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ԹՎԻՆՆԻՆԳ  ԳՈՐԾԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ   

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԿՈՄԻՏԵԻ ՀԵՏ՝ 

ՀԱՄԱՇԽԱՐՀԱՅԻՆ ԲԱՆԿԻ «ԱԶԳԱՅԻՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ 

ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԱՄՐԱՊՆԴՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ԱԶԳԱՅԻՆ  

ՌԱԶՄԱՎԱՐԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ» ԾՐԱԳՐԻ 

ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ 

 

 

 

Բացման հանդիպում 

2019 թ. հունվարի 17-ին Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրական 

կոմիտեի (ՀՀ ՎԿ) գրասենյակում տեղի է ունեցել «Բացման հանդիպում» Հայաստանի 

Հանրապետության վիճակագրական կոմիտեի (ՀՀ ՎԿ) և ԳՈՊԱ համատեղ 

ձեռնարկության (ՀՁ) միջև: ԳՈՊԱ ՀՁ-ն այն խորհրդատուն է, որ ընտրվել է 

Հայաստանի Հանրապետության ու Վերակառուցման և զարգացման միջազգային 

բանկի միջև ստորագրված «Ազգային վիճակագրական համակարգի ամրապնդման 

համար ազգային ռազմավարական ծրագրի իրականացում» թիվ TF0A4543 

դրամաշնորհային ծրագրի (այսուհետ՝ Ծրագիր) շրջանակում «Թվիննինգ 

գործընկերություն Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրական կոմիտեի հետ 

Ծրագրի իրականացման համար» առաջադրանքը կատարելու համար:  ԳՈՊԱ ՀՁ-ն 

կոնսորցիում է, որի գլխավոր անդամը ԳՈՊԱ Քընսալթընթս-ն (GOPA Consultants) է, 

իսկ մյուս անդամներն են Լիտվայի վիճակագրությունը (Statistics of Lithuania), 

Նիդերլանդների վիճակագրությունը (Statistics of Netherlands), ՕԴՎ քընսալթինգ-ը 

(ODW consulting) և Մարդկային զարգացման միջազգային կենտրոնը (International 

Center for Human Development): Հանդիպման նպատակը նախապատրաստական 

փուլը վերջնականացնելն ու ծրագրի իրականացման խորհրդանշական մեկնարկ 
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տալն էր: ԳՈՊԱ ՀՁ-ն ներկայացնում էին ԳՈՊԱ ՀՁ-ի ծրագրի տնօրենը և ծրագրի 

փորձագետների թիմի ղեկավարը (Հիմնական փորձագետ 1):  

Հանդիպումը, որին մասնակցում էր 23 մասնակից, վարում էր ԳՈՊԱ ՀՁ-ի 

ծրագրի տնօրենը:  

Հանդիպումը կազմակերպվել էր այնպես, որ ՀՀ ՎԿ-ի ստորաբաժանումներից 

յուրաքանչյուրի պետը հակիրճ մեկնաբաներ իր պատասխանատվության ներքո 

Ծրագրի տեխնիկական հանձնարարականում ընդգրկված գործողությունը: 

Հանդիպումը անցավ շատ լավ, մասնակիցներն ակտիվ էին, լի ոգևորությամբ և մեծ 

հետաքրքրություն էին ցուցաբերում Ծրագրի գործողությունների նկատմամբ: 

Ծրագրի գործողությունների փաստացի մեկնարկը պաշտոնապես տալու 

նպատակով ՀՀ ՎԿ նախագահ պարոն Ստեփան Մնացականյանն առաջարկեց 

պաշտոնապես ստորագրել «Բացման հանդիպման» արձանագրությունը:  

Հաշվի առնելով վերոնշյալը՝ ՀՀ ՎԿ նախագահի տեղակալ,                                    

ՀՀ վիճակագրության պետական խորհրդի անդամ և Ծրագրի տնօրեն պարոն Գագիկ 

Գևորգյանն ու ՀՀ ՎԿ գլխավոր քարտուղար պարոն Արաիկ Հայրապետյանն առանձին 

հանդիպում կազմակերպեցին Ծրագրի «Բացման հանդիպման» մասնակիցների հետ: 

Հանդիպումը վարում էր պարոն Ս. Մնացականյանը, ով հանդես եկավ ընդհանուր 

հայտարարությամբ, որից հետո «Բացման հանդիպման» արձանագրությունը 

ստորագրվեց երեք օրինակով՝ Ստեփան Մնացականյանի, ԳՈՊԱ ՀՁ-ի ծրագրի 

տնօրենի, ծրագրի փորձագետների թիմի ղեկավարի, Գագիկ Գևորգյանի, ՀՀ 

վիճակագրության պետական խորհրդի անդամ Անահիտ Սաֆյանի և Ծրագրի 

համակարգող Տիգրան Գևորգյանի կողմից:   
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Գործողություն 1.1.2. «Երկրորդ սերնդի իրավական կարգավորումը որակի երաշխիք. 

2018թ. Պաշտոնական վիճակագրության մասին ՀՀ օրենքի դրույթները» թեմայով 

սեմինարի կազմակերպում  

Հայաստանի Հանրապետության ու Վերակառուցման և զարգացման 

միջազգային բանկի միջև ստորագրված «Ազգային վիճակագրական համակարգի 

ամրապնդման համար ազգային ռազմավարական ծրագրի իրականացում» թիվ 

TF0A4543 դրամաշնորհային ծրագրի (այսուհետ՝ Ծրագիր) շրջանակում «Թվիննինգ 

գործընկերություն Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրական կոմիտեի հետ 

Ծրագրի իրականացման համար» առաջադրանքի (ԹԳ)  ներքո Հիմնական փորձագետ 

2-ը՝ փորձագետների թիմի ղեկավարի (Հիմնական փորձագետ 1) տեխնիկական 

խորհրդատվությամբ և Ծրագրի իրականացման թիմի (ԾԻԹ) աջակցությամբ, 

կազմակերպեց և անցկացրեց երկօրյա սեմինար «Երկրորդ սերնդի իրավական 

կարգավորումը որակի երաշխիք. 2018թ. Պաշտոնական վիճակագրության մասին ՀՀ 

օրենքի դրույթները» թեմայով (2019թ. մարտի 28-29) ՀՀ ՎԿ աշխատակազմի և 

հիմնական շահառու կողմերի հետ՝ նպատակ ունենալով ամրապնդել նրանց 

տեսական և գործնական գիտելիքներն ու հմտությունները:  

Սեմինարին մասնակցում էին 25 պետական և 4 մասնավոր հիմնարկների 62 

ներկայացուցիչներ, այդ թվում՝ ՀՀ ՎԿ-ի 29 աշխատակիցներ և ՀՀ վիճակագրության 

պետական խորհրդի անդամներ:   

Հիմնվելով 2018 թ. օրենքի մանրամասն ուսումնասիրության, նախկին 

«Պետական վիճակագրության մասին օրենքի» հետ դրա դրույթների համեմատման, 

այլ համապատասխան օրենքների, ընթացիկ գործելակերպերի, Թվիննինգի 

գործընկերության շրջանակում ներգրավված երկրների և հաստատությունների 

համապատասխան փորձառության, ինչպես նաև ՀՀ ՎԿ-ի կարողությունների 

սեփական գնահատման վրա՝ Հիմնական փորձագետ 2-ը պատրաստել էր «Սեմինարի 

շնորհանդես»՝ 89 սլայդերով: 

Սեմինարի մասնակիցները ընդունեցին մի շարք գործնական 

առաջարկություններ: 
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Գործողություն 1.1.4. Ուսումնական այց վարչական տվյալների և մարդահամարների 

վերաբերյալ 

Հայաստանի Հանրապետության ու Վերակառուցման և զարգացման 

միջազգային բանկի միջև ստորագրված «Ազգային վիճակագրական համակարգի 

ամրապնդման համար ազգային ռազմավարական ծրագրի իրականացում» թիվ 

TF0A4543 դրամաշնորհային ծրագրի (այսուհետ՝ Ծրագիր) շրջանակում «Թվիննինգ 

գործընկերություն Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրական կոմիտեի հետ 

Ծրագրի իրականացման համար» առաջադրանքի (ԹԳ) ներքո ԳՈՊԱ ՀՁ-ի 

աջակցությամբ ՀՀ ՎԿ-ի մասնագետների համար կազմակերպվեց ուսումնական այց 

Ֆինլանդիայի վիճակագրություն 2019 թ. մարտի 13-ից 15-ը: Ուսումնական այցի 

օրակարգը ներառում էր հետևյալ թեմաները. (i) Վարչական տվյալների 

օգտագործմամբ վիճակագրական հավաքագրման իրավական շրջանակը, (ii) 

Ֆինլանդիայի վիճակագրության փորձը մարդկային ռեսուրսների կառավարման և 

ուսուցանման վերաբերյալ՝ հատուկ շեշտադրելով մարդկային ռեսուրսների 

զարգացումը՝ Մարդահամար իրականացնելու նպատակով, (iii) Ֆինլանդիայի 

Մարդահամարը. անցում ավանդական Մարդահամարից դեպի ռեգիստրների վրա 

հիմնված մարդահամար, որն օգտագործվում է Ֆինլանդիայի վիճակագրությունում:  

Ուսումնական այցը հնարավորություն տվեց ՀՀ ՎԿ-ի մասնագետներին 

ուսումնասիրել վիճակագրական նպատակներով վարչական տվյալների 

օգտագործման լավագույն փորձը, ավանդական մարդահամարի տվյալների 

հավաքումից անցումը դեպի ռեգիստրների վրա հիմնված և համակցված 

Մարդահամարին, ինչպես նաև ծանոթանալ Ֆինլանդիայի՝ ռեգիստրների վրա 

հիմնված վիճակագրական համակարգին:  
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Գործողություն 2.7.1. Իրականացնել գյուղատնտեսության կառուցվածքային 

հետազոտությունների գնահատում, ներկայացնել առաջարկներ և մշակել 

մեթոդաբանական ուղեցույցներ  

Հայաստանի Հանրապետության ու Վերակառուցման և զարգացման 

միջազգային բանկի միջև ստորագրված «Ազգային վիճակագրական համակարգի 

ամրապնդման համար ազգային ռազմավարական ծրագրի իրականացում» թիվ 

TF0A4543 դրամաշնորհային ծրագրի (այսուհետ՝ Ծրագիր) շրջանակում «Թվիննինգ 

գործընկերություն Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրական կոմիտեի հետ 

