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ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ 
 
 

Առցանց Միջոցառումներ 
 

 2021թ. հուլիսի 6-ին ՀՀ ՎՊԽ անդամներ Ա. Սաֆյանը և               
Ն. Բաղդասարյանը, Արմստատի արդյունաբերության և էներգետիկայի 
վիճակագրության բաժնի պետ Ա. Ավետիսյանը, տնային 
տնտեսությունների վիճակագրության բաժնի պետ Լ. Մարկոսյանը, 
միջազգային վիճակագրական համագործակցության բաժնի պետ               
Հ. Եղիազարյանը և բնապահպանության վիճակագրության բաժնի 
մանագետ Ա. Համբարձումյանը մասնակցել են առցանց 
կազմակերպված ՀՀ Շրջակա միջավայրի նախարարության և 
Հայաստանում ՄԱԿ-ի Զարգացման ծրագրի համատեղ իրականացվող 
«Փարիզյան համաձայնագրի ներքո Հայաստանի թափանցիկության 
ազգային շրջանակի կառուցումը» ծրագրի շրջանակում Կլիմայի 
փոփոխության վիճակագրության զարգացման ճանապարհային 
քարտեզով նախանշված գործողությունների հնարավոր 
համագործակցության եզրերի քննարկմանը,  

 
 2021թ. հուլիսի 8-ին ՀՀ ՎՊԽ անդամ Ա. Սաֆյանը, Արմստատի 

մարդահամարի և ժողովրդագրության բաժնի պետ Կ.Կույուջյանը և 
միջազգային վիճակագրական համագործակցության բաժնի պետ               
Հ. Եղիազարյանը մասնակցել են ՄԱԿ-ի Եվրոպայի տնտեսական 
հանձնաժողովի կողմից առցանց կազմակերպված «Միգրացիայի 
վիճակագրությունը Հայաստանում» նախագծի վերաբերյալ 
քննարկմանը,  

 
 2021թ. հուլիսի 12-ին Արմստատի միջազգային վիճակագրական 

համագործակցության բաժնի ավագ մասնագետ Հ. Սողոմոնյանը 
մասնակցել է ՄԱԿ-ի ուսուցման և հետազոտությունների ինստիտուտի 
կողմից առցանց կազմակերպված Կայուն զարգացման 2021թ. Բարձր 
մակարդակի քաղաքական ֆորումի ընթացքում անցկացվող  «Ինչպես 
կարող են քաղաքացիները նորարարության միջոցով նպաստել ԿԶՆ-ի 
իրականացմանն ու առաջընթացին հետամուտ լինելուն» խորագրով 
հարակից միջոցառմանը,  
  

 2021թ. հուլիսի 13-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, 
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 2021թ. հուլիսի 14-ին ՀՀ ՎՊԽ անդամ Ա. Սաֆյանը և Արմստատի 
մարդահամարի և ժողովրդագրության բաժնի պետ Կ. Կույումջյանը 
մասնակցել են Միգրացիայի միջազգային կազմակերպության  կողմից 
կազմակերպված Միգրացիայի միջազգային կազմակերպության  
Հայաստանի գրասենյակի ղեկավար Իլոնա Տեր-Մինասյանի հետ 
առցանց հանդիպմանը՝ նվիրված հետագա համագործակցության 
հնարավորությունների քննարկմանը,  
 

 2021թ. հուլիսի 14-ին ՀՀ ՎՊԽ անդամ Ն.Բաղդասարյանը և Արմստատի 
բնապահպանության վիճակագրության բաժնի մասնագետ 
Ա.Համբարձումյանը մասնակցել են ՄԱԿ-ի վիճակագրական բաժնի և 
ՄԱԿ-ի Ասիայի և Խաղաղօվկիանոսյան տարածաշրջանի  տնտեսական 
և սոցիալական հանձնաժողովի կողմից  համատեղ առցանց 
կազմակերպված ՄԱԿ-ի անդամ երկրների համար «Կլիմայի 
փոփոխության վիճակագրության և ցուցանիշների գլոբալ 
համացանկի» վերաբերյալ գլոբալ խորհրդատվության երկրորդ փուլին, 

