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պետական վիճակագրական աշխատանքների  
ծրագրի կատարման մասին 

 
 

Առաջնորդվելով «Հայաստանի Հանրապետության 2016-2018 թվականների 
պետական վիճակագրական աշխատանքների եռամյա ծրագիրը հաստատելու 
մասին» ՀՀ օրենքով   (ՀՕ-178-Ն,  ՀՀ պաշտոնական  տեղեկագիր,  30-ը դեկտեմբերի  
2015թ.,  թիվ 91 (1 180)) սահմանված ուղղությունների իրագործումն ապահովող 
միջոցառումներով և «Պետական վիճակագրության մասին» ՀՀ օրենքի 10 և 11 
հոդվածներով սահմանված պահանջներով,   2017 թվականի համար նախատեսված 
միջոցառումներն արտացոլվել են «2017 թվականի պետական վիճակագրական 
աշխատանքների ծրագրում», ինչը հաստատվել է ՀՀ վիճակագրության պետական 
խորհրդի (այսուհետ` ՀՀ ՎՊԽ) կողմից և հրապարակվել (ՀՀ Գերատեսչական 
նորմատիվ ակտերի տեղեկագիր (ԳՆԱՏ), 16.01.2017թ., թիվ 2 (571):  

Հիմք ընդունելով պետական վիճակագրական աշխատանքների տարեկան 
ծրագրով սահմանված աշխատանքները (միջոցառումները), 2017թ.-ին  
նախատեսված և իրականացման ենթակա աշխատանքների ընդհանուր ծավալը 
(հաշվի առած պարբերականությունը) կազմել է  1 962 միավոր, ինչն ամբողջությամբ 
կատարվել է1:   

Հաշվետու ժամանակահատվածում ծրագրով նախատեսված միջոցառումները 
ֆինանսավորվել են ՀՀ պետական բյուջեից, ինչպես նաև` միջազգային 
կազմակերպությունների կողմից Հայաստանի Հանրապետությանը տրամադրված 
դրամաշնորհների միջոցների հաշվին: 

Բյուջետային  հայտերի  հիման վրա  դրամարկղային  ծախսը  կազմել է 1 828.2 
մլն. դրամ:  
           2017թ.-ի ընթացքում ՀՀ ազգային վիճակագրական ծառայության (այսուհետ`             
ՀՀ ԱՎԾ) կողմից հրապարակվել են 62 անուն վիճակագրական հրապարակումներ 
(թղթային կրիչներով` 4.1 հազար տպաքանակով), որոնք նաև տեղադրված են                  
ՀՀ ԱՎԾ բաց գրադարանում (գրադարանային ֆոնդը 01.01.2018թ. դրությամբ կազմել է 
12 350 անուն վիճակագրական գրականություն) և զետեղված են 1999թ. ապրիլից 
գործող  ՀՀ ԱՎԾ պաշտոնական կայքում:  
________________ 
1  Տես` Հաշվետվություն «2017 թվականի պետական վիճակագրական աշխատանքների ծրագրի» կատարման, հաստատված  ՀՀ 
ՎՊԽ  2018թ. մարտի 1-ի թիվ 10-Ա որոշմամբ,  ՀՀ ԱՎԾ,  Երևան,  2018  (ՀՀ ԱՎԾ  պաշտոնական  կայքի «Աշխատանքների 
ծրագրեր և հաշվետվություններ» բաժնի «Պետական վիճակագրական աշխատանքների տարեկան ծրագրեր և 
հաշվետվություններ» ենթաբաժին`   ( տես  http://armstat.am/am/?nid=708 ): 
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Ըստ Google Analytics հաշվիչի գրանցումների, 2017թ.-ի ընթացքում ՀՀ ԱՎԾ 

www.armstat.am  պաշտոնական կայքում գրանցվել է 334 326 դիտում, ինչը  40.6%-ով      
ավել է 2016թ.-ի համապատասխան ժամանակահատվածի համեմատ և ընթերցվել է  
1  771  209 էջ, իսկ www.armstatbank.am կայքում՝ 10 861 դիտում, ինչը 1.0%-ով ավել է 
2016թ.-ի համապատասխան ժամանակահատվածի համեմատ և ընթերցվել է 55 899 
էջ: 

Տեղեկատվության միջազգային փոխանակման շրջանակում 2017թ.-ին 
իրականացվել է վիճակագրական տեղեկատվության թվով 1 752 փոխանակություն և 
թղթակցության վարում: Էլեկտրոնային փոստով պատասխանվել է տարբեր 
երկրների ազգային վիճակագրական ծառայությունների և միջազգային 
կազմակերպությունների թվով 236 հարցումների: 

2017թ.-ի ընթացքում ՀՀ ԱՎԾ կողմից լրացվել և նախատեսված 
պարբերականությամբ ԱՊՀ անդամ-երկրների միջպետական վիճակագրական 
կոմիտեին տրամադրվել է 167, իսկ ԵԱՏՀ  վիճակագրության դեպարտամենտին՝ 119 
վիճակագրական հարցաթերթ:   

