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ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ 
 
 

 

Առցանց  միջոցառումներ   
 

 
 

 2020թ. մայիսի 7-ին ՀՀ ՎԿ նախագահ Ս. Մնացականյանը և  ՀՀ ՎՊԽ 
անդամ Ա. Սաֆյանը մասնակցել են ՄԱԿ-ի Եվրոպայի տնտեսական 
հանձնաժողովի կողմից կազմակերպված «Վիճակագրական 
օրենսդրության մոդեռնիզացում» ՄԱԿ-ի Եվրոպայի տնտեսական 
հանձնաժողովի աշխատանքային խմբի Կազմկոմիտեի վեբեքս 
հանդիպմանը,   

 
 2020թ. մայիսի 7-ին ՀՀ ՎՊԽ անդամ Ա. Սաֆյանը և ՀՀ ՎԿ 

միջազգային վիճակագրական համագործակցության բաժնի պետ Հ. 
Եղիազարյանը մասնակցել են Եվրոպական հարևանության գործիքի 
ներքո իրականացվող Սևծովյան ավազանի անդրսահմանային 
համագործակցության ծրագրի կառավարման մարմնի և 
«Անդրսահմանային համագործակցության ծրագրերի իրականացման և 
կառավարման» ԵՄ ծրագրի հետ համատեղ կազմակերպված 
Հարևանության, զարգացման և միջազգային համագործակցության 
նախատեսվող նոր գործիքի ներքո Սևծովյան ավազանի երկրների 
անդրսահմանային համագործակցության 2021-2027թթ. 
միջտարածաշրջանային հաջորդ գործառնական ծրագրի նոր՝ 2021-
2027թթ. շրջափուլի մեկնարկի վերաբերյալ տեղեկատվական 
տեսակոնֆերանսին,   

 
 2020թ. մայիսի 11-15-ը ՀՀ ՎԿ համապատասխան բաժինների պետերը,  

«Ազգային վիճակագրական համակարգի ամրապնդման համար 
ազգային ռազմավարական ծրագրի իրականացում» ECASTAT ծրագրի 
տնօրեն Գ. Գևորգյանը, ծրագրի համակարգող Տ. Գևորգյանը, ծրագրի 
իրականացման և կառավարման բաժնի պետ Պ. Ամիրջանյանը 
մասնակցել են ECASTAT դրամաշնորհային ծրագրի Թվիննինգ 
գործընկերության թիմի ղեկավար Իգոր Չերնիշևի հետ Skype-ով 
կայացած ECASTAT ծրագրի շրջանակում Թվիննինգ գործընկերության 
հետագա գործողությունների իրականացման վերաբերյալ քննարկմանը,   

 
 2020թ. մայիսի 11-12-ը ՀՀ ՎԿ գյուղատնտեսության և պարենային 

ապահովության վիճակագրության բաժնի ավագ մասնագետ Մ. 
Խաչատրյանը, առևտրի և այլ ծառայությունների վիճակագրության 
բաժնի մասնագետներ Լ. Անանյանը և Մ. Դալլաքյանը  մասնակցել են 
ՄԱԿ-ի Պարենի և գյուղատնտեսության կազմակերպության կողմից  
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կազմակերպված «Առևտուր, պարենային ապահովություն և սնուցում» 
խորագրով առցանց դասընթացին,   

 
 2020թ. մայիսի 12-ին ՀՀ ՎԿ բնապահպանության վիճակագրության 

բաժնի ավագ մասնագետ Ն. Մանդալյանը և նույն բաժնի մասնագետ Ա. 
Համբարձումյանը մասնակցել են ՄԱԿ-ի Եվրոպայի տնտեսական 
հանձնաժողովի և ՄԱԿ-ի կրթության, գիտության և մշակույթի 
կազմակերպության կողմից համատեղ կազմակերպված «Աջակցություն 
երկրներին՝ երկրորդ հաշվետվողական գործողության համար ազգային 
զեկույցների նախապատրաստում» խորագրով ԿԶՆ 6.5.2 ցուցանիշի 
վերաբերյալ վեբինար հանդիպմանը,  
  

 2020թ. մայիսի 12-ին ՀՀ ՎԿ բնապահպանության վիճակագրության 
բաժնի ավագ մասնագետ Ն. Մանդալյանը և նույն բաժնի մասնագետ Ա. 
Համբարձումյանը մասնակցել են Գլոբալ ջրային համագործակցության 
կողմից կազմակերպված «ԿԶՆ 6.5.1 դասընթացավարների համար» 
խորագրով առցանց դասընթացին,   

 
 2020թ. մայիսի 12-ին ՀՀ ՎՊԽ անդամ Ն. Բաղդասարյանը և ՀՀ ՎԿ 

արդյունաբերության և էներգետիկայի վիճակագրության բաժնի պետ Ա. 
Ավետիսյանը մասնակցել են ՄԱԿ-ի Եվրոպայի տնտեսական 
հանձնաժողովի, ՄԱԿ-ի Զարգացման ծրագրի և ՀՀ քաղաքաշինության 
կոմիտեի հետ համատեղ կազմակերպված «Ապացուցահեն 
քաղաքականության և շահագրգիռ կողմերի համագործակցության 
համար տվյալների կառավարում» խորագրով առցանց 
աշխատաժողովին,   
  

 2020թ. մայիսի 12-ին ՀՀ ՎԿ տեղեկատվական ռեսուրսների 
կառավարման և տեխնոլոգիաների վարչության տվյալների բանկերի 
մշակման և ծրագրավորման բաժնի ավագ մասնագետ Վ. Մաճկալյանը  
մասնակցել է ՄԱԿ-ի Ասիայի և Խաղաղօվկիանոսյան տարածաշրջանի 
տնտեսական և սոցիալական հարցերի հանձնաժողովի կողմից 
կազմակերպված «Փորձառության տնյալների ինտեգրման համայնքը» 
ՄԱԿ-ի Ասիայի և Խաղաղօվկիանոսյան տարածաշրջանի տնտեսական և 
սոցիալական հարցերի հանձնաժողովի աշխատանքային խմբի 
վեբինար հանդիպմանը,    

 
 2020թ. մայիսի 12-26-ը ՀՀ ՎԿ աշխատանքի վիճակագրության բաժնի 

պետ Լ. Քալանթարյանը, մարդահամարի և ժողովրդագրության բաժնի 
պետ Կ. Կույումջյանը, տնային տնտեսությունների վիճակագրության 
բաժնի պետ Լ. Մարկոսյանը, սոցիալական ոլորտի վիճակագրության 
բաժնի պետ Ա. Գրիգորյանը և  «Ազգային վիճակագրական համակարգի 
ամրապնդման համար ազգային ռազմավարական ծրագրի 
իրականացում» ECASTAT ծրագրի օգնական Ա. Քոսակյանը մասնակցել 
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են GOPA կազմակերպության անկախ փորձագետ Սիմա Վյասի հետ 
Skype-ով կայացած ECASTAT ծրագրի «Գենդերային վիճակագրություն» 
բաղադրիչի  շրջանակում քննարկմանը,   

