
ԻՐԱԿԱՆԱՑՎԱԾ ՆԱԽԱԳԾԵՐ 

 

 ԵՄ/ԹՎԻՆԻՆԳ ծրագիր «Հայաստանի ազգային վիճակագրական համակարգի 

ամրապնդում - II փուլ» 

o Վիճակագրական տեղեկատվության տարածման համակարգ 

o ժողովրդագրական վիճակագրություն 

o Աշխատանքի շուկայի  վիճակագրություն 

o Աղքատության վիճակագրություն 

o Ինովացիոն վիճակագրություն 

o Ջրի հաշիվներ, 

 ԵՄ/ԹՎԻՆԻՆԳ – “Աջակցություն Հայաստանի վիճակագրությանը Թվինինգի 

միջոցով” ծրագիր (թիվ ENP/2010256-452)- I փուլ.  

o Որակի կառավարում 

o Բիզնես- վիճակագության կատարելագործում, 

o ՀՆԱ-ի ամբողջական բարելավում, 

o Գյուղատնտեսական համատարած հաշվառում  

o Հարմոնիզացված սպառողական գների ինդեքս 

o Տեղեկատվական և հեռահաղորդակցման հանրության վիճակագրություն 

 ԵՄ/ԹԱՅԵՔՍ - Փորձագիտական առաքելություն վիճակագրական նպատակների 

համար վարչական տվյալների օգտագործման ԵՄ լավագույն փորձի վերաբերյալ 

 ԵՄ/ԹԱՅԵՔՍ - Կազմակերպական կառուցվածք և կառավարում  

 ԵՄ/ԹԱՅԵՔՍ- Գների վիճակագրություն 

 ԵՄ/ԹԱՅԵՔՍ - Տրանսպորտի վիճակագրություն 

 ԵՄ/ԹԱՅԵՔՍ - Ծառայությունների վիճակագրություն, Վիճակագրական 

դասակարգումներ  

 ԵՄ/ԹԱՅԵՔՍ - Վիճակագրական ենթակառուցվածք (տվյալների անվտանգություն և 

վիճակագրական գաղտնիություն) 



 ԵՄ/ԹԱՅԵՔՍ – Վիճակագրության համար տարածքային միավորումների ընդհանուր 

դասակարգում (NUTS) 

