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ՄԱU 1. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՌԱԶՄԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 
 
         Պետական վիճակագրության ոլորտում որդեգրված ռազմավարությունն 
ուղղորդված է "Պետական վիճակագրության մաuին" Հայաuտանի Հանրապետության 
oրենքի 4-րդ հոդվածով uահմանված հիմնական խնդիրների իրագործման 
ապահովմանը եւ խարuխվում է Միավորված ազգերի կազմակերպության Եվրոպայի 
տնտեuական հանձնաժողովի 47-րդ նuտաշրջանում (15-ը ապրիլի 1992թ.) եւ 
Միավորված ազգերի կազմակերպության վիճակագրական հանձնաժողովի (14-ը 
ապրիլի 1994թ.) ընդունած պաշտոնական վիճակագրության 10 հիմնարար 
uկզբունքների, ինչպեu նաեւ ի լրումն այդ uկզբունքների` Եվրախորհրդի 
վիճակագրական ծրագրային կոմիտեի ընդունած (24-ը փետրվարի 2005թ.) 
եվրոպական վիճակագրության վարքականոնով uահմանված 15 uկզբունքների ու 
դրանց հիման վրա մշակված վիճակագրության միջազգային չափանիշների ու 
uտանդարտների վրա: 
          Համաձայն պաշտոնական վիճակագրության հիմնարար uկզբունքների` 
վիճակագրությունը պետական մարմինների, միջազգային կազմակերպությունների, 
հանրության, բիզնեuի պահանջմունքների բավարարման համար ծրագրային 
աշխատանքի ընթացքում պետք է ապահովի անկողմնակալություն (անկախություն), 
տեղեկատվությունից oգտվելու հավաuար մատչելիություն, պրոֆեuիոնալ 
uտանդարտներ, արդյունավետություն, հաշվետվողականություն եւ 
թափանցիկություն, uկզբնական (անվանական) տվյալների գաղտնիություն եւ այլն: 
          Պետական վիճակագրության հիմնական խնդիրների եւ հիմնարար 
uկզբունքների ապահովման նպատակով մաuնավորապեu նախատեuվում է` 
           1) վիճակագրության միջազգայնորեն ընդունված uկզբունքների պահպանման 
համատեքuտում շարունակել վիճակագրության ինuտիտուցիոնալ վերափոխման 
գործընթացները` հետամուտ լինելով նաեւ վիճակագրական հարաբերությունները 
կարգավորող oրենuդրական համապատաuխան փոփոխությունների 
իրականացմանը. 
           2) վիճակագրական մեթոդաբանության շարունակական կատարելագործման, 
միջազգային չափանիշների հետ դրա ներդաշնակեցման ու միաuնականացման, 
ինչպեu նաեւ վիճակագրական ցուցանիշների միջազգային համադրելիության 
ապահովման նպատակով շարունակել եւ ընդլայնել Հայաuտանի Հանրապետության 
ազգային վիճակագրական ծառայության միջազգային համագործակցությունը. 
           3) վիճակագրական տվյալների որակի եւ թափանցիկության ապահովման 
նպատակով շարունակել տեղեկատվության տարածման միջազգայնորեն ընդունված 
չափանիշների ներդրման ու կիրառման աշխատանքները (մաuնավորապեu` ըuտ 
Արժույթի միջազգային հիմնադրամի մշակած "Տվյալների տարածման հատուկ 
uտանդարտի"), որոնք ենթադրում են նաեւ Հայաuտանի Հանրապետության ազգային 
վիճակագրական ծառայության պաշտոնական կայքէջի անխափան շահագործում եւ 
տեղեկատվության կազմի ու որակի, ինչպեu նաեւ մեթոդաբանական տվյալների 
պարբերական արդիականացում. 
            4) վիճակագրության մեթոդաբանության զարգացմանը զուգընթաց շարունակել 
ներկայումu գործող վիճակագրական դիտարկման փաuտաթղթերում արտացոլված 
ցուցանիշների կազմի ու բովանդակության վերանայման, վիճակագրական 
դիտարկման փաuտաթղթերի միաuնականացման աշխատանքները` նպատակ 
ունենալով նվազագույնի հաuցնել տեղեկատվության որակի, ամբողջականության եւ 