 
 2021թ. հուլիսի 19-ին Արմստատի մարդահամարի և 

ժողովրդագրության բաժնի պետ Կ. Կույումջյանը մասնակցել է ՄԱԿ-ի 
Ասիայի և Խաղաղօվկիանոսյան տարածաշրջանի  տնտեսական և 
սոցիալական հանձնաժողովի կողմից կազմակերպված «Վարչական 
տվյալների կիրառությունը մարդահամարների նպատակով» խորագրով  
ՄԱԿ-ի Ասիայի և Խաղաղօվկիանոսյան տարածաշրջանի  տնտեսական 
և սոցիալական հանձնաժողովի «Տվյալների ինտեգրման 
փորձառության համայնքը» աշխատանքային խմբի շաբաթական 29-րդ 
վեբինարին, 
 

 2021թ. հուլիսի 19-ից օգոստոսի 9-ը Արմստատի ֆինանսների 
վիճակագրության բաժնի ավագ մասնագետ Ա. Օհանջանովը 
մասնակցել է ՄԱԿ-ի Ասիայի և Խաղաղօվկիանոսյան տարածաշրջանի  
տնտեսական և սոցիալական հանձնաժողովի կողմից առցանց 
կազմակերպված «Ազգային հաշիվների համակարգի ներածություն 
(ԱՀՀ-2008)» խորագրով դասընթացին,  

 
 2021թ. հուլիսի 19-ից օգոստոսի 27-ը Արմստատի ֆինանսների 

վիճակագրության բաժնի ավագ մասնագետ Ա. Օհանջանովը և 
վճարային հաշվեկշռի և արտաքին վիճակագրության բաժնի ավագ 
մասնագետ Հ. Ջանլաթյանը մասնակցել են ՄԱԿ-ի Ասիայի և 
Խաղաղօվկիանոսյան տարածաշրջանի  տնտեսական և սոցիալական 
հանձնաժողովի կողմից առցանց կազմակերպված «Միջազգային 
հաշիվներ 2021» խորագրով դասընթացին,  
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 2021թ. հուլիսի 23-ին ՀՀ ՎՊԽ անդամ Ն. Բաղդասարյանը, Արմստատի 
գյուղատնտեսության և պարենային ապահովության վիճակագրության 
բաժնի պետ Ա. Ավագյանը, բնապահպանության վիճակագրության 
բաժնի պետ Ա. Հակոբյանը, նույն բաժնի ավագ մասնագետ               
Ն. Մանդալյանը և մասնագետ Ա. Համբարձումյանը  մասնակցել են 
ՄԱԿ-ի զարգացման ծրագրի Հայաստանյան գրասենյակի կողմից «ԵՄ 
կլիմայի համար» տարածաշրջանային ծրագրի ներքո առցանց 
կազմակերպված «Մեղղման հնարավորությունները և կլիմայական 
նկատառումների ներառումը գյուղատնտեսությունում» խորագրով 
աշխատաժողովին,  

 
 2021թ. հուլիսի 26-ին Արմստատի աշխատանքի վիճակագրության 

բաժնի պետ Լ. Քալանթարյանը, վիճակագրական տեղեկատվության 
տարածման բաժնի պետ Ն. Մուշեղյանը, մակրոտնտեսական 
ցուցանիշների և ազգային հաշիվների բաժնի պետ Լ. Խաչատրյանը, 
նույն բաժնի ավագ մասնագետ Ս. Խաչատրյանը, ֆինանսների 
վիճակագրության բաժնի պետ Հ. Տիտիզյանը, նույն բաժնի ավագ 
մասնագետ Ա. Օհանջանովը և միջազգային վիճակագրական 
համագործակցության բաժնի ավագ մասնագետ Հ. Սողոմոնյանը 
մասնակցել են «Վիճակագրությունն արևելյան գործընկերության 
միջոցով» (STEP) ծրագրի շրջանակում առցանց կազմակերպված 
Կայուն զարգացման նպատակ 8-ի տարածաշրջանային 
հրատարակության վերաբերյալ մեկնարկային հանդիպմանը, 

 
 2021թ. հուլիսի 26-ից օգոստոսի 5-ը Արմստատի տեղեկատվական 

ռեսուրսների կառավարման և տեխնոլոգիաների վարչության պետ               
Ա. Մարտիրոսյանը, նույն վարչության տեղեկատվական 
տեխնոլոգիաների զարգացման բաժնի պետ Ա. Առուշանյանը, 
բնապահպանության վիճակագրության բաժնի ավագ մասնագետ               
Ն. Մանդալյանը և աշխատանքի վիճակագրության բաժնի աշխատուժի 
հետազոտության տվյալների վերլուծաբան Ս. Արթելյանը  մասնակցել 
են Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի կողմից առցանց 
կազմակերպված «Տվյալների մոդելավորում՝ օգտագործելով SDMX» 
խորագրով դասընթացին,  