 
 2020թ. մայիսի 13-ին ՀՀ ՎՊԽ անդամներ Գ. Գևորգյանը և Ա. Սաֆյանը 

և ՀՀ ՎԿ աշխատանքի վիճակագրության բաժնի պետ Լ. 
Քալանթարյանը մասնակցել են «Վիճակագրությունն արևելյան 
գործընկերության միջոցով» (STEP) ծրագրի շրջանակում կայացած 
Ժամանակի օգտագործման հետազոտության նախնական 
տեխնիկական առաջադրանքի վերաբերյալ առցանց հանդիպմանը,  

 
 2020թ. մայիսի 14-ին ՀՀ ՎԿ տնային տնտեսությունների 

վիճակագրության բաժնի պետ Լ. Մարկոսյանը մասնակցել է 
Համաշխարհային բանկի կողմից կազմակերպված «Տնային 
տնտեսությունների կենսապայմանների ամբողջացված 
հետազոտություն 2019»  աղքատության չափման վերաբերյալ վեբեքս 
հանդիպմանը, 

 
 2020թ. մայիսի 18-ից հունիսի 12-ը ՀՀ ՎԿ սոցիալական ոլորտի 

վիճակագրության բաժնի մասնագետ Հ. Սիմոնյանը մասնակցել է ՄԱԿ-
ի Ասիայի և Խաղաղօվկիանոսյան տարածաշրջանի տնտեսական և 
սոցիալական հարցերի հանձնաժողովի կողմից կազմակերպված 
«Առողջապահության վիճակագրություն ԿԶՆ-ների մոնիթորինգի 
համար» խորագրով առցանց դասընթացին,    

 
 2020թ. մայիսի 19-ին ՀՀ ՎԿ միջազգային վիճակագրական 

համագործակցության բաժնի պետ Հ. Եղիազարյանը, ֆինանսների 
վիճակագրության բաժնի պետ Հ. Տիտիզյանը և բնապահպանության 
վիճակագրության բաժնի ավագ մասնագետ Ն. Մանդալյանը  
մասնակցել են ՄԱԿ-ի Ասիայի և Խաղաղօվկիանոսյան տարածաշրջանի 
տնտեսական և սոցիալական հարցերի հանձնաժողովի կողմից 
կազմակերպված «Փորձառության տնյալների ինտեգրման համայնքը» 
ՄԱԿ-ի Ասիայի և Խաղաղօվկիանոսյան տարածաշրջանի տնտեսական և 
սոցիալական հարցերի հանձնաժողովի աշխատանքային խմբի 
վեբինար հանդիպմանը,    

 
 2020թ. մայիսի 20-ին ՀՀ ՎՊԽ անդամ Ա. Սաֆյանը՝ որպես 

աշխատանքային խմբի անդամ մասնակցել է ՄԱԿ-ի Եվրոպայի 
տնտեսական հանձնաժողովի «Պաշտոնական վիճակագրության 
արժեքը» աշխատանքային խմբի Skype-ով կայացած հանդիպմանը,  

 
 2020թ. մայիսի 20-ին ՀՀ ՎՊԽ անդամ Ա. Սաֆյանը՝ որպես 

աշխատանքային խմբի անդամ մասնակցել է ՄԱԿ-ի Եվրոպայի 
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տնտեսական հանձնաժողովի «ԿԶՆ-ի վիճակագրություն» 
աշխատանքային խմբի Կառավարող Կոմիտեի վեբեքս հանդիպմանը,  

 
 2020թ. մայիսի 20-ին ՀՀ ՎԿ տեղեկատվական ռեսուրսների 

կառավարման և տեխնոլոգիաների վարչության պետ Ա. 
Մարտիրոսյանը մասնակցել է ՄԱԿ-ի Եվրոպայի տնտեսական 
հանձնաժողովի կողմից կազմակերպված Աշխարհագրության և 
վիճակագրության համաշխարհային ֆորում (GFGS) «COVID-19 
համավարակի վերաբերյալ աշխարհավիճակագրական 
պատասխանները» խորագրով վեբինարին,  
 

 2020թ. մայիսի 21-ին ՀՀ ՎԿ սոցիալական ոլորտի վիճակագրության 
բաժնի պետ Ա. Գրիգորյանը մասնակցել է Արևելյան գործընկերության, 
Իրավաբանական հայկական ասոցիացիայի և Հայաստանի 
երիտասարդ իրավաբանների ասոցիացիայի կողմից համատեղ 
կազմակերպված «Ուղիղ ժողովրդավարության խթանում՝ 
Հայաստանում մարդու իրավունքների ամրապնդման համար» ծրագրի 
ներկայացմանը և ՀՀ Մարդու իրավունքների պաշտպանության 
ազգային ռազմավարությանն ու դրանից բխող 2020-2022թթ. 
գործողությունների ծրագրի առցանց սեմինար-հանրային քննարկմանը,  

 
 2020թ. մայիսի 22-ին ՀՀ ՎՊԽ անդամ Ա. Սաֆյանը՝ որպես 

աշխատանքային խմբի անդամ մասնակցել է ՄԱԿ-ի Եվրոպայի 
տնտեսական հանձնաժողովի «Պաշտոնական վիճակագրության 
արժեքը» աշխատանքային խմբի Skype-ով կայացած հանդիպմանը,  

 
 2020թ. մայիսի 26-ին ՀՀ ՎՊԽ անդամ Ա. Սաֆյանը  մասնակցել ՄԱԿ-ի 

Ասիայի և Խաղաղօվկիանոսյան տարածաշրջանի տնտեսական և 
սոցիալական հարցերի հանձնաժողովի կողմից կազմակերպված 
«Փորձառության տնյալների ինտեգրման համայնքը» ՄԱԿ-ի Ասիայի և 
Խաղաղօվկիանոսյան տարածաշրջանի տնտեսական և սոցիալական 
հարցերի հանձնաժողովի աշխատանքային խմբի վեբինար 
հանդիպմանը,    
 

 2020թ. մայիսի 27-ին ՀՀ ՎՊԽ անդամ Ա. Սաֆյանը  մասնակցել է ՄԱԿ-
ի Ասիայի և Խաղաղօվկիանոսյան տարածաշրջանի տնտեսական և 
սոցիալական հարցերի հանձնաժողովի կողմից կազմակերպված 
«Փորձառության տնյալների ինտեգրման համայնքը» ՄԱԿ-ի Ասիայի և 
Խաղաղօվկիանոսյան տարածաշրջանի տնտեսական և սոցիալական 
հարցերի հանձնաժողովի աշխատանքային խմբի վեբինար 
հանդիպմանը,    
 