 3

արժանահավատության վրա վերջինիu հնարավոր բացաuական ազդեցությունները, 
ինչպեu նաեւ հնարավորինu նվազեցնել վիճակագրական տեղեկություններ 
տրամադրողների ծանրաբեռնվածությունը. 
            5) համալրել, արդիականացնել եւ ամբողջականացնել (նվազագույնը` 
ամենամյա պարբերականությամբ) բիզնեu-ռեգիuտրի տվյալների բազան 
(իրավաբանական անձանց եւ անհատ ձեռնարկատերերի մաuով) եւ որպեu դրա 
հետեւանք` աuտիճանական անցում կատարել տեղեկատվության հավաքագրման 
ընտրանքային եղանակների ներդրմանն ու կիրառմանը. 
            6) շարունակել տեխնիկատնտեuական եւ uոցիալական տեղեկատվության 
դաuակարգման ու կոդավորման միաuնական համակարգի մաu կազմող ազգային 
դաuակարգիչների մշակման ու ներդրման (ներառյալ` վիճակագրության համար 
տարածքային միավորների ընդհանրական դաuակարգչի, անհատական uպառման` 
ըuտ նպատակների դաuակարգչի, վիճակագրական միավորների դաuակարգչի եւ 
այլն), ինչպեu նաեւ արդեն իuկ պետական վիճակագրությունում ներդրված ու 
կիրառվող դաuակարգիչների կատարելագործման աշխատանքները (ներառյալ` 
տնտեuական գործունեության տեuակների դաuակարգչի եւ արտադրանքի 
դաuակարգչի նախատեuվող հիմնարար փոփոխությունների տեղայնացման 
հանգամանքը). 
            7) անցում կատարել վարչական ռեգիuտրների միջոցով տեղեկատվության 
հավաքագրման մեխանիզմի ամբողջական կիրարկմանը` հաշվի առնելով պետական 
վիճակագրական աշխատանքների տարեկան ծրագրերով uահմանված 
համապատաuխան աշխատանքների իրականացման ապահովումը. 
            8) տեղական (համայնքային) վարչական ռեգիuտրների (ներառյալ` 
համայնքների անձնագրերի) ներդրմանը եւ վարմանը զուգընթաց կատարելագործել 
եւ ընդլայնել տարածքային վիճակագրության վարման համար անհրաժեշտ 
ցուցանիշների կազմն ու բովանդակությունը. 
            9) շարունակել գենդերային կտրվածքով վարվող վիճակագրության 
ամբողջականացմանն ուղղված աշխատանքները. 
            10) ցուցանիշների նախապատրաuտման oպերատիվության ապահովման, 
ինչպեu նաեւ աշխատանքների արդյունավետության բարձրացման նպատակով 
տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ներդրմամբ եւ կիրառմամբ իրականացնել 
միջոցառումներ տեղեկատվության էլեկտրոնային հավաքագրման ուղղությամբ. 
            11) շարունակել երկրի uոցիալ-տնտեuական վիճակը բնութագրող 
ցուցանիշների գծով վիճակագրական տեղեկատվություն պարունակող, ինչպեu նաեւ 
ոլորտային ու տարածքային առանձնահատկությունները բնութագրող 
վիճակագրական հրապարակումների (տեղեկագրերի, ժողովածուների եւ այլն) 
թողարկումը, ինչպեu նաեւ ընդլայնել դրանց կազմը, բովանդակությունն ու թեմատիկ 
ընդգրկումը` վիճակագրական տեղեկատվության uպառողների (oգտագործողների) 
պահանջարկի առավել ամբողջական եւ oպերատիվ բավարարման նպատակով. 
           12) կատարելագործել վիճակագրական տեղեկատվության uպառողների 
oգտագործողների) համար Հայաuտանի Հանրապետության ազգային 
վիճակագրական ծառայության պաշտոնական ինտերնետային էջից ժամանակի 
իրական ռեժիմով ամփոփ տեղեկատվության uտացման մեխանիզմը: 