 
 2021թ. հուլիսի 26-ից օգոստոսի 20-ը Արմստատի բնապահպանության 

վիճակագրության բաժնի ավագ մասնագետ Ն. Մանդալյանը 
մասնակցել է ՄԱԿ-ի Ասիայի և Խաղաղօվկիանոսյան տարածաշրջանի 
տնտեսական և սոցիալական հանձնաժողովի կողմից առցանց 
կազմակերպված «Կոշտ թափոնների հաշվառում» խորագրով 
դասընթացին,  
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 2021թ. օգոստոսի 2-13-ը Արմստատի գների վիճակագրության և 
միջազգային համադրումների բաժնի պետ Մ. Երիցյանը, նույն բաժնի 
ավագ մասնագետներ Գ. Պետրոսյանը և Զ. Ավետիսյանը մասնակցել 
են Արժույթի միջազգային հիմնադրամի կողմից առցանց 
կազմակերպված «Գների վիճակագրություն» խորագրով դասընթացին, 

 
 2021թ. օգոստոսի 5-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. օգոստոսի 11-ին ՀՀ ՎՊԽ անդամ Լ. Պետրոսյանը և Արմստատի 

վճարային հաշվեկշռի և արտաքին առևտրի վիճակագրության բաժնի 
ավագ մասնագետ Կ. Շահբազյանը մասնակցել են Եվրասիական 
տնտեսական հանձնաժողովի կողմից տեսակոնֆերանսի ձևաչափով 
կազմակերպված ԵԱՏՄ փոխադարձ առևտրի նկատմամբ 
վիճակագրական հսկողության ցուցանիշների և ատրիբուտների ցանկը 
մշակելու և հաստատելու գործառույթով օժտելու մասով «Եվրասիական 
տնտեսական միության մասին» 2014 թվականի մայիսի 29-ի 
պայմանագրում փոփոխություններ կատարելու վերաբերյալ ՌԴ 
առաջարկը քննարկելու նպատակով ճյուղային  խորհրդակցությանը,  

 
 2021թ. օգոստոսի 17-ին ՀՀ ՎՊԽ անդամ Ա. Սաֆյանը և Արմստատի 

մարդահամարի և ժողովրդագրության բաժնի պետ Կ. Կույումջյանը 
մասնակցել են ՄԱԿ-ի Եվրոպայի տնտեսական հանձնաժողովի կողմից 
առցանց կազմակերպված Միգրացիայի վիճակագրության գծով 
ակնկալվող տեխնիկական աջակցության տեխնիկական 
առաջադրանքի նախագծի քննարկմանը,   

 
 2021թ. օգոստոսի 19-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. օգոստոսի 19-ին Արմստատի տեղեկատվական ռեսուրսների 

կառավարման և տեխնոլոգիաների վարչության պետ               
Ա. Մարտիրոսյանը, գյուղատնտեսության և պարենային 
ապահովության վիճակագրության բաժնի պետ Ա. Ավագյանը և բիզնես 
ռեգիստրի, ընտրանքի և դասակարգիչների բաժնի ավագ մասնագետ 
Ա. Դաշյանը մասնակցել են Եվրասիական տնտեսական 
հանձնաժողովի կողմից տեսակոնֆերանսի ձևաչափով 
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կազմակերպված ԵԱՏՄ-ի նորմատիվ-տեղեկատվական 
տեղեկատվության միասնական համակարգի ռեսուրս համարվող 
դասակարգիչների և տեղեկատուների ստեղծման և վարման հետ 
կապված համակարգող աշխատանքային խմբի խորհրդակցությանը,  

 
 2021թ. օգոստոսի 19-ին ՀՀ ՎՊԽ անդամ Ն.Բաղդասարյանը 

մասնակցել է ՄԱԿ-ի վիճակագրական բաժնի կողմից առցանց 
կազմակերպված «Էկոհամակարգային ծառայությունների ազգային 
բնապահպանական-տնտեսական հաշիվներ» (Նպատակ B,  9-11 
թիրախներ) խորագրով տեխնիկական սեմինարին, 