 2020թ. մայիսի 28-ին ՀՀ ՎԿ աշխատանքի վիճակագրության բաժնի 
պետ Լ. Քալանթարյանը, նույն բաժնի ավագ մասնագետներ Ս. 
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Հունանյանը և Ջ. Ավոյանը, ՀՀ ՎԿ աշխատուժի հետազոտության 
ծրագրի ղեկավար Լ. Մախսուդյանը, նույն ծրագրի որակի վերահսկիչ Ժ. 
Միրզոյանը և բազայի մասնագետ-տեխնիկ Ս. Զեյնալյանը մասնակցել 
են «Վիճակագրությունն արևելյան գործընկերության միջոցով» (STEP) 
ծրագրի շրջանակում կայացած «Աշխատանքի շուկաների 
մշտադիտարկում COVID-19 համավարակի պայմաններում» խորագրով 
առցանց քննարկմանը,  

 
 2020թ. հունիսի 2-ին ՀՀ ՎՊԽ անդամ Ա. Սաֆյանը, ՀՀ ՎԿ 

տեղեկատվական ռեսուրսների կառավարման և տեխնոլոգիաների 
վարչության պետ Ա. Մարտիրոսյանը, միջազգային վիճակագրական 
համագործակցության բաժնի պետ Հ. Եղիազարյանը, մարդահամարի և 
ժողովրդագրության բաժնի պետ Կ. Կույումջյանը, որակի կառավարման 
բաժնի պետ Ռ. Շաբոյանը և բնապահպանության վիճակագրության 
բաժնի ավագ մասնագետ Ն. Մանդալյանը  մասնակցել են ՄԱԿ-ի 
Ասիայի և Խաղաղօվկիանոսյան տարածաշրջանի տնտեսական և 
սոցիալական հարցերի հանձնաժողովի կողմից կազմակերպված 
«Փորձառության տնյալների ինտեգրման համայնքը» ՄԱԿ-ի Ասիայի և 
Խաղաղօվկիանոսյան տարածաշրջանի տնտեսական և սոցիալական 
հարցերի հանձնաժողովի աշխատանքային խմբի վեբինար 
հանդիպմանը,    
 

 2020թ. հունիսի 2-ին ՀՀ ՎԿ աշխատանքի վիճակագրության բաժնի 
պետ Լ. Քալանթարյանը և ՀՀ ՎԿ աշխատուժի հետազոտության 
ծրագրի բազայի մասնագետ-տեխնիկ Ս. Զեյնալյանը մասնակցել են 
Աշխատանքի միջազգային կազմակերպության և Համաշխարհային 
բանկի կողմից համատեղ կազմակերպված «Բարձր 
հաճախականության մոնիթորինգ և COVID-19-ի ազդեցությունը 
աշխատաշուկայի արդի վիճակի վրա» խորագրով վեբինար 
քննարկմանը,    

 
 2020թ. հունիսի 2-ին ՀՀ ՎԿ աշխատանքի վիճակագրության բաժնի 

պետ Լ. Քալանթարյանը մասնակցել է Եվրոպական ուսումնական 
կենտրոնի կողմից կազմակերպված «Մեծ տվյալների աշխատաշուկայի 
ուսումնասիրություն՝ թափուր առցանց աշխատատեղերի համակարգի 
ստեղծման համար. երկու երկրների տվյալներ (Թունիս և Ուկրաինա)» 
խորագրով առցանց քննարկմանը,    

 
 2020թ. հունիսի 3-ին ՀՀ ՎՊԽ անդամ Ա. Սաֆյանը՝ որպես 

աշխատանքային խմբի անդամ մասնակցել է ՄԱԿ-ի Եվրոպայի 
տնտեսական հանձնաժողովի «Պաշտոնական վիճակագրության 
արժեքը» աշխատանքային խմբի Skype-ով կայացած հանդիպմանը,  
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 2020թ. հունիսի 5-ին ՀՀ ՎԿ տնային տնտեսությունների 
վիճակագրության բաժնի պետ Լ. Մարկոսյանը, վճարային հաշվեկշռի և   
արտաքին առևտրի վիճակագրության բաժնի պետ Ք. Պողոսյանը, 
սոցիալական ոլորտի վիճակագրության բաժնի պետ Ա. Գրիգորյանը և 
բնապահպանության վիճակագրության բաժնի ավագ մասնագետ Ն. 
Մանդալյանը մասնակցել են Անկախ պետությունների 
համագործակցության կողմից տեսակոնֆերանսի միջոցով 
կազմակերպված Որակի նորմատիվների նախագծի գծով 
փորձագիտական խմբի նիստին,  
 

 2020թ. հունիսի 5-ին ՀՀ ՎԿ մարդահամարի և ժողովրդագրության 
բաժնի պետ Կ. Կույումջյանը մասնակցել է Թիչֆիլդի քաղաքային խմբի 
(TCG)  կողմից կազմակերպված COVID-19 համավարակային 
իրավիճակով պայմանավորված Թիչֆիլդի քաղաքային խումբ 
աշխատանքային խմբի ծրագրերի և նոր ժամանակացույցի վերաբերյալ 
առցանց քննարկմանը,  
 

 2020թ. հունիսի 5-ին ՀՀ ՎԿ վիճակագրական տեղեկատվության 
տարածման և հասարակայնության հետ կապերի բաժնի պետ Ն. 
Մուշեղյանը մասնակցել է տեսակոնֆերանսի միջոցով կայացած Անկախ 
պետությունների համագործակցության 30-ամյակին նվիրված 
միջոցառումների ծրագրի համաձայնեցման նիստին, 
 

 2020թ. հունիսի 5-ին ՀՀ ՎԿ գյուղատնտեսության և պարենային 
ապահովության վիճակագրության բաժնի պետ Ա. Ավագյանը 
մասնակցել է «Ագրոբիզնեսի հետազոտությունների և կրթության 
միջազգային կենտրոն» հիմնադրամի կողմից կազմակերպված «Միջին 
Արևելքը որպես Հայաստանի համար այլընտրանքային շուկա» 
հետազոտության նախնական արդյունքների առցանց ներկայացմանը,  

 
 2020թ. հունիսի 8-ից հուլիսի 17-ը ՀՀ ՎԿ մակրոտնտեսական 

ցուցանիշների և ազգային հաշիվների բաժնի պետ Լ. Խաչատրյանը և 
ֆինանսների վիճակագրության բաժնի ավագ մասնագետ Ա. 
Օհանջանովը մասնակցել են ՄԱԿ-ի Ասիայի և Խաղաղօվկիանոսյան 
տարածաշրջանի տնտեսական և սոցիալական հարցերի հանձնաժողովի 
կողմից կազմակերպված Ազգային հաշիվների համակարգի (ԱՀՀ 2008) 
վերաբերյալ միջին մակարդակի 10-րդ էլեկտրոնային ուսուցման 
դասընթացին,     
 