Ծրագրի իրականացման համար» առաջադրանքի (ԹԳ) ներքո գյուղատնտեսության 

վիճակագրության Հիմնական փորձագետը (Հիմնական փորձագետ 6) իրականացրեց 

խորհրդատվական առաքելություն 2019 թ. փետրվարի 4-ից 8-ը՝ ԹԳ-ի տեխնիկական 

հանձնարարականում ներառված գործողություն 2.7.1-ի՝ «Իրականացնել 

գյուղատնտեսական կառուցվածքային հետազոտությունների գնահատում, 

ներկայացնել առաջարկներ և մշակել մեթոդաբանական ուղեցույցներ» 

իրականացման համար:   

Հիմնական փորձագետ 6-ն աշխատեց ՀՀ ՎԿ գյուղատնտեսության 

վիճակագրության բաժնի աշխատակիցների հետ:  

Հիմնական փորձագետ 6-ի առաքելության արդյունքները ներկայացված են ստորև. 

i. Գյուղատնտեսական համատարած հաշվառում 2014-ի (ԳՀՀ 2014) շրջանակում 

հավաքված տվյալների հիման վրա 2017 թ. ստեղծված գյուղացիական 

տնտեսությունների ռեգիստրի գնահատում, 

ii. Գյուղատնտեսական համատարած հաշվառում 2014-ի (ԳՀՀ 2014) 

արդյունքներով գյուղատնտեսության կառուցվածքային հետազոտությունների 

համակարգի գնահատում,  
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iii. Գյուղատնտեսության կառուցվածքային հետազոտության գործիքակազմի 

(հարցաթերթեր, ընտրանքի չափ, ընտրանքի մեթոդներ, պարբերականություն, 

ցուցանիշներ և այլն) մասնակի գնահատում,  

iv. Առաջարկներ պահանջվող և լրացուցիչ ցուցանիշների հաշվարկման համար: 

Իր առաջին առաքելության ընթացքում Հիմնական փորձագետ 6-ը ներկայացրեց 

մի շարք առաջարկներ նաև հետևյալ թեմաների շուրջ. (i) գյուղացիական 

տնտեսությունների ռեգիստրի բարելավում, (ii) Գյուղատնտեսության 

կառուցվածքային հետազոտության հարցաթերթի բարելավում, (iii) Գյուղացիական 

տնտեսությունների կառուցվածքային հետազոտության ընտրանքի համար 

գյուղացիական տնտեսությունների ռեգիստրի օգտագործելիության 

ուսումնասիրություն: 
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Գործողություն 2.9.1. Մշակել մեթոդաբանական ուղեցույցներ զբոսաշրջության 

վիճակագրության վերաբերյալ  

Հայաստանի Հանրապետության ու Վերակառուցման և զարգացման 

միջազգային բանկի միջև ստորագրված «Ազգային վիճակագրական համակարգի 

ամրապնդման համար ազգային ռազմավարական ծրագրի իրականացում» թիվ 

TF0A4543 դրամաշնորհային ծրագրի (այսուհետ՝ Ծրագիր) շրջանակում «Թվիննինգ 

գործընկերություն Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրական կոմիտեի հետ 

Ծրագրի իրականացման համար» առաջադրանքի (ԹԳ) ներքո զբոսաշրջության 

վիճակագրության Ոչ հիմնական փորձագետը (Ոչ հիմնական փորձագետ 10) 

իրականացրեց խորհրդատվական առաքելություն 2019 թ. փետրվարի 18-ից 22-ը: 

Առաքելության նպատակը ԹԳ-ի տեխնիկական հանձնարարականում ներառված 

գործողություն 2.9.1-ի « Մշակել մեթոդաբանական ուղեցույցներ զբոսաշրջության 

վիճակագրության վերաբերյալ» իրականացումն էր:  

Իր առաքելության ընթացքում Ոչ հիմնական փորձագետ 10-ն աշխատեց ՀՀ ՎԿ 

Վճարային հաշվեկշռի և արտաքին առևտրի վիճակագրության բաժնի 

աշխատակիցների հետ, որոնք պատասխանատու են զբոսաշրջության 

վիճակագրության համար: Աշխատանքն առավել արդյունավետ դարձնելու համար ՀՀ 

ՎԿ-ի Վճարային հաշվեկշռի և արտաքին առևտրի վիճակագրության բաժնի և 

Ազգային հաշիվների բաժնի մասնագետների հետ կազմակերպվեց համատեղ 

հանդիպում Զբոսաշրջության սատելիտային հաշվի վերաբերյալ:  

Հիմնվելով առաքելության ընթացքում անցկացրած քննարկումների և 

տեսակետների փոխանակման վրա՝ Ոչ հիմնական փորձագետ 10-ը մշակեց 

Զբոսաշրջության վիճակագրության մեթոդաբանական ուղեցույցը, որն ուղղված է      

ՀՀ ՎԿ-ում զբոսաշրջության վիճակագրության ժամանակակից համակարգի հետագա 

զարգացմանը և տվյալների որակի բարելավմանը՝ զբոսաշրջության տնտեսական 

ազդեցությունն ազգային տնտեսության վրա ավելի լավ չափելու համար:  
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Իր առաքելության զեկույցում Ոչ հիմնական փորձագետ 10-ը ներկայացրել է մի 

շարք առաջարկներ, ներառյալ՝   (i) Վճարային հաշվեկշռի և արտաքին առևտրի 

վիճակագրության բաժնում ներգրավել առնվազն մեկ մշտական մասնագետ, ով 

կշարունակի աշխատել զբոսաշրջության վիճակագրությունը Հայաստանում 

զարգացնելու ուղղությամբ, (ii) խրախուսել ՀՀ ՎԿ-ի և ՀՀ կենտրոնական բանկի միջև 

առավել սերտ համագործակցությունը զբոսաշրջության ներմուծման / արտահանման 

վերաբերյալ տեղեկատվության արտադրության համար, (iii) իրականացնել 

հաշվետվական ձևերով հավաքվող տվյալների որակի հիմնական հսկողություն, (iv) 

չափել ռեսպոնդենտների ծանրաբեռնվածությունը զբոսաշրջային 

ձեռնարկությունների համար: Մի շարք առաջարկություններ վերաբերում էին 

հրապարակումների ձևաչափերին, փոփոխականներին և ցուցանիշներին: 
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Գործողություն 2.10.1. Աշխատաշուկայի վիճակագրության գնահատման զեկույց՝ 

առաջարկներով  

Հայաստանի Հանրապետության ու Վերակառուցման և զարգացման 

միջազգային բանկի միջև ստորագրված «Ազգային վիճակագրական համակարգի 

ամրապնդման համար ազգային ռազմավարական ծրագրի իրականացում» թիվ 

TF0A4543 դրամաշնորհային ծրագրի (այսուհետ՝ Ծրագիր) շրջանակում «Թվիննինգ 

գործընկերություն Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրական կոմիտեի հետ 

Ծրագրի իրականացման համար» առաջադրանքի (ԹԳ) ներքո աշխատանքի 

վիճակագրության Հիմնական փորձագետը (Հիմնական փորձագետ 7) իրականացրեց 

իր առաջին խորհրդատվական առաքելությունը 2019 թ. փետրվարի 25-ից մարտի 4-ը:  

Առաքելության նպատակը ԹԳ-ի տեխնիկական հանձնարարականում ներառված 

գործողություն 2.10.1-ի «Իրականացնել աշխատաշուկայի վիճակագրության 

գնահատում և ներկայացնել առաջարկներ» իրականացումն էր:  

Իր առաքելության ընթացքում Հիմնական փորձագետ 7-ն աշխատեց ՀՀ ՎԿ 

աշխատանքի վիճակագրության բաժնի աշխատակիցների հետ:  

Հիմնվելով առաքելության ընթացքում անցկացրած բազմաթիվ քննարկումների 

և անհատական աշխատանքի վրա՝ Հիմնական փորձագետ 7-ը ներկայացրեց հետևյալ 

կարճաժամկետ և երկարաժամկետ առաջարկները: Կարճաժամկետ առաջարկները 

ներառում են. (i) Աշխատուժի ընտրանքային հետազոտության (ԱԸՀ) եռամսյակային 

ընտրանքը հավասարապես բաշխում եռամսյակի 13 շաբաթների վրա, (ii) ԱԸՀ-ի 

ընտրանքային կշիռների վերջնական ճշգրտում՝ ըստ կալիբրացիայի և բնակչության 

պրոյեկցիաների, (iii) պահուստային ընտրանքի փոխարեն տնային 

տնտեսությունների ավելի մեծ ընտրանքի ընտրություն,  (iv) ԱԸՀ-ի ընտրանքում  

ընդգրկված հաշվային տեղամասերի (առաջնային ընտրանքային միավոր) 

կանոնավոր ցուցակագրում՝ առնվազն բնակչության մեծ փոփոխություններ ունեցող 

տարածքներում, ինչպիսիք են քաղաքային կենտրոնների ծայրամասերը, (v) ԱԸՀ-ի 
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հարցաթերթի որոշ հարցերի և հնարավոր պատասխանների վերաձևակերպում և 

տեղաշարժ, արտաժամյա աշխատաժամերի վերաբերյալ առանձին աղյուսակի 

մշակում:    

Երկարաժամկետ առաջարկները ներառում են. (i) անցում ընտրանքի 

ռոտացիոն մեթոդին, (ii) հետազոտության յուրաքանչյուր շրջանից առաջ հաշվային 

տեղամասերի (առաջնային ընտրանքային միավոր) ամբողջական ցուցակագրման 

հնարավորության քննարկում, (iii) Համակարգչի կիրառմամբ անհատական 

հարցազրույց վարելու (CAPI) համակարգի ներդրում, (iv) ԱԸՀ-ի հարցաթերթի 

վերակառուցում՝ առանձնացնելով զբաղվածության, գործազրկության և աշխատանքի 

թերօգտագործման այլ բացադրիչների վերաբերյալ առանցքային հարցերը 

հարցաթերթի մյուս հատվածներից:   

Այս երկարաժամկետ առաջարկների իրականացնումը նախատեսվում է 2021 

թ. կամ 2022 թ.՝ 2020թ. Հայաստանի Հանրապետության Մարդահամարի արդյունքում 

հաշվային տեղամասերի նոր ընտրանքի ներդրումից հետո:  
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Գործողություն 1.2.2. Իրականացնել ՀՀ ՎԿ-ում գործող ռիսկերի կառավարման 