 
 2021թ. օգոստոսի 25-ին ՀՀ ՎՊԽ անդամ Ն. Բաղդասարյանը,  

Արմստատի բնապահպանության վիճակագրության բաժնի մասնագետ 
Ա Համբարձումյանը և տնային տնտեսությունների վիճակագրության 
բաժնի պետ Լ. Մարկոսյանը Ջրի համաշխարհային շաբաթվա 
շրջանակում մասնակցել են UN-Water-ի ԿԶՆ 6–ի ինտեգրված 
մոնիթորինգի նախաձեռնության կողմից առցանց կազմակերպված 
«Ջրի և սանիտարիայի գլոբալ վիճակը 2021թ.» խորագրով 
հանդիպմանը, 

 
 2021թ. օգոստոսի 26-ին Արմստատի ֆինանսների վիճակագրության 

բաժնի պետ Հ. Տիտիզյանը և նույն բաժնի ավագ մասնագետ               
Ա. Օհանջանովը մասնակցել են Եվրասիական տնտեսական 
հանձնաժողովի կողմից տեսակոնֆերանսի ձևաչափով 
կազմակերպված Վիճակագրության գծով Խորհրդատվական կոմիտեի 
ֆինանսների վիճակագրության գծով ենթակոմիտեի նիստին,  

 
 2021թ. օգոստոսի 26-ին Արմստատի գների վիճակագրության և 

միջազգային համադրումների բաժնի պետ Մ. Երիցյանը մասնակցել է 
Արժույթի միջազգային հիմնադրամի կողմից առցանց կազմակերպված 
«Ակնարկ, մոդալություն, ինտեգրում տեխնիկական աջակցությանը» 
խորագրով ուսուցմանը,  

 
 2021թ. օգոստոսի 27-ին ՀՀ ՎՊԽ անդամ Ն. Բաղդասարյանը 

մասնակցել է ՄԱԿ-ի զարգացման ծրագրի և  «Խազեր» ՀԿ-ի կողմից 
համատեղ իրականացվող «ՀՀ ազգային մակարդակով սահմանված 
նախատեսվող գործողությունների/ներդրումների ֆինանսական 
մեխանիզմի ներդրում միջին և փոքր քաղաքային և գյուղական 
համայնքներում» ծրագրով նախատեսած «Կլիմայական 
քաղաքացիական շրջանառու ներդրումային հիմնադրամ»-ի ստեղծման 
վերաբերյալ առցանց աշխատանքային հանդիպմանը, 
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 2021թ. օգոստոսի 30-ին ՀՀ ՎՊԽ անդամ Ն. Բաղդասարյանը, 
Արմստատի բնապահպանության վիճակագրության բաժնի պետ               
Ա. Հակոբյանը և արդյունաբերության և էներգետիկայի 
վիճակագրության բաժնի պետ Ա. Ավետիսյանը մասնակցել են ՄԱԿ-ի 
զարգացման ծրագրի Հայաստանյան գրասենյակի կողմից «ԵՄ 
կլիմայի համար» տարածաշրջանային ծրագրի ներքո առցանց 
կազմակերպված «Ազգային մակարդակով սահմանված 
գործողությունների (ԱՍԳ) իրականացման պլան» նախագծի 
ներկայացման ու քննարկման աշխատաժողովին,  

 
 2021թ. օգոստոսի 30-ից հոկտեմբերի 1-ը Արմստատի 

արդյունաբերության և էներգետիկայի վիճակագրության բաժնի ավագ 
մասնագետ Կ. Անտոնյանը և նույն բաժնի մասնագետ               
Ք. Իսկանդարյանը մասնակցել են ՄԱԿ-ի Ասիայի և 
Խաղաղօվկիանոսյան տարածաշրջանի վիճակագրական ինստիտուտի 
կողմից առցանց կազմակերպված «Էներգետիկայի վիճակագրության և 
էներգետիկ հաշիվների ներածություն» խորագրով դասընթացին,   

 
 2021թ. օգոստոսի 31-ին Արմստատի մարդահամարի և 

ժողովրդագրության բաժնի պետ Կ. Կույումջյանը մասնակցել է ՄԱԿ-ի 
Ասիայի և Խաղաղօվկիանոսյան տարածաշրջանի  տնտեսական և 
սոցիալական հանձնաժողովի կողմից կազմակերպված «Տվյալների 
ինտեգրումը ժամանակին և հուսալի վիճակագրական տվյալների 
ստացման համար» խորագրով  ՄԱԿ-ի Ասիայի և Խաղաղօվկիանոսյան 
տարածաշրջանի տնտեսական և սոցիալական հանձնաժողովի 
«Տվյալների ինտեգրման փորձառության համայնքը» աշխատանքային 
խմբի շաբաթական 31-րդ վեբինարին, 