 2020թ. հունիսի 8-ից  ՀՀ ՎԿ մարդահամարի և ժողովրդագրության 
բաժնի պետ Կ. Կույումջյանը, նույն բաժնի ավագ մասնագետներ Ա. 
Թոխաթյանը և Ա. Ավետիսյանը մասնակցել են «Ազգային 
վիճակագրական համակարգի ամրապնդման համար ազգային 
ռազմավարական ծրագրի իրականացում» ECASTAT ծրագրի 
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փորձագետ Աննի Հերմիի հետ Skype-ով կայացած ECASTAT ծրագրի 
«Ժողովրդագրական վիճակագրություն» բաղադրիչի  շրջանակում 
քննարկմանը,   

 
 2020թ. հունիսի 9-ին ՀՀ ՎՊԽ անդամ Ա. Սաֆյանը, ՀՀ ՎԿ 

մարդահամարի և ժողովրդագրության բաժնի պետ Կ. Կույումջյանը և 
բնապահպանության վիճակագրության բաժնի ավագ մասնագետ Ն. 
Մանդալյանը մասնակցել են ՄԱԿ-ի Ասիայի և Խաղաղօվկիանոսյան 
տարածաշրջանի տնտեսական և սոցիալական հարցերի հանձնաժողովի 
կողմից կազմակերպված «Փորձառության տնյալների ինտեգրման 
համայնքը» ՄԱԿ-ի Ասիայի և Խաղաղօվկիանոսյան տարածաշրջանի 
տնտեսական և սոցիալական հարցերի հանձնաժողովի 
աշխատանքային խմբի վեբինար հանդիպմանը,    

 2020թ. հունիսի 10-ին ՀՀ ՎՊԽ անդամներ Ա. Սաֆյանը և Ն. 
Բաղդասարյանը և  ՀՀ ՎԿ բնապահպանության վիճակագրության 
բաժնի մասնագետ Ա. Համբարձումյանը մասնակցել են ՄԱԿ-ի 
Եվրոպայի տնտեսական հանձնաժողովի կողմից կազմակերպված 
«Ինչպես են ազգային վիճակագրական գրասենյակները նպաստում 
COVID-19 աղետի կառավարմանը» խորագրով վեբինար քննարկմանը, 

 
 2020թ. հունիսի 11-17-ը ՀՀ ՎՊԽ անդամ Լ. Պետրոսյանը, ՀՀ ՎԿ 

տեղեկատվական ռեսուրսների կառավարման և տեխնոլոգիաների 
վարչության պետ Ա. Մարտիրոսյանը, նույն վարչության տվյալների 
բանկերի մշակման և ծրագրավորման բաժնի պետ Ռ. Պետրոսյանը, 
բիզնես ռեգիստրի, ընտրանքի և դասակարգիչների բաժնի պետ Վ. 
Արևշատյանը, ֆինանսների վիճակագրության բաժնի պետ Հ. 
Տիտիզյանը, նույն բաժնի ավագ մասնագետներր Ն. Եդիգարյանը, Ա. 
Բարութչյանը, Ա. Օհանջանովը, մասնագետներ Լ. Ասլանյանը և Լ. 
Շահբազյանը մասնակցել են «Ազգային վիճակագրական համակարգի 
ամրապնդման համար ազգային ռազմավարական ծրագրի 
իրականացում» ECASTAT ծրագրի ֆինանսական վիճակագրության գծով 
անկախ փորձագետ Սեգիսմունդո Ֆասլերի հետ Skype-ով կայացած 
ECASTAT ծրագրի շրջանակում ֆինանսական հաշիվների և 
ֆինանսական ակտիվների ու պարտավորությունների հաշվեկշռի 
ներդրման առկա իրավիճակի գնահատման և հետագա 
կատարելագործման վերաբերյալ քննարկմանը,   

 
 2020թ. հունիսի 15-ին ՀՀ ՎԿ նախագահ Ս. Մնացականյանը և  ՀՀ ՎՊԽ 

անդամ Ա. Սաֆյանը մասնակցել են ՄԱԿ-ի Եվրոպայի տնտեսական 
հանձնաժողովի կողմից կազմակերպված «Վիճակագրական 
օրենսդրության մոդեռնիզացում» ՄԱԿ-ի Եվրոպայի տնտեսական 
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հանձնաժողովի աշխատանքային խմբի Կազմկոմիտեի վեբեքս 
հանդիպմանը,   

