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Եվրոպական միության Հարևանության  
Գործընկերության գործիք Հայաստանի համար 

 
ՀՀ ազգային վիճակագրական 
ծառայություն 
 
 
Երևան 0010  
Հանրապետության պողոտա 
Կառավարական 3 շենք 
Հեռ:  +374-(0)10-589 545 
Ֆաքս: +374-(0)10-521 921 
Էլ.փոստ: info@armstat.am 
Կայք էջ: http:/armstat.am 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Սույն հրատարակությունը տպագրվել է 
Եվրոպական միության աջակցությամբ: 
Սույն հրատարակության բովանդակության 
բացառիկ պատասխանատվությունը կրում է 
ՀՀ ազգային  վիճակագրական ծառայությունը 
և այն ոչ մի կերպ չի կարող արտահայտել  
Եվրոպական միության տեսակետները: 
 
. 

 
 
 
 
Եվրամիությունը կազմված է 27 անդամ երկրներից, 
որոնք որոշել են աստիճանաբար իրար կապել իրենց 
գիտելիքները, ռեսուրսները և ճակատագրերը: 
Ընդլայնման 50 տարվա  ընթացքում նրանք  
կառուցել են կայունության, ժողովրդավարության և 
կայուն զարգացման գոտի` միևնույն ժամանակ 
պահպանելով մշակութային բազմազանությունը, 
հանդուրժողականությունը և անհատական 
ազատությունները: Եվրամիությունը նպատակ ունի 
կիսել նվաճումներն և արժեքները իր սահմաններից 
դուրս գտնվող երկրների և ազգերի հետ: 
 
 
 

 

 

Եվրոպական հանձնաժողովը ԵՄ գործադիր մարմինն է: 
 
 
 
 
 

Ծրագիրը ֆինանսավորվել է Եվրոպական 
Միության կողմից: 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ARMSTATBANK.AM 
 

Տեղեկատվության վրա հիմնված որոշումներ  
 
 
 
 
 

Աջակցություն Հայաստանի ազգային 
վիճակագրական ծառայությանը  

Թվինինգ ծրագրի միջոցով 

 
 
 
 

ԵՄ Ծրագիրը իրականացնում  են` ՀՀ ազգային 
վիճակագրական ծառայությունը,  

Դանիայի վիճակագրությունը (գլխավոր գործընկեր),  
Դեստատիս (կրտսեր գործընկեր)  



 
ARMSTATBANK.AM  
Սա մատչելի միջոց է մուտք գործել ու  ՀՀ 
ազգային վիճակագրական ծառայության 
տվյալներին:  
 
Բոլոր ոլորտների վիճակագրությունը 
հնարավոր  է  ստանալ   աղյուսակների, 
գծապատկերների, կամ ձեր նախընտրած 
ձևաչափի ներբեռնումների միջոցով` 
ARMSTATBANK.AM կայք էջից 
 
 
Վիճակագրությոնը Ձեզ հնարավորություն 
է ընձեռում կայացնել առավել խելամիտ 
որոշումներ:   ARMSTATBANK.AM կայքը 
մատչելի է դարձնում վիճակագրությունը   
 
 

 
ARMSTATBANK.AM-ը  ներկայացված է որպես ԵՄ 

“Աջակցություն Հայաստանի ազգային 
վիճակագրական ծառայությանը Թվինինգի միջոցով” 

ծրագրի մաս:   
Թվինինգ ծրագրի նպատակն է 
արդիականացնել ՀՀ  ազգային 
վիճակագրական ծառայության (ՀՀ ԱՎԾ) վեց 
հատուկ վիճակագրական ոլորտները: Այս  
արդիականացումը ներառում է  համապարփակ 

որակի կառավարման կառուցվածք, ինչես նաև ԵՄ 

չափանիշներին մոտարկված 
մեթոդաբանությունների կազմում:  
 
Ծրագրի նպատակն է աջակցել Հայաստանի 
ազգային վիճակագրական ծառայությանը 
ինստիտուցիոնալ Թվինինգի 
միջոցով`արդիականացնելու Հայաստանի  
պաշտոնական վիճակագրության համակարգի 
հատուկ տարրերը:  
 

 

Ինչպես   է հնարավոր ստանալ 
տվյալներ  ARMSTATBANK.AM 
կայք էջից 
Քայլ 1. Մուտքագրեք ձեր համակարգչում 
ARMSTATBANK.AM վեբ հասցեն` հետևյալ 
պատկերը ստանալու համար:  Այնուհետև 
ընտրեք Ձեզ հետաքրքրող ոլորտը:  

 
Քայլ 2.Յուրաքանչյուր ոլորում առկա են մի 
շարք վիճակագրական աղյուսակներ: 
Ընտրեք  այն աղյուսակը, որի հետ 
ցանկանում եք աշխատել : 

 
Սույն օրինակում ընտրվել է  ՀՆԱ-ի 
վերաբերյալ աղյուսակ: 
 

 
 

Քայլ 3. Յուրաքանչյուր փոփոխականների և  
վիճակագրական ցուցանիշների համար 
ընտրեք այն արժեքները, որոնք  դուք 
ցանկանում եք ուսումնասիրել կամ վերլուծել` 
նշելով դրանք կուրսորի միջոցով:   

Քայլ 4. Ոլորտը, վիճակագրությունը, 
փոփոխականները և արժեքները ընտրելուց 
հետո ընտրեք նախընտրած ձևաչափը` օրինակ 
լայնածավալ աղյուսակ կամ գծապատկեր: : 

Տվյալները ներբեռնելիս հնարավոր է ընտրել մի 
շարք ձևաչափեր: Տվյալները կարելի է 
դասակարգել ըստ Ձեր ցանկության: 
Աղյուսակները և գծապատկերները դյուրին 
նախագծվում են Ձեր կարիքներին 
համապատասխան: 

. 
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