խաղաղօվկիանոսյան տարածաշրջանային գրասենյանի 
Պարենի և գյուղատնտեսության կազմակերպության կողմից համատեղ  
կազմակերպված «Համակարգչի օգնությամբ անհատական հարցազրույցների 
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(CAPI) անցկացում՝ օգտագործելով CSPro Android  և Survey Solutions» 
Զանգվածային բաց առցանց դասընթացների (MOOCs) 3-րդ փուլին, 

 
 2021թ. մարտի 16-ին ՀՀ ՎՊԽ անդամ Ա. Սաֆյանը և Արմստատի 

տրանսպորտի և կապի վիճակագրության բաժնի պետ Ա. Ներսիսյանը և ավագ 
մասնագետ Դ. Անանյանը մասնակցել են 2020-2040թթ Տրանսպորտի և 
առևտրի խթանման ռազմավարության մշակման համար Հայաստանի 
կառավարությանը օժանդակելու նպատակով Ասիական զարգացման բանկի 
տեխնիկական աջակցության ծրագրի շրջանակում կազմակերպված «Հյուսիս-
հարավ ճանապարհային միջանցք և խոչընդոտներ նախագծի իրականացման 
համար» խորագրով առանց սեմինարին,   

 
 2021թ. մարտի 17-ին ՀՀ ՎՊԽ անդամ Ա. Սաֆյանը մասնակցել է ՄԱԿ-ի 

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

 
 2021թ. մարտի 17-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 կազմակերպված 
Կանանց տնտեսական հզորացումը Հարավային Կովկասում ծրագրի 
շրջանակում Ժամանակի օգտագործման փորձնական հետազոտության 
վերաբերյալ հարցերի առցանց քննարկմանը,   

 
 2021թ. մարտի 18-ին Արմստատի բիզնես ռեգիստրի, ընտրանքի և 

դասակարգիչների բաժնի ավագ մասնագետ Ա. Դաշյանը մասնակցել է 
Եվրասիական տնտեսական միության (ԵԱՏՄ) կողմից տեսակոնֆերանսի 
ձևաչափով կազմակերպված ԵԱՏՄ-ի նորմատիվ-տեղեկատվական 
տեղեկատվության միասնական համակարգի ռեսուրս համարվող 
դասակարգիչների և տեղեկատուների ստեղծման և վարման հետ կապված 
համակարգող աշխատանքային խմբի խորհրդակցությանը,   

 
 2021թ. մարտի 19-ին Արմստատի տեղեկատվական ռեսուրսների կառավարման 

և տեխնոլոգիաների վարչության պետ Ա. Մարտիրոսյանը, առևտրի և այլ 
ծառայությունների վիճակագրության բաժնի պետ Ա. Հարությունյանը, բիզնես 
ռեգիստրի, ընտրանքի և դասակարգիչների բաժնի ավագ մասնագետ               
Ա. Դաշյանը  և վճարային հաշվեկշռի և արտաքին առևտրի վիճակագրության 
բաժնի ավագ մասնագետ Կ. Շահբազյանը մասնակցել են  Եվրասիական 
տնտեսական միության կողմից  տեսակոնֆերանսի ձևաչափով 
կազմակերպված Մինչև 2025թ. Եվրասիական տնտեսական ինտեգրման 
զարգացման ռազմավարական ուղղությունների գործողությունների ծրագրի 
նախագծի քննարկմանը,  
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 2021թ. մարտի 22-ին ՀՀ ՎՊԽ անդամ Ա. Սաֆյանը մասնակցել է ՄԱԿ-ի 
Եվրոպայի տնտեսական հանձնաժողովի ԿԶՆ-ի վիճակագրության Կառավարող 
խմբի վեբեքս հանդիպմանը, որպես աշխատանքային խմբի անդամ,  

 
 2021թ. մարտի 22-ին, 24-ին և 26-ին Արմստատի մակրոտնտեսական 

ցուցանիշների և ազգային հաշիվների բաժնի պետ Լ. Խաչատրյանը 
մասնակցել է ՄԱԿ-ի Եվրոպայի տնտեսական հանձնաժողովի կողմից 
կազմակերպված «Արևելյան Եվրոպայի, Կովկասի և Կենտրոնական Ասիայի և 
Հարավարևելյան Եվրոպայի երկրների համար ոչ ֆորմալ տնտեսության 
չափում» խորագրով առցանց սեմինարին,  

 
 2021թ. մարտի 22-26-ը Արմստատի տեղեկատվական ռեսուրսների 

կառավարման և տեխնոլոգիաների վարչության տվյալների բանկերի մշակման 
և ծրագրավորման բաժնի գլխավոր մասնագետ Ն. Դավթյանը և նույն բաժնի 
առաջատար մասնագետ Վ. Մաճկալյանը մասնակցել են Եվրոպական ազատ 
առևտրի ասոցիացիայի կողմից կազմակերպված «Տվյալների վավերացում R-ի 
միջոցով» խորագրով առցանց դասընթացին,  

  
 2020թ. մարտի 22-26-ը ՝  
մարտի 22-ին՝ Արմստատի նախագահ Ս. Մնացականյանը, ՀՀ ՎՊԽ անդամ- 

