
1 
 

 

 

2020թ. հունվար-մարտ 

Կատարված աշխատանքների մասին հաշվետվություն 

 

Հարկ է հատկապես նշել, որ բազմաթիվ գործողություններ (ներառյալ՝ 

վերապատրաստումներ, սեմինարներ և ուսումնական այցեր), որոնք նախատեսվում 

էր իրականացնել 2020 թ. փետրվար-մարտ ամիսներին, ստիպված տեղափոխվեցին 

ավելի ուշ ժամկետների՝ պայմանավորված կորոնավիրուսային հիվանդության 

համավարակով և ՀՀ կառավարության՝ մինչև 2020թ. ապրիլի 24-ը հայտարարված 

արտակարգ դրությամբ:  

  

Գործողություն 0.1. Առկա իրավիճակի գնահատում  

2020թ. 1-ին եռամսյակում Ծրագրի փորձագետների թիմի ղեկավարը 

(Հիմնական փորձագետ 1) իրականացրեց մեկ առաքելություն, որի ընթացքում 

հանդիպումներ ունեցավ ՀՀ ՎԿ-ի նախագահ Ստեփան Մնացականյանի, ՀՀ ՎԿ-ի 

նախագահի տեղակալ և Ծրագրի տնօրեն Գագիկ Գևորգյանի և Ծրագրի 

համակարգող Տիգրան Գևորգյանի հետ, և քննարկեց բոլոր այն հիմնական 

բաղադրիչներին վերաբերող հարցերի լայն շրջանակը, որոնք նպաստում են Ծրագրի 

սահուն և ժամանակին իրագործմանը: Բացի այդ, Հիմնական փորձագետ 1-ը մի շարք 

հանդիպումներ ունեցավ ՀՀ ՎԿ-ի բաժինների ղեկավարների հետ, որոնք 

ներգրավված են Ծրագրի իրականացման մեջ: Քննարկված հարցերի թվում էին. (i) 

Ծրագրի իրականացման պլանում ներառված գործողությունների մանրամասն 

քննարկում, որոնց իրականացումը նախատեսված էր 2020թ. առաջին և երկրորդ 

եռամսյակներում, (ii) ըստ անհրաժեշտության՝ ընտրված գործողությունների 
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տեղափոխումը 2020թ. առաջին եռամսյակից ավելի ուշ ժամկետների, (iii) Հիմնական 

և Ոչ հիմնական փորձագետների տեխնիկական հանձնարարականների 

պատրաստման և հաստատման հետ կապված հարցերի պարզաբանում, (iv) 

փորձագետների աշխատանքը՝ նրանց տեխնիկական հանձնարարականների և 

առաքելությունների օրակարգերի հետ համեմատ, (v) փորձագետների 

առաքելությունների և ուսումնական այցերի ամսաթվերի որոշում և այլն: 

Հիմնական փորձագետ 1-ի աշխատանքի արդյունքում Ծրագրի իրականացման 

պլանում կատարվեցին մի շարք կարևոր փոփոխություններ, որոնց մեծ մասը 

պայմանավորված էին օբյեկտիվ պատճառներով, ինչպիսիք են՝ ՀՀ ՎԿ-ի 

կառուցվածքի և պաշտոննների նկարագրերի հաստատման հետ կապված 

առաջընթացի բացակայությունը՝ կապված վարչապետի գրասենյակի կողմից 

հաստատվելիք համապատասխան որոշումների հետ, ՄԱԿ ԵՏՀ / ԵՎՐՈՍՏԱՏ-ի 

կողմից ՀՀ ՎԿ-ի տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտային գնահատման 

արդյունքում առաջացած նոր զարգացումները (Գործողություն 3.3.2)  կամ ՀՀ ՎԿ-ի 

մասնագետների կողմից ներկայացված նյութերը հասկանալու և օգտագործելու 

համար նախապես հատկացված սահմանափակ ժամանակով:   

Այսպես, Ծրագրի իրականացման պլանում կատարված փոփոխությունը 

պաշտոնականացնելու համար ստորագրվեց «Ծրագրի իրականացման պլանի 

վերաբերյալ արձանագրություն N 4-ը. Մշակել մեթոդաբանություն և առաջարկներ 

վարչական ռեգիստրների համակարգի արդիականացման վերաբերյալ» ՀՀ ՎԿ-ի 

շինարարության վիճակագրության բաժնի անմիջական ղեկավար, ՀՀ ՎԿ-ի 

նախագահի տեղակալ Գագիկ Անանյանի, ՀՀ ՎԿ-ի նախագահի տեղակալ և Ծրագրի 

տնօրեն Գագիկ Գևորգյանի և Շինարարության վիճակագրության բաժնի պետ 

Մարիամ Պետրոսյանի կողմից: Համաձայն Արձանագրություն N 4-ի, և 

պայմանավորված այն հանգամանքով, որ ՈՀՓ-6-ն արդեն իրականացրել էր 

Գործողություն 2.4.2-ով ակնկալվող առաջադրանքներն իր առաջին առաքելության 
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ընթացքում (2019թ. սեպտեմբերի 30-ից հոկտեմբերի 4)՝ նրա երկրորդ առաքելությունը 

հանվեց Ծրագրի իրականացման պլանից:  

Այնուհետև, Սոցիալական ոլորտի վիճակագրության բաժնի պետ Ալինա 

Գրիգորյանի խնդրանքով Գործողություն 2.14.1-ը «Իրականացնել բնակարանային 

համակարգի գնահատում, ներկայացնել առաջարկներ, մշակել մեթոդաբանական 

ուղեցույցներ և գործիքներ» փոխարինվեց «Կրթության միջազգային ստանդարտ 

դասակարգում» 1997-ից «Կրթության միջազգային ստանդարտ դասակարգում»                  

2011-ին անցման և «Կրթության միջազգային ստանդարտ դասակարգում»-F 2013-ի 

ներդրման մասով ուսումնական այցով (նախնական նախատեսված 2020թ. երկրորդ 

եռամսյակում): Նման ուսումնական այց կազմակերպելու համար ԳՈՊԱ ՀՁ-ն այժմ 

փնտրում է համապատասխան ազգային վիճակագրական գրասենյակ:   

Վերոնշյալ խնդրանքի պատճառը Ծրագրի տեխնիկական հանձնարարականի 

մշակումից ի վեր բաժնի առաջնահերթությունների փոփոխությունն է:  Ավելին, նոր 

Գործողություն 2.14.1-ն ուղղակիորեն կապված կլինի Գործողություն 2.14.2-ի և 

Գործողություն 2.14.3-ի հետ, որոնք առնչվում են «Կրթության միջազգային 

ստանդարտ դասակարգում» 2011-ի և «Կրթության միջազգային ստանդարտ 

դասակարգում»-F 2013-ի հետ:  