 
 2020թ. հունիսի 15-19-ը «Ազգային վիճակագրական համակարգի 

ամրապնդման համար ազգային ռազմավարական ծրագրի 
իրականացում» ECASTAT ծրագրի շրջանակում կայացած 
Համաշխարհային բանկի փորձագետներ Սաիդա Իսմաիլախունովայի և 
Լիլիա Սաետովայի հետ Skype-ով հանդիպմանը մասնակցել են՝   
Հունիսի 15-ին՝ ՀՀ ՎՊԽ անդամ Ա. Սաֆյանը, ՀՀ ՎԿ որոկի 
կառավարման բաժնի պետ Ռ. Շաբոյանը, «Ազգային վիճակագրական 
համակարգի ամրապնդման համար ազգային ռազմավարական ծրագրի 
իրականացում» ECASTAT ծրագրի համակարգող Տ. Գևորգյանը և 
ծրագրի օգնական Թ. Ավետիսյանը՝ որակի կառավարման հետ կապված 
հարցերի քննարկմանը; ՀՀ ՎԿ անձնակազմի կառավարման բաժնի 
պետ Գ. Հարությունյանը  և ծրագրի օգնակա Թ. Ավետիսյանը՝  
Արմստատի աշխատակազմի հմտությունների բացթողումների 
գնահատման, արդյունավետության կառավարման և 
վերապատրաստումների ուղեցույցների մշակման վերաբերյալ 
քննարկմանը; ՀՀ ՎՊԽ անդամ- ՀՀ ՎԿ նախագահի տեղեկալ, ծրագրի 
տնօրեն Գ. Գևորգյանը և   ծրագրի համակարգող Տ. Գևորգյանը՝  
Ծրագրի գործողությունների առաջընթացի, ներառյալ 2021-2025թթ. 
ԱԱՌԾ նախագծի, ինչպես նաև COVID-19-ի հետևանքների և հետագա 
գործողությունների վերաբերյալ հարցերի քննարկմանը;  ՀՀ ՎՊԽ 
անդամ Վ. Դավթյանը և  ՀՀ ՎԿ տեղեկատվական ռեսուրսների 
կառավարման և տեխնոլոգիաների վարչության պետ Ա. 
Մարտիրոսյանը՝ տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտի հետ 
կապված քննարկմանը;                
Հունիսի 16-ին՝  ՀՀ ՎԿ մարդահամարի և ժողովրդագրության բաժնի 
պետ Կ. Կույումջյանը՝ ժողովրդագրության վիճակագրության հետ 
կապված հարցերի քննարկմանը; ՀՀ ՎԿ գյուղատնտեսության և 
պարենային ապահովության վիճակագրության բաժնի պետ Ա. 
Ավագյանը, Ծրագրի համակարգող Տ. Գևորգյանը և Ծրագրի օգնական 
Թ. Ավետիսյանը՝ «Գյուղատնտեսության կառուցվածքային 
հետազոտության» տեխնիկական առաջադրանքի և իրականացման 
վերաբերյալ հարցերի քննարկմանը; ՀՀ ՎԿ շինարարության 
վիճակագրության բաժնի պետ Մ. Պետրոսյանը և Ծրագրի օգնական Թ. 
Ավետիսյանը՝ «Անհատական բնակարանային շինարարության 
հետազոտության» տեխնիկական առաջադրանքի և իրականացման 
վերաբերյալ հարցերի քննարկմանը; ՀՀ ՎԿ բնապահպանության 
վիճակագրության բաժնի ավագ մասնագետ Ն. Մանդալյանը և Ծրագրի 
օգնական Թ. Ավետիսյանը՝ էկոլոգիական պայմանների ազդեցության 
ցուցանիշների գնահատման իրականացման և կյանքի որակի 
վիճակագրության հաշվետվություների համակարգի մշակման 
վերաբերյալ հարցերի քննարկմանը; ՀՀ ՎԿ վիճակագրական 
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տեղեկատվության տարածման և հասարակայնության հետ կապերի 
բաժնի պետ Ն. Մուշեղյանր, Ծրագրի համակարգող Տ. Գևորգյանը և 
Ծրագրի օգնական Թ. Ավետիսյանը՝ հաղորդակցության 
ռազմավարության մշակման վերաբերյալ հարցերի քննարկմանը;                
Հունիսի 17-ին՝ ՀՀ ՎԿ ֆինանսների վիճակագրության բաժնի պետ Հ. 
Տիտիզյանը՝ Ռեսուրսների և օգտագործումների աղյուսակների 
մշակման և կազմման համար վերապատրաստման կազմակերպման 
վերաբերյալ հարցերի քննարկմաը; ՀՀ ՎՊԽ անդամ-ՀՀ ՎԿ նախագահի 
տեղակալ Գ. Անանյանը՝ ինստիտուցիոնոլ և կարգավորման շրջանակի 
արդիականացման վերաբերյալ հարցերի քննարկմանը; Ծրագրի 
վերանորոգման աշխատանքների ծրագրի ղեկավար Ռ. Թովմասյանը և 
Ծրագրի օգնական Թ. Ավետիսյանը՝ Ծրագրի շրջանակում 
իրականացվող ՀՀ ՎԿ 4 մարզային գրասենյակների շինարարական 
աշխատանքների մեկնարկի վերաբերյալ հարցերի քննարկմանը; ՀՀ ՎԿ 
գների վիճակագրության և միջազգային համադրումների բաժնի պետ 
Մ. Երիցյանը և Ծրագրի օգնական Թ. Ավետիսյանը՝      
«Արդյունաբերողների արտադրանքի գների ինդեքսի հետազոտության» 
վերաբերյալ հարցերի քննարկմանը; ՀՀ ՎԿ մակրոտնտեսական 
ցուցանիշների և ազգային հաշիվների բաժնի մասնագետ Ս. 
Մովսիսյանը՝ «Ռեսուրսներ-օգտագործում» աղյուսակների ընթացիկ 
վիճակի, ազգային հաշիվների անցումը դեպի Ազգային հաշիվների 
համակարգ 2008-ի վերաբերյալ հարցերի քննարկմանը;                
Հունիսի 18-ին՝ ՀՀ ՎԿ բիզնես ռեգիստրի, ընտրանքի և 
դասակարգիչների բաժնի պետ Վ. Արևշատյանը և Ծրագրի օգնական Թ. 
Ավետիսյանը՝ բիզնես ռեգիստրի գնահատման իրականացման 
առաջարկների ներկայացման և մեթոդաբանության վերաբերյալ 
հարցերի քննարկմանը; ՀՀ ՎԿ առևտրի և այլ ծառայությունների 
վիճակագրության բաժնի պետ Ա. Հարությունյանը և Ծրագրի օգնական 
Թ. Ավետիսյանը՝ հանրային սննդի վերաբերյալ կառուցվածքային 
հետազոտության գործիքակազմի մշակման և առաջարկների 
ներկայացման վերաբերյալ հարցերի քննարկմանը; Ծրագրի 
իրականացման թիմը՝ Ծրագրի առաջընացի վերաբերյալ հարցերի 
քննարկմանը;                                                                                        
Հունիսի 19-ին՝ ՀՀ ՎԿ աշխատանքի վիճակագրության բաժնի պետ Լ. 
Քալանթարյանը՝ «Սեռով պայմանավորված բռնության ընտրանքային 
հետազոտության» վերաբերյալ հարցերի քննարկմանը; ՀՀ ՎԿ 
նախագահ Ս. Մնացականյանը, ՀՀ ՎՊԽ անդամ-ՀՀ ՎԿ նախագահի 
տեղակալ, Ծրագրի տնօրեն Տ. Գևորգյանը, ՀՀ ՎԿ միջազգային 
վիճակագրական համագորկակցության բաժնի պետ Հ. Եղիազարյանը, 
Ծրագրի համակարգող Տ. Գևորգյանը, Ծրագրի գնումների մասնագետ 
Տ. Բեգլարյանը և Ծրագրի օգնական Թ. Ավետիսյանը՝ Ծրագրի 
առաջընթացին առնչվող, իրականացման հետագա քայլերի վերաբերյալ 
հարցերի քննարկմանը,   
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 2020թ. հունիսի 15-ից օգոստոսի 7-ը ՀՀ ՎԿ տեղեկատվական 
ռեսուրսների կառավարման և տեխնոլոգիաների վարչության 
տվյալների բանկերի մշակման և ծրագրավորման բաժնի ավագ 
մասնագետ Վ. Մաճկալյանը, տնային տնտեսությունների 
վիճակագրության բաժնի մասնագետներ Լ. Ավետիսյանը և Ս. 
Կարապետյանը մասնակցել են ՄԱԿ-ի Ասիայի և Խաղաղօվկիանոսյան 
տարածաշրջանի տնտեսական և սոցիալական հարցերի 
հանձնաժողովի, Ասիական զարգացման բանկի և Պարենի 
գյուղատնտեսության կազմակերպության կողմից համատեղ 
կազմակերպված «Համակարգչի կիրառմամբ անհատական 
հարցազրույց՝ օգտագործելով CSPro Android և Survey Solutions-ը» 
խորագրով առցանց դասընթացին,   
 