Արմստատի նախագահի տեղակալ Գ. Գևորգյանը, Արմստատի 
տեղեկատվական ռեսուրսների կառավարման և տեխնոլոգիաների 
վարչության պետ Ա. Մարտիրոսյանը, նույն վարչության տեղեկատվական 
տեխնոլոգիաների զարգացման բաժնի պետ Ա. Առուշանյանը,  
գյուղատնտեսության և պարենային ապահովության վիճակագրության բաժնի 
պետ Ա. Ավագյանը, շինարարության վիճակագրության բաժնի պետ               
Մ. Պետրոսյանը, գների վիճակագրության և միջազգային համադրումների 
բաժնի պետ Մ. Երիցյանը, աշխատանքի վիճակագրության բաժնի պետ               
Լ. Քալանթարյանը և «Ազգային վիճակագրական համակարգի ամրապնդման 
համար ազգային ռազմավարական ծրագրի իրականացում» ECASTAT ծրագրի 
իրականացման թիմը (ԾԻԹ),  

մարտի 23-ին՝ ՀՀ ՎՊԽ անդամ Լ. Պետրոսյանը, Արմստատի  ֆինանսների 
վիճակագրության բաժնի պետ Հ. Տիտիզյանը, սոցիալական ոլորտի 
վիճակագրության բաժնի պետ Ա. Գրիգորյանը, մակրոտնտեսական 
ցուցանիշների և ազգային հաշիվների բաժնի պետ Լ. Խաչատրյանը, տնային 
տնտեսությունների վիճակագրության բաժնի պետ Լ. Մարկոսյանը և ԾԻԹ-ը, 

մարտի 24-ին՝ վիճակագրական տեղեկատվության տարածման բաժնի պետ               
Ն. Մուշեղյանը և ԾԻԹ-ը, 

մարտի 25-ին՝ մարդահամարի և ժողովրդագրության բաժնի պետ Կ. Կույումջյանը, 
առևտրի և այլ ծառայությունների վիճակագրության բաժնի պետ               
Ա. Հարությունյանը և ԾԻԹ-ը,  

մարտի 26-ին՝ Արմստատի նախագահ Ս. Մնացականյանը, ՀՀ ՎՊԽ անդամ-
Արմստատի նախագահի տեղակալ Գ. Գևորգյանը,  ՀՀ ՎՊԽ անդամներ               
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Ա. Սաֆյանը և Ն. Բաղդասարյանը, Արմստատի որակի կառավարման բաժնի 
պետ Ռ. Շաբոյանը, բնապահպանության վիճակագրության բաժնի ավագ 
մասնագետ Ն. Մանդալյանը և ԾԻԹ-ը մասնակցել են «Ազգային 
վիճակագրական համակարգի ամրապնդման համար ազգային 
ռազմավարական ծրագրի իրականացում» ECASTAT դրամաշնորհային ծրագրի 
թիմի ղեկավար, ավագ տնտեսագետ Սաիդա Իսմայիլախունովայի և 
խորհրդատու Լիլիա Սաետովայի հետ ECASTAT ծրագրի շրջանակում կայացած 
առցանց քննարկումներին,   

 
 2021թ. մարտի 22-ից ապրիլի 28-ը Արմստատի մակրոտնտեսական 

ցուցանիշների և ազգային հաշիվների  բաժնի ավագ մասնագետ               
Ս. Խաչատրյանը, միջազգային վիճակագրական համագործակցության բաժնի 
ավագ մասնագետ Ա. Խամոյանը և առևտրի և այլ ծառայությունների 
վիճակագրության բաժնի ավագ մասնագետ Մ. Դալլաքյանը  մասնակցել են 
ՄԱԿ-ի Ասիայի և Խաղաղօվկիանոսյան տարածաշրջանի տնտեսական և 
սոցիալական հարցերով հանձնաժողովի կողմից կազմակերպված «Կայուն 
զարգացման նպատակների համար ազգային մեթատվյալների կազմում» 
խորագրով առցանց դասընթացին,   

 
 2021թ. մարտի 24-ին Արմստատի նախագահ  Ս. Մնացականյանը, ՀՀ ՎՊԽ 

անդամ-Արմստատի նախագահի տեղակալ Գ. Գևորգյանը, ՀՀ ՎՊԽ անդամներ 
Ա. Սաֆյանը և Ն. Բաղդասարյանը, տեղեկատվական ռեսուրսների 
կառավարման և տեխնոլոգիաների վարչության պետ Ա. Մարտիրոսյանը, նույն 
վարչության տեղեկատվական տեխնոլոգիաների զարգացման բաժնի պետ               
Ա. Առուշանյանը, միջազգային վիճակագրական համագործակցության բաժնի 
պետ Հ. Եղիազարյանը, որակի կառավարման բաժնի պետ Ռ. Շաբոյանը,  
մարդահամարի և ժողովրդագրության բաժնի պետ Կ. Կույումջյանը, 
մակրոտնտեսական ցուցանիշների և ազգային հաշիվների բաժնի պետ               
Լ. Խաչատրյանը, տնային տնտեսությունների վիճակագրության բաժնի պետ   
Լ. Մարկոսյանը, գների վիճակագրության և միջազգային համադրումների 
բաժնի պետ Մ. Երիցյանը, առևտրի և այլ ծառայությունների վիճակագրության 
բաժնի պետ Ա. Հարությունյանը, շինարարության վիճակագրության բաժնի 
պետ Մ. Պետրոսյանը, աշխատանքի վիճակագրության բաժնի պետ               
Լ. Քալանթարյանը, սոցիալական ոլորտի վիճակագրության բաժնի պետ               
Ա. Գրիգորյանը, վիճակագրական տեղեկատվության տարածման բաժնի պետ 
Ն. Մուշեղյանը, գյուղատնտեսության և պարենային ապահովության 
վիճակագրության բաժնի պետ Ա. Ավագյանը, ֆինանսների վիճակագրության 
բաժնի պետ Հ. Տիտիզյանը, արդյունաբերության և էներգետիկայի 
վիճակագրության բաժնի պետ Ա. Ավետիսյանը, նույն բաժնի ավագ մասնագետ 
Հ. Հակոբյանը, բնապահպանության վիճակագրության բաժնի ավագ 
մասնագետ Ն. Մանդալյանը,  «Ազգային վիճակագրական համակարգի 
ամրապնդման համար ազգային ռազմավարական ծրագրի իրականացում» 
ECASTAT ծրագրի համակարգող Տ. Գևորգյանը, ծրագրի օգնականներ               
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Ա. Քոսակյանը և Թ. Ավետիսյանը  մասնակցել են Արմստատի և 
Համաշխարհային բանկի կողմից համատեղ կազմակերպված «Ազգային 
վիճակագրական համակարգի ամրապնդման համար ազգային 
ռազմավարական ծրագրի իրականացում» ECASTAT ծրագրի շրջանակում 
Հայաստանում վիճակագրության գծով դոնորների համակարգման առցանց 
հանդիպմանը,  

