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    «Վիճակագրական կոմիտեն Հայաստանի 
Հանրապետության կառավարությանը 
ենթակա պետական մարմին է, որն իր 
լիազորություններն իրականացնելիս ան-
կախ է, ղեկավարվում է Հայաստանի 
Հանրապետության Սահմանադրությամբ, 
Հայաստանի Հանրապետության միջազ-
գային պայմանագրերով, սույն օրենքով և 
այլ իրավական ակտերով: 
   Վիճակագրական կոմիտեն որոշակի 
քաղաքական ուղղվածությամբ պետական 
ինստիտուտներից արմատապես տար-
բերվող պետական մարմին է: Քաղաքական, 
վարչական, գերատեսչական շահերի միջև 
առկա բախումներում պաշտոնական 
վիճակագրությունը չներքաշելու երաշ-
խիքները սահմանված են պաշտոնական 
վիճակագրության հիմնարար սկզբունք-
ներով»: 

    «Պաշտոնական վիճակագրության մասին»  օրենք,   

հոդված  7,  առաջին և երկրորդ պարբերություն 

 
     «Համաձայն պաշտոնական վիճակա-
գրության հիմնարար uկզբունքների`  
վիճակագրությունը պետական մարմին-
ների,  միջազգային կազմակերպություննե-
րի, հանրության, բիզնեuի պահանջ-
մունքների բավարարման համար 
ծրագրային աշխատանքի ընթացքում պետք 
է ապահովի անկողմնակալություն (անկա-
խություն), տեղեկատվությունից oգտվելու 
հավաuար մատչելիություն, պրոֆեuիոնալ 
uտանդարտներ,  արդյունավետություն, 
հաշվետվողականություն և թափանցիկու-
թյուն, uկզբնական (անվանական) տվյալ-
ների գաղտնիություն և այլն: Հարկ է, որ 
օգտագործողներն ընկալեն 
Վիճակագրական կոմիտեն, որպես որոշակի 
քաղաքականության կողմնորոշված պե-
տական ինստիտուտներից արմատապես 
տարբերվող մարմին: Քաղաքական, 
վարչական, գերատեսչական շահերի միջև 
առկա բախումներում պաշտոնական վիճա-
կագրությունը չներքաշելու երաշխիքները 
սահմանված են պաշտոնական 
վիճակագրության հիմնարար սկզբունք-
ներով»: 
 
 

«Հայաստանի Հանրապետության  2019- 2023 թվականների 

վիճակագրական հնգամյա ծրագիր»  Մաu 1. Ընդհանուր 

ռազմավարությունը, երրորդ պարբերություն

“The Statistical Committee is a state body subject 
to the Government of the Repablic of Armenia 
that is independent  in carrying out its authorities, 
is governed by the Constitution of the Repablic of 
Armenia, international treaties of the Repablic of 
Armenia, the present Law and other legal acts. 
The Statistical Committee is a state body that is 
radically different from state institutions with 
certain political orientation. The guarantees for 
not involving official statistics in conflicts 
between political, administrative and 
departmental interests are defined by the 
Fundamental Principles of Official Statistics”. 
 
 

 Law on Official Statistics, Article 7, 

 first and second paragraph 

 

 
 
 
 
“According to the Fundamental Principles of 
Official Statistics, statistics should ensure 
impartiality (independence), equal access to use 
information, professional standards, efficiency, 
accountability and transparency, confidentiality 
of primary (private) data, etc. to meet 
requirements of state institutions, international 
organizations, public, and business during the 
program work. It is needed, that users consider 
the Armstat as an organization radically 
differing from certain policy-oriented state 
institutions. 
It is necessary to have guarantees avoiding the 
involvement of the official statistics in the 
existing conflicts of political, administrative and 
similar interests”. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 “Five-year Statistical Programs for 2019-2023 of RA”, 

 Part 1. General strategy, third paragraph  

      