  2020թ. հունիսի 16-19-ը ՀՀ ՎԿ աշխատանքի վիճակագրության բաժնի 
պետ Լ. Քալանթարյանը, նույն բաժնի ավագ մասնագետներ Ս. 
Հունանյանը և Ջ. Ավոյանը, ՀՀ ՎԿ աշխատուժի հետազոտության 
ծրագրի ղեկավար Լ. Մախսուդյանը, նույն ծրագրի որակի 
վերահսկիչներ Ժ. Միրզոյանը և Ա. Աղազարյանը և բազայի մասնագետ-
տեխնիկ Ս. Զեյնալյանը մասնակցել են «Վիճակագրությունն արևելյան 
գործընկերության միջոցով» (STEP) ծրագրի շրջանակում 
կազմակերպված «Աշխատանքի վիճակագրության շրջանակում 
իրականացվող տնային տնտեսությունների հետազոտությունները» 
խորագրով վեբինար աշխատաժողովին,    

 
 2020թ. հունիսի 16-22-ը ՀՀ ՎԿ սոցիալական ոլորտի վիճակագրության 

բաժնի պետ Ա. Գրիգորյանը, նույն բաժնի մասնագետ Հ. Սիմոնյանը և 
բնապահպանության վիճակագրության բաժնի մասնագետ Ա. 
Համբարձումյանը մասնակցել են «Ազգային վիճակագրական 
համակարգի ամրապնդման համար ազգային ռազմավարական ծրագրի 
իրականացում» ECASTAT ծրագրի կրթության վիճակագրության գծով 
անկախ փորձագետ Էմիրա Բեչիչի հետ Skype-ով կայացած ECASTAT 
ծրագրի շրջանակում «Կրթության միջազգային ստանդարտի 
դասակարգում 2011»-ին (ISCED-2011) և «Կրթության միջազգային 
ստանդարտի դասակարգում-F 2013»-ին (ISCED-F 2013) անցման մասով 
առաջարկների իրականացման նպատակով քննարկմանը,   
 

 2020թ. հունիսի 17-ին ՀՀ ՎՊԽ անդամ Ա. Սաֆյանը, ՀՀ ՎԿ 
տեղեկատվական ռեսուրսների կառավարման և տեխնոլոգիաների 
վարչության պետ Ա. Մարտիրոսյանը, նույն վարչության 
տեղեկատվական տեխնոլոգիաների զարգացման բաժնի ավագ  
մասնագետ Ս. Շախգելդյանը մասնակցել են Միացյալ 
Թագավորության Ազգային վիճակագրության գրասենյակի, ՄԱԿ-ի 
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վիճակագրության բաժնի և Բաց տվյալների ձեռնարկության համար 
կենտրոնի կողմից համատեղ կազմակերպված «Բաց ԿԶՆ-ներ» 
խորագրով վեբինար հանդիպմանը,  

 
 2020թ. հունիսի 17-ին ՀՀ ՎՊԽ անդամ Ա. Սաֆյանը՝ որպես 

աշխատանքային խմբի անդամ մասնակցել է ՄԱԿ-ի Եվրոպայի 
տնտեսական հանձնաժողովի «Պաշտոնական վիճակագրության 
արժեքը» աշխատանքային խմբի Skype-ով կայացած հանդիպմանը, 
                                                     

 2020թ. հունիսի 18-ին ՀՀ ՎՊԽ անդամ Ն. Բաղդասարյանը, ՀՀ ՎԿ  
բնապահպանության վիճակագրության բաժնի ավագ մասնագետ Ն. 
Մանդալյանը և նույն բաժնի մասնագետ Ա. Համբարձումյանը 
մասնակցել են Շրջակա միջավայրի Եվրոպական գործակալության 
կողմից կազմակերպված «Շրջակա միջավայրի վիճակի մասին 
զեկույցներ» խորագրով տարածաշրջանային վեբինար հանդիպմանը,    

 
 2020թ. հունիսի 18-ին ՀՀ ՎՊԽ անդամ Ն. Բաղդասարյանը մասնակցել 

է ՅՈՒՆԻՍԵՖ-ի և ՀՀ արդարադատության նախարարության կողմից 
համատեղ կազմակերպված «COVID-19 համավարաքի համատեքստում 
երեխաների պաշտպանության առկա մարտահրավերները» խորագրով 
Անչափահասների արդարադատության խորհրդի առցանց նիստին,          
        

 2020թ. հունիսի 19-ին ՀՀ ՎՊԽ անդամ Ա. Սաֆյանը, ՀՀ ՎԿ 
վիճակագրական տեղեկատվության տարածման և 
հասարակայնության հետ կապերի բաժնի պետ Ն. Մուշեղյանը և 
անձնակազմի կառավարման բաժնի պետ Գ. Հարությունյանը 
մասնակցել են «Վիճակագրությունն արևելյան գործընկերության 
միջոցով» (STEP) ծրագրի շրջանակում կայացած «Հաղորդակցություն 
վիճակագրագետների համար» խորագրով դասընթացի համար 
մեկնարկային առցանց միջոցառմանը,    

 
 2020թ. հունիսի 19-ին ՀՀ ՎԿ մարդահամարի և ժողովրդագրության 

բաժնի պետ Կ. Կույումջյանը մասնակցել է ՄԱԿ-ի փոխստականների 
հարցերով գերագույն հանձնակատարի (UNHCR) կողմից 
կազմակերպված Փախստականների և տեղահանվածների հարցերով 
փորձագիտական խմբի (EGRIS)-ի գլոբալ վեբեքս հանդիպմանը,    
 

 2020թ. հունիսի 19-ին ՀՀ ՎՊԽ անդամ Ն. Բաղդասարյանը, ՀՀ ՎԿ 
սոցիալական ոլորտի վիճակագրության բաժնի պետ Ա. Գրիգորյանը, 
միջազգային վիճակագրական համակործակցության բաժնի ավագ 
մասնագետ Հ. Սողոմոնյանը, որակի կառավարման բաժնի ավագ 
մասնագետ Ա. Ամիրխանյանը, վիճակագրական տեղեկատվության 
տարածման և հասարակայնության հետ կապերի բաժնի ավագ 
մասնագետ Գ. Նշանյանը, բնապահպանության վիճակագրության 
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բաժնի ավագ մասնագետ Ն. Մանդալյանը և նույն բաժնի մասնագետ 
Ա. Համբարձումյանը մասնակցել են «Համաշխարհային բանկի կողմից 
կազմակերպված «COVID-19 համավարաքի ընթացքում շրջակա 
միջավայրի և սոցիալական ռիսկերի կառավարման լավագույն փորձը» 
խորագրով վեբեքս աշխատաժողովին,                                                                    