2017թ.-ին ՀՀ ԱՎԾ են այցելել միջազգային կազմակերպությունների օտար-
երկրյա ազգային վիճակագրական ծառայությունների 37 հանձնախմբեր և 85 
փորձագետներ, իսկ, ընդհանուր առմամբ, միջազգային համագործակցության 
շրջանակում տեղի է ունեցել 174 պաշտոնական հանդիպում:  

ՀՀ ԱՎԾ 105 աշխատակից մասնակցել է արտասահմանյան 31 երկրում 
կազմակերպված  վերապատրաստման  և  վիճակագրության  բոլոր  բնագավառներին  
առնչվող դասընթացների, աշխատանքային հանդիպումների, միջազգային   
համաժողովների, նստաշրջանների, սեմինարների և այլ միջոցառումների:   

2017թ.  հոկտեմբերի  10-11-ը  ՀՀ   ԱՎԾ-ում տեղի ունեցավ Եվրոպական վիճա-
կագիրների  կոնֆերանսի Բյուրոյի նիստը: 

Բյուրոյի նիստը նախագահում էր Եվրոպական վիճակագիրների կոնֆերանսի 
և Բյուրոյի նախագահ, Ֆինլանդիայի վիճակագրության գլխավոր տնօրեն տիկին 
Մարյո Բրուունը:     Նիստին     մասնակցեցին      Բյուրոյի     փոխնախագահներ՝      
Ավստրիայի, Կանադայի, Խորվաթիայի, Մեքսիկայի, Միացյալ Թագավորության և 
Հայաստանի վիճակագրական    ծառայության    ղեկավարները,    ՄԱԿ-ի   Եվրոպայի 
տնտեսական հանձնաժողովի (ԵՏՀ) քարտուղարությունից ՄԱԿ-ի ԵՏՀ վիճա-
կագրական  բաժնի  տնօրենը,  Եվրոպական  վիճակագիրների կոնֆերանսի 
քարտուղարը, ինչպես նաև Բյուրոյի մշտական դիտորդները՝ ԱՊՀ Միջպետական   
վիճակագրական   կոմիտեի   նախագահը,   Եվրամիության Վիճակագրական 
գրասենյակի (Եվրոստատ) գործող գլխավոր տնօրենը, Արժույթի միջազգային 
հիմնադրամի վիճակագրության դեպարտամենտի տնօրենի տեղակալը, Տնտեսական   
համագործակցության   և   զարգացման   կազմակերպության վիճակագրության 
տնօրինության տնօրենը: 

 Հայաստանում կազմակերպված նմանատիպ և միջգերատեսչական բնույթի ու 
այլ կազմակերպությունների միջոցառումներին ՀՀ ԱՎԾ աշխատակիցների 
մասնակցությունը կազմել է 554: 
           2017թ.-ին ՀՀ ԱՎԾ-ում կազմակերպվել է 32 սեմինար-շնորհանդես` նվիրված 
վիճակագրության  տարբեր  բնագավառներին,  ՀՀ  ԱՎԾ  այցելած  միջազգային  
փորձագետների մասնակցությամբ, ինչպես նաև արդի վիճակագրական 
գործիքակազմի կիրառման և ստացված ժամանակակից վիճակագրական 
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գրականության շնորհանդեսներ, որոնց ՀՀ ԱՎԾ աշխատակիցների կողմից 
այցեմասնակցությունների թիվը կազմել է 889 միավոր:   
 2017թ.-ին ՀՀ ԱՎԾ-ում ուսումնաարտադրական պրակտիկա է կազմակերպվել 
Հայաստանի Հանրապետության տարածքում գործող թվով 8 բարձրագույն 
ուսումնական հաստատությունների  53  ուսանողների  համար:  

2017թ.-ին ՀՀ ՎՊԽ կողմից ընդունվել է 69 որոշում, որից 28-ը` նորմատիվ 
բնույթի: Նորմատիվ որոշումները ՀՀ արդարադատության նախարարության կողմից 
գրանցվել են և հրապարակվել  ՀՀ ԳՆԱՏ-ներում: 

ՀՀ ԱՎԾ աշխատակազմի կառուցվածքային ստորաբաժանումներում 2017թ.-ի 
ընթացքում փաստաթղթաշրջանառության թվային պատկերը հետևյալն է. 

 1. Մտից թղթակցություն`  5 682 միավոր, 
2. Ելից թղթակցություն`     5 474 միավոր: 
 

 
 
 
 

ՀՀ վիճակագրության պետական խորհուրդ 
 
 
 
Պարզաբանումների համար տեղեկատու`  
 011 523  356  Վիճակագրական տեղեկատվության տարածման և հասարակայնության հետ կապերի բաժին 