Ծրագրի իրականացման պլանի փոփոխության վերոհիշյալ խնդրանքը 

պատշաճ կերպով փաստաթղթավորվեց «Ծրագրի իրականացման պլանի 

փոփոխության վերաբերյալ արձանագրություն N 5. Գործողություն 2.14.1 

Իրականացնել բնակարանային համակարգի գնահատում, ներկայացնել 

առաջարկներ, մշակել մեթոդաբանական ուղեցույցներ և գործիքներ»  մեջ: 

Ի լրումն վերոնշյալի՝ Հիմնական փորձագետ 1-ը պարբերաբար հանդիպեց 

Մարդկային զարգացման միջազգային կենտրոնի հետ (Կոնսորցիումի անդամ), որոնց 

ընթացքում նա քննարկեց Ծրագրի իրականացման հետ կապված տարբեր հարցեր:   
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Գործողություն 1.1.3. Առաջարկներ նոր օրենքի կիրարկման ընթացակարգերի 

վերաբերյալ, իրավական նախագծեր գործառնական ընթացակարգերի վերաբերյալ  

Հիմնական փորձագետ 2-ը պատասխանատու է Առաջադրանք 1.1-ի ներքո 

խմբավորված չորս գործողությունների՝ Ա.1.1.1, Ա.1.1.2, Ա.1.1.3, Ա.1.1.4 

իրականացման համար:  

Հաշվետու ժամանակահատվածում Հիմական փորձագետ 2-ը շարունակել է 

աշխատել Գործողություն 1.1.3-ի ուղղությամբ:  

ՀՀ վիճակագրական կոմիտեի կառուցվածքային ստորաբաժանումների 

կանոնադրությունը հաստատվեց ՀՀ ՎԿ-ի նախագահի՝ 16.07.2019թ. N 53-Լ որոշմամբ: 

Հիմնական փորձագետ 2-ի կողմից ՀՀ ՎԿ-ի ինստիտուցիոնալ կարողությունների 

գնահատման ներքո («Գործողություն 1.1.1. կառուցվածքային և ֆունկցիոնալ 

ասպեկտների վերաբերյալ՝  կապված 2018թ. «Պաշտոնական վիճակագրության 

մասին» ՀՀ օրենքի դրույթների արդյունավետ իրագործման հետ) ներկայացված 

առաջարկների մեծ մասը հաշվի էր առնվել վերանայված կանոնադրությունների մեջ, 

որոնք ներառված են վերոնշյալ որոշման մեջ:  

Ինչ վերաբերում է Ազգային վիճակագրական համակարգում «Պաշտոնական 

վիճակագրության մասին» 2018թ. օրենքի պահանջների հետ կապված գործառնական 

ընթացակարգերի համապատասխանության ամրապնդմանը, այդ գործընթացը 

նախաձեռնվել էր 2019թ․  կեսերին ստեղծված աշխատանքային խմբի  (ԱԽ) 

ջանքերով, և այդ ժամանակից ի վեր արձանագրված առաջընթացը քննարկվել էր ԱԽ-

ի կանոնավոր նիստերի ընթացքում:  

Հաշվի առնելով արձանագրված առաջընթացը, կարելի է եզրակացնել, որ 

Հիմնական փորձագետ 2-ը ավարտել է Գործողություն 1.1.3-ի հետ կապված իր 

աշխատանքը: Սակայն, քանի որ այս գործողության ամբողջական իրականացումը 

փոխկապակցված է Գործողություն 1.2.1-ի՝ «Իրականացնել ՀՀ ՎԿ-ի աշխատակազմի 
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հմտությունների բացթողումների գնահատում, մշակել ուղեցույցներ ՀՀ ՎԿ-ի 

աշխատակազմի արդյունավետության կառավարման և վերապատրաստումների 

համար» հետ, դրա վերջնական իրականացումը կարող է ընդունվել միայն Հիմնական 

փորձագետ 3-ի երկրորդ խորհրդատվական առաքելության ընթացքում 

պլանավորված առաջադրանքների ավարտից հետո: Օբյեկտիվ պատճառներով 

պայմանավորված՝ Հիմնական փորձագետ 3-ի երկրորդ առաքելությունը 

տեղափոխվել էր 2020թ. առաջին եռամսյակ:  

Սակայն, կորոնավիրուսային հիվանդության համավարակը և Հայաստանում  

և Ուկրաինայում հայտարարված կարանտինը առաջացրեցին Ծրագրի 

իրականացման պլանում մի շարք մեծ փոփոխություններ կատարելու 

անհրաժեշտություն, և Հիմնական փորձագետ 3-ի երկրորդ առաքելությունը 

նախնականորեն տեղափոխվեց 2020թ. երկրորդ եռամսյակ՝ մինչև ԱՀԿ-ի հետագա 

հայտարարությունը:   

Ավելին, այդ ընթացքում ՀՀ ՎԿ-ի նախագահը 23.12.2019թ. «Հայաստանի 

Հանրապետության վիճակագրական կոմիտեի ներքին բաժինների և հաստատված 

բաժինների աշխատակազմի (հաստիքացուցակ)» մասին N 180-Ա հրամանով 

հաստատեց ՀՀ ՎԿ-ի նոր կառուցվածքը (ստորաբաժանումներ և բաժիններ) և 

աշխատակազմի անդամների պաշտոնների անվանումները: Ավելին, ՀՀ ՎԿ-ի  

աշխատակազմի անդամների պաշտոնների անվանումները հաստատվեցին ՀՀ ՎԿ-ի 

նախագահի 20.03.2020թ. N 114-Ա հրամանով: Հայաստանի Հանրապետության 

կառավարությունը հաստատել է ՀՀ ՎԿ-ի նոր կառուցվածքը (ստորաբաժանումներ և 

բաժիններ) և աշխատակազմի անդամների պաշտոնների անվանումները: 

Հետևաբար, հնարավոր չէ հաստատված նկարագրություններում որևէ փոփոխություն 

կատարել: 

Հետևաբար, ՀՓ-3-ի գիտելիքներից ու փորձից օգտվելու նպատակով ՀՀ ՎԿ-ի 

գլխավոր քարտուղար Արաիկ Հայրապետյանը խնդրեց ԳՈՊԱ ՀՁ-ի Ծրագրի 
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ղեկավարությանը մտածել Գործողություն 1.2.1-ի ներքո նախատեսված 