 2020թ. հունիսի 19-ին ՀՀ ՎԿ վճարային հաշվեկշռի և արտաքին 
առևտրի վիճակագրության բաժնի պետ Ք. Պողոսյանը և բիզնես 
ռեգիստրի, ընտրանքի և դասակարգիչների բաժնի ավագ մասնագետ Ա. 
Դաշյանը մասնակցել են Եվրասիա համագործակցության հիմնադրամի 
կողմից  կազմակերպված «Հայաստան-Թուրքիա տնտեսական 
հարաբերություններ. նոր փուլ» ծրագրի շրջանակում իրականացված 
«Ուսումնասիրություն մարտահրավերների և հնարավորությունների 
վերաբերյալ» հետազոտության առցանց ներկայացմանը, 

 2020թ. հունիսի 22-ին ՀՀ ՎԿ գյուղատնտեսության և պարենային 
ապահովության վիճակագրության բաժնի պետ Ա. Ավագյանը 
մասնակցել է Պարենի և գյուղատնտեսության կազմակերպության  
կողմից  կազմակերպված «Եվրոպայում և Կենտրոնական Ասիայում 
անտառային թվային գյուղատնտեսություն» խորագրով վեբինար 
հանդիպմանը,  

 
 2020թ. հունիսի 22-24-ը ՀՀ ՎԿ նախագահ Ս. Մնացականյանը և  ՀՀ 

ՎՊԽ անդամ Ա. Սաֆյանը մասնակցել են ՄԱԿ-ի Եվրոպայի 
տնտեսական հանձնաժողովի կողմից կազմակերպված Եվրոպական 
վիճակագիրների կոնֆերանսի 68-րդ լիագումար առցանց 
նստաշրջանին, ինչպես նաև նստաշրջանի ներքո «Գլոբալիզացիայի և 
թվայնացման հետևանքները տնտեսական վիճակագրության ապագայի 
վրա» խորագրով և «Վիճակագրական և աշխարհատարածական 
գործակալությունների համար նոր դերերի իրականացումն ազգային 
տվյալների էկոհամակարգերի զարգացումներում» խորագրով առցանց 
սեմինարներին,   

 
 2020թ. հունիսի 23-ին ՀՀ ՎԿ տեղեկատվական ռեսուրսների 

կառավարման և տեխնոլոգիաների վարչության պետ Ա. 
Մարտիրոսյանը, նույն վարչության տվյալների բանկերի մշակման և 
ծրագրավորման բաժնի պետ Ռ. Պետրոսյանը, տեղեկատվական 
տեխնոլոգիաների մասնագետ Ն. Դավթյանը, աշխատանքի 
վիճակագրության բաժնի պետ Լ. Քալանթարյանը, աշխատուժի 
հետազոտության ծրագրի բազայի մասնագետ-տեխնիկ Ս. Զեյնալյանը, 
մարդահամարի և ժողովրդագրության բաժնի ավագ մասնագետներ Ա. 
Թոխաթյանը և Ա. Ավետիսյանը, տնային տնտեսությունների 
վիճակագրության բաժնի մասնագետներ Լ. Ավետիսյանը և Ս. 



ԼՐԱՏՈՒ, ԹԻՎ 3 (123) 
 

21 
 

Կարապետյանը մասնակցել են «Վիճակագրությունն արևելյան 
գործընկերության միջոցով» (STEP) ծրագրի շրջանակում կայացած 
Տնային տնտեսությունների հետազոտության տվյալների հիմնական 
վերլուծության համար STATA ծրագրային ապահովման օգտագործման 
վերաբերյալ առցանց դասընթացին, 

 
  2020թ. հունիսի 23-ին ՀՀ ՎԿ մարդահամարի և ժողովրդագրության 

բաժնի պետ Կ. Կույումջյանը և բնապահպանության վիճակագրության 
բաժնի ավագ մասնագետ Ն. Մանդալյանը մասնակցել են ՄԱԿ-ի 
Ասիայի և Խաղաղօվկիանոսյան տարածաշրջանի տնտեսական և 
սոցիալական հարցերի հանձնաժողովի կողմից կազմակերպված 
«Փորձառության տնյալների ինտեգրման համայնքը» ՄԱԿ-ի Ասիայի և 
Խաղաղօվկիանոսյան տարածաշրջանի տնտեսական և սոցիալական 
հարցերի հանձնաժողովի աշխատանքային խմբի վեբինար 
հանդիպմանը,    

 
 2020թ. հունիսի 23-25-ը ՀՀ ՎՊԽ անդամ Ա. Սաֆյանը, ՀՀ ՎԿ 

միջազգային վիճակագրական համագործակցության բաժնի պետ Հ. 
Եղիազարյանը, որակի կառավարման բաժնի պետ Ռ. Շաբոյանը, 
աշխատանքի վիճակագրության բաժնի պետ Լ. Քալանթարյանը, 
վիճակագրական տեղեկատվության տարածման և հասարակայնության 
հետ կապերի բաժնի պետ Ն. Մուշեղյանը, բիզնես ռեգիստրի, 
ընտրանքի և դասակարգիչների բաժնի պետ Վ. Արևշատյանը, 
ֆինանսների վիճակագրության բաժնի պետ Հ. Տիտիզյանը և 
սոցիալական ոլորտի վիճակագրության բաժնի պետ Ա. Գրիգորյանը 
մասնակցել են «Վիճակագրությունն արևելյան գործընկերության 
միջոցով» (STEP) ծրագրի շրջանակում կայացած Ազգային 
վիճակագրական համարգի համակարգման գծով վիրտուալ խմբի 
առցանց հանդիպմանը,  

 
 2020թ. հունիսի 24-ին ՀՀ ՎՊԽ անդամ Ն. Բաղդասարյանը, ՀՀ ՎԿ 

բնապահպանության վիճակագրության բաժնի ավագ մասնագետ Ն. 
Մանդալյանը և նույն բաժնի մասնագետ Ա. Համբարձումյանը 
մասնակցել են ՄԱԿ-ի զարգացման ծրագրի կողմից կազմակերպված 
«Փարիզի համաձայնագրով Հայաստանի ազգային թափանցիկության 
շրջանակի կառուցում» տեղական ծրագրի խորհրդատվական 
հանձնաժողովի առցանց նիստին,  

 
 2020թ. հունիսի 24-ին ՀՀ ՎՊԽ անդամ Ն. Բաղդասարյանը, ՀՀ ՎԿ 

բնապահպանության վիճակագրության բաժնի ավագ մասնագետ Ն. 
Մանդալյանը և նույն բաժնի մասնագետ Ա. Համբարձումյանը 
մասնակցել են Համաշխարհային բանկի կողմից կազմակերպված «Ջուր 
(հիդրոլոգիական և ջրային ռեսուրսներ)» թեմայով «Կլիմայական 



ԼՐԱՏՈՒ, ԹԻՎ 3 (123) 
 