 
 2021թ. մարտի 24-ին Արմստատի վիճակագրական տեղեկատվության 

տարածման բաժնի ավագ մասնագետ Ն. Մարգարյանը մասնակցել է ՄԱԿ-ի 
Եվրոպայի տնտեսական հանձնաժողովի և Եվրոստատի կողմից համատեղ 
կազմակերպված Վիճակագրական և աշխարհատարածական 
տեղեկատվության ինտեգրման վերաբերյալ առցանց հանդիպմանը,  

 
 2021թ. մարտի 24-25-ը ՀՀ ՎՊԽ անդամ Ա. Սաֆյանը մասնակցել է 

Եվրամիության (ԵՄ) կողմից կազմակերպված ՀՀ-ԵՄ Համապարփակ և  
ընդլայնված գործընկերության համաձայնագրի Առևտրի հարցերով 
գործընկերության կոմիտեի երրորդ առցանց նիստին,   

 
 2021թ. մարտի 25-ին Արմստատի մարդահամարի և ժողովրդագրության բաժնի 

պետ Կ. Կույումջյանը, մարդահամարի վարչության տեղեկատվական 
տեխնոլոգիաների և ծրագրավորման բաժնի պետ Ռ. Հովհաննիսյանը, նույն 
բաժնի պետի տեղակալ Լ. Հարությունյանը, նույն վարչության մարդահամարի 
պլանավորման և ծրագրամեթոդաբանական բաժնի պետ Գ. Մելիքսեթյանը և 
նույն բաժնի պետի տեղակալ Ա. Օհանյանը  մասնակցել են Միջազգային 
վիճակագրական ինստիտուտի Վիճակագիրների հետազոտության 
միջազգային ասոցիացիայի կողմից կազմակերպված «Իտալական 
մարդահամարի առաջին փուլի մշտական գնահատումների համար վարչական 
տվյալների օգտագործումը»  խորագրով վեբինարին,    

 
 2021թ. մարտի 25-ին Արմստատի տեղեկատվական ռեսուրսների կառավարման 

և տեխնոլոգիաների վարչության տեղեկատվական ռեսուրսների կառավարման 
բաժնի գլխավոր մասնագետ Ա. Քյոսեյանը մասնակցել է Ռուսաստանի 
Դաշնության թվային զարգացման, կապի և լրատվամիջոցների 
նախարարության աջակցությամբ «Իքս-հոլդինգ» ԲԸ-ն կողմից 
կազմակերպված «Ամպ և թվային վերափոխում» խորագրով 10-րդ տարեկան 
միջազգային առցանց համաժողովին, 

 
 2021թ. մարտի 25-ին Արմստատի բնապահպանության վիճակագրության 

բաժնի ավագ մասնագետ Ն. Մանդալյանը  մասնակցել է ՄԱԿ-ի Եվրոպայի 
տնտեսական հանձնաժողովի և Պարենի և գյուղատնտեսության 
կազմակերպության կողմից համատեղ  կազմակերպված Անտառտնտեսության 
և փայտանյութի բաժնի կողմից “INForest” հարթակի առցանց ներկայացմանը,  
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 2021թ. մարտի 25-ին Արմստատի բնապահպանության վիճակագրության 
բաժնի ավագ մասնագետ Ն. Մանդալյանը  մասնակցել է Արդյունաբերողների և 
ձեռներեցների Ռուսաստանի միության աջակցությամբ Եվրասիական 
տնտեսական հանձնաժողովի կողմից կազմակերպված Ասիայի և 
Խաղաղօվկիանոսյան տարածաշրջանի տնտեսական և սոցիալական 
հանձնաժողովի 8-րդ ֆորումի շրջանակում անցկացվող “Բնապահպանական 
պատասխանատվությունը՝ որպես ԿԶՆ 8 և 17-ին հասնելու գործիք. հայացք 
դեպի ապագա” խորագրով առցանց կլոր սեղան քննարկմանը,  

 
 2021թ. մարտի 25-26-ը Արմստատի տնային տնտեսությունների 

վիճակագրության բաժնի պետ Լ. Մարկոսյանը մասնակցել է ՄԱԿ-ի Եվրոպայի 
տնտեսական հանձնաժողովի կողմից կազմակերպված «Համավարակի 
ժամանակ աղքատության չափում» խորագրով առցանց աշխատաժողովին,   

