
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Նախագահի  
տեղակալ 

Միջազգային վիճակա-
գրական համագոր-
ծակցության բաժին 

Տեղեկատվական 
տեխնոլոգիաների 

զարգացման 

Տվյալ. բանկերի 
մշակման և ծրագ-
րավորման բաժինԳների վիճ.  և միջազ-

գային համադրում-
ների բաժին 

Սոցիալական ոլորտի 
և բնապահպանու-
թյան վիճակագրու-

թյան բաժին 

Աշխատանքի 
վիճակագրության  

բաժին 

Մարդահամարի և 
Ժողովրդագրության 

բաժին 

Ֆինանսների 
վիճակագրության 

բաժին

Վճարային 
հաշվեկշռի և 

արտաքին  առևտրի 
վիճ. բաժին

Մակրոտնտեսական 
ցուցանիշների և 

ազգային հաշիվների 
բաժին

Արդյունաբերության 
և էներգետիկայի    

վիճ. բաժին 

Բիզնես ռեգիստրի, 
ընտրանքի և դասա-
կարգիչների բաժին 

Գյուղատնտեսության 
վիճ. բաժին 

Տրանսպորտի և  
կապի վիճակագ-

րութ. բաժին 

Առևտրի և այլ 
ծառայությունների 

վիճ. բաժին 

Որակի կառավարման 
բաժին 

Ֆինանսատնտեսա-
գիտական  բաժին 

ԳԳԿ և տնտեսական 
բաժին

Նախագահի գրասենյակ 

Աշխատակազմի ղեկավար 

Խորհրդի անդամ  

Բնապահպանության 
բնագավառ 

 

ՀՀ    ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ    ՊԵՏԱԿԱՆ    ԽՈՐՀՈՒՐԴ
Խորհրդի անդամ 

Միջազգային վիճակագ-
րական համագործակ-
ցության բնագավառ 

ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ 
ՊԵՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ  

ՆԱԽԱԳԱՀ 

Խորհրդի անդամ  

Տեղեկատվական 
տեխնոլոգիաների 

բնագավառ 

Խորհրդի անդամ  

Ֆինանսավարկային և 
բանկային բնագավառ 

Խորհրդի անդամ 

Ձեռնարկատիրական 
գործունեության կառա-
վարման բնագավառ 
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Տնային տնտեսու-
թյունների հետազո-
տությունների  բաժին 

ԱԶԳԱՅԻՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ 

ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ  ՆԱԽԱԳԱՀ 

Խորհրդի անդամ 

Ժողովրդագրության, սոցիո-
լոգիայի և հասարակական 
գործունեության բնագավառ 

Պարենային 
ապահովության 

վիճ. բաժին 

Հաշվապահական 
հաշվառման բաժին 

Աշխատակազմի ղեկավարի 
տեղակալ 

Շինարարության վիճ. 
բաժին 

Անձնակազմի 
կառավարման  բաժին 

Վիճ. տեղեկատվության 
տարածման և 

հասարակայնության 
հետ կապերի բաժին Ընդհանուր 

բաժին

Առաջին  
բաժին

Սյունիքի 
մարզային 

գործակալություն 

Վայոց ձորի 
մարզային 

գործակալություն 

Շիրակի  
մարզային   

գործակալություն 

Լոռու  
մարզային 

գործակալություն 

Երևան քաղաքի 
գործակալություն 

 

Արարատի 
 մարզային 

գործակալություն

Գեղարքունիքի 
մարզային 

գործակալություն 

Տավուշի  
մարզային 

գործակալություն 

Կոտայքի 
մարզային 

գործակալություն 

Արագածոտնի 
մարզային 

գործակալություն 

Տպագրակազմարա-
րական և պատճենա-
հանման աշխ. բաժին 

Արմավիրի  
 մարզային 

գործակալություն

Տեղեկատվական 
ռեսուրսների կառավար-
ման և  տեխնոլոգիան-

երի վարչություն

Տեղեկատվական 
ռեսուրսների կառա-

վարման բաժին 

Իրավաբանական 
բաժին

Ներքին աուդիտի վարչություն 

ՀՀ Ազգային վիճակագրական ծառայության աշխատակազմի կառուցվածքի սխեմատիկ պատկեր` վիճակագրական, վարչատնտեսական և քաղաքացիական ծառայության 
գործառույթների նկարագրերով 

1. Սլաքային գծապատկերներն արտացոլում են ՀՀ Վիճակագրության պետական խորհրդի համապատասխան անդամի կողմից իր գործառութային մասնագիտացման գծով համակարգման  ենթակա  ստորաբաժանումները, ինչպես նաև ընդհանուր առմամբ ՀՀ ԱՎԾ  աշխատակազմի                         
կառուցվածքը` վիճակագրական  գործառույթների նկարագրով: 
 2. Վիճակագության պետական խորհրդից զատ սխեմատիկ պատկերում հոծ գծերով ներկայացված մասն արտացոլում է ՀՀ ԱՎԾ աշխատակազմի կառուցվածքը քաղաքացիական ծառայության և վարչատնտեսական գործառույթների նկարագրով: 
 

Ծանոթություն. 