համակարգի (ՌԿՀ) գնահատում, մշակել ուղեցույցներ և փաստաթղթեր ՌԿՀ-ի 

բարելավման համար  

Հայաստանի Հանրապետության ու Վերակառուցման և զարգացման 

միջազգային բանկի միջև ստորագրված «Ազգային վիճակագրական համակարգի 

ամրապնդման համար ազգային ռազմավարական ծրագրի իրականացում» թիվ 

TF0A4543 դրամաշնորհային ծրագրի (այսուհետ՝ Ծրագիր) շրջանակում «Թվիննինգ 

գործընկերություն Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրական կոմիտեի հետ 

Ծրագրի իրականացման համար» առաջադրանքի (ԹԳ) ներքո ռիսկերի կառավարման 

Ոչ հիմնական փորձագետը (Ոչ հիմնական փորձագետ 2) իրականացրեց իր 

խորհրդատվական առաքելությունը 2019 թ. ապրիլի 22-29-ը՝ վիճակագրության 

ոլորտում ռիսկերը բացահայտելու, գնահատելու, կառավարելու և նվազեցնելու 

համար մեխանիզմներ, մեթոդներ, գործիքներ, ուղեցույցներ, ընթացակարգեր և 

փաստաթղթեր մշակելու նպատակով: Նրա առաքելությունը համընկել էր ԹԳ 

փորձագետների թիմի ղեկավարի առաքելության հետ, և որոշ հանդիպումներ 

անցկացվեցին նաև նրա մասնակցությամբ:   

Աշխատանքային ժամանակի մեծ մասը Ոչ հիմնական փորձագետ 2-ն 

անցկացրեց ՀՀ ՎԿ աշխատակիցների և ղեկավարության հետ հանդիպելով, ովքեր 

պատասխանատու են  արտադրական գործընթացների տարբեր մակարդակներում 

ռիսկերի կառավարման տարբեր ուղղությունների համար: Այդ նպատակով, Ոչ 

հիմնական փորձագետ 2-ը հանդիպեց ՀՀ վիճակագրության պետական խորհրդի 

անդամներին և քննարկեց նրանց վերահսկողության ներքո գտնվող 

ստորաբաժանումներում գոյություն ունեցող ռիսկերի կառավարման համակարգերը 

(ՌԿՀ)՝ ընդհանուր առմամբ ՌԿՀ-ի և ՀՀ ՎԿ-ում ՌԿՀ-ի բարելավման համար 

մշակվելիք ուղեցույցների հետ կապված նրանց ունեցած ակնկալիքներն ավելի 

հասկանալու, մասնավորապես, Լիլիթ Պետրոսյանին (մակրոէկոնոմիկայի և 
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ֆինանսների բնագավառ), Գագիկ Անանյանին (միկրոէկոնոմիկայի և տնտեսական 

գործունեության տեսակների բնագավառ), Գագիկ Գևորգյանին (ժողովրդագրության և 

սոցիոլոգիայի բնագավառ), Անահիտ Սաֆյանին (միջազգային վիճակագրական 

համագործակցության բնագավառ), Արաիկ Հայրապետյան  (ՀՀ ՎԿ գլխավոր 

քարտուղար):  

Ի լրումն վերոնշյալի, հանդես գալով նաև որպես ԳՈՊԱ ՀՁ-ի ծրագրի տնօրեն, 

Ոչ հիմնական փորձագետ 2-ն անկացրեց մի շարք հանդիպումներ Ծրագրի տնօրեն 

Գագիկ Գևորգյանի, Ծրագրի համակարգող Տիգրան Գևորգյանի և Ծրագրի 

իրականացման թիմի (ԾԻԹ) անդամների հետ: 
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Գործողություն 2.1.1. Կազմակերպել վերապատրաստում մեթատվյալների 

ընդհանուր և միասնական ինտեգրված մեթատվյալների կառուցվածքի վերաբերյալ  

Հայաստանի Հանրապետության ու Վերակառուցման և զարգացման 

միջազգային բանկի միջև ստորագրված «Ազգային վիճակագրական համակարգի 

ամրապնդման համար ազգային ռազմավարական ծրագրի իրականացում» թիվ 

TF0A4543 դրամաշնորհային ծրագրի (այսուհետ՝ Ծրագիր) շրջանակում «Թվիննինգ 

գործընկերություն Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրական կոմիտեի հետ 

Ծրագրի իրականացման համար» առաջադրանքի (ԹԳ) ներքո «Կազմակերպել 

վերապատրաստում մեթատվյալների ընդհանուր և միասնական ինտեգրված 

մեթատվյալների կառուցվածքի վերաբերյալ» գործողությունը բաղկացած է երկու 

հիմնական արդյունքից. (ա) մեթատվյալների առկա նկարագրությունների 

վերանայում և ՀՀ ՎԿ-ի կարողությունների գնահատում՝ միասնական ինտեգրված 

մեթատվյալների կառուցվածքը (SIMS) ամբողջությամբ ներդնելու համար, (բ) 

վերապատրաստման կազմակերպում և անցկացում մեթատվյալների ընդհանուր և 

միասնական ինտեգրված մեթատվյալների կառուցվածքի վերաբերյալ:  

Արդյունք (ա) Մեթատվյալների առկա նկարագրությունների վերանայում և ՀՀ ՎԿ-ի 

կարողությունների գնահատում՝ միասնական ինտեգրված մեթատվյալների 

կառուցվածքը (SIMS) ամբողջությամբ ներդնելու համար 

Մեթատվյալների համակարգի Հիմնական փորձագետը (Հիմնական փորձագետ 4) 

2019 թ. մայիսի 13-17-ն իրականացրեց իր խորհրդատվական առաքելությունը՝ 

միասնական ինտեգրված մեթատվյալների կառուցվածքը ներդնելու համար ՀՀ ՎԿ-ի 

աշխատակիցների ունեցած կարիքներն ու պահանջներն ուսումնասիրելու 

նպատակով: Մասնավորապես, Հիմնական փորձագետ 4-ն իրականացրեց հետևյալ 

առաջադրանքները.  
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i. Վերանայեց մեթատվյալների առկա նկարագրությունները և գնահատեց ՀՀ ՎԿ-

ի կարողությունները՝ միասնական ինտեգրված մեթատվյալների կառուցվածքը 

(SIMS) ամբողջությամբ ներդնելու համար: 

ii. ՀՀ ՎԿ-ի ղեկավարության և տեխնիկական մասնագետների հետ քննարկման 

արդյունքում գնահատեց միասնական ինտեգրված մեթատվյալների 

կառուցվածքի զարգացման կարիքներն ու պահանջները: 

iii. Մշակեց իր երկրորդ առաքելության ընթացքում անցկացվելիք միասնական 

ինտեգրված մեթատվյալների կառուցվածքի թեմայով վերապատրաստման 

ծրագիրը:   

 

Բացի այդ, առաքելության արդյունքների հիման վրա, Հիմնական փորձագետ 4-ն 

ներկայացրեց մի շարք առաջարկներ:  
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Գործողություն 2.1.1. Կազմակերպել վերապատրաստում մեթատվյալների 

ընդհանուր և միասնական ինտեգրված մեթատվյալների կառուցվածքի վերաբերյալ  

Հայաստանի Հանրապետության ու Վերակառուցման և զարգացման 

միջազգային բանկի միջև ստորագրված «Ազգային վիճակագրական համակարգի 

ամրապնդման համար ազգային ռազմավարական ծրագրի իրականացում» թիվ 

TF0A4543 դրամաշնորհային ծրագրի (այսուհետ՝ Ծրագիր) շրջանակում «Թվիննինգ 

գործընկերություն Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրական կոմիտեի հետ 

Ծրագրի իրականացման համար» առաջադրանքի (ԹԳ) ներքո «Կազմակերպել 

վերապատրաստում մեթատվյալների ընդհանուր և միասնական ինտեգրված 

մեթատվյալների կառուցվածքի վերաբերյալ» գործողությունը բաղկացած է երկու 

հիմնական արդյունքից. (ա) մեթատվյալների առկա նկարագրությունների 

վերանայում և ՀՀ ՎԿ-ի կարողությունների գնահատում՝ միասնական ինտեգրված 

մեթատվյալների կառուցվածքը (SIMS) ամբողջությամբ ներդնելու համար, (բ) 

վերապատրաստման կազմակերպում և անցկացում մեթատվյալների ընդհանուր և 

միասնական ինտեգրված մեթատվյալների կառուցվածքի վերաբերյալ:  

Արդյունք (բ) վերապատրաստման կազմակերպում և անցկացում մեթատվյալների 

ընդհանուր և միասնական ինտեգրված մեթատվյալների կառուցվածքի վերաբերյալ 

Մեթատվյալների համակարգի Հիմնական փորձագետը (Հիմնական 

փորձագետ 4) 2019 թ. սեպտեմբերի 9-13-ն իրականացրեց իր խորհրդատվական 

առաքելությունը՝ ՀՀ ՎԿ-ի աշխատակիցների համար մեթատվյալների ընդհանուր և 

միասնական ինտեգրված մեթատվյալների կառուցվածքի թեմայով 

վերապատրաստում անցկացնելու նպատակով՝ շեշտը դնելով ներկայում Տվյալների 

տարածման հատուկ ստանդարտի (SDDS), որակի հռչակագրերի, դասակարգիչների, 

փոփոխականների և հասկացությունների համար օգտագործվող մեթատվյալների 

առանձին համակարգերից մեթատվյալների ինտեգրված համակարգ ստեղծելու վրա:  
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Մասնակցում էր ՀՀ ՎԿ-ում տարբեր պաշտոններ և պարտականություններ 

ունեցող 35 աշխատակից: ՀՀ վիճակագրության պետական խորհրդի անդամներ 

Անահիտ Սաֆյանն ու Վանուշ Դավթյանն աջակցում էին վերապատրատումների 

ընթացքում:  

Վերապատրաստումներն իրականացվում էին հետևյալ ձևաչափով.  

i. Դասախոսություններ և օրինակներ  

ii. Խմբային աշխատանքներ, քննարկումներ 

iii. Գործնական աշխատանքներ 

Դասընթացների ընթացքում Հիմնական փորձագետ 4-ը, հիմնվելով 

վերապատրաստման ծրագրի վրա, ներկայացրեց մի քանի շնորհանդեսներ, 

օրինակներ, կայք-էջեր և ուղեցույցներ: Ներկայացվեցին և քննարկվեցին այլ երկրների 

օրինակներ միասնական ինտեգրված մեթատվյալների կառուցվածքի, 

մասնավորապես, ESMS-ի և ESQRS-ի վերաբերյալ: 