 
 2021թ. մարտի 26-ին Արմստատի վիճակագրական տեղեկատվության 

տարածման բաժնի պետ Ն. Մուշեղյանը և միջազգային վիճակագրական 
համագործակցության բաժնի պետ Հ. Եղիազարյանը  մասնակցել են ՀՀ ԱԳՆ-ի 
և Սևծովյան տնտեսական համագործակցության միջազգային 
քարտուղարության կողմից համատեղ կազմակերպված Վիճակագրական 
տվյալների և տնտեսական տեղեկատվության փոխանակման հարցերով 
Սևծովյան տնտեսական համագործակցության աշխատանքային խմբի առցանց 
հանդիպմանը,  

 
 2021թ. մարտի 26-ին ՀՀ ՎՊԽ անդամ Լ. Պետրոսյանը և Արմստատի 

վճարային հաշվեկշռի և արտաքին առևտրի վիճակագրության բաժնի պետ              
Ք. Պողոսյանը մասնակցել են  Եվրասիական տնտեսական միության կողմից  
տեսակոնֆերանսի ձևաչափով կազմակերպված Մինչև 2025թ. Եվրասիական 
տնտեսական ինտեգրման զարգացման ռազմավարական ուղղությունների 
գործողությունների ծրագրի նախագծի քննարկմանը,  

 
 2021թ. մարտի 26-ին և 31-ին Արմստատի մակրոտնտեսական ցուցանիշների և 

ազգային հաշիվների վիճակագրության բաժնի ավագ մասնագետ               
Ն. Աստվածատուրովան և ֆինանսների վիճակագրության բաժնի ավագ 
մասնագետներ Ն. Եդիգարյանը և Ա. Օհանջանովը  մասնակցել են 
Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի կողմից տեսակոնֆերանսի 
ձևաչափով կազմակերպված Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի 
Մակրոտնտեսական քաղաքականության գծով Խորհրդատվական կոմիտեի  
16-րդ նիստին,   

 
 2021թ. մարտի 29-ից ապրիլի 1-ը ՀՀ ՎՊԽ անդամ Ա. Սաֆյանը մասնակցել է 

ՄԱԿ-ի Եվրոպայի տնտեսական հանձնաժողովի կողմից կազմակերպված             
ԿԶՆ-ի վիճակագրության վերաբերյալ 5-րդ աշխատանքային և 5-րդ 
փորձագիտական առցանց հանդիպմաներին,  
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 2021թ. մարտի 29-ից ապրիլի 2-ը Արմստատի ֆինանսների վիճակագրության 

բաժնի պետ Հ. Տիտիզյանը, մակրոտնտեսական ցուցանիշների և ազգային 
հաշիվների բաժնի պետ Լ. Խաչատրյանը և նույն բաժնի ավագ մասնագետ             
Ն. Աստվածատուրովան մասնակցել են Արժույթի միջազգային հիմնադրամի 
կողմից կազմակերպված «COVID-19-ի ազդեցությունը ազգային հաշիվների 
կազմման վար» խորագրով առցանց սեմինարին,  

 
 2021թ. մարտի 31-ին Արմստատի վիճակագրական տեղեկատվության 

տարածման բաժնի պետ Ն. Մուշեղյանը, միջազգային վիճակագրական 
համագործակցության բաժնի պետ Հ. Եղիազարյանը և որակի կառավարման 
բաժնի պետ Ռ. Շաբոյանը մասնակցել են Համաշխարհային բանկի կողմից 
կազմակերպված «Կատարողականության վիճակագրական ցուցանիշներ. 
երկրի վիճակագրական ներուժը չափելու նոր միջոց» խորագրով վեբեքս 
հանդիպմանը,  

 
 2021թ. ապրիլի 5-ին Արմստատի գյուղատնտեսության և պարենային 

ապահովության վիճակագրության բաժնի պետ Ա. Ավագյանը և նույն բաժնի 
ավագ մասնագետ Ա. Անտոնյանը մասնակցել են Եվրասիական տնտեսական 
հանձնաժողովի  կողմից տեսակոնֆերանսի ձևաչափով կազմակերպված 
Պարենային անվտանգության ընդհանուր սկզբունքների և մոտեցումների 
վերաբերյալ խորհրդակցությանը,   

 
 2021թ. ապրիլի 5-ից մայիսի 7-ը Արմստատի մարդահամարի և 

ժողովրդագրության բաժնի ավագ մասնագետներ Ա. Թոխաթյանը և               
Ա. Ավետիսյանը  մասնակցել են ՄԱԿ-ի Բնակչության հիմնադրամի և 
Ռուսաստանի Դաշնության Գիտությունների ակադեմիայի սոցիոլոգիական 
կենտրոնի ժողովրդագրական հետազոտությունների ինստիտուտի կողմից 
համատեղ կազմակերպված ԱՊՀ երկրներում ժողովրդագրական զարգացման 
վերաբերյալ ազգային, մարզային և համայնքային մակարդակներում սոցիալ-
տնտեսական, ժողովրդագրական և միգրացիոն քաղաքականության ոլորտում 
աշխատող քաղաքացիական ծառայողների և աշխատակիցների համար 
առցանց դասընթացին,  