առաջադրանքները հետևյալ առաջադրանքներով փոխարինելու մասին. թեստերի 

պատրաստում և վերապատրաստման անցկացում այն մասին, թե ինչպես 

կազմակերպել պատշաճ մրցույթներ ՀՀ ՎԿ-ի նոր կառուցվածքում ներառված 

պաշտոնների համար՝ վերանայված պաշտոնների անվանումներին 

համապատասխան:  

Հիմնական փորձագետ 3-ի հետ բանակցություններից հետո համաձայնություն 

ձեռք բերվեց, որ նա կիրականացնի իր երկրորդ առաքելությունը վերոնշյալ 

նպատակով: 
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Գործողություն 1.1.5. Վերանայել գործող օրենսդրությունը, ընթացակարգերն ու 

արձանագրությունները և ՀՀ ՎԿ-ին առաջարկել խորհրդատվությունների ձևաչափ  

 Այս գործողության իրականացումը սերտորեն փոխկապակցված է պետական 

հաստատությունների և նրանց աշխատակազմերի կառուցվածքի և 

պարտականությունների մասով մի շարք որոշումների հետ, որ պետք է կայացվեն ՀՀ 

վարչապետի կողմից:  

 Ազգային վիճակագրական համակարգի հաստատությունների և գործընկեր 

կազմակերպությունների հետ քննարկումների ընթացքում առաջարկվել էր, որ, 

որպես 2021թ. մարդահամարի արդյունքները Հայաստանում տնային 

տնտեսությունների հետազոտությունների ընտրանքային շրջանակի համար 

օգտագործելու վերաբերյալ լայնածավալ խորհրդատվությունների ամենահարմար 

ձևաչափ, ՀՀ ՎԿ-ն օգտագործի ՀՀ պաշտոնական վիճակագրություն 

օգտագործողների հանրային խորհուրդը  (Գործողություն 1.1.5-ի վերջնական 

նպատակը 2021 թ. մարդահամարի արդյունքների օգտագործմամբ Հայաստանում 

տնային տնտեսությունների հետազոտությունների գլխավոր ընտրանքային շրջանակ 

պատրաստելու հարցի մասով համաձայնություն ձեռք բերելն է): 

 Մասնավորապես, առաջարկվել էր քննարկել 2021թ. մարդահամարի 

տվյալների օգտագործումը ՀՀ պաշտոնական վիճակագրություն օգտագործողների 

հանրային խորհրդի առաջիկա նիստում (որը պետք է տեղի ունենար համավարակի 

հետ կապված արտակարգ դրության ավարտից հետո): Հիմնական փորձագետ 2-ը 

պետք է հանդիպման մասնակիցներին ներկայացնի հատուկ շնորհանդես 

մարդահամարի տվյալների օգտագործման հետ կապված հիմնական հարցերի շուրջ: 

Շնորհանդեսը պետք է հիմնված լինի միջազգային փորձառության և առաջարկների 

վերանայման վրա՝ հեշտացնելով համապատասխան միկրոտվյալների 
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օգտագործումը, որոնք ՀՀ ՎԿ-ի ղեկավարության խնդրանքով արդեն իսկ 

պատրաստվել են Հիմնական փորձագետ 2-ի կողմից:    

Գործողություն 1.2.6 Մշակել ԱԱՌԾ նախագիծ 2021-2025 թթ. համար 

 Ազգային վիճակագրական համակարգի ամրապնդման համար ազգային 

ռազմավարական ծրագրի (ԱԱՌԾ) գլխավոր նպատակը պաշտոնական 

վիճակագրության ազգային համակարգի թիրախային մոդելի սահմանումն է և ավելի 

երկարատև ժամանակահատվածի համար պաշտոնական վիճակագրության 

զարգացման համար ռազմավարության և ճանապարհային քարտեզի առաջարկումը: 

ԱԱՌԾ-ն պետք է պարունակի ՀՀ ՎԿ-ի և Ազգային վիճակագրական համակարգի 

զարգացման ուղեցուցային ռազմավարական ուղղություններ՝ հաշվի առնելով 

ազգային կարիքները և նպատակները, միջազգային պարտավորությունները, 

ազգային և տարածաշրջանային հատուկ պայմաններում նպատակներին հասնելու 

համար առկա սահմանափակումներն ու նախադրյալները: Մյուս կողմից, այն պետք է 

որոշի ռազմավարական կարևորության հիմնարար մոտեցումները, մեթոդները, 

գործիքները և գործողությունները, որոնք անհրաժեշտ են վիճակագրական 

կարողությունների զարգացման համար՝ Հայաստանի Հանրապետության ամուր, 

ժամանակակից և համապարփակ ազգային վիճակագրական համակագի 

զարգացման գործում դրա հիմնական դերակատարության առումով: 

 Հիմնական փորձագետ 2-ն է պատասխանաոտւ այս գործողության 

իրականացման համար: Աշխատանքը կատարվում է Հիմնական փորձագետ 1-ի հետ 

խորհրդակցելու միջոցով:    

 ԱԱՌԾ նախագիծ 2021-2025-ի մշակման գործընթացի վերաբերյալ 

փորձագետների թիմի ղեկավարից առաջարկներ ստանալուց և ՀՀ ՎԿ-ի 

ղեկավարության հետ 2019-ի նոյեմբերին և 2020թ. հունվարին քննարկումներ 

անցկացնելուց հետո Հիմնական փորձագետ 2-ը պատրաստեց «Հայաստանի 
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Հանրապետության ազգային վիճակագրական համակարգի ամրապնդման համար 

ազգային ռազմավարական ծրագիր 2021-2025-ի մշակման տեխնիկական շրջանակի 

նախագիծ և ճանապարհային քարտեզ», ինչպես նաև ԱԱՌԾ նախագծի 

պատրաստման մանրամասն Աշխատանքային պլան: Այս նյութերը վերանայման, 

մեկնաբանությունների և առաջարկների համար տրվել են ՀՀ ՎԿ-ին:    

Այդ ընթացքում Հիմնական փորձագետ 2-ը պատրաստեց մեկ այլ 

փաստաթուղթ՝ ՀՀ ՎԿ-ում ԱԱՌԾ 2021-2025-ի մշակման գործընթացը նախաձեռնելու 

առաջարկներով, որը պետք է վերանայվի ՀՀ ՎԿ-ի ղեկավարության կողմից: Այս 

փաստաթղթում Հիմնական փորձագետ 2-ը տրամադրել է մի շարք ուղեցույցներ ՀՀ  

ՎԿ-ի կառուցվածքային ստորաբաժանումների համար (բովանդակության և 

ձևաչափի), կապված ԱԱՌԾ նախագիծ 2021-2025-ի պատրաստման գործում նրանց 

ներդրման հետ՝ հիմնվելով Հիմնական փորձագետ 1-ի կողմից տրամադրված 

առաջարկների և նյութերի վրա:   
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2020թ. ապրիլ-հունիս 

 

Ընդհանուր առմամբ ամբողջ աշխարհում տիրող համավարակային 

իրավիճակը և, մասնավորապես, Ծրագրի իրականացման իրավիճակը 2020թ. 