Փորձագետի օգնությամբ մասնակիցները բաժանվեցին 5 աշխատանքային 

խմբի՝ i) Աշխատանքի վիճակագրութուն, ii) Սպառողական գների ինդեքս, iii) 

Ազգային հաշիվներ, iv) Մասնագիտական կրթություն, v) Տրանսպորտի 

վիճակագրություն: 

Իր առաքելության ընթացքում Հիմնական փորձագետ 4-ը մի շարք 

հանդիպումներ ունեցավ նաև ՀՀ ՎԿ-ում այլ շահառու կողմերի հետ՝ մեթատվյալների 

հետ կապված գործողությունների բարելավման վերաբերյալ:   
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Գործողություն 1.2.3. Անցկացնել վերապատրաստում և ուղղորդել ռիսկերի 

կառավարման համակարգի (ՌԿՀ) իրականացման վերաբերյալ, մասնակցել ՌԿՀ-ի 

փորձնական իրականացմանը  

Հայաստանի Հանրապետության ու Վերակառուցման և զարգացման 

միջազգային բանկի միջև ստորագրված «Ազգային վիճակագրական համակարգի 

ամրապնդման համար ազգային ռազմավարական ծրագրի իրականացում» թիվ 

TF0A4543 դրամաշնորհային ծրագրի (այսուհետ՝ Ծրագիր) շրջանակում «Թվիննինգ 

գործընկերություն Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրական կոմիտեի հետ 

Ծրագրի իրականացման համար» առաջադրանքի (ԹԳ) ներքո ռիսկերի կառավարման 

Ոչ հիմնական փորձագետը (Ոչ հիմնական փորձագետ 2) իրականացրեց իր 

խորհրդատվական առաքելությունը 2019 թ. սեպտեմբերի 9-13-ը: 

Առաքելության օրակարգին համահունչ՝ Ոչ հիմնական փորձագետ 2-ն 

սեպտեմբերի 10-12-ն անցկացրեց վերապատրաստում ռիսկերի կառավարման 

համակարգի (ՌԿՀ) վերաբերյալ: ՀՀ ՎԿ-ի բոլոր բաժիններից տարբեր պաշտոններ և 

պարտականություններ ունեցող 42 աշխատակից մասնակցեց վերապատրաստմանը, 

ներառյալ՝ 11 ներկայացուցիչ մարզային վարչություններից, ներքին աուդիտի 

վարչության պետ Անահիտ Մանանդյանն աջակցում էր վերապատրաստման 

ընթացքում:   

Ռիսկերի կառավարման համակարգի (ՌԿՀ) վերաբերյալ վերապատրաստումը 

բաղկացած էր շնորհանդեսներից, դասախոսություններից և օրինակների 

ներկայացումից, ինչպես նաև գործնական վարժություններից, որոնք հիմնված էին ՀՀ 

ՎԿ-ի տրամադրած տեղեկատվության վրա: 

Իր առաքելության վերջում Ոչ հիմնական փորձագետ 2-ը ներկայացրեց մի 

շարք առաջարկներ՝ ուղղված ՀՀ ՎԿ-ում Ռիսկերի կառավարման համակարգի 

բարելավմանը, ներառյալ՝ (i) Ռիսկերի գնահատման ձևի թեստավորում և 

փորձարկում, (ii) ռիսկերի ընդհանուր ռեգիստրի ստեղծում, (iii) ռիսկերի նվազեցման 

գործողությունների ծրագրի մշակում, (iv) ռիսկերի կառավարման 

քաղաքականության մշակում, (v) Ռիսկերի կառավարման համակարգի մասով 

Աշխատանքային խմբի ստեղծում:  
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Գործողություն 2.2.2.Կազմակերպել վերապատրաստումներ ռեսուրսների 

աղյուսակներ մշակելու և կազմելու, օգտագործման աղյուսակներ մշակելու և 

կազմելու, ծրագրային ապահովումն օգտագործելու վերաբերյալ՝ ՀՀ ՎԿ-ի կողմից 

ճանապարհային քարտեզի հաստատումից և համապատասխան ծրագրային 

ապահովման ձեռքբերումից հետո  

Հայաստանի Հանրապետության ու Վերակառուցման և զարգացման 

միջազգային բանկի միջև ստորագրված «Ազգային վիճակագրական համակարգի 

ամրապնդման համար ազգային ռազմավարական ծրագրի իրականացում» թիվ 

TF0A4543 դրամաշնորհային ծրագրի (այսուհետ՝ Ծրագիր) շրջանակում «Թվիննինգ 

գործընկերություն Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրական կոմիտեի հետ 

Ծրագրի իրականացման համար» առաջադրանքի (ԹԳ) ներքո մակրոէկոնոմիկայի 

վիճակագրության Հիմնական փորձագետը (Հիմնական փորձագետ 5) իրականացրեց 

իր խորհրդատվական առաքելությունը 2019 թ. նոյեմբերի 25-ից դեկտեմբերի 6-ը՝ 

նպատակ ունենալով կազմակերպել և անցկացնել վերապատրաստում (i) 

Ռեսուրսների աղյուսակների մշակման և կազմման, և (ii) ռեսուրսների և 

օգտագործման աղյուսակների մշակման և կազմման վերաբերյալ:    

Հիմնական փորձագետ 5-ի առաքելության արդյունքները հետևյալն են.  

i. Անցկացրեց վերապատրաստում ընթացիկ և հաստատուն գներով ռեսուրսների 

աղյուսակների մշակման և կազմման, ապրանքների, արդյունաբերության և 

արտադրական միավորների որոշման, հիմնական գներով արտադրողների 

ռեսուրսների մատրիցայի, ինչպես նաև ՍԻՖ/ՖՕԲ գներով ներմուծման 

ռեսուրսների մատրիցայի կազմման վերաբերյալ:  

ii. Գնահատեց ռեսուրսների աղյուսակները ապրանքների ու առևտրի և 

տրանսպորտի հավելագների հարկերի / սուբսիդիաների մասով, մուտքագրեց 

յուրաքանչյուր բաղադրիչի համար առկա տվյալների և գների 

համապատասխան ինդեքսները: 
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iii. Ընթացիկ և հաստատուն գներով օգտագործման աղյուսակների մշակում և 

կազմում, ներառյալ՝ միջանկյալ ծախսերի մատրիցայի և պահանջների 

վերջնական աղյուսակների կազմումը:  

iv. Որոշեց անհամապատասխանությունները և հայտնաբերեց պատճառներն ու 

բացերը, հավասարակշռումը և վերածումը մուտքային-ելքային աղյուսակների: 

v. Անցկացրեց վերապատրաստում ազգային հաշիվների ագրեգատների և 

ընթացիկ և հաստատուն գներով ռեսուրսների և օգտագործման աղյուսակների 

կազմման մասով դրանց իրական ծավալի ինդեքսների կազմման վերաբերյալ:  
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Գործողություն 1.2.4.Անցկացնել երեք 5-օրյա վերապատրաստումներ որակի 

կառավարման համակարգի (ՈԿՀ), Ընդհանուր վիճակագրական բիզնես գործընթացի 

մոդելի (ԸՎԲԳՄ), Վիճակագրական կազմակերպությունների գործունեության 

ընդհանրական մոդելի (ՎԿԳԸՄ), Ընդհանուր վիճակագրական տեղեկատվության 

մոդելի (ԸՎՏՄ), Վիճակագրական արտադրության ընդհանուր ճարտարապետության 

(ՎԱԸՄ) վերաբերյալ 

Հայաստանի Հանրապետության ու Վերակառուցման և զարգացման 

միջազգային բանկի միջև ստորագրված «Ազգային վիճակագրական համակարգի 

ամրապնդման համար ազգային ռազմավարական ծրագրի իրականացում» թիվ 

TF0A4543 դրամաշնորհային ծրագրի (այսուհետ՝ Ծրագիր) շրջանակում «Թվիննինգ 

գործընկերություն Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրական կոմիտեի հետ 

Ծրագրի իրականացման համար» առաջադրանքի (ԹԳ) ներքո «Անցկացնել 

վերապատրաստումներ որակի կառավարման համակարգի (ՈԿՀ), Ընդհանուր 

վիճակագրական բիզնես գործընթացի մոդելի (ԸՎԲԳՄ), Վիճակագրական 

կազմակերպությունների գործունեության ընդհանրական մոդելի (ՎԿԳԸՄ), 

Ընդհանուր վիճակագրական տեղեկատվության մոդելի (ԸՎՏՄ), Վիճակագրական 

արտադրության ընդհանուր ճարտարապետության (ՎԱԸՄ) վերաբերյալ» 

գործողությունը բաղկացած է երկու բաղադրիչներից. (i) Ոչ հիմնական փորձագետի 

առաքելություն, և (ii) վերապատրաստում որակի կառավարման համակարգի 

վերաբերյալ: 

 

(i) Միջազգային ստանդարտների և մոդելների Ոչ հիմնական փորձագետը (Ոչ 

հիմնական փորձագետ 3) իրականացրեց իր խորհրդատվական առաքելությունը 2019 

թ. նոյեմբերիր 25-29-ը՝ արդեն գործող ՈԿՀ-ի և Ընդհանուր վիճակագրական բիզնես 

գործընթացի մոդելի (ԸՎԲԳՄ) կարգավիճակը վերանայելու և Ընդհանուր 

վիճակագրական բիզնես գործընթացի մոդելը զեկույցների համար օգտագործման 

թեմայով 2-օրյա վերապատրաստում անցկացնելու նպատակով: 
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Վերապատրաստմանը հաջորդեց ուսուցումը անմիջապես աշխատանքային 

գործընթացում՝ ՈԿՀ-ի և ԸՎԲԳՄ-ի գործնական կիրառման վերաբերյալ:  