 
 2021թ. ապրիլի 5-9-ը ՀՀ ՎՊԽ անդամներ Ա. Սաֆյանը և Ն. Բաղդասարյանը, 

Արմստատի տեղեկատվական ռեսուրսների կառավարման և տեխնոլոգիաների 
վարչության պետ Ա. Մարտիրոսյանը, նույն վարչության տեղեկատվական 
տեխնոլոգիաների զարգացման բաժնի պետ Ա. Առուշանյանը և նույն բաժնի 
ավագ մասնագետ Ս. Շախգելդյանը, որակի կառավարման բաժնի պետ               
Ռ. Շաբոյանը, նույն բաժնի ավագ մասնագետ Ա. Ամիրխանյանը, մասնագետ  
Ա. Գրբոյանը, մարդահամարի և ժողովրդագրության բաժնի պետ               
Կ. Կույումջյանը, գների վիճակագրության և միջազգային համադրումների 
բաժնի պետ Մ. Երիցյանը, վիճակագրական տեղեկատվության տարածման 
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բաժնի պետ Ն. Մուշեղյանը, նույն բաժնի ավագ մասնագետ Լ. Մելիքյանը, 
արդյունաբերության և էներգետիկայի վիճակագրության բաժնի պետ               
Ա. Ավետիսյանը, ֆինանսների վիճակագրության բաժնի  պետ Հ. Տիտիզյանը, 
վճարային հաշվեկշռի և արտաքին առևտրի վիճակագրության բաժնի պետ               
Ք. Պողոսյանը, առևտրի և այլ ծառայությունների վիճակագրության բաժնի 
պետ Ա. Հարությունյանը, աշխատանքի վիճակագրության բաժնի պետ               
Լ. Քալանթարյանը, տրանսպորտի և կապի վիճակագրության բաժնի պետ               
Ա. Ներսիսյանը, սոցիալական ոլորտի վիճակագրության բաժնի պետ               
Ա. Գրիգորյանը, գյուղատնտեսության և պարենային ապահովության 
վիճակագրության բաժնի պետ Ա. Ավագյանը, մակրոտնտեսական 
ցուցանիշների ազգային հաշիվների վիճակագրության բաժնի ավագ 
մասնագետ Ս. Խաչատրյանը և  «Ազգային վիճակագրական համակարգի 
ամրապնդման համար ազգային ռազմավարական ծրագրի իրականացում» 
ECASTAT ծրագրի օգնական Ա. Քոսակյանը մասնակցել են «Ազգային 
վիճակագրական համակարգի ամրապնդման համար ազգային 
ռազմավարական ծրագրի իրականացում» ECASTAT դրամաշնորհային ծրագրի 
Բուլղարիայի վիճակագրության փորձագետներ Գալիա Ստատևայի և 
Կոստադին Գեորգիևի հետ Skype-ով կայացած ECASTAT ծրագրի 
«Մեթատվյալների համակարգ» բաղադրիչի շրջանակում քննարկմանը,  

 
 2021թ. ապրիլի 6-ին Արմստատի բնապահպանության վիճակագրության բաժնի 

ավագ մասնագետ Ն. Մանդալյանը մասնակցել է ՄԱԿ-ի Ասիայի և 
Խաղաղօվկիանոսյան տարածաշրջանի տնտեսական և սոցիալական 
հանձնաժողովի կողմից կազմակերպված «Տվյալների ինտեգրման 
փորձառության համայնքը» ՄԱԿ-ի Ասիայի և Խաղաղօվկիանոսյան 
տարածաշրջանի տնտեսական և սոցիալական  հանձնաժողովի 
աշխատանքային խմբի առցանց հանդիպմանը,  

 
 2021թ. ապրիլի 8-ին ՀՀ ՎՊԽ անդամ Ն. Բաղդասարյանը և Արմստատի 

վիճակագրական տեղեկատվության տարածման բաժնի պետ Ն. Մուշեղյանը, 
բնապահպանության վիճակագրության բաժնի ավագ մասնագետ               
Ն. Մանդալյանը և նույն բաժնի մասնագետ Ա. Համբարձումյանը մասնակցել են 
ՄԱԿ-ի համաշխարհային տնյալների ֆորումի շրջանակում կազմակերպված 
«Շրջակա միջավայրի ԿԶՆ-ների առաջընթացի չափման համար 
նորարարական տվյալների աղբյուրների օգտագործումը» խորագրով առցանց 
հանդիպմանը,  

 
 2021թ. ապրիլի 8-9-ը Արմստատի վիճակագրական տեղեկատվության 

տարածման բաժնի ավագ մասնագետ Ն. Մարգարյանը մասնակցել է 
Եվրոպայի խորհրդի, ՀՀ Արդարադատության նախարարության և ՀՀ Մարդու 
իրավունքների պաշտպանի հետ համատեղ կազմակերպված «Ատելության 
խոսք. սահմանում, չափանիշներ, դրա դեմ պայքարելու միջոցներ» խորագրով 
առցանց միջոցառմանը,  
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 2021թ. ապրիլի 12-30-ը ՀՀ ՎՊԽ անդամ  Ն. Բաղդասարյանը, Արմստատի 

բնապահպանության վիճակագրության բաժնի ավագ մասնագետ               
Ն. Մանդալյանը և նույն բաժնի մասնագետ Ա. Համբարձումյանը մասնակցել են 
«Ազգային վիճակագրական համակարգի ամրապնդման համար ազգային 
ռազմավարական ծրագրի իրականացում» ECASTAT ծրագրի շրջանակում 
կազմակերպված «Ազգային վիճակագրական համակարգի ամրապնդման 
համար ազգային ռազմավարական ծրագրի իրականացում» ECASTAT ծրագրի 
«Կյանքի որակի վիճակագրության, արտակարգ իրավիճակների և աղետների 
վերաբերյալ դասընթացների կազմակերպում և անցկացում, 
աշխարհատեղեկատվական համակարգի (GIS) միջոցով արտակարգ 
իրավիճակների և աղետների վիճակագրության մշակման մեթոդաբանության և 
գործիքների օգտագործում» խորագրով առցանց վերապատրաստման 
դասընթացին,  