 
 2021թ. օգոստոսի 31-ից սեպտեմբերի 3-ը ՀՀ ՎՊԽ անդամ               

Ն. Բաղդասարյանը և Արմստատի բնապահպանության 
վիճակագրության բաժնի մասնագետ Ա. Համբարձումյանը մասնակցել 
են ՄԱԿ-ի Եվրոպայի տնտեսական հանձնաժողովի կողմից առցանց 
կազմակերպված Վիճակագրություն արտադրողների և սպառողների 
համար կլիմայի փոփոխության վերաբերյալ ՄԱԿ-ի Եվրոպայի 
տնտեսական հանձնաժողովի փորձագիտական համաժողովին: 

 
Միջոցառումներ Հայաստանի Հանրապետությունում 

 
 2021թ. հուլիսի 6-ին Արմստատի աշխատանքի վիճակագրության 

բաժնի պետ Լ. Քալանթարյանը մասնակցել է ք. Երևանում  ՄԱԿ 
Կանայք-ի և ՄԱԿ-ի Զարգացման ծրագրի կողմից համատեղ  
կազմակերպված «Հայաստանում կանանց հզորացման սկզբունքները» 
խորագրով նվաճումների վերաբերյալ միջոցառմանը,  
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 2021թ. հուլիսի 14-ին Արմստատի բնապահպանության 

վիճակագրության բաժնի ավագ մասնագետ Ն. Մանդալյանը 
մասնակցել է ք. Երևանում կայացած Հայաստանի ամերիկյան 
համալսարանի Յակոբյան բնապահպանական կենտրոնի կողմից 
(ՊՈՆՏՈՍ) ծրագրի շրջանակում կազմակերպված «Սևծովյան 
ավազանում շրջակա միջավայրի մոնիթորինգ Կոպերնիկուս 
համակարգի միջոցով» խորագրով աշխատաժողով-քննարկմանը, 

 
 2021թ. հուլիսի 23-ին Արմստատի արդյունաբերության և 

էներգետիկայի վիճակագրության բաժնի պետ Ա. Ավետիսյանը և նույն 
բաժնի ավագ մասնագետ Հ. Հակոբյանը մասնակցել են ք. Երևանում 
ՀՀ վարչապետի աշխատակազմի ներքո գործող Արդյունահանող 
ճյուղերի թափանցիկության նախաձեռնության քարտուղարության և 
Համաշխարհային բանկի կողմից համատեղ կազմակերպված 
«Հայաստանի Արդյունահանող ճյուղերի թափանցիկության 
նախաձեռնություն 2019թ.» ազգային զեկույցի և իրական 
սեփականատերերի հայտարարագրման էլեկտրոնային համակարգի 
ներկայացմանը նվիրված համաժողովին,    

 
2021թ. հուլիսի 30-ին Արմստատի մարդահամարի և 
ժողովրդագրության բաժնի պետ Կ. Կույումջյանը մասնակցել է               
ք. Երևանում ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի 
նախարարության և «Վորլդ Վիժն Հայաստան» զարգացման և 
բարեգործական միջազգային կազմակերպության կողմից համատեղ 
կազմակերպված Մարդկանց թրաֆիքինգի և շահագործման դեմ 
պայքարի իրազեկման և կանխարգելման տեղեկատվական արշավի 
մեկնարկային միջոցառմանը: 
 

Առաքելություններ 
 2021թ. հուլիսի 6-9-ը  Արմստատ էր այցելել Համաշխարհային բանկի 

«Ազգային վիճակագրական համակարգի ամրապնդման համար ազգային 
ռազմավարական ծրագրի իրականացում» ECASTAT դրամաշնորհային 
ծրագրի Թվինինգ գործընկերության ծրագրի տնօրեն Մարգարիտա 
Ռոհրը՝ «Ազգային վիճակագրական համակարգի ամրապնդման համար 
ազգային ռազմավարական ծրագրի իրականացում» ECASTAT 
դրամաշնորհային ծրագրի 2021-2025թթ. վիճակագրական համակարգի 
զարգացման ազգային ռազմավարության, Թվինինգ Գործընկերության 
եռամսյակային հաշվետվության և վերջնական հաշվետվության 
քննարկման նպատակով: 

 