(ii) ԳՈՊԱ ՀՁ-ն աջակցեց ՀՀ ՎԿ-ին Ընդհանուր վիճակագրական բիզնես գործընթացի 

մոդելի (ԸՎԲԳՄ), Վիճակագրական կազմակերպությունների գործունեության 

ընդհանրական մոդելի (ՎԿԳԸՄ), Ընդհանուր վիճակագրական տեղեկատվության 

մոդելի (ԸՎՏՄ), Վիճակագրական արտադրության ընդհանուր ճարտարապետության 

(ՎԱԸՄ) վերաբերյալ ՀՀ ՎԿ/ ԳՈՊԱ ՀՁ/ ՄԱԿ-ի Եվրոպական տնտեսական 

հանձնաժողով (UNECE) համատեղ սեմինար կազմակերպելու գործում: Սեմինարը 

տեղի ունեցավ 2019թ. դեկտեմբերի 3-5-ը ՀՀ ՎԿ-ի դահլիճում: ՀՀ վիճակագրության 

պետական խորհրդի անդամ Անահիտ Սաֆյանը, ԳՈՊԱ ՀՁ-ի ծրագրի տնօրենը և 

ծրագրի փորձագետների թիմի ղեկավարը բացեցին սեմինարը, որին մասնակցում էին 

44 աշխատակից:  

Սեմինարը շատ լավ էր պլանավորված, Սթիվեն Վեյլը (ՄԱԿ-ի Եվրոպական 

տնտեսական հանձնաժողովի վիճակագրության բաժին) և Միրա Նիկիչը (Սերբիայի 

Հանրապետության վիճակագրական գրասենյակ) ներկայացրեցին շնորհանդեսներ, 

որոնք շատ պրոֆեսինալ ու պարզ էին և լավ ընդունվեցին մասնակիցների կողմից:  
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Գործողություն 2.2.1. Իրականացնել առկա իրավիճակի գնահատում, մշակել 

ռեսուրսների և օգտագործման և մուտքային-ելքային աղյուսակների իրականացման 

ճանապարհային քարտեզը   

Հայաստանի Հանրապետության ու Վերակառուցման և զարգացման 

միջազգային բանկի միջև ստորագրված «Ազգային վիճակագրական համակարգի 

ամրապնդման համար ազգային ռազմավարական ծրագրի իրականացում» թիվ 

TF0A4543 դրամաշնորհային ծրագրի (այսուհետ՝ Ծրագիր) շրջանակում «Թվիննինգ 

գործընկերություն Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրական կոմիտեի հետ 

Ծրագրի իրականացման համար» առաջադրանքի (ԹԳ) ներքո մակրոէկոնոմիկայի 

վիճակագրության Հիմնական փորձագետը (Հիմնական փորձագետ 5) իրականացրեց 

իր խորհրդատվական առաքելությունը 2019 թ. հունիսի 24-ից հուլիսի 4-ը՝ նպատակ 

ունենալով գնահատել ազգային հաշիվների աղյուսակները կազմելու համար առկա 

տվյալների աղբյուրները և մեթոդները և դրանց համապատասխանությունը 

համապատասխան միջազգային ստանդարտներին և լավ գործելակերպերին:  

Նա նաև մշակեց ռեսուրսների և օգտագործման և մուտքային-ելքային 

աղյուսակների ներդրման ճանապարհային քարտեզ ԱՀՀ-2008-ի, ԵՀՀ-2010-ի 

ստանդարտներին և ՏՀԶԿ պահանջներին համապատասխան, ներառյալ՝ 

համապատասխան ծրագրային ապահովման և ռեսուրսների և օգտագործման և 

մուտքային-ելքային աղյուսակների վերաբերյալ տվյալների և մեթատվյալների 

տարածման վերաբերյալ առաջարկները:  
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Գործողություն 2.7.2. Անցկացնել վերապատրաստում գյուղացիական 

տնտեսությունների ռեգիստրի ծրագրային ապահովման վերաբերյալ, իրականացնել 

դաշտային փորձարկում 

Հայաստանի Հանրապետության ու Վերակառուցման և զարգացման միջազգային 

բանկի միջև ստորագրված «Ազգային վիճակագրական համակարգի ամրապնդման 

համար ազգային ռազմավարական ծրագրի իրականացում» թիվ TF0A4543 

դրամաշնորհային ծրագրի (այսուհետ՝ Ծրագիր) շրջանակում «Թվիննինգ 

գործընկերություն Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրական կոմիտեի հետ 

Ծրագրի իրականացման համար» առաջադրանքի (ԹԳ) ներքո գյուղատնտեսության 

վիճակագրության Հիմնական փորձագետը (Հիմնական փորձագետ 6) կազմակերպեց 

և անցկացրեց վերապատրաստում 2019թ. մայիսի 13-17-ը: Առաքելությունը 

կազմակերպվել էր հետևյալ նպատակներով.  

 Վերանայել գյուղատնտեսության կառուցվածքային հետազոտությունների 

համակարգերի և գյուղացիական տնտեսությունների ռեգիստրի վերաբերյալ 

Գնահատման զեկույցը, ներառյալ՝ համակարգի, ռեգիստրի և հետազոտության 

գործիքակազմի արդիականացման վերաբերյալ առաջարկները (նախորդ 

առաքելությունից), 

 Վերանայել գյուղատնտեսության կառուցվածքային հետազոտության (ԳԿՀ) 

մեթոդաբանական ուղեցույցները (նախորդ առաքելությունից), 

 Գյուղատնտեսության կառուցվածքային հետազոտության (ԳԿՀ) ընտրանքի 

շրջանակը և ընտրանքի մեթոդները, 

 Գյուղատնտեսության կառուցվածքային հետազոտության (ԳԿՀ) ընտրանքի 

կառուցվածքը և ընտրանքի իրականացումը, 

 Հարցաթերթի կառուցվածքը, 

 Գյուղատնտեսության կառուցվածքային հետազոտության (ԳԿՀ) հարցաթերթի 

դաշտային փորձարկում,  

 Առաջարկներ գյուղատնտեսության կառուցվածքային հետազոտության 

տվյալների տարածման վերաբերյալ, 

 Համապատասխան ծրագրային ապահովման օգտագործում գյուղացիական 

տնտեսությունների ռեգիստր ստեղծելու և վարելու համար:  
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Գործողություն 2.7.3. Կազմակերպել ուսումնական այց գյուղացիական 

տնտեսությունների ռեգիստրի և գյուղատնտեսության կառուցվածքային 

հետազոտությունների վերաբերյալ 

Հայաստանի Հանրապետության ու Վերակառուցման և զարգացման 

միջազգային բանկի միջև ստորագրված «Ազգային վիճակագրական համակարգի 

ամրապնդման համար ազգային ռազմավարական ծրագրի իրականացում» թիվ 

TF0A4543 դրամաշնորհային ծրագրի (այսուհետ՝ Ծրագիր) շրջանակում «Թվիննինգ 

գործընկերություն Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրական կոմիտեի հետ 

Ծրագրի իրականացման համար» առաջադրանքի (ԹԳ) ներքո ԳՈՊԱ ՀՁ-ի 

աջակցությամբ ՀՀ ՎԿ-ի մասնագետների համար կազմակերպվեց  ուսումնական այց 

Հունգարիայի կենտրոնական վիճակագրական գրասենյակ 2019 թ. մայիսի 27-29-ը՝ 

նպատակ ունենալով ուսումնասիրել (i) Հունգարիայի գյուղատնտեսության 

վիճակագրության համակարգը, (ii) տվյալների հավաքման գործիքները, (iii) 

Գյուղատնտեսության կառուցվածքային հետազոտության մեթոդաբանությունը, (iv) 

գյուղացիական տնտեսությունների ռեգիստրի արդիականացման և վարման համար 

օգտագործվող ծրագրային ապահովումը: 
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Գործողություն 2.9.2. Ուսումնական այց զբոսաշրջության վիճակագրության 

վերաբերյալ 

Հայաստանի Հանրապետության ու Վերակառուցման և զարգացման 

միջազգային բանկի միջև ստորագրված «Ազգային վիճակագրական համակարգի 

ամրապնդման համար ազգային ռազմավարական ծրագրի իրականացում» թիվ 

TF0A4543 դրամաշնորհային ծրագրի (այսուհետ՝ Ծրագիր) շրջանակում «Թվիննինգ 

գործընկերություն Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրական կոմիտեի հետ 

Ծրագրի իրականացման համար» առաջադրանքի (ԹԳ) ներքո ԳՈՊԱ ՀՁ-ի 

աջակցությամբ ՀՀ ՎԿ-ի մասնագետների համար կազմակերպվեց ուսումնական այց 

Չեխիայի վիճակագրական գրասենյակ՝ նպատակ ունենալով ուսումնասիրել 

Չեխիայի Հանրապետության փորձառությունը հետևյալ թեմաներով. (i) 

զբոսաշրջության վիճակագրության վերաբերյալ տվյալների հավաքումը, (ii) 

տվյալների հավաքման գործիքները, (iii) Զբոսաշրջության սատելիտային հաշվի 

հիմնական աղյուսակների կազմումը: Ուսումնական այցը տեղի ունեցավ 2019 թ. 

հունիսի 24-26-ը:  
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Գործողություն 2.10.3. Ուսումնական այց աշխատաշուկայի վիճակագրության 

վերաբերյալ 

Հայաստանի Հանրապետության ու Վերակառուցման և զարգացման 

միջազգային բանկի միջև ստորագրված «Ազգային վիճակագրական համակարգի 

ամրապնդման համար ազգային ռազմավարական ծրագրի իրականացում» թիվ 

TF0A4543 դրամաշնորհային ծրագրի (այսուհետ՝ Ծրագիր) շրջանակում «Թվիննինգ 

գործընկերություն Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրական կոմիտեի հետ 

Ծրագրի իրականացման համար» առաջադրանքի (ԹԳ) ներքո ԳՈՊԱ ՀՁ-ի 

աջակցությամբ ՀՀ ՎԿ-ի մասնագետների համար կազմակերպվեց  ուսումնական այց 

Իսրայելի վիճակագրության կենտրոնական բյուրո՝ նպատակ ունենալով 

ուսումնասիրել Իսրայելի փորձառությունը Աշխատանքի վիճակագիրների 

միջազգային 19-րդ համաժողովի բանաձևի և Աշխատուժի ընտրանքային 

հետազոտության մեջ աշխատուժի շարժունակության մոդուլի ներդրման 

իրականացման հարցում: Ուսումնական այցը տեղի ունեցավ 2019 թ. հունիսի 17-19-ը:  
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Գործողություն 2.11.1. Ուսումնական այց կենսապայմանների ամբողջացված 

հետազոտության վերաբերյալ 

Հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ Տնային տնտեսությունների 

կենսապայմանների ամբողջացված հետազոտությունը Համաշխարհային բանկի 

գործիք է և ի սկզբանե մշակվել էր անցումային տնտեսությունների առանձնացված 

խմբի համար՝ ՀՀ ՎԿ-ի նպատակն է ընդլայնել իր մասնագետների փորձառությունը 

այլ վիճակագրական գործիքներով աղքատությունը չափելու հարցում, ինչպիսին է 

«Եվրոպական միության Եկամուտների և կենսապայմանների վիճակագրության» 