երկրորդ եռամսյակում բնութագրվում էր դժվարությունների շարունակական 

շարքով, որը կապված էր ՀՀ կառավարության կողմից հայտարարված արտակարգ 

դրության հետ՝ պայմանավորված կորոնավիրուսային հիվանդությամբ:  Այսպես, 

2020թ. մարտից մինչև 2020թ. մայիսի 15-ը հայտարարված արտակարգ դրությունը 

ժամանակավորապես երկարաձգվեց մինչև 2020թ. հուլիսի 15-ը՝ կապված 

վարակվածների աճող թվի հետ: Ավելին, համաձայն առկա տեղեկատվության, մինչև 

2020թ. օգոստոսի վերջ երկիրը փակ կլինի միջազգային թռիչքների համար:  

Վերոնշյալով պայմանավորված՝ տվյալ ժամանակահատվածում միջազգային 

փորձագետների խորհրդատվական առաքելությունները սկսեցին անցկացվել 

հեռավար կերպով:   

Այսպես, Հիմնական փորձագետ 1-ն իրականացրեց 1 հեռավար 

առաքելություն, որի ընթացում հեռավար հանդիպումներ ունեցավ ՀՀ ՎԿ-ի 

նախագահ Ստեփան Մնացականյանի, ՀՀ ՎԿ-ի նախագահի տեղակալ և Ծրագրի 

տնօրեն Գագիկ Գևորգյանի և Ծրագրի համակարգող Տիգրան Գևորգյանի հետ, և 

քննարկեց բոլոր այն հիմնական բաղադրիչներին վերաբերող հարցերի լայն 

շրջանակը, որոնք նպաստում են Ծրագրի սահուն և ժամանակին իրագործմանը: 

Բացի այդ, Հիմնական փորձագետ 1-ը մի շարք հանդիպումներ ունեցավ ՀՀ ՎԿ-ի 

բաժինների ղեկավարների հետ, որոնք ներգրավված են Ծրագրի իրականացման մեջ: 

Քննարկված հարցերի թվում էին. (i) Ծրագրի իրականացման պլանում ներառված 

գործողությունների մանրամասն քննարկում, որոնց իրականացումը նախատեսված 
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էր 2020թ. երկրորդ և երրորդ եռամսյակներում, (ii) ըստ անհրաժեշտության՝ ընտրված 

գործողությունների տեղափոխումը 2020թ. երկրորդ եռամսյակից ավելի ուշ 

ժամկետների, (iii) Հիմնական և Ոչ հիմնական փորձագետների տեխնիկական 

հանձնարարականների պատրաստման և հաստատման հետ կապված հարցերի 

պարզաբանում, (iv) փորձագետների հեռավար աշխատանքը՝ նրանց տեխնիկական 

հանձնարարականների և առաքելության օրակարգերի հետ համեմատ, (v) 

փորձագետների հեռավար առաքելությունների և ուսումնական այցերի ամսաթվերի 

որոշում և այլն: 

Հիմնական փորձագետ 1-ի աշխատանքի արդյունքում Ծրագրի իրականացման 

պլանում կատարվեցին մի շարք կարևոր փոփոխություններ, որոնց մեծ մասը 

պայմանավորված էին օբյեկտիվ պատճառներով, ինչպիսիք են՝ աշխատանքային 

տեմպերի դանդաղեցումը՝ ՀՀ ՎԿ-ի հիմնական աշխատակազմի մեծ մասի և Ծրագրի 

գործընկերների, ինչպես նաև տեղական հիմնական և ոչ հիմնական փորձագետների 

տանը փակված մնալու հետևանքով՝ պայմանավորված արտակարգ դրությամբ, 

Ծրագրի միջազգային փորձագետների հետ հեռավար հանդիպումների 

կազմակերպումը, որը պահանջում էր փորձագետների հեռավար առաքելությունների 

օրերի զգալի անվճար երկարաձգում և այլն:  

Հիմնական հարցերից մեկը, որ ՀՓ-1-ը քննարկեց ՀՀ ՎԿ-ի նախագահ Ստեփան 

Մնացականյանի և ՀՀ ՎԿ-ի նախագահի տեղակալ և Ծրագրի տնօրեն Գագիկ 

Գևորգյանի հետ, Ծրագրի երկարաձգումն էր: Պրն. Մնացականյանը տեղեկացրեց ՀՓ-

1-ին, որ ՀՀ ՎԿ-ն սկսել է Ծրագրի երկարաձգման գործընթացը:   

Գործողություն 1.2.1-ի «Իրականացնել ՀՀ ՎԿ-ի աշխատակազմի 

հմտությունների բացթողումների գնահատում, մշակել ուղեցույցներ ՀՀ ՎԿ-ի 

աշխատակազմի արդյունավետության կառավարման և վերապատրաստումների 

համար» իրականացումը մեկ այլ երկարատև չլուծված հարց էր, որ Հիմնական 

փորձագետ 1-ը քննարկեց իր հեռավար առաքելության ընթացքում:  
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Ձեռք բերվեց համաձայնություն, որ իր երկրորդ առաքելության ընթացքում 

(Գործողություն 1.2.1 «Իրականացնել ՀՀ ՎԿ-ի աշխատակազմի հմտությունների 

բացթողումների գնահատում, մշակել ուղեցույցներ ՀՀ ՎԿ-ի աշխատակազմի 

արդյունավետության կառավարման և վերապատրաստումների համար») Հիմնական 

փորձագետ 3-ը  պետք է ապահովի հետևյալ արդյունքները. (i) հմտությունների 

թեստեր, համաձայն ՀՀ ՎԿ-ի նոր կառուցվածքին, ՀՀ ՎԿ-ի բաժիններում թափուր 

աշխատատատեղը լրացնելու մրցույթներին մասնակցող թեկնածուների 

որակավորումը ստուգելու համար, (ii) անցկացնել վերապատրաստում Անձնակազմի 

կառավարման բաժնի աշխատակիցների համար՝ նմանատիպ մրցույթների 

կազմակերպման վերաբերյալ:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 
 

 

Գործողություն 1.1.3. Առաջարկներ նոր օրենքի կիրարկման ընթացակարգերի 

վերաբերյալ, իրավական նախագծեր գործառնական ընթացակարգերի վերաբերյալ  

 Հիմնական փորձագետ 2-ը մասնակցել է «Պաշտոնական վիճակագրության 

մասին» 2018թ․օրենքի կիրարկման մասով աշխատանքային խմբի հանդիպումներին 

և նպաստել է դրա աշխատանքին: Իր աշխատանքում նրան աջակցել է Ոչ հիմնական 

փորձագետ 15-ը: 

 Աշխատանքային խմբի 2020թ. երկրորդ հանդիպումը տեղի է ունեցել 2020թ. 