 
 2021թ. ապրիլի 12-ից մայիսի 7-ը Արմստատի աշխատանքի վիճակագրության 

բաժնի պետ Լ. Քալանթարյանը և նույն բաժնի աշխատուժի հետազոտության 
տվյալների վերլուծաբան Ս. Արթելյանը  մասնակցել են ՄԱԿ-ի Ասիայի և 
Խաղաղօվկիանոսյան տարածաշրջանի տնտեսական և սոցիալական 
հանձնաժողովի կողմից կազմակերպված “Աշխատանքի հաշիվներ” խորագրով 
առցանց դասընթացին,  

 
 2021թ. ապրիլի 14-ին ՀՀ ՎՊԽ անդամ Ա. Սաֆյանը մասնակցել է ՄԱԿ-ի 

Եվրոպայի տնտեսական հանձնաժողովի «Պաշտոնական վիճակագրության 
արժեքը» աշխատանքային խմբի վիրտուալ հանդիպմանը,  որպես 
աշխատանքային խմբի անդամ, 

 
 2021թ. ապրիլի 14-ին Արմստատի գյուղատնտեսության և պարենային 

ապահովության վիճակագրության բաժնի պետ Ա. Ավագյանը մասնակցել է 
Պարենի և գյուղատնտեսության կազմակերպության կողմից կազմակերպված 
«Բերքահավաքի փորձ և հետբերքահավաքի մշակում սննդամթերքի կորուստի 
և անպիտանելիության նվազեցման նպատակով» խորագրով վեբինարին,  

 
 2021թ. ապրիլի 14-ին ՀՀ ՎՊԽ անդամներ Ա. Սաֆյանը և Լ. Պետրոսյանը, 

Արմստատի տեղեկատվական ռեսուրսների կառավարման և տեխնոլոգիաների 
վարչության պետ Ա. Մարտիրոսյանը, վիճակագրական տեղեկատվության 
տարածման բաժնի պետ Ն. Մուշեղյանը, վճարային հաշվեկշռի և արտաքին 
առևտրի վիճակագրության բաժնի պետ Ք. Պողոսյանը, միջազգային 
վիճակագրական համագործակցության բաժնի պետ Հ. Եղիազարյանը և 
իրավաբանական բաժնի պետ Ա. Փանոսյանը մասնակցել են Եվրասիական 
տնտեսական հանձնաժողովի կողմից տեսակոնֆերանսի ձևաչափով 
կազմակերպված Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի 
Վիճակագրության գծով Խորհրդատվական կոմիտեի 18-րդ նիստին,  
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 2021թ. ապրիլի 19-ին ՀՀ ՎՊԽ անդամ Ն. Բաղդասարյանը մասնակցել է ՄԱԿ-ի 

Զարգացման ծրագրի «Կլիմայի խոստում» խորագրով նախաձեռնության 
աջակցությամբ ՀՀ Շրջակա միջավայրի նախարարության կողմից 
կազմակերպված «Հայաստանի Հանրապետության ազգային մակարդակով 
սահմանված գործողությունների/ներդրումների գործընկերության պլան» 
խորագրով առցանց աշխատաժողովին,  

 
 2021թ. ապրիլի 19-ին Արմստատի բնապահպանության վիճակագրության 

բաժնի ավագ մասնագետ Ն. Մանդալյանը  մասնակցել է ՄԱԿ-ի Ասիայի և 
Խաղաղօվկիանոսյան տարածաշրջանի տնտեսական և սոցիալական 
հանձնաժողովի կողմից կազմակերպված «Տվյալների ինտեգրման 
փորձառության համայնքը» ՄԱԿ-ի Ասիայի և Խաղաղօվկիանոսյան 
տարածաշրջանի տնտեսական և սոցիալական հանձնաժողովի 
աշխատանքային խմբի առցանց հանդիպմանը,   

 
 2021թ. ապրիլի 19-23-ը Արմստատի գների վիճակագրության և միջազգային 

համադրումների բաժնի պետ Մ. Երիցյանը և նույն բաժնի ավագ մասնագետ              
Գ. Պետրոսյանը մասնակցել են Արժույթի միջազգային հիմնադրամի 
վիճակագրության բաժնի կողմից կազմակերպված «Արտադրողների գների 
ինդեքսի կազմում» խորագրով առցանց սեմինարին,  

 
 2021թ. ապրիլի 20-ին Արմստատի սոցիալական ոլորտի վիճակագրության 

բաժնի պետ Ա. Գրիգորյանը, տնային տնտեսությունների վիճակագրության 
բաժնի պետ Լ. Մարկոսյանը, աշխատանքի վիճակագրության բաժնի պետ               
Լ. Քալանթարյանը և նույն բաժնի ավագ մասնագետներ Ս. Հունանյանը և               
Ջ. Ավոյանը, մասնագետ Կ. Սարգսյանը և աշխատուժի հետազոտության 
տվյալների վերլուծաբան Ս. Արթելյանը մասնակցել են ՄԱԿ Կանայք-ի և 
Աշխատանքի միջազգային կազմակերպության կողմից համատեղ 
կազմակերպված «Սոցիալական պաշտպանության ազգային նվազագույն շեմը 
Հայաստանում» խորագրով ներկայացում-աշխատաժողովին,   