հետազոտությունը:  

Հիմնվելով վերոգրյալի վրա՝ Հայաստանի Հանրապետության ու 

Վերակառուցման և զարգացման միջազգային բանկի միջև ստորագրված «Ազգային 

վիճակագրական համակարգի ամրապնդման համար ազգային ռազմավարական 

ծրագրի իրականացում» թիվ TF0A4543 դրամաշնորհային ծրագրի (այսուհետ՝ 

Ծրագիր) շրջանակում «Թվիննինգ գործընկերություն Հայաստանի Հանրապետության 

վիճակագրական կոմիտեի հետ Ծրագրի իրականացման համար» առաջադրանքի 

(ԹԳ) ներքո ԳՈՊԱ ՀՁ-ի աջակցությամբ ՀՀ ՎԿ-ի մասնագետների համար 

կազմակերպվեց  ուսումնական այց Լիտվայի վիճակագրություն՝ նպատակ ունենալով 

ուսումնասիրել Եվրոպական միության Եկամուտների և կենսապայմանների 

վիճակագրության և տնային տնտեսության անդամների հետ Համակարգչի 

կիրառմամբ անհատական հարցազրույց վարելու (CAPI) միջոցով հարցազրույց 

անցկացնելու փորձառությունը: Ուսումնական այցը տեղի ունեցավ 2019 թ. օգոստոսի 

27-29-ը:   

 

 

 



28 
 

Գործողություն 1.2.5. Կազմակերպել ուսումնական այց որակի կառավարման 

համակարգերի վերաբերյալ  

 

Հայաստանի Հանրապետության ու Վերակառուցման և զարգացման 

միջազգային բանկի միջև ստորագրված «Ազգային վիճակագրական համակարգի 

ամրապնդման համար ազգային ռազմավարական ծրագրի իրականացում» թիվ 

TF0A4543 դրամաշնորհային ծրագրի (այսուհետ՝ Ծրագիր) շրջանակում «Թվիննինգ 

գործընկերություն Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրական կոմիտեի հետ 

Ծրագրի իրականացման համար» առաջադրանքի (ԹԳ) ներքո ԳՈՊԱ ՀՁ-ի 

աջակցությամբ ՀՀ ՎԿ-ի մասնագետների համար կազմակերպվեց  ուսումնական այց 

Բուլղարիայի ազգային վիճակագրական ինստիտուտ՝ Որակի կառավարման 

համակարգեր թեմայով: Ուսումնական այցը տեղի ունեցավ 2019 թ. հոկտեմբերի 29-

31-ը:   
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Գործողություն 2.3.1. Մշակել գործիքներ գների վիճակագրության հետազոտության 

համար  

Հայաստանի Հանրապետության ու Վերակառուցման և զարգացման 

միջազգային բանկի միջև ստորագրված «Ազգային վիճակագրական համակարգի 

ամրապնդման համար ազգային ռազմավարական ծրագրի իրականացում» թիվ 

TF0A4543 դրամաշնորհային ծրագրի (այսուհետ՝ Ծրագիր) շրջանակում «Թվիննինգ 

գործընկերություն Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրական կոմիտեի հետ 

Ծրագրի իրականացման համար» առաջադրանքի (ԹԳ) ներքո գների 

վիճակագրության Ոչ հիմնական փորձագետը (Ոչ հիմնական փորձագետ 5) 

իրականացրեց իր խորհրդատվական առաքելությունը 2019 թ. սեպտեմբերի 2-6-ը՝ 

նպատակ ունենալով մշակել առաջարկներ գների վիճակագրության բնագավառում 

Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրական կոմիտեի մեթոդաբանական և 

արտադրական ներուժի ընդհանուր բարելավման, մասնավորապես, 

Արդյունաբերողների գների փորձնական վիճակագրական հետազոտության 

վերաբերյալ: Բացի այդ, Ոչ հիմնական փորձագետ 5-ը նաև տրամադրեց 

աջակցություն ուղղված Արդյունաբերողների գների հետազոտության ընթացքում 

հավաքված տվյալների որակի և ընդգրկունության բարելավմանը՝ ներքին և 

արտաքին սպառողների կարիքները ավելի լավ բավարարելու նպատակով:    
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Գործողություն 2.4.1. Մշակել մեթոդաբանական ուղեցույցներ բնակարանային 

շինարարության և անհատական բնակելի շենքերի վերաբերյալ, ներկայացնել 

առաջարկներ վիճակագրական ցուցանիշների համակարգի վերաբերյալ 

Հայաստանի Հանրապետության ու Վերակառուցման և զարգացման 

միջազգային բանկի միջև ստորագրված «Ազգային վիճակագրական համակարգի 

ամրապնդման համար ազգային ռազմավարական ծրագրի իրականացում» թիվ 

TF0A4543 դրամաշնորհային ծրագրի (այսուհետ՝ Ծրագիր) շրջանակում «Թվիննինգ 

գործընկերություն Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրական կոմիտեի հետ 

Ծրագրի իրականացման համար» առաջադրանքի (ԹԳ) ներքո շինարարության 

վիճակագրության Ոչ հիմնական փորձագետը (Ոչ հիմնական փորձագետ 6) 

իրականացրեց իր խորհրդատվական առաքելությունը 2019 թ. սեպտեմբերի 30-ից 

հոկտեմբերի 4-ը՝ նպատակ ունենալով վերանայել անհատական բնակարանային 

շինարարության ռեգիստրը և աջակցել անհատական բնակարանային 

շինարարության հետազոտության հարցաթերթի մշակմանը:  
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Գործողություն 2.10.2. Անցկացնել վերապատրաստում աշխատաշուկայի 

վիճակագրության վերաբերյալ և իրականացնել աշխատանքների հսկում  

Հայաստանի Հանրապետության ու Վերակառուցման և զարգացման 

միջազգային բանկի միջև ստորագրված «Ազգային վիճակագրական համակարգի 

ամրապնդման համար ազգային ռազմավարական ծրագրի իրականացում» թիվ 

TF0A4543 դրամաշնորհային ծրագրի (այսուհետ՝ Ծրագիր) շրջանակում «Թվիննինգ 

գործընկերություն Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրական կոմիտեի հետ 

Ծրագրի իրականացման համար» առաջադրանքի (ԹԳ) ներքո աշխատանքի 

վիճակագրության Հիմնական փորձագետը (Հիմնական փորձագետ 7) իրականացրեց 

իր խորհրդատվական առաքելությունը 2019 թ. սեպտեմբերի 16-27-ը՝ նպատակ 

ունենալով անցկացնել 5-օրյա վերապատրաստում աշխատուժի հետազոտության 

կառուցվածքի և տվյալների որակի գնահատման վերաբերյալ, և հետևել ավելի վաղ՝ 

2019թ. փետրվարի 25-ից մարտի 1-ը տեղի ունեցած առաքելության արդյունքում 

ներկայացված առաջարկների իրականացմանը:  
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Գործողություն 3.2.1. Մշակել հաղորդակցության ռազմավարություն ՀՀ ՎԿ-ի համար 

Հայաստանի Հանրապետության ու Վերակառուցման և զարգացման 

միջազգային բանկի միջև ստորագրված «Ազգային վիճակագրական համակարգի 

ամրապնդման համար ազգային ռազմավարական ծրագրի իրականացում» թիվ 

TF0A4543 դրամաշնորհային ծրագրի (այսուհետ՝ Ծրագիր) շրջանակում «Թվիննինգ 

գործընկերություն Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրական կոմիտեի հետ 

Ծրագրի իրականացման համար» առաջադրանքի (ԹԳ) ներքո հաղորդակցության 

վիճակագրության Հիմնական փորձագետը (Հիմնական փորձագետ 10) 

պատասխանատու է «Մշակել հաղորդակցության ռազմավարություն ՀՀ ՎԿ-ի 

համար» գործողության համար: Հաղորդակցության և լրատվամիջոցների 

ներգրավման Ոչ հիմնական փորձագետը (Ոչ հիմնական փորձագետ 14) աջակցում է 

նրան այս աշխատանքն իրականացնելու հարցում: 

Իր աշխատանքում Հիմնական փորձագետ 10-ը շեշտը դրել է մասնավորապես 

հետևյալի վրա. (i) հաղորդակցության միջոցների և հիմնական շահառու կողմերի 

սահմանում, (ii) ՀՀ ՎԿ-ի տարբեր արտադրանքների տարածման և դրանց 

փորձարկման համար հայեցակարգերի առաջարկ, (iii) ռազմավարության 

տրամադրում՝ հաղորդակցման միջոցների հարմարեցված ցանկերով, 

հաղորդակցության գործողությունների մշադիտարկում և գնահատում: 

Մասնավորապես, Հիմնական փորձագետ 10-ը մշակում է ՀՀ ՎԿ-ի հաղորդակցության 

ռազմավարությունը, ներառյալ՝ դրա նպատակները, ռազմավարական մոտեցման 

սկզբունքները, շահագրգիռ կողմերը, հիմնական թիրախային լսարանները, 

հաղորդագրությունները, հաղորդակցության հիմնական ալիքներն ու գործիքները, 

իրականացման ճանապարհային քարտեզը և դրա արդյունավետությունը 

գնահատելու մեթոդները:  

Այս գործողության մասով աշխատանքները պետք է ավարտվեն 2019թ. 4-րդ 

եռամսյակում: 
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Գործողություն 3.3.2. Մշակել տեխնիկական հանձնարարական ՀՀ ՎԿ-ի նոր կայքի 

համար  

Հայաստանի Հանրապետության ու Վերակառուցման և զարգացման 

միջազգային բանկի միջև ստորագրված «Ազգային վիճակագրական համակարգի 

ամրապնդման համար ազգային ռազմավարական ծրագրի իրականացում» թիվ 

TF0A4543 դրամաշնորհային ծրագրի (այսուհետ՝ Ծրագիր) շրջանակում «Թվիննինգ 

գործընկերություն Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրական կոմիտեի հետ 

Ծրագրի իրականացման համար» առաջադրանքի (ԹԳ) ներքո հաղորդակցության 

վիճակագրության Հիմնական փորձագետը (Հիմնական փորձագետ 10), 

հաղորդակցության և լրատվամիջոցների ներգրավման Ոչ հիմնական փորձագետի  

(Ոչ հիմնական փորձագետ 14) աջակցությամբ, իրականացնում է «Մշակել 

տեխնիկական հանձնարարական ՀՀ ՎԿ-ի նոր կայքի համար» գործողությունը: Նրա 

առաջադրանքի հիմնական արդյունքը լինելու է ՀՀ ՎԿ-ի նոր պաշտոնական կայքի 

համար տեխնիկական հանձնարարականը, ներառյալ՝ տեխնիկական բնութագրերը 

(հարթակ, գործիք, դիզայն, ֆունկցիոնալություն և այլն): Նոր կայքը պետք է 

բավարարի օգտագործողների՝ հարմար և հեշտ հասանելի վիճակագրական 

տեղեկատվության ստանալու կարիքները և պահանջները, ինչն էլ պետք է 

բարձրացնի «ԱՐՄՍՏԱՏ» ապրանքանիշի օգտագործելիությունը և ազգային 

վիճակագրության արժեքը: 

Նոր կայքի համար տեխնիկական հանձնարարական մշակելու նպատակով՝ 

Հիմնական փորձագետ 10-ն ընտրել է հետևյալ մեթոդաբանական մոտեցումը. 

