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2 0 1 8   թ վ ա կ ա ն ի 
պետական վիճակագրական աշխատանքների  

ծրագրի կատարման մասին 
 
 

Առաջնորդվելով «Հայաստանի Հանրապետության 2016-2018 թվականների 
պետական վիճակագրական աշխատանքների եռամյա ծրագիրը հաստատելու 
մասին» օրենքով (ՀՕ-178-Ն, ՀՀ պաշտոնական  տեղեկագիր, 30-ը դեկտեմբերի   
2015թ., թիվ 91 (1 180)) սահմանված ուղղությունների իրագործումն ապահովող 
միջոցառումներով և «Պետական վիճակագրության մասին» օրենքի1 10 և 11-րդ 
հոդվածներով սահմանված պահանջներով, 2018 թվականի համար նախատեսված 
միջոցառումներն արտացոլվել են «2018 թվականի պետական վիճակագրական 
աշխատանքների ծրագրում», ինչը հաստատվել է ՀՀ վիճակագրության պետական 
խորհրդի (այսուհետ` ՀՀ ՎՊԽ) կողմից 18.12.2017թ.-ի թիվ 27-Ն որոշմամբ և 
հրապարակվել (ՀՀ Գերատեսչական նորմատիվ ակտերի տեղեկագիր (ԳՆԱՏ), 
08.01.2018թ., թիվ 1 (604):  

  Հիմք ընդունելով վիճակագրական աշխատանքների տարեկան ծրագրով 
սահմանված աշխատանքները (միջոցառումները), 2018 թվականին  նախատեսված և 
իրականացման ենթակա աշխատանքների ընդհանուր ծավալը (հաշվի առած 
պարբերականությունը) կազմել է  1 965 միավոր, ինչն ամբողջությամբ կատարվել է2:   

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

Բյուջետային հայտերի հիման վրա դրամարկղային ծախսը կազմել է            
1 815 676.31  հազ. դրամ:  
 
________________ 
1  2018թ. ապրիլի 9-ից ուժի մեջ է «Պաշտոնական վիճակագրության մասին» օրենքը (ՀՕ-194-Ն, ՀՀՊՏ 2018.03.28/23(1381) Հոդ.387): 
2 Տես`«Հաշվետվություն 2018 թվականի պետական վիճակագրական աշխատանքների ծրագրի կատարման», հաստատված           
ՀՀ ՎՊԽ 2019թ. փետրվարի 27-ի թիվ 06-Ա որոշմամբ,  Արմստատ,  Երևան,  2019  (Արմստատի պաշտոնական  կայքի              
«ՎՊԽ նորմատիվ որոշումներ» բաժնի «Տարեկան վիճակագրական ծրագրեր և հաշվետվություններ» ենթաբաժին` տես  
https://www.armstat.am/file/doc/99512618.pdf  հղում):          
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          2018թ.-ի ընթացքում ՀՀ վիճակագրական կոմիտեի (այսուհետ` Արմստատ) 
կողմից հրապարակել է 54 անուն վիճակագրական հրապարակումներ (թղթային 
կրիչներով`1.4 հազար տպաքանակով), որոնք նաև տեղադրված են Արմստատի բաց 
գրադարանում (գրադարանային ֆոնդը 01.01.2019թ. դրությամբ կազմել է 12 723 անուն 
վիճակագրական գրականություն) և զետեղված են 1999թ. ապրիլից գործող  
Արմստատի պաշտոնական կայքում:  

Ըստ Google Analytics հաշվիչի գրանցումների, 2018թ.-ի ընթացքում Արմստատի 
www.armstat.am պաշտոնական կայքում գրանցվել է 271 303 դիտում, ինչը  63 023-ով 
(18.85%) պակաս է 2017թ.-ի համապատասխան ժամանակահատվածի համեմատ և 
ընթերցվել է 1  670  609 էջ, իսկ  www.armstatbank.am  կայքում՝ 13 377 դիտում,         
ինչը 2 516-ով (23.17%) ավել է 2017թ.-ի համապատասխան ժամանակահատվածի 
համեմատ և ընթերցվել է 69 792 էջ: 

Ռեսպոնդենտներից սկզբնական վիճակագրական հաշվետվական ձևերով 
վիճակագրական տեղեկությունների ուղղակի հավաքման դադարեցման (վարչական 
աղբյուրներից նույնանուն, նույնաբովանդակ տեղեկատվության ստացմամբ պայմա-
նավորված), ինչպես նաև հաշվետվական ձևերի հավաքման պարբերականության և 
դրանցում առկա ցուցանիշների քանակի կրճատման արդյունքում, 2018 թվականին 
ռեսպոնդենտների ծանրաբեռնվածության ցուցանիշը նախորդ տարվա նկատմամբ 
նվազել է 4.98, իսկ 2010 թվականի նկատմամբ՝ 54.5 տոկոսային կետով: Սույն 
ցուցանիշի հաշվարկն իրականացվել է Եվրամիության «Աջակցություն Հայաստանի 
Հանրապետության ազգային վիճակագրական ծառայությանը Թվինինգ ծրագրի»  
շրջանակում` ղեկավարվելով «Եվրոպական վիճակագրության փորձառության 
օրենսգրքի» 9-րդ` «Ռեսպոնդենտների ծանրաբեռնվածության չափավորություն» 
սկզբունքի պահանջներով (տես` http://armstat.am/file/doc/99489448.pdf  հղումը): 