 Եվրոպական շրջակա միջավայրի գործակալություն - ԵՀՔԳ - ՇՄՄՏՀ (Շրջակա 

միջավայրի միասնական տեղեկատվական համակարգ) նախագիծ, 

 ԵՄ - Գերմանական դաշնային տնտեսական համագործակցության և   զարգացման  

նախարարություն / Միջազգային համագործակցության համար  

գերմանական ընկերակցություն (GIZ), Դանիայի  վիճակագրություն, Լիտվայի  

վիճակագրություն – «Աջակցություն ՓՄՁ զարգացմանը Հայաստանում», 

 ԵՄ - INOGATE միջազգային համագործակցության նախագիծ էներգետիկայի 

ոլորտում, 

 ԵՄ - Աջակցություն Գյուղատնտեսության և գյուղական զարգացմանը - ENPARD 

Հայաստան (բյուջետային աջակցություն), 

 Եվրոպական ազատ առևտրի ասոցիացիա/Նորվեգիայի վիճակագրություն-Որակի 

կառավարում, 

 ԵՀ/Պարենի և գյուղատնտեսական կազմակերպություն - Տեղեկատվական 

Համակարգերի ծրագիր ուղղված ԵՀՔ-ի Արևելյան տարածաշրջանում պարենի 

ապահովման որոշումների կայացման բարելավմանը,  

 Եվրամիության վիճակագրական ծառայություն (Եվրոստատ) - ՏԱՍԻՍ ծրագրի 

"Վիճակագրություն 10" պայմանագիր. բիզնես ռեգիստր, ազգային հաշիվներ, 

աշխատանքի շուկա, շինարարության վիճակագրություն, 

 Եվրամիության վիճակագրական ծառայություն (Եվրոստատ) - ՏԱՍԻՍ ծրագրի 

"Վիճակագրություն 8" պայմանագիր. ֆինանսների վիճակագրություն, տրանսպորտի 

վիճակագրություն, գների վիճակագրություն, աղքատության վիճակագրություն,  

 Համաշխարհային բանկ - "Վիճակագրական հզորությունների կառուցման TF 013918 

դրամաշնորհ" - " Վիճակագրական հզորությունների կառուցում և աջակցություն 

Հայաստանի փորձնական Գյուղատնտեսական համատարած հաշվառման 

իրականացմանը", 



 Համաշխարհային բանկ – 2011 թ., 2014 թ., 2017թ. ցուցանիշներով միջազգային 

գլոբալ համադրումների ծրագիր ԱՊՀ տարածաշրջանում (համակարգող` ԱՊՀ 

միջպետական վիճակագրական կոմիտե),  

 Համաշխարհային Բանկ - Երկկողմանի համագործակցության նախագիծ Հայաստանի 

և Վրաստանի միջև 2011թ. ցուցանիշներով միջազգային գլոբալ համադրումների 

ծրագրի շրջանակում, 

 Համաշխարհային բանկ - Գյուղատնտեսական և գյուղական վիճակագրության 

կատարելագործման գլոբալ ռազմավարություն ԱՊՀ տարածաշրջանում 

(համակարգող` ԱՊՀ միջպետական վիճակագրական կոմիտե), 

 Համաշխարհային բանկ - Աշխատանքի վիճակագրության զարգացում ԱՊՀ 

տարածաշրջանում (համակարգող` ԱՊՀ միջպետական վիճակագրական կոմիտե), 

 Համաշխարհային Բանկ - ՀՀ տնային տնտեսությունների կենսապայմանների 

ամբողջացված հետազոտություն, 

 Համաշխարհային բանկ - "Վիճակագրական հզորությունների կառուցման TF 097400  

դրամաշնորհ" 2011թ Հայաստանի մարդահամարի փորձարկման և 

նախապատրաստման աշխատանք", 

 Համաշխարհային Բանկ - Հայաստանի Հանրապետության և միջազգային 

զարգացման ընկերակցության միջև "Վիճակագրական գլխավոր ծրագրի մշակումն ու 

տեխնիկական աջակցություն վիճակագրական կարողությունների հզորացման 

նպատակով" TF 091206 TFSCB դրամաշնորհի համաձայնագիր,  

 Համաշխարհային Բանկ - Հայաստանի Հանրապետության և Միջազգային 

զարգացման ընկերակցության միջև տեխնիկական աջակցության հոլանդական 

TF054516 դրամաշնորհ վիճակագրական կարողությունների զարգացման համար. 

վիճակագրական համակարգի ռազմավարական կառավարում, վիճակագրական 

համակարգի ֆինանսական կառավարում, ինստիտուցիոնալ վիճակագրական 

համակարգի զարգացում, ազգային հաշիվների կատարելագործում. ֆինանսական 

հաշվի մշակում և ներդրում, "ծախսեր - թողարկում" աղյուսակների մշակում և 



ներդրում, բիզնես- ռեգիստրի ձևավորում, ռեգիոնալ վիճակագրության ներդրում, 

գների վիճակագրության կատարելագործում, հրապարակումներ և տեղեկատվության 

տարածում. հրապարակումներ և տեղեկատվության տարածում /կայքի 

կատարելագործում,  

 Համաշխարհային Բանկ - ՀՀ կառավարության և Միջազգային զարգացման 

ընկերակցության միջև "Աղքատության կրճատման ռազմավարության 

կարողությունների ստեղծման ֆինանսավորման համար TF 050823" բազմադոնոր 

դրամաշնորհ - "Աջակցություն ՀՀ տնային տնտեսությունների կենսամակարդակի 

ամբողջացված հետազոտությանը", 

 Համաշխարհային Բանկ - ՀՀ առողջապահության նախարարության 

"Առողջապահական ԾԻԳ" պետական հիմնարկ - "Առողջապահական համակարգի 

արդիականացում" IDA թիվ 4267 AM (APL2) ֆինանսական համաձայնագիր. 

"Առողջապահական կազմակերպությունների և դեղատների ֆինանսական 

գործունեության և տնային տնտեսությունների կողմից առողջապահական 

ծառայությունների վրա կատարված ծախսերի ընտրանքային հետազոտություն", 

"Առողջապահական ոլորտի գործունեությունը գնահատելու նպատակով տնային 

տնտեսություններում զանգվածային հետազոտություն",  

 ՄԱԿ-ի Եվրոպայի  տնտեսական հանձնաժողով/ՄԱԿ-ի զարգացման հաշվի (UNDA) 9-

րդ տրանշի նախագիծ "Ազգային  ներուժի ամրապնդում ՄԱԿ-ի 

Եվրոպայի  տնտեսական հանձնաժողովի առավել խոցելի երկրներում 

վիճակագրության կայուն զարգացման համար", 

 ՄԱԿ-ի Եվրոպայի տնտեսական հանձնաժողով – “Համայնքների տեղական 

իրազեկման ցանցի միջոցով կանանց հանդեպ բռնությունների վերացման համար 

ներուժի ամրապնդում”  