 
 2021թ. ապրիլի 20-21-ը Արմստատի սոցիալական ոլորտի վիճակագրության 

բաժնի ավագ մասնագետ Հ. Սիմոնյանը մասնակցել է ՄԱԿ-ի կրտության, 
գիտության և մշակույթի կազմակերպության  Վիճակագրական ինստիտուտի 
կողմից կազմակերպված «Արևելյան Եվրոպայի, Կենտրոնական Ասիայի և 
Կովկասի երկրների համար ֆորմալ կրթության ակնարկ» խորագրով 
տարածաշրջանային ուսուցման վեբինարին,   

 
 2021թ. ապրիլի 20-23-ը Արմստատի աշխատանքի վիճակագրության բաժնի 

պետ Լ. Քալանթարյանը և նույն բաժնի ավագ մասնագետներ Ս. Հունանյանը և 
Ջ. Ավոյանը, մասնագետ Կ. Սարգսյանը և աշխատուժի հետազոտության 
տվյալների վերլուծաբան Ս. Արթելյանը մասնակցել են  «Վիճակագրությունն 
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արևելյան գործընկերության միջոցով» (STEP) ծրագրի շրջանակում կայացած 
«Աշխատանքի արժեքի ինդեքսի հաշվարկը» խորագրով առցանց 
դասընթացին,  

 
 2021թ. ապրիլի 21-ին ՀՀ ՎՊԽ անդամ Ա. Սաֆյանը և Արմստատի 

վիճակագրական տեղեկատվության տարածման բաժնի պետ Ն. Մուշեղյանը և 
միջազգային վիճակագրական համագործակցության բաժնի ավագ մասնագետ 
Հ. Սողոմոնյանը մասնակցել են Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի 
կողմից տեսակոնֆերանսի ձևաչափով կազմակերպված Կայուն զարգացման 
նպատակներին հասնելու և մշտադիտարկման վրա COVID-19-ի ազդեցության 
ուսումնասիրության վերաբերյալ հարցաթերթի լրամշակված նախագծի 
քննարկմանը,  

 
 2021թ. ապրիլի 21-23-ը  Արմստատի միջազգային վիճակագրական 

համագործակցության բաժնի պետ Հ. Եղիազարյանը և վիճակագրական 
տեղեկատվության տարածման բաժնի ավագ մասնագետ Ա. Հունանյանը 
մասնակցել են Տեղեկատվության ազատության կենտրոնի և Միջազգային 
հանրապետական ինստիտուտի կողմից համատեղ կազմակերպված 
«Փաստերի ստուգումը պաշտոնյաների համար» խորագրով առցանց 
աշխատաժողովին, 

 
 2021թ. ապրիլի 22-ին Արմստատի տեղեկատվական ռեսուրսների 

կառավարման և տեխնոլոգիաների վարչության պետ Ա. Մարտիրոսյանը 
մասնակցել է Գլոբալ աշխարհատարածական տեղեկատվության կառավարման 
գծով ՄԱԿ-ի փորձագետների հանձնաժողովի կողմից կազմակերպված «Որտեղ 
է ուժը. գեոդեզիայի արժեքը հասարակության համար» խորագրով գլոբալ 
գեոդեզիայի առցանց ֆորումին,   

 
 2021թ. ապրիլի 26-ին Արմստատի տեղեկատվական ռեսուրսների 

կառավարման և տեխնոլոգիաների վարչության պետ Ա. Մարտիրոսյանը, 
միջազգային վիճակագրական համագործակցության բաժնի պետ               
Հ. Եղիազարյանը, վիճակագրական տեղեկատվության տարածման բաժնի 
պետ Ն. Մուշեղյանը, առևտրի և այլ ծառայությունների վիճակագրության 
բաժնի պետ Ա. Հարությունյանը և  վճարային հաշվեկշռի և արտաքին առևտրի 
վիճակագրությայն բաժնի պետ Ք. Պողոսյանը և նույն բաժնի ավագ 
մասնագետ Հ. Ջանլաթյանը մասնակցել են Առևտրի միջազգային կենտրոնի 
կողմից Եվրամիության EU4Business ծրագրի շրջանակում տեսակոնֆերանսի 
ձևաչափով կազմակերպված Արևելյան գործընկերության առևտրի 
տեղեկատվական հարթակի (EaP Trade Helpdesk) ստեղծման ծրագրի ազգային 
շահագրգիռ կողմերի հանդիպմանը,  

 
 2021թ. ապրիլի 26-ից մայիսի 5-ը Արմստատի արդյունաբերության և 

էներգետիկայի վիճակագրության բաժնի ավագ մասնագետներ Հ. Հակոբյանը 
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և Հ. Հովհաննիսյանը մասնակցել են Էներգիայի միջազգային գործակալության 
կողմից կազմակերպված այդ գործակալության կողմից ղեկավարվող 
Հայաստանի էներգետիկ քաղաքականության խորը վերլուծության վերաբերյալ 
առցանց հանդիպմանը,  

 
 2021թ. ապրիլի 27-ին ՀՀ ՎՊԽ անդամ Ա. Սաֆյանը, Արմստատի որակի 

կառավարման բաժնի պետ Ռ. Շաբոյանը և վիճակագրական տեղեկատվության 
տարածման բաժնի ավագ մասնագետ Ն. Մարգարյանը մասնակցել են 
Համաշխարհային բանկի կողմից կազմակերծված Համաշխարհային բանկի 
ECASTAT հիմնադրամի  «ԿԶՆ-ի մեթատվյալների թարգմանության նախագիծ. 
նորարարություններ ռազմավարական համագործակցության միջոցով» 
խորագրով վեբինարին,   