Տեղեկատվության միջազգային փոխանակման շրջանակում 2018թ.-ին 
իրականացվել է վիճակագրական տեղեկատվության թվով 1 646 փոխանակություն և 
թղթակցության վարում: Էլեկտրոնային փոստով պատասխանվել է տարբեր 
երկրների ազգային վիճակագրական ծառայությունների և միջազգային 
կազմակերպությունների թվով 202 հարցումների: 

2018թ.-ի ընթացքում Արմստատի կողմից լրացվել և նախատեսված 
պարբերականությամբ  ԱՊՀ միջպետական վիճակագրական կոմիտեին տրամադրվել 
է 158, իսկ ԵԱՏՀ վիճակագրության դեպարտամենտին՝ 121 վիճակագրական 
հարցաթերթ:   

2018թ.-ին Արմստատ են այցելել միջազգային կազմակերպությունների, 
օտարերկրյա ազգային վիճակագրական ծառայությունների 19 հանձնախմբեր և 73 
փորձագետներ, իսկ միջազգային համագործակցության շրջանակում տեղի է ունեցել 
104 պաշտոնական հանդիպում:  

Արմստատի 113 աշխատակից մասնակցել է արտասահմանյան 33 երկրում 
կազմակերպված համաժողովների, նստաշրջանների, սեմինարների, աշխատան-
քային հանդիպումների, վերապատրաստման դասընթացների, միջազգային և այլ 
միջոցառումների:   
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2018թ. նոյեմբերի 26-30-ը տեղի է ունեցել Գործընկերների կողմից Արմստատի 
և Հայաստանի պաշտոնական վիճակագրության փորձագիտական գնահատումը 
(Peer Review): Գնահատման գործընթացը նախաձեռնվել է Եվրամիության 
վիճակագրական ծառայության (Եվրոստատ) կողմից՝ Արմստատի խնդրանքի հիման 
վրա: Գնահատումն իրականացվել է Եվրոստատի, Եվրոպական ազատ առևտրի 
ասոցիացիայի վիճակագրական գրասենյակի և ՄԱԿ-ի Եվրոպայի տնտեսական 
հանձնաժողովի փորձագետների կողմից: 

Մինչ գնահատման թիմի ժամանումը Արմստատ էր ներկայացվել 
ինքնագնահատման 3 հարցաթերթ (204 էջ) լրացման համար՝ Արմստատի  
Եվրոպական վիճակագրության փորձառության օրենսգրքին համատախանության, 
համակարգող դերի և վիճակագրական բնագավառների վերաբերյալ:  

Եզրափակիչ հանդիպմանը փորձագետների կողմից հատուկ նշվեց, որ 
Հայաստանն աշխարհում այն 10 երկրների շարքում է, որոնք օգտագործում են 
Ընդհանուր վիճակագրական բիզնես-գործընթացի մոդելը (GSBPM): Ընդգծվեց նաև, որ 
ՀՀ ՎԿ-ն հիմնականում համահունչ է Եվրոպական վիճակագրության փորձառության 
օրենսգրքին (https://www.armstat.am/file/doc/99508963.pdf  ) :  

Հայաստանում կազմակերպված միջոցառումներին Արմստատի աշխատա-
կիցների մասնակցությունը կազմել է 281 միավոր: 
           2018թ.-ին Արմստատում կազմակերպվել է 17 սեմինար-շնորհանդես` նվիրված 
վիճակագրության  տարբեր  բնագավառներին,  Արմստատ այցելած  միջազգային  
փորձագետների մասնակցությամբ, ինչպես նաև արդի վիճակագրական 
գործիքակազմի կիրառման և ստացված ժամանակակից վիճակագրական 
գրականության շնորհանդեսներ, որոնց Արմստատի աշխատակիցների կողմից 
այցեմասնակցությունների թիվը կազմել է 342 միավոր:   
 2018թ.-ին Արմստատում ուսումնաարտադրական պրակտիկա է 
կազմակերպվել ՀՀ տարածքում գործող թվով 5 բարձրագույն ուսումնական 
հաստատությունների  82 ուսանողների  համար:  

2018թ.-ին ՀՀ ՎՊԽ կողմից ընդունվել է 105 որոշում, որից  67-ը` նորմատիվ և 
38-ը`անհատական բնույթի: Նորմատիվ որոշումները ՀՀ արդարադատության 
նախարարության կողմից գրանցվել են և հրապարակվել  ՀՀ ԳՆԱՏ-ներում: 

Արմստատի աշխատակազմի կառուցվածքային ստորաբաժանումներում 
2018թ.-ի ընթացքում փաստաթղթաշրջանառության թվային պատկերը հետևյալն է. 

1. Մտից թղթակցություն`  5 864 միավոր, 
2. Ելից թղթակցություն`    3 160 միավոր: 
 
 
 
 

ՀՀ վիճակագրության պետական խորհուրդ 
 
 
 
 
 
 
Պարզաբանումների համար տեղեկատու`  
 011 523  356  Վիճակագրական տեղեկատվության տարածման բաժին 