 ՄԱԿ-ի զարգացման ծրագիր, Պարենի և գյուղատնտեսության կազմակերպություն՝ 

Ավստրիական զարգացման գործակալության ֆինանսական օժանդակությամբ - 

Աջակցություն  Գյուղատնտեսական համատարած հաշվառմանը 



 ՄԱԿ-ի մանկական հիմնադրամ, ՄԱԿ-ի զարգացման ծրագիր, ՄԱԿ-ի բնակչության 

հիմնադրամ - Բարձրացնել գործընկեր պետական մարմինների կարողությունները 

ազգային և մարզային մակարդակով <<ԱրմենիաԻնֆո>>-ի մեկնարկային 

գործարկման հարցում` ՀԶՆ-ի և ԿԶԾ-ի գծով արձանագրած առաջընթացը 

մշտադիտարկելու և լուսաբանելու նպատակով, 

 ՄԱԿ-ի բնակչության հիմնադրամ – ԿԶՆ-ի միասնական վիճակագրական վեբ-

պլատֆորմի մշակում, 

 ՄԱԿ-ի բնակչության հիմնադրամ - ՀՀ 2011թ. մարդահամար, 

 ՄԱԿ-ի բնակչության հիմնադրամ - Հայաստանում բնակչության ծերացման 

վերաբերյալ տնային տնտեսությունների ընտրանքային հետազոտություն,  

 ՄԱԿ-ի բնակչության հիմնադրամ - Տնային տնտեսությունների ընտրանքային 

հետազոտություն "Համաճարակաբանական անպտղությունը Հայաստանում",  

 ՄԱԿ-ի բնակչության հիմնադրամ - Տնային տնտեսությունների ընտրանքային 

հետազոտություն "Գենդերային բռնությունները Հայաստանում",  

 ՄԱԿ-ի մանկական հիմնադրամ - ԿԶՆ-ի ազգայնացված ցուցանիշների 

շրջանակներում Երեխաներին վերաբերող ելակետային տվյալների համակարգի 

մշակում, 

 ՄԱԿ-ի մանկական հիմնադրամ - Մանկական աղքատություն, 

 ՄԱԿ-ի մանկական հիմնադրամ – ՏՐԱՆՍՄՈՆԵԵ 2010 - 2018 թթ., 

 ՄԱԿ-ի մանկական հիմնադրամ - Դպրոցական բացակայությունների վերաբերյալ 

հատուկ ուսումնասիրություն,  

 ՄԱԿ-ի մանկական հիմնադրամ - "Մանկան բարեկամ ծննդատուն/պոլիկիլինիկա 

նախաձեռնություն" գնահատում,  

 ՄԱԿ-ի փախստականների գծով գերագույն հանձնակատար - ՀՀ 2011թ. 

մարդահամար, 

 ԱՄՆ միջազգային զարգացման գործակալություն/ICF ինթերնեյշնլ   

     Կազմակերպություն, ՄԱԿ-ի բնակչության հիմնադրամ, ՄԱԿ-ի մանկական   



     հիմնադրամ, ՄԱԿ-ի ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի հարցերի համատեղ ծրագիր  –  

     "2015թ. Հայաստանի ժողովրդագրական և առողջության հետազոտություն", 

 ԱՄՆ միջազգային զարգացման գործակալություն/ԱՄՆ Գյուղատնտեսության 

դեպարտամենտ - Աջակցություն Հայաստանի Կառավարությանն անցկացնելու 

Հայաստանի Գյուղատնտեսական Համատարած Հաշվառումը, 

 ԱՄՆ միջազգային զարգացման գործակալություն/ԱՄՆ Հաշվառումների Բյուրո – ՀՀ 

2011թ. մարդահամար, 

 ԱՄՆ միջազգային զարգացման գործակալություն/ ՄԱԿՐՈ ինթերնեյշնլ ինկ. 