22 
 

ծառայությունների ազգային շրջանակ»-ի (NFCS) Հայաստանի 
թեմատիկ-կլաստերային առաջին առցանց հանդիպմանը,   

 
 2020թ. հունիսի 24-ին ՀՀ ՎՊԽ անդամ Ն. Բաղդասարյանը, ՀՀ ՎԿ 

բնապահպանության վիճակագրության բաժնի ավագ մասնագետ Ն. 
Մանդալյանը և նույն բաժնի մասնագետ Ա. Համբարձումյանը 
մասնակցել են Շրջակա միջավայրի Եվրոպական գործակալության  
կողմից կազմակերպված Օդի որակի բաղադրիչի վերաբերյալ առցանց 
խորհրդատվական հանդիպմանը,    

 2020թ. հունիսի 24-ին ՀՀ ՎԿ գյուղատնտեսության և պարենային 
ապահովության վիճակագրության բաժնի պետ Ա. Ավագյանը 
մասնակցել է Պարենի և գյուղատնտեսության կազմակերպության  
կողմից  կազմակերպված «COVID-19 համավարաքի ժամանակ մանր 
սեփականատերերի և ընտանեկան ֆերմերային տնտեսությունների 
կենսունակության ապահովում» խորագրով վեբինար հանդիպմանը,  
 

 2020թ. հունիսի 25-ին ՀՀ ՎՊԽ անդամ Ն. Բաղդասարյանը և ՀՀ ՎԿ  
բնապահպանության վիճակագրության բաժնի մասնագետ Ա. 
Համբարձումյանը մասնակցել են Շրջակա միջավայրի Եվրոպական 
գործակալության կողմից կազմակերպված Եվրոպական 
հարևանության գործիքի ներքո ընթացող Եվրոպական շրջակա 
միջավայրի տեղեկատվական միասնական համակարգի ներդրման 
Արևելյան երկրորդ փուլի (ENI SEIS II East) ծրագրի եզրափակիչ 
առցանց միջոցառմանը,            

 
 2020թ. հունիսի 26-ին ՀՀ ՎՊԽ անդամ Ն. Բաղդասարյանը, ՀՀ ՎԿ 

բնապահպանության վիճակագրության բաժնի ավագ մասնագետ Ն. 
Մանդալյանը և նույն բաժնի մասնագետ Ա. Համբարձումյանը 
մասնակցել են Համաշխարհային բանկի կողմից կազմակերպված 
«Աղետների ռիսկերի նվազեցում» թեմայով «Կլիմայական 
ծառայությունների ազգային շրջանակ»-ի (NFCS) Հայաստանի 
թեմատիկ-կլաստերային երկրորդ առցանց հանդիպմանը,      

 
 2020թ. հունիսի 26-ին ՀՀ ՎԿ մարդահամարի և ժողովրդագրության 

բաժնի պետ Կ. Կույումջյանը մասնակցել է 2020թ. ռաունդի 
մարդահամարների կազմակերպման և անցկացման 
գործողություններին COVID-19 համավարակի հետևանքով ձեռնարկված 
միջոցառումներին առնչվող հարցերի, 2020թ. սեպտեմբերին կայանալիք 
մարդահամարի հարցերով առցանց համաժողովի նիստերին հարցերի 
քննարկման նպատակով Մարդահամարի Ղեկավար Խմբի առցանց 
հանդիպմանը,      
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 2020թ. հունիսի 29-ին ՀՀ ՎՊԽ անդամ Ա. Սաֆյանը և ՀՀ ՎԿ 
անձնակազմի կառավարման բաժնի պետ Գ. Հարությունյանը 
մասնակցել են «Վիճակագրությունն արևելյան գործընկերության 
միջոցով» (STEP) ծրագրի շրջանակում կայացած «Հաղորդակցություն 
վիճակագրագետների համար» խորագրով դասընթացի համար 
առցանց հանդիպմանը,                                   

 
 2020թ. հունիսի 29-30-ը ՀՀ ՎԿ տեղեկատվական ռեսուրսների 

կառավարման և տեխնոլոգիաների վարչության պետ Ա. 
Մարտիրոսյանը, նույն վարչության տեղեկատվական 
տեխնոլոգիաների զարգացման բաժնի ավագ մասնագետ Ս. 
Շախգելդյանը, աշխատանքի վիճակագրության բաժնի պետ Լ. 
Քալանթարյանը, մարդահամարի և ժողովրդագրության բաժնի պետ Կ. 
Կույումջյանը, իրավաբանական բաժնի պետի պաշտոնոկատար Գ. 
Մուրադյանը, գյուղատնտեսության և պարենային ապահովության 
վիճակագրության բաժնի ավագ մասնագետ Մ. Խաչատրյանը, տնային 
տնտեսությունների վիճակագրության բաժնի մասնագետ Ս. 
Կարապետյանը և բիզնես ռեգիստրի, ընտրանքի և դասակարգիչների 
բաժնի մասնագետ Ա. Շաբոյանը մասնակցել են «Վիճակագրությունն 
արևելյան գործընկերության միջոցով» (STEP) ծրագրի շրջանակում 
կայացած «Հետազոտողների կողմից մուտք միկրոտվյալներին» 
խորագրով առցանց դասընթացին,    

 
 2020թ. հունիսի 29-30-ը ՀՀ ՎԿ աշխատանքի վիճակագրության բաժնի 

պետ Լ. Քալանթարյանը և սոցիալական ոլորտի վիճակագրության 
բաժնի պետ Ա. Գրիգորյանը մասնակցել են Եվրոպայի Խորհուրդի 
կողմից կազմակերպված «Արդարադատության մատչելիությունը 
չափելու շրջանակ՝ ներառյալ կանանց առջև ծառացած հստակ 
մարտահրավերները» խորագրով առցանց կլոր-սեղան քննարկմանը,  

 
 2020թ. հունիսի 29-30-ը ՀՀ ՎՊԽ անդամ Ն. Բաղդասարյանը, ՀՀ ՎԿ 

բնապահպանության վիճակագրության բաժնի ավագ մասնագետ Ն. 
Մանդալյանը և նույն բաժնի մասնագետ Ա. Համբարձումյանը 
մասնակցել են Շրջակա միջավայրի Եվրոպական գործակալության  
կողմից կազմակերպված Հայաստանի էկոպորտալի շահագործման 
վերաբերյալ առցանց դասընթացին,      

 
 2020թ. հունիսի 30-ին ՀՀ ՎԿ տնային տնտեսությունների 

վիճակագրության բաժնի պետ Լ. Մարկոսյանը մասնակցել է 
Միջազգային էներգետիկ գործակալության կողմից կազմակերպված 
«Էներգաարդյունավետ հովացման շարքը. բնակելի օդորակիչների 
փորձարկման մեթոդներ» խորագրով վեբինար հանդիպմանը: 

 
 