հունիսի 29-ին: Պետք է նշել, որ հանդիպմանը նախապատրաստվելիս, Հիմնական 

փորձագետ 2-ը քննարկել է օրակարգը ԱԽ-ի նախագահ, ՀՀ ՎՊԽ անդամ Գագիկ 

Անանյանի և Ծրագրի համակարգող Տիգրան Գևորգյանի հետ: Հանդիպման 

օրակարգը ներառում էր համապատասխան օրենսդրության, ընթացակարգերի և 

արձանագրությունների վերանայման և «Պաշտոնական վիճակագրության մասին» 

2018թ․օրենքի դրույթներին համապատասխանությունը բարձրացնելու նպատակով 

իրավական նախագծերի մշակման վերաբերյալ Թվիննինգ գործընկերության 

շրջանակում տրամադրված առաջարկների իրականացման ուղղությամբ և ԱԽ-ի 

կողմից արձանագրված առաջընթացի քննարկումը:   

 Վերջապես, ԱԽ-ն քննարկեց ՀՀ վիճակագրության պետական խորհրդի կողմից 

ընդունված նորմատիվ ակտերի ցանկը, որոնք առաջարկվել էին ԱԽ-ի կողմից այս 

տարի ավելի վաղ տեղի ունեցած հանդիպման ժամանակ, և որոնք ուղղված էին 

բարձրացնելու «Պաշտոնական վիճակագրության մասին» 2018թ․օրենքի կիրարկման 

արյունավետությունը և բարելավելու համապատասխանությունը: Այսպես, ՀՀ ՎՊԽ-ն 

ընդունեց 15 նորմատիվ իրավական ակտեր և անվավեր ճանաչեց նրանք, որոնք 

պատշաճ կերպով չէին համապատասխանում «Պաշտոնական վիճակագրության 

մասին» 2018թ. օրենքի դրույթներին: Այս ակտերը հիմնականում վերաբերում էին 
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վիճակագրական հաշվետվությունների ձևերին և համապատասխան 

վիճակագրական բնագավառում դրանց լրացման հրահանգներին:  

 Այս գործողության մասով ՀՓ-2-ի կողմից մշակված հիմնական արդյունքն է 

«Նոր օրենքի կիրարկման ընթացակարգերի վերաբերյալ առաջարկներ, 

գործառնական ընթացակարգերի վերաբերյալ իրավական նախագծեր»:  
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Գործողություն 1.1.5. Վերանայել գործող օրենսդրությունը, ընթացակարգերն ու 

արձանագրությունները և ՀՀ ՎԿ-ին առաջարկել խորհրդատվությունների ձևաչափ  

 Այս գործողության իրականացումը սերտորեն փոխկապակցված է պետական 

հաստատությունների և նրանց աշխատակազմերի կառուցվածքի և 

պարտականությունների մասով մի շարք որոշումների հետ, որ կայացվել են ՀՀ 

վարչապետի կողմից: 

 Այս գործողության մասին Հիմնական փորձագետ 1-ի հետ մայիսին տեղի 

ունեցած հեռավար առաքելության ժամանակ խոսելիս՝ Հիմնական փորձագետ 2-ը  

հիշեցրեց, որ ՀՀ վարչապետի 13.09.2019թ. «Հայաստանի Հանրապետության 

պաշտոնական վիճակագրություն օգտագործողների հանրային խորհրդի 

անհատական կազմը հաստատելու մասին» N 1293-Ա որոշմամբ ստեղծվել է ՀՀ 

պաշտոնական վիճակագրություն օգտագործողների հանրային խորհուրդը: 

Կորոնավիրուսային հիվանդությամբ պայմանավորված արտակարգ դրության 

պատճառով Հանրային խորհուրդը չկարողացավ ացնկացնել հանդիպում 2020թ. 

երկրորդ եռամսյակում, ինչպես որ նախապես պլանավորված էր:  

 Կորոնավիրուսային հիվանդությամբ պայմանավորված արտակարգ դրության 

պայմաններում աշխատանքում առաջընթաց ունենալու նպատակով Հիմնական 

փորձագետ  2-ը քննարկեց և համաձայնեցրեց Ծրագրի իրականացման թիմի հետ, որ 

համապատասխան միկրոտվյալների օգտագործումը հեշտացնելու համար առկա 

միջազգային փորձառության և առաջարկների վերանայման վրա հիմնված 

շնորհանդեսը պետք է փոխարինել վերոնշյալ վերանայումը ՀՀ ՎԿ-ի 

համապատասխան մասնագետների և ՀՀ պաշտոնական վիճակագրություն 

օգտագործողների հանրային խորհրդի անդամների շրջանում տարածելով: 

Այնուհետև, հիմնվելով հատուկ առաջարկների վրա, կմշակվի ընթացակարգերի 

արձանագրության նախագիծ՝ վիճակագրական գաղտնիության ենթակա 
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միկրոտվյալները (այսպես կոչված անվանազերծված տվյալները) հետազոտական 

նպատակներով հասանելի դարձնելու պահանջով: Նման հասանելիությունը թույլ 

կտա օգտագործել միկրոտվյալներն անկախ գիտահետազոտական ծրագրերի 

համար: Ակնկալվում է, որ ՀՀ ՎՊԽ համապատասխան որոշումները կնախագծվեն և 

կընդունվեն 2020թ. չորրորդ եռամսյակում: Սակայն, պետք է նշել, որ այս 

աշխատանքը կկատարվի Գորոծղություն 1.1.5-ի շրջանակից դուրս:   
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Գործողություն 1.2.6 Մշակել ԱԱՌԾ նախագիծ 2021-2025 թթ. համար 