 
 2021թ. ապրիլի 27-ին ՀՀ ՎՊԽ անդամ Ա. Սաֆյանը, Արմստատի աշխատանքի 

վիճակագրության բաժնի պետ Լ. Քալանթարյանը և վիճակագրական 
տեղեկատվության տարածման բաժնի ավագ մասնագետ Գ. Նշանյանը 
մասնակցել են ՄԱԿ Կանայք-ի կողմից կազմակերծված Հայաստանի ազգային 
վիճակագրական համակարգի գենդերային գնահատման վերաբերյալ 
մեկնարկային առցանց հանդիպմանը,  

 
 2021թ. ապրիլի 27-ին Արմստատի գյուղատնտեսության և պարենային 

ապահովության վիճակագրության բաժնի պետ Ա. Ավագյանը և նույն բաժնի 
գլխավոր մասնագետ Ա. Անտոնյանը մասնակցել են Եվրասիական 
տնտեսական հանձնաժողովի (ԵՏՀ) կողմից տեսակոնֆերանսի ձևաչափով 
կազմակերպված Եվրասիական տնտեսական միությունում պարենային 
անվտանգության ապահովման ընդհանուր սկզբունքները և մոտեցումները 
սահմանող փաստաթղթի լրամշակված նախագիծը քննարկելու նպատակով 
կայացած խորհրդակցության արձանագրության և ԵՏՀ Խորհրդի որոշման 
նախագծի վերաբերյալ Ղազախստանի առաջարկների քննարկմանը,  

 
 2021թ. ապրիլի 28-ին ՀՀ ՎՊԽ անդամ Ա. Սաֆյանը մասնակցել է ՄԱԿ-ի 

Եվրոպայի տնտեսական հանձնաժողովի «Պաշտոնական վիճակագրության 
արժեքը» աշխատանքային խմբի առցանց հանդիպմանը,  որպես 
աշխատանքային խմբի անդամ, 

 
 2021թ. ապրիլի 29-ին Արմստատի տեղեկատվական ռեսուրսների 

կառավարման և տեղնոլոգիաների վարչության պետ Ա. Մարտիրոսյանը և 
վիճակագրական տեղեկատվության տարածման բաժնի մասնագետ Ա. 
Մարտիկյանը մասնակցել են ՄԱԿ-ի Եվրոպայի տնտեսական հանձնաժողովի, 
Եվրոպական ազատ առևտրի ասոցիացիայի և Աշխարհագրության և 
վիճակագրության գլոբալ ֆորումի կողմից  համատեղ կազմակերծված «Գլոբալ 
ցանցերի կիրառման զարգացումները» խորագրով վեբինարին, 
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 2021թ. ապրիլի 30-ին ՀՀ ՎՊԽ անդամ Ա. Սաֆյանը և Արմստատի միջազգային 
վիճակագրական համագործակցության բաժնի պետ Հ. Եղիազարյանը  
մասնակցել են Ասիական զարգացման բանկի  կողմից կազմակերպված 
«Տվյալների նոր աղբյուրներում և տեխնոլոգիաներում նոր վիճակագրական 
ռեսուրսների և կարողությունների զարգացում» խորագրով առցանց 
հանդիպմանը, 

 
 2021թ. ապրիլի 30-ին Արմստատի մակրոտնտեսական ցուցանիշների և 

ազգային հաշիվների բաժնի ավագ մասնագետ Ա. Աստվածատուրովան  
մասնակցել է Եվրասիական տնտեսական միության կողմից տեսակոնֆերանսի 
ձևաչափով կազմակերպված Եվրասիական տնտեսական միության անդամ 
պետությունների տնտեսական զարգացման կայունությունը որոշող 
մակրոտնտեսական ցուցանիշների հաշվարկի և դրանց հետևելու 
գնահատականի գծով աշխատանքային խմբի 18-րդ նիստին: 
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Միջոցառումներ Հայաստանի Հանրապետությունում 
 
 

 2021թ. մարտի 12-13-ին ՀՀ ՎՊԽ անդամ Ն. Բաղդասարյանը և Արմստատի 
բնապահպանության վիճակագրության բաժնի ավագ մասնագետ               
Ն. Մանդալյանը մասնակցել են ք. Դիլիջանում կայացած Ջրային կոմիտեի և 
«Ազգային Ջրային համագործակցություն» ՀԿ-ի  կողմից համատեղ 
կազմակերպված «Կայուն զարգացման 6-րդ նպատակի՝ Մաքուր ջուր և 
սանիտարական պայմաններ. տեղայնացումը Հայաստանում» ծրագրի 
շրջանակում մշակված ԿԶՆ-6 թիրախների իրականացման ռազմավարության 
նախագծի լայնածավալ քննարկմանը, 

 
 2021թ. ապրիլի 27-ին Արմստատի վիճակագրական տեղեկատվության 

տարածման բաժնի պետ Ն. Մուշեղյանը մասնակցել է ք. Երևանում 
Տեղեկատվության ազատության կենտրոնի կողմից կազմակերծված 
«Տեղեկատվության ազատությունը և փաստերի ստուգումը COVID-19 
համավարակի ընթացքում» խորագրով աշխատանքային քննարկմանը:   

 
 