 Վերանայել կայքի հետ կապված առկա գնահատումները,  

 Փորձարկել կայքը արտաքին Data Analysis Driven հարթակի միջոցով,  

 Հարցազրույցներ և քննարկումներ կայքի, տարածման և հաղորդակցության 

համար պատասխանատու աշխատակիցների հետ,   



34 
 

 Մշակել արժեքների շրջանակ և սահմանել նոր կայքի համար հայեցակարգային 

պահանջներ,   

 Մշակել տեխնիկական հանձնարարական նոր կայքի համար:  

Պետք է նշել, որ Հիմնական փորձագետ 10-ը սկսել էր իր առաջադրանքների 

իրականացման աշխատանքները 2019թ. 3-րդ եռամսյակում, և այս գործողության 

ավարտի վերջնաժամկետը 2019թ. 4-րդ եռամսայկի վերջն էր:  
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Գործողություն 0.1. Առկա իրավիճակի գնահատում  

Հայաստանի Հանրապետության ու Վերակառուցման և զարգացման 

միջազգային բանկի միջև ստորագրված «Ազգային վիճակագրական համակարգի 

ամրապնդման համար ազգային ռազմավարական ծրագրի իրականացում» թիվ 

TF0A4543 դրամաշնորհային ծրագրի (այսուհետ՝ Ծրագիր) շրջանակում «Թվիննինգ 

գործընկերություն Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրական կոմիտեի հետ 

Ծրագրի իրականացման համար» առաջադրանքի (ԹԳ) ներքո 2019թ. 2-րդ եռամսյակի 

ընթացքում Ծրագրի փորձագետների թիմի ղեկավարը (Հիմնական փորձագետ 1) 

իրականացրեց 2 առաքելություն, որոնց ընթքացում հանդիպումներ ունեցավ ՀՀ ՎԿ 

նախագահ Ստեփան Մնացականյանի, ՀՀ ՎԿ 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 ներգրաված են Ծրագրի իրականացման մեջ: 

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

գործողությունների մանրամասն քննարկում, որոնց իրականացումը նախատեսված 

էր 2019թ. երկրորդ և երրորդ եռամսյակներում, (ii) Հիմնական և Ոչ հիմնական 

փորձագետների տեխնիկական հանձնարարականների պատրաստման և 

հաստատման հետ կապված հարցերի պարզաբանում, (iii) փորձագետների 

աշխատանքը՝ նրանց տեխնիկական հանձնարարականների և առաքելության 

օրակարգերի հետ համեմատ, (iv) 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 են պլանավորված գործողությունների և փորձագետների 
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առաքելությունների համընկնմամբ և/ կամ ՀՀ ՎԿ-ի մասնագետների կողմից 

ներկայացված նյութերը հասկանալու և օգտագործելու համար նախապես 

հատկացված սահմանափակ ժամանակով:   

Իր հինգերորդ առաքելության ընթացքում (2019 թ. մայիսի 30-ից հունիսի 5-ը), 

Հիմնական փորձագետ 1-ը հանդիպեց Համաշխարհային բանկի առաքելության հետ: 

Սա փորձագետի առաջին հանդիպումն էր Համաշխարհային բանկի Ծրագրի 

ղեկավարի հետ, և նա նախագծի իրականացումը Համաշխարհային բանկի 

բարձրաստիճան ներկայացուցչի հետ քննարկելու հիանալի հնարավորություն 

ունեցավ, ներառյալ՝ Ծրագրի որոշ գործողություններ ավելի ուշ տեղափոխելու 

անհրաժեշտության հարցը:  
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Գործողություն 0.1. Առկա իրավիճակի գնահատում  

Հայաստանի Հանրապետության ու Վերակառուցման և զարգացման 

միջազգային բանկի միջև ստորագրված «Ազգային վիճակագրական համակարգի 

ամրապնդման համար ազգային ռազմավարական ծրագրի իրականացում» թիվ 

TF0A4543 դրամաշնորհային ծրագրի (այսուհետ՝ Ծրագիր) շրջանակում «Թվիննինգ 

գործընկերություն Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրական կոմիտեի հետ 

Ծրագրի իրականացման համար» առաջադրանքի (ԹԳ) ներքո 2019թ. 3-րդ եռամսյակի 

ընթացքում Ծրագրի փորձագետների թիմի ղեկավարը (Հիմնական փորձագետ 1) 

իրականացրեց 1 առաքելություն, որի ընթացում հանդիպումներ ունեցավ ՀՀ ՎԿ 

նախագահ Ստեփան Մնացականյանի, ՀՀ ՎԿ 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 ներգրաված են Ծրագրի 

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

պլանում ներառված գործողությունների մանրամասն քննարկում, որոնց 

իրականացումը նախատեսված է 2019թ. երրորդ և չորրորդ եռամսյակներում, (ii) 

Որոշ գործողությունների տեղափոխում 2019թ. 4-րդ եռամսյակից 2020թ. 

համապատասխան եռամսյակներ, (iii) Հիմնական և Ոչ հիմնական փորձագետների 

տեխնիկական հանձնարարականների պատրաստման և հաստատման հետ կապված 

հարցերի պարզաբանում, (iv) փորձագետների աշխատանքը՝ նրանց տեխնիկական 

հանձնարարականների և առաքելության օրակարգերի հետ համեմատ, (v) 

փորձագետների առաքելությունների և ուսումնական այցերի ամսաթվերի որոշում և 

այլն:  
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Հիմնական փորձագետ 1-ի աշխատանքի արդյունքում Ծրագրի իրականացման 

պլանում կատարվեցին մի շարք կարևոր փոփոխություններ, որոնց մեծ մասը 

պայմանավորված են պլանավորված գործողությունների և փորձագետների 

առաքելությունների համընկնմամբ և/ կամ ՀՀ ՎԿ-ի մասնագետների կողմից 

ներկայացված նյութերը հասկանալու և օգտագործելու համար նախապես 

հատկացված սահմանափակ ժամանակով:   

Ի լրումն վերոնշյալի՝ Հիմնական փորձագետ 1-ը պարբերաբար հանդիպեց 

Մարդկային զարգացման միջազգային կենտրոնի (Կոնսորցիումի անդամ) հետ, որոնց 

ընթացքում նա քննարկեց Ծրագրի իրականացման հետ կապված տարբեր հարցեր:   
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Գործողություն 1.1.1. Իրականացնել ՀՀ ՎԿ-ի ինստիտուցիոնալ կարողությունների 

գնահատում  

Հայաստանի Հանրապետության ու Վերակառուցման և զարգացման 

միջազգային բանկի միջև ստորագրված «Ազգային վիճակագրական համակարգի 

ամրապնդման համար ազգային ռազմավարական ծրագրի իրականացում» թիվ 

TF0A4543 դրամաշնորհային ծրագրի (այսուհետ՝ Ծրագիր) շրջանակում «Թվիննինգ 

գործընկերություն (ԹԳ) Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրական կոմիտեի 

հետ Ծրագրի իրականացման համար» առաջադրանքի (ԹԳ) ներքո վիճակագրական 

գրասենյակի ռազմավարական զարգացման, ինստիտուցիոնալ զարգացման, 

վերակազմակերպման և օպտիմիզացված կառուցվածքի իրականացման  

փորձագետը (Հիմնական փորձագետ 2) պատասխանատու է առաջադրանք 1.1-ի 

«Ինստիտուցիոնալ և կարգավորման շրջանակի արդիականացում» թվով չորս 

գործողությունների համար: 

2019թ. հունվարի 21-ից փետրվարի 15-ն ընկած ժամանակահատվածում 

փորձագետն աշխատել է «Իրականացնել ՀՀ ՎԿ-ի ինստիտուցիոնալ 

կարողությունների գնահատում» գործողություն 1.1.1-ի վրա: Ի լրումն սրան՝ Ծրագրի 

փորձագետների թիմի ղեկավարը (Հիմնական փորձագետ 1) պատասխանատու էր 

առաջադրանք 1.1-ի ներքո ընդգրկված գործողություններն իրար կապող նախագծի 

նախնական տարբերակի մշակման համար (առաջադրանք 1.1 «Ինստիտուցիոնալ և 

կարգավորման շրջանակի արդիականացում»), որը նա քննարկեց և 

վերջնականացրեց Հիմնական փորձագետ 2-ի հետ համատեղ իր երկրորդ 

առաքելության ըւնթացքում (2019 թ. հունվարի 14-23-ը): Այս նախագիծը պետք է օգնի 

Հիմնական փորձագետ 2-ին առաջադրանքի 1.1-ի արդյունքների կառուցման հարցում 

այնպես, որ վերջում դրանք ներկայացվեն որպես համապարփակ ժողովածու՝ 

առաջարկներով և արդյունքներով: 
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Արդյունքներ 

2018թ. օրենքը Հայաստանում պաշտոնական վիճակագրության մշակման 

հիմնային փաստաթուղթն է: Մի կողմից, 2018թ. օրենքը համախմբում է նախորդ 

տասնամյակների ընթացքում ՀՀ ՎԿ-ում ձևավորված փորձառությունները: Մյուս 

կողմից, 2018 թ. օրենքը ծառայում է որպես ՀՀ ՎԿ-ի առաջնահերթությունները 

սահմանելու և ՀՀ ՎԿ-ի գործառույթները բարելավելու ճանապարհային քարտեզ:  

2018թ. օրենքը մեծապես շեշտադրում է «պաշտոնական վիճակագրության» 

համապարփակ հայեցակարգը, ինչպես որ սահմանված է օրենքով, մինչդեռ նախկին 

կանոնակարգը և համապատասխան կառուցվածքային խառնուրդը, կենտրոնանում 

էին «պետական վիճակագրության» սահմանափակ հայեցակարգի վրա: 

Ինչպես նախատեսված է 2018թ. օրենքով, ազգային վիճակագրական 

գրասենյակի ճարտարապետությունը նախագծված է պաշտոնական 

վիճակագրության արտադրողների մասնագիտական անկախության արդյունավետ 

իրականացմանը նպաստելու նպատակով: Այս դրույթի հիմնական 

մարտահրավերներից մեկը օրենսդրական երաշխիքներն ու բարենպաստ միջավայրն 

են, այդ թվում, պետական կառավարման մշակույթը և փորձառությունները, 

աշխատանքային էթիկան, ինստիտուցիոնալ հարաբերությունների կառուցվածքը, 

բյուրոկրատիան Հայաստանում: 

ՀՀ ՎԿ-ի ինստիտուցիոնալ կարողությունների գնահատումը կառուցվել է հետևյալ 

առաջնահերթությունների շուրջ. 