 ԱԱՌԾ նախագիծ 2021-2025-ի մշակման գործընթացի վերաբերյալ 

փորձագետների թիմի ղեկավարից (Հիմնական փորձագետ 1) առաջարկներ 

ստանալուց և ՀՀ ՎԿ-ի ղեկավարության հետ 2019-ի նոյեմբերին և 2020թ. հունվարին 

քննարկումներ անցկացնելուց հետո Հիմնական փորձագետ 2-ը պատրաստեց  

«Հայաստանի Հանրապետության ազգային վիճակագրական համակարգի 

ամրապնդման համար ազգային ռազմավարական ծրագիր 2021-2025-ի մշակման 

տեխնիկական շրջանակի նախագիծ և ճանապարհային քարտեզ»:  

 Որպես իր պարտականությունների մաս՝ Հիմնական փորձագետ 1-ը 

վերանայեց  վերոնշյալ նախագիծը, գրեց դրա երկրորդ տարբերակը և ուղարկեց 

Հիմնական  փորձագետ 2-ին վերանայման և հետագա գործողությունների համար: 

Մասնավորապես, ակնկալվում էր, որ մշակման գործընթացի թափանցիկությունը 

բարելավելու նպատակով ՀՀ ՎԿ-ն և ՀՀ վիճակագրության պետական խորհուրդը 

կքննարկեն ԱԱՌԾ նախագիծ 2021-2025-ի մշակման ուղղությամբ արձանագրված 

առաջընթացը ՀՀ պաշտոնական վիճակագրություն օգտագործողների հանրային 

խորհրդի հետ:  

 ՀՓ-2-ը քննարկեց «Հայաստանի Հանրապետության ազգային վիճակագրական 

համակարգի ամրապնդման համար ազգային ռազմավարական ծրագիր 2021-2025-ի 

մշակման տեխնիկական շրջանակի նախագծի և ճանապարհային քարտեզի» 

հաստատման ուղղությամբ արձանագրված առաջընթացը ՀՀ ՎԿ-ի նախագահի 

տեղակալ և Ծրագրի տնօրեն Գագիկ Գևորգյանի և Ծրագրի համակարգողի հետ: 

Հեռավար հանդիպումներից մեկի ընթացքում Հիմնական փորձագետ 2-ը 

տեղեկացրեց  Հիմնական փորձագետ 1-ին, որ ՀՀ ՎԿ-ին անհրաժեշտ կլինի հետագա  

խորհրդատվություն՝ կապված կորոնավիրուսային հիվանդությամբ 

պայմանավորված սահմանափակումների պայմաններում Տեխնիկական շրջանակի և 
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ճանապարհային քարտեզի իրականացման համար առկա ռեսուրսների հետ: 

Համաձայնություն ձեռք բերվեց, որ մինչ 2020թ.օգոստոսի սկիզբ Տեխնիկական 

շրջանակը և ճանապարհային քարտեզը կամ կհաստատվեն այնպես, ինչպես որ կան 

(անհրաժեշտ ռեսուրսների առկայության դեպքում) կամ կվերանայվեն՝ 

կորոնավիրուսային հիվանդությամբ պայմանավորված սահմանափակումների 

պայմաններում ներդրումների հնարավորությունն ու գործընթացի 

արդյունավետությունն ապահովելու նպատակով: 
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Գործողություն 2.2.4. Իրականացնել ֆինանսական հաշվի և հաշվեկշռի գնահատում  

 Ոչ հիմնական փորձագետ 4-ը 2020թ. հունիսի 11-17-ն իրականացրեց իր 

հեռավար խորհրդատվական առաքելությունը: Առաքելության հիմնական նպատակը 

Ազգային հաշիվների համակարգ 2008-ին (ԱՀՀ 2008) համապատասխան 

ֆինանսական հաշիվների կազմման մասով ՀՀ վիճակագրական կոմիտեի կողմից 

կատարված աշխատանքի վերանայումն էր: Մասնավորապես, առաքելության 

նպատակները հետևյալն էին.  

 

 Գնահատել ֆինանսական հաշիվների կազմման համար առկա տվյալների 

աղբյուրները, 

 Բացահայտել տվյալների աղբյուրներում առկա բացերը, 

 Մշակել առաջարկներ և ճանապարհային քարտեզ ֆինանսական հաշվի և 

ֆինանսական հաշվեկշռի ներդրման վերաբերյալ, 

 Մշակել տեխնիկական հանձնարարական ֆինանսական հաշիվների 

տվյալների մշակման ծրագրային ապահովման համար: 

Առաքելությունն իրականացվեց հեռավար՝ վիդեո կոնֆերանսների միջոցով: 

ՈՀՓ 4-ը սերտորեն համագործակցեց ՀՀ ՎԿ-ի ֆինանսների վիճակագրության բաժնի 

աշխատակիցների հետ: Բացի այդ, նա նաև անցկացրեց համատեղ հանդիպումներ ՀՀ 

կենտրոնական բանկի (ՀՀ ԿԲ) և Ֆինանսների նախարարության աշխատակազմի 

անդամների հետ՝ ֆինանսական հատվածի, արտաքին հատվածի և պետական 

կառավարման ֆինանսական հաշիվների կազմման համար տվյալների 

առկայությունը քննարկելու նպատակով: 
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ՈՀՓ-4-ն աշխատեց ՀՀ ՎԿ-ի ֆինանսների վիճակագրության բաժնի 

աշխատակիցների հետ և հանդիպեց Կենտրոնական բանկի և Ֆինանսների 

նախարարության ֆինանսական վիճակագրության կազմողների հետ՝ վերանայելու 

առկա տվյալների աղբյուրները, բացահայտելու այն տվյալները, որոնք կարող են 

օգտագործվել, ինչպես նաև բացահայտելու ֆինանսական հաշվի և ֆինանսական 

հաշվեկշռի մշակման համար տվյալների առկա բացերը: Վերանայումը հիմնականում 

կետրոնացած էր ՀՀ ՎԿ-ի կողմից հիմնական տվյալների հավաքման և ֆինանսական 

հաշվեկշռի կազմման ուղղությամբ կատարված աշխատանքի վրա:  

ՈՀՓ-4-ը քննարկեց աշխատակազմի կողմից բարձրաձայնած 

մեթոդաբանական և հայեցակարգային հարցերը: Այս հարցերի թվում էին 

վերաարժևորման (ռեվալվացիա) հաշվարկները և գործարքները դիրքերի 

վերաբերյալ տվյալներից:  ՈՀՓ-4-ը շեշտեց, որ սովորաբար խնդիրներ չեն լինում 

այնպիսի ակտիվների վերաարժևորման հետ, ինչպիսիք են տեղական արժույթով 

ավանդներն ու փոխառությունները: Այհուհետև, ՈՀՓ-4-ը բացատրեց, որ 

վերաարժևորումները կարող են ազդել այս ավանդների վրա միայն այն դեպքում, երբ 

դրանք արտահայտված են արտասահմանյան արժույթով:  

Իր առաքելության արդյունքում ՈՀՓ-4-ը ներկայացրեց հետևյալ արդյունքները.  