Կազմակերպություն, ՄԱԿ-ի մանկական հիմնադրամ, ՄԱԿ-ի բնակչության 

հիմնադրամ, ՄԱԿ-ի ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի ծրագիր - "2010թ. Հայաստանի 

ժողովրդագրական և առողջության հետազոտություն, 

 ԱՄՆ միջազգային զարգացման գործակալության Ձեռնարկությունների զարգացման 

և շուկայի մրցունակության ծրագիր, Հայաստանի Ազգային մրցունակության 

հիմնադրամ, Գերմանիայի միջազգային համագործակցության ընկերակցության 

Հարավային Կովկասում տնտեսության խթանման ծրագիր – Զբոսաշրջության 

հետազոտություն, 

 ԱՄՆ միջազգային զարգացման գործակալության/ ԱՄՆ Գյուղատնտեսության 

դեպարտամենտ- Գյուղատնտեսական համատարած հաշվառում, 

 ԱՄՆ միջազգային զարգացման գործակալության – Աջակցություն գալիք Ազգային 

Գյուղատնտեսական համատարած հաշվառմանը, 

 ԱՄՆ միջազգային զարգացման գործակալության/ Տետրա Տեք ԵՍ Ինկ. 

Կազմակերպություն - Հայաստանի ազգային էներգետիկ հաշվեկշռի և ջերմոցային 

գազերի գույքագրման համակարգերի ստեղծում, 

 ԱՄՆ միջազգային զարգացման գործակալություն/"Մրցունակ մասնավոր հատված 

Հայաստանում" ծրագիր, Զբոսաշրջության զարգացման հայկական գործակալություն - 

Սահմանային անցման կետերում ժամանողների և մեկնողների ընտրանքային 

հետազոտություն,  



 ԱՄՆ աշխատանքի դեպարտամենտ/Աշխատանքի միջազգային կազմակերպություն - 

Գլոբալ հետազոտություն Երեխաների աշխատանքի չափման և քաղաքականության 

մշակման վերաբերյալ/ Երեխաների աշխատանքի վերացման միջազգային ծրագիր 

Աշխատանքի միջազգային կազմակերպության շրջանակում - Հայաստանում 2015 թ. 

Երեխաների աշխատանքի հետազոտություն, 

 Աշխատանքի միջազգային կազմակերպություն - Դպրոցից դեպի աշխատանք 

հետազոտություն, 

 Աշխատանքի միջազգային կազմակերպություն - Աշխատանքային միգրացիայի 

հետազոտություն,  

 Միգրացիայի միջազգային կազմակերպություն- ՀՀ բնակչության միգրացիայի 

ամբողջական հետազոտություն, 

 Իտալիայի, Նորվեգիայի, Հնդկաստանի և Շվեյցարիայի կառավարությունների 

օժանդակությամբ -  ՀՀ 2011թ. մարդահամար, 

 Շվեդական միջազգային զարգացման գործակալություն - Շվեդիայի վիճակագրական 

ծառայության հետ համագործակցության նախագիծ "Սոցիալական վիճակագրությունը 

Հայաստանում". Հաշմանդամների վիճակագրություն, Շրջակա միջավայրի 

վիճակագրություն, Գյուղացիական տնտեսությունների ռեգիստր, Ժամանակի 

օգտագործման հետազոտություն,  

 "Հազարամյակի մարտահրավերներ Հիմնադրամ - Հայաստան" - Տնային 

տնտեսությունների հետազոտության իրականացում,  

 ՀՀ առողջապահության նախարարության "Առողջապահական ԾԻԳ" պետական 

հիմնարկ - "Առողջապահական համակարգի արդիականացում" թիվ PHRD TF 053436 

ճապոնական դրամաշնորհի Համաձայնագիր - "Կարծիքների հետազոտություններ և 

առողջապահության ոլորտի գործունեության արդյունքների գնահատման համար 

հետազոտություն,  

 ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն, ՀՀ ազգային 

վիճակագրական ծառայություն, ՄԱԿ-ի զարգացման ծրագիր, Պարենի 



համաշխարհային ծրագիր, ՄԱԿ-ի բնակչության հիմնադրամ, ՄԱԿ-ի մանկական 

հիմնադրամ և Արժույթի միջազգային հիմնադրամ - Տնային տնտեսությունների 

հետազոտություն` օժանդակելու Հայաստանում ֆինանսական ճգնաժամի 

ազդեցությանն արձագանքելու Կառավարության որոշումների ընդունմանը, 

 Ասիական զարգացման բանկ - Տարածաշրջանային տեխնիկական օգնության 

ցուցաբերում. "Ոչ ֆորմալ հատվածի գնահատում":  