1.  Հայաստանի Հանրապետության ազգային վիճակագրական համակարգի և 

Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրական կոմիտեի կազմակերպումը: 

2. Աշխատակազմի մասնագիտական զարգացումը: 

3. Աշխատակազմի շրջանառությունը: 

4. Ֆիզիկական և մյուս ենթակառուցվածքները: 
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5. Համագործակցությունը և համակարգումը Ազգային վիճակագրական 

համակարգում: 

6. Վիճակագրական կոմիտեի կառուցվածքային ստորաբաժանումները և դրանց 

գործառույթները: 

Բացի այդ, Հիմնական փորձագետ 2-ը ներկայացրել է ՀՀ ՎԿ-ի աշխատանքի 

ոլորտները ընդգրկող հետևյալ առաջարկները.  

 Կարգավորման և ինստիտուցիոնալ շրջանակ: 

 Ազգային վիճակագրական համակարգի և ՀՀ ՎԿ-ի կազմակերպումը: 

 ՀՀ ՎԿ-ի աշխատակազմի մասնագիտական զարգացումը: 

 Համագործակցությունը և համակարգումը Ազգային վիճակագրական 

համակարգում: 

 ՀՀ ՎԿ-ի կառուցվածքային ստորաբաժանումները և դրանց գործառույթները: 
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Գործողություն 1.1.3. Առաջարկներ նոր օրենքի կիրարկման ընթացակարգերի 

վերաբերյալ, իրավական նախագծեր գործառնական ընթացակարգերի վերաբերյալ  

Հայաստանի Հանրապետության ու Վերակառուցման և զարգացման 

միջազգային բանկի միջև ստորագրված «Ազգային վիճակագրական համակարգի 

ամրապնդման համար ազգային ռազմավարական ծրագրի իրականացում» թիվ 

TF0A4543 դրամաշնորհային ծրագրի (այսուհետ՝ Ծրագիր) շրջանակում «Թվիննինգ 

գործընկերություն (ԹԳ) Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրական կոմիտեի 

հետ Ծրագրի իրականացման համար» առաջադրանքի (ԹԳ) ներքո վիճակագրական 

գրասենյակի ռազմավարական զարգացման, ինստիտուցիոնալ զարգացման, 

վերակազմակերպման և օպտիմիզացված կառուցվածքի իրականացման  

փորձագետը (Հիմնական փորձագետ 2) պատասխանատու է առաջադրանք 1.1-ի 

«Ինստիտուցիոնալ և կարգավորման շրջանակի արդիականացում» թվով չորս 

գործողությունների համար: 

Հիմնական փորձագետ 2-ն աշխատեց գործողություն 1.1.3-ի վրա՝ 

«Ներկայացնել առաջարկներ և մշակել իրավական նախագծեր նոր օրենքի 

կիրարկման ընթացակարգերի վերաբերյալ»: Հարկ է նշել, որ այս առաջադրանքը 

մասամբ իրականացվել է մարդկային ռեսուրսների կառավարման և 

վերապատրաստման փորձագետի (Հիմնական փորձագետ 3) հետ համատեղ, ում 

խորհրդատվական առաքելությունը տեղի է ունեցել 2019թ. ապրիլի 15-19-ը: 

Հիմնական փորձագետ 2-ի և Հիմնական փորձագետ 3-ի աշխատանքի հիմնական 

արդյունքները հետևյալն են.   

 «Պաշտոնական վիճակագրության մասին» 2018թ. օրենքի կիրարկման մասով 

աշխատանքային խմբի (ԱԽ) ստեղծում: 

 Առաջարկների ներկայացում և նոր օրենքի կիրարկման ընթացակարգերի 

վերաբերյալ իրավական նախագծերի մշակում։ 
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Աշխատանքային խմբի՝ մայիսին տեղի ունեցած հանդիպման ընթացքում 

քննարկվեցին առանձին ոլորտներում (օրինակ՝ գյուղատնտեսություն, էներգետիկ 

անվտանգություն և այլն) 2018թ. օրենքի արդյունավետ կիրակումը խթանելու մի շարք 

մեխանիզմներ։   

Այդ ժամանակից ի վեր՝ աշխատանքային խումբը հանդիպում է ամեն ամիս: 

Հաշվի առնելով աշխատանքային խմբի կանոնադրությունը և գործառույթները, 

ինչպես նաև գործողություն 1.1.3-ի համապատասխան առաջադրանքները՝ 

Հիմնական փորձագետ 2-ը հետագայում՝ աշխատանքային խմբի գործունեության 

ամբողջ ընթացքում, կտրամադրի 2018թ. օրենքի կիրարկման ընթացակարգերի 

վերաբերյալ առաջարկներ և գործառնական ընթացակարգերի վերաբերյալ 

իրավական նախագծեր։ Աշխատանքային խմբի գործառույթների ու ՀՀ ՎԿ-ի 

նախագահի՝ վերոնշյալ աշխատանքային խմբի ստեղծման մասին հրամանի 

համապատասխան առաջադրանքների իրականացումից հետո, ներկայացված 

առաջարկնները կհամախմբվեն վերջնական հակիրճ փաստաթղթի մեջ և կներառվեն 

այս զեկույցի վերջնական տարբերակում՝ որպես գործողություն 1.1.3-ի վերջնական 

արդյունք:  
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Գործողություն 1.1.5. Վերանայել գործող օրենսդրությունը, ընթացակարգերն ու 

արձանագրությունները և ՀՀ ՎԿ-ին առաջարկել խորհրդատվությունների ձևաչափ  

Հայաստանի Հանրապետության ու Վերակառուցման և զարգացման 

միջազգային բանկի միջև ստորագրված «Ազգային վիճակագրական համակարգի 

ամրապնդման համար ազգային ռազմավարական ծրագրի իրականացում» թիվ 

TF0A4543 դրամաշնորհային ծրագրի (այսուհետ՝ Ծրագիր) շրջանակում «Թվիննինգ 

գործընկերություն (ԹԳ) Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրական կոմիտեի 

հետ Ծրագրի իրականացման համար» առաջադրանքի (ԹԳ) ներքո վիճակագրական 

գրասենյակի ռազմավարական զարգացման, ինստիտուցիոնալ զարգացման, 

վերակազմակերպման և օպտիմիզացված կառուցվածքի իրականացման  

փորձագետը (Հիմնական փորձագետ 2) պատասխանատու է առաջադրանք 1.1-ի 

«Ինստիտուցիոնալ և կարգավորման շրջանակի արդիականացում» թվով չորս 

գործողությունների համար: 

Հիմնական փորձագետ 2-ը պատասխանատու է գործողություն 1.1.5-ի համար 

(«Վերանայել գործող օրենսդրությունը, ընթացակարգերն ու իրավական ակտերը և ՀՀ 

ՎԿ-ին առաջարկել խորհրդատվությունների ձևաչափ»), որի իրականացումը 

սերտորեն փոխկապակցված է վարչապետի կողմից ընդունվելիք, պետական 

հիմնարկների և նրանց աշխատակազմի անդամների կառուցվածքի և 

պարտականությունների վերաբերյալ մի շարք որոշումների հետ։ Անկախ դրանից, 

Հիմնական փորձագետ 2-ը սկսել է աշխատել դրա իրականացման ուղղությամբ: 

Այսպիսով, գործողություն 1.1.3-ի («Ներկայացնել առաջարկներ և մշակել իրավական 

նախագծեր նոր օրենքի կիրարկման ընթացակարգերի վերաբերյալ») շրջանակում 

ստեղծված «Պաշտոնական վիճակագրության մասին» 2018թ. օրենքի կիրարկման 

մասով աշխատանքային խումբը շարունակել է անցկացնել իր պարբերական 

հանդիպումները, ինչպես սահմանված է կանոնադրությամբ: 
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Հետևաբար, քանի որ այս գործողությունը չէր կարող ամբողջությամբ 

իրականացվել 2019թ․  3-րդ եռամսյակում, այն բաժանվեց երկու արդյունքային 

հատվածների, որոնք փաստաթղթավորված են ԹԳ-ի տեխնիկական 

հանձնարարականում։  

Հիմք ընդունելով վերոնշյալը՝ մինչև իր առաջադրանքի ավարտը, որը 

նշանակված էր 2019թ․ 3-րդ եռամսյակ, Հիմնական փորձագետ 2-ը վերանայեց  

գործող օրենսդրությունը, ընթացակարգերն ու արձանագրությունները՝ 

օգտագործելով աշխատանքային խմբի կողմից մշակված և հաստատված նյութեր: 

Այնուհետև՝ վարչապետի կողմից մի շարք համապատասխան կարգավորող ակտերի 

հաստատումից հետո, Հիմնական փորձագետ 2-ը կշարունակի աշխատել 

գործողության իրականացման վրա և 2019թ. 4-րդ եռամսյակում կտրամադրի 

վերջնական արդյունքը՝ խորհրդատվությունների ձևաչափի առաջարկ ՀՀ ՎԿ-ին, 

մասնակցություն նման խորհրդատվություններին,  օրենսդրության, ընթացակարգերի 

ու արձանագրությունների հետագա բարեփոխումների վերաբերյալ առաջարկներ։  

 

 

 

 

 

 

 

 