 Գնահատման զեկույց ֆինանսական հաշվի և ֆինանսական հաշվեկշռի 

կազմման համար անհրաժեշտ տվյալների հավաքման առկա մեթոդների և 

գործելակերպերի, ինչպես նաև տվյալների աղբյուրներում առկա բացերի 

բացահայտման վերաբերյալ,  

 Առաջարկներ և ճանապարհային քարտեզ ֆինանսական հաշվի և 

ֆինանսական ակտիվների ու պարտավորությունների հաշվեկշռի ներդրման 

վերաբերյալ, 

 Տեխնիկական հանձնարարական տնտեսության յուրաքանչյուր ոլորտում 

ֆինանսական հաշվի և ֆինանսական ակտիվների ու պարտավորությունների 
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հաշվեկշռի տվյալների մշակման ծրագրային ապահովման համար՝ համաձայն 

ԱՀՀ-2008-ի: 

 

 

Գործողություն  2.8.1. Իրականացնել էկոլոգիական պայմանների ազդեցության 

ցուցանիշների գնահատում, ներկայացնել առաջարկներ և մշակել  կյանքի որակի 

վիաճակագրության հաշվետվությունների համակարգ 

Ոչ հիմնական փորձագետ 9-ը 2020թ. ապրիլի 20-ից մայիսի 22-ն 

իրականացրեց իր հեռավար խորհրդատվական առաքելությունը ՀՀ ՎԿ-ի հետ՝ 

նպատակ ունենալով բարելավել բնապահպանական ազդեցության զուցանիշները և 

կյանքի վիճակագրությունը: Մասնավորապես, առաքելության նպատակները 

հետևյալն էին. 

 Գնահատել այն ցուցանիշները, որ ներկայում օգտագործվում են ՀՀ ՎԿ-ի 

կողմից՝ արտացոլելու համար էկոլոգիական պայմանների ազդեցությունն 

առողջության, կենսական գործունեության վրա, ինչպես նաև էկոլոգիական 

ասպեկտներին առնչվող կյանքի որակի վիճակագրությունը և ընդհանուր 

առմամբ բնապահպանության վիճակագրությունը,  

 Մշակել առաջարկներ համապատասխան ցուցանիշների արդիականացման 

համար, ներառյալ՝ բառարանը և հետազոտության գործիքները,   

 Մշակել ԱՏՀ համակարգերի վրա հիմնված ճանապարհային քարտեզ 

էկոլոգիական ասպեկտներին առնչվող կյանքի որակի վիճակագրության 

հաշվետվությունների համակարգ ստեղծելու համար Բնապահպանությանն 

առնչվող կյանքի որակի վիճակագրության մասով աշխատանքային խմբի 

շրջանակներում:  

 

Իր առաքելության արդյունքում ՈՀՓ-9-ը ներկայացրեց հետևյալ արդյունքները.  
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 Գնահատման զեկույց,  

 Առաջարկներ համապատասխան ցուցանիշների արդիականացման համար, 

ներառյալ՝ բառարանը և հետազոտության գործիքները,   

 Ստեղծված աշխատանքային խումբ բնապահպանությանն առնչվող կյանքի 

որակի վիճակագրության մասով,   

 Ճանապարհային քարտեզ կյանքի բնապահպանական որակին առնչվող 

ցուցանիշների արդիականացման համար:  
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Գործողություն 2.12.1. Մշակել ցուցանիշներ, հայեցակարգային շրջանակ, 

մեթոդաբանություն և գործիքներ ընտանեկան բռնության և սեռով պայմանավորված 

բռնության վերաբերյալ 

 

Ոչ հիմնական փորձագետ 11-ը 2020թ. մայիսի 11-29-ն իրականացրեց իր 

հեռավար խորհրդատվական առաքելությունը՝ նպատակ ունենալով մշակել.   

 Կանանց նկատմամբ ընտանեկան բռնությունը չափելու համար 

վիճակագրական ցուցանիշներ՝ հիմնված միջազգային առաջավոր փորձի վրա,  

 Սեռով պայմանավորված ընտանեկան բռնության հետազոտության համար 

հայեցակարգային շրջանակ, մեթոդաբանություն և գործիքներ՝ ՄԱԿ-ի (ՄԱԿ-ի 

Վիճակագրական բաժին կամ ՄԱԿ-ի Եվրոպական տնտեսական 

հանձնաժողով կամ ՄԱԿ-ի Կանայք) կողմից առաջարկվող 

մեթոդաբանությանը համահունչ: Սեռով պայմանավորված ընտանեկան 

բռնություն ասելով, պետք է հասկանալ բռնությունը և՛ կանանց, և՛ 

տղամարդկանց նկատմամբ: Նման մեթոդաբանությունը պետք է ներառի 

հետազոտության փոփոխականների սահմանումներ, տվյալների հավաքման 

եղանակ, հարցաթերթ(եր), հարցազրուցավարների և վերահսկիչների 

ուղեցույցներ, հարցազրուցավարների ընտրություն, էթիկական խնդիրները 

տվյալների հավաքման ընթացքում, ընտրանք, ընտրանքի մշակում, ընտրանքի 

չափի որոշում, բացակայող տվյալների տեղադրում, կշռում, ընտրանքային 

սխալների հաշվում, տվյալների որակի վերահսկում, հարցաթերթի 

փորձարկում և այլն, սակայն չսահմանափակվի դրանցով:  
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 Տվյալների ներկայացման ձևաչափ և հիմնական ցուցանիշներ, 

աղյուսակավորման նախնական ծրագիրը տվյալների վերլուծությանն 

աջակցելու նպատակով, տվյալների վերլուծություն և զեկույց գրելու  

արձանագրություններ, ներառյալ՝ զեկույցի կառուցվածքը, ձևաչափը և 

բովանդակությունը:   

Իր հեռավար առաքելության վերջում ՈՀՓ—11-ը ներկայացրեց հետևյալ 

առաջարկները.  

 Ստեղծել Կառավարման խորհուրդ և ներգրավել ազգային շահագրգիռ 

կողմերին, ներառյալ՝ սեռով պայմանավորված բռնության հետազոտության 

ծրագրավորողների,  

 Մեծ ուշադրություն դարձնել կանանց նկատմամբ բռնության վերաբերյալ 

տվյալների հավաքման էթիկային: Կորոնավիրուսային հիվանդությամբ 

պայմանավորված ներկայիս իրավիճակն ավելի դժվար է դարձնում կանանց 

նկատմամբ բռնության վերաբերյալ տվյալների հավաքումը, քանի որ շատ 

դեպքերում կանայք կամ գտնվում են կարանտինի մեջ, կամ ակամայից ավելի 

շատ ժամանակ են անցկացնում հնարավոր բռնարարների հետ: 

 Վերանայել կանանց նկատմամբ բռնության հետազոտության 

ժամանակացույցը:  

 Շարունակել օգտագործել ԱՀԿ-ի՝ կանանց նկատմամբ բռնության 

հետազոտությունների համար մշակված մեթոդաբանությունը: 

 Հարց առ հարց վերանայել կանանց նկատմամբ բռնության հետազոտության 

հարցաթերթը:  

 Ապահովել, որ կանանց նկատմամբ բռնության հետազոտության տվյալների 

վերլուծությունն իրականացնելու համար նշանակվի ուժեղ վիճակագրական 

վերլուծաբան:  
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Առաքելության հիմնական արդյունքը՝ ցուցանիշներ, հայեցակարգային 

շրջանակ, մեթոդաբանություն և գործիքներ ընտանեկան բռնության և սեռով 

պայմանավորված բռնության չափման համար:  

 

 

 

Գործողություն 2.14.2. Իրականացնել կրթության վիճակագրության գնահատում,  

ներկայացնել առաջարկներ, մշակել առաջարկների իրականացման գործիքներ  

 

Հիմնական փորձագետ 8-ը 2020թ. հունիսի 16-22-ն իրականացրեց իր հեռավար 

խորհրդատվական առաքելությունը՝ նպատակ ունենալով (i) գնահատել ՀՀ ՎԿ-ում 

կրթության վիճակագրության առկա գործելակերպերը, (ii) տրամադրել առաջարկներ 

«Կրթության միջազգային ստանդարտ դասակարգում» 2011-ին անցման վերաբերյալ, 

(iii)  տրամադրել առաջարկներ «Կրթության միջազգային ստանդարտ դասակարգում 

կրթության և վերապատրասման ոլորտներ» 2013-ի վերաբերյալ, և (iv) մշակել 

գործիքներ վերոնշյալ առաջարկների իրականացման համար:  

 Իր առաքելության արդյունքում ՀՓ-8-ը ներկայացրեց հետևյալ 

հիմնական արդյունքները.  

 Գնահատման զեկույց ՀՀ ՎԿ-ում կրթության վիճակագրության վերաբերյալ,  

 Առաջարկներ «Կրթության միջազգային ստանդարտ դասակարգում» 2011-ին 

անցման վերաբերյալ,  

 Առաջարկներ «Կրթության միջազգային ստանդարտ դասակարգում, 

կրթության և վերապատրասման ոլորտներ» 2013-ի ներդրման վերաբերյալ:  
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Գործողություն 3.2.1. Մշակել հաղորդակցության ռազմավարություն ՀՀ ՎԿ-ի համար  

 

 Հիմնական փորձագետ 10-ն է պատասխանատու այս գործողության համար: Ոչ 

հիմնական փորձագետ 14-ն աջակցում է նրան այս աշխատանքն իրականացնելու 

հարցում: 2020թ. երկրորդ եռամսյակի ընթացքում ՀՓ-10-ը և ՈՀՓ-14-ը շարունակեցին 

աշխատել այս գործողության իրականացման ուղղությամբ և 2020թ. մարտի 15-ին ՀՀ 

ՎԿ-ին ներկայացրին Հաղորդակցության ռազմավարության նախնական 

տարբերակը:  

 Այսպես, կառավարության կողմից կորոնավիրուսային հիվանդությամբ 

պայմանավորված արտակարգ դրության երկարացման պատճառով փորձագետներն 

ամենօրյա առցանց (հեռավար) քննարկումներ ունեցան ՀՀ ՎԿ-ի վիճակագրական 

տեղեկատվության տարածման բաժնի պետ Նարինե Մուշեղյանի և բաժնի 

աշխատակիցների հետ: 

 Այդ աշխատանքի շնորհիվ ՀՓ-10-ը կարողացավ խմբագրել Հաղորդակցության 

ռազմավարության վերջնական տարբերակը և ստանալ համաձայնություն Նարինե 

Մուշեղյանից: Այնուհետև, Հաղորդակցության ռազմավարության փաստաթուղթը 

շրջանառվեց ՀՀ ՎՊԽ-ի անդամների շրջանում՝ վերջնական համաձայնության 

ստացման համար:   
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Գործողություն 3.3.1. Իրականացնել ՀՀ ՎԿ-ում լրատվամիջոցների ներգրավման, 

հրապարակման և հաղորդակցության գործող գործելակերպերի գնահատում, 

ներկայացնել առաջարկներ, մշակել գործիքներ լրատվամիջոցների ներգրավման 

համար, ներկայացնել ձևաչափեր (կաղապարներ), իրականացնել աշխատանքների 

հսկում) 

 

Հիմնական փորձագետ 10-ը՝ Ոչ հիմնական փորձագետ 14-ի աջակցությամբ, 

պատասխանատու է այս գործողության համար: Այս գործողությունը 

փոխկապակցված է Գործողություն 3.2.1-ի և Գործողություն 3.3.2-ի հետ, որոնց 

իրականացումը տեղափոխվել է 2020թ. երրորդ եռամսյակ: Հետևաբար, 

Գործողություն 3.3.1-ը ևս տեղափոխվել է 2020թ. երրորդ եռամսյակ:  

Նախատեսվում է, որ ՀՓ-10-ը կկիրառի հմտությունների փոխանցման նոր 

(առցանց / հեռավար) մեթոդաբանություն՝ հիմնվելով ՀՀ ՎԿ-ի Հաղորդակցության 

ռազմավարության վերաբերյալ անցկացված առցանց (հեռավար) քննարկումների 

վրա, որոնց արդյունավետությունն ապացուցվեց (տես Գործողություն 3.2.1-ը 

վերևում): Գնահատումը կիրականացվի 2020թ. երրորդ եռամսյակում:  
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Կատարող՝ Ծրագրի իրականացման թիմ  


